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Великîтърíîвñкият митрîпîлит Гриãîрий ще 
îñвети хрàмà в ñ. Деáел äял ñлеäвàщàтà íеäеля

	 На	29	юли,	неделя,	Не-
гово	 Високопреосвещен-
ство	 Великотърновският	
митрополит	 Григорий	 ще	
освети	 храма	 в	 село	 Де-
бел	дял,	който	носи	името	
на	Св.	мъченик	Лазар	Бъл-
гарски,	 роден	 преди	 244	
години	в	селото.
	 Кметското	наместниче-
ство	 в	 Дебел	 дял	 и	 Цър-
ковното	настоятелство	при	
храма	 отправят	 покана	
към	всички,	които	са	били	
съпричастни	 към	 делото	
за	изграждане	на	първата	
в	селото	с	тривековна	ис-
тория	църква.	
	 Църковното	 тържество	

ще	 започне	 в	 8.00	 часа	
с	 Утреня,	 след	 освеща-
ването	 на	 храма	ще	 бъде	
извършена	 и	 първата	 Бо-
жествена	Света	Литургия	в	
него.
	 По	 традиция	 ще	 бъде	
осветен	 курбан	 за	 здраве	
и	спасение.
	 Градежът	на	храма	за-
почна	 преди	 12	 години,	
ако	 броим	 началото	 от	
първата	бетонобъркачка.
	 Проучванията	 за	 те-
рена	 са	 от	 1995	 година.	
Следващата	 година	 Ини-
циативен	комитет	от	хора,	
свързани	 с	 Дебел	 дял,	
предлага	 да	 се	 изгради	

църква	на	името	на	Свети	
Лазар	Български,	 роден	 в	
селото	през	1774	година.		
	 В	 началото	 на	 2007	
година	 към	 комитета	 с	
председател	Недко	Недков	
(1942	 -	 2017)	 се	 присъеди-
няват	общественици	и	биз-
несмени	от	Габрово.	Учре-
дява	се	и	фонд	„Св.	Лазар	
Български	 -	 Дебелдялски“	
към	Индустриална	 стопан-
ска	асоциация	-	Стопанска	
камара	в	Габрово.	
	 Градежът	 на	 храма	
започва	 през	 лятото	 на	
същата	 година	 -	 2007,	 с	
активното	 и	 доброволно	
участие	на	местните	жите-

ли.	През	2008	г.	е	избрано	
църковно	 настоятелство	 с	
председател	 протойерей	
Станислав	 Хубчев,	 който	
често	 казва:	 „Бог	 избра	
това	място	за	храм!”.	
	 Проектът	 за	 храма	 е	
дарен	 от	 колектив	 с	 ръ-
ководител	 архитект	 Карл	
Кандулков	(1920-2007).	
	 Строителните	дейности	
също	 са	 финансирани	 от	
дарения.	Изографисването	
на	 храма	 с	 площ	 от	 110	
квадратни	 метра	 е	 пове-
рено	 на	 двама	 художници	
–	баща	и	дъщеря,	Румен	и	
Емануела	Трифонови.
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СТЕФКА БУРМОВА

	 „В	 птицеферми	 от	 об-
ластта	няма	нито	едно	ог-
нище	 на	 зараза	 от	 птичи	
грип	 -	 заяви	 за	 вестни-
ка	 д-р	 Светослав	 Спасов,	
директор	 на	 Областната	
дирекция	 по	 безопасност	
на	 храните	 в	 Габрово,	 по	
повод	 изтеглените	 през	
миналата	седмица	от	мага-
зинната	 мрежа	 на	 облас-
тта	 12	 хиляди	 яйца.	 -	 	Те	
са	 попаднали	 в	 магазин-
ната	 мрежа	 на	 областта	
от	ферма	извън	Габровска	
област.	Засега	в	Габровска	
област	няма	нито	едно	ог-
нище	 на	 зараза	 от	 птичи	
грип“,	 категорично	 отсече	

д-р	Спасов.
	 През	 миналата	 седми-

ца	 от	 магазинната	 мрежа	
-	големите	търговски	вери-

ги,	 всички	малки	магазин-
чета	 и	 от	 складовете	 за	

хранителни	стоки,	в	облас-
тта	са	изтеглени	12	хиляди	
яйца	 със	 съмнения,	 че	 са	
заразени	 от	 птичи	 грип.	
Причината	е,	че	във	всич-
ки	 градове	 -	 Габрово,	 Се-
влиево,	Дряново	и	Трявна,	
е	 установено	 наличие	 на	
кокоши	 яйца	 от	 ферми,	 в	
които	е	установено	огнище	
на	птичи	 грип,	 обясни	д-р	
Спасов	и	допълни,	че	тези	
яйца	не	само	са	изтеглени	
от	 пазара,	 но	 вече	 са	 и	
унищожени.	
	 Макар	 да	 няма	 опас-
ност	за	хората,	които	вече	
са	консумирали	от	заразе-
ните	яйца,	 заразата	може	
да	се	появи	в	населените	
места	 от	 изхвърлени	 на	

селските	 бунища	 яйчени	
черупки,	 от	 които	 свобод-
но	 движещи	 се	 навсякъ-
де	 кокошки	 и	 птици	 биха	
могли	 да	 я	 пренесат	 и	
самите	те	да	се	разболеят.	
Именно	 това	 е	 причината	
заразените	 яйца	 да	 бъдат	
изтеглени	 от	 магазинна-
та	 мрежа	 и	 територията	
на	 областта	 да	 бъде	 сво-
бодна	от	това	заболяване,	
макар	 откритият	 в	 облас-
тта	щам	на	птичи	 грип	да	
не	 е	 заразен	 за	 хората.	
Но	според	д-р	Спасов	съ-
ществуват	 щамове	 птичи	
грип,	 които	 са	 заразни	 и	
за	хората.	
	 По	 данни	 на	 БАБХ	 от	
началото	на	2018	година	в	

страната	са	потвърдени	11	
огнища	на	птичи	грип.	Две	
от	 тях	 са	 във	 ферми	 за	
кокошки	носачки	и	девет	-	
във	ферми	за	патици.
	 Що	 се	 отнася	 до	 чу-
мата	 по	 овцете	 и	 козите,	
в	 областта	 такива	 огни-
ща	няма,	но	сме	в	режим	
на	 повишена	 епизоотич-
на	готовност,	отбеляза	д-р	
Светослав	Спасов.	Всички	
овцеферми	 и	 козеферми	
в	областта	се	наблюдават	
с	 повишено	 внимание,	 за	
да	 не	 се	 допусне	 огнище	
в	нашия	регион.	Тази	чума	
също	 не	 е	 опасна	 за	 хо-
рата,	 но	 е	 достатъчно	 да	
се	разболеят	животните	и	
болестта	да	ги	покоси.	

	 Четири	 черни	 щъркел-
чета	 се	 излюпиха	 в	 На-
ционален	парк	„Централен	
Балкан“,	 съобщиха	 на	 16	
юли	 от	 парка.	 Гнездото	
се	 намира	 в	 типичното	
за	 вида	 местообитание	 –	
по	 скали,	 близо	 до	 реч-
но	ждрело	 в	южната	 част	
на	 Парка.	 Малчуганите	 са	
енергични,	 с	 добър	 апетит	
и	 вече	 се	 доближават	 до	
ръста	 на	 родителите.	 Чер-
ният	 щъркел	 е	 под	 закри-
лата	 на	 Закона	 за	 биоло-
гичното	разнообразие	като	
вид,	 защитен	 в	 територия-
та	на	страната,	в	Червена-
та	 книга	 на	 България	 е	 с	
категория	„уязвим“.
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Нямà птицеферми в îáлàñттà ñ птичи ãрип
От търговската мрежа в областта са изтеглени 12 000 яйца със съмнения за зараза от птичи грип

Черíи щъркели ñе излюпихà в 
Нàциîíàлеí пàрк „Öеíтрàлеí Бàлкàí”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Габровец,	 пребил	 жес-
токо	 бившата	 си	 жена,	
разчиташе	 на	 съдебна	
снизходителност	 на	 втора	
инстанция,	 но	 не	 я	 полу-
чи.	 С	 решение	 от	 10	 юли	
т.	 г.	 тричленен	 състав	 на	
габровския	 Окръжен	 съд	
потвърди	 пет	 години	 за-
твор	за	54-годишния	мъж	с	
инициали	Р.	И.	
	 Един	 от	 мотивите	 на	
подсъдимия	да	поиска	по-
леко	наказание	беше,	че	с	
потърпевшата	 имали	 деца	
и	внуци	и	че	тя	не	е	пред-
ставила	 в	 съда	 доказа-
телства	 за	 претърпените	

болки	и	страдания.	А	 това	
нападение	 над	 жената	 се	
оказа	шестото	 поред,	 при	
което	са	начупени	ребрата	
й,	 получила	 е	 хемоторакс	
(кръвоизлив	в	гръдната	ку-
хина)	и	др.	
	 „Крайно	несъстоятелна	
е	 тезата	на	подсъдимия	и	
неговия	 защитник,	 че	 по-
ведението	 на	 И.	 е	 харак-
терно	за	неговия	социален	
етнос.	
	 Недопустимо	 е	 както	
от	морална,	 така	и	от	за-
конова	гледна	точка	да	се	
толерира	 проявата	 на	 аг-
ресия	и	насилие	при	раз-
личните	 етнически	 групи	
още	 повече,	 когато	 същи-

те	 са	 довели	 до	 телесни	
увреждания	 и	 са	 регла-
ментирани	 от	 българския	
наказателен	 закон	 като	
престъпления“,	 заключи	
Окръжният	съд	в	Габрово.
	 А	 първата	 присъда	 по	
случая	 беше	 на	 Районния	
съд	 в	 Габрово	 с	 дата	 10	
май	 т.	 г.	Тогава	 съдия	Ди-
яна	Петракиева	наложи	на	
54-годишния	 подсъдим	 пет	
години	 затвор	 при	 пър-
воначално	 строг	 режим	
на	 изтърпяване.	Той	 беше	
осъден	 по	 обвинение	 на	
Районната	 прокуратура	 за	
нанасяне	на	средна	телес-
на	повреда.
	 Р.	И.	 беше	признат	 за	

виновен,	 „че	 на	 03.01.2018	
г.,	около	16,00	часа,	в	град	
Габрово,	 в	 къща,	 при	 ус-
ловията	 на	 опасен	 реци-
див,	 причинил	 на	 жената	
средна	 телесна	 повреда,	
изразяваща	се	в	контузия	
на	гръдния	кош	с	множест-
вено	разместено	счупване	
на	 ребрата	 –	 нанесъл	 на	
жената	 удари	 с	 юмрук	 в	
областта	на	ребрата,	блъс-
нал	 я	 в	 шкаф,	 като	 трав-
мите	са	довели	до	трайно	
затрудняване	 на	 движе-
нието	на	снагата	й“.
	 Подсъдимият	е	рециди-
вист,	с	присъди	и	за	краж-
би	в	миналото.	

Бивш ñъпруã пîлучи 5 ãîäиíи зà пîáîй
Габровецът Р. И. пребил жестоко бившата си малко след Нова година
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	 Град	 на	 автомобилите	
ще	бъде	създаден	за	пър-
ви	път	в	рамките	на		Меж-
дународния	технически	па-
наир,	който	ще	се	проведе	
от	 24	 до	 29	 септември.	
„Auto	 City	 Пловдив	 2018“		
ще	покаже	завладяващото	
съчетание	от	технологичен	
напредък,	сила	и	модерен	
дух	 в	 света	 на	 високите	
скорости.	Проявата	е	съв-
местен	 проект	 на	 Между-
народен	панаир	-	Пловдив	
и	„Експо	Тийм“.	
	 Години	 наред	 дилъри-
те	 на	 най-известните	 све-
товни	 марки	 в	 България	
представят	 своите	 колек-
ции	 по	 време	 на	 Есенния	
панаир	 в	 Пловдив,	 наред	
с	 компании,	 предлагащи	
транспортно	и	автосервиз-
но	 оборудване.	 Сега	 се	
променят	 цялостната	 кон-
цепция	 за	 презентиране	
на	 автомобили	 за	 бизнес,	
туризъм,	 свободно	 време	
и	хоби,	както	и	на	свърза-
ните	с	тях	браншове.
	 Новата	 визия	 ще	 пре-
създаде	градската	среда	с	

улици,	 маркировка	 и	 път-
ни	 знаци,	 а	 експонати	 на	
отделните	 производители	
ще	 бъдат	 разположени	 в	
обособени	сектори.	В	тест	

драйв	зоната	ще	може	да	
се	видят	 „на	живо”	 техно-
логичните	 и	 техническите	
характеристики	 на	 маши-
ните.	 Предвидени	 са	 сек-

тори	за		автосервизна	тех-
ника,	автомивки,	резервни	
части	и	аксесоари.
	 Интерес	 за	 участие	
вече	 са	 заявили	 от	 пред-

ставителствата	 на	 „Сузу-
ки“,	 „Хонда“,	 „Субару“,	 „То-
йота“,	 „Хюндай“,	 „Шкода“,	
„Лада“,	 „Сеат“	 и	 няколко	
известни	 марки	 автобуси.	

