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НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Изложба	 от	 снимки	 и	
документи	 -	 част	 от	 голя-
мото	 дарение	 на	 Любо-
мир	 Юруков,	 откриха	 на	
Международния	 ден	 на	
музеите	 -	 18	май,	 и	 в	 на-
вечерието	 на	 24	 май	 в	
Националния	музей	на	об-
разованието.		
	 Всяка	 година	 за	 праз-
ника	 на	 българската	 пис-
меност,	 просвета	 и	 култу-
ра	 музеят	 представя	 кул-
турни	 ценности,	 свързани	
с	просветата	в	миналото	и	
видни	просветни	дейци.	
	 И	 този	 път	 изложбата	
е	 свързана	 с	 българско-

то	училище	и	образование	
и	 показва	 малка	 част	 от	
колекцията	 на	 историка,	
колекционер,	 главен	 ре-
дактор	 и	 издател	 на	 спи-
сание	 „Минало“	 Любомир	
Юруков.	
	 Лично	г-н	Юруков	дой-
де	за	откриване	на	излож-
бата,	 посветена	 на	 бъл-
гарските	 ученици	 и	 учите-
ли,	 и	 попълни	 културните	
ценности	 на	 Националния	
музей	на	образованието	с	
оригинални	 училищни	 до-
кументи,	 част	 от	 които	 са	
от	 съществувалите	 у	 нас	
чуждестранни	 училища.	
Според	 него,	 благодаре-
ние	на	дарението,	част	от	

колекцията	му	ще	може	да	
достигне	 до	 по-голям	 кръг	
от	хора,	които	ще	могат	да	
видят	къде	баби	и	дядовци	
на	 днешните	 младежи	 са	
се	 учили.	 Доста	 снимки	
показват	различните	випу-
ски,	 завършили	 любимото	
си	училище,	с	което	са	се	
гордеели.	Отношението	на	
децата	 към	 училището	 и	
уважението	и	почитанието	
към	 учителите	 се	 вижда	
от	 надписите	 по	 гърба	 на	
снимките.	 Много	 снимки	
има	 на	 училищни	 сгради,	
на	 класните	 стаи.	 Друга-
та	 част	 от	 дарението	 на	
Юруков	 са	 документи	 за	
завършени	степени	на	об-

разование,	някои	от	тях	са	
свързани	с	чуждите	учили-
ща	 в	 България,	 които	 са	
рядкост	в	музеите.
	 „Дарението,	направено	
от	Любомир	Юруков,	е	ог-
ромно	 и	 ценно	 -	 сподели	
директорът	 на	 Национал-
ния	 музей	 на	 образова-
нието	 Мая	 Карагьозова.	 -	
Той	дари	на	музея	над	350	
дигитални	 изображения	 и	
показаните	 в	 изложбата	
са	 много	 малка	 част	 от	
дарението.	 Изключително	
ценни	 за	 нашия	 музей	 са	
и	документите,	свързани	с	
чуждестранните	 училища.“	
Г-жа	Карагьозова	връчи	на	
г-н	 Юруков	 Свидетелство	

за	 дарение	 и	 Почетния	
знак	на	музея.
	 Успоредно	 с	 дарени-
те	 снимки	 и	 документи	 в	
изложбата	 са	 показани	
и	 изключителни	 културни	
ценности	 като	 изданието	
на	Константин	Калайдович	
–	 изследовател	 на	 старо-
българската	 литература,	
за	 Йоан	 Екзарх	 от	 1824	
година	 от	 библиотеката	
на	 Габровското	 училище.	
Няма	как	да	не	бъде	пока-
зана	пред	24	май	и	друга	
ценност	 -	 първата	 печат-
на	книга	на	новобългарски	
език	-	„Неделник“	на	Соф-
роний	Врачански	от	1806	г.

Интервю с дарителя 8

НМО пîказа цеííî äареíèе íа Люáîмèр Юрукîв
На Международния ден на музеите Националният музей на образованието откри изложба с изключителни културни ценности - снимки, документи, книги

	 	 	Татяна	Цанкова,	дирек-
тор	на	Музея	„Дом	на	ху-
мора	 и	 сатирата“,	 и	Тотка	
Полякова,	 читалищен	 де-

ятел,	 бяха	 наградени	 със	
„Златен	 век”	 -	 печат	 на	
Симеон	 Велики,	 грамота.
Награждаването	 стана	 на	

тържествена	 церемония	
вчера	 в	 Министерство	 на	
културата	заедно	с	остана-
лите	 годишни	 награди	 по	

случай	24	май.	На	снимки-
те:	 министър	 Рашидов	 до	
Цанкова	 и	 зам.-министър	
Петрунова	с	Полякова.

„Златеí век" за Татяíа Öаíкîва è Тîтка Пîлякîва
За	 да	 научим	 кои	 са	

любимите	 книги	 на	 габро-
вци	 през	 Националната	
библиотечна	 седмица	 11-	
17	май,	в	РБ	„Априлов-Па-
лаузов”	се	проведе	анкета	
с	читателите	„Книгата,	коя-
то	бих	прочел	отново“.	

„Отговориха	350	потре-
бители	 на	 библиотеката,	
съобщи	 директорът	 Сави-
на	Цонева.	-	Около	12%	от	
читателите	 биха	 препро-
читали	книги	от	български	
автори.	Голяма	част	са	по-
сочили	 само	 предпочитан	
автор,	 без	 да	 конкрети-
зират	 заглавие.	 Читатели-
те,	посочили	само	име	на	
любим	 автор,	 подреждат	
своите	фаворити	така:	пър-
во	 място	 -	 Даниел	 Стийл	
и	 Димитър	 Димов;	 Тери	

Пратчет	 и	Лев	Толстой	 на	
второ.	С	равен	брой	пред-
почитания	 следват	 Дан	
Браун,	Нора	Робъртс,	Сти-
вън	Кинг	и	Сандра	Браун.	
Сред	посочените	заглавия	
художествена	 литература	
с	 най-голям	 брой	 пред-
почитания	 се	 открои	 „На	
изток	 от	 рая”	 на	 Джон	
Стайнбек.	 Фаворитът	 на	
младите	 читатели	 (до	 23	
г.)	 -	 „Крадецът	 на	 книги”	
от	 Маркъс	 Зюсак,	 поделя	
второто	 място	 с	 „Тютюн”	
на	 Димитър	 Димов.	 След	
тях	са	„Пътеводител	на	га-
лактическия	стопаджия”	на	
Дъглас	Адамс,	 „Цар	 плъх”	
на	Джеймс	Клавел,	„Война	
и	мир”	на	Толстой	и	„Осъ-
дени	 души”	 на	 Димитър	
Димов.

Стайíáек íай-îáèчаí в Гаáрîвî, 
Маркъñ Зюñак - фавîрèт íа млаäèте

	 От	 днес	 до	 30	 май	
„Енерго-про“	 няма	 да	
прекъсва	 захранването	 с	
електроенергия	 на	 своите	
клиенти,	 закъснели	 с	 пла-
щането	 на	 консумирания	
ток,	 съобщиха	от	енергий-
ната	 компания.	Причината	
е,	 че	 „Енерго-про“	 подгот-
вя	 информационна	 систе-
ма	 за	 работа	 в	 съответ-
ствие	 с	 изискванията	 на	
свободния	 пазар.	 Компа-
нията	въвежда	нови	функ-
ционалности,	 които	 улес-
няват	 процеса	 по	 смяна	
на	доставчика	на	електри-
ческа	 енергия	 на	 пазара	
по	 свободно	 договорени	
цени.	В	периода	25-27	май	
центровете	за	обслужване	
на	 клиенти	няма	да	могат	

да	 приемат	 заявления	 за	
платени	 услуги	 по	 цено-
разписа	на	компанията.	
	 На	21,	25,	26	и	27	май	
няма	 да	 бъде	 възможно	
заплащането	 на	 сметките	
за	 електрическа	 енергия	
на	 онлайн	 касите	 в	 цен-
тровете	за	обслужване	на	
клиенти	 на	 „Енерго-про“,	
„Български	 пощи“	 и	 „Ин-
формационно	 обслужва-
не“.	 Задълженията	 могат	
да	 бъдат	 погасени	 в	 ка-
совите	салони	на	EasyPay	
или	безкасово	–	по	банков	
път,	чрез	банкомат	и	през	
Интернет	 с	 електронно	
банкиране	 или	 чрез	 ePay.
bg.	 Допълнителна	 инфор-
мация	на	070016161	и	www.
energo-pro.bg.

От äíеñ äî 30 май „Еíерãî-прî" 
íяма äа прекъñва захраíваíетî íа 
закъñíелèте ñ плащаíетî клèеíтè

	 Вокалната	 група	 „Дря-
новойсис”	 към	 читалище	
„Развитие-1869”	 -	 Дряно-
во	 се	 представи	 се	 кла-
сира	 на	 трето	 място	 в	
международен	 конкурс.	
За	 15-та	 поредна	 година	
в	 Пазарджик	 се	 проведе	
Международният	 конкурс	
за	 млади	 поп	 и	 рок	 из-
пълнители	 „Нота	по	нота”.	
Участниците	 –	 120	 деца	 и	
младежи	от	цялата	страна,	
бяха	 оценявани	 от	 жури	
в	 състав:	 Мая	 Райкова	
–	 музикант,	 журналист	 и	
продуцент	 в	 БНР,	 и	 попу-
лярните	български	естрад-
ни	изпълнители	Маргарита	
Хранова	 и	 Марияна	 По-
пова.	 За	 първи	 път	 тази	
година	 организаторите	 на	
събитието	 от	 Младежкия	
дом	в	града	организираха	
и	 рок	 вечер.	 Най-добрите	
бяха	отличени	с	награди.	

19 май, четвъртък 
18.00 часа

Концерт	на	НЧ	
„Габрово-2002”,	площад	

„Възраждане“
18.00 часа

Мадам	Мишима“	-	мо-
носпектакъл	с	Михаил	
Милчев	(от	програмата	
на	BGMOT),	Държавен	

куклен	театър
20.00 часа

„Елада	Пиньо	и	време-
то“	–	моноспектакъл	с	
Габриела	Хаджикосто-
ва,	ДТ	„Рачо	Стоянов“

20.30 часа
	Концерт	на	
рок	група	SEVI,	

площад	„Възраждане“

празнична 
програма 

ГАБРОВО, 17-22 мАй

З
ащо	 Светите	 мес-
та	в	Йерусалим	са	
толкова	 хипноти-
зиращо	 място	 за	

последователите	 на	 трите	
големи	 монотеистични	 ве-
роизповедания,	 защо	 са	
посещавани	 ежегодно	 от	
милиони	 поклонници?	 Как	
изглежда	 Стаята	 на	 По-
следната	 (Тайната)	 вечеря	
на	 Иисус	 и	 апостолите?	
Отговорите в пета част от 
разказа на Георги Тренда-
филов на страница 4

z:\photo\кк	янтра-исполин	след	севли-
ево	и	троян.jpg

Колоездачите от "Янтра-Исполин" спечелиха 7 медала и купа през уикенда - след два дни колоездене. В Троян честваха 120 
години колоездене в града и по този повод бяха организирани няколко различни състезания. Колоездачите на габровския клуб 
взеха участие и във втория кръг от шосейните колоездачни серии „INCH Sport", домакин на който бе Община Севлиево

„Дряíîвîйñèñ” ñреä íай-äîáрèте в межäуíарîäеí кîíкурñ
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НАДЕЖДА ТИХОВА
 
	 Да	 се	 разреши	 про-
дажбата	 на	 обувки	 вто-
ра	 употреба,	 предлагат	 от	
Регионалната	 здравна	 ин-
спекция	 след	 направени	
проверки	 по	 магазини	 и	
складове	 за	 дрехи	 втора	
ръка.	 Проверките	 са	 ини-
циирани	от	Министерство-
то	 на	 здравеопазването	 с	
намерението	да	се	проме-
ни	 нормативната	 уредба,	
след	 като	 се	 дадат	 пред-
ложения	 от	 инспекциите	
по	места.	
	 Според	 директора	 на	
дирекция	в	РЗИ	в	Габрово	
д-р	Наньо	Димов	контрол-
ната	 институция	 не	 знае	
колко	 са	 магазините	 за	
дрехи	 втора	 употреба	 в	
региона,	 тъй	 като	 те	 не	
се	 водят	 за	 обекти	 с	 об-
ществено	 предназначение	
и	собствениците	им	нямат	
задължението	да	 уведомя-
ват	контролните	органи	за	
отварянето	 на	 такива	 ма-
газини.	Така	 че	 в	 РЗИ	 не	
знаят	 колко	 са	 и	 къде	 се	
намират.	
	 При	сегашната	провер-

ка	за	един	месец	са	про-
верени	 три	 склада	 и	 20	
магазина	 за	 дрехи	 втора	
употреба.	 Резултатите	 по-
казват,	че	в	обектите	имат	
задължителните	 сертифи-
кати,	 че	 е	 извършена	 де-
зинфекция	на	дрехите.	Де-
зинфекцията	 със	 съответ-
ните	биоциди	е	направена	
в	Европейския	съюз.	Тоест	
дрехите	 пристигат	 дезин-
фекцирани	от	Австрия,	Гер-
мания,	 Швеция,	 Норвегия.	
По	 време	 на	 проверките	
не	 са	 констатирани	 на-
рушения	 на	 забраната	 за	
продажба	 на	 дрехи	 втора	
употреба	за	деца	до	1	 го-
дина,	лично	бельо,	бански	
костюми,	 детски	 играчки,	
както	и	обувки	втора	упо-
треба.	
	 През	 2015	 година	 са	
направени	14	проверки	на	
магазини	 за	 дрехи	 втора	
употреба,	 като	 е	 съставен	
един	 акт	 за	 администра-
тивно	 нарушение	 на	 фи-
зическо	 лице	 за	 продаж-
ба	на	обувки	в	магазин	в	
Трявна.
	 Сега	 специалистите	 от	
РЗИ	 в	 Габрово	 предлагат	

да	има	режим	на	уведомя-
ване	на	РЗИ,	когато	се	от-
криват	обекти	за	търговия,	
особено	на	едро,	за	дрехи	
и	 обувки	 втора	 употреба.	
Второто	предложение	е	да	
се	 разреши	 продажбата	
на	 употребявани	 обувки,	
след	 като	 те	 са	 минали	
през	дезинфекция,	както	и	
дрехите.	
	 Третото	 предложение	
е	 в	 документа	 за	 извър-
шената	дезинфекция	да	се	
вписва	и	видът	на	използ-
вания	 биоциден	 препарат,	
разрешен	 в	 Европейския	
съюз.	 Дрехите	 и	 обувки-
те	 втора	 употреба	 са	 на	
свободен	 режим	 и	 извън	
митническия	 контрол	 в	
ЕС.	 Сега	 контролиращи-
те	 опасностите	 за	 здра-
вето	 ни	 не	 знаят	 с	 какъв	
препарат	 точно	 са	 обра-
ботени	 дрехите	 примерно	
в	 Германия	 и	 дали	 този	
препарат	 е	 разрешен	 за	
употреба	в	България.	Това	
на	 практика	 означава	 да	
се	 уеднакви	 нормативният	
документ	 за	 целия	 Евро-
пейски	 съюз,	 коментира	
д-р	Наньо	Димов.

Да ñе разрешè прîäажáата íа îáувкè 
втîра упîтреáа, преäлаãат îт РЗИ

In Memoriam
	 На	 19	 май	 се	 навършват	 40	 дни	 от	
смъртта	на	актрисата	от	габровския	Дра-
матичен	театър	

Лилия Димитрова 
	 Родом	 от	 Стара	 Загора,	 тя	 завърш-
ва	 ВИТИЗ	 при	 професор	 Ф.	 Филипов.	
Творческият	 й	 път	 на	 театралната	 сце-
на	 преминава	 през	 театрите	 в	 Ямбол,	
Стара	 Загора,	 Плевен,	 Ловеч,	 Дими-
тровград.	 Последните	 три	 десетилетия	
Лили	 посвещава	 на	 габровския	 театър	
„Рачо	 Стоянов“.	 Последните	 й	 роли,	 с	
които	ще	запомним	красивата	и	талант-
лива	 актриса,	 са	 в	 спектаклите	 „Татул”,	
„Златното	руно”,	„Железният	светилник“,	
„Халосник“,	„А	майка	ми	в	Ямбол...“.	Осо-
бено	запомнящи	са	култовите	й	роли	на	
Чолпанка	 в	 „Село,	 село,	 пусто	 село“	 и	
Либеница	в	„Българи	от	старо	време“.
	 Лилия	Димитрова	 беше	и	 дългогоди-
шен	 председател	 на	 СО	 към	 Съюз	 на	
артистите	 в	 България.	 Тя	 остави	 след	
себе	си	спомена	за	една	светла	личност,	множество	приятели	и	една	прекрасна	
дъщеря.	На	23	май	Лилия	щеше	да	навърши	66	години.

