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 Уважаеми читатели, 
 Във връзка с драстичното увеличаване цената 
на хартията - с 50% от началото на годината, 
макар и непропорционално, се налага коричната 
цена на вестник „100 вести“ да бъде адаптирана 
така, че да покрие разходите за печат и разпрос-
транение.
 За последен път тази мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година по аналогични причини. 
 От 1 август 2018 година цената на „100 ве-
сти“ е 40 ст. 
 Редакцията се надява на разбиране от страна 
на читателите!

 Иван Господинов, 
управител и главен редактор 

EAN-8                       100news

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 По	 искане	 на	 кмета	
на	 Община	 Севлиево	 д-р	
Иван	 Иванов,	 държавата	
отпуска	 още	 4	 223	 720	 лв.	
за	 довършване	 на	 проект	
„Реконструкция	 на	 довеж-
дащ	 водопровод	 до	 ПСПВ	
„Стоките“	 и	 Източен	 водо-
проводен	 клон	 за	 питейна	
вода“,	подобект	„Довеждащ	
водопровод	до	изравнител	
4000	 куб.	 м	 на	 ВЕЦ	 „Ви-
дима“	 над	 гр.	 Априлци	 до	
ПСПВ	 „Стоките“.	 Решение-
то	 бе	 взето	 на	 редовното	

заседание	на	Министерски	
съвет	вчера.	

	 В	 края	 на	 миналата	
година,	 след	 Постановле-

ние	на	Министерски	съвет,	
Община	 Севлиево	 получи	
3	млн.	лв.	за	частично	ре-
ализиране	 на	 същия	 про-
ект.	 След	 провеждане	 на	
необходимите	 процедури,	
регламентирани	 в	 Закона	
за	 обществените	 поръчки,	
договорите	 с	 фирмите	 из-
пълнители	 бяха	 сключени	
и	 с	 тези	 средства	 вече	
са	 подменени	 3699	 метра	
тръби	от	общо	9383	метра,	
което	е	39%	от	възложени-
те	 дейности.	 През	 2017	 г.	
със	средства	от	МРРБ	бяха	
подменени	старите	тръби	с	

нови	в	участък	от	670	м.		
	 Причина	 за	 подмяната	
е,	 че	 довеждащият	 водо-
провод	до	ПСПВ	„Стоките“	
е	 с	 изтекъл	 експлоатацио-
нен	 срок,	 амортизиран	 е	
и	дава	чести	аварии.	Това	
води	често	до	недостиг	на	
вода	 и	 прекъсване	 на	 во-
доподаването	 към	 населе-
ните	 места,	 захранени	 с	
вода	 от	 този	 водопровод	
-	в	условията	на	ежегоден	
режим	 на	 водоподаване-
то,	при	условията	на	който	
крайните	 населени	 места	
получават	 вода	 през	 два	

дни	-	за	по	няколко	часа.
	 Основната	 цел	 на	
проекта	 е	 да	 се	 осигури	
подобряване	 и	 непрекъс-
натост	 на	 водоснабдява-
нето,	 намаляване	 на	 екс-
плоатационните	разходи	за	
поддръжка	 и	 загубите	 на	
вода,	 както	 и	 подобрява-
не	 качеството	 на	 услугата	
за	 населението,	 ползващо	
инфраструктурата	 за	 водо-
снабдяване,	 преминаваща	
през	територията	на	общи-
ните	 Севлиево	 и	Априлци.	
През	 последните	 години	
режимното	 водоснабдява-

не	 е	 изключително	 влоше-
но.	 Дофинансирането	 за	
цялостното	 изпълнение	 на	
проекта	ще	позволи	да	се	
елиминират	 досегашните	
загуби	 на	 вода	 по	 довеж-
дащия	водопровод	от	ВЕЦ	
„Видима”	до	ПСПВ	„Стоки-
те”.
	 С	 получените	 от	 пра-
вителството	 средства	 съ-
ществено	 и	 в	 краткосро-
чен	 план	 ще	 се	 подобри	
качеството	 на	 водоснаб-
дяването	 в	 засегнатите	
населени	 места	 в	 община	
Севлиево.	

4 223 720 лв. за вîäата íа Севлèевî

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Писателят	 и	 режисьор	
Нидал	Алгафари	 ще	 пред-
стави	 новите	 си	 четири	
книги	в	Севлиево.	Среща-
та	разговор	ще	се	състои	
на	 7	 август	 от	 18	 часа	 в	
Градската	библиотека.	По-
пулярният	автор	ще	разка-
же	за	тетралогията	„Боже,	
защо	 Господ	 лъже?”,	 „Ал-
лах,	 милост	 нямаш	 ли?”,	
„Любиш	 ли,	 ти	 Бог	 си”	 и	
„Орисани	да	избираме”.
	 Макар	 книгите	 да	 но-
сят	 теологични	 заглавия,	
всички	те	са	художествени	
произведения,	 които	 раз-
криват	красотата	и	разно-
образието	 на	 български-
те	 традиции,	 на	 бита	 на	
предците	 ни.	 В	 тях	 става	

дума	за	любовта,	севдите,	
обичаите	 и	 всичко	 онова,	

което	е	закодирано	в	нас	
като	народ.
	 	 „Според	 мен	 тряб-
ва	 да	 има	 обособен	 спе-

циален	 учебник,	 в	 който	
да	 се	 изучава	 мъдрост-

та	 на	 нашите	 прабаби	 и	
дядовци,	 която	 те	 са	 ни	
завещали.	 Мъдростта	 на	
техните	 традиции,	 техни-

те	 обичаи,	 на	 бита	 им	
и	 техните	 вярвания.	 Като	
казвам	 вярвания,	 имам	
предвид	техните	езически	
вярвания,	които	са	вслед-
ствие	 на	 многовековен	
опит	 и	 знания”,	 споделя	
Нидал	 Алгафари	 на	 една	
от	срещите	си	със	своите	
почитатели.
	 В	 тези	 творби	 авто-
рът	 напомня	 за	 места	 и	
личности,	които	разкриват	
силата	 на	 българския	 дух	
-	 Рилският,	 Бачковският,	
Преображенският	 и	 Тро-
янски	 манастири,	 мосто-
вете	на	Колю	Фичето.	Той	
е	 убеден,	 че	 има	 имена	
от	 българската	 история,	
които	 заслужават	 много	
повече	от	няколко	реда	в	
учебниците.

Нèäал Алгафарè с четèрè íîвè кíèгè, прîмîцèята - във втîрíèк

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 В	 мило	 обръщение	
към	 съселяните	 си	 англи-
чанката	 Pauline	 Levene	 от	
севлиевското	 село	 Лов-
нидол	 обобщи	 отпраз-
вувания	 там	 вчера	 Ден	
на	 градинаря:	 „Искам	 да	
кажа	 огромно	 благодаря	
на	прекрасните	селяни	от	
Ловнидол.	 Днес	 отидох	 в	
кметството,	 не	 мога	 да	
говоря	езика,	 но	бях	 тол-
кова	добре	дошла,	имаше	
специален	 ден,	 в	 който	
селяните	 направиха	 стра-
хотна	 демонстрация	 на	
всичките	 плодове,	 зелен-
чуци	и	цветя,	които	са	от-
гледали	 в	 градините	 си...	
Хората	се	радваха,	 че	 са	
от	нашите,	български	гра-
дини.	Мога	само	да	кажа,	

благодаря	 ви	 на	 всички	
вас,	 всички	 ме	 накара-
хте	да	се	чувствам	много	
добре	дошла...	Със	сигур-
ност	 беше	 великолепно,	
толкова	талантливи	хора“.
	 Празникът	 беше	 орга-
низиран	 от	 Народно	 чи-
талище	 „Зора	 1908“.	 Кра-
сивите	 цветя,	 дъхавите	
плодове	и	зеленчуци	бяха	
много,	 но	 ние	 избрах-
ме	 да	 покажем	 един	 от	
най-възрастните	 цветари	
и	 градинари	 в	 селото	 –	
87-годишният	дядо	Иван	и	
неговата	продукция,	пред-
ставена	в	конкурса.

ЦВЕтОмИРА ИВАНОВА

	 12	 винено-кулинарни	
дестинации	 бяха	 предста-
вени	във	вторник	в	Габро-
во	 от	 зам.-министъра	 на	
туризма	 Ирена	 Георгиева.	
Кръглата	 маса	 е	 втори	
етап	 от	 реализацията	 на	
съвместната	 инициатива,	
по	 която	 работят	 Минис-
терството	 на	 туризма	 и	
Министерството	 на	 земе-
делието,	 храните	 и	 гори-
те.	 В	 срещата	 участваха	
и	 инж.	 Красимир	 Коев	 -		
изпълнителен	 директор	 на	
Изпълнителна	 агенция	 по	
лозата	 и	 виното,	 Невена	
Петкова	 -	 областен	 упра-
вител	 на	 област	 Габрово,	
Нела	 Рачевиц	 -	 зам.-кмет	
на	 Община	 Габрово,	 как-
то	 и	 представители	 на	
туристическия	 и	 земедел-
ския	 бранш.	 Областният	
управител	Невена	Петкова	
приветства	 участниците	 в	
срещата	 и	 подчерта,	 че	

област	 Габрово	 има	 се-
риозен	 потенциал,	 за	 да	
е	 част	 от	 този	 проект.	Тя	

припомни,	 че	 в	 началото	
на	 годината,	 обединени,	
Областната	 администра-
ция	 и	 кметовете	 на	 че-
тирите	 общини	 изразиха	
своето	становище	относно	

представен	 идеен	 проект	
на	 „Сподели	 България“,	 в	
който	 област	 Габрово	 не	

е	 била	 включена.	 „Разви-
тието	на	туризма	чрез	ра-
ционално	 използване	 на	
природни	 дадености,	 кул-
турно-историческо	 наслед-
ство	и	традиции	е	приори-

тет,	заложен	в	Областната	
стратегия	 за	 развитие	 на	
област	 Габрово	 и	 плано-

вете	на	четирите	общини	-	
Габрово,	Севлиево,	Трявна	
и	 Дряново“	 -	 информира	
още	 Петкова	 като	 изброи	
редица	 дадености,	 които	
са	привлекателни	за	тури-

стите.	 „Имаме	 потенциал,	
който	 считам,	 че	 трябва	
още	 повече	 да	 разгърнем	
и	да	работим	всички	заед-
но	в	една	посока,	а	имен-
но	рекламирането	 и	 попу-
ляризирането	 на	 област	
Габрово.	 Вярвам,	 че	 това	
може	 да	 се	 случи	 и	 чрез	
инициативата	 „Сподели	
България“	-	допълни	още	в	
изказването	си	областният	
управител.	
	 Целта	на	инициативата	
е	страната	да	се	превърне	
в	 целогодишна	 туристиче-
ска	 дестинация,	 а	 тури-
стите	 да	 се	 насочат	 към	
вътрешността	й,	а	не	само	
да	 посещават	 предимно	
зимните	 и	 морски	 курор-
ти.	 Броят	 на	 винено-ку-
линарните	 дестинации	 не	
е	 избран	 случайно,	 те	 са	
12	-	колкото	са	месеците	в	
годината.	Обхващат	над	50	
общини	и	над	100	туристи-
чески	обекта.

Иреíа Геîргèева преäставè 12 вèíеíî-кулèíарíè äестèíацèè

на стр. 2

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Установен	е	авторът	на	
телефонна	 измама,	 извър-
шена	 на	 16	 юли	 в	 Дря-
ново,	 съобщиха	 вчера	 от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	в	Габрово.
	 Мъжът	 е	 на	 29	 годи-
ни	от	известното	русенско	
село	 Ветово,	 средище	 на	
цели	кланове,	занимаващи	
се	с	телефонни	измами.	
	 Ще	 припомним,	 че	
престъплението	 беше	 из-
вършено	 на	 16	 юли	 т.	 г.	
Тогава	92-годишна	жена	от	
Дряново	 беше	 подмамена	
по	 сценария,	 че	 оказва	
„съдействие	 на	 полицията	
за	залавяне	на	телефонни	
измамници“.	 Възрастната	

жена	 хвърли	 от	 терасата	
на	 дома	си	плик	 с	 25	 000	
лв.	Часове	по-късно	пода-
де	жалба	в	местната	поли-
ция.
	 Сега,	 след	 „проведени	
оперативно-издирвателни	
мероприятия,	 е	 задържан	
и	 обвинен	 за	 престъпле-
нието	фактическият	измам-
ник,	 който	 се	 свързал	 с	
потърпевшата	 по	 телефо-
на“,	 допълниха	 вчера	 от	
полицията.	 И	 отново	 на-
помниха:	Не	се	доверявай-
те	 и	 не	 давайте	 пари	 на	
непознати!	 Полицията	 не	
иска	 пари	 от	 гражданите!	
Институциите	 не	 събират	
пари	на	ръка!	Искането	на	
пари	 по	 телефона	 е	 кате-
горичен	знак	за	измама!