Очаква	 се	 да	 присъстват	
„Пежо“,	 „Ситроен“,	 „Мото	
Пфое“,	 „Ратола“,	 „Киа“	 и	
други	 известни	 компании.	
Сред	 изложителите	 отно-
во	 е	 „Авиатранс“,	 която	
предизвика	фурор	 с	 футу-
ристична	 автомивка,	 по-
чистващи	препарати	и	ин-
струменти.		
	 В	центъра	на	Града	на	
автомобилите	ще	бъде	оф-
ормена	зона	 „Кола	награ-
да”.	 В	 нея	 посетителите	
ще	 имат	 възможност	 да	
разгледат	модели	на	воде-
щи	марки	и	евентуално	да	
спечелят	лека	кола	по	из-
бор	след	попълване	на	ан-
кетна	карта.	Около	района	
с	 колите	 за	 награда	 ще	
бъдат	 обособени	 пунктове	
за	 партньорите	 на	 „Auto	
City	Пловдив	2018“:	лизин-
гови	 и	 застрахователни	
компании,	 бензиностанции	
и	 др.	 В	 съчетание	 с	 екс-
позициите	 на	 автомобили	
се	изгражда	цялостен	ком-
плекс,	 улесняващ	 потре-
бителите	 в	 този	 пазарен	
сегмент.	Новата	концепция	

ще	 увеличи	 с	 20%	 броя	
на	посетителите	на	най-ат-
рактивното	 изложение	 за	
автомобилната	 индустрия	
в	България.
	 „Auto	 City”	 ще	 внесе	
нов	 акцент	 в	 деловия	фо-
рум	за	инвестиционни	сто-
ки	 и	 технологии,	 който	 е	
сред	 водещите	 в	 Югоиз-
точна	Европа.	Той	включва		
още	 10	 специализирани	
изложби,	където	ще	бъдат	
демонстрирани	 последно	
поколение	техника	и	аван-
гардни	 решения	 в	 облас-
тта	 на	 машиностроенето,		
електрониката	 и	 електро-
техниката,	 енергетиката	 и	
екологията,	водния	сектор,	
информационните	техноло-
гии,	 роботиката	 и	 автома-
тизацията,	 строителство-
то,	 химическата	 и	 минна-
та	 промишленост.	 Според		
експерти	 Международни-
ят	 технически	 панаир	 в	
Пловдив	 е	 „зона	 на	 бъде-
щето“,	 тъй	 като	 предста-
вя	 панорама	 на	 иновации	
за	 Индустрия	 4.0,	 хайтех	
разработки	 и	 съвременни	
бизнес	модели.	
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ВЕЛА ЛАзАРОВА

	 Пиесата	 „Горката	
Франция”,	 постановката	
на	 талантливия	 млад	 ре-
жисьор	 Богдан	 Петканин,	
играна	с	успех	в	родината	
на	 френския	 автор	 Жан	
Ко	 и	 вече	 осем	 години	 с	
пътувания	из	нашата	стра-
на,	стигнала	и	до	Лондон,		
бе	посрещната	с	истинска	
радост	 и	 от	 габровската	
публика.
	 Една	 комедия	 на	 про-
дуцентска	 къща	 „Фери	
арт”	 за	 сексуалната	 ори-
ентация,	 за	 любовта,	 за	
нещата	от	живота,	за	това,	
което	 ни	 прави	 различ-
ни	и	еднакви.	Комедия	за	
сблъсъка	 на	 поколения,	
за	ценностните	стойности,	
идеали	и	любов	в	различ-

ни	проявления.	Комичните	
ситуации	с	обрати,	не	без	
горчив	 привкус,	 не	 могат	
да	бъдат	понесени	с	леко-
та	 дори	 в	 една	 разкрепо-
стена	Франция.	
	 Виктор	Табуре	 -	 баща-
та	 (Александър	 Дойнов),	
изоставен	 от	 съпругата	
си,	 се	 вдига	 и	 отива	 при	
сина	си	Мишел	(Фахрадин	
Фахрадинов),	 когото	 рано	
сутринта	 заварва	 с	 мъж,	
„приятелката”	 му	 Жозе	
(Александър	Кадиев).	И	се	
редят	 комични	 ситуации,	
в	които	бащата	опитва	да	
превъзпита	 сина	 си	 с	мо-
миче	 за	 платени	 услуги	
(Анелия	 Луцинова)…	 Ситу-
ацията	 се	 завързва	 още	
повече,	 когато	 невярната	
съпруга	 (Катето	 Евро)	 е	
решила	 отново	 да	 се	 за-

върне	и	в	апартамента	на	
сина	си	намира	бащата…
	 Александър	 Дойнов,	
популярният	 актьор,	 един	
от	странните	птици	в	бъл-
гарския	 театър:	 „Комеди-
ята	 върви	 от	 няколко	 го-
дини	 при	 ужасен	 успех.	
Нали	знаете,	напоследък	в	
България	 само	 комедии...	
Ролята	на	бащата	така	ми	
е	 улегнала,	 сраснал	 съм	
с	 нея.	 Вече	 ми	 е	 на	 сън.		
А	 за	 посланието:	 „Не	 на	
джендърите!	 Само	 това,	
което	 Бог	 е	 отредил	 -„Ес-
тественото	у	човека!”.
	 Да	спомена	Слави	Бо-
нев,	 светла	 му	 памет,	 го-
лям	 габровец.	 Във	ВИТИЗ	
бяхме	 в	 един	 клас	 -	 на	
проф.	 Николай	 Люцканов,	
и	 с	 Владо	 Пенев,	 Марта	
Вачкова	и	др.

	 Александър	 Кадиев,	
звездата	на	„Стъклен	дом”	
и	 БиТиВи	 предаването	
„Преди	 обед”,	 когото	 ко-
медийните	 роли	 привли-
чат	 със	 свободата,	 която	
му	предлагат:	 „Както	каза	
Сашо	 Дойнов,	 съм	 в	 ро-
лята	 на	 джендър.	 Ролята	
ми	 легна	 като	 кадифена	
ръкавица”.
	 Анелия	 Луцинова,	 ху-
бавата	 млада	 актриса:	
„Продължаваме	да	играем	
пиесата	„Горката	Франция”	
от	 Жан	 Ко	 с	 голям	 ус-
пех	 вече	 8	 години.	 Бяхме	
и	 в	 Лондон.	 Режисьорът	
Богдан	 Петканин	 е	 мно-
го	 ценен	 с	 постановките	
си	 в	 Русия.	 Пиесата	 от	
френския	 автор	 е	 много	
съвременна,	 обективна	 за	
времето,	в	което	живеем”.

Пиеñàтà „Гîркàтà Фрàíция” рàзтреñе зàлàтà îт ñмях

	 Представителите	 на	
делегацията	от	район	Нан-
хай,	 град	Фошан,	 провин-
ция	 Гуандун,	 Китайска	 на-
родна	 република,	 водена	
от	Джън	Дзуосюн,	замест-
ник-кмет	 на	 Народната	
власт	в	Нанхай,	проведоха	
серия	 ползотворни	 сре-
щи	с	бизнеса	в	Севлиево.	
Официалните	 гости	 бяха	
на	 работно	 посещение	 в	
града	по	покана	на	кмета	
д-р	Иван	Иванов.

	 След	 преподписването	
на	 меморандума	 за	 при-
ятелско	 сътрудничество	
и	 обмен	 в	 областта	 на	
икономиката,	 културата,	
медицината,	 търговията	
и	 културата	 делегацията	
се	 срещна	 с	 водещи	 се-
влиевски	 фирми:	 „Идеал	
Стандарт	 -	 Видима”	 АД,	
„АББ	 -	 България”	 ЕООД,	
„Хамбергер	 България”,	
ЕМКА	АД,	 „Паралел”	 ЕАД,	
„Никипласт	-	М”	ООД,	„Ро-

сица”	АД,	„Ядки	Детелина”	
ЕООД,	 „Свила	 Трейдинг”	
и	 др.	 В	 състава	 на	 ки-
тайската	 бизнес	 делега-
ция	бяха	фирмите:	Highnic	
Group,	 MONALISA	 Group,	
Guangdong	 RCCZ	 Wood	
Industry	Co.,	Ltd,	Zhongnan	
Mach ine ry 	 Company,	
Baosuo	 Paper	 Machinery	
Manufacture	CO.,Ltd.
	 В	 състава	 на	 китай-
ската	 делегация	 имаше	
представители	 на	 Бюрото	

по	 международни	 връзки	
на	 Нанхай,	 Индустриално-
търговската	 федерация,	
Бюрото	за	насърчаване	на	
икономиката	 и	 технологи-
ите,	 Бюрото	 по	 култура	 и	
спорт	и	Бюрото	по	между-
народни	връзки.
	 Гостите	разгледаха	шо-
урума	на	„Идеал	Стандарт	
-	Видима”	АД	и	проведоха	
среща	с	ръководството	на	
фирмата.	 Изпълнителни-
ят	 директор	 на	 завода	 за	

керамика	 Валентин	 Ганев	
ги	 запозна	 в	 детайли	 със	
спецификата	на	производ-
ството,	поточните	линии	и	
обема	на	продукцията,	со-
циалните	 и	 стажантските	
програми	 на	 компанията.	
Презентацията	на	фирмата	
премина	 в	 дискусия	 и	 на-
миране	 на	 допирни	 точки	
за	бъдещи	съвместни	про-
екти.
	 Особен	 интерес	 пре-
дизвика	 посещението	 в	
производствените	 цехове	
на	„АББ	-	България”	ЕООД,	
където	 изпълнителният	
директор	 Джузепе	 Русо	
посрещна	 делегацията	 и	
представи	 дейността	 на	
фирмата.	 Единствено	 тук	
се	 произвеждат	 продукти	
за	 високо	 напрежение,	
тук	 е	 сглобен	 и	 първият	
DC-прекъсвач,	 който	 се	
използва	 при	 пренос	 на	
енергия	на	големи	разсто-
яния.	 Посетителите	 бяха	
впечатлени	и	от	факта,	че	
Севлиево	 е	 снабдителна	
фабрика	за	цяла	Европа.
	 „Радвам	се,	че	успяхме	
да	 създадем	 възможност	
за	 бизнес	 диалог	 между	
фирмите	в	региона	и	Нан-
хай.	 Фирмите	 в	 Севлиево	
имат	 какво	 да	 предложат	
на	 своите	 потенциални	
партньори	 и	 това	 е	 от-
правна	 точка	 за	 създава-
не	 на	 устойчиви	 бизнес	
отношения”,	 каза	 кметът	
на	 Община	 Севлиево	 д-р	
Иван	Иванов.