СТЕФКА БУРМОВА

	 Обединението	на	жени-
те	 социалисти	 в	 България	
започва	 подписка	 в	 под-
крепа	на	искането	за	без-
платно	обучение	на	всички	
български	 деца	 в	 детските	
ясли	 и	 детските	 градини,	
съобщи	 председателят	 на	
местната	 организация	 на	
жените	 в	 БСП	 Юлия	 Не-
нова.	 Решението	 за	 нея	
е	 взето	 на	 заседанието	
на	 Националния	 съвет	 на	
Обединението	 на	 жените	
в	 БСП	 в	 неделя.	 Стартът	

на	 подписката	 е	 даден	 от	
председателя	 	 на	 ОЖС	
Катя	 Николова.	 „Ние,	 же-
ните	 социалистки,	 настоя-
ваме	държавата	и	общини-
те	да	гарантират	безплатен	
достъп	 до	 предучилищното	
възпитание	на	всички	деца,	
независимо	 от	 населеното	
място,	 в	 което	 живеят,	 и	
от	 социалния	 им	 статус“	
–	заяви	Юлия	Ненова	и	до-
пълни,	 че	 трябва	 да	 бъдат	
премахнати	 финансовите	
бариери	 при	 записването	
на	децата	в	детски	ясли	и	
градини,	 да	 се	 уеднаквят	

изискванията	 за	 медицин-
ски	 тестове	 за	 записване	
в	детски	заведения	и	те	да	
бъдат	 изцяло	 покрити	 от	
НЗОК.	Безплатните	ясла	и	
детска	 градина	 ще	 допри-
несат	 за	 равно	 отноше-
ние	към	всички	деца	и	ще	
повлияят	 положително	 на	
изграждането	 на	 по-добро	
и	хармонично	общество.
	 Безплатната	 детска	
грижа	ще	се	повишат	шан-
совете	 на	 всички	 деца,	
осигурявайки	 им	 равен	
старт,	да	участват	активно	
в		живота.	

Безплатíè яñлè è äетñкè ãраäèíè за 
áълãарñкèте äеца èñкат жеíèте в БСП

На основание чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ОБЯВЯВА  

че	със	Заповед	№	ДС-02-75	от	16.05.2016	г.	е	открита	процедура	за	провеждане	на	
търг	с	тайно	наддаване	за	продажба на недвижим имот - частна държавна соб-
ственост, находящ се в село Душево, общ. Севлиево, и	представляващ	урегулиран	
поземлен	имот	VІ	 -	ветеринарна	лечебница	от	кв.	42	по	действащия	устройствен	
план	на	селото,	целият	с	площ	464,00	кв.	м,	при	граници:	от	три	страни	улица;	УПИ	
І	-	229,	заедно	с	построените	върху	него	масивна	едноетажна	сграда	–	бивша	ве-
теринарна	лечебница	със	ЗП	78,00	кв.	м	и	масивна	двуетажна	жилищна	сграда	със	
ЗП	75,00	кв.	м,	при	следните	условия:
	 -	първоначална тръжна цена – 15 100,00 лева (петнадесет хиляди и сто лева), 
включваща	цена на земята – 1 300,00 лева (хиляда и  и триста лева) и цена на 
сградите – 13 800,00 (тринадесет хиляди и осемстотин лева).	Цената	е	без	вклю-
чен	ДДС.
	 -	заплащането	на	цената	на	имота,	както	и	всички	дължими	данъци	и	такси	се	
извършва	в	български	лева	по	банков	път.	Не	се	допуска	заплащане	с	непарични	
платежни	средства.
	 -	търгът	ще	се	проведе	на	22.06.2016 г.	от	14.00 часа	в	сградата	на	Областна	
администрация	-	Габрово,	пл.	„Възраждане”	№	5,	етаж	I,	стая	№	1.
	 -	 депозитни	вноски	за	 участие	в	размер	на	 10%	от	обявената	първоначална	
тръжна	цена	се	внасят	по	сметка	на	Областен	управител	–	Габрово,	 IBAN: BG09 
STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД – финансов цен-
тър Габрово.
	 Други	тръжни	условия: Тръжна	документация	се	получава	от	Центъра	за	услуги	
и	информация	на	Областна	администрация	-	Габрово,	пл.	„Възраждане”	№	5,	ет.	1,	
всеки	работен	ден	до	16,00 часа	на	21.06.2016 г.	включително	срещу	представя-
не	на	екземпляр	от	вноска	бележка	за	внесени	в	полза	на	Областен	управител	
-	Габрово	по	банкова	сметка	IBAN: BG84 STSA 9300 3110 0280 01, BIC: STSABGSF 
при „Банка ДСК” ЕАД – финансов център Габрово, 50,00 (петдесет)	невъзстано-
вими	лева.
	 Крайният	 срок	 за	 подаване	на	 заявления	 и	 оферти	 за	 участие	 в	 търга	 е	 до	
17,00 часа на	21.06.2016 г.	при	Гл.	експерт	в	дирекция	АКРРДС	в	Областна	адми-
нистрация	на	област	Габрово,	ет.	І,	стая	№	1.
	 При	 непровеждане	 на	 първоначално	 обявения	 търг	ще	 бъде	 проведен	 втори	
такъв	на	22.07.2016 г.	от	14,00 часа	при	същите	условия,	като	заявления	и	оферти	
за	участие	ще	се	приемат	до	17,00 часа	на	21.07.2016 г. 
	 Оглед	на	имота	се	извършва	в	присъствието	на	служител	на	Областна	адми-
нистрация	 на	 област	 Габрово	 след	 закупуване	 на	 тръжна	 документация	 и	 след	
предварителна	 заявка,	 не	 по-късно	 от	 определения	 краен	 срок	 за	 подаване	 на	
заявления	и	оферти	за	участие	в	търга.

 - Г-жо Георгиева, как-
ви са резултатите на МДТ 
в Севлиево за първите 
четири месеца на 2016 г.?
	 -	 От	 началото	 на	 го-
дината	 до	 приключване	
на	 кампанията	 с	 ползва-
не	 на	 отстъпка	 по	 ЗМДТ	
се	 събра	 50%	 от	 дължи-
мия	облог	за	2016	 година.	
Приравнено	към	общински	
бюджет,	заедно	със	събра-

ните	 недобори	 от	 минали	
години	се	събраха	56%	от	
предвидените	 собствени	
данъчни	 приходи	 и	 такса	
за	битови	отпадъци.
 - Колко физически и 
юридически лица успя-
ха да се възползват от 
5-процентната отстъпка?
	 -	 В	 Община	 Севлиево	
на	3	май	2016	г.	приключи	
кампанията	 по	 Закона	 за	

местните	 данъци	 и	 такси	
с	 ползване	 на	 5%	отстъп-
ка	 върху	 платени	 изцяло	
задължения	 за	 текущата	
година.	Плащанията	започ-
наха	 на	 28	 януари,	 като	
през	периода	на	ползване	
на	 отстъпката	 нямаше	 го-
леми	опашки	и	изчакване-
то	беше	в	рамките	на	ня-
колко	минути.	Както	всяка	

година	и	през	2016	година	
организирахме	 събиране-
то	 на	 задълженията	 и	 по	
кметствата	 на	 общината.	
По	 време	 на	 кампанията	
за	плащане	на	цялото	за-
дължение	 с	 5%	 отстъпка	
тази	 година	 се	 възполз-
ваха	 46%	 от	 физическите	
лица	 и	 52%	 от	 юридиче-
ските	лица.	
 - Какъв процент от да-
нъчните задължения се 
събират по съдебен ред и 
има ли заведени искове 
срещу нередовни данъко-
платци? 
	 -	 През	 2015	 г.	 в	 Ди-
рекция	ПМДТ	при	Община	
Севлиево	 бяха	 издадени	
актове	 за	 принудително	
събиране	 на	 просроче-
ни	 задължения	 по	 ЗМДТ	
срещу	 707	 физически	 и	
юридически	 лица.	 От	 тях	
41,16%	 са	 платили	 добро-
волно	 дължимите	 суми	 и	

за	 тези	 лица	 процедурата	
е	прекратена.	За	58,84%	от	
длъжниците	 са	 образува-
ни	 изпълнителни	 дела	 за	
принудително	събиране	по	
ДОПК	 със	 съдействието	
на	 съдебни	 изпълнители.	
В	 резултат	 на	 заведените	
дела	 са	 постъпили	 прихо-
ди	 от	 просрочени	 задъл-
жения,	 формиращи	 4,25%	
от	 събраните	 приходи	 за	
2015г.	 и	 9%	 от	 просроче-
ните	 вземания	 на	 Общи-
на	 Севлиево,	 установени	
към	 началото	 на	 измина-
лия	 данъчен	 период.	 Към	
днешна	 дата	 има	 непри-
ключени	 дела	 и	 очаквани	
приходи	 от	 тях,	 а	 също	
така	 се	 работи	 и	 по	 из-
даване	на	нови	актове	за	
неплатените	 задължения	
от	стари	данъчни	периоди.	
Най-големите	длъжници	са	
публикувани	 на	 сайта	 на	
Община	Севлиево.

 - Как работите с жал-
бите на гражданите, свър-
зани с местните налози, и 
как трябва да постъпят те, 
ако имат проблеми, каква 
е статистиката, какви са 
основните въпроси, по-
ставяни в тях?
	 -	 Писането	 на	 жалби	
по	 принцип	 е	 по-дългият	
път	 за	 уточняване	 и	 ре-
шаване	 на	 възникналите	
въпроси	 на	 собственици-
те	 на	 имоти.	 По-лесният	
начин	 е	 идването	 до	 Ди-
рекция	 „Приходи	 от	 мест-
ни	 данъци	 и	 такси“	 при	
Община	 Севлиево	 с	 цел	
уточняване	 и	 конкретно	
решаване	 на	 казусите	 на	
собствениците.	 Повишава-
не	 нивото	 на	 данъчната	
култура	 също	 е	 вариант	
за	 постъпването	 на	 по-
малко	 жалби.	 Данъчно	
задължените	 лица	 могат	
да	 получат	 компетентен	

отговор	 при	 идването	 в	
дирекцията,	 от	 публикува-
ните	 в	 сайта	 на	 Община	
Севлиево	 нормативни	 до-
кументи,	 от	 публикуваните	
в	сайта	примерни	образци	
на	 декларации	 и	 разясне-
ния	 към	 тях.	 Отговорите	
на	 жалбите,	 постъпили	 в	
Общината	 в	 писмен	 вид,		
винаги	 се	 изпращат	 до	
жалбоподателя	 в	 законно	
установените	 срокове	 и	 с	
възможно	най-достъпен	за	
гражданите	 стил.	 Най-го-
лям	 е	 делът	 на	 жалбите,	
свързани	с	такса	за	бито-
ви	отпадъци.	По	този	про-
блем	от	няколко	години	се	
очакват	промени	в	Закона	
за	местните	данъци	и	так-
си	и	се	надяваме	на	реше-
ние	 на	 национално	 ниво	
с	 утвърждаване	 на	 нова	
методология	 за	 определя-
не	 на	 таксата	 за	 битови	
отпадъци.

Калèíа Геîрãèева: „Най-ãîлемèте íè äлъжíèцè ñа пуáлèкуваíè íа ñайта íа Оáщèíа Севлèевî”
СТЕФКА БУРМОВА

 На 3 май приключи първият етап от събиране-
то на местните данъци и такси. Според анализа, 
направен от експертите в дирекция „Приходи от 
местни данъци и такси“, до тази дата са внесени 
половината от дължимите налози за тази година. 
За това колко физически и юридически лица успяха 
да се възползват от 5-процентната отстъпка за 
изцяло платено годишно задължение, какъв процент 
от данъците се събират по съдебен ред и какъв е 
редът за работа с постъпилите жалби, свързани с 
работата на МДТ, е разговорът със заместник-кме-
та на Севлиево Калина Георгиева.
 

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Служители	 на	 Нацио-
налния	 парк	 „Централен	
Балкан”	са	съобщили	в	по-
лицията	 за	 открит	 на	 те-
риторията	 им	 прострелян	
сръндак.
	 Сигналът	 е	 пода-
ден	 около	 16	 часа	 на	 17	
май,	 съобщиха	 вчера	 от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	в	Габрово.	Местност-
та,	 където	 е	 било	открито	
мъртвото	 животно,	 е	 Бор-
джийският	мост	край	село	
Горна	Росица,	Севлиевско.		
	 Веднага	 била	 сформи-
рана	следствено-оператив-

на	 група	 с	 участието	 на	
ветеринарен	 лекар.	 При	
огледа	 на	 място	 е	 уста-
новено	 категорично,	 че	
животното	е	било	простре-
ляно.	По	случая	е	образу-
вано	досъдебно	производ-
ство.
	 Село	 Горна	 Росица	 не	
за	първи	път	влиза	в	кри-
миналната	 хроника	 с	 бра-
кониерски	 лов.	 Преди	 го-
дина	и	половина	там	беше	
открита	истинска	касапни-
ца	 за	 благородни	 елени	
и	малките	им,	чието	месо	
захранваше,	 по	 всяка	 ве-
роятност,	 елитни	 столични	
заведения.	 Отначало,	 на	

27	ноември	2014	г.,	полици-
ята	намери	край	село	Ба-
тошево	 труповете	 на	 две	
кошути	 и	 два	 приплода,	
а	 по-късно	 стигна	 и	 до	
кланицата	в	Горна	Росица.	
Тя	беше	в	една	от	къщите	
в	селото,	а	вътре	разслед-
ващите	откриха	кръв,	кожи	
и	 вътрешности	 от	 други	
животни.
	 Ще	припомним,	 че	НП	
„Централен	Балкан”	е	една	
от	най-ценните	и	най-голе-
мите	 защитени	 територии	
в	 Европа	 –	 втора	 катего-
рия	 според	 Международ-
ния	 съюз	 за	 защита	 на	
природата	 (IUCN).	 Паркът	

и	 осем	 от	 резерватите	
в	 него	 са	 в	 Списъка	 на	
представителните	 защи-
тени	 територии	 на	 ООН,	
а	 четири	 от	 тях	 са	 част	
от	 световната	 мрежа	 би-
осферни	 резервати	 по	
програмата	 „Човек	 и	 био-
сфера”	 на	 ЮНЕСКО.	 Вся-
ка	 дейност	 там	 се	 следи	
зорко,	 а	 за	 лов	 изобщо	
не	може	да	става	дума.	И	
още	едно	припомняне	–	в	
края	 на	 миналата	 година	
български	 ловец	 застреля	
погрешка	 зубър	 в	 Нацио-
налния	 парк	 „Беловежкая	
пушча“	 в	 Беларус	 и	 бе	
глобен	100	000	евро!