Õваíаха телефîíеí èзмамíèк, äряíîвка 
му пусíала îт терасата 25 000 лева

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

Аíглèчаíка îт Лîвíèäîл: 
„Чувствам се äîáре äîшла”

Вчера там отпразнуваха 
Деня на градинаря с конкурс 
за зеленчуци, плодове и цветя

СтЕФКА БУРмОВА

	 Днес	следобед	по	вре-
ме	 на	 своето	 редовно	 за-
седание	ОбС	в	Трявна	ще	
определи	 цените	 за	 пар-
киране,	 след	 като	 обсъ-
ди	 Проекта	 за	 изменение	
на	 Наредба	 за	 определя-
не	 и	 администриране	 на	
местните	 такси	 и	 цени	 на	
услуги	 на	 територията	 на	
общината.	 Според	 този	
проект	 се	 прави	 промя-
на	 в	 цените	 за	 ползване	
на	 общинска	 собственост	
в	частта	на	улични	платна,	
паркинги	и	стоянки	за	пар-
киране	и	престояване.	Про-
ектът	предвижда	за	парки-
ране	до	един	час	цената	за	
леки	автомобили	да	бъде	в	
размер	на	1	лев.

Дíес ОáС в Трявíа 
îпреäеля цеíèте 
за паркèраíе

на стр. 2
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Ключът 
към успеха

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 на 16.08.2018 г. от 15:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка 
на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Дряново и община Севлиево:
 • За  община Дряново: с. Денчевци, с. Пейна, с. Чуково, 
с. Гостилица, мандра Гостилица, с. Славейково, с. Янтра и ВЕЦ 
„Янтра“, ФвЕЦ „Фотон“, ФвЕЦ „Владимед“, ФвЕЦ „Аурора“, ФвЕЦ 
„Гео“; 
 • За община Севлиево: с. Буря, помпена станция Буря.
 В периода 15.08.2018 - 16.08.2018 г. от 09:00 до 16:30 
ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съ-
оръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на община Дряново: ВЕЦ „Янтра“.
 на 15.08.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка 
на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на  община Дряново и община Севлиево:
 • За община Дряново: с. Денчевци, с. Пейна, с. Чуково, 
с. Гостилица, мандра Гостилица, с. Славейково, с. Янтра и ВЕЦ 
„Янтра“, ФвЕЦ „Фотон“, ФвЕЦ „Владимед“, ФвЕЦ „Аурора“, ФвЕЦ 
„Гео“;
 • За община Севлиево: с. Буря, помпена станция Буря.
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.   

СтЕФКА БУРмОВА

	 „За	първи	път	 тази	 го-
дина	 в	 Ловиндол	 отбеляз-
ахме	 Деня	 на	 градинаря	
-	 заяви	 за	 вестника	 Вен-
ка	 Петрова,	 организатор	
на	 проявата.	 -	 За	 него	 ни	
подсказаха	 колегите	 от	
читалището	 в	 Сенник,	 за	
което	им	благодарим.	Пре-
гърнахме	 със	 сърцата	 си	
тази	 идея,	 а	 от	 Интернет	
научихме,	 че	 през	 1993	 г.	
в	Брезово	от	БЗНС	са	оп-
ределили	 за	 Ден	 на	 гра-
динаря	 1	 август.	 Според	
мен	той	се	е	празнувал	от	
много,	много	отдавна.	Още	
от	 времето,	 когато	 наши-
те	градинари	са	разнасяли	
славата	 на	 България	 по	
цяла	 Европа.	 Освен	 това	
от	 историята	 е	 известно,	
че	 участниците	 в	 четата	
на	Христо	Ботев	са	се	ка-
чили	 на	 кораба	 „Радецки“	
като	градинари.	И	едва	до	
българския	бряг	са	се	пре-
облекли	 и	 заповядали	 на	
кораба	да	спре,	за	да	оти-
дат	на	бой	за	свободата	на	
България.“	
	 Венка	Петрова	разказа	
още,	 че	 при	 своите	 пъту-
вания	 в	 чужбина	 е	 наме-
рила	български	семейства,	
потомци	 на	 градинари-
те	 от	 великотърновското	
село	Стрелец,	останали	да	
живеят	 в	 територията	 на	
Украйна,	 около	 града	 Му-
качево.	 Те	 продължавали	
да	 поддържат	 българска-
та	 традиция	 и	 да	 садят	

всички	плодове	и	зеленчу-
ци	 така,	 както	 са	 правили	
това	 дедите	 им.	 Според	
нея	и	в	Украйна,	и	в	Русия	
на	 нашите	 чушки	 казват	
„болгарский	 перец“	 -	 бъл-
гарската	 чушка.	Тя	 обясни	
пред	 вестника	 и	 за	 орга-
низацията	 на	 тържеството,	
свързано	с	Деня	на	гради-
наря	в	Ловнидол.	 „Пуснах-
ме	обяви	за	провеждането	
му,	 нагласихме	 награди,	 а	
не	 знаехме	 дали	 ще	 дой-
дат	хората	-	разказа	Венка	
Петрова.	 -	 Та	 досега	 та-
къв	 празник	 не	 е	 правен.	
Определихме	 категориите:	
плодове,	 зеленчуци,	 цветя,	

туршии,	 сокове,	 сладка	 и	
фотоконкурс	за	най-	краси-
ва	градина.
	 Приятно	 започнаха	 да	
ни	изненадват	първо	 тези,	
които	 снимат	 и	 публику-
ват	 във	 Фейсбук.	 Дойдо-
ха	 снимки	 както	 от	 стари	
участници	 (подобен	 фото-
конкурс	 правихме	 за	 Ба-
бинден)	 така	 и	 от	 нови	
членове	на	групата	„Ловни-
дол“.	10	участника	с	много,	
много	 хубави	 снимки	 на	
техните	 градини.	 Да	 гле-
даш,	 да	 се	 ненагледаш.	 А	
продуктите	 за	 обявените	
категории	 приемахме	 в	
Клуба	на	пенсионера,	като	

на	 1	 август	 бяхме	 опре-
делили,	 че	 до	 10,30	 часа	
ще	се	приемат	продуктите,	
които	кандидатстват	за	на-
града.“
	 Самата	 тя	 отишла	 в	
Клуба	 на	 пенсионера	 око-
ло	 10	 часа,	 пълна	 с	 тре-
петно	 очакване	 дали	 ще	
има	хора,	кой	какво	е	до-
несъл,	 дали	е	проявен	ин-
терес	 към	 инициативата,	
или	 те	 са	 останали	 сами	
със	 своята	 работа	 по	 гра-
дините.	Когато	 прекрачила	
входа	 на	 клуба,	 очите	 й	
се	 напълнили	 със	 сълзи	
от	 вълнение	 и	 изненада	
-	масите	до	стената	на	клу-

ба	 били	 пълни	 от	 край	 до	
край.	 Всичко	 от	 красиво,	
по-красиво	 -	 какви	 големи	
домати,	 дълги	 краставици,	
грозде	и	много,	много	пре-
красни	цветя.	Хората	били	
донесли	даже	цели	саксии.	
Буквално	 не	 могла	 да	 от-
късне	очи	от	видяното.
	 Избрали	комисия	-	Цо-
ньо	 Митев,	 Марин	 Илиев	
и	 Стойка	 Минкова,	 които	
били	изключително	затруд-
нени	да	определят	победи-
телите	 в	отделните	 катего-
рии.	 Ходили	 напред-назад	
около	 масите,	 шушукали	
си,	теглили	домати,	мерили	
тикви	 и	 краставици.	 Въоб-
ще	 –	 умували.	 Най-накрая	
комисията	 обявила:	 „Тук	
всички	 сме	 победители.	
Та	 градините	 са	 нашите	
сърца,	 нашите	 души,	 на-
шата	 връзка	 с	 природата,	
нашите	 радости	 и	 нашите	
грижи.	 Те	 са	 тези,	 които	
ни	доближават	до	Майката	
Земя“.	
	 И	 определили	 носите-
лите	на	награди	в	отделни-
те	 категории.	Така	 в	 кате-
горията	 „Зеленчуци“	 Иван-
ка	Стойнова	е	призьор	за	
пипера.	 При	 плодовете	 за	
своите	 ябълки	 е	 награде-
на	 Мария	 Димитрова,	 а	
за	 произведеното	 от	 нея	
грозде	 наградата	 грабна-
ла	Цонка	Симеонова.	Кера	
Цвяткова	получила	награда	
за	отгледаните	от	нея	цве-
тя	-	хибискус	и	стрептокар-
пу	(или	цветето	със	сините	
цветчета).	 При	 туршиите	

отличието	отишло	при	Пен-
ка	Маринова	за	чушлетата	
в	буркани,	а	в	категорията	
сокове,	 нектари	 и	 сиропи	
Венка	 Петрова	 била	 отли-
чена	 за	 своя	 студен	 чай	
от	лавандула.	Хубан	Трифо-
нов	 грабнал	 наградата	 за	
най-вкусен	 мед,	 а	Тодорка	
Михова	-	за	конфитюри	със	
знак	за	качество	в	катего-
рията	„Сладка,	конфитюри,	
мед“.	 За	 най-добра	 аран-
жировка	 на	 плодове	 и	 зе-
ленчуци	е	отличена	Краси-
мира	Недялкова,	а	във	фо-
токонкурса	за	най-красива	
градина	 наградата	 отишла	
при	Паулине	Левене.
	 А	 след	 като	 награди-
ли	 победителите,	 решили,	
че	 донесеното	 трябва	 да	
се	изяде	на	място.	Ведна-
га	 поръчали	 буца	 сирене,	
няколко	 хляба,	 нарязали	
доматите	 и	 чушките,	 раз-
късали	 на	 чепки	 гроздето.	
Но	 голямата	 изненада	 до-
шла	 от	 Тодорка	 Михова,	
която	 тихомълком	 опекла	
пита	и	направила	сладкиш	
с	ябълки.	„И	докато	по	ма-
сите	участниците	и	гостите	
закусваха	 с	 питка,	 домат	
и	 сиренце,	 опитваха	 си-
ропите,	 че	и	малко	ракий-
ка	 имаше,	 на	 средата	 на	
клуба	 се	 изправи	 нашата	
известна	 вече	 и	 по	 града	
рецитаторка	 Баба	 Пенка	
Маринова	 –	 сподели	 още	
Венка	Петрова.	 -	Та	 тя	 ни	
издекламира	 стихотворе-
нието	 „За	 зеленчуците“,	
свързано	с	 това	как	всич-

ко	получаваме	от	чужбина,	
макар	всичко	то	да	расте	и	
в	нашата	градина.	Може	да	
е	от	чужбина,	може	да	има	
витамини,	но	 то	никога	не	
може	да	бъде	сладко,	кол-
кото	 са	 сладки	 плодовете,	
които	 сами	 отглеждаме.	И	
певицата	 ни	 Цветана	 Ка-
раколева	 импровизирано		
подкара	 „Катерино,	 моме	
хубава“,	 та	 стана	 седянка	
като	 в	 приказките.	 И	 ето,	
че	 Баба	 Пенка	 Маринова	
не	 се	 стърпя,	 още	 едно	
стихотоврение	 подкара	 и	
то	пак	по	темата	-	„Докъде	
я	докарахме“.
	 И	когато	удари	часът	за	
затваряне	 на	 пенсионер-
ския	 клуб,	 на	 хората	 като	
че	 ли	 не	 им	 се	 тръгваше.	
Раздумка	 имаше,	 хапване	
имаше.	 Та	 и	 дъждът	 по-
могна,	защото	в	градините	
сега	не	може	и	да	се	влезе	
за	работа.	Остана	само	да	
се	радваме	на	това,	което	
ни	 е	 подарила	 природа-
та	 и	 да	 чакаме	 слънцето	
да	 огрее	 нашите	 градин-
ки,	 оцелели	 или	 не	 след	
толкова	 дъжд,	 вятър,	 че	 и	
градушка.	Въпреки	това	на	
масите	в	Клуба	на	пенсио-
нера	 имаше	 много,	 много	
продукти.	 Което	 означава,	
че	 тя,	 Майката	 Природа,	
не	ни	оставя	гладни.	И	ни	
чака	отново	с	мотичките	и	
пръскачките	 да	 се	 борим	
за	 нейните	 дарове“	 -	 за-
върши	своя	разказ	за	Деня	
на	 градинаря	 в	 Ловнидол	
Венка	Петрова.