Делеãàция îт Нàíхàй îт Китàй 
ñе ñрещà ñ áизíеñà в Севлиевî

ШЕсТи кръг оТ ШаМпионаТа по 
МоТокрос БалканчЕТа - 50 куБ. сМ

22 юли 2018 г., 
мотополигон Ябълка - габрово

начало: 10.00 часа - първи манш   

През	 последните	 години	
тормозел	 често	 бившата	
си	 жена,	 за	 което	 много-
кратно	 бил	 предупрежда-
ван,	а	впоследствие	и	съ-
ден	 по	 Закона	 за	 защита	
от	домашно	насилие.	Мно-
гократно	му	била	налагана	
забрана	 да	 приближава	
жилището,	 месторабота-
та	 и	местата	 за	 социални	
контакти	и	отдих	на	изтор-
мозената	бивша	съпруга.
	 Въпреки	това	на	3	яну-
ари	т.	г.	той	отново	отишъл	
в	 дома,	 където	 живеела	
жената.	Тя	 обаче	 го	 забе-
лязала	 навреме	 и	 успяла	
да	 се	 заключи	 в	 къщата.	
Изчакала	 известно	 време	
и	 когато	 решила,	 че	 вече	
си	 е	 тръгнал,	 излязла	 на-
вън,	за	да	използва	външ-
ни	 стълби	 в	 къщата.	 Но	

мъжът	се	бил	притаил	зад	
една	 от	 стените	 и	 чакал	
удобен	 момент	 да	 я	 на-
падне.	 Така	 и	 станало.	 В	
момента,	когато	жената	се	
появила,	Р.	И.	я	хванал	за	
косата	 и	 се	 нахвърлил	 с	
юмруци	 върху	 нея.	 Блъс-
кал	 я,	 счупил	 й	 няколко	
ребра.
	 След	 жестокия	 побой	
бившата	му	съпруга	едвам	
успяла	 да	 се	 съвземе.	 В	
един	момент	успяла	да	из-
лезе	 от	 къщата.	 Изтичала	
на	улицата,	където	спряла	
случайно	 преминаващ	 ав-
томобил.	Помолила	водача	
за	 мобилен	 телефон,	 той		
й	 дал	 и	 тя	 сигнализирала	
за	случая	на	тел.	112.	По-
бойникът	бил	задържан,	но	
пострадалата	 трябвало	 да	
започне	дълго	и	мъчително	
лечение.

Бивш ñъпруã пîлучи 
5 ãîäиíи зà пîáîй
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Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
и Архиерейско наместничество - Габрово   

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 19 юли 2018 г., година XIV, брой 29 (3190)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР

19 ч  Преп.	 Макрина.	
Преп.	Дий.

20 п  † Св. прор. Илия 
(Илинден)	 (Разре-
шава	се	риба).

21 с  Преп.	 Симеон,	 юро-
див	 заради	 Христа.	
Преп.	 Йоан.	 Св.	
прор.	Йезекиил.

22 н  † 8	 Неделя	 след	
Петдесетница.	 Св.	
мироносица	 и	 рав-
ноапостолна	 Мария	
Магдалина.	 Възвръ-
щане	мощите	на	св.	
свщмчк	Фока.

23 п  Св.	 мчци	 Трофим,	
Теофил	 и	 другари-
те	 им.	 Св.	 свщмчк	
Аполинарий	 Раве-
нийски.

24 в  Св.	вмчца	Христина.
25 с *	 Успение	 на	 св.	

Анна.	 Св.	 дякониса	
Олимпиада	 и	 Ев-
праксия	девица.

 26 ч  Св.	 свщмчк	 Ермо-
лай	и	другарите	му.	
Св.	прпмчца	Парас-
кева.

19 - 26 юли
 ДиМА МАКСиМОВА
	 С	 5	 нови	 макета	 е	
обогатена	 колекцията	 на	
парка	 на	 миниатюрите	
„Търновград	 -	духът	на	хи-
лядолетна	 България”	 под	
Балдуиновата	 кула	 на	
Царевец.	 Вече	 са	 експо-
нирани	 миникопията	 на	
паметника	 „Създателите	
на	 българската	 държава”	
-	 Шумен,	 мемориалния	
комплекс	 „Бранителите	на	
Стара	 Загора”,	 по-извес-
тен	като	„Самарското	зна-
ме”,	 бургаската	 катедрала	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“,	
Националната	 художестве-
на	 галерия	 и	 софийската	
джамия	„Баня	Баши”.
	 Всъщност	 старозагор-
ският	 мемориален	 ком-
плекс	 е	 най-високият	 ма-
кет	 под	 Царевец	 -	 над	 2	
м.	 Изработеният	 в	 мащаб	
1:25	 паметник	 е	 посветен	
на	100-годишнината	от	бо-
евете	 при	 връх	 Шипка	 и	
Стара	 Загора	 и	 е	 открит	
през	 1977	 г.,	 разказват	

украинските	 инвестито-
ри	 Александър	 и	 Наталия	
Меншикови.
	 С	 новите	 попълнения	

колекцията	 „Мини	 Бълга-
рия”	 вече	 представя	 60	
исторически	 и	 природни	
забележителности	от	стра-

ната.	 Единствената	 у	 нас	
подобна	 атракция	 бе	 от-
крита	 на	 30	 септември	 м.	
г.	 и	 наброяваше	 42	 мини-

атюри.	 Всички	 са	 точни	
копия	до	последния	детайл	
на	оригиналите	и	са	в	този	
мащаб,	 освен	 Царевец,	
припомня	Меншиков.
	 Доскоро	всичко	се	из-
работваше	 във	 фамилната	
фабрика	в	Киев	и	присти-
гаше	с	ТИР-ове	във	Велико	
Търново.	 Сега	 обаче	 ате-
лие	е	обособено	и	в	самия	
парк,	където	двама	макет-
чици	-	украинци	с	дългого-
дишен	опит,	работят	върху	
скалния	манастир	„Св.	Ди-
митрий	 Басарбовски”	 -	 с.	
Басарбово,	 и	 Мадарския	
конник.
	 31-годишният	 Алексей,	
архитект	 по	 образование,	
прецизно	 пресъздава	 ми-
ниатюрната	 трапезария,	
иконите	 и	 пещерата	 ко-
стница	 в	 прочутата	 све-
та	 обител.	 От	 5	 години	
е	 завладян	 от	 красотата	
на	 миниатюрите	 и	 вместо	
да	 проектира	 нови	 сгра-
ди,	 педантично	 пресъзда-
ва	 умалени	 копия.	 Каз-

ва,	 че	за	него	работата	е	
вътрешно	състояние.
	 Миниатюра	 на	 „Създа-
телите	на	българската	дър-
жава”	в	Шумен.	СНИМКА:	
„Не	 работя	 сам,	 а	 цяла	
бригада,	 но	 съм	 напра-
вил	много	макети,	не	само	
български,	и	забележител-
ности	 от	 Киев,	 Москва,	
Полша”,	 казва	Алексей.	 В	
българския	 парк	 най-мно-
го	му	харесва	Софийската	
джамия	„Баня	Баши”	
	 Другият	 шедьовър	 със	
своето	 съвършенство	 е	
храм-паметникът	 „Св.	
Александър	 Невски”,	 смя-
та	 макетчикът.	 Харесват	
също	 сградата	 на	 гарата	
във	Варна,	старозагорския	
монумент,	 паметника	 на	
Света	 Богородица	 в	 Ха-
сково,	 добили	 завършен	
вид	от	неговите	ръце.
	 Оформянето	на	уникал-
ната	сбирка	е	под	личното	
ръководство	 на	 украин-
ския	инвеститор	и	съпруга-
та	му.

Пет íîви мàкетà пîä Бàлäуиíîвàтà кулà

продължава от стр. 1
60-килограмовата	 камба-
на,	отлята	в	пловдивската	
фирма	 „Велеганов“,	 е	 по-
дарък	от	Богдан	Котев	 (с.	
Скутере	)	и	негови	прияте-
ли	от	цяла	България.
	 Досега	 в	 списъка	 на	
ктиторите	 са	 записани	
имената	 на	 216	 лица	 и	
организации.	 На	 първия	
храмов	празник	-	23	април	
2014	 г.,	 църквата	 получи	
нови	икони	като	дарение.		

Проф.	 Иван	 Кънчев	
дари	 икона	 на	 светеца	 -	
мозайка	 византийски	 тип,	
изработена	 от	 12000	 раз-
ноцветни	 парченца,	 75	 х	
130	 сантиметра,	 която	 е	
монтирана	 над	 входа	 на	
храма.		

ПРОУЧВАНИЯ ЗА 
СВЕТИ ЛАЗАР 

Освен	 със	 строител-
ство	 Инициативният	 ко-
митет	 по	 изграждането	
на	 храма	 извършва	 па-
ралелно	 проучвателска	 и	
събирателска	 дейност.	 С	
изследователската	 работа	
са	 ангажирани	 не	 само	
местни,	но	и	хора	от	други	
краища	на	страната	и	чуж-
бина.	Издирва	се	 къде	се	
намират	 мощите	 на	 све-
теца	 -	 дали	 са	 останали	
под	 олтара	 на	 местната	
християнска	църка	в	Сома,	
където	е	обесен	28-годиш-
ният	Лазар,	или	са	прене-
сени	на	някои	от	гръцките	
острови.	

Комитетът	проучва	как-
ва	информация	има	в	Атон	
във	 връзка	 с	 канонизира-
нето	на	Лазар,	събират	се	
материали	за	иконографи-
ята	на	светеца,	за	негово-
то	родословие.	

Досега	 са	 организира-
ни	 пет	 землячески	 срещи	
на	 потомците	 на	 светеца.	
Първата	от	тях	беше	през	
май	 1992	 г.,	 организирана	
от	 Георги	 Пенчев,	 автор	
на	проучване	за	историята	
на	Дебел	дял.	Той	започва	
проследяването	 на	 родо-
словието	 на	Свети	Лазар,	
но	 умира	 същата	 година	

и	 неговия	 труд	 продължа-
ва	синът	му	Иван	Пенчев,	
който	живее	в	Гъбене.	

УСТАНОВЕНИ ПОВЕЧЕ 
ОТ 800 ИмЕНА 
В  РОдА. 

Проучванията	за	Свети	
Лазар	 водят	 към	 извода,	
че	почитта,	култа	към	него	
е	 по-скоро	 местен,	 реги-
онален.	 Той	 не	 може	 да	
бъде	 намерен	 в	 официал-
ната	 църковна	 химногра-

фия.
Единствената	 житийна	

литература	 за	 Лазар,	 или	
както	 я	 наричат	 специа-
листите	 -	 агиография,	 е	
житието	на	йеромонах	Ни-
кифор	Хиоски.	Всички	фа-
кти	от	житието	му	разказ-
ва	 йеромонах	 Авксентий,	
предстоятел	на	църквата	в	
Сома.	 Този	 Авксентий	 ка-
зал	на	Никифор:		

„Учудвах	 се	 на	 меко-
тата,	 която	 имат	 негови-

те	 свети	 мощи.	 Познавам	
други	мощи,	които	остават	
твърди	 и	 съвсем	 негъвка-
ви.	 А	 на	 благословения	
Лазар	 развързах	 ръцете,	
които	бяха	вързани	назад,	
и	 ги	 скръстих	 върху	 гър-
дите	му	без	 труд,	 като	 че	
ли	беше	издъхнал	в	същия	
миг.	 Също	 затворих	 очите	
му	и	така	го	погребах”.	

Архимандрит	Нестор	от	
нашата	 Великотърновска	
митрополия	 оставил	 све-
дение,	че	бащата	на	Свети	
Лазар	 се	 е	 казвал	 Недко	
Енчов	 и	 че	 родът	 същест-
вува	 и	 до	 днес.	 Нестор,	
който	 почина	 	 преди	 	 го-
дина,	 е	 служил	 в	Търнов-
ската	 епархия	 като	 про-
тосингел	 на	 митрополит	
Софроний.

Със	 съдействието	 на	
привлечени	 за	 делото	
хора	 Инициативният	 ко-
митет	 получи	 изключител-
но	 ценно	 изследване	 за	
иконите	 на	 Свети	 Лазар,	
съхранявано	 в	 Унгарската	
академия	на	науките.

ОТКРИТИЕТО НА 
ИНИЦИАТИВНИЯ 
КОмИТЕТ ПО 
ИЗГРАЖдАНЕТО НА 
ХРАмА

е	 съвпадението	 между	
версията	 за	 гибелта	 на	
Лазар,	разказана	от	Йова	
Христова	 Симеонова	 (ро-
дена	 на	 24	 май	 1928	 г.	 в	
село	Дебел	дял),	и	сюжет,	
който	може	да	се	срещне	
в	 една-единствена	 икона	
(от	познатите	досега).	Раз-
казът	на	Йова	Христова	се	
различава	 от	 житието	 на	
йеромонах	 Никифор	 Хи-
оски.	

Никифор	съобщава,	 че	
повод	за	драмата	в	Анадо-
ла	са	кучетата	на	пастира	
от	Дебел	дял	Лазар,	които	
нападнали	 една	 туркиня	
и	 скъсали	 шалварите	 й.	
При	 Йова	 туркинята	 сама	
си	 накъсва	 шалварите	 и	
лъже	 баща	 си,	 че	 са	 ку-
четата	 на	 Лазар	 –	 търси	
интрига,	защото	е	влюбена	
в	 българина.	 И	 в	 двата	

случая	правата	вяра	влиза	
в	 конфликт	 с	 мохамедан-
ската	-	отказ	на	Лазар	да	
се	 потурчи,	 мъченичество	
в	 нечувани	 изтезания	 и	
смърт.	