Бракîíèерè уáèха ñръíäак в 
Нацèîíалíèя парк „Öеíтралеí Балкаí”

МИНКА МИНЧЕВА
 

	 Областната	 структура	
на	 ГЕРБ	 -	 Габрово	 дари	
1000	 лева	 от	 субсидията	
си	за	подпомагане	на	соб-
ствениците	 на	 жилищния	
блок	в	Дряново,	чийто	по-
крив	 беше	 напълно	 уни-
щожен,	 след	 като	 мълния	
падна	върху	него	и	го	под-
пали.
	 Припомняме,	 че	 това	
стана	на	3	май	вечерта		и	
въпреки	 намесата	 на	 по-
жарната	 пожарът	 е	 нане-
съл	сериозни	вреди	на	по-
крива	на	сградата,	в	която	
живеят	24	семейства.	
	 От	 областната	 цен-
трала	 на	 ГЕРБ	 в	 Габрово	
съобщават,	 че	 финансова	
подкрепа	 на	 своите	 съ-
граждани	 са	 направили	 и	
общинските	 съветници	 от	
ГЕРБ	–	Дряново.	
	 ГЕРБ	 -	 Габрово	призо-
вава	 местните	 структури	
на	 всички	 парламентарно	
представени	 групи	 също	
да	 помогнат	 на	 потърпев-
шите,	понесли	тежестта	на	
природното	бедствие,	като	
дарят	 средства	 от	 субси-
дията	си.	

ГЕРБ - Гаáрîвî äарè 
1000 лв. за ремîíт 
íа èзãîрелèя пîкрèв 
íа áлîк в Дряíîвî 

	 Учениците	от	VI	„а“	клас	
на	 СОУ	 „Отец	 Паисий“	 за	
пореден	път	доказаха,	че	в		
училището	 традициите	 се	
съхраняват,	 продължават	
и	 предават	 от	 поколение	
на	 поколение.	 За	 час	 по	
домашна	 техника	 и	 ико-
номика	 учителката	 Румяна	
Тунева	 постави	 задача	 да	
се	 проучат	 характерните	
за	обредните	хлябове	еле-
менти	 и	 тяхната	 символи-
ка.	Родителите	се	включи-
ха	активно	в	подготовката	
на	 своите	 деца,	 като	 спо-
делиха	 с	 тях	 това,	 което	

знаят,	 и	 им	 помогнаха	 в	
приготвянето.	 С	 изненада	
стана	 известно,	 че	 някои	
от	момчетата	са	замесили,	
украсили	 и	 изпекли	 сами	
своите	хлябове.	Учениците	
споделиха	за	кой	празник	
от	 народния	 календар	 на	
българина	 е	 предназначен	
приготвеният	от	тях	хляб.	
	 Ръководството	 и	 учи-
телската	 колегия	 изказаха	
своята	 благодарност	 към	
шестокласниците	и	техните	
семейства,	че	с	много	лю-
бов	 съхраняват	 и	 продъл-
жават	традиции.

Учеíèцè в СОУ „Отец Паèñèй” 
меñèха è пекîха îáреäíè хляáîве

 Станислав Райков 
и Виктор Димов 

с техния хляб



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 19 май 2016 г., година XII, брой 19 (3079)

ХРИСТИЯНИ

В село Горнова могила (по пътя за 
Узана) местни жители и приятели из-
дигнаха молитвен кът и го нарекоха 
Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Отпреди три години в Огнян Ко-
нов се зароди идеята да направи па-
раклис, за да се обособи едно място, 
в което местни и преминаващи да 

поседнат и да преосмислят своя ден 
и начина си на живот към  другите.

С доброволен труд и средства, с 
помощта на Георги Станев - негов до-
бър познат - е издигат този молит-
вен кът. Иконите са рисувани от тях 
двамата. Дърворезбата от стари 
масивни греди е дело на Огнян. 

Това място, в забързаните дни, 
ще бъде причина преминаващи и 
местни да приседнат и да притаят 
дъх в памет на близки, приятели, 
които не са сред живите. То дава въз-
можност всеки от нас да отдели миг 
и да размисли какво е направил за дру-
гите и какво е постигнал за себе си.

Такива места се издигат с един-
ствената мисъл: да направиш хората 
по-добри чрез вярата в онази Чиста 
Сила, към която всички се стремим 
най-вече на големи празници.

Такива места са потребни на 
всички ни, защото препускайки в дни-
те си, пропускаме да Благодарим на 

Бог, че ни е подарил още един ден. 
Ден, който  да  посрещнем с радост и 
да го извървим с  удоволствие – имен-
но заради безценния дар Живот, и да 
донесем спокойствие и разум чрез 
действията ни и речта към ближния.
Тодорка Мирчева – кметски наместник на 

Зелено дърво

Мечтата на Огнян Конов да изгради параклис в село Горнова 
могила си сбъдна, нарекоха го “Св. Йоан Рилски Чудотворец”

На 1 май тази година отец Тодор освети издигнатия от местните хора нов 
параклис „Свети Йоан Рилски Чудотворец“ в село Горнова могила

Огнян Конов е щастлив - с доброволен труд и средства, 
с подкрепата на приятели мечтата му се сбъдна

В съседство до параклиса се намира Огняновата къща за гости, която има 200-годишна 
история, а Огнян Конов е съхранил автентичната атмосфера

Семейството на Огнян Конов го подкрепя във всяка инициатива - дъщеря 
му Йоана (вляво на снимката) и съпругата му Матилда на откриването

Повечето от иконите в новия параклис са дело на Георги Станев и Огнян Ко-
нов. Дърворезбата от стари масивни греди е дело на Огнян 

Параклисът се намира на прекрасно място, а самото село е в под-
ножието на историческите Моровешки скали до стар римски път

На 15 май Вяра Пламенова 
Пенчева, на 6 години, от Габро-
во, получи Специалната патри-
аршеска награда за рисунката  
си „Възкресение Христово“ 

Негово Високопреосвещен-
ство Ловчанският митрополит 
Гавриил, председател на Култур-
но-просветния отдел при Св. Си-
нод, награди всички участници, 
спечелили награди в Националния 
конкурс „Възкресение Христо-
во-2016“, организиран от Св. 
Синод на БПЦ - Българска Патри-
аршия за трета поредна година.

Тържествената церемония 
се състоя в столичния храм „Св. 
Св. Кирил и Методий“ 

Митрополит Гавриил каза, 
че Св. Синод за трета поред-
на година прави този конкурс, 
за да могат децата, които се 
включват и участват в него, 
да съпреживеят Възкресението 
Христово.

„Затова и сме направили 
този конкурс, за да може деца-
та, когато пишат или рисуват 
нещо, свързано с най-великия 
християнски празник Възкресе-
ние Христово, техните мисли 
да се потопят в молитвата, в 
съзерцанието на това чудо на 

чудесата и тогава Господ Сам 
ще дойде при тях и ще ги осени 
и ще бъде с тях, а те наистина 
ще стават по-добри, ще стават 
по-послушни и по-трудолюбиви 
и Господ ще ги пази от многото 
опасности, които сега отвсякъ-
де ги обкръжават.“

Той подчерта също, че всич-
ки деца, независимо дали са били 
наградени или не, са получили 
голяма духовна полза от учас-
тието си в конкурса. „Защото 
са съпреживели това, което ще 
нарисуват или което ще сни-
мат или напишат, и това нещо 
им е донесло много радост и 
трепет“, каза още Ловчанският 
митрополит.

„Действително и аз бих ви 
пожелал вашите деца да бъдат 
добри, да обичат Бога, да слу-
шат своите родители и да им 
бъдат закрила и подкрепа, осо-
бено когато те остареят, да 

имат нужда от тяхната помощ. 
Честит празник и за много годи-
ни“, завърши думите си митро-
полит Гавриил.

След неговото слово дойде 
и дългоочакваният от деца, учи-
тели и родители момент на наг-
раждаването на победителите 
и участниците в конкурса. Мит-
рополит Гавриил, подпомаган от 
архим. Герасим, раздаде грамо-
тите на победителите, както и 
сертификатите на останалите 
участници в конкурса.

Втората част от празнич-
ния финал се състоя в Енорий-
ския център на храм „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Там бе изнесен 
кратък рецитал от децата, по-
лучили Патриаршески награди в 
категория Литература - Проза 
и Поезия. След това бе открита 
изложбата с наградените твор-
би в категории Изобразително 
изкуство и Фотография.

Вяра Пенчева получи Специалната патриаршеска награда в 
Националния конкурс за детска рисунка „Възкресение Христово”  



(продължава 
от миналия четвъртък)
По-късно	цар	Соломон,	

синът	 на	 Давид,	 построя-
ва	 крепостни	 стени,	 дво-
рец	 и	 великолепен	 храм	
(Първият	 или	 Соломоно-
вият	храм).	През	587	г.	пр.	
Хр.	Вавилонският	владетел	
Навуходоносор	 II	 (или	На-
буко,	 според	 операта	 на	
Верди)	 превзема	 града	 и	

опожарява	 Соломоновия	
храм.	 През	 516	 г.	 пр.	 Хр.	
завърналите	 се	 в	 Йеру-
салим	 евреи	 построяват	
отново	 храма	 (Вторият	
храм).	 През	 37	 г.	 пр.	 Хр.	
римският	 сенат	 назнача-
ва	 Ирод	 Велики	 за	 цар	
на	юдеите.	За	да	спечели	
доверието	 им,	 той	 разши-
рява	 и	 укрепява	 Втория	

храм.	 Но	 и	 този	 храм	 е	
разрушен	 през	 70	 г.	 от	
войниците	 на	 император	
Тит	 при	 потушаването	 на	
голямото	 еврейско	 въс-
тание	 против	 римската	
власт.	 Около	 33	 години	
преди	 това	 новата	 хрис-
тиянска	 религия	 намира	
в	 Йерусалим	 първите	 си	
последователи,	 а	 през	 IV	
век	 градът	 става	 свещен	

и	за	християнството	с	по-
строяването	 на	 една	 от	
първите	 църкви	 на	 място-
то	 на	 сегашната	 църква	
„Божи	 гроб”.	 През	VII	 век	
халиф	 Омар	 I	 завладява	
Йерусалим	и	го	обявява	за	
свещен	град	на	мюсюлма-
ните.	 Новият	 религиозен	
център	 е	 мястото	 (скала	
или	 камък),	 откъдето	 се	

твърди,	че	пророкът	Моха-
мед	е	отскочил	и	се	е	въз-
несъл	 на	 небето.	 На	 това	
място	 е	 построен	 мюсюл-
манският	 храм	 Куполът 
на скалата,	 осмоъгълна	
сграда	 с	 огромен	 златен	
купол,	 завършен	 през	 691	
г.	 Но	 на	 това	 място	 се	
е	 издигал	 и	 разрушеният	
през	70	 г.	Втори	еврейски	
храм.	 Една	 от	 основните	

цели	 на	 завоевателите	 е	
поругаването	 и	 унищожа-
ването	 на	 религиозните	
храмове	 на	 другите,	 но	
въпреки	 това	 голяма	 част	
от	 тях	 оцеляват.	 Един	 до	
друг	 се	 извисяват	 еврей-
ски,	християнски	и	мюсюл-
мански	 монументи.	 Това	
в	 голяма	 степен	 обясня-
ва	 защо	 Светите	 места	

в	 Йерусалим	 са	 толкова	
хипнотизиращо	 място	 за	
последователите	 на	 три-
те	 големи	 монотеистични	
вероизповедания	 и	 защо	
са	 посещавани	 ежегодно	
от	милиони	поклонници	от	
цял	свят.

Нашата	 обиколка	 за-
почва	 от	 Елеонския	 (или	
Маслиновия) хълм	 или	
планина.	 В	 древността	
хълмът	е	бил	покрит	с	ма-
слинови	 дървета,	 което	 е	
дало	 и	 името	 му.	 Няма	
по-важна	 и	 по-свята	 пла-
нина	 за	 християните	 от	
Елеонската.	 Тук	 Иисус	 е	
престоявал	 най-дълго	 по	
време	 на	 своята	 мисия	 в	
Йерусалим.	 Тук	 е	 поуча-
вал	 учениците	 си,	 оттук	 е	
гледал	 града	и	е	скърбял,	
че	 Йерусалим	 ще	 бъде	
разрушен	 и	 „няма	 да	 ос-
тане	 камък	 върху	 камък”,	
което	 се	 сбъдва	 през	 70	
г.,	 когато	 римляните	 раз-
рушават	града.	Срещу	хъл-
ма	 се	 намира	 зазиданата	
златна	 порта	 в	 градските	
стени	на	Йерусалим,		през	
която	 според	 християни-
те	Спасителят	ще	влезе	в	
Свещения	 град	 в	Деня	 на	
Страшния	съд.	Според	ев-
рейска	 легенда	 през	 тази	
порта	 Месията	 ще	 влезе	
в	двора	на	храма.	Затова		
в	 продължение	 на	 векове		
набожните	 евреи	 са	 ис-
кали	 да	 бъдат	 погребвани	
тук,	за	да	са	едни	от	пър-
вите,	 които	 ще	 последват	
Месията	 в	 Деня	 на	 изку-
плението.	 На	 този	 хълм,	
в	 центъра	 на	 осмоъгълен	
двор,	 се	 намира	 малкият	
храм	 „Възнесение	 Госпо-
дне”.	 От	 това	 място	 Иис-
ус	 се	 възнася	 към	 небето	
четиридесет	 дни	 след	 не-
говото	 възкресение.	 Сега	
този	 храм	 е	 действаща	
джамия,	 но	 християните	
имат	право	да	го	посеща-
ват	 и	 да	 отбелязват	 там	
Празника	 на	 възнесение-
то.	От	 Елеонския	 хълм	 се	
разкрива	 прекрасна	 па-
норама	към	Йерусалим.	В	
близък	план	се	вижда	ев-
рейското	 гробище.	 По-на-
татък	 е	 долината	 Кедрон,	
след	която	се	издигат	кре-
постните	 стени	 на	 Стария	
град,	 а	 зад	 тях	 са	 всички	
най-важни	 храмове	 и	 ис-
торически	места.	Сред	тях	
най-ясно	изпъква	златният	
Купол	на	скалата.	

От	 Елеонския	 хълм	
тръгваме	 надолу	 към	 Гет-
симанската	градина,	почи-
тана	 като	 мястото,	 където	
Иисус	се	моли	в	нощта	на	
залавянето	 му	 (четвъртък	
срещу	 петък)	 преди	 идва-
нето	 на	 Юда	 и	 предател-
ската	му	целувка.	

В	 наши	 дни	 градина-
та	 е	 твърде	 малка	 (около	
50	 х	 50	 м).	 В	 нея	 растат	
осем	 много	 стари	 масли-
нови	дървета,	за	които	се	
смята,	че	са	на	повече	от	
2000	години.	От	1681	годи-

на	Гетсиманската градина 
принадлежи	 на	 Францис-
канския	орден.	В	близост	
до	 сегашната	 Гетсиман-
ска	 градина	 се	 издигат	
три	църкви:

Църква „Света Мария 
Магдалена”	 -	 руска	 пра-
вославна	 църква,	 постро-
ена	 през	 1885-1888	 г.	 от	
император	 Александър	 III	

в	 типичния	 руски	 църко-
вен	 стил	 (златни	 куполи	
с	 формата	 на	 луковици).	
Минахме	покрай	нея,	но	я	
видяхме	само	отвън.

 Базилика на агония-
та,	 наричана	 още	Църква 
на всички нации	 –	 	 като-
лическа	църква,	построена	
от	 францисканците	 през	

1919-1924	г.	с	финансовото	
участие	на	няколко	страни	
(заради	 това	 „на	 всички	
нации”).	 В	 нея	 се	 намира	
камъкът	 на	 агонията,	 на	
който,	според	преданието,	
Иисус	 се	 е	 молил	 в	 но-
щта	 на	 Велики	 четвъртък	
срещу	 Разпети	 петък,	 а	
потта	му	се	е	превръщала	
в	 кръв.	 Камъкът	 е	 опасан	

с	 трънен	 венец	от	 ковано	
желязо.	Църквата	е	с	мно-
го	 красиви	 стенописи	 и	
мозайки,	но	вътре	е	полу-
тъмна	в	памет	на	мрачни-
те	 събития,	 разиграли	 се	
през	тази	нощ.