Веíка Петрîва: „За първè път в Лîвíèäîл îтáелязахме Деíя íа граäèíаря”

А	 за	 товарни	 автомобили	
и	 автобуси	 тя	 да	 бъде	 2	
лева.	 При	 престой	 до	 2	
часа	-	два	и	четири	лева,	
за	24-часово	паркиране	те	
са	 съответно	 7	 лева	 и	 14	
лева,	 за	месец	 –	 30	 и	 60	
лева,	 а	 годишният	 абона-
мент	е	в	размер	на	130	и	
260	лева.
	 Според	 предложения	
анализ	 към	 Наредбата,	
ако	тя	бъде	приета,	ще	се	
създаде	 оптимална	 въз-
можност	 за	 използване	
на	 общинската	 собстве-
ност	 за	 обособяване	 на	
паркоместа	 и	 подобрява-
не	 на	 организацията	 на	
движение	в	града.	
	 Към	момента	в	Трявна	
функционира	 един	 платен	
паркинг,	 който	 е	 отдаден	
под	наем.	И	макар	в	гра-
да	да	има	немалко	места	
за	 безплатно	 паркиране,	
се	наблюдава	безконтрол-
но	 спиране	 на	 колите	 на	
различни	 места	 в	 Трявна	
в	 нарушение	 на	 Закона	
за	движение	по	пътищата.	
А	 този	 факт	 затруднява	

участниците	 в	 движение-
то	 и	 гражданите,	 като	 се	
създават	предпоставки	за	
пътнотранспортни	 произ-
шествия.	
	 В	същото	време	прак-
тиката	 е	 показала,	 че	
след	въвеждането	на	пла-
тени	 участъци	 в	 населе-
ните	 места	 се	 подобрява	
значително	 регулацията	
при	паркирането	и	се	по-
вишава	 контрола.	 Освен	
това	приемането	на	поча-
сови,	 седмични,	 месечни	
и	 годишни	 такси	ще	даде	
възможност	 платените	
паркинги	 да	 се	 стопанис-
ват	 от	 общинската	 адми-
нистрация,	 да	 се	 регла-
ментират	 по-голям	 брой	
паркоместа,	 включително	
и	за	хора	с	увреждания.
	 До	 момента	 в	 Наред-
бата	за	определяне	и	ад-
министриране	 на	 местни-
те	такси,	цени	и	услуги	на	
територията	 на	 Трявна	 е	
определяна	 само	 годиш-
на	 такса	 за	 ползване	 на	
уличните	 платна,	 паркин-
гите	и	стоянките	за	парки-
ране	и	престояване	в	раз-

мер	 на	 130	 лева	 за	 един	
автомобил.	 Но	 въпреки	
наличието	 на	 немалък	
брой	 места	 за	 безплатно	
паркиране	в	момента	то	е	
безконтролно	–	в	наруше-
ние	 на	 Закона	 за	 движе-
ние	по	пътищата.
	 Впрочем,	по	време	на	
своето	 днешно	 заседа-
ние	 местният	 парламент	
в	 Трявна,	 освен	 измене-
нието	 и	 допълнението	 на	
Наредбата	 за	 определя-
не	 и	 администриране	 на	
местните	такси	и	цени	на	
услуги	 на	 територията	 на	
общината,	 ще	 обсъжда	
общи	17	точки.	
	 Между	 тях	 са	 отчетът	
за	 изпълнение	 решения-
та	 на	 ОбС	 в	Трявна	 от	 1	
януари	 до	 30	 юни	 2018	
г.,	 отчет	 за	 дейността	 на	
тревненския	 ОбС	 за	 пър-
вото	 полугодие	 на	 годи-
ната,	 предложение	 за	 от-
криване	 на	 процедура	 по	
провеждане	 на	 конкурс	
за	 възлагане	 управление-
то	 на	МБАЛ	 „Д-р	Теодоси	
Витанов“	ЕООД	в	Трявна	и	
др.	

Дíес ОáС в Трявíа îпреäеля цеíèте за паркèраíе

	Фокусът	на	срещата	беше	
една	 от	 най-дългите	 дес-
тинации	по	проекта,	която	
преминава	през	7	общини,	
наречена	 „Стари	 столици“	
-	 Велико	 Търново,	 Горна	
Оряховица,	 Шумен,	 Търго-
вище,	Плиска,	Велики	Пре-
слав,	 Габрово.	 В	 нея	 са	
включени	 и	 13	 туристиче-
ски	обекта	-	историческите	
хълмове	Царевец	и	Трапе-
зица,	 Арбанаси,	 Хотнишка	
екопътека,	 Еменска	 еко-
пътека,	 Даскалоливницата	
-	Елена,	Славейковото	учи-
лище	 -	Търговище,	Шумен-
ска	 крепост,	 Мадарският	
конник,	 Осмарски	 скални	
манастири,	 Ханкрумски	
скални	манастири,	Плиска,	
Велики	Преслав	и	Никопо-
лис	ад	Иструм.

Иреíа Геîргèева преäставè 12 вèíеíî-кулèíарíè äестèíацèè
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" – ГАБРОВО  

OБЯВЯВАПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
Наименование на обекта Заповед № Полезна

площ,
кв.м.

Дата и
час на
провеждане
на търга

Начален
наем, лв.

Закупуване
на тръжна
документация

Стоматологичен кабинет

в ПМГ“Акад.Иван Гюзелев“

РД-04-1182/

01.08.2018 г.

16.80 30.08.2018 г.
14,00 ч.

37,13 лв. 02.08.2018 г. до

29.08.2018 г.

Търгът ще се проведе в Камерната зала на гимназията.

Тръжната документация ще се получава в канцеларията на училището след представяне на

банков документ за заплащане в банка ДСК ЕАД.
Дата и час на повторно провеждане на търга: 05.09.2018 г. в Камерната зала от 14,00 ч.
Закупуване на тръжна документация: до 04.09.2018 г. включително.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09.00 -16.00 ч. до крайния срок

за закупуване на документи за участие.  Право на оглед имат лица след предварително

съгласуване с директора на гимназията.

За допълнителна информация GSM: 0879123654.

Продължава от стр. 1

Продължава от стр. 1

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Окончателно	 и	 без	
право	на	обжалване	60-го-
дишен	 мъж	 от	 Севлиево	
беше	 наказан	 с	 6000	 лева	
глоба,	 година	 и	 девет	 ме-
сеца	затвор	условно,	с	три	
години	 изпитателен	 срок	
и	 да	 плати	 фотоалбумите,	
химическите	 експертизи	 и	
всички	 разходи	 по	 съдеб-
ното	 дело.	 Всичко	 това	 е	
записано	 в	 определение	
на	 севлиевския	 Районен	
съд	от	26	юли	т.	г.	
	 С	 него	 е	 потвърдено	
споразумението	 между	
60-годишния	 подсъдим	 М.	
И.	М.	и	районната	прокура-
тура	в	Севлиево.	И	понеже	
е	споразумение	и	подсъди-
мият	е	признал	вината	си,	
случаят	приключва	тук,	без	
повече	обжалвания.
	 Ще	 припомним,	 че	
преди	 повече	 от	 година	
от	 полицията	 съобщиха:	 В	
пилчарник	 в	 село	Търхово		
са	намерени	76	стръка	ма-
рихуана	в	процес	на	суше-
не.	При	последвалото	пре-
търсване	в	съседна	сграда	

(оранжерия)	са	открити	87	
растения	от	същия	вид,	за-
садени	в	отделни	кофички.
	 Сега	 в	 определението	
си	 съдът	 е	 написал:	 „Под-
съдимият	М.	И.	М...	се	при-
знава	 за	 виновен,	 че	 на	
неустановена	дата	 в	 нача-
лото	 на	 2017	 г.	 в	 ...	 оран-
жерия	 в	 стопанския	 двор	
на	бившата	земеделска	ко-
операция	 ...	 в	 нарушение	
на	 установените	 в	 Закона	
за	контрол	върху	наркотич-
ните	вещества	и	прекурсо-
рите	 правила,	 засял	 и	 до	
12	май	2017	г.	отглеждал	76	
броя	 растения	 от	 рода	 на	
конопа...“.
	 Отделно	„...	в	килер	на	
къща	 в	 стопанския	 двор	
на	 бившата	 земеделска	
кооперация	 държал	 нар-
котични	 вещества	 -	 расти-
телен	 материал	 от	 листа,	
стебла	 и	 цветни	 връхчета	
на	 конопено	 растение	 с	
нетно	 тегло	 59,570	 грама...	

на	 стойност	 357,42	 лв...“.	А		
в	 стопанска	 постройка	 в	
същия	 двор	 криел	 още	 от	
наркотика	-	растителен	ма-
териал	 от	 листа,	 стебла	 и	
цветни	връхчета	на	конопе-
но	растение	с	нетно	тегло	
1160,39	 грама	 на	 стойност	
6962,34	лв.
	 Или	 общо	 подсъдими-
ят	 държал	 в	 пилчарника	
марихуана	с	общо	нето	те-
гло	1219,96	грама,	на	обща	
стойност	 7319,76	 лв.	Съдът	
постанови	 отнемането	 му,	
отмени	паричната	гаранция	
на	подсъдимия	и	му	нало-
жи	горецетираните	наказа-
ния.
	 Те	 влязоха	 в	 сила	 от	
момента,	 в	 който	 съдията	
одобри	 споразумението.	
Ако	 в	 следващите	 три	 го-
дини	 подсъдимият	 сгафи	
отново,	към	новото	наказа-
ние	ще	бъдат	прибавени	и	
тези	година	и	девет	месеца	
затвор.		

Пèлчарíèкът с марèхуаíа äîкара сîлеíа глîáа

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

на	 откриването	 на	 статуя-
та	 „Преклонение”	 в	 Плач-
ковци.	 Тя	 символизира	
изпращането	 на	 право-
славните	 воини	 за	 осво-
бождението	 на	 България	 в	
прохода	Шипка	–	Шейново.	
Заедно	 с	 кмета	 на	 общи-
на	Трявна	Дончо	Захариев	
и	 на	 кметство	 Плачковци	
Борислав	 Борисов	 подне-
соха	 цветя	 пред	 образа	
на	 Света	 Олга.	 Според	
историята	 Света	 равноа-
постолна	 княгиня	 Елена	 е	
внучка	на	Свети	цар	Борис	
І	–	Михаил,	покръстител	на	
българите,	 племенница	 на	
цар	Симеон	Велики,	съпру-
га	 на	 княз	Игор,	 наречена	
от	 русите	 Олга.	 Тя	 успява	
да	постави	началото	на	по-
кръстването	 на	 целия	 на-
род	 на	 Киевска	 Рус.	 Иде-
ята	за	този	монумент	е	на	
Тихомир	 Славов	 отпреди	
година,	когато	е	решено	да	
има	 знак	 по	 пътя,	 по	 кой-
то	 са	 вървели	 българските	
опълченци	и	руските	воини	
по	 Тревненските	 проходи	
към	 Шипка,	 а	 именно	 в	
град	Плачковци.

Зам.- îáластíèят управèтел 
Марèя Пеíева прèсъства
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР

2 ч  Пренасяне	 мощите	
на	 св.	 архидякон	
Стефан.	Св.	свщмчк	
Стефан,	 папа	 Рим-
ски.

3 п  Преп.	 Исакий,	 Дал-
мат	и	Фавст.

4 с  Св.	 Седем	 отроци	 в	
Ефес.	 Прпмчца	 Ев-
докия.

5 н  † 10	 Неделя	 след	
Петдесетница.	 Св.	
мчк	 Евсигний	 (Пре-
дпразненство	 на	
Преображение	 Гос-
подне).

6 п  † ПРЕОбРАжЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.	(Разре-
шава	се	риба).

7 в  Св.	прпмчк	Дометий.	
Св.	Наркис.

8 с  Св.	 Емилиан	 изпо-
ведник,	 еп.	 Кизиче-
ски.	Св.	мчк	Тренда-
фил	Загорски.

9 ч  *	 Св.	 ап.	 Матия.	
Преп.	Псой.