Версията	 за	 любовта	
на	 турска	 жена	 към	 кра-
сивия	 Лазар	 е	 отразена	
в	 икона	 от	 1870	 година	 в	
църквата	 „Свети	 Димитър“	
в	габровското	село	Гарван.	
Тя	 е	 дело	 на	 габровския	
художник	 Иван	 Хаджива-
силев	 (1820-1890),	 състои	
се	 от	 централна	 фигура	
на	 мъченика	 и	 десет	 по-
малки	 сюжета	 около	 нея.	

В	 петата	 картинка	 худож-
никът	 въвежда	 епизода,	
разказан	 от	Йова	Христо-
ва	 -	 турското	момиче	 е	 в	
затвора	при	любимия	и	го	
умолява	да	приеме	вярата.	

Правим	 това	 встъпле-
ние	 към	 записа	 с	 Йова,	
защото	освен	че	е	първо-
източник	 и	 наследник	 по	
права	 линия	 на	 светеца,	
разказът	на	жената	от	Де-
бел	дял	се	потвърждава	от	
иконата	на	Иван	Хаджива-
силев.	

НА БАЛКАНИТЕ СА 
КАНОНИЗИРАНИ 

ОКОЛО 150 
НОВОмъЧЕНИЦИ

(от	 XIV	 до	 XIX	 век)	 като	
трима	 от	 тях	 са	 от	
Габровския	 край.	 Това	 са	
свещеномъченик	Дамаскин	
Габровски	 (началото	 на	
XVIII	 век	 -	 16	 януари	 1771	
година,	обесен	в	Свищов),	
Свети	 преподобномъченик	
Онуфрий	 Габровски	 (1786-
1818,	 обезглавен	 на	 32	
години	 в	 Хиос)	 и	 Свети	
мъченик	 Лазар	 Български	
от	 Дебел	 дял	 (1774–1802,	
обесен	 на	 28	 години	 в	
Сома).	

Великîтърíîвñкият митрîпîлит Гриãîрий ще 
îñвети хрàмà в ñ. Деáел äял ñлеäвàщàтà íеäеля

 В двора на църквата е поставена мемориална плоча в памет на загиналите във войни-
те - 1912, 1913, 1914, 1918 и 1944 година, войници и офицери от селото. В Дебел дял много 
хора носят фамилията Енчев или Недков. Двете имена се срещат и като собствени, и 
като бащини, и като фамилни - бащата на Св. Лазар се казвал Недко Енчов и оттам са се 
предавали през поколение повече от два века. На снимката: Председателят на Църковното 
настоятелство при храм „Св. Лазар Български - Дебелдялски“ протойерей Станислав Хубчев 
на храмовия празник на 23 април 
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Продължава от бр. 159 
 Светàтà Трîицà – 
 Аíäрей Руáльîв

Другата	 уникална	 икона	 от	
Третяковската	 галерия	е	„Све-
та Троица“,	 1410	 г.,	 на	Андрей	
Рубльов	 –	 една	 от	 най-извест-
ните	икони	в	света.	Тя	е	главна,	
храмова	 икона	 в	 иконстасния	
ред	 на	Троицкия	 събор	 в	Сер-
гиев	Посад.	

Размерите	 й	 са	 големи	 и	
разчетени	да	се	гледа	иконата	
отдалеч	 и	 отблизо.	 На	 нея	 е	
изобразен	 моментът	 от	 Авра-
амовото	 гостоприемство,	 като	
на	иконата	не	е	изобразен	св.	
праотец	 Авраам	 със	 Сара,	 а	
само	трите	ангела,	които	са	се	
явили	на	Св.	Авраам.	

На	предно	място	е	изписана	
само	 една	 чаша	 на	 трапезата,	
която	символизира	жертвената	
смърт	 (според	критиката),	като	
в	 самата	 картина	 се	 откриват	
по	 тези	форми	и	други	 „чаши“,	
като	например	самата	трапеза,	
която	 има	 форма	 на	 чаша,	 и	
килима	под	трапезата.	Аз	обаче	
си	мисля,	че	тази	чаша	симво-
лизира	 и	 потира	 със	 Светото	
Причастие,	 тъй	 като	Ангелът	 в	
средата	 благославя	 Чашата,	 а	
според	 критиката	 централният	
Ангел	 в	 средата	 изобразява	
Господ	Иисус	Христос	и	именно	
Той	благославя	Чашата.	

Трите	 ангела	 са	 лицата	 на	
Светата	Троица	–	Бог-Отец,	Бог-
Син	 и	 Бог-Дух	 Свети,	 които	 (и	
Който	 Бог)	 се	 явяват	 на	 Св.	
Авраам,	 а	 по-късно	 Светата	
Троица	 във	 вид	 на	 три	 ангела	
се	 явява	 и	 на	 Св.	Александър	
Свирски,	на	който	светец	един-
ствено	 се	 явява	 самата	 Света	
Троица	 от	 много	 светци,	 на	
които	 се	 е	 явявал	 Бог.	 Основ-
ното	 иконописно	 изобразява-
не	 на	 Светата	 Троица,	 което	
се	 счита	 за	 най-канонично,	 е	
именно	 изписването	 на	 Све-
тата	Троица	 като	 три	 ангела	 в	
композицията	Авраамово	госто-
приемство.	

Няколко	думи	и	за	

 Аíäрей Руáльîв. 
Роден	е	около	1360-70	г.	и	е	

починал	 1427-30	 г.	 Замонашва	
се	 като	 възрастен,	 вероятно	 в	
Троице-Сергиевата	 лавра.	 От	
руската	школа	е	като	се	базира	
на	 традициите	 на	Московската	
Русь.	Повлиян	е	от	Теофан	Грек,	
който	е	творил	в	този	период	и	
вероятно	е	иконописвал	заедно	
с	него.	

Изписал	 е	 Благовещенския	
събор	 в	 Кремъл,	 но	 стенопи-
сите	 не	 са	 запазени,	 както	 и	
Успенския	събор	във	Владимир,	
като	 са	 съхранени	 фрагмен-
ти,	 които	 можах	 да	 видя	 там,	
твори	и	в	Сергиев	Посад.	Има	
запазени	 и	 други	 известни	 не-
гови	творби,	като	най-известна	
е	„Спас“	–	Иисус	Христос	Все-
държител	 от	 Звенигородския	
чин.	 Канонизиран	 е	 за	 светец	
–	преподобен	1988	г.	в	Руската	
ПЦ.	 Послужил	 е	 като	 вдъхно-
вение	 за	 знаменития	 филм	 на	
Тарковски	 „Андрей	 Рубльов“,	
който	 е	 един	 от	 малкото	 на	
православна	 тематика,	 който	
съм	гледал	и	ми	е	харесал.

Множество	картини	видях	в	
Третяковската	галерия,	но	само	
на	 една	 бих	 обърнал	 повече	
внимание,	а	това	е	

кàртиíàтà
„Бîляркàтà Мîрîзîвà”
(„Боярыня	 Морозова“	 1884-

1887)	на	Василий	Суриков.	Кар-
тината	 е	 огромна	 –	 5	 на	 3	
метра	 и	 заема	 цяла	 стена.	 В	
центъра	 на	 картината	 е	 бо-
лярката	 Морозова,	 която	 във	
вериги	 отвеждат	 към	 Чудовия	
манастир	 на	 заточение.	 Това	
е	 историческа	 фигура,	 част	 от	
историята	 на	 старообрядче-
ския	разкол	в	Русия,	 който	по	
това	време	е	придобил	не	само	
църковни,	но	и	обществено-по-
литически	 измерения.	 Самата	
болярка	Морозова	е	представи-
тел	на	аристократическия	елит,	

приближен	 до	 царя	 –	Алексей	
Михайлович.	 Заради	 привърза-
ността	 й	 към	 „старата	 вяра“	 и	
поради	 постоянните	 конфликти	
с	 царя	 е	 арестувана,	 цялото	
имение	 е	 конфискувано	и	 впо-
следствие	 на	 няколко	 места	
заточена,	 като	 на	 последното	
умира	 от	 глад.	 Името	 й	 е	 Те-
одосия	 Профиевна	 Морозова,	
а	 като	старообрядка	е	постри-
гана	в	иночество	като	Теодора.	
Имала	 е	 фанатична	 вяра	 и	 е	
поддържала	контакт	с	протойе-
рей	Авакум,	 който	 е	 бил	 неин	
наставник,	но	по-скоро	като	че	
ли	 е	 издевателствал	 над	 нея	
заради	привързаността	й	и	я	е	
използвал	за	целите	на	старо-
обрядците.	

Самите	 старообрядци	 счи-
тат	 Морозова	 за	 светица,	 но	
всъщност	това	е	само	фанатич-
на	разколничка.	И	интересното	
е,	 че	 точно	 това	 е	 уловил	 Су-
риков	в	картината.	В	центъра	е	
болярката	на	шейната	с	високо	
вдигнатата	ръка	в	двоепръстие	
и	гледаща	фанатично	точно	към	
образа	 на	 Пресвета	 Богоро-
дица	 от	 външната	 страна	 на	
стената	 на	 Чудовия	 манастир,	
сякаш	 в	 богоборческо	 изстъ-
пление,	 фанатично	 предана	 на	
вярванията	 си,	 готова	 дори	 да	
се	 опълчи	 на	 Пресвета	 Бого-
родица,	но	да	не	се	откаже	от	
вярванията	си.	

Също	 като	 нашите	 старо-
стилци,	 които	 предпочитат	 да	
отидат	 в	 ада,	 ама	 да	 не	 се	
откажат	от	календарните	си	фа-
натични	предубеждения	и	омра-
зата	си	 към	официалната	Пра-
вославната	 църква	 и	 заради	
единия	 календар	 да	 се	 лишат	
от	мира	и	благодатта	Божия	и	
добруването	 си	 на	 този	 свят	
заради	 фанатичните	 си	 убеж-
дения	и	в	края	на	краищата	да	
пропуснат	 и	 Божието	 царство	
заради	единия	календар.	Също-
то	нещо	и	при	старообрядците,	
само	че	при	тях	заради	едното	
кръстене	–	с	два	или	 три	пръ-
ста.	

Историята	на

ñтàрîîáряäчеñкия 
рàзкîл 
е	голяма	и	тук	само	накрат-

ко	 ще	 спомена	 за	 основните	
събития.	 Разколът	 започва	 с	
реформата	 на	 патриарх	 Никон	
през	 1653	 г.,	 но	 има	 и	 пре-
дистория.	Руската	православна	
църква	се	отделя	от	Константи-
нополската	 като	 автокефална	
след	Флорентинската	уния	през	
1439	г.	с	римо-папистите.	Става	
автономна,	а	през	1589	г.	става	
и	 патриаршия.	 Руската	 право-
славна	 църква	 има	 собствено	
развитие	като	се	откъсва	от	ви-
зантийските	корени.	Реформата	
на	патриарх	Никон	цели	имен-
но	завръщане	към	тези	корени	
и	 установяване	 на	 унификация	
на	богослужебния	чин	с	гръцки-
те	образци	по	това	време.	Най-

видимият	 белег	 е	 отмяната	 на	
кръстенето	с	два	пръста	и	сви-
ти	три	пръста	–	„двоеперстие“	с	
кръстенето,	както	сега	е	прието	
навсякъде	 –	 „трипръстие“	 със	
свити	 в	 три	 пръста,	 изобразя-
ващи	вярата	в	Светата	Троица,	
и	свити	към	дланта	два	пръста	
–	изобразяващи	двете	природи	
на	 Иисус	 Христос.	 Друга	 ре-
форма	е	промяна	в	Символа	на	
вярата,	 който	 се	 уеднаквява	 с	
оригиналния	Символ	на	вярата	
на	гръцки	език,	като	се	правят	
езикови	 корекции,	 например	
оттам	 се	 въвежда	изписването	
на	Иисус	с	две	„и“,	така	както	е	
на	гръцки.	Въведени	са	и	други	
изменения,	 които	 са	 по-несъ-
ществени,	но	това	е	основното.	