Църква „Успение на 
Пресвета Богородица” – 
православна	 църква,	 из-

градена	 през	 XII	 век	 на	
мястото,	 където	 според	
Преданието	 е	 бил	 гробът	
на	Света	Богородица.	Хра-
мът	 е	 издигнат	 от	 кръсто-
носците	 върху	 останките	
на	 византийска	 базили-
ка.	 Днес	 църквата	 е	 под	
юрисдикцията	 на	 Армен-
ската	 и	 Гръцката	 право-
славна	 църква.	 Широки,	
величествени	стълби	водят	
към	криптата,	където	апос-
толите	 полагат	 тялото	 на	
Светата	майка	 и	 откъдето	
тя	се	е	възнесла	на	небе-
то.	 В	 църквата	 има	 и	 ол-
тари	в	памет	на	Йоаким	и	
Анна	–	родителите	на	Дева	
Мария.	Църквата	е	изклю-
чително	богата	на	красиви	
стенописи	 и	 икони.	 Осо-
бено	 внимание	 заслужава	
великолепната	Йерусалим-
ска	 (Гетсиманска)	 чудо-
творна	 икона	 на	 Божията	
Майка,	 която	 през	 2000	 г.	
е	изложена	за	поклонение		
и	в	България.

Отново	сме	в	автобуса.	
Минаваме	покрай	гроба	на	
Шиндлер	на	път	за	плани-
ната	 Сион (или	 Цион).	 В	
древността,	по	времето	на	
Стария	 завет,	 това	 име	 е	
дадено	на	Града	на	Давид,	
а	 днешната	планина	Сион	
се	намира	на	юг	от	Града	
на	Давид.	 На	 тази	 плани-
на	 са	 се	 случили	 важни	
за	 историята	 и	 религията	
събития,	които	са	увекове-
чени	с	няколко	монумента.

Единият	от	тях	е	църк-
вата	 „Успение	 Богородич-
но”	 (или	 само	 „Успение”),	

която	 напомня	 за	 преда-
нието,	 че	 тук	 е	 мястото,	
според	католиците,	където	
майката	на	Иисус	е	заспа-
ла	 вечния	 си	 сън.	 Сегаш-
ната	църква	е	построена	в	
самото	 начало	 на	 XX	 век	
от	 германските	 бенедик-
тинци	 върху	 останките	 от	
няколко	предишни	църкви.	
Тя	и	досега	е	собственост	
на	 Германския	 Бенедик-
тински	 орден.	 Основната	
забележителност	 на	 църк-
вата	 е	 параклисът	 на	 Ус-
пението,	където	се	намира	
статуя	на	спящата	Мария	в	
цял	ръст.	

Съвсем	близо	до	църк-
вата	 е	монументът,	 в	 кой-
то	 се	 намира	 Стаята на 
Последната (Тайната) ве-
черя на	 Иисус	 и	 апосто-
лите.	Както	е	известно,	тя	
е	 пресъздадена	 в	 много	
картини,	 най-известната	
от	 които	 е	 на	 Леонардо	
да	 Винчи	 и	 се	 намира	 в	
малкия	 манастир	 „Санта	
Мария	делле	Грацие”	в	Ми-
лано.	След	вечерята	Иисус	
отива	в	Гетсиманската	гра-
дина,	 където	 се	 уединява	
за	своята	молитва.	Сегаш-
ният	 вид	 на	 стаята,	 която	
виждаме,	 е	 реставрация	
от	 XIV	 век,	 с	 прозорци	
и	 арки	 в	 готически	 стил,	
характерен	 за	 кръстоно-
сците.

продължава в четвъртък

Пî Светèте меñта преäè Велèкäеí - V чаñт 
19 май 2016 г.4

 продължава в четвъртък

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

На главата ми 
е еврейската кипа, 
а зад мен 
е Стената на плача

Базиликата на агонията (Църквата на всички нации)
Гетсиманската градина днес

Йерусалимската (Гетсиманска) чудотворна икона на 
Божията Майка

Зад тези стени се намират Стаята на Тайната вечеря и гробницата на Давид Стаята на Последната (Тайната) вечеря Под	стаята,	в	същата	
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НАДЕЖДА ТИХОВА
 
	 „ПроАрт:	 Изкуството	 и	
пространството“	 се	 нари-
ча	 най-новият	 проект	 на	
габровската	 художничка	
Ива	 Пенчева,	 финансиран	
по	 програма	 „Култура“	 на	
габровската	Община.	
	 Проектът	 предвижда	
три	отделни	изяви.	Едната	
е	 творческа	 Детска	 асам-
блея.	В	нея	са	предвидени	
пет	 ателиета	 за	 рисуване	
върху	 коприна	 на	 откри-
то	 на	 различни	 места	 из	
града	 през	 летните	 месе-
ци	 –	 централната	 градска	
част,	 парк	 „Маркотея“,	
градинката	 до	 библиоте-
ката,	велоалеята	на	улица	
„Аврам	 Гачев“,	 градинката	
на	 Интерактивния	 музей.	
При	 лошо	 време	 мястото	
на	 събитието	 ще	 бъде	 в	
Мол	Габрово.
	 Първото	 ателие	 ще	
бъде	организирано	в	Деня	
на	 карнавала	 –	 21	 май,	
на	 велоалеята	 до	 ладия-
та	 от	 побратимения	 град	
Мъйтищи	от	11	до	15	часа.	
В	 творческите	 ателиета	 е	
предвидено	 да	 участват	
над	 200	 деца	 от	 Школата	
по	 рисуване	 на	 Ива	 Пен-
чева	 в	 Габрово.	 За	 пър-

ви	 път	 в	 рисуването	 ще	
се	 включат	 и	 най-малките	
художници	 –	 от	 детски-
те	 градини.	 Партньори	 по	
проекта	са	три	детски	гра-
дини	 -	 „Радост“,	 „Слънце“	
и	 „Дъга“.	 Ще	 участват	 и	
по-големите	 възпитаници	
на	 Школата	 от	 различни	
габровски	училища.	
	 Според	Ива	Пенчева	в	
асамблеята	ще	участват	и	
родителите	 на	 децата.	 По	
време	на	всяко	ателие	ще	
има	 приготвени	 платна	 и	
за	минувачите	край	място-
то	в	момента.	Те	ще	имат	
възможност	да	се	включат	
като	 направят	 първите	 си	
опити	 в	 рисуването	 върху	
коприна.	
	 Габровци	ще	имат	въз-
можност	 да	 разгледат	 и	
вече	 готови	 копринени	
картини,	поставени	наоко-
ло	 в	 изложба	 върху	 ста-
тиви.	 Темата	 на	 рисува-
нето	 на	 открито	 ще	 бъде	
естествено	 свързана	 с	
карнавала.	Ще	се	рисуват	
карнавални	маски,	клоуни,	
символа	 на	 нашия	 град	 –	
котката	 с	 отрязана	 опаш-
ка,	и	други	карнавални	сю-
жети.	Цветните	занимания	
на	 деца	 и	 възрастни	 ще	
са	придружени	с	музика	и	

веселба.
	 Следващите	 ателие-
та	 от	 Детската	 асамблея	
на	Ива	Пенчева	ще	бъдат	
през	 месеците	 юни,	 юли	
и	 август.	 Финалът	 ще	 е	
в	 края	 на	 август	 в	 двора	
на	 Интерактивния	 музей.	
Този	 път	 темата	 на	 рису-
ването	ще	бъде	посветена	
на	 годишнината	 от	 епич-
ните	 боеве	 на	 Шипка	 по	
време	на	освободителната	
Руско-турска	война.	Всъщ-
ност	замисълът	е	всяко	от	
ателиетата	 да	 бъде	 тема-
тично	 свързано	 с	 ембле-
матични	 събития	 в	 нашия	
град.	Според	Ива	Пенчева	
и	 този	 път	 ще	 има	 теми,	
свързани	с	народната	тра-
диция,	която	е	в	основата	
на	редица	публични	изяви	
с	рисуване	върху	коприна,	
организирани	от	нея.
	 Освен	 ателиетата	 за	
рисуване	в	Детската	асам-
блея,	 проектът	 предвижда	
и	 нещо	 ново	 за	 Габрово	
–	артинсталации	от	напра-
вените	 в	 ателиетата	 най-
добри	 картини	 върху	 коп-
рина.	 Колоритните	 цветни	
петна	 ще	 бъдат	 разполо-
жени	 в	 някои	 от	 детските	
градини	 и	 в	 централната	
градска	 част.	 Идеята	 е	 те	

да	 останат	 за	 постоянно	
да	красят	градската	среда	
и	 да	 напомнят,	 че	 са	 на-
правени	в	първата	Детска	
асамблея	в	Габрово.
	 Финалната	 част	 от	
проекта	 предвижда	 изра-
ботването	 на	 модерния	
напоследък	 3D	 мапинг	
под	 надслов	 „Копринени-
те	картини	оживяват“.	Със	
сложната	 задача	 ще	 се	
заемат	професионалисти	в	
тази	област.	
	 За	първи	път	в	мапин-
га	 ще	 се	 включат	 детски	
рисунки,	 които	 ще	 оживя-
ват	 с	 включени	 снимки	 и	
от	 проведените	 творчески	
ателиета.	Прожекцията	ще	
бъде	направена	върху	фа-
садата	 на	 Интерактивния	
музей,	 а	 разработеният	
мапинг	ще	остане	в	архи-
ва	на	Община	Габрово,	за	
да	 може	 да	 се	 използва	
при	 различни	 празнични	
поводи.	
	 „Трябва	да	вървим	все	
повече	 към	 новостите	 и	
нестандартните	представя-
ния	на	изкуството	–	обоб-
щава	Ива	Пенчева,	-	за	да	
можем	да	се	представяме	
интересно	 и	 пред	 нашите	
гости,	дошли	за	празници-
те	в	нашия	град.“	

Ива Пеíчева îткрèва Детñката аñамáлея ñ твîрчеñкî 
ателèе в ñъáîта в íачалîтî íа ул. “Аврам Гачев”

ВЕЛА ЛАзАРОВА

 - Г-жо Кондакова, на 
семинара имахте инте-
ресна тема. 
	 -	 Трябваше	 да	 пред-
ставя	 възможностите	 на	
програма	„Творческа	Евро-
па”	 и	 по-конкретно	 частта	
„Култура”	пред	колегите	от	
музеите	 и	 галериите	 от	
Северна	България	относно	
включване	 в	 европейски	
проекти.	 Изрично	 искам	
да	 подчертая,	 че	 винаги	
трябва	да	се	има	предвид,	
че	се	кандидатства	с	про-
ект,	 когато	 има	 специфич-

на	нова	нужда,	която	не	е	
вменена,	не	е	задачата	на	
определена	 организация.	
И	 темата	 на	 срещата	 бе	
„Достъп	 на	 публики	 със	
специфични	 потребности”.	
Това	 са	 хора	 с	 увреден	
слух,	 зрение,	 двигателни	
възможности,	интелектуал-
ни	затруднения,	хора,	кои-
то	 страдат	 от	 дислекция	
(затруднения	при	четенето,	
но	 с	 добро	 възприемане	
на	визуална	информация	и	
със	звук	възприемат	по-го-
ляма	информация).	Децата		
аутисти	са	също	специфич-
на	група.	

 - На какво най-много 
акцентирате?
	 -	 Надявам	 се	 музеите	
да	 са	 част	 от	 процесите,		
да	партнират	със	свои	ко-
леги	 в	 подпрограма	 „Кул-
тура”.	 Дават	 се	 възмож-
ности	за	проекти	във	всич-
ки	 сфери	 на	 изкуството	
без	киното.	
 - Имали ли сте обуче-
ние в други аудитории?
	 -	 След	 първото	 обу-
чение,	 което	 проведохме	

преди	 пет	 години	 в	 Бал-
чик,	 в	 музейна	 среда	 се	
създаде	една	мрежа.	Мно-
го	 важно	 е	 хората	 да	 се	
познават	помежду	си	и	да	
започнат	да	си	партнират.	
И	 национално,	 и	 между-
народно.	 Това	 е	 ключ	 за	
България.	Би	било	чудесно	
да	 има	 вътрешни	 мрежи,	
които	много	по-лесно	пар-
тнират	 с	 международни	
партньори,	защото	си	раз-
пределят	 задачите.	 Това	
са	 група	 от	 организации,	
които	 не	 е	 задължително	
да	са	официално	регистри-
рани.	 Най-често	 това	 са	
неформални	 групи,	 в	 слу-
чая	 организации,	 а	 не	 с	
частни	 лица,	 които	 имат	
общи	 цели.	Тъй	 като	 „Съ-
единението	прави	силата”,	
това	 много	 ясно	 се	 виж-
да	 при	 работата	 с	 тези	
мрежи	 при	 някакъв	 капа-
цитет	 и	 ресурс,	 който	 в	
тази	 мрежа	 се	 споделя	

много	по-лесно.	Много	ак-
тивно	 разпространявахме	
резултатите,	 например	 по	
проект	„Евровизия”		-	„Му-
зеите	 представят	 Европа”,		
с	 български	 партньор	 На-
ционалният	 исторически	
музей.	Този	проект	имаше	
за	цел	да	събере	на	едно	
място	 най-новите	 техники	
за	 работа	 в	 областта	 на	
музеологията,	 които	 може	
би	 не	 са	 познати	 в	 Бъл-
гария.	Проектът	бе	на	две	
нива	 -	 изследователска	
част	 (три	 университета),	
а	 ние	 бяхме	 във	 втора-
та	 група,	 която	 трябва	 да	
тества	помагалото,	което	е	
създадено.	Партнираха	 си	
три	 много	 различни	 дър-
жави	 в	 областта	 на	музе-
ологията,	които	измислиха	
методологията:	 Австрия,	
Германия,	Великобритания.	
Държавите,	 в	 които	 тряб-
ваше	да	се	приложи,	бяха		
България,	Словения	и	Пор-

тугалия	 -	 периферни	 дър-
жави,	малки	по	територия.	
В	случая	Националният	ис-
торически	 музей	 успя	 да	
създаде	 покрай	 проекта	
си	мрежа,	в	която	включи	
резултатите	 на	 този	 общ	
проект	и	те	достигнаха	до	
близо	 80%	 от	 българските	
музеи.	 В	 случая	 примерът	
е,		когато	се	застане	пред	
определен	 обект	 в	 музея	
или	 галерията,	 може	 под	
него	 да	 има	 текстово	 оп-
исание,	 но	 може	 и	 то	 да	
не	 присъства.	 Зад	 един	
(q	 arе)	 код	 -	 квадратна	
картинка,	може	да	стои	ог-
ромно	 количество	 инфор-
мация	за	съответния	обект	
и	се	ползва	от	посетителя	
през	един	„smartphon”.	Ето	
ви	 достъп	 до	 един	 арте-
факт	 (експонат)	 в	 дълбо-
чина.	 Това	 вече	 е	 прило-
жено	в	доста	музеи.	Мно-
го	 важна	 задача	 на	 този	
проект	 бе	 да	 се	 погледне	

от	 различни	 национални	
гледни	 точки	 обектът.	 Ако	
например	 се	 представи	
една	 чаша,	 принадлежала	
на	български	първенец,	то	
един	 чешки	 партньор	 би	
разпознал,	 че	 тя	 е	 изра-
ботка	 на	 някоя	 леярна	 в	
Чехия	 при	 еди	 каква	 си	
технология.	Третата	гледна	
точка	е,	че	чашата	е	полз-
вана	при	някаква	церемо-
ния	и	има	друго	национал-
но	значение,	т.	е.	може	да	
има	 многостранна	 инфор-
мация.
 - В Габрово Интерак-
тивният музей на индус-
трията се доближава до 
този модел.
	 -	 Да.	 Габрово	 е	 с	 чу-
десен	 пример	 в	 това	 от-
ношение	 и	 изцяло	 покри-
ва	 стандартите,	 които	 в	
момента	 се	 прилагат.	 За	
Габрово	всички	знаят,	че	е	
естествен	 лидер	 за	 стра-
ната.