2 - 9 август

	 Магистърска	 програма	
„Литургия	 и	 музика”	 има	
за	 цел	 да	 подготви	 спе-
циалисти	 с	 насоченост	 в	
областта	на	Практическото	
богословие.	Студентите	ще	
се	запознаят	с	историята,	
развитието	 и	 употребата	
на	 източноцърковната	 му-
зика,	 видовете	 нотации,	
певчески	 и	 химнографски	
школи,	 музикоучители,	 ли-
тургически	книги,	музикал-
ни	трактати	и	църковно-пе-
сенни	 сборници,	 Литургия	
и	 тайнства	 на	 Църквата,	
спецификата	 на	 хоровата	
и	 клиросната	 музикална	
практика.	 Ще	 получат	 по-
знания	 за	 съвременната	
църковно-богослужебна	
практика,	 като	 се	 обърне	
особено	 внимание	 на	 из-
точната	 и	 западната	 бо-
гослужебна	 и	 песенна	 и	
диригентска	 практика.	 Ще	
се	 изградят	 основни	 уме-
ния	за	църковното	пеене	и	

хорово	майсторство.
	 Програмата	има	интер-
дисциплинарен	характер.
	 След	 завършване	 сту-
дентите	 могат	 да	 продъл-
жат	 обучението	 си	 в	 док-
торантските	 програми	 на	
всички	български	и	между-
народни	университети.
	 Програмата	 предлага	
научно-практични	 проекти	
и	 изследвания,	 с	 цел	 по-
доброто	 квалифициране	 и	
специализиране	на	студен-
тите.	 В	 научно-практични-
те	дейности	се	включва	и	
участието	 на	 студентите	 в	
международни	 проекти	 на	
Практическото	 богословие	
и	 църковната	 музикална	
традиция,	 които	 се	 осъ-
ществяват	 на	 основание	
на	 придобития	 опит	 и	 съ-
трудничество	 на	 препода-
вателите	от	магистърската	
програма	с	други	научни	и	
изследователски	 институ-
ции	в	чужбина.

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕтО

	 Богословският	факултет	
на	 Софийския	 универси-
тет	„Св.	Климент	Охридски“	
предлага	 възможност	 на	
всички,	които	се	интересу-
ват	 от	 задълбочено	 запо-
знаване	с	темите	и	пробле-
матиката	на	християнското	
поклонничество,	 да	 запи-
шат	 магистърска	 програма	
„Християнско	 поклонниче-
ство“.	Обучението	е	задоч-
но	и	продължава	една	или	
две	 години,	 в	 зависимост	
от	 това	 дали	 студентите	
са	 завършили	 богословие	
или	са	бакалаври	по	друга	
специалност.
	 Програмата	 се	 органи-
зира	 и	 провежда	 по	 ини-
циатива	на	Катедра	„Исто-
рическо	 и	 систематическо	
богословие“	 на	 Богослов-
ския	 факултет	 на	 СУ.	Тя	 е	
разработена	 специално	 за	
бакалаври	 от	 други	 (не-

богословски)	 специално-
сти,	 които	 биха	 искали	 да	
се	 докоснат	 до	 духовна-
та	 съкровищница	 на	 пра-
вославното	 богословие	 и	
християнските	 традиции	
на	 нашия	 регион	 по	 един	
действен	 практичен	 начин,	
чрез	участие	в	инициативи,	
свързани	 с	 християнското	

поклонничество.
	 В	обучението	биха	мог-
ли	да	се	включат	и	работе-
щи	 в	 областта	 на	 туризма	
(особено	 от	 туристически	
посреднически	агенции,	ги-
дове	 на	 обекти	 от	 култур-
ния	и	религиозния	туризъм,	
управление	 на	 дестинации	
за	 поклоннически	 туризъм	

и	пр.),	които	желаят	да	се	
специализират,	 също	 така	
и	 хора	 (служители	 и	 спе-
циалисти)	 в	 държавната,	
регионалната	 и	 общинска-
та	администрации,	ангажи-
рани	с	развитието	на	пок-
лонничеството,	 културното	
и	 духовно	 наследство	 и	
тяхното	презентиране.
	 Програмата	 предвижда	
обучение	 и	 за	 любители,	
интересуващи	 се	 от	 хрис-
тиянското	 поклонничество,	
които	 желаят	 да	 задълбо-
чат	 знанията	 си	 в	 сфера-
та	на	християнската	култу-
ра,	 духовната	 и	 църковна	
практика.
	 Двугодишното	обучение	
за	неспециалисти	е	плате-
но,	а	за	завършилите	бого-
словие	програмата	е	едно-
годишна,	 с	 възможност	 за	
държавна	поръчка	или	пла-
тено	обучение.	Подаването	
на	документи	за	участие	е	
до	средата	на	септември.

	 Коптският	 епископ	 Епи-
фаний,	 игумен	 на	 историче-
ския	манастир	„Св.	Макарий“	
в	Египет,	е	бил	убит	в	неделя,	
отивайки	 на	 богослужение	 в	
манастирския	храм.	Той	беше	
един	от	най-известните	духов-
ници	 на	 Коптската	 църква,	
известен	учен	и	изследовател	
на	 коптското	 и	 арабоезично	
християнство.	 Официална	 ин-
формация	за	обстоятелствата	
на	убийството	все	още	няма,	
но	 местните	 медии	 съобща-

ват,	че	той	е	бил	многократно	
удрян	 и	 е	 умрял	 от	 удар	 в	
главата.	 Епископ	 Епифаний	
беше	на	64	години.	Автор	е	на	
много	 преводи	 на	 църковни	
текстове	 от	 гръцки	 на	 араб-
ски	език	и	др.
	 Манастирът	 „Св.	 Мака-
рий“	е	разположен	в	Нитрий-
ската	 пустиня	 (на	 арабски	
Вади	ел	Натрун),	 люлката	на	
християнското	 монашество,	
на	 около	 90	 км	 от	 Кайро.	
Основан	 е	 от	 Св.	 Макарий	

Велики	 около	 360	 г.	 Там	 се	
съхранява	 главата	 на	 Св.	
апостол	 Марк.	 Монашески-
ят	 живот	 в	 него	 е	 възроден	
през	70-те	 години	на	XX	век,	
когато	там	се	заселва	извест-
ният	коптски	отшелник	и	бого-
слов	 отец	 Матта	 ал-Мескина	
(Матей	 Бедняк,	 1919-2006	 г.).	
Епископ	Епифаний	е	брат	на	
манастира	от	1984	г.,	а	за	не-
гов	игумен	е	избран	през	2013	
г.	 Населниците	 на	 обителта	
днес	са	около	100	души.

	 Цариградският	 вселенски	
патриарх	 Вартоломей	 съоб-
щи,	 че	 свиква	 във	 Фенер,	
Истанбул,	 Събор	 на	 всички	
йерарси	на	Патриаршията	от	
1	 до	 3	 септември	 т.	 г.	 Съ-
биране	 на	 всички	 епископи	
на	първопрестолната	катедра	
сред	 православните	 църкви	
се	предвижда	на	три	години,	
като	последното	е	проведено	
през	август	2015	г.
	 В	Събора,	 който	 в	 други	
църкви,	 включително	 и	 в	 ус-

тава	 на	 БПЦ-БП,	 се	 нарича	
Архиерейски	събор,	ще	участ-
ват	епископите	на	Вселенска	
патриаршия	 от	 целия	 свят.	
Ще	бъдат	разгледани	„въпро-
си,	свързани	с	майката-Църк-
ва	 и	 с	 Православието	 като	
цяло“,	 се	 казва	 в	 краткото	
официално	съобщение.
	 През	 последните	 десети-
летия	 Цариградска	 патриар-
шия	леко	увеличи	числото	на	
своите	 епископи	 -	 предимно	
зад	граница,	защото	в	Турция	

тези	възможности	са	ограни-
чени	както	от	турското	зако-
нодателство,	така	и	от	липса-
та	на	православни	християни	
в	 страната.	 В	 същото	 време	
обаче	 Руската	 православна	
църква	 -	 Московска	 патри-
аршия	 увеличи	 близо	 четири	
пъти	 своите	 епископи,	 като	
за	 това	 частичен	 принос	
има	 и	 присъединяването	 на	
Руската	 задгранична	 право-
славна	 църква	 към	 РПЦ-МП	
през	2008	година.

Н.В.Пр. Велèкîтърíîвскèят мèтрîпîлèт 
Грèгîрèй îсветè храма в Деáел äял
	 Негово	 Високопреос-
вещенство	 Великотърнов-
ският	 митрополит	 Григо-
рий	 освети	 храма	 в	 село	
Дебел	дял.	Църквата	носи	
името	 на	 последния	 бъл-
гарски	 светец	 Лазар	 Де-
беделски,	който	е	роден	в	
селото	през	1774	година	и	
загинал	 за	 християнската	
вяра	на	28	години.
	 Църковното	 тържество	

събра	 десетки	 миряни	
рано	 сутринта	 в	 неделя	
и	 започна	 с	 Утреня.	 След	
това	Негово	Високопреос-
вещенство	 Великотърнов-
ският	митрополит	Григорий	
освети	 храма	 като	 беше	
извършена	 Божествена	
Света	Литургия.
	 По	 традиция	 бе	 осве-
тен	 курбан	 за	 здраве	 и	
спасение,	 приготвен	 за	

всички	 присъстващи	 от	
Кметското	наместничество	
в	Дебел	дял.
	 Проучванията	 на	 мяс-
тото	 на	 строеж	 на	 храма	
започват	 през	 1995	 годи-
на.	 Инициативен	 комитет	
предлага	 да	 се	 изгради	
църква	на	името	на	Свети	
Лазар	 Български.	 Граде-
жът	 започва	 през	 лятото	
на	2007	година.	

	 Храмът	 е	 издигнат	 с	
доброволен	 труд	 и	 даре-
ния.	 Досега	 в	 списъка	 на	
ктиторите	 са	 записани	
имената	 на	 повече	 от	 220	
частни	дарители	и	органи-
зации.	

Хронология на 
изграждането на храма, 
отразявана през години 
във вестник „100 вести“ 

- на стр. 5

Бîгîслîвскèят факултет в Сîфèя преäлага 
магèстърска прîграма „Õрèстèяíскî пîклîííèчествî”

Прîäължава запèсваíетî за 
магèстърска прîграма „Лèтургèя è 
музèка” в Бîгîслîвскèя факултет íа СУ

Кîптскèят епèскîп Епèфаíèй, èгумеí íа 
маíастèра „Св. Макарèй” в Егèпет, е áèл уáèт

Вселеíска патрèаршèя свèква Архèерейскè 
съáîр íа всèчкè свîè епèскîпè
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Диян Крил, блог Iustus
09.05.2018 година

Продължава от бр. 171 
	 Единият	от	монасите	се	на-
ричал	Александър Пересвет	 и	

преди	 замонашването	 си	 бил	
болярин	 и	 участвал	 в	 множе-
ство	 битки.	 Преди	 битката	 се	
помолил	 в	 келия	 на	 отшелник	
при	 часовня	 (параклис),	 пос-
ветена	 на	 Св.	 Димитрий	 Со-
лунски,	 и	 явно	 не	 случайно,	
тъй	 като	 битката	 протекла	 по	
сходен	 на	 житието	 на	 свете-
ца	 начин.	 Преди	 Куликовската	
битка	се	състояла	и	поединич-
на	 битка	 между	 представители	
на	 двете	 войски.	 От	 страната	
на	 татарите	 излязъл	 Челубей,	
а	 от	 страната	 на	 руснаците	
–	 Пересвет.	 Били	 са	 на	 коне,	
въоръжени	 само	 с	 копия.	 Че-
лубей	бил	непобедим,	тъй	като	
копието	 му	 било	 по-дълго	 с	
метър	 от	 обичайното.	 Затова	
Пересвет	 излязъл	 без	 броня,	
само	 по	 монашеските	 одежди,	
та	 копието	 да	 не	 се	 закачи	 в	
бронята	 и	 да	 го	 изхвърли	 от	
коня,	 а	 да	 мине	 през	 тялото.	
Така	 и	 станало.	 Челубей	 про-
бол	Пересвет,	 а	 той	 го	 убил	 с	
копието	 отблизо.	 На	 връщане	
в	 строя	 Пересвет	 починал	 от	
раната,	 причинена	 от	 копието,	
но	 все	 пак	 спечелил.	 Веднага	
след	 двубоя	 започнала	 и	 Ку-
ликовската	 битка	 с	 татарите,	
които	 са	 се	 считали	 до	 този	
момент	за	непобедими,	с	побе-
ден	край	за	Дмитрий	Донски	и	
Русия.	 Самият	 Пересвет	 е	 ка-
нонизиран	 като	 светец	 в	 лика	
на	преподобните.	Тази	история	
в	 много	 съкратен	 вариант	 ми	
беше	разказана	от	отец	Стефан	
преди	 много	 време	 като	 при-
мер	 за	 силата	 на	 духа	 на	 мо-
наха,	 която	 превъзхожда	 тази	
на	 обикновения	 човек.	 Ето	 че	
след	 известно	 време	 научих	 и	
цялата	история.	В	Куликовската	
битка	 взели	 участие	около	 150	
000	 войни,	 начело	 с	 Дмитрий	
Донски,	а	оцелели	40	000!!!	
	 Иначе	 историческите	 съби-
тия	 в	 манастира	 са	 постоянни	
поради	 близостта	 до	 Москва.	
По	 времето	 на	 Иван	 Грозни	
(кръстен	 в	 манастира)	 се	 по-
строяват	 и	 днешните	 огромни	
белокаменни	стени	на	манасти-
ра,	които	оформят	и	територия-
та	му.	През	Смутните	 времена	
манастирът	 издържа	 и	 16-ме-
сечна	 обсада	 от	 полско-литов-
ските	 войски,	 като	 отбраната	
е	била	особено	героична.	Били	
са	30	000	атакуващи	срещу	2000	
отбраняващи	 се	 защитници,	
чийто	 брой	 стигнал	 накрая	 до	
200	 човека.	 Авторитетът	 му	 се	
издигнал	много	като	символ	на	
мъжеството	на	руския	народ.	В	
манастира	се	спасявал	и	Петър	
I	при	бунта	на	стрелците.	След	
преместването	 на	 столицата	 в	
Санкт	 Петербург	 от	 Петър	 I	
значението	на	манастира	нама-
ляло,	даже	искали	да	го	местят,	
но	за	радост	не	се	осъществил	
планът.		
	 При	 Елисавета	 Петровна	
манастирът	 придобил	 особено	
значение,	 тъй	 като	 там	 се	 е	
преместила	 Московската	 ду-
ховна	семинария	и	е	придобил	
статут	 на	 „лавра“,	 като	 импе-
ратрицата	 често	 го	 посещава-
ла.	Манастирът	през	историче-
ските	 периоди	 е	 бил	 и	 много	
преуспяващ	в	материалното	си	
положение,	като	даже	често	са	
давали	средства	и	за	военните	
операции	на	царе	и	императо-
ри.	 В	 манастира	 са	 погребани	