В	житието	на	Св.	Серафим	
Саровски	 също	 става	 въпрос	
за	 старообрядничеството	 и	
него	са	го	питали	–	с	два	пръ-
ста	или	три,	а	светецът	катего-
рично	е	казвал,	че	правилното	
е	 с	 три	 пръста	 и	 даже	 благо-
славя	един	от	приближените	му	
духовни	 чеда	 (мисля,	 че	 беше	
Мантуров)	 да	 отиде	 в	 област,	
населена	със	старообрядци,	за	
да	 ги	 обърне	 в	 правата	 вяра.	
Старообрядците	се	противопос-
тавят	 на	 реформата	 на	 патри-
арх	 Никон	 и	 започва	 един	 ог-
ромен	разкол	в	РПЦ,	като	има	
исторически	 периоди,	 в	 които	
до	1/3	от	населението	в	Русия	
са	били	старообрядци.	Сега	те	
наброяват	 около	 4-5	 милиона	
в	 Русия	 и	 извън	 пределите	 на	

Русия,	 тъй	 като	 разколът	 се	
е	 разпрострял	 и	 в	 чужбина.	
Първоначално	 са	 считали	 ста-
рообрядците	за	еретици	и	има	
произнесени	 анатеми	 по	 тази	
причина.	 По-късно	 се	 считат	
само	 за	 разколници,	 като	 по-
настоящем	 има	 различни	 фор-
мирования	 на	 старообрядци-
те	 като	 най-голяма	 е	 Руската	
старообрядческа	 православна	
църква,	 като	 има	 и	 в	 техните	
редици	 многобройни	 подраз-
коли	 на	 „поповци“	 и	 „безпо-
повци“	 и	 множества	 разкло-
нения,	 които	 се	 отличават	 във	
вярванията	 си	 и	 отношенията	
към	официалната	РПЦ.	В	нача-
лото	 църковният	 разкол	 е	 бил	
и	 граждански	 разкол	 поради	
огромното	 значение	 на	 вярата	
в	обществения	живот.	

Поради	 подкрепата	 на	
официалната	 власт	 и	 най-вече	
Алексей	 Михайлович	 на	 офи-
циалната	 РПЦ	 се	 е	 стигнало	
и	 до	 множество	 сурови	 мерки	
спрямо	 старообрядците,	 които	
обаче	не	са	изкоренили	старо-
обрядчеството,	 а	 по-скоро	 са	
го	ограничили.	Една	от	жертви-
те	на	тези	сурови	мерки	против	
старообрядчеството	 е	 и	 посо-
чената	 тук	 болярка	 Морозова.	
Ако	 се	 върнем	 на	 картината,	
е	 интересна	 перспективата	 с	
шейната	 и	 тичащото	 покрай	
шейната	момче,	което	придава	
динамичност	 и	 перспектива	 на	
изображението.	 Интересни	 са	
лицата	 на	 хората	 около	 шей-

ната.	
Има	цели	скици	на	хората,	

позирали	 за	 образите,	 които	
Суриков	ги	е	карал	да	стоят	на	
студено,	за	да	ги	изобрази	по-
автентично.	 Юродивият	 е	 бил	
московски	 бедняк,	 който	 про-
давал	 краставици,	 но	 за	 него	
се	 твърди,	 че	 изобразява	 Ва-
силий	 Блажени,	 но	 това	 беше	
тълкувание	 на	 Георги	 Тодоров.	
Аз	не	го	приемам,	защото	едва	
ли	 светецът	ще	поддържа	раз-
кол,	а	на	картината	юродивият	
показва	 двоепръстието	 на	 ста-
рообрядците.	 Интересни	 са	 и	
цветовете	на	снега,	които	са	в	
различен	 цвят	 и	 така	 снегът	 е	
много	 колоритен	 и	 някак	 съв-
сем	 автентичен.	 Една	 много	
интересна	 историческа,	 даже	
църковно-историческа	картина.

От	 другите	 картини,	 които	
видях,	 бих	 отбелязал	 „Богати-
ри“	и	други	картини	на	Виктор	
Васнецов,	 където	 се	 твърди,	
че	 е	 изобразен	 Иля	 Муромец,	
„Портрет	 на	 неизвестна	 жена“		
-	 Иван	 Крамски,	 „Явяването	
на	 Христос	 пред	 хората“	 на	
Александър	 Иванов	 –	 огромна	
картина,	която	се	твърди,	че	е	
дело	на	живота	му,	 но	на	мен	
не	 ми	 хареса	 изобщо,	 защото	
точно	 Иисус	 е	 малка	 фигур-
ка,	 замазана	 и	 неразличима	 в	
далечината,	 а	 това	 трябва	 да	
е	 централната	фигура	 в	 карти-
ната,	 пък	 обърнахме	 страшно	
много	 внимание	 точно	на	 тази	
картина,	„Утро	в	боровата	гора“	
–	 Иван	 Шишкин	 с	 мечетата,	
известни	 като	 сюжет	 от	 шо-
коладовите	 руски	 бонбониери,	
картините	на	Иля	Репин	–	„Ре-
лигиозната	 процесия	 в	 Курск“	
и	„Иван	Грозни	убива	сина	си“.	

От	 всички	 най-вече	 си	
спомням	

„Утрîтî íà рàзñтрелà íà
ñтрелците”
на	 Суриков	 –	 историческа	

картина,	 когато	е	осуетен	пре-
врат	 на	 стрелците,	 които	 са	
искали	 да	 свалят	 Петър	 Ι	 още	
в	началото	на	управлението	му	
и	те	естествено	са	екзекутира-
ни,	 та	 на	 картината	 е	 самият	
Петър,	гледащ	сурово	към	стре-
лците,	облечени	в	бяло	със	све-
щи,	готвещи	се	за	екзекуцията,	
много	 впечатляваща	 картина.	
Общо	 взето	 Суриков	 и	 Репин	
са	най-големите	постижения	от	
колекцията	 на	 художниците	 в	
Третяковската	галерия.	

И	 така	 след	 голямата	 оби-
колка	 на	 Третяковската	 гале-
рия,	 като	 според	 мен	 беше	
доста	 набързо,	 но	 пак	 като	
видях	 големите	 платна	 и	 най-
вече	 Владимирската	 икона	 и	
Светата	Троица	на	Рубльов,	ос-
танах	 доволен	 от	 посещението	
си	там.

Други	впечатления	от	града.	
Освен	 основните	 обекти,	

които	 бяха	 по	 програма,	 има	
и	 много	 други,	 които	 посети-

хме	допълнително	или	частично	
разгледахме	 и	 някои	 даже	 не	
успях	да	посетя	и	разгледам.

Един	от	обектите,	който	по-
сетих	частично,	е	

хрàмът „Õриñтîñ 
Спàñител”

На	три	пъти	се	опитахме	да	
го	посетим.	Първия	път	не	мо-
жахме	да	го	разгледаме	заради	
поклонението	на	мощите	на	Св.	
Николай,	 тогава	 само	 влязох	
и	 набързо	 хвърлих	 поглед	 в	
основния,	 горния	 храм.	Втория	
път	можахме	да	влезем	само	в	
долния	храм,	тъй	като	горния	го	
оправяха	след	посещението	на	
мощите	на	Св.	Николай.	Тогава	
видях	само	част	от	водосвет	и	
даже	ме	поръсиха	със	светена	
вода.	Беше	храм	с	нисък	таван	
като	 за	 долен	 храм,	 имаше	
позлатена	 украса	 и	 някак	 усе-
щане	 по-скоро	 за	музей	 пора-
ди	 многото	 мраморни	 колони,	
някак	 си	 изложбено	 ми	 беше	
усещането,	 но	 поне	 влязохме.	
А	третия	път	пък	беше	затворен	
изцяло	храмът,	тъй	че	си	напра-
вихме	само	снимки	на	фасада-
та	 отвън	 и	 това	 беше	 всичко.	
Всъщност	загубата	беше,	че	не	
можах	да	се	поклоня	на	мощи-
те	 на	Св.	Филарет	Московски,	
които	се	съхраняват	в	храма.	

Няколко	 думи	 и	 за	 самия	
храм.	Това	 е	 катедрален	 храм,	
най-високият	православен	храм	
в	 света.	 Точно	 копие	 на	 пър-
воначалния,	 който	 е	 построен	
в	 чест	 на	 победата	 през	 1812	
година	 над	 Наполеон	 по	 обет	
на	Александър	Ι	като	благодар-
ност	към	Бога	за	избавлението	
от	 нашествието	 на	 Наполеон.	
Строежът	на	храма	е	започнат	
от	него,	но	е	довършен	или	по-
точно	 извършен	 от	 Николай	 Ι 
за	 44	 години,	 завършен	е	 1860	
г.,	 а	 окончателно	 е	 осветен	
през	 1883	 г.	 при	 встъпването	
на	Александър	 III	 на	 престола.	
Проектът	 е	 на	Константин	Тон.	
Просъществува	до	1931	г.,	кога-
то	лично	

Стàлиí зàпîвяäвà äà 
áъäе рàзрушеí хрàмът,
за	 да	 бъде	 построен	 Дво-

рец	 на	 съветите.	 Взривен	 е	 с	
динамит,	но	Дворецът	така	и	не	
го	построяват,	тъй	като	липсват	
средства,	 а	 по	 време	 на	 све-
товната	война	използват	метал-
ните	фундаменти	за	направа	на	
танкове,	 а	 основите	 постоянно	
се	 заливали	 от	 наводнения-
та	 на	 Москва	 река.	Та	 затова	
Хрушчов	 построява	 там	 само	
един	градски	басейн.	

С	 краха	 на	 комунизма	 за-
почва	 движение	 за	 възстано-
вяване	 на	 храма,	 набират	 се	
средства,	прави	се	проект	и	от	
началото	 на	 90-те	 до	 1999	 го-
дина	е	възстановен	като	копие	
на	 предшественика.	 Церетели	
прави	 медни	 барелефи	 по	 фа-
садата,	които	са	необичайни	и	
които	можах	да	снимам.	Пише,	
че	 и	 стенописите	 вътре	 били	
спорни,	но	фактът	е,	че	от	2000	
г.,	когато	е	осветен	храмът,	той	
е	 действащ	 и	 се	 извършват	
богослужения,	а	аз	можах	и	да	
се	 поклоня	 на	 мощите	 на	 Св.	
Николай	 по	 време	 на	 посеще-
нието	ми	в	Москва.

От	 обектите,	 които	 не	 мо-
жахме	да	посетим,	бяха	храмът	
„Василий	 Блажени“	 и	 Новоде-
вичия	манастир.	

Õрàмът „Вàñилий 
Блàжеíи” 
беше	 предвиден	 в	 програ-

мата	 по	 времето,	 когато	 оста-
нах	да	чакам	за	мощите	на	Св.	
Николай	Мирликийски,	а	после	
се	 опитахме	 да	 го	 посетим	 в	
неделя,	 на	 следващия	 ден,	 но	
тогава	 не	 ни	 пуснаха	 вътре,	
защото	 имало	 само	 предвари-
телно	 резервирани	 посещения	
на	делегации	или	нещо	такова.	
Пробвахме	се,	но	ни	отказаха.	
Храмът	 е	 знаков	 за	 Москва	 и	
Русия	 с	 характерните	 кубета	
в	 различен	 стил	 и	 паметника	
на	Минин	 и	 Пожарски	 отпред.	
Храмът	 всъщност	 е	 Събор	 По-
кров	Богородичен,	а	е	известен	
заради	мощите	на	Св.	Василий	
Блажени.	(продължава)

Отíîвî в Руñия - Пîклîííичеñкî пътувàíе 
äî Мîñквà и äруãи меñтà - I чàñт „Мîñквà”

Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица)
от св. преп. Андрей Рубльов

„Боярыня Морозова“ на Василий Суриков. Морозова е руска болярка от XVII век. Била е поборничка на руското старообрядчество (староверие) и 
сподвижничка на протопоп Авакум Петрович. Заради староверските си възгледи и конфликта си с Алексей I е арестувана и заточена в Пафунти-
ево-Боровския манастир, където е хвърлена в тъмница и оставена да умре от глад. От отнемането на имота й се обогатяват „православните 
черноризци”. Почитана е като светица от Руската православна старообрядческа църква.
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 07.08.2018 - 08.08.2018 г. от 08:00 до 
13:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	с.	Боженци	-	горната	част.		
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 23.07.2018 - 26.07.2018 г. от 09:00 до 
16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електрое-
нергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	Габрово:	улица	„Стръмнина“,	„Васил	Друмев“,	
„Обзор“.	
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

народно читалище
„развитие-1869” – Дряново

има удоволствието да Ви покани 
на творческа среща 

с писателката Елена Христова и 
новата й книга „лекарство срещу рак”