Веñела Кîíäакîва: „Гаáрîвî пîкрèва îтлèчíî музейíèте ñтаíäартè”

ЦАНКА ОДАЖИйСКА

	 Читалищният	 дом	 не	
оставяй,	 стари	 обичаи	 не	
забравяй!	 Да	 бъде	 бла-
гословен	 духът	 на	 оня,	 у	
когото	е	блеснала	Божест-
вената	 искрица	 за	 запал-
ване	 на	 ония	 огнища	 на	
българщината,	 наречени		
български	 читалища.	 В	
света	 няма	 друга	 страна,	
в	която	да	съществуват	та-
кива	светилници	на	духа.
	 Ето	 ме	 тук	 пак	 при	
старите	 ми	 приятели	 от	
село	 Новаковци.	 Поводът	
е	 техният	 прекрасен	 праз-
ник	-	НЧ	„Просвета	1931	г.”	
чества	85	години	от	създа-
ването	 си.	 Минавам	 през	
парк	 с	 детски	 кът,	 добре	
оформени	 цветни	 алеи.	
Тази	гледка	радва	очите	и	
говори	за	добрите	стопани,	
които	са	създали	красиво-
то	кътче	пред	читалищната	
сграда.	 И	 всичко	 това	 е	
дело	 на	 младата	 кметица	
Димитринка	 Бошнакова,	
която	 жителите	 на	 селото	
боготворят.	Тя	 е	 и	 предсе-
дател	 на	 читалищното	 на-
стоятелство.	 Всичко	 това	
върши	със	сърце	и	любов.
	 Село	 Новаковци	 може	
да	 се	 похвали	 със	 своите	
будни	 жители.	 В	 далечна-
та	 1897	 година	 е	 открито	
първото	училище,	а	първи-
те	 ученици	 са	 се	 учили	 в	
една	стая	на	Петко	Начев.	

През	1931	г.	е	основано	и	
читалище	 „Просвета	 1931	
г.”	 с	 председател	 Христо	
Стоянов,	 с	 цел	 да	 дадат	
духовен	 и	 културен	 живот	
в	 селото.	 Организират	 се	
вечеринки,	 самодейността	
е	в	своя	апогей.	През	1938	
година	са	изнесени	25	пи-
еси.	 Изхвърлят	 се	 газени-
ците,	 селото	 се	 електри-
фицира.	 На	 14	 септември	
1994	 г.	 се	 избира	 управи-
телен	съвет	с	председател	
Станка	 Стоянова.	 На	 27	
декември	 1994	 г.	 започва	
истинската	 дейност	 с	 59	
души.	 През	 2000	 година	 е	
открита	 плоча	 на	 загина-
лите	във	войната	новаков-
чани	-	1912-1918	г.
	 По	идея	на	Иванка	Пе-
ткова	 се	 открива	 и	 етног-
рафска	музейна	сбирка	на	
битови	 предмети,	 пособия	
и	 народни	 носии	 от	 ми-
налото.	 Имат	 и	 отлични	
актьори,	 които	 изнасяли	
пиеси	и	в	съседните	села.	
От	 Новаковци	 са	 излезли	
много	учители	и	личности,	
заемащи	високи	постове	в	
общинското	ръководство	и	
икономиката.	 От	 2010	 го-
дина	 новото	 ръководство	
избира	 за	 председател	
Димитринка	 Бошнакова	 и	
членове	 Стефка	 Христова	
и	 Нено	 Христов.	 Сформи-
рана	е	и	фолклорна	група	
с	 художествен	 ръководи-
тел	Румяна	Кръстева,	коя-

то	 има	 за	 цел	 да	 популя-
ризира	местните	традиции,	
обичаи,	 фолклор.	 Носител	
е	 на	 един	 златен,	 един	
сребърен	 и	 девет	 бронзо-
ви	медали,	плакети,	дипло-
ми	и	много	грамоти.
	 През	 2013	 г.	 читалище-
то,	 с	 подкрепа	 на	 кмет-
ството	 и	 Община	 Габро-
во,	 сбъдна	една	младежка	
мечта,	като	стана	и	първо-
то	 приемно	 село	 в	 Бълга-
рия	с	т.	нар.	проект	„Прие-
ми	ме	на	село”,	който	при-
доби	 широка	 популярност	
и	 подкрепа.	 През	 лятото	
приемаме	 деца	 и	 младе-
жи	дори	и	от	 чужбина,	 за	
да	 обменят	 опит	 и	 знания	
между	 поколенията	 с	 цел	
съхранение	 и	 предаване	
на	българските	традиции	и	
обичаи.
	 След	 обширния	 доклад	
за	 дейността	 на	 читали-
щето	 от	 председателката	
Димитринка	 Бошнакова		
специалистката	 от	 Консул-
тативния	 център	 към	 чи-
талищата	 в	 Габрово	 Таня	
Георгиева	прочете	Поздра-
вителен	 адрес.	 Марияна	
Бижева,	 секретар-библио-
текар,	 прочете	 и	 Поздра-
вителен	 адрес,	 изпратен	
от	 НЧ	 „Априлов-Палаузов”	
в	 Габрово.	 Започна	 музи-
калната	програма	с	гостите	
от	село	Стоевци,	които	ни	
създадоха	весело	настрое-
ние	със	сценката	 „Случай-

на	среща”.	Клуб	„Приятели	
на	 книгата“	 от	 Новаковци	
изнесе	 рецитал	 с	 участие-
то	 на	 малките	 читалищни	
дейци	Виктория,	Мими	Би-
жева	и	др.,	а	Валерия	Лю-
бенова	 и	 Мария	 Бижева,	
които	 заедно	 с	 големите	
певици	 участват	 във	 всич-
ки	 изяви	 на	 фолклорната	
група,	поздравиха	възраст-
ните	учители	с	весели	пес-
ни.	 Много	 аплодисменти	
получи	и	фолклорната	 гру-
па	„Габровски	напеви”	при	
НЧ	„Априлов-Палаузов”	със	
своите	 пролетни	 и	 хумо-
ристични	песни.
	 Г-жа	Бошнакова	награ-
ди	всички	заслужили	чита-
лищни	дейци	-	Станка	Ива-

нова,	 Иван	 Иванов,	 Цоню	
Иванов,	 Иванка	 Иванова,	
артистите	 Пена	 Лалева,	
Стефанка	 Христова,	 Румя-
на	 Кръстева,	 Донка	 Ива-
нова,	 Цветанка	 Петкова,	
Радка	 Колева,	 Руска	 Ива-
нова	 и	 най-възрастната	 -	
Пена	 Петрова,	 с	 грамоти	
и	 национални	 трикольори.	
Такива	тя	раздаде	на	всич-
ки	семейства	в	селото	да	
ги	окачат	на	видно	място,	
за	да	пазят	българщината.
	 Последва	 почерпка	 за	
всички	самодейци	с	тост	и	
призив	да	не	гасне	светли-
ната	 в	 читалище	 „Просве-
та”,	 защото	 то	 е	 Дом	 на	
надеждата,	 тук	 е	 нашият	
корен!

Чèталèщетî в Нîвакîвцè - äîм íа íаäежäата

АННА КАЛИНОВА

	 Партньорска	инициати-
ва	 на	 Сдружение	 „Транс-
форматори“	 и	 „Оргахим“	
АД	 -	 Русе	 стартира	 с	
конкурс	 за	 художествена	
стенопис	 върху	 избрани	 4	
знакови	 сгради	 в	 4	 града	
на	 България	 -	 София,	 Па-
зарджик,	 Габрово	 и	Плов-
див.	
	 Платформата	 „Нарису-
вай	 ми	 стена”	 подкрепя	
реализирането	 на	 худо-
жествени	 решения	 за	 об-
ществени	 	 градски	 прос-
транства	 и	 интериори	 на	
обществено	значими	сгра-
ди	в	цялата	страна.
	 Предизвикателството,	
отправено	тази	година	към	
участниците,	 е	 да	 предло-
жат	 контекстуално	 тема-
тично	 изрисуване	 на	 ви-
дима	 стена	 като	 създадат	
разпознаваема	 художест-
вена	 идентичност.	 Целта	
е	реализираната	стенопис	
да	 олицетворява	 духа	 на	
мястото	 и	 съвременния	
градски	 живот	 в	 Бълга-
рия.	 В	 конкурса	 могат	 да	
участват	 отделни	 физиче-
ски	лица,	както	и	екипи	с	
оригинални	 идеи,	 които	 с	
общи	 усилия	 да	 създадат	
цялостен	 художествен	 об-

лик	на	съответ-
ната	сграда.	
	 Предложе-
нията	ще	бъдат	
оценени	от	 ав-
торитетно	жури	
от	 графични	
дизайнери	 и	
х у д о ж н и ц и ,	
представител	 на	 „Орга-
хим“	АД	и	представител	на	
града/обекта/общността	
ползватели	на	конкретната	
сграда.	Предложенията	ще	
могат	да	бъдат	разглежда-
ни	през	нарочно	изграден		
за	 целта	 сайт	 на	 проекта	
www.narisuvai.bg.	 Конкур-
сът	 набира	 предложения	
до	 25	 май	 2016	 г.	Журито	
ще	 оценява	 в	 седмицата	
25-30	 май.	 Победителите	
за	 всеки	 град	 ще	 бъдат	
обявени	 на	 13	 юни	 след	
финалното	 гласуване	 на	
публиката	 през	 сайта	 в	
седмицата	от	1-11	юни.
	 На	 победителите	 ще	
бъде	 връчена	 парична	 на-
града	 от	 2000	 лв.	 и	 ще	
бъдат	 покрити	 разходите	
за	път	и	престой	по	време	
на	 реализацията	 на	 те-
рен.	 За	 всеки	 обект	 при	
достатъчно	предложения	с	
висока	художествена	стой-
ност	 журито	 и	 публиката	
ще	 излъчат	 по	 един	 по-

бедител,	 чиято	 творба	 ще	
бъде	реализирана	след	до-
пълнително	 детайлизиране	
на	 техническите	 детайли	
в	 периода	 юли-октомври		
година.
	 Конкурсът	 „Нарису-
вай	ми	стена	-	2016“	търси	
финансовата	 подкрепа	 и	
партньорството	на	общини	
и	ползвателите	на	сгради,	
които	искат	да	бъдат	част	
от	 конкурсната	 програма	
за	 осигуряването	 на	 на-
градния	фонд	на	конкурса	
и	 престоя	 на	 художници-
те	 по	 време	 на	 работата	
им	 на	 терен.	Партньорите	
от	 „Оргахим“	 АД	 -	 Русе	
осигуряват	изцяло	необхо-
димите	 бои	 и	 техника	 за	
изрисуването	на	обектите.	
	 Ако	 искате	 да	 подкре-
пите	 инициативата	 и	 да	
предложите	 обект,	 който	
да	 бъде	 включен	 в	 кон-
курсната	 програма,	 мо-
жете	 да	 се	 свържете	 с	
нас	 на	 e-mail:	 proekt@
transformatori.net.

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, 
торбички под очите, от-
пусната и дехидратира-
на кожа.  ПОСтавЯНе На 
БОтОкС при мимически 
бръчки и обилно изпо-
тяване. ХИаЛУрОНОвИ 
ФИЛърИ - попълване 
на бръчки, уголемяване 
на устни и корекция на 
лицевия обем и контур.  
еЛектрОкОаГУЛаЦИЯ 
- премахване на брада-
вици 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, по-
чистване на лице. каБИ-
Нетът работи и по дого-
вор с рЗОк. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, тел. 066/ 
800-140, Д-р марИНа 
СаНкева, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.
псиХиатЪр и НеврОЛОГ. 
Д-р трифонов, Габрово, 
ул. „емануил манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДава 
ПСИХИатрИчНИ УДОСтО-
вереНИЯ.
Доц. Д-р чавдар Цветков, 
специалист акушерство 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 информация на телефон 
066/803-343. [17, 9]

козМетика, Масаж
преДлага Масажи - 
тел. 0897/219-833. [22, 21]
п р о ф е с и о н а л н и 
Масажистки - тел. 
0876/735-596. [22, 8]

 Националната среща-семинар „Разширяване на достъпа 
до културно наследство. Осигуряване на интелектуална и 
физическа достъпност на посетители с допълнителни (специ-
фични) потребности” се проведе от 12 до 14 май в Регионал-
ния исторически музей - Габрово. В програмата на обучение-
то бяха разгледани и темите „Възможности за финансиране 
на проекти по програма „Творческа Европа” на Европейския 
съюз” от Весела Кондакова, координатор на бюро „Творческа 
Европа” – България“

Гаáрîвî - в кîíкурñа 
„Нарèñувай мè ñтеíа”

http://www.narisuvai.bg/
mailto:proekt@transformatori.net
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(може и студенти или 
ученици над 18 години

	 Стотици	 севлиевци	 по-
четоха	 паметта	 на	 загина-
лите	 в	 Априлското	 въста-
ние	 на	 тържествената	 за-
ря-проверка	 и	 поклонение	
пред	Паметника	на	 свобо-
дата	 в	 центъра	 на	 Севли-
ево.	Кървавата	равносмет-
ка	от	Априлското	въстание	
в	 Севлиевския	 край	 е	 285	
убити	 мъже,	 жени	 и	 деца,	
8	 обесени	 на	 севлиевския	
площад,	 над	 650	 опожаре-
ни	 къщи,	 4	 църкви	 и	 две	
училища.
	 В	 местността	 Боаза	
край	 село	 Кръвеник	 по-
казаха	 възстановка	 на	
сраженията	 отпреди	 140	
години.	 В	 нея	 се	 включи-
ха	 регионалните	 клонове	
на	 НД	 „Традиция“	 от	 Коп-
ривщица,	 Плевен,	 Велики	
Преслав,	Шумен,	Нова	За-
гора,	 Панагюрище,	 Стара	
Загора,	 Габрово,	 Ловеч.	А	
неин	основен	организатор	
беше	 регионалният	 клон	
„Тридесет	и	четвърти	пехо-
тен	троянски	полк	Априлци	
–	Тоян“.	
	 Директорът	 на	 истори-
ческия	 музей	 в	 Севлиево	
Найден	 Петров	 припом-
ни	 как	 през	 бунтовната	
1876	 година	 Севлиевският	
балкан	 е	 един	 от	 трите	
центъра	 на	 масови	 въста-
нически	 действия,	 наред	
със	 Средногорието	 и	 Ро-
допите.	 От	 1	 до	 11	 май	
(стар	 стил)	 на	 борба	 се	
вдига	цялото	население	на	
трите	големи	селища	–	Ба-
тошево,	 Кръвеник	 и	 Ново	
село,	 с	 прилежащите	 към	
тях	 19	 махали	 и	 колиби.	
Към	тях	се	присъединяват	
групи	въстаници	и	от	други	
близки	 селища	 –	 Гъбене,	
Душево,	Дебнево	и	Столът.	
На	1	май	недалеч	от	село	
Кръвеник	-	на	връх	Бабан,	
се	 събират	 над	 250	 души,	

представители	 на	 селата	
и	махалите	от	Централния	
балкан,	 и	 пред	 тях	 кме-
тът	 Фильо	 Радев	 обявява	
началото	 на	 въстанието.	
Турските	 власти	 в	 Севли-
ево	 научават	 за	 бунта	 на	
непокорните	 балканджии.	
Свикано	 е	 турското	 оп-
ълчение	 –	 башибозук	 под	
командата	 на	 севлиев-
ския	 каймакамин	 Сааду-
лах	 ефенди,	 а	 до	Търново	
е	 изпратена	 телеграма	 с	
искане	за	редовна	войска.	
От	 Плевен	 тръгват	 1500	
конни	черкези	и	абази	на-
чело	с	 каймакамина	Дели	
Неджиб.	
	 Първият	 удар	 срещу	
въстаническия	район	е	на-
сочен	към	Батошево,	къде-
то	на	4	май	е	пристигнала	
габровската	 чета	 на	 Цан-
ко	 Дюстабанов.	 На	 5	 и	 6	
май	се	водили	ожесточени	
сражения,	като	първия	ден	
нападателите	 били	 отблъс-
нати,	 но	 на	 6	 май	 селото	
било	нападнато	от	три	по-
соки.	Над	2000	турци	и	чер-
кези	успели	в	края	на	деня	
да	 преодолеят	 отбраната	
на	въстаниците.	Започнали	
палежи	и	клане.	
	 Отбраната	на	Кръвеник	
продължила	до	9	май.	Пър-
вите	сражения	били	спече-
лени	от	въстаниците.	Тук	на	
помощ	дошла	чета	от	ново-
селци	и	част	от	четниците	
на	 Дюстабанов,	 но	 на	 9	
май	 откъм	 превзетото	 Ба-
тошево	в	тила	на	браните-
лите	 се	 явил	 башибозукът	
на	Саадулах	 ефенди,	 а	 по	
фронта	 настъпвали	 черке-
зите	на	Дели	Неджиб.	По-
ставени	 между	 два	 огъня,	
въстаниците	били	принуде-
ни	да	се	изтеглят	към	село-
то,	 да	вземат	семействата	
си	и	да	търсят	спасение	в	
горите	на	Балкана.	