и	 множество	 значими	 фигури	
за	руската	църковна	и	светска	
история.	 След	 1920	 г.	 манасти-
рът	 е	 закрит	 и	 превърнат	 в	
музей.	 Провеждани	 са	 множе-
ство	реставрационни	работи	по	

поддръжката	 му,	 но	 например	
камбаните,	 с	 изключение	 на	
две,	са	били	претопени.	
	 Монашеският	 живот	 е	 въз-
обновен	през	1946	година,	като	
манастирът	е	бил	основно	мяс-
то	на	пребиваване	на	патриар-
сите	до	1983	 година.	Тогава	са	
върнати	и	мощите	на	Св.	Сер-
гий	Радонежки,	както	и	главата	
му,	която	се	е	съхранявала	от-
делно.	Комунистите	 като	идват	
на	 власт	 се	 гаврят	 с	 мощите	
на	 светеца	 и	 с	 главата	 му,	 но	
по	 някои	 сведения	 мощите	 са	
били	предварително	подменени	
с	 идентични	 кости	 именно	 за	
да	не	стане	оскверняването	им.	

	 Архитектурният	ансамбъл	на	
Троице-Сергиевата Лавра се	
формира	през	XV	-	XIX	век	и	е	
обект	 на	 ЮНЕСКО.	 В	 лаврата	
има	 около	 10	 храма.	Основни-
ят	 събор	 е	 Свято-Троицкият	 и	
другият	основен	събор	е	Успен-
ският.	Можах	 да	 вляза	 само	в	
Свето-Троицкия	 събор,	 както	 и	
в	Трапезната	 палата,	 където	 е	
трапезарията	 на	 манастира	 –	
беше	интересна	с	живописните	
стени	и	доколкото	си	спомням,	
таван.	
	 Понастоящем	 манастирът	 е	
с	около	200	монаха,	има	изда-
телство	 и	 поклоннически	 цен-
тър.	Не	можах	да	видя	 всички	
обекти	 на	 манастира,	 но	 за	
това	 ето	 и	 разказ	 за	 посеще-
нието.	 Дадоха	 ни	 само	 3	 часа	
за	 посещението	 на	манастира,	
което	 е	 крайно	 недостатъчно.	
Моята	цел	беше	естествено	по-
клонение	 на	 мощите	 на	 Св. 
Преп. Сергий Радонежки. 

	 Пред	 манастира	 има	 огро-
мен	паркинг	за	автобусите.	На	
входа	 имаше	 маси	 с	 всякакви	
продукти	 и	 предмети	 за	 про-
дан,	 включително	 манастирски	
квас,	 а	 аз	 си	 взех	 от	 тра-
диционната	 выпечка,	 тъй	 като	
там	 трябваше	 и	 да	 се	 обядва	

нещо	 –	 нямаше	 кога	 друг	 път.	
Поръчахме	 гидове	 и	 се	 разде-
лихме	 на	 две	 групи.	 За	 съжа-
ление,	 се	 случихме	 при	 един	
гид,	който	беше	доста	странен.	
От	разказите	му	почти	нищо	не	
разбрах.	 Изгубихме	 страшно	
много	време	с	този	гид,	а	мно-
го	хора	направо	се	отказаха	да	
го	 слушат.	 Веднага	 след	 като	
приключи,	се	наредих	на	опаш-
ката	на	мощите	на	Св.	Сергий	
Радонежки,	която	започваше	от	
нещо	като	пристройка,	долепе-
на	 до	малка	 църква	 –	Троицки	
събор.	 Опашката	 беше	 много	
дълга	 и	 с	 много	 поклоннички.	
Имах	и	някакви	моменти	на	из-
нервяне	на	опашката,	тъй	като	
аз	чаках	доста	дълго,	а	хората	
от	 групата	 са	 прикачиха	 към	
мене,	след	като	изчаках	повече	
от	 половината,	 т.	 е.	 те	 разгле-
даха	 повечко	 манастира,	 а	 аз	
останах	да	чакам	на	опашката.	
	 Този	 негативизъм	 като	 че	
ли	 не	 ми	 позволи	 да	 се	 на-
строя	 правилно	 молитвено	 и	
да	 бъде	 пълноценно	 поклоне-
нието.	 Нещо	 като	 ситуацията	
пред	 мощите	 на	 Св.	 Матрона	
Московска	 се	 получи.	 Както	 и	
да	 е.	 Сигурно	 около	 час	 съм	
чакал,	 минах	 на	 мощите	 и	 ос-
тавих	имена.	Имаше	свещеник,	
който	 стоеше	 при	 мощите	 и	
постоянно	 четеше	 имена.	 Пре-
ди	това,	тъй	като	обиколката	с	
гида	 свършваше	 в	 помещения,	
които	 са	 търговски,	 много	 на-
бързо	можах	да	накупя	каквото	
ми	 падне	 пред	 очите	 –	 икон-
ки,	специална	бутилка	за	вода,	

както	и	специален	черен	чай	за	
700-годишнината	на	Св.	Сергий	
Радонежки.	
	 От	 магазините	 си	 купих	 и	
кутийка	 с	 восъчни	 свещи.	 На	
гърба	й	прочетох	следните	ми-
сли:	 „Свечи	 и	 светильники	 на	
Престоле	 означают,	 что	 Бог	
есть	 чистейщий	 Свет	 и	тьмы	
в	Нём	нет	ни	малейшей.	И	очи	
Его	 видят	 всё	 сокровенное	 и	
тайное	 в	 этом	 мире,	 во	 вся-
кой	 душе.	 Свечи	 перед	 икона-
ми	 Божией	 Матери	 означают,	
что	Она	Матерь	 неприступно-
го	Света	и	тьмы	греша	в	Ней	
нет.	 И	 ты	 можешь	 и	 должен	
быть	светом	и	горе	тебе,	если	
ты	 будешь	 тьмою,	 по	 суемуд-
рию	 и	 нерадению	 твоему.	 Свя-
тые	 были	 подобные	тебе	 чело-
веки	 подобострастные,	 но	 при	
свете	слова	Божия,	при	помощи	
благодати	 Божией,	 при	 своём	
старании	 и	 усердии,	 сделались	
светом	 и	 угодили	 Богу.“	 Св.	
Прав.	Йоанн	Кронштадтский.	
	 Тази	мисъл	много	ми	харе-
са,	затова	я	цитирам	дословно.	
Какъвто	 и	 превод	 да	 правиш,	
текстът	 звучи	 по	 друг	 начин	 в	
оригинал.	 Някак	 си	 по-пълно-
ценен	е.	В	двора	имаше	извор	
със	 специална	 вода	 –	 аязмо,	
както	и	малък	параклис,	където	
имаше	 втори	 водоизточник	 с	
благословена	 вода.	 Можах	 да	
си	 налея	 и	 от	 двете	 места	 в	
специалното	шише	от	манасти-
ра,	което	е	и	досега	пред	очите	
ми,	 като	 пиша	 спомените	 за	
посещението	на	лаврата.	
	 Другото,	 което	 забелязах,	
беше	 пресният	 гроб	 на	 мо-
нах	 в	 манастира,	 пред	 който	
имаше	 опашка	 от	 хора.	 Само	
хвърлих	 бегъл	 поглед,	 а	 после	
проверих	 за	 кого	става	на	въ-
прос.	 В	 манастира	 е	 погребан	

архимандрит	Кирилл	(Павлов)	–	
духовен	наставник	на	Лаврата,	
който	е	починал	същата	2017	г.,	
на	 20	 февруари,	 на	 97	 години.	
Той	 е	 един	 от	 най-почитаните	
старци	 на	 Руската	 ПЦ	 XX-XXI	
век,	 духовен	 отец	 на	 трима	
руски	 патриарси	 (Алексий	 I,	
Никон	и	Алексий	II),	поменаван	
и	като	 „всерусийски	духовник“.	
Бил	 е	 участник	 във	 Великата	
отечествена	война	и	е	участвал	
при	 защитата	 на	 Сталинград.	
Има	военни	награди	 –	 ордени,	
както	е	носител	и	на	църковни	
ордени.	Обръща	се	към	вярата	
по	 време	 на	 войната,	 даже	
в	 Сталинград	 намира	 в	 един	
разрушен	дом	Евангелие.	След	
войната	завършва	московските	
духовни	семинария	и	академия	
и	се	 замонашва	в	Троице-Сер-
гиевата	лавра.	От	1965	 г.	е	ду-
ховник	на	манастира,	на	когото	
остава	такъв,	независимо	че	е	
бил	духовник	и	на	патриарсите.	
Автор	 на	 проповеди	 и	 поуче-
ния,	както	и	на	множество	пис-
ма.	Не	можах	да	се	поклоня	на	
гроба,	но	поне	го	видях	и	после	
разучих	историята	на	стареца.
	 Преподобни	 Сергий	 Радо-
нежки	 е	 роден	 през	 1314	 г.	
със	 светско	 име	 Вартоломей	
и	 почива	 през	 1392	 г.	 Осново-
положник	 на	 монашеството	 в	
Русия,	 почитан	 като	 светец-
преподобен,	 най-великия	 по-
движник	в	Русия,	основал	Тро-
ице-Сергиевата	Лавра.	Паметта	
му	се	почита	на		25	септември	
–	успение,	и	5	юли	-	намиране	
на	 мощите.	 На	 6	юли	 е	 събор	
на	Радонежките	 светии,	 когато	
също	 се	 празнува.	 Роден	 е	
в	 село	 Варници	 край	 Ростов,	
където	 сега	 има	 манастир,	 в	
семейство	на	боляри.	По-късно	
се	преместват	в	Радонеж.	
	 Знамения	 съпътствали	 дет-
ството	му	–	като	бебе	отказвал	
да	суче	в	сряда	и	петък	в	пост-
ните	дни,	както	и	в	дните,	кога-
то	 майка	 му	 ядяла	 месо.	 Като	
ученик	не	можел	да	се	справи	
с	 учението	и	една	случка	про-
менила	 живота	 му.	 На	 полето,	
под	 един	 дъб	 срещнал	 старец	
-	 монах-схимник,	 който	 се	 мо-
лел	 със	 сълзи	 и	 му	 разказал	
за	скърбите	си,	свързани	с	уче-
нието.	Той	се	помолил	и	му	дал	
от	 едно	 ковчеже	 просфорка	
с	 предсказание,	 че	 отсега	 ще	
разбира	четмо	и	писмо	и	све-
щените	 книги.	 По-късно	 старе-
цът	се	срещнал	и	с	родителите	
му	 и	 им	 предсказал,	 че	 синът	
им	ще	бъде	велик	пред	Бога	и	
пред	 хората	 за	 своя	 доброде-
телен	 живот.	 Възрастните	 му	
родители	се	подстригват	за	мо-
наси	 в	 Хотково-Покровски	 ма-
настир,	 където	 отива	 и	 Варто-
ломей	 при	 по-големия	 си	 брат	
Стефан,	 който	 явно	 е	 овдовял	
рано	и	се	замонашва.	Убежда-
ва	брат	си	да	оставят	манасти-
ра	 и	 на	 хълма	 Маковец,	 край	
река	 Кончура	 сред	 тиха	 радо-
нежка	 гора	 основава	 днешна-
та	Троице-Сергиева	лавра	като	
правят	 дървен	 храм,	 посветен	
на	 Света	 Троица,	 където	 е	 и	
сегашният	Троицки	събор.	Брат	
му	 не	 издържа	 на	 аскетичния	
манастир	 и	 се	 оттегля	 в	 мос-
ковски	манастир,	 където	 става	
игумен.	Вартоломей	остава	сам	
и	се	обръща	към	игумен	Митро-
фан,	който	го	подстригва	за	мо-
нах	с	името	Сергий,	тъй	като	на	
съответния	 ден	 се	 празнували	
светците	Сергий	и	Вакх,	когато	
той	 е	 на	 23	 г.	 Постепенно	 на	
това	 място	 се	 създава	 мана-
стир	през	1345	г.,	на	който	пър-
ви	игумен	е	Митрофан,	 а	 след	
него	 и	 преподобният	 Сергий,	
който	 става	 и	 йеромонах	 през	
1354	 г.	 Изисква	 от	 монасите	
да	 не	 приемат	 подаяния,	 а	 да	
се	 издържат	 от	 труда	 си,	 т.	 е.	
не	е	имало	общежитие.	Слава-
та	 на	добродетелния	му	живот	
се	 разнася	 и	 скоро	 манасти-
рът	 се	 обогатява.	 Вселенският	
патриарх	 Филотей	 научава	 за	
него	 и	 му	 праща	 специални	
дарове	 като	 го	 съветва	 да	 въ-
веде	 общежитиен	 режим	 на	
манастира	 –	 киновия.	 По	 не-
говия	 съвет	 и	 с	 благословията	
на	местния	митрополит	Алексей	
Св.	Сергий	въвежда	общежите-
лен	устав	на	манастира,	 който	