 заповядайте на 23 юли 2018 г.
от 18.00 часа в читалището.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 23.07.2018 - 25.07.2018 г. от 08:30 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	 на	 община	 Севлиево	 и	 община	 Габрово:	 с.	
Сенник	-	част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	5,	с.	Дра-
гановци	 -	част	от	абонатите,	захранени	от	MТП	3,	с.	
Новаковци,	с.	Хирево	-	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	
с.	Крушево	-	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	с.	Стоките	
-	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	с.	Валевци.		
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

ЖЕНиНА ДЕНЧЕВА

	 За	пръв	път	в	България	
по	 програма	 „Еразъм+“	
училище	 е	 домакин,	 прие-
маща	 страна,	 на	 ученици	
от	 други	 държави,	 съоб-
щи	 директорът	 на	 Профе-
сионалната	 гимназия	 по	
туризъм	 „Пенчо	 Семов“	 в	
Габрово	 Радослав	 Стоя-
нов.	 Гимназията	 е	 парт-
ньор	 като	 приемаща	 ор-
ганизация	 в	 три	 VET	 про-
екта	от	Унгария	и	Сърбия.	
Училището	 ще	 организира	
и	 проведе	 географски	мо-
билности	 за	 ученици,	 обу-
чаващи	 се	 в	 сферата	 на	
туризма,	 бизнес	 админи-
страцията,	 ресторантьор-
ството	и	хранително-вкусо-
вата	промишленост.	
			 На	 10	 юли	 стартира	
мобилност	 по	 проекта	 с	
партньор	 професионална	
гимназия	от	град	Шалгота-
рян,	Унгария.
	 Професионална	 гим-
назия	 по	 туризъм	 „Пенчо	
Семов“	 осигурява	 едноме-
сечен	 стаж	 в	 туризма	 и	
бизнес	 администрацията	
на	 11	 ученика	 от	 унгар-
ската	гимназия.	Те	вече	се	
обучават	на	реални	работ-
ни	места	в	хотелите	„Маг-
нолиите“,	 „Форест	 Бийч“	
и	 историческия	 музей	 в	
курорта	Приморско.	Унгар-
ските	 стажанти	 ще	 имат	
възможност	 да	 подобрят	
практическите	си	умения	и	

компетенции,	езиковата	си	
подготовка	на	английски	и	
немски	 език.	 В	 работната	
среда	 те	 общуват	 с	 кли-
енти	 от	 различни	 нацио-
налности,	 гости	 на	 ММЦ	
-	 Приморско	 от	 Франция,	
Чехия,	 Полша.	 Стажът	 ще	
завърши	със	сертифицира-
не	 по	 установените	 стан-
дарти	 на	 програма	 „Ера-
зъм+“.
	 През	октомври	и	ноем-
ври	на	стаж	в	Габрово	ще	
бъдат	ученици	от	две	сръб-
ски	училища	в	Пирот.	По	8	
деца	от	всяко	училище	ще	
се	обучават	тук.	Учениците	
от	ПГТ	„Пенчо	Семов“	три	
пъти	 са	 ходили	 на	 обуче-
ние	в	Германия.
	 „Продължава	 приемът	
на	 ученици	 за	 осми	 клас	
в	 пет	 паралелки.	 Едната	
паралелка	 -	 „Икономика	и	
мениджмънт“,	 е	 почти	 за-
пълнена.	 Има	 достатъчно	
желаещи	 за	 паралелките	
по	„Организация		на	хоте-
лиерство“,	 по	 „Ресторан-
тьорство“.	 	 Много	 голям	
интерес	 има	 към	 специ-
алността	 „Производство	
на	 кулинарни	 изделия	 и	
напитки	 -	 готвачи“.	 Пара-
лелката	 е	 пълна,	 имаме	
кандидат	дори	от	София.
	 Открили	 сме	 нова	 па-
ралелка,	 с	 нова	 специал-
ност	 -	 „Електронна	 търго-
вия“.	За	съжаление,	жела-
ещите	 не	 са	 много,	 може	
би	 защото	 е	 нещо	 ново,	

може	 и	 рекламата	 ни	 да	
не	е	била	достатъчна.	Раз-
читаме	 все	 още	на	 трето-
то	 класиране,	 но	 ако	 се	
наложи,	 ще	 насочим	 кан-
дидатите	към	други	специ-
алности“,	 обяснява	Албена	
Лечева,	 заместник-дирек-
тор	по	учебна	дейност.
	 Всички	паралелки	са	с	
разширено	 изучаване	 на	

английски	език.	Очаква	се	
новото	попълнение	да	е	от	
около	90	ученици.
				 „Четири	 паралелки	 за-
вършиха	 12	 клас.	 Имаме	
много	 по-добри	 резултати	
от	 държавните	 зрелостни	
изпити,	в	сравнение	с	ми-
нали	 години.	 Само	 трима	
ученика	 не	 са	 си	 взели	
матурите.	Матурата	по	ан-

глийски	език	е	с	общ	сре-
ден	 успех	 5.50,	 по-добри	
са	резултатите	от	 тези	на	
профилираните	 гимназии.	
А	 оценките	 по	 български	
език	 и	 литература	 са	 със	
100	места	напред	в	класи-
рането	на	всички	училища	
в	страната,	в	сравнение	с	
минали	 години.	 Имаше	 и	
желаещи	 за	 втора	 оценка	

да	 се	 явят	 по	 професио-
нална	 подготовка.	 Пред-
ставиха	се	доста	добре.
	 През	 годината	 двама	
ученика	 спечелиха	 на-
ционални	 състезания	 на	
Министерството	 на	 обра-
зованието	 и	 науката.	 Те	
завоюваха	две	първи	мес-
та		 -	за	най-добра	бизнес	
идея,	 в	 Пловдив	 на	 На-

ционалната	 панорама	 на	
професионалното	 образо-
вание,	 а	 другата	 награда	
е	в	националното	състеза-
ние	по	барманство.	На	На-
ционалното	състезание	по	
туризъм,	което	се	проведе	
в	последните	дни	на	юни,	
нашият	отбор	спечели	вто-
ро	 място,	 два	 пъти	 преди	
това	сме	били	носители	на	
националния	 приз.	 Преди	
дни	 от	 практика	 в	ММЦ	 -	
Приморско	 се	 завърнаха	
наши	 ученици,	 които	 са	
работили	 в	 четиризвездни	
хотели.	Отзивите	за	тях	са	
много	 добри.	 Други	 наши	
ученици	провеждат	произ-
водствената	си	практика	в	
Габрово.“
	 „Участваме	 по	 всички	
проекти	 -	 на	 МОН	 и	 на	
Европейската	 комисия,	 а	
също	и	по	програма	„Ера-
зъм+“,	допълва	директорът	
Радослав	Стоянов.
			 ПГТ	 „Пенчо	 Семов“	 е	
единственото	подобно	учи-
лище,	 което	има	собствен	
хотел,	който	е	лицензиран	
и	 работи.	 Там	 учениците	
ходят	 на	 практика.	 Има	 и	
туристи,	 които	 посещават	
хотела		и	са	много	довол-
ни.
	 Децата,	 завършили	
гимназията,	се	реализират	
много	 бързо	 по	 основни-
те	 специалности,	 кадрите	
дори	 не	 достигат,	 казват	
от	 хотелиерския	 и	 ресто-
рантьорския	бранш.

ЖЕНиНА ДЕНЧЕВА

	 С	ритуал	за	 гонене	на	
зимата	 и	 лошото	 време,	
пресъздаден	от	участници-
те	 в	 академията	 „Приеми	
ме	 на	 село“,	 завърши	 по-
редното	издание	на	иници-
ативата.	
	 Момичетата	и	момчета-
та	 демонстрираха	 умения	
по	народни	 танци	и	нари-
чане,	 направиха	 презен-
тации	 за	 занаятите,	 които	
са	 научили.	 Представиха	
изработените	лично	от	тях	
съдове,	 плетки	 и	 дърво-
резби,	 игра	 с	 кръстосло-
вица	 на	 тема	 българското	
село.	 Дори	 са	 си	 измис-
лили	 песен	 -	 „Опечи	 ми,	
бабо,	 питка“,	 вдъхновена	
от	 грижите	 и	 вниманието	
на	 габровските	 „баби	 под	
наем“	 и	 техните	 баници	 с	
боб	и	сладко	от	тиквички.
	 В	 специално	 израбо-
тените	 за	 „Приеми	 ме	 на	
село“	 дневници	 те	 са	 за-
писали	преживяното	и	на-
ученото	 през	 седмицата,	
в	която	учиха	занаяти	при	
майсторите	 на	 Етъра,	 по-

сетиха	 няколко	 габровски	
села	 и	 споделиха	 заедно	
с	 бабите	 и	 дядовците	 ти-

пично	 селски	 занимания.	
Впечатленията	 на	 всички	
са:	„Беше	страхотно!“,	„До-

година	пак	ще	дойда!“.
	 Участниците	в	„Приеми	
ме	 на	 село“	 се	 срещнаха	
с	 нестандартни	 личности,	
чийто	живот	е	свързан	със	
селото,	 въпреки	 преживе-
ните	 трудности,	 те	 никога	
няма	 да	 се	 откажат	 от	
истинския	живот	там.	Вио-
лета	Янева,	която	живее	в	
село	Гъбене	от	4-5	години,	
актриса	 по	 образование,	
разказа	 как	 неочаквано	
дори	 за	 самата	 себе	 си	
напуснала	напрегнатия	жи-
вот	в	София	и	се	премес-
тила	на	село.	
	 „Не	 исках	 да	 гледам	
децата	си	в	панелка,	а	на	
чист	 въздух,	 сред	 приро-
дата“,	 казва	 тя.	 Никак	 не	
е	било	лесно	отначало,	тя	
била	на	път	да	се	откаже	
от	 селското	 приключение,	
но	 устояла	 и	 вече	 всич-
ко	 е	 наред.	 Научила	 се	
да	отглежда	зеленчуци,	да	
върши	 типично	 селските	
работи.	И	животът	й	е	пъл-
ноценен.
	 Веселин	Василев	-	Ма-

йора	от	предаването	„Фер-
мата“	 разказа	 за	 концеп-
цията	на	риалити	формата	
и	 тръпката	 да	 участваш	
в	 него.	 Самият	 той	 имал	
идея	 след	 завършване	 на	
участието	му	там	да	създа-
де	подобна	на	„Приеми	ме	
на	село“	инициатива.
	 Нова	представа	за	жи-
вота	 на	 село	 представиха	
две	дами	от	„Остава.Ме“	в	
село	Ъглен.	
	 Със	себе	си	те	доведо-
ха	виетнамското	прасенце	
Йода,	 което	 през	 цялото	
време	се	разхождаше	сво-
бодно	 из	 залата	 и	 заба-
вляваше	всички.
	 Младият	фермер	Митко	
Петров	 от	 Лесидрен	 раз-
каза	за	трудния	път,	който	
е	изминал	при	отглеждане	
на	 	 говеда	 от	 породата	
абердин	ангус.	Започнал	с	
5	крави,	а	сега	са	100.
	 А	доцент	Нели	Грозева	
от	Тракийския	университет	
разказа	 за	 аграрния	 фа-
култет	и	специалностите	в	
него.