	 Ново	село	се	вдига	на	
2	 май.	 Под	 ръководството	
на	 Йонко	 Карагьозов	 се	
укрепява	Дебневския	боаз,	
където	 са	 поставени	 на	
позиции	 и	 двата	 дървени	
топа,	 изработени	 от	 Йон-
ко	Марангозчията.	Боевете	
започнали	още	на	3	май	и	
продължили	на	4	и	7	май,	
но	 въстаниците	 от	 селото	
с	помощта	на	част	от	Дю-
стабановата	 чета	 успешно	
отблъсквали	 нападенията.	
Следобедът	 на	 9	 май	 се-
лото	 било	 заобиколено	 от	
турските	части,	които	вече	
били	 превзели	 позициите	
на	дядо	Фильо	в	Кръвеник,	
а	 през	 Дебневския	 боаз	
настъпвали	тълпи	от	баши-
бозук.	 Карагьозов	 и	 Дю-
стабанов	 наредили	 орга-
низирано	 отстъпление,	 за	
да	 се	 спаси	 населението.	
Сраженията	 продължили	 и	
на	 10	 и	 11	 май	 под	 връх	
Марагидик.
	 „Затова	 всяка	 година	
ние,	 потомците,	 отдаваме	
своята	 почит	 към	 паметта	
на	 загиналите	 в	 името	 на	
нашето	 свободно	 настоя-
ще,	 а	 поколенията	 и	 след	
нас	ще	се	прекланят	пред	
саможертвата	 и	 подвига	
на	хилядите	 герои	от	епо-
пеята,	наречена	„Априлско	
въстание”	 -	 заяви	 в	 сло-
вото	 си	 в	 петък	 вечерта	
кметът	 на	 Севлиево	 д-р	
Иван	 Иванов,	 който	 за-
едно	 с	 представители	 на	
институциите	в	града	и	жи-
телите	на	Севлиево	участ-
ва	 в	 тържествената	 заря-
проверка	 пред	 Паметника	
на	 свободата.	 Бригаден	
генерал	 Пламен	 Богданов	
от	НВУ	„Васил	Левски”	-	В.	
Търново	 поздрави	 ротите	
и	 огневите	 групи,	 строени	
под	 националния	 флаг	 в	
деня	на	проверката.

ACT  TOGETHER – BE  CREATIVE!
2014-1-RO01-KA201-002872_3

Продължителност:	2	години	(2014-2016)	
„Сътрудничество	за	иновации	и	обмен	на	добри	прак-
тики”
дейност	„Стратегически	партньорства“,	
сектор	„Училищно	образование“,	
проекти	само	между	училища		
	 	 	 „С	 цел	 да	 се	 адаптират	 към	 новите	 условия	 на	
живот,	 в	днешно	време	децата	 трябва	да	бъдат	 кре-
ативни.	Тяхното	творчество	може	да	се	стимулира	по	
различни	начини.	Изкуствата	са	важна	част	от	учеб-
ната	програма,	но	използваните	методи	са	различни	
в	различните	страни.	Нашата	цел	е	да	се	споделят	и	
разпространяват	 най-добрите	 практически	 изпитани	
методи,	които	са	били	успешно	приложени	във	всички	
партньорски	институции.“
Жозефина	Тита,	Румъния,	ръководител	проект	

	 На	 4	 май	 2016	 г.	 в		
художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев”	 -	 Габрово,	
в	 тържествена	 обстанов-
ка	 се	 състоя	 презентация	
на	 дейностите	 по	 проекта		
„Еразъм	+“,	проведени	до-
сега.

*всеки партньор изпробва в 
рамките на своята институция 

фолклорните танци и игри на 
партньорите;

*Издаване на календар на из-
куството с цел популяризиране 
на проекта в местната общност; 

*Превод, публикация и раз-
пространение на помагало „Ус-
пешни педагогически практики“.
 Презентацията	 и	 ка-
лендарът	 бяха	 представе-

на	от	В.	Тихова	-	директор	
на	ЦДГ	„Явор”,	а	децата	от	
детската	 градина	 поздра-
виха	 гостите	 с	 празнична	
програма.	
	 На	 гостите	 бяха	 пода-
рени	 календар	 на	 изку-
ството	и	помагало	„Успеш-
ни	 педагогически	 практи-
ки“.

ЦДГ	„Явор”	-	Габрово,	бе	
одобрена	 като	 партньор	
по	 проекта	 „Act	 together	
-	 be	 creative“	 на	 румън-
ската	 детска	 градина	
„Феникс“	 от	 град	Крайо-
ва,	октомври	2014	година.		
В	 този	 проект	 участват		
детски	 градини	 от	 пет	
държави	 -	 Румъния,	 Бъл-
гария,	 Унгария,	Турция	 и	
Латвия.		

раБота преДлага

„цератицит БЪлга-
рия“ аД - гаБрово 
търси  да назначи: 1. 
настройчици на 
фрезови Машини 
с цпу; 2. настрой-
чици на стругови 
Машини с цпу; 3. 
оператори на Ма-
шини с цпу; 4. 
шлайфист; 5. шло-
сер. кандидатите да 
имат минимум средно 
техническо образова-
ние и трудов стаж по 
специалността.  Доку-
менти се приемат на 
адрес: гр. Габрово, 
„ЦератИЦИт Бълга-
рия” аД, бул. „Сто-
летов” 157,  отдел 
„Персонал”. Справки 
на тел. 066/812-266, 
066/812-216, e-mail: 
info.bulgaria@ceratizit.
com. [15, 14]

фирМа тЪрси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781. [18, 10]
„озекс” тЪрси шивачки 
за обучение. Справки на 
тел. 066/804-421. [12, 11]
кафене в центъра търси 
барман. Справки на тел. 
0879/383-738. [11, 11]
завеДение в кв. Бички-
ня търси готвачка - тел. 
0888/409-096. [11, 11]
завеДение в мол Габро-
во набира сервитьорки - 
0882/827-500. [11, 10]
каМериерка и серви-
тьор/ка за село Боженци, 
може и само за събота и 
неделя. Справки на тел. 
0885/333-148. [11, 10]
МеХана „чеверМето“ 
търси готвач и сервитьор. 
Справки на тел. 0896/735-
859. [11, 9]
шофьор с категория 
„С+е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 9]

„теХноМат-Мерку-
рий“ еооД - гаБрово 
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, 9]

пицария „теМпо“ търси 
готвач/ка и сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [11, 9]
таксиМетров шофьор 
се търси на тел. 0899/940-
825. [11, 8]
таксиМетров шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 8]
Хотел „Мак“ - гр. Габро-
во набира камериерки, 
сервитьори и готвачи по-
часово. За информация: 
тел. 0889/447-005. [11, 8]
Диспечер на камиони в 
америка с перфектен ан-
глийски език се търси на 
тел. 0885/977-195. [15, 7]
транспортна фирМа 
набира шофьори на гондо-
ли с категория „С+е“. За-
плащане от 1500 до 2000 
лева. За контакти - тел. 
0887/818-462, 0889/717-
497 [24, 6]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавач-консултант. 
Справки на тел. 0898/677-
035. [5, 4]

МеХана „гаБЪра“ търси 
сервитьорки. Справки на 
тел. 0897/974-704. [11, 6]
„алаДин фууДс“ търси 
да назначи за заведение 
за бързо хранене работник 
кухня за дюнер и каси-
ер/ка. телефон за връзка: 
0885/837-155, 0888/291-
823. [11, 5]
пицария „Мания“ търси 
пицари. Справки на тел. 
0899/319-114. [11, 5]
завеДение тЪрси бар-
манки и сервитьорки. 
Справки на тел. 0896/239-
082. [11, 5]
завеДение тЪрси про-
давачка на сладолед до 
50-годишна възраст. 
Справки на тел. 0896/239-
082. [11, 5]
сервитьори  и адми-
нистраторки - добро за-
плащане, Севлиево, тел. 
0887/671-848. [20, 5]
завеДение тЪрси сер-
витьорка - за събота и не-
деля. 0896/603-951 [5, 4]
готвач/ка, ДоБро запла-
щане, търси за Севлиево 
- 0887/671-848 [20, 3]
транжорна тЪрси ра-
ботник - мъж. Справки на 
тел. 0888/910-533. [3, 3]
раБотник за склад - пра-
воспособен да управлява 
мотокар, се търси на тел. 
0888/990-461. [5, 3]
оБщи раБотници дър-
водобив. Справки на тел. 
0889/440-600. [4, 2]
завеДение за бързо хра-
нене в град черноморец 
търси персонал - прода-
вачки, общи кухненски 
работнички и хигиенисти. 
Справки на тел. 0888/008-
672. [4, 3]

кравари се търсят на 
тел. 0896/690-301. [11, 9]
козМетичка, фризьор-
ка и маникюристка търси 
тел. 0877/240-584. [5, 3]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0885/069-027. [4, 2]
„поДеМ гаБрово“ еООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 2]
завеДение в китен търси 
за сезона миячка и по-
мощник-готвач. Осигурени 
квартира и храна. Справки 
на тел. 0897/926-776. [8, 
2]
МеХана „зелената 
къща“ търси сервитьорка - 
тел. 0896/654-013. [11, 2]
МеХана „фенерите“ 
търси сервитьор/ка и бар-
бекюрист. Справки на тел. 
0897/949-983. [11, 2]
зиДаро-кофражист и 
общ работник се търсят на 
тел. 0898/970-677. [2, 2]
еД ино-05 - Габрово тър-
си жена за кафе-аперитив 
в село Янковци. работно 
време от 10 до 15 часа. 
Справки на тел. 0878/995-
515. [5, 1]
служители за бензинос-
танция се търсят на тел. 
0883/921-077. [6, 1]
Бирария „шивара“ тър-
си готвачка - втора смяна, 
може и начинаеща. Справ-
ки на тел. 0878/148-408. 
[11, 1]
Хотел „иМпулс“ търси 
готвач. Справки на тел. 
0888/206-203. [7, 1]
фирМа „Делта гард“ на-
бира охранители. телефон 
за контакти: 0895/508-
292. [3, 1]

раБота тЪрси
раБота тЪрси тел. 
0884/360-880. [11, 9]
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граДинска теХника
Храсторез и косач-
ка се продават на тел. 
0888/731-553. [3, 3]
Бензинови граДински 
косачки се продават на 
тел. 0886/606-969. [5, 2]

проДава Машини
п а р о с т р у й к а 
„KARCHER“ се продава на 
тел. 0888/731-553. [3, 3]
Две електроМотора 
- 2.2, трифазни, 2800 
оборота и един еднофа-
зен, се продават на тел. 
0878/714-019. [5, 5]

проДава Материали

стари кереМиДи, 
отлични, изгодно про-
дава -  0898/506-708 

цигли продава тел. 
0878/801-000. [11, 3]
трЪБи, винкели, лама-
рини, ел. мотори и др. 
продават 0895/752-838. 
цигли - двуканални, вто-
ра употреба, продава тел. 
0897/429-613. [5, 1]

проДава оБзавежДане
перални, ХлаДилници, 
съдомиялни, печки - гот-
варски и микровълнови, 
и др. се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 8]
МикровЪлнова печка, 
готварска фурна, миял-
на машина, хладилник, 
фризер, хладилна чан-
та се продават на тел. 
0888/731-553. [3, 3]
електрически Бойлер 
- хромникел, 80 литра, 
цена: 180 лв., се прода-
ва на тел. 0878/263-828. 
[4, 4]
секция на ниска цена се 
продава на тел. 066/862-
453, 0897/452-890. [2, 2]

проДава разни
прясно краве мляко се 
продава на тел. 0882214-
146. [11, 11]
каруца на цена по спо-
разумение се продава на 
тел. 0879/466-155. [3, 3]

газова печка за отопле-
ние, почти неизползвана, 
с газова бутилка, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0894/066-177. [5, 3]
пластМасова цистер-
на - 1 тон, бидони - 120 
литра, 8 броя, се прода-
ват на тел. 0879/800-902. 
[3, 2]
стафиДи за ракия 
се продават на тел. 
0896/929-107. [3, 1]
запазена центрофу-
га за мед и принадлеж-
ности към нея продава 
0884/623-471. [1, 1]

купува разни
Буркани изкупува 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у кДН
фирМа купува битова 
нафта - тел. 0895/752-
838. [22, 2]

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва железа с транспорт и 
товарене - тел. 0896/183-
637. [22, 2]

иМоти проДава
Двуетажна кЪща в цен-
търа на град Севлиево се 
продава на тел. 0896/640-
407. [11, 5]
кЪща в центъра, ново 
строителство, два самос-
тоятелни апартамента, 
двор, се продава на тел. 
0898/532-168, 0887/803-
414. [22, 6]
кЪща в село Горна ро-
сица - център, за 48 000 
лв. се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 9]
кЪща в квартал велче-
вци се продава на тел. 
0878/860-411. [11, 8]
Бунгало и 500 кв. м 
на Янкула се продават на 
тел. 0877/441-110. [11, 4]

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, 8]
Дворно Място в село 
мрахори - 800 кв. м, се 
продава на тел. 0878/370-
640. [11, 6]
кЪща на два етажа в гр. 
Габрово - широк център, 
цена по договаряне, ново 
строителство, продава тел. 
0898/595-968. [22, 6]
апартаМент - триста-
ен, трети етаж, в квартал 
младост се продава на 
тел. 0878/637-685. [15, 6]
тЪрговски оБект с та-
вански етаж и дворно 
място 300 кв. до Община-
та за 70 000 евро продава 
тел. 0896/266-311. [4, 2]
Двустаен апартаМент 
в кв. варовник, ет. 5, ре-
монтиран, се продава на 
тел. 0896/672-377. [11, 4]

кЪща с двор 500 кв. м 
в село Прахали се прода-
ва на тел. 0898/419-342. 
[11, 2]
кЪща в село Горна ро-
сица се продава на тел. 
0882/506-117. [5, 1]

иМоти Дава поД наеМ

кафе-клуБ - 140 
кв. М, дава под наем 
- справки на тел. 
0888/488-446. [16, 7]

апартаМент - обзаведен, 
в кв. Лъката се дава под 
наем на тел. 0885/071-
224, 0898/219-814. [4, 4]
Двустаен апартаМент - 
обзаведен, Сирмани, 180 
лв., се дава под наем на 
тел. 0899/930-820. [11, 9]
апартаМент в центъра 
дава тел. 0885/642-467, 
066/865-943. [10, 7]
Магазин срещу бен-
зиностанция „Шел“ се 
дава под наем на тел. 
0878/168-455. [11, 7]

апартаМент на колело-
то се дава под наем на 
тел. 0897/246-903. [11, 7]
офиси в идеален център 
под наем - тел. 0878/370-
640. [11, 6]
квартира се дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
стая и кухня до „ка-
уфланд“ дава под наем 
тел. 0882/381-478. [6, 3]
Двустаен апартаМент 
до „Билла“ се дава под 
наем на тел. 0888/882-
082. [5, 3]
поМещение от 270 кв. 
м се дава под наем на тел. 
0879/372-182. [4, 2]
квартира (стая) дава 
под наем тел. 0878/687-
805. [7, 1]
изгоДно! поМещение 
за живеене до алманаха 
се дава под наем на тел. 
066/862-472, 0899/106-
016. [4, 1]
апартаМент се дава под 
наем на тел. 0898/970-
820. [2, 1]

оБзавеДена гарсони-
ера зад Сва на младост 
се дава под наем на тел. 
0885/085-228. [2, 1]

тЪрси поД наеМ
занеМарен гараж, та-
ван, мазе или друго малко 
помещение наема - справ-
ки на тел. 0896/771-084. 
[11, 11]
стая се търси на тел. 
0884/360-880. [11, 9]
оБзавеДена гарсоние-
ра се търси под наем на 
тел. 0889/440-600. [7, 2]