след	 това	 се	 приема	от	много	
други	 манастири.	 В	 общежити-
ето	 обаче	 всичко	 било	 общо	
–	 приходите,	 дрехите,	 храната	
на	 монасите.	 По	 думите	 на	
негов	съвременник,	Сергий	мо-
жел	„с	тихи	и	кротки	думи“	да	
повлияе	и	на	най-закоравелите	
и	 жестоки	 сърца,	 като	 много	
често	 помирявал	 враждуващи	
помежду	 си	 князе,	 уговаряйки	
ги	 да	 се	 подчинят	 на	 великия	
московски	 княз.	 С	 неговата	
благословия,	както	писах	по-го-
ре,	 московският	 княз	 Дмитрий	
Донски	 удържа	 победата	 на	
Куликовото	 поле	 над	 татарина	
Мамай.	 Благодарение	 на	 за-
стъпничеството	 му	 е	 засвиде-
телствано	и	още	едно	спасение	
от	 литовско	 нашествие,	 което	
е	свързано	и	с	Рязанския	княз	
Олег,	 който	 щял	 да	 нападне	
Московското	княжество,	т.	е.	от	
братоубийствена	 война.	 Мно-
го	 послужил	 преподобният	 на	
Русия	 с	 дипломатическите	 си	
усилия	спрямо	отделните	князе.	
Освен	 Троице-Сергиевата	 лав-
ра	Св.	Сергий	основава	и	други	
манастири,	в	които	поставя	за	
наставници	 свои	 ученици,	 кои-
то	 от	 своя	 страна	 основават	
над	 40	 манастира.	 Преподоб-
ният	 Сергий	 бил	 за	 северна,	
Московската	 Рус	 като	Антоний	
и	Теодосий	за	южната,	Киевска	
Рус.	 Свети	 Сергий	 извършвал	
много	 чудеса,	 даже	 има	 сви-
детелство	 за	 възкресение	 на	
починало	дете,	което	било	бол-
но	 и	 го	 носели	 на	 стареца	 за	

молитва,	 но	 починало	по	 пътя,	
лекувал	 болни,	 изгонвал	 бесо-
ве,	например	от	един	бесноват	
велможа,	 който	 не	 можели	 от	
бесовската	 сила	 да	 го	 удър-
жат.	Още	преди	замонашването	
имал	дар	на	разсъждение	–	по	
всяко	време	и	на	всяко	място	
да	 узнава	 и	 изпълнява	 точно	
Божията	 воля,	 който	 дар	 се	
давал	 заради	 послушание	 и	
смирение,	 чисто	 сърце	 и	 тяло.	
Очистил	 душата	 си	 с	 безстра-
стие,	 борил	 се	 с	 козните	 на	
демоните,	 без	 страх	 пребива-
вал	 в	 пустинното	 уединение	 в	
съжителство	с	дивите	животни,	
когато	основал	манастира	си,	т.	
е.	 бил	 е	 пустинножител,	 спаз-
вал	 стриктно	 богослужението,	
поста,	 непрестанната	 молитва.	
Веднъж	 не	 достигала	 вода	 и	
той	 с	 молитва	 към	 Бога	 измо-
лил	 да	 дойде	 вода	 и	 бликнал	
извор	 в	 гората.	 Преподобният	
имал	 дара	 на	 чудотворството,	
пророчеството,	 назиданието,	
духовен	 съвет	 и	 разум.	 Има	
множество	 свидетелства	 при	
богослужение	за	съслужение	с	
ангел,	за	това	как	небесен	огън	
слязъл	 върху	 Светите	 тайни	 и	
след	това	преподобният	се	при-
частявал	с	огъня	неопално.	На	
преподобния	се	явила	и	Божи-
ята	Майка	заедно	с	апостолите	
Петър	 и	 Йоан	 Богослов	 и	 му	
обещала	 покровителството	 си	
над	обителта,	основана	от	него.	
Кончината	 му	 била	 блажена,	
истинско	 успение,	 предузнал	е	
за	предстоящата	 си	 кончина	и	
е	наставил	монасите.	30	години	
след	 смъртта	 му	 откриват	 мо-
щите	му	нетленни	след	сънови-
дение	на	негов	почитател.	

	 След	смъртта	му	има	много	
свидетелства	 за	 чудодейната	
помощ	 на	 светеца	 на	 Русия	
и	 явявания	 на	 вярващи.	 Има	
даже	 и	 повествование	 за	 ви-
дение	 на	 Наполеон,	 когато	 се	
качил	 на	 звънарната	 на	 Иван	
Велики	в	Кремъл,	за	която	пи-
сах	по-напред,	да	огледа	окол-
ностите	 на	 Москва	 и	 видял	
3	 армии,	 предвождани	 от	 Св.	
Сергий	 Радонежки.	 Изпаднал	
в	голям	страх	и	смущение.	От-
начало	 само	 забелязал,	 че	 е	
монах,	после	го	познал	на	една	
от	иконите	в	Успенския	събор	в	
Кремъл	и	разбрал,	че	всъщност	
е	 …	 победен,	 защото	 Божията	
воля	 е	 такава.	 Историята	 на	
видението	 на	 Наполеон	 е	 дъл-
га,	 само	 накратко	 споменавам	
тук.	Свети	Сергий	Радонежки	е	
небесен	покровител	на	цяла	Ру-
сия,	велик	светец	и	подвижник	
на	 Православната	 Христова	
Църква.	 Той	 е	 олицетворение	
на	 цялото	 руско	 монашество.	
Свети	 угодниче	 Божий,	 препо-
добни	Сергие,	моли	Бога	за	нас!

Боголюбово – храмът „По-
кров на Нерли“ и Боголюбски-
ят манастир
	 След	 Троице-Сергиевата	
лавра	 отпътувахме	 за	 Влади-
мир,	 където	щяхме	 да	 нощува-
ме	 след	 Москва	 и	 по	 пътя	 се	
отбихме	 да	 разгледаме	 знаме-
нития	храм	„Покров	на	Нерли“.	
Така	 беше	 по	 програмата,	 но	

се	оказа,	 че	 както	 винаги	има	
и	 нещо	 в	 повече,	 а	 именно	
посещението	 на	 Боголюбския	
манастир.	 Храмът	 „Покров	 на	
Нерли“	 се	 намира	 в	 полето	 и	
за	да	стигнем	дотам,	трябваше	
да	 повървим.	 Спряхме	 с	 авто-
буса	 на	 паркинг	 на	 запад	 от	
храма.	 След	 това	 прекосихме	
през	 масивен	 и	 голям	 надлез	
железопътната	линия	над	нея	и	
поехме	през	полето.	На	разпо-
ложение	имаше	файтон	с	кон	и	
момиче,	което	го	управляваше,	
тъй	 че	 който	 пожелаеше,	 мо-
жеше	да	се	повози.	Ние	обаче	
отидохме	 пеша.	 Върви	 се	 в	
североизточна	 посока	 около	
15-20	минути	и	се	стига	до	хра-
ма.	Той	 е	 архитектурен	 памет-
ник	 от	 владимиро-суздалската	
школа,	 белокаменен,	 построен	
от	Андрей	Боголюбов	по	случай	
гибелта	 на	 сина	 му	Изяслав	 с	
точна	 датировка	 според	 жи-
тието	 на	 светеца	 1165	 г.,	 т.	 е.	
храмът	 е	 датиран	 на	 над	 850	
години.	Църквата	е	осветена	в	
чест	на	празника	„Покров	Бого-
родичен“.	Първоначално	е	била	
съборна	църква	на	неголям	ма-
настир,	но	след	това	манастир	
не	е	имало.	Даже	исторически	
е	 засвидетелствано,	 че	 заради	
ниския	 приход	 от	 църквата	 от	
Боголюбския	манастир	са	иска-
ли	да	вземат	материала	и	да	го	
използват	за	направа	на	коло-
колня	(звънарна).	Сега	обаче	е	
архитектурен	паметник	и	„обект	
на	световното	наследство“,	кой-
то	 е	 изключително	 много	 по-
сещаван,	 което	 се	 виждаше	
от	специалния	паркинг,	множе-
ството	 сергии	 със	 сувенири	 и	
магазин	при	храма.	

Продължава в четвъртък

Отíîвî в Русèя - Пîклîííèческî пътуваíе äî 
Мîсква è äругè места - II част „Другè места”



Иван Иванов: „Убеден съм, че с моя екип 
ще преодолеем всички препъникамъчета”
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 ÕРИСТИНА ГЕОРГИЕВА: 
„Да, оп-
ределено, 
з а щ о т о 
носи ра-
дост и за-
бавление. 
М н о г о 
хора хо-
дят там, аз 

още не съм ходила, но оп-
ределено мисля да отида“.
 ЕЛЕНА ÖВЯТКОВА: „Да, аз 

много се 
радвам, че 
направи -
ха ледена 
пързалка 
в Габро-
во. Ходи-
ла съм на 
пързалки 

в други градове и мисля, 
че нашата пързалка е 
много хубава и се харес-
ва на всички габровци. Аз 
ходих няколко пъти и въ-
преки контузиите, много 
ми харесва и с удоволст-
вие ще отида пак“.
 СИМОНА КИРИЛОВА: „О, 
да, супер е, не че сегаш-
ното е зима, ама пък вре-
мето е перфектно за пър-
заляне. Аз ходих няколко 
пъти и мога да кажа, че 
вечер е най-хубаво. Като 
в ледена приказка е. А и 
със сигурност е по-полез-
но и приятно занимание 
за събота вечер откол-
кото висенето в някое 
запушено кафене“.
 ИВЕТА НИКОЛОВА: „Да, 

о п р е д е -
лено ле-
д е н а т а 
пързалка 
е страшна 
атракция 
в нашия 
град. Ни-
кога не е 

имало такова нещо и е 
много хубаво, че са я на-
правили, има забавление 
за малки и големи“.
 ИВЕТА АНЕВА: „Да, много 

е хубава 
пързалка-
та и като 
гледам и 
на децата 
им харес-
ва. Още 
не съм се 

пързаляла, но съм я виж-
дала и мисля най-скоро 
време да отида“.

Прави ли ледената 
пързалка зимата 
Ви по-хубава?