Прîфеñиîíàлíàтà ãимíàзия пî туризъм приемà 
äецà îт Уíãàрия и Сърáия пî прîãрàмà „Ерàзъм +”

Учàñтíиците в „Приеми ме íà ñелî”: Беше 
ñтрàхîтíî, пàк ще äîйäем äîãîäиíà”

Виетнамското прасенце Йода, което през цялото време се разхождаше сво-
бодно из залата и забавляваше всички
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за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939        
GSM gate: 0885502501, 0884501503, вътр. 10, 20

красимир Мирчев 

раБоТа прЕДлага
Търси Да назначи лични 
асистенти. Справки на тел. 
066/800-718 [20, 13]
ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 26]

ФирМа В оБласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси оФис-сЕ-
крЕТар с опиТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 21]

коМплЕкс „приМорско 
КЛУБ“ ТЪРСИ СПАСИТЕ-
ЛИ НА БАСЕЙН и МОРЕ. 
6-дневна работна седми-
ца. Заплата 1200 лв. + 
клас, настаняване и хра-
на. Телефон за връзка: 
0888/510-585. [20, 18]
„ФорЕсТа МЕБЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 19]

раБоТници за Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 11]
ШоФьори с категория 
„С+Е“ за товарни автомо-
били с гондоли се търсят 
на тел. 0889/501-631. [11, 
11]
сТроиТЕлна ФирМа на-
бира работници с опит. За 
повече информация: тел. 
0897/759-795, 0876/969-
201. [11, 9]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 9]

ФирМа „ВЕгЕа“ ооД 
наБира глаДачки за 
МЕжДинно и край-
но глаДЕнЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 8]

МузЕй на АИР „Боженци“ 
търси работник поддръжка. 
Стартова заплата 630 лв., 
осигурен транспорт. По-
вече информация на www.
bojentsi.com - секция но-
вини, и тел. 066/818-370. 
[7, 7]
МЕБЕлна ФирМа „Рофра 
Хоум България“ ЕООД тър-
си да назначи МЕБЕЛЕН 
БОЯДЖИЯ. Стимулиращо 
заплащане и обучение. 
Справки на тел. 0895/40-
45-42. [7, 6]

наБираМ пЕрсонал за 
GO GRILL. Пълен работен 
ден. Платен отпуск. Осигу-
ровки. Бонуси. Справки на 
тел. 0884/100-620. [5, 5]
ФирМа Търси работ-
ник за автомивка и гуми. 
Справки на тел. 0894/677-
099. [11, 3]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 5]
ШоФьори на две смени 
- от 9.00 до 17.00 ч. и от 
17.00 до 23.00 часа, се 
търсят на тел. 0888/270-
224. [5, 5]
ТаксиМЕТроВи Шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 5]
„алЕкс ок“ търси шо-
фьор за градски транспорт 
във Велико Търново. Висо-
ко възнаграждение, осигу-
рен транспорт. Справки на 
тел. 0889/710-370. [12, 3]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 3]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьор/ка за втора смяна, 
почасово. Подходящо за 
втора работа, може учени-
ци и студенти. Справки на 
тел. 0898/441-776. [4, 3]

МЕБЕли „пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници. Телефон за връзка: 
0897/809-205. [6, 3]
ТъргоВски оБЕкТ за 
хранителни стоки предла-
га работа за продавач-
консултант. За справка на 
тел. 0879/80-80-12, от 14 
до 18 часа. [8, 2]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-384. [5, 3]
ФирМа Търси да назна-
чи търговски представител 
с опит. Справки на тел. 
0898/567-667. [6, 3]
„ТанДЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 3]
ТЕХничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по 
математика. Справки на 
тел. 0878/622-366. [20, 3]
раБоТник за склад с шо-
фьорска книжка се търси 
на тел. 0896/690-303. [3, 
2]
раБоТници В строител-
ството за довършителна 
работа се търсят на тел. 
0877/510-130. [5, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 2]
зиДаро-коФражисТ и 
общ работник се търсят на 
тел. 0898/970-677. [2, 2]

сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 1]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 1]
пицариЯ „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 1]

раБоТа Търси
раБоТа каТо общ работ-
ник търси тел. 0877/722-
663. [3, 3]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
грижа за възрастни и 
болни хора предлага ли-
цензирана фирма ДП „Су-
порт“ ООД.  0877/493-
060, 066/800-718 [20, 13]

о Б Я В а
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОРКЕСТРАНТИ НА ВОЕННА 

СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 Със Заповед № ОХ – 391/08.05.2018 г. на минис-
търа на отбраната на република България е разкрита проце-
дура по обявяване на 14 вакантни длъжности за сержанти 
- ВоЕнни оркЕсТранТи в гвардейския представителен духов 
оркестър на националната гвардейска част, в духови оркес-
три от сухопътни войски и в представителния духов оркестър 
на Военновъздушните сили.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
 „оркестрант ІІІ група” в гвардейски представителен ду-
хов оркестър” на военно формирование 54800-софия
 „оркестрант ІІІ група” в представителен духов оркестър 
на сухопътни войски” от състава на военно формирование 
42830-софия, 34750 –карлово, 22220-сливен
 „оркестрант ІІІ група” в представителен духов оркестър 
на ВВс от състава на военно формирование 28000-граф иг-
натиево”.
 Допълнителни изисквания за длъжността:
инструмент тромпет, кларинет, туба, баритон, цугтромбон, 
валдхорна, саксофон или ударни инструменти. 
 ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	ДО	27	ЮЛИ	2018	
г.	 ВЪВ	 ВОЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	
„Софроний	Врачански”	1А

подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 

 Ши Вач
 рЕ МонТ на ШЕВ ни Ма Ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог нЯ ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 Фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма Ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма Ши ни

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  
в гр. Варна предлагат	работа	
за:	ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 

БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИЧНО възнаграждение; ОСИГУРЕНА 
квартира; БЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОБУЧЕНИЕ; ПРИЯТНА 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ очакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя Димитрова

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. [33, 
15]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-
279. [5, 5]
прЕДлагаМ саМо еротични маса-
жи, стандартни, за сериозни хора, 
много сочни са масажите - Габриела, 
0895/039-942. [18, 1]

обяви

лЕкари
Д-р БалникоВа - кожен ле-
кар - тел. 0888/878-193.

Д-р Марина санкЕВа, спЕ-
циалисТ кожни и ВЕнЕри-
чЕски БолЕсТи, ЕсТЕТична 
ДЕрМаТологиЯ, гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Д-р йорДжЕВа - кожен лекар 
- справки на тел. 0888/544-
046.

псиХиаТър и нЕВролог. Д-р 
ТриФоноВ, Габрово, ул. „Ема-
нуил Манолов“ № 12-А, справки 
на тел. 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални МасажисТ-
ки - справки на тел. 0876/735-
596. [22, 8]

- 1950 лв.. Пелетна камина 
GF24	с	помпа,	разши-
рителен	 съд	 -	 промо	

цена:	 1950 лева, GFN24 - 2050 
лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	 мощност	 от	 8	 kw	 до	

58	 kw, керамична запал-
ка,	дува	подаващи	шнека	и	
автоматично	механично	са-
мопочистване	 с	 нова	цена 
1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	 Пелетна	 горелка	
Gf	45	+	Водогреен	котел	Gf	
25	+	три	врати	+	подаващ	
шнек	+	бункер	за	210	кг	пе-
лети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 
2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	
Водогреен	котел	Gf	35	+	три	врати	
+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 
2980 лева.

Отîплеíие íà цеíà и кàчеñтвî áез àлтерíàтивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“
ЦЕНИ за 2018 г. с ДДС.Пелетна камина	GF10	суха	-	промо	цена: 
1450 лв..Пелетна камина	GF18	с	помпа,	разшири-
телен	съд	-	промо	цена:	1850 лева. GFN18 

Вашата обява ще бъде отпе-
чатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакци-
ята на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цената на обявите е 
15 стотинки на дума, без 
предлози и съюзи, за едно от-
печатване. 



оТоплЕниЕ
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават - справки на тел. 
0884/709-093
нарЯзани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се про-
дават - справки на тел. 
0876/583-472
нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.

гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

нарЯзани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [33, 
26]
ДърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 14]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [24, 14]

ДърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 11]
ДъБ сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [6, 4]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 1]
нарЯзани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 1]
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Всекидневникът на региона

аВТоМоБили проДаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 11]
ФорД Фокус - комби, 
1.6, газов инжекцион, 
се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 7]
МиТсуБиШи каризМа, 

1.8, 1998 г., добро със-
тояние, с винетка, за 750 
лева се продава на тел. 
0888/419-818. [5, 3]
BMW 320 i, производ-
ство 2005 г., цена: 8200 
лв., се продава на тел. 
0878/539-082. [4, 2]
аВТоМоБил ДжЕТа - 
бензин/газ, в движение, 
за 1100 лева се продава 
на тел. 0878/238-400. [3, 
1]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 7]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТЯ ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - тел. 0878/943-
895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТ на покриви, по-
кривни изолации, тенеке-
джийски услуги, улуци - 
тел. 0876/461-277. [25, 
21]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидро- и 
топлоизолации, дренаж и 
тенекеджийски услуги - 
справки на тел. 0884/209-
378. [11, 11]

БЕТон, коФраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 6]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 6]
ВъТрЕШни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 6]
съБарЯ плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 6]
поДоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, до-
вършителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 3]
сТроиТЕлни ДЕйносТи. 
Покриви. Тел. 0897/765-
110. [5, 3]
ФирМа съБарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 1]
ВсЯкакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 

0889/286-025
БЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
ШпаклоВка, БоЯДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 29]
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дни! ВиК, кър-
тене, ел. инсталация, гип-
сокартон, таван, фаянс, 
теракота, зареждане, WC, 
бойлер, мивка, душ - тел. 
0876/771-305. [6, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
ВънШни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топло- и и хидроизола-
ции на най-добри цени 
от алпинисти, скеле и 
гаранция за качество - 
0897/931-088 [33, 21]
ТоплоизолациЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 2]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 

на тел. 0899/145-802. [33, 
10]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 2]

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

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 2]

ХиДроизолации
соФи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертифи-
кат за изпълнение Швей-
цария, Гаранционен срок 

10 години. Справки на тел. 
0888/314-533.

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 12]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
11]

поДДръжка коМпюТри
инсТалациЯ и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

граДини, БасЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи и храсти. Из-
рязване и събаряне на 
опасни дървета. Телефони 
за връзка: 0895/193-066, 
0897/747-155. [22, 21]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0899/140-254. [16, 
13]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0884/961-840. [11, 9]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 2]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 1]

услуги
коВач - 0892/775-774.
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671 [10, 1]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

„100 вести“ 
е единственият 

регионален 
всекидневник 

- излиза всеки ден 
без неделя.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-

щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лага на тел. 0887/357-
039. [22, 6]
услуги с ГАЗ-ка, самос-
вал се предлагат на тел. 
0893/494-650. [12, 6]

БилЕТи, пъТуВаниЯ
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

иМоТи проДаВа
къЩа с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/53-56-68. [15, 7]
3 ДЕкара в Северна ин-
дустриална зона, в регу-
лация, се продават на тел. 
0889/988-080. [11, 9]
апарТаМЕнТ - 56 кв. м, 
тухла, идеален център, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 7]
парцЕл В кв. Хаджицонев 
мост се продава на тел. 
0888/540-466. [2, 2]
изгоДно! ДВуЕТажна 
къща, завършена, в село 
Донино се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 2]

парцЕл В село Стомо-
неци се продава на тел. 
0888/540-466. [2, 2]
БЕТонна гаражна клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 6]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаве-
ден, луксозен, с гараж и 
таванска стая, се прода-
ва на тел. 0896/964-413. 
[12, 3]
рЕгулиран иМоТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се прода-
ва на тел. 0879/284-541. 
[11, 3]
къЩа - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 3 
етажа, цена: 33333 лв., се 
продава на тел. 0888/450-
180. [11, 2]
парцЕл сЕ продава на 
тел. 066/83-00-45. [4, 1]
апарТаМЕнТ До КАТ се 
продава на тел. 0885/366-
698. [2, 1]

къЩа с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 1]
къЩа В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 1]

иМоТи купуВа
гараж В центъра или око-
ло Полицията се купува на 
тел. 0898/474-951. [2, 2]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се купува на тел. 
0885/641-759. [2, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 16]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [8, 7]
оБзаВЕДЕна гарсони-
Ера на Еса се дава под 
наем на тел. 0897/686-
763. [5, 5]

БоксониЕра В центъра 
на града се дава под наем 
на тел. 0886/828-074. [4, 
1]
гарсониЕра на Еса, не-
обзаведена, тухла, ПВЦ, 
дългосрочно, предплата 6 
месеца, се дава под наем 
на тел. 0878/524-514. [5, 
1]

гори купуВа
изкупуВа гори - справ-
ки на тел. 0894/211-512. 
[22, 14]

зЕМи
зЕМи, гори до Рачевски 
язовир, Кметовци се про-
дават на тел. 0876/53-54-
54. [6, 5]

унаслЕДЯВанЕ
жЕна БЕз жилище за гле-
дане на стари хора с цел 
унаследяване на имота им 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [5, 1]

проДаВа МаШини
ШЕВна МаШина „На-
уман“ - крачна, за 50 
лева се продава на тел. 
066/88-45-87. [5, 4]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./

кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 1]
суХ Бук - 2 кубика, дълж. 
1-1.20 см, деб. 5 см, 6 
см, се продава на тел. 
0886/845-640. [11, 1]

проДаВа разни
коТЕл за твърдо гориво - 
фабричен, неупотребяван; 
стоманени панелни радиа-
тори - неупотребявани, се 
продават на тел. 0876/53-
54-54. [6, 5]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 1]

казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 2]
каМина с водна риза и 
помпа, отопляема площ 
120 кв. м, на цена по 
договаряне се продава на 
тел. 0887/011-362. [3, 1]

жиВоТни проДаВа
ЯрЕТа около 20 кг 

и кози се продават на 
тел. 0886/801-303 и 
0886/802-330. [3, 2]
агнЕТа, ЯрЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 1]

ДоМаШни люБиМци
кокЕр Шпаньол на 47 
дни се продава на тел. 
0877/150-152. [5, 1]

Храна за жиВоТни
Бали сЕно продава тел. 
0888/975-692. [11, 1]

купуВа разни
Буркани изкупуВа 
066/88-21-13, 0884/156-
497, срещу КДН.
ХлаДилници, пЕчки, 
перални, желязо - вся-
какъв вид, изкупува тел. 
0894/921-663. [33, 15]
сТара наФТа купува тел. 
0895/752-838. [22, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 1]
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ноЩуВки
ноЩуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 16]
ноЩуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
8]
ноЩуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 5]

аВТоМоБили
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 5]

Винарска изБа карайсЕн проДаВа ВиноМа-
ТЕриал (калЕнка): до 300 литра  - цена 0,70 лв.; 
до 600 литра  - 0,63 лв.; над 600 литра  - 0,60 лв.; 
наД 300 л + Бонус 3 лиТра Вино по изБор 
(саМо В изБаТа) - справки на тел. 061/32-2459, 
0888/520-053. 
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	 Един	от	водещите	жен-
ски	 хандбални	 клубове	 на	
Стария	континент	 -	черно-
горският	 „Будучност“,	иска	
да	привлече		гарда	на	ХК	
„Бъки“	Мари	Томова.	Роде-
ната	 в	 Белене	 16-годишна	
състезателка,	 откритие	 на	
треньорките	 на	 ХК	 „Ду-
нав“	 Рафаела	 Врайкова	 и	
Магдалена	 Вълкова,	 беше	
поканена	 на	 няколкоднев-
ни	 проби	 в	 Подгорица	 и	
бързо	успя	да	убеди	в	ка-
чествата	си	местните	хан-
дбални	специалисти.
	 Мари	беше	включена	в	
тренировките	на	национал-
ния	 отбор	 на	 Черна	 гора,	
набор	 2000	 година,	 който	
се	подготвя	за	участие	във	
финалите	 на	 Световното	
първенство	за	девойки	до	
18	 години	 в	 Полша	 през	
август.	 Шампионката	 на	
България	 при	 жените,	 де-
войките	 до	 16	 и	 до	 19	
години	с	отбора	на	„Бъки“	
участва	 в	 двуразови	 тре-
нировки	под	наблюдението	
на	 цял	 екип	 -	 президента	
на	клуба,	старши	треньора	
на	 женския	 тим	 на	 ЖРК	
„Будучност“,	 старши	 тре-
ньора	 на	 националния	 от-

бор,	помощник-треньорите,	
отговарящи	 за	 играта	 в	
защита	и	работата	на	вра-
тарите,	 кондиционен	 тре-
ньор,	физиотерапевт	и	др.	
Общото	 мнение,	 изразено	
пред	 Мари,	 е,	 че	 всички	
те	 биха	 се	 радвали	 тя	 да	
стане	 част	 от	 техния	 „Ве-
лики	 клуб“	 и	 че	 виждат	 в	
нея	 сериозен	 потенциал	
да	 играе	 професионален	
хандбал.	Всичко	зависи	от	
решението	 на	 Мари.	 От	
клуба	 ще	 я	 очакват	 още	
през	септември,	като	лич-
ните	 й	 условия	 предстои	
да	се	договорят,	в	случай,	
че	тя	се	чувства	готова	да	
направи	 тази	 решителна	
крачка	в	своето	хандбално	
развитие.
	 ЖРК	 „Будучност“	 e	
един	 от	 грандовете	 в	 ев-
ропейския	 женски	 ханд-
бал.	 Отборът	 от	 Черна	
гора	е	редовен	участник	в	
шампионската	 лига	 и	 дву-
кратен	 победител	 в	 най-
големия	 европейски	 клу-
бен	 турнир	 (2012,	 2015).	
Има	 три	 титли	 от	 втория	
по	 сила	 турнир	 EHF	 Cup	
Winners‘	 Cup	 (1985,	 2006,	
2010).	

ЖЕНиНА ДЕНЧЕВА
 
	 Вчера	 в	 Регионалния	
исторически	музей	-	Габро-
во	 бе	 открита	 изложба	
„Красотата	на	габровската	
сокайна	 шевица“.	 В	 нея	
са	 показани	 69	 автентич-
ни	 сокайни	 шевици,	 съх-
ранявани	 във	 фондовете	
на	 РИМ	 -	 Габрово,	 ЕМО	
„Етър“	и	МАИР	 „Боженци“.	
Изложбата	 може	 да	 бъде	
разгледана	до	31	август.
	 „Тази	 изложба	 е	 част	
от	 проект	 „Красотата	 на	
габровската	 сокайна	 ше-
вица“,	финансиран	по	про-
грама	 „Култура“	 на	Общи-
на	Габрово,	с	бенефициент	

Регионален	 исторически	
музей	 -	 Габрово	 и	 парт-
ньори	ЕМО	„Етър“	и	МАИР	
„Боженци.	 С	 този	 проект	
запознахме	и	над	220	деца	
от	габровски	детски	гради-
ни	 и	 началната	 степен	 на	
училища,	 които	 посетиха	
Историческия	 музей.	 Де-
цата	имаха	възможност	да	
оцветяват	в	книжка,	която	
се	издаде	също	по	проек-
та“,	 каза	 при	 откриването	
Красимира	 Чолакова,	 ди-
ректор	на	музея.
	 Росен	 Йосифов,	 ръко-
водител	на	проекта,	споде-
ли,	 посетителите	 за	 пръв	
път	 могат	 да	 се	 докоснат	
до	 това	 уникално	 истори-

ческо	наследство.	
	 „Неговата	 уникалност	
се	 дължи	 на	 факта,	 че	
тези	културни	ценности	са	
изключително	 редки	 и	 е	
истинско	щастие	да	бъдат	
намерени	 за	 музейните	
фондове.	 Тези	 шевици	 са	
характерни	 за	малка	 част	
от	страната	-	районите	на	
Северна	 централна	 Бъл-
гария.	 По	 своята	 същност	
те	 имат	 една	 силно	 риту-
ализирана	роля	и	са	нато-
варени	с	висока	социална	
значимост.	 Интересни	 са	
със	 своя	 колорит,	 орна-
ментиката,	 техниката	 на	
изработка.	Те	са	израз	на	
душевния	 мир	 на	 габров-

ката	 и	 са	 може	 би	 най-
фината	 и	 изтънчена	 част	
в	 майсторството	 в	 дей-
ностите	 в	 домашния	 бит“,	
допълни	той.
	 „Сокаят	се	е	носил	за	
предпазване	 от	 зли	 сили.	
Той	се	е	слагал	на	третия	
ден	 след	 омъжване.	 Спо-
ред	 някои	 проучвания	 со-
каят	се	е	носил,	докато	се	
роди	първото	момче.	Тези,	
които	 са	 нямали	 момче-
та	 или	 са	 били	 бездетни,	
са	 го	 носили	 до	 старост.	
Момите	 нямали	 право	 да	
носят	 сокай.	 Но	 затова	
пък	 те	 са	 шиели	 сокайни	
шевици	като	част	от	чеиза	
си“,	обяснява		Чолакова.

	 Над	 1000	 участници	 от	 14	 дър-
жави	се	представиха	на	сцената	на	
Амфитеатър	 Созопол	 в	 XIII	 ММФИ	
„Музите“	-	Созопол	2018	г.
	 Музикална	 школа	 „Звезди	 в	
аванс“	 с	 ръководители	Ваня	Талева	
и	Радослав	Талев	се	завърна	с	най-
престижните	награди.
•	 Гран	 При	 „Звезда	 на	 музите”	 -	
Маргарита	Георгиева	-	вокал.
•	 Гран	 При	 „Изгряваща	 звезда”	 -	
Елица	Дочева	–	вокал.

 Категория „Забавна песен”: 

•	 Пресияна	 Христова	 –	 I	 награда,	
първа	възрастова	група;
•	 Александра	Пенчева	-	 I	награда,	
втора	възрастова	група;
•	 Христина	Антонова	 -	 II	 награда,	
втора	възрастова	група;
•	 Катерина	 Нанкова	 -	 III	 награда,	
втора	възрастова	група.
 Категория
 „Класически инструменти”: 
•	 Велизар	 Лазаров	 -	 I	 награда,	
първа	възрастова	група;
•	 Пресияна	Христова	–	II	награда,	

първа	възрастова	група;
•	 Инна	Бойнова	-	I	награда,	втора	
възрастова	група.
	 Специалната	награда	за	отлично	
представяне	и	най-малък	участник	-	
Леон	Александров	 от	 НЧ	 „Развитие	
-	 1869“	 -	 Дряново	 с	 преподавател	
Радослав	Талев.	
 * * *
 Някои от лауреатите ще гос-
туват заедно с Ваня Талева и Ра-
дослав Талев в „Шоуто на Слави“ 
днес от 22:30 часа по bTV.

„Звезäи в àвàíñ”ñ íàй-преñтижíите íàãрàäи îт Сîзîпîл

Крàñîтàтà íà ãàáрîвñкàтà ñîкàйíà шевицà пîкàзвà Иñтîричеñкият музей

	 На	 16	 юли	 1877	 г.	 е	
първият	ден	от	свободната	
история	 на	 Севлиево.	 По	
традиция	 на	 този	 ден	 по	
инициатива	 на	 Общинско	
движение	„Русофили“	бяха	
поднесени	цветя	на	руски-
те	 гробници	 и	 паметник	
в	 двора	 на	 църквата	 „Св.	
Троица“,	 информира	 него-
вият	 председател	 Наташа	
Колева.	 Да	 отдадат	 почит	
пред	 паметта	 на	 руските	
воини,	дали	живота	си	за	
свободата	на	нашия	край,	
дойдоха	 членове	 и	 сим-
патизанти	 на	 движението,	
граждани	на	Русия,	Украй-
на	и	Молдова,	живеещи	в	
Севлиево,	 деца	 от	Детски	
комплекс	 „Йовко	 Йовков“,	
стажанти	 от	 „Идеал	 Стан-
дарт	-	Видима“.	Цветя	под-
несоха	 Кристина	 Сидоро-
ва	-	народен	представител	
от	 Левицата,	 председате-
лят	 на	 БСП	 в	 Севлиево	
Петинка	Михайлова	и	Кра-
симира	Йорданова	 -	 зам.-
кмет	 на	 града,	 както	 и	
Стефан	Попов	и	Румен	Га-

тев,	членове	на	Национал-
но	дружество	„Традиция“.
	 Димитър	 Димитров	 от	
Историческия	 музей	 за-
позна	присъстващите	с	па-
метните	 събития	 отпреди	
141	 години,	 донесли	 Сво-
бодата	 на	Севлиево.	А	 тя,	
Свободата,	 дойде	 на	 щи-
ковете	 на	 руските	 воини	
от	 полусотните	 на	 есаул	
Иван	 Филаретович	 Анто-
нов	и	поручик	Александър	
Василиевич	Верешчагин.
	 Младият	патриот	Румен	
Гатев,	 носител	 на	 първа	
награда	 от	 Националния	
ученически	 конкурс	 „Ва-
зовата	 България“,	 с	 блес-
тящото	 си	 изпълнение	 на	
Вазовата	ода	 „Опълченци-
те	 на	 Шипка“	 накара	 да	
настръхнат	 присъстващите	
в	 притихналия	 църковен	
двор.	 Хайдушката	 унифор-
ма	 на	 талантливия	 изпъл-
нител	прекрасно	се	допъл-
ваше	от	опълченската	уни-
форма	 на	 Стефан	 Попов,	
председател	 на	 местния	
клон	на	НД	„Традиция“.

	 Цветя	 на	 преклонение	
пред	подвига	на	загинали-
те	 за	 Освобождението	 на	
Севлиево	 бяха	 поднесени	
и	пред	Паметника	на	Сво-
бодата	в	центъра	на	града.

„Руñîфили” пîчете 16 юли 1877 ã. в Севлиевî

„Буäучíîñт” иñкà тàлàíтà 
íà ÕК „Бъки”  Мàри Тîмîвà