нощувки
нощувки в идеален 
център, 10 лв. - тел. 
0877/240-584. [22, 22]
нощувки -  т ел . 
0896/640-697. [22, 18]
саМостоятелна кЪща в 
идеален център - 10 лв. - 
справки на тел. 0876/735-
596. [22, 8]
нощувки, центЪр - 
0878/515-080. [13, 5]

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.
пресяти вЪглища 
донбас и брикети, кафя-
ви въглища и разпалки. 
Безплатен 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, 18]
Бук, ДЪБ, габър - метро-
ви, 60 лв., нарязани - 70 
лв., салкъм, метрови - 55 
лв., нацепени - 65 лв. - 
0897/222-062. [18, 16]
режа ДЪрва на 6 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
7]
н ац е п е ни  Д Ъ р -
ва се продават на тел. 
0888/073-365. [6, 5]
ореХови трупи се про-
дават на тел. 0988/812-
361. [3, 3]

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.
кЪрти, проБива, изхвър-
ля - тел. 0895/707-050. 
[11, 11]
Бетон, кофраж, дрена-
жи - тел. 0877/099-796. 
[11, 11]
направа, реМонт на по-
криви - тел. 0877/099-
796. [11, 11]
вЪтрешни и външни ре-
монти - тел. 0887/357-
039. [11, 11]

извЪршва покривни 
ремонти, топлоизолации, 
дренаж и др. - 0888/863-
001. [10, 10]
екип от специалисти 
извършва ремонт на по-
криви хидро и топлоизо-
лации, тенекеджийство - 
0882/279-749. [10, 10]
БригаДа извЪршва ре-
монт на покриви, хидро 
и топлоизолации, тене-
кеджийски и бояджийски 
услуги, дренажи и др. - 
0895/295-654. [10, 9]
реМонт на стари покри-
ви и подмяна на улуци и 
варови мазилки и хидрои-
золация на покриви - тел. 
0876/416-716. [11, 7]
покриви - ремонт и нап-
рава - 0898/284-906. [12, 
6]
строителна фирМа из-
вършва ремонт на циглени 
покриви, хидроизолации, 
топлоизолации, дренажи 
и тенекеджийски услуги - 
0893/602-104. [22, 3]

поДови заМазки - тел. 
0898/672-883. [6, 5]
реМонт на циглени по-
криви, хидроизолация, улу-
ци, тенекеджийски услуги, 
дренаж и др. - 0878/447-
201. [10, 3]
реМонт  и направа на 
покриви, хидро и топло-
изолация, дренаж-качест-
во на конкурентна цена 
- 0888/020-187 [15, 1]
реставрация на стари 
къщи от основи до покрив 
– 0897/390-194. [15, 1]
извЪршваМ ХиДро и 
топлоизолация и циглени 
покриви – 0882/279-749. 
реМонт на покриви, те-
некеджийство, дренаж и 
др. - 0888/863-001. [6, 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. 

ХиДроизолации
ХиДроизолации - 
0898/284-906. [12, 5]
ХиДроизолация на 
покриви и гаражи. Га-
ранционен договор! тел. 
0889/658-208. [20, 2]

изолации
алпинисти, скеле - 
0898/907-400
алпинисти - 0899/321-
190
вЪншни топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле. тел. 0898/569-
486. [22, 18]
вЪншни топлоизола-
ции - тел. 0879/061-255. 

щори
ет „веДиМа-М“ - ЩОрИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

израБотва
каМини, пещи, барбе-
кюта, водопади, плочници, 
чешми, възстановяване на 
стари и направа на нови 
дувари - тел. 0885/177-
949, 0888/003-539. [11, 1]

ел. инсталации, реМонти
ДреБни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 19]

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.
професионално по-
чистване на комини. Га-
ранция! - 0897/704-502. 

МеБели, оБзавежДане
МеБели по поръчка - 
тел. 0887/830-601. [22, 2]

ДограМа
ДограМа - дървена, със 
стъкла, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0894/066-177. [5, 3]

реМонт на електроуреДи 
и електроника
реМонт на мИкрОвъЛ-
НОвИ ПечкИ, резервни 
части - 0887/942-469.
реМонт на телевизори, 
плазми, LCD, LED, мОНИ-
тОрИ - справки на тел. 
0887/942-469.
реМонт на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [22, 
22]
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 12]

косене
коси, почиства, изхвър-
ля - тел. 0877/099-796. 
[11, 11]
косене с храсторез - тел. 
0884/961-840. [11, 6]

косене и поддръжка - 
0877/441-110. [11, 4]

граДини, Басейни

ланДшафтен Ди-
зайн, офорМление 
и изпЪлнение на 
Дворни Места, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта.  
0888/942-335.

почистване
„ели 07“ еООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.
почиства за смет-
ка на материалите - тел. 
0896/183-637. [22, 2]

услуги
почистване на имоти, 
машинно пробиване на 
дупки, косене, събаряне 
на постройки, извозване - 
тел. 0888/073-365. [6, 5]

счетовоДство
счетовоДна кЪща „ак-
тИв ПрО ПЛЮС“ предлага 
професионални счето-
водни услуги, регистра-
ция на фирми,годишно 
приключване и данъчни 
декларации. За контакт: 
aktiv_pro_plus@abv.bg/
GSM 0888/679-807 [25, 
1 6 ]

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

изгоДни счетовоДни 
услуги се предлагат на 
тел. 0885/022-872. [11, 
8]

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, 20]
транспорт сЪс самосва-
ли - 3 тона, хамали - тел. 
0895/707-050. [11, 11]
транспорт с бус, макс 
база - 0884/361-860 [30, 
9]

транспорт сЪс самос-
вал - 0884/361-860 [30, 
9]

Билети, пЪтувания
автоБусни, саМолетни 
БИЛетИ - 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

строителство; ремонти; отопление; имоти; автопазар; продава разни

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
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автоМоБили проДава
рено-19, с аГУ, сменени 
консумативи, продава на 
тел. 0889/410-269. [1, 1]

МикроБуси, каМиони
LT 28, 2.4 D, 6 цилиндъра, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [11, 9]
Бус „МерцеДес-вито“ - 
2.3 D, се продава на тел. 
0879/800-902. [3, 2]

гуМи, Джанти
гуМи и джанти се прода-
ват на тел. 0888/731-553. 
[3, 3]

алуМиниеви Джан-
ти от „ауДи“ а6. С 
гуми “Toyo proxes” 
225/45/zr16 98W; 
Цена по договаряне - 
0887/611-753 [20, 17]

гуМи с джанти и капаци, 
13 цола, 4 бр., се прода-
ват на тел. 0887/095-477. 
[3, 2]

Мотори/велосипеДи
велосипеДи се прода-
ват на тел. 0888/731-553. 
[3, 3]

автоМоБили купува
коли, Бусове, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  - справки на 
тел. 0897/429-374

авточасти/Магазини
голф 3 на части продава 
0894/365-545 [10, 9]

скрап, стари
автоМоБили
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0899/092-
510. [22, 15]

еротика
секс, силвия, 19 г. - 
0877/182-903. [5, 4]
еротичен Масаж, секс 
- 0896/981-354. [6, 5]www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
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Дава заеМ
GETCAsH -  0899/460-
760.
заеМ Днес - 0898/970-
820. [11, 6]
креДити -  тел . 
0877/029-673. [5, 1]

животни проДава
пилета и прасета про-
дава тел. 0889/880-606. 
[22, 12]
кози - 12 броя, с ярета 
по 15 кг и два пръча про-
дава кв. етъра, ул. „Ген. 
Дерожински“ 79, тел. 
0899/907-867 - Цеко. [2, 1]
зайци се продават на 
тел. 0889/182-139. [11, 5]

Две телета на 10 дена, 
цена: 150 лв./брой, 
се продават на тел. 
0894/782-440. [3, 1]

селскостопански
фуражно зЪрно, фу-
ражни смески продава, 
доставя - 0878/240-506 
[10, 4]

сено се продава в кв. 
Шенини, тел. 0877/425-
320. [6, 2]
силажиране, сенажи-
ране със силажокомбайн 
CLASS JAGUAR и балиране 
на малки бали извършва 
тел. 0892/049-495 [10, 10]
угнила тор се продава 
на тел. 0894/366-330. [3, 
1]
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 - Добре дошли! Вие 
имате честта да откриете 
фестивала.
 катя петрова: „Ние	 сме	
щастливи	 и	 благодарни,	
че	 селекцията	 на	 Богдана	
Костуркова	 -	 драматург	 и	
театрален	 критик,	 открои	
нашия	 спектакъл.	 Текстът	
на	 пиесата	 е	 на	 младия	
автор	 Радослав	 Чолаков,	
поставен	в	Театър	199	„Ва-
лентин	 Стойчев”,	 който	
участва	и	спечели	конкур-
са	 за	 български	 автори.	
Ние	в	екип	с	Мая	Бежан-
ска,	Мая	Новоселска,	сце-
нографката	 Рин	 Ямамура	
(с	 номинация	 за	 „Икар”	
2015),	композитора	Христо	
Йоцов	и	Милица	Гладниш-
ка	направихме	спектакъла.	
Работихме	 много	 хармо-
нично.	 Много	 хубава	 ат-
мосфера	има	в	Театър	199	
и	с	много	любов	създадо-
хме	този	спектакъл“.
 - Как избрахте актри-
сата?
 катя петрова:	 „Избо-
рът	не	беше	случаен.	Мая	

Бежанска	 като	 че	 беше	
най-подходящият	 човек	
за	 този	 текст.	Тя	 е	 много	
универсален	тип	актьор,	а	
на	 мен	 ми	 бе	 необходим	
много	 пластичен	 актьор,	
изразителен,	с	много	ярки	
внушения	 и	 избрах	 имен-
но	 нея,	 която	 има	 много	
силна	вътрешна	енергия.	И	
тя	се	справи	прекрасно	с	
тази	роля.	Текстът	е	за	хо-
рата,	 които	 се	 затварят	 в	
къщите	си.	Не	излизат.	Не	
искат	 да	 общуват	 с	 окол-
ния	 свят.	 Нещо,	 случващо	
се	 много	 често	 в	 съвре-
мието.	 В	 Япония	 този	 тип	
хора	се	наричат	хикимори.	
Днес	около	1	милион	мла-
ди	 хора,	 предимно	 мъже,	
се	затварят	в		себе	си.	Не	
общуват	 с	 околния	 свят.	
Авторът	 докосва	 този	 ог-
ромен	проблем	на	нашето	
време.	И	ние	в	случая	се	
занимаваме	 с	 него.	 Из-
следваме	механизмите“.
 Мая Бежанска:	 „Знам	
отдавна	 за	 фестивала	 в	
Габрово.	 Поканата	 дойде	

към	Театър	199,	който	сега	
гостува	 с	 две	 представле-
ния	 в	 Габрово.	 Едното	 е	
нашето	 -	 „Колекционерка-
та”,	а	другото	е	„Дневникът	
на	 един	 луд”	 по	 Гогол	 (с	
номинации	 „Икар”	 и	 „Ас-
кеер”	 -	 2016)	 на	 театър	
„Кредо”	 и	 Театър	 199,	 по	
сценарий	 и	 режисура	 на	
Нина	Димитрова,	 във	 вто-
рия	ден	на	фестивала.	
	 В	 Габрово	 съм	 идвала	
много	 пъти.	 Имам	 прияте-
ли,	 колеги.	 Бях	 и	 водещ	
със	 Станимир	 Гъмов	 на	
един	от	 карнавалите.	 Уни-
кално	преживяване!	Шест-
вието	 на	 маскираните	 на-
чело	 с	 кметицата	 -	 голям	
празник!“	
 - Спектакълът „Колек-
ционерката” участвал ли е 
на други фестивали?
 катя петрова:	 „Да.	 В	
Шумен	 на	 фестивала	 за	
българска	 драматургия	
миналата	 година,	 където	
взехме	 награда.	 Сцено-
графката	 Рин	 Ямамура	 е	
работила	 в	 Габрово	 -	 по-
становката	 „Жана	 Д’Арк”	
на	Петринел“.	
 Мая Бежанска: „Тя	 е	
прекрасна	 японка,	 която	
направи	 нетрадиционна	
сценография.	 Завършила	
е	 сценография	 в	 НАТФИЗ		
и	живее	в	България.	Май-
ка	 й	 е	 телевизионен	 сце-
нограф	 и	 дълги	 години	 е	
работила	в	театър	„Пук”	в	
Япония.	Именно	 тя	 насоч-
ва	 дъщеря	 си	 да	 дойде	 в	
България,	защото	има	мно-
го	 силна	 българска	 кукле-
на	 школа.	 И	 наистина	 от	

ВИТИЗ	 (НАТФИЗ)	 излизат	
много	добри	сценографи.
	 Особено	съм	радостна	
от	това	участие	в	Габрово	
на	 единствения	 фестивал	
за	моноспектакли	в	Бълга-
рия.	Това	е	особено	ценно,	
защото	 се	 обръща	 внима-
ние,	 в	 истинския	 смисъл	
на	думата,	на	актьора“.	
 - Имате ли други учас-
тия в моноспектали?
 Мая Бежанска:	 „Самата	
аз	 участвам	 за	 първи	 път	
в	 моноспектакъл.	 Стра-
хотно	 предизвикателство	
е	-	докъде	може	да	стигне	
човек…“
 - Какво става с геро-
инята Ви за изминалите 
две години от постанов-
ката?
 Мая Бежанска:	 „Всеки	
един	 спектакъл	 се	 разви-
ва	 колкото	 повече	 време	
остава	 на	 сцената.	Толко-
ва	 повече	 се	 развиват	 и	
самите	срещи	с	публиката,	
които	са	винаги	различни.
Вече	 част	 от	 героинята	 е	
в	 мен,	 а	 и	 този	 свят	 на	
агресия	 не	 е	 моя.	 Когато	
не	искаш	да	бъдеш	такъв,	

предпочиташ	да	останеш	в	
сянка,	да	се	затвориш.
	 „Колекционерката”	 е	
като	 всеки	 един	 от	 нас,	
който	 има	 вкъщи	 неща,	
в	 които	 има	 красота,	 за	
които	 невинаги	 може	 да	
сподели	със	света.	В	спек-
такъла	всичко	се	движи	на	
ръба.	Няма	отговор…
	 - Тази Ви роля пред-
ставя ли Ви в различно 
амплоа?
 Мая Бежанска:	 „Винаги	
съм	се	 занимавала	 с	 кук-
лен	 театър.	 За	 първи	 път	
играя	 на	 сцената	 на	 Кук-
лен	 театър	 -	 Габрово.	Ако	
режисьорът,	 в	 случая	 Ка-
тето,	 може	 да	 ти	 позволи	
да	бъдеш	и	малко	тъжен,	с	
тъжна	 усмивка.	В	пиесата	
текстът	 на	 Радо	 страш-
но	 много	 говори.	 Такава	
е	репликата,	която	 говори	
за	 самия	 спектакъл:	 „Ко-
лекция	 от	 спомени,	 миго-
ве,	 парченца	 мисленост”.	
Неща,	които	не	всеки	умее	
да	 ги	 запази.	 Оставайки	
сам,	 това	са	нещата,	кои-
то	 крепят	 човек	 в	 живо-
та.	 Невинаги	 са	 красиви	