на стр. 2

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
 Трийсет и осем годиш-
ният Н. Т. за седми път 
обира къщата на габров-
ския хореограф Геньо Ге-
нев, която се намира в 
село Източник. Последна-
та кражба е извършена 
в периода 4-10 декември 
т. г. От полицията обяс-
ниха, че на 10 декември 
при тях е постъпил сигнал 
за откраднати от къща-
та 7 тракийски народни 
носии, радиокасетофон и 
видеоплеър. Извършителят  
имал и съучастник – 15-го-
дишно момче, и двамата 
от Габрово.
 Репортер на вестни-
ка успя да се свърже с 
потърпевшия хореограф, 
който потвърди кражбата 

и разказа за предишните. 
Наяве излезе и небезин-
тересният факт, че извър-
шителят е бивш танцьор, 
учил под ръководството на 
Геньо Генев. 
 Преди време младежът 
се сближил със семейство 
Геневи, започнал да им 
ходи на гости. Те го прие-
мали като свой син, дори 
на сватбата му хореогра-
фът поел ролята на почи-
налия му баща. Какво си 
е въобразил обгрижваният 
от семейството  бивш тан-
цьор, какво си е мислел, 
не е ясно, но започнал да 
краде от дома им. Отна-
чало малки суми, докато 
се стигнало до половина-
та пенсия на хореографа. 
Когато го хванали, имали 
сериозен разговор, но в 

края на краищата му прос-
тили. 
 Н. Т. не зачел дадения 
му втори шанс, а продъл-
жил постарому. Влизал 
през някакво малко про-
зорче във вилата в Източ-
ник. Последната кражба – 
на красивите и скъпи тра-
кийски народни носии и на 
техниката, била направена 
в началото на декември с 
вероятната цел да бъдат 
продадени. Благодарение 
на светкавичната намеса 
на екипа криминалисти от 
Районното полицейско уп-
равление в Габрово под 
ръководството на гл. инсп. 
Недко Димитров двамата 
съучастници били хвана-
ти, а част от откраднатото 
било намерено и иззето. 

Екстанцьор обра хореоãрафа Геньо Генев за седми път
„Не знам за наказанието, но това, което искам аз, е да спре да ме тормози“, каза вчера известният хореограф

Продължава на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА
 
 Новият учебен корпус 
на Национална Априловска 
гимназия „Васил Априлов“ 
стана победител в „Сграда 
на годината 2011“, катего-
рия „Спорт, култура, обра-
зование“. Съгласно регла-
мента на конкурса, орга-
низиран от „Градът Медия 
груп“, награди получават 
инвеститорът, архитектът 
и главният изпълнител на 
строителството на сграда-
та победител. Инвестито-
рът е Министерството на 
образованието, младежта 
и науката. 

НАДЕЖДА ТИХОВА
 
 Махмуд Рашков от 
Дома за деца, лишени от 
родителска грижа „Велика 
и Георги Ченчеви“ в Се-
влиево спечели със своя-
та рисунка втора награда 
в национален конкурс. В 
понеделник в София в На-
ционалния дворец на деца-
та наградиха победителите 
от ежегодния национален 
конкурс „Мисия „Спасител“ 
- 2011“, който се организи-
ра под патронажа на Ми-
нистерството на вътрешни-
те работи.

Махмуд Рашков от Дома 
в Севлиево е отличен с 
национална наãрада

Продължава на стр. 2

Новият корпус на НАГ - победител в „Сãрада на ãодината 2011”

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Изцяло е завършен 
покривът на църквата в 
село Дебел дял, съобщи 
председателят на Инициа-
тивния комитет за строежа 
на храм „Св. Лазар Де-
белдялски“ Недко Недков. 
Положена е покривната 
конструкция и хидроизо-
лацията, поставени са хо-
ризонтални и вертикални 
водостоци. Монтиран е и 
третият кръст върху купо-
лите на храма. Изградени 
са подходите към входа на 
храма и са отлети подпор-
ните стени на двора. Пред-
стои външно и вътрешно 
измазване на сградата и 
започване на стенописите. 
Паралелно с това ще вър-
ви и монтажа на метална-
та ограда на храма.

Завършиха покрива на църквата в Дебел дял

 Приятелите на Габрово 
от белгийския град-побра-
тим Аалст направиха по-
редния голям благотвори-
телен жест за децата със 
специални образователни 
потребности от Помощ-
ното училище „Николай 
Палаузов“. В навечерието 
на Рождество Христово 
членовете на сдружението 
„Едно карнавално сърце 
за Габрово“ дариха топли-
на за децата в буквал-
ния смисъл на тази дума. 
Всички класни стаи в учи-
лището през следващата 
седмица ще бъдат с на-
пълно нови прозорци от 

алуминиева дограма. Там, 
където строителите вече 
привършиха работата, учи-
тели, а и родители не мо-
гат да се нарадват на но-
вата придобивка. Класните 
стаи са много по-уютни и 
светли, много по-топли.
 Сдружението „Едно 
карнавално сърце за 
Габрово“ беше създадено 
в белгийския карнавален 
град Аалст преди 10 години 
и оттогава досега неговите 
членове, някои от които 
на доста солидна възраст, 
са неизменни участници 
и атракция в габровския 
карнавал. 

Приятели от Аалст дариха 
топлина за Помощното училище

на стр. 8

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Проект „За да има 
утре...“ в Габровска област 
ще бъде алтернатива на 
агресивното поведение 
и насилието сред подра-
стващите през 2012 г. Това 
обясниха ръководителите 
на новия проект, спечелен 
по програма „Младежта 
в действие“, от Младежки 
клуб „Българи“ - Дряново и 
Общинския съвет по нар-
котични вещества в Габро-
во. Продължителността на 
проекта е 13 месеца и 
ще се изпълнява до 31 
декември 2012 г. Той е про-
дължение на започнатата 
кампания за борба с на-
силието от ОбС по нарко-
тични вещества още през 
2009 г., когато пред млади-
те хора от региона беше 

прожектирана поредица 
от филми „Умирай лесно“, 
свързани с превенцията 
на насилието. Новият про-
ект „За да има утре...“ е на 
стойност 4500 евро, като 
освен в Габрово, дейнос-
ти ще се реализират и в 
Дряново. Той ще се осъ-
ществява от доброволци 
към МК „Българи“ и добро-
волци от Младежкия съвет 
по наркотични вещества. 
Ще участват и клиенти на 
Центъра за обществена 
подкрепа. Целта е общест-
веността да се ангажира с 
проблемите на насилието 
сред младите, неразумно-
то шофиране и агресията 
по пътищата, провокиране 
на европейско самосъз-
нание, толерантност и от-
говорност у водачите на 
МПС. 

Проект „За да има утре...” през 2012-та ще е 
алтернатива на аãресията сред подрастващите

на стр. 2
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Оñтават 
îще

1055 äíи!

Дилемата 
- тунел или глоби?

ÌÀÊ • ÀÄ - ÃÀÁÐÎÂÎ
ãåíåðàëåí ñïîíñîð 

íà áàñêåòáîëåí êëóá 
“×àðäàôîí-Îðëîâåö”

     АЕК Етър

   НАГРАДИ
• за тематична колекция 30 лв.
• за най-автентична мартеница 20 лв.
• за най-оригинална мартеница 15 лв.
Образците да бъдат
представени в АЕК “Етър”
до 12 ч. на 28 февруари

За информация 81-05-60,
81-05-64, 0884 772 415

обявява конкурс
за изработване на мартеници

Надежда Тихова 
 
	 „Идеал Стандарт - Ви-
дима ”АД спонсорира из-
цяло основния ремонт на 
две бани и три тоалетни 
в Родилния сектор на АГ 
отделението на МБАЛ „Д-р 
Стойчо Христов“ - Севли-
ево, съобщават от ръко-
водството на общинската 
болница. Поставянето на 
новите изделия от санита-
рен порцелан, смесителни 
батерии, душ-комплекти и 
аксесоари за баня и тоа-

летна беше предшествано 
от изграждане на напъл-
но нова и самостоятелна 
ВиК, електрическа и вен-
тилационна инсталации. 
Обновените помещения са 
климатизирани, с нови ос-
ветителни тела, монтиран е 
електрически бойлер, под-
новена е напълно догра-
мата и подовата настилка. 
През тази година дарите-
лят предвижда да направи 
цялостен ремонт на стаите 
за родилки в общинската 
болница.

 ВЕсЕлина ÕРисТОВа: „Да, 
би трябвало, 
за да може 
хлябът, кой-
то купуваме, 
да отговаря 
на нужните 
изисквания. 
Лично аз 
си купувам 

хляб първо качество, защото 
според мен в другите видове 
има вредни съставки - като 
боя, например, с цел от едно 
тесто да се продават няколко 
вида хляб“.
 ВЕсЕлина КичуКОВа: 

„Зависи от 
начина на 
к о н т р о л . 
В момента 
няма ника-
къв контрол. 
Лично аз си 
купувам ти-
пов хляб, 

защото той ми е най-вкусен. 
Консумирам севлиевско про-
изводство хляб, намирам, че 
е с по-добро качество“.
 ниКОлай ПаВлОВ: „Може 

да се въве-
дат стан-
дарти, но 
това да не 
се отразява 
на цената 
на хляба. 
Качеството 
на хляба в 
момента не 

е чак толкова добро, поради 
тази причина не си купувам 
габровски хляб, а предпочи-
там старозагорски“.
 сТанКа сТЕфанОВа: „Да, 

разбира се, 
защото не 
винаги ка-
чеството на 
хляба, който 
купуваме, е 
достатъчно 
добро. Що 
се отнася 

до цената, мисля, че тя опре-
делено е задоволителна“.
 ПЕнКа ÕРисТОВа: „Ка-

чеството на 
хляба, който 
купуваме, е 
добро. Аз 
си купувам 
хляб второ, 
защото съм 
свикнала с 
него и съм 

доволна от неговото качество 
и цена“.

„иäеал стаíäарт - Виäима” ñпîíñîрира 
ремîíти в ñевлиевñката áîлíица

Тряáва ли äа 
има ñтаíäарти 
за хляáа?

	 Изказаната във вче-
рашния брой прогноза - 
че Габровска област ще е 
трета в страната по отно-
сителен дял на преброени-
те по Интернет лица, ста-
на факт вчера. Новината 
беше съобщена на нарочна 
пресконференция с учас-
тието на областния упра-
вител Мариян Костадинов 
и шефа на Териториалното 
статистическо бюро Георги 
Цветков.  В областта са 
се преброили електронно 
43,3% от населението, или 
това са 55 536 души. На 
първо място е София с 

68,7%, следвана от Варна с 
54,3%. 
	 „За нас е приятен този 
факт, тъй като усилията, 
които положихме като ад-
министрация, явно са до-
вели до по-широко попу-
ляризиране на този начин 
на преброяване. В крайна 
сметка трябва да е ясно, 
че сме спестили средства 
от бюджета на държавата 
и те съвсем не са мал-
ко, ако говорим за 43,3%”- 
така Областният управител 
коментира окончателните 
резултати от онлайн пре-
брояването. 

РУжа ЛЮБеНова

	 Габровски рецидивист отива в затвора заради 
кражба на общинско имущество – металната входна 
врата на рушащия се от години Летен театър в Габро-
во. Същата участ ще има и съучастникът му, който 
засега отърва кожата с условна присъда, но ако през 
следващите три години влезе в конфликт със закона, 
ще си излежи и тази присъда. По случая се произнесе 
габровският Районен съд на 3 февруари т. г.
	 Рецидивистът, с инициали М. Л., беше признат за 
виновен, че в нощта на 16 срещу 17 юли м. г., след 
предварителен сговор със съучастника си Р. А., „чрез 
използване на техническо средство – ножовка, отнел 
чужди движими вещи, намиращи се не под постоянен 
надзор. 

СвеТЛоЗаР СТеФаНов

	 Жителите на Дебел дял 
трета година влагат енер-
гия и средства за стро-
ежа на православния храм 
„Св. Лазар Дебелдялски“. 
Пред репортер на вест-
ника кметският наместник 
Райко Лалев обясни, че 
през последната година, 
с помощта на спонсори и 
строителни фирми, те са 
успели да обковат и хидро-
изолират покрива с асфал-

тово покритие, поставена 
е част от електрическата 
инсталация, осигурени са 
прозорци и входна врата. 
	 „Покривът на църквата 
е много разчупен и доста 
трудно се работеше. Зато-
ва стана по-бавно. Но сега  
сградата е почти консер-
вирана и предпазена от 
атмосферните влияния - 
каза кметският наместник. 
- В изминалата кризисна 
година беше много трудно. 
Много хора казваха, че ще 

помогнат, но като си стъ-
пят на краката“ - сподели 
Райко Лалев.
	 Най-належащо е сега 
да се направи ламаринена 
обшивка на част от бетон-
ните колони отвън, както 
и да се постави ондулин 
върху покрива. Инициато-
рите на строежа се надя-
ват, че въпреки оскъдните 
средства ще успеят да об-
коват купола и камбанари-
ята с медна ламарина. 
	 „Проектът за изпис-

ването на стените 
вече е готов – ин-
формира Райко 
Лалев. - Художни-
ци идваха няколко 
пъти. Предстои про-
ектът им да бъде 
одобрен от БПЦ. 
Почти всички бъл-
гарски църкви са 
построени с добро-
волния труд и със 
средствата на до-
бри хора. 