и	 хубави,	 но	 като	 че	 ли	
човек	 с	 времето	 намира	
от	 действителността	 кра-
сивото	в	тях…	Спектакълът	
е	много	 емоционален.	Той	
няма	 сюжет,	 който	 сега	
да	 седна	 и	 да	 ви	 разка-
жа…	Това	е		една	поезия.	
Христо	 Йоцов	 е	 направил	
страхотна	музика.	Милица	
Гладнишка	 със	 своя	 глас	
подпомага	 присъствието	
на	героинята“.
 катя петрова:	 „Спекта-
кълът	 се	 радва	 на	 успех,	
защото	 е	 по-различен	 от	
останалите.	 Героинята	 е	
жена,	 която	 живее	 със	
спомените	 си,	 но	 и	 така	
тя	опознава	много	повече	
себе	си.	И	в	един	миг	на-
мира	сили	да	излезе	и	да	
преодолее	 този	 затворен	
свят.	 Не	 знаем	 какво	 ще	
стане	оттук	нататък.	Оста-
вяме	 публиката	 да	 довър-
ши	случващото	се…“
 - В момента върви 
предаването „Като две 
капки вода”. Какво остана 
у Вас от пресъздадените 
образи, които Вие превъ-
плътихте?
 Мая Бежанска:	 „Харес-
вам	 този	 формат	 -	 пре-
даване.	 Групата	 ни	 тога-
ва	 беше	 много	 хубава.	
Чувствах	 се	 прекрасно	 с	
участващите	 актьори.	 Ня-
маше	 певци.	 Бяхме	 само	
артисти.	 В	 НАТФИЗ	 това	
сме	 го	 правили,	 особено	
куклениците.	 Проф.	 Илков	
държеше	 много	 на	 това	
актьорът	да	може	да	ими-
тира	както	външния	образ,	
така	и	енергията	на	изпъл-

нителя.	Да,	бях	Едит	Пиаф.	
Беше	много	приятно.	Точно	
тогава	с	Катето	 (режисьо-
ра)	 репетирахме	 „Колек-
ционерката”.	Така	 че	 имах	
ритъм	 на	 енергията,	 кога-
то	 се	 връщах	 от	 сцената.	
Оттогава	 врабчето	 -	 Едит	
Пиаф,	си	остава	траен	об-
раз	в	мен.
 - Какво друго ви пред-
стои на сцена?
 Мая Бежанска:	 „С	 Катя	
Петрова	 репетираме	 една	
много	 хубава	 и	 красива	
приказка	 в	 Куклен	 теа-
тър	 -	 София.	 Работното	
заглавие	 е	 „Тигърът”,	 на	
латиноамерикански	 автор,	
магически	 реалист	 преди	
Маркес.	Играя	и	в	Шумен-
ския	 театър	 като	 гост-ак-
тьор	в	едно	представление	
-	 „Отворена	 брачна	 двой-
ка”	 по	 Даниел	 Фо.	 Пред-
ставлението	 върви	 от	 две	
години	и	става	за	комеди-
ен	фестивал“.
 катя петрова: „Мая	 има	
участие	 и	 в	 постановка	
„Бурята”	 на	 Шекспир,	 в	
ролята	 на	 Ариел.	 Спекта-
кълът	 е	 за	 възрастни	 в	
Кукления	 театър	 в	 София.	
Пак	 сме	 тоя	 екип	 с	 Рин	
Ямамура“.
 - Пожеланието ви към 
габровци?
	 -	 Да	 подкрепят	 изку-
ството.	Да	посещават	теа-
търа.	Той	 да	 има	публика.	
Театърът	е	особено	важен	
за	 културата	 и	живота	 на	
една	страна.	Ние	вярваме	
и	сме	проводници	на	иде-
ята	културата	да	се	разви-
ва.

ВЕЛА ЛАзАРОВА

 Спектакълът „Колекционерката” с участието на 
Мая Бежанска откри Шестия международен фестивал на 
спектаклите за един актьор в Кукления театър - този 
път само с българско участие. Всички спектакли са били 
номинирани за награди”, отбеляза Невена Митева, дирек-
тор на Драматичен театър „Рачо Стоянов” - Габрово. С 
думите „този фестивал допринася много за духа, усмив-
ката, качеството на всичко, което се случва в нашия град 
през четирите дни на театралното изкуство” замест-
ник-кметът Нела Рачевиц пожела „На добър час” и откри 
фестивала. За предизвикателството на единствения у нас 
фестивал на моноспектакли е разговорът с актрисата 
Мая Бежанска и режисьора Катя Петрова.

 НАДЕЖДА ТИХОВА
 
 - Г-н Юруков, какво 
представлява дарение-
то, което направихте на 
Музея на образованието, 
и с какво то ще обогати 
съхраняваното тук исто-
рическо и културно на-
следство?
	 -	 Дарявам	 350	 скани-
рани	 изображения	 на	 бъл-
гарски	училища	от	периода	
от	 Освобождението	 докъм	
1950	 година.	Някои	снимки	
са	 уникални.	 Част	 от	 тях	
показват	 учебния	 процес	
в	 българските	 училища	 –	
виждат	се	децата,	класните	
стаи,	 училищата	 в	 селата	
или	 градовете.	 Виждат	 се	
и	учебните	помагала,	които	
са	 ползвали.	 За	 открита-
та	 изложба	 са	 подбрани	
около	 150	 снимки.	Другата	
част	 от	 дарението	 ми	 са	
оригинали,	 също	 от	 моята	
колекция	 и	 колекцията	 на	
списание	„Минало“.	Това	са	
главно	няколко	ученически	
книжки	 или	 бележници	 от	
чужди	 учебни	 заведения	
като	Френския	колеж,	Аме-
риканския	колеж	в	София,	
френските	 колежи	 в	 други	

градове.	 Има	 и	 свидетел-
ства	 за	 завършени	 раз-
лични	 степени	 на	 образо-
вание	 от	 чуждите	 училища	
–	 неща,	 които	 за	 съжале-
ние,	 са	 по-малко	 в	 музея.	
Дарявам	и	няколко	снимки	
от	чуждите	училища,	които	
също	са	уникални.
	 Доста	 дарения	 съм	
правил	 на	 различни	 ин-
ституции	 у	 нас.	 Главно	 на	
Държавния	 архив	 и	 Воен-
но-историческия	 музей	 в	
София.	 Досега	 не	 се	 по-
знавах	с	г-жа	Карагьозова	
и	 не	 знаех,	 че	 има	 такъв	
хубав	 Национален	 музей	
на	образованието	в	Габро-
во.	Мисля,	 че	 тепърва	ще	
започнем	 една	 съвместна	
дейност,	 защото	 аз	 имам	
и	доста	други	неща,	които	
мога	 да	 даря.	 В	 момен-
та	например	се	сещам	за	
някои	издания	на	чуждите	
училища	в	България,	които	
всяка	 година	 са	 прави-
ли	 албуми	 за	 съответните	
випуски,	 които	 завършват,	
и	 са	много	интересни.	По	
тях	 могат	 да	 се	 просле-
дят	 учениците,	 които	 са	
учили	 там.	 Много	 малка	
част	от	техните	албуми	са	

запазени	и	не	са	стигнали	
до	музеите,	но	с	най-голя-
мо	 удоволствие	 ще	 бъдат	
дарени	 от	 мен	 на	 Нацио-
налния	 музей	 на	 образо-
ванието,	който	ми	направи	
много	 добро	 впечатление	
с	подредба,	със	съхранени	
неща	 и	 въобще	 с	 отноше-
ние	 към	 образованието	 и	
самото	музейно	дело.
 - Вие сте известен 
колекционер и дарител. 
Как се съвместяват двете 
неща, които по принцип 
се противопоставят едно 
на друго?
	 -	 Според	 мен	 колек-
ционерството	 и	 дарител-
ството	не	са	две	противо-
положности.	 Човек,	 кой-
то	 е	 започнал	 да	 събира,	
достига	 в	 един	 момент	
до	 натрупване	 и	 оценява	
кое	 е	 ценно	 за	 негова-
та	 лична	 колекция	 и	 кое	
представлява	 национална	
ценност.	 Има	 неща,	 които	
е	 хубаво	 да	 съхранява	 в	
личната	 си	 колекция,	 но	
има	 неща,	 които	 са	 от	
национално	 значение	 и	
трябва	 да	 бъдат	 дарени.	
Например	преди	години	на	
мен	 ми	 попадна	 личният	

архив	на	министър-предсе-
дателя	 Васил	 Радославов.	
В	 него	 имаше	 телеграми	
от	 влизането	 на	 България	
в	Първата	световна	война,	
които	нямаше	начин	да	се	
пазят	 в	 лична	 колекция,	
защото	 това	 са	 уникати,	
които	 променят	 начина	
на	 писане	 на	 българската	
история.	 В	 тях	 се	 вижда	
целенасочена	 българска	
политика	 за	 отстояване	
на	 националните	 ценнос-
ти	 и	 затова	 ги	 дарих	 на	
Държавния	архив.	Част	от	
това,	 което	 подарявам	 на	
Националния	музей	на	об-
разованието,	 също	 трябва	
да	бъде	в	музея,	за	да	се	
попълнят	 неговите	 колек-
ции	и	да	бъде	представено	
изцяло	 образованието	 в	
България,	 особено	 в	 годи-
ните	 от	 Освобождението	
до	 1944	 година.	 Например	
в	 изложбата	 има	 много	
интересен	документ,	който	
препоръчвам	на	всеки	учи-
тел	 да	 го	 види	 -	 „Сключ-
ване	 на	 контракт“	 -	 така	
се	е	казвало	сключването	
на	 договор	 между	 селска	
община	 и	 учител.	 И	 пър-
вата	 точка	 от	 този	 доку-

мент	 гласи,	 че	 учителят	
се	задължава	да	„слугува“	
на	 селото	 и	 да	 се	 отнася	
добре	с	децата.
 - Умеем ли да пазим 
като личности своето на-
следство и да го предава-
ме на поколенията? Има 
ли българинът интерес 
към историята си?
	 -	 Българинът	 започва	
да	 проявява	 интерес	 осо-
бено	 в	 периода,	 когато	
хората	 стават	 на	 около	
40	 години.	 При	 тях	 този	
интерес	се	засилва	и	тога-
ва	човек	започва	да	търси	
своите	 корени,	 да	 търси	
връзката	 на	 семейството	
с	 града,	 със	 селото,	 откъ-
дето	 е	 дошъл.	 За	 съжале-
ние,	 друга	 част	 от	 бълга-
рите	 нямат	 този	 афинитет	
и	благодарение	на	тях	ние	
можем	 да	 си	 направим	
нашите	 колекции	 от	 това,	
което	 се	 изхвърля	 в	 ко-
фите	 за	 боклук	 или	 отива	
в	 антикварните	 магазини.	
Точно	 този	 тип	 колекции	
като	 моята,	 посветена	 на	
българската	 история,	 от	
снимки	 и	 документи	 е	 из-
градена	от	покупки	от	ан-
тикварни	магазини	главно.

Люáîмèр Юрукîв: „Прèтежавам áлèзî 100 000 ñíèмкè, 
картèчкè è äîкумеíтè, ñвързаíè ñ áълãарñката èñтîрèя”

	 Габровката	 Изабел	
Христова	 извоюва	 брон-
зов	 медал	 на	 Европей-
ското	 първенство	 в	 Тби-
лиси	 за	 жени,	 категория	
64	кг.	17-годишната	габро-
вка,	 откритие	 на	 треньо-
ра	 Георги	 Колев,	 започ-
нала	 спортната	 си	 кари-
ера	в	джудо	клуб	„Габро-
во“,	 вече	 трета	 година	 е	
състезател	 на	 столичния	
ЦСКА,	 печели	 титли	 от	
държавните	 първенства	
и	 представя	 страната	 ни	
в	 националния	 отбор.	
Минлата	 година	 тя	 стана	
европейска	 шампионка	
за	 девойки	 на	 Европей-
ско	първенство	за	юноши	
и	 девойки	 в	 Нови	 Сад	
(Сърбия).

Гаáрîвката Изаáел Õрèñтîва ñ 
áрîíз îт Еврîпейñкîтî îт Тáèлèñè

СТЕФКА БУРМОВА

	 Виолета	 Литовска	 	 е	
шампионка	 на	 Европей-
ското	първенство	по	кара-
те	шинкиокушин	 в	 грузин-
ската	 столица	 Тбилиси	 в	
дисциплината	кумите	до	50	
кг.	 Досега	 възпитаничката	
на	треньора	Тихомир	Тотев	
се	 състезава	 в	 категория	
до	 55	 кг,	 а	 в	 Тбилиси	 тя	
участва	в	най-леката	кате-
гория	–	до	50	кг,	и	спечели	
финалната	среща	с	ипон	в	
редовното	време.		
	 Световната	вице	и	три-
кратна	 европейска	 шам-
пионка	 от	 тази	 година	 е	
картотекирана	и	се	състе-
зава	 от	 несебърския	 клуб	
„Бушидо“,	след	двугодишна	

работа	 като	 инструктор	 в	
него.	 Преди	 това	 младата	
севлиевка	 се	 биеше	 за	
бургаския	„Бургас	дожо“.	
	 От	 няколко	 години	
Виолета	 Литовска	 е	 ти-
туляр	 в	 леката	 категория	
на	 националния	 отбор.	Тя	
е	 една	 от	 надеждите	 на	
страната	за	завоюване	на	
още	 призови	 места	 в	 Ев-
ропа	и	света.	
	 По	 повод	 победата	 на		
Виолета	 кметът	 на	Севли-
ево	д-р	Иван	Иванов	зая-
ви:	„Щастлив	съм,	че	още	
един	млад	човек	от	нашия	
град	 успя	 да	 се	 докаже	
и	 да	 спечели	 заслужена	
титла.	Зад	нея	стоят	много	
труд	 и	 воля,	много	 харак-
тер	и	желание	за	победа“.

Вèîлета Лèтîвñка - еврîпейñка 
шампèîíка в Тáèлèñè

катя петрова Мая Бежанска

„Кîлекцèîíерката” îñтавя пуáлèката äа äîвършè ñлучващîтî ñе 

 Известният столичен историк, колекционер, 
дарител и издател на списание „Минало“ Любомир 
Юруков беше в Габрово тази седмица заради откри-
ването на изложба в Националния музей на образо-
ванието, съставена от част от дарените от него 
над 350 дигитални снимки, както и ценни училищни 
документи. Г-н Юруков определи себе си като най-
големият колекционер като обем на пощенски кар-
тички, снимки и документи, свързани с българска 
история като цяло. Колекцията му съдържа между 
80 000 и 100 000 снимки, картички и различни видо-
ве документи, свързани с образованието, с иконо-
мическото и индустриално развитие на България, 
с политическото развитие на страната. В колек-
цията му има и любопитни неща, като например 
етикети от вина, произвеждани в България. Друга 
интересна част е свързана с розопроизводството 
и производството на прочутото българско розово 
масло и т. н. Използвахме присъствието на колек-
ционера дарител  за кратък разговор.

	 Женският	 тим	 на	 хан-
дбален	 клуб	 „Бъки“	 заво-
юва	бронзовите	медали	от	
първенството	 в	 „А“	 РХГ.	
Габровският	 тим	 се	 нало-
жи	и	във	втората	среща	от	
финалната	серия	за	трето-
то	 място	 над	 състава	 на	
„Шумен	 98“,	 този	 път	 като	
гост	 с	 20:21.	 Както	 показ-
ва	 и	 резултатът,	 победа-
та	 не	 дойде	 лесно.	 След	
равностойна	 първа	 част	
двата	отбора	се	оттеглиха	
на	 почивката	 при	 резул-
тат	 10:11.	 Домакините	 за-
почнаха	 по-концентрирано	
второто	полувреме	и	с	три	
последователни	гола	изля-
зоха	 напред	 -	 14:13,	 след	
което	успяха	и	да	увеличат	
аванса	си	до	19:16	в	50-та	

минута.	 В	 последните	 10	
минути	 габровските	 хан-
дбалистки	 се	 събудиха	 и	
със	 серия	 от	 пет	 поредни	
гола	си	осигуриха	победа-
та.	 Попадение	 на	 Мария	
Петкова	 за	 домакините	 в	
последните	 секунди	 само	
оформи	 крайното	 20:21	 и	
така	 серията	 за	 третото	
място	в	първенството	при-
ключи	 при	 резултат	 2:0	 в	
полза	 на	 „Бъки“.	 ХК“Бъки“	
за	 пети	 път	 печели	 брон-
зовите	 медали	 в	 „А“РХГ.	
Клубът	 има	 във	 витрината	
си	 две	 шампионски	 титли	
(2006,	2015)	и	5	втори	мес-
та	 (2010,	 2011,	 2012,	 2013,	
2014),	 както	 и	 два	 трофея	
от	 турнира	 Купа	 България	
(2013,	2016).

„Бъкè“ ñпечелè áрîíзîвèте 
меäалè в жеíñката „А

“ РÕГ
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