Кризата íе плаши хîрата îт Деáел äял, ñтрîят църквата

факт - трети ñме в електрîííîтî преáрîяваíе
на стр. 2

Рециäивиñт влиза в затвîра, 
íарязал вратата íа летíия театър

на стр. 2

РУжа ЛЮБеНова

	 Нелегален дистрибутор 
на цигари в Габрово, бара-
бар с 940 кутии от 17 вида 
папироси без бандерол, 
спипаха местните митнича-

ри и полицаи. Доставчикът 
е задържан на ул. „Станци-
онна“.
	 Проверката била осъ-
ществена в сряда. Дейст-
вал смесен екип от служи-
тели на сектор "Противо-

действие на икономическа-
та престъпност" в ОДМВР и 
митничари. „Дистрибуторът“ 
шофирал "Хонда Сивик". 
Проверяващите го спрели 
на „Станционна“ и тарашът 
започнал. 

Пипíаха “äиñтриáутîр” íа íелеãалíи циãари, плаñирал 17 виäа

на стр. 2

НадЯ Тихова

	 Втората премиера на 
„Облачна приказка“ тази 
неделя ще обогати отново 
репертоара на габровския 
Куклен театър, съобщи ди-
ректорът на театъра Илиян 
Иванов. Приятното и за-
нимателно представление, 
поставено от Теменужка 
Коларова, се играеше в 
габровския театър преди 
2-3 години. Сега то се въз-
ражда на сцената изцяло 

обновено с участието на 
други актьори – Богдан 
Богданов и Радостина Хри-
стова. Тази неделя от 11 
часа малките габровчета 
и техните близки могат да 
видят в театъра „Облачна 
приказка“. Онези, които 
държат на класиката, мо-
гат да изчакат следващите 
неделни представления – 
на 20 февруари е „Чер-
вената шапчица“, а на 27 
февруари - „Принцесата и 
граховото зърно“.

	 В Севлиево започна 
почистването на инертните 
материали за опесъчаване 
на улиците, съобщи Или-
яна Шеневска от общин-
ската управа. От началото 
на седмицата се извършва 
ръчно и машинно почист-
ват натрупалите се пясък 
и кал в ъглите между път-
ните платна и тротоарите. 
	 Предвижда се след из-
стъргването и измитането 
на главните да се пре-
мине към почистване на 

второстепенните и вътреш-
нокварталните улици. Тази 
дейност е подготовка за 
предстоящото пролетно 
миене на улиците в града, 
което ще започне от сре-
дата на месец март.
  	 Общинската админи-
страция вече е създала 
организация и за аварийно 
изкърпване на най-опасни-
те дупки по главните пътни 
артерии в Севлиево, поя-
вили се през зимните ме-
сеци, гарантира Шеневска.

	 Кметът на община 
Трявна инж. Драгомир Ни-
колов се срещна с члено-
вете на организационния 
комитет за провеждане на 
61-вата колоездачна оби-
колка на България –  Ве-
селин Михайлов, предсе-
дател на републиканската 
съдийска комисия на Бъл-
гарски колоездачен съюз, 
Васил Дянков – говорител 
на колоездачната обикол-
ка на България, и Ангел 
Несторов - представител 
на клуб „Янтра – Габрово”, 
съобщиха от общинската 
администрация. 

	 По време на срещата 
Веселин Михайлов връчил 
благодарствено писмо на 
инж. Николов за приноса 
му за популяризиране на 
колоездачния спорт и за 
преминаването за първи 
път от 21 години на коло-
ездачната обиколка отно-
во през Трявна. На среща-
та е била обсъдена и въз-
можността Трявна да бъде 
етапен град и по време на 
тазгодишната международ-
на колоездачна обиколка 
на България, която ще се 
проведе от 11 до 17 сеп-
тември 2011 г. 

Трявíа ñ îтличíа îцеíка за пîñрещаíетî íа 
Оáикîлката, заявка за íîвî äîмакиíñтвî

илияí иваíîв ãлаñи за íеäеля втîра 
премиера íа „Оáлачíа приказка”

В севлиевî запîчíа прîлетíîтî 
пîчиñтваíе íа улиците

Д-р Бîжиäар Паралчев: „Тази ãîäиíа áîлíицата в севлиевî 
ще лекува и ñърäечíî-ñъäîви заáîляваíия, и äиаáет"на стр. 2
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Продължава от стр. 1

 ÄÈÌÈÒÐÈÍÊÀ ÃÎËÅÌÀÍÎ-
ÂÀ: 

 : „ÍÅ 

 ÅËÅÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ: 

 ÐÓÆÊÀ ÌÈÒÅÂÀ: 

 ÁÅË×Î ÁÅË×ÅÂ: 

Äîáðè 
ñïåöèàëèñòè ëè 
ñà âèñøèñòèòå?

 - Г-жо Найденова, как-
во е мнението ви за пред-
ложените от правител-
ството промени в Закона 
за закрила на детето?
 - Започнала съм своя-
та дейност в образование-
то като учител преди доста 
години и съм преподавала 
в онова време, в което 
имаше и вечерен час, и 
оценка на поведението. 
Според мен тези пред-
ложения са едно добре 
забравено старо, защото 
засягат правила, които 
съществуваха в система-
та на образованието, но 
бяха изоставени. Сега се 
правят опити да се въз-
становят тези забрани. 
Родителите като цяло под-
крепят промените и смя-
тат, че отдавна е трябвало 
да бъде въведен вечерен 
час. Искам да отбележа, 
че за мен е куриозно и не-
разбираемо родителите да 
търсят спасение в новите 

санкции, за да се мотиви-
рат да забранят нещо на 
децата си. Това показва, 
че една част от тях се 
чувстват буквално безсил-
ни да контролират децата 
си. Мисля, че много труд-
но ще се изгради това, 
което вече е унищожено, 
защото механизмът, който 
регулираше спазването на 
вечерния час, ученически-
те униформи и нормите на 
поведението, отдавна го 
няма или не е ефикасен 
в нашите условия. Идеите 
са хубави, но проблемът 
е в това кой ще контроли-
ра изпълнението на тези 
забрани, какви ще бъдат 
санкциите, дали ще са гло-
би, обществено-полезен 
труд или нещо друго, кой 
ще ги налага и под каква 
форма. За целта законите 
трябва да бъдат още по-
сериозно променени по 
отношение на функциите 
на образователната сис-
тема и на другите институ-
ции, които са ангажирани 

Ãðåòà Íàéäåíîâà: „Êóðèîçíî å äà ðàç÷èòàìå íà çàêîí, çà äà ñå ñïðàâèì ñ äåöàòà ñè”
 Малолетните ще трябва да бъдат придружа-
вани от по-възрастен, ако излизат вечер, пред-
виждат приетите от правителството промени в 
Закона за закрила на детето. Децата, ненавърши-
ли 14 години, ще трябва да бъдат придружавани 
от родител, настойник, попечител или от друго 
лице, което ще се грижи за тях след 20 часа. Ако 
детето е на възраст между 14 и 18 години, ве-
черният час е 22 часа. Забранява се да бъдат ос-
тавяни без надзор и грижа децата до 12-годишна 
възраст. Какво е мнението на дългогодишните 
учители в Габрово за тези промени в законодател-
ството, засягащо най-малките, попитахме новия 
директор на  габровското СОУ „Отец Паисий“ Гре-
та Найденова.

Семинарът започва утре 
и ще приключи в неде-
ля. Според изготвената 
програма сутрин в хотел 
„Балкан” ще се състоят 
теоретичните занимания, 
а от 16 до 18 часа в зала-
та по акробатика в ком-
плекс „Христо Ботев” ще 
провежда тренировки със 
състезатели от национал-
ните гарнитури на Бълга-
рия, сред които ще бъдат 
и представителките на 
„Акроарт” Ренета Делиа-
гова и Сара Тодорова. Ли-
лян Александров, Пламен 
Нанев, Пламен Голчев, 
Деница Калчева и Цветан 
Бояджиев пък ще бъдат 
треньорите от габровския 
клуб, които ще попиват 
знания от Ирина Карава-
ева. Междувременно за 
участие в силен между-
народен турнир в Солун 
ще отпътуват други две 
от по-малките националки 
на „Акроарт”. За медали 
в Гърция ще се борят ре-
публиканските шампионки 
на батут и двоен миниба-
тут при момичетата до 10 
и до 12 години Христина 

Îëèìïèéñêàòà øàìïèîíêà Èðèíà 
Êàðàâàåâà ïðèñòèãà äíåñ â Ãàáðîâî

с възпитанието на децата, 
като общинската админи-
страция, полицията и со-
циалните служби. 
 - Вие и Вашият екип 
как се справяте с учени-
ци, които системно нару-
шават реда или отсъстват 
от часовете?
 - В училището ни има 
Комисия за борба с про-
тивообществени прояви на 
непълнолетни и пълнолет-
ни ученици. Тази комисия, 
заедно с педагогическия 
съветник, винаги търси и 
предпочита най-вече пре-
вантивната работа. Разго-
варяме повече с учениците 
за реда и за правилата 

в училище. 
Разбира се, 
търсим и 
контакт с 
родителите. 
П о н я к о г а 
обаче това 
се оказва 
доста труд-
но. Много 
р о д и т е л и 
дори не 
живеят с 
децата си 
поради фа-
кта, че са 
з амин а л и 
за чужбина 
или рабо-
тят в други 
г р а д о в е . 
Децата са 
оставени на 
баби и дядо-
вци, на дру-
ги роднини, 
п о н я к о г а 
дори на 

комшиите. Това е много се-
риозна пречка за контакта 
ни с родителите. Най-често 
точно такива ученици, кои-
то не са под пряк родител-
ски контрол, ни създават 
проблеми. От друга стра-
на, има родители, които 
са си изградили погрешна 
представа за децата си и 
за нас като техни учители. 
Просто са агресивно на-
строени. Все пак мисля, че 
има ефект от това, което 
правим. Получава се, но 
с повече срещи, с повече 
разговори и с убеждаване 
на родителите. 
 - Какво налага въвеж-
дането на по-строги за-

брани над учениците?
 - През последните го-
дини се промени качество-
то на живот на учениците. 
Детето вече има възмож-
ност да ходи на най-раз-
лични места. На практика, 
когато то е извън учили-
ще и родителите отсъстват 
от къщи, никой не може 
да бъде сигурен къде се 
намира то и с какво се 
занимава. Вечер децата 
получиха възможност да 
ходят на заведения, да се 
събират по купони и да 
ходят на дискотека. Про-
мени се балансът между 
почивката, учебния труд 
и забавленията. Нощният 
живот, разбира се, влоши 
и качеството на учебния 
процес. Дори и възрас-
тен човек, ако всяка вечер 
ходи на дискотека, ще вло-
ши качеството на работа-
та си. Ето защо на първо 
място трябва да се търси 
промяна в качеството на 
живота на децата. Твърде 
тревожна е консумацията 
на алкохол и цигари, на 
дрога. Все по-ниска стана 
възрастовата граница, на 
която малолетните пося-
гат към тези зависимости. 
В крайна сметка боледува 
цялото ни общество и в ре-
зултат на това все по-труд-
но младите хора успяват 
да се изградят като соци-
ални личности, което води 
до тяхната деградация.
 - Чия е отговорността 
за това състояние?
 - Възпитанието е основ-
на функция на семейство-
то и започва не от ранна 

възраст, а от първите дни 
на детето. Неслучайно е 
измислен изразът „първи-
те седем години“. Те не 
са нито ученически, нито 
са в учебно време. Няма 
по-важно нещо от първо-
началното възпитание на 
децата, от създаването 
на баланс в семейството, 
който да оформи  отноше-
нието на детето към по-
възрастните. Моделът на 
поведението се формира 
от отношенията вътре в 
самото семейство. Вече 
престъпвайки прага на 
училището, ученикът малко 
или много е с изградени 
навици и мироглед към 
околните. Още от първия 
учебен ден си личат деца-
та, които уважават по-въз-
растните и тези, които се 
държат твърде свободно 
с тях. Училището е обра-
зователна институция и то 
може да възпитава само 
като образова. Вярно е, 
че ние също формираме 
модели на поведение, но 
в никакъв случай не бива 
да се прехвърля основна-
та отговорност за възпи-
танието на децата върху 
училището. В извънучебно 
време ние не можем нито 
да следим какво е тяхното 
поведение, нито с какво 
се занимават. 
 - Ще попречи ли на 
Вашата работа или ще Ви 
помогне въвеждането на 
оценка за поведение?
 - Зависи с какво е об-
вързана тя и какви са сте-
пените на оценка, какво 
произтича като санкции от 

нея. В момента ние имаме 
Правилника за приложе-
ние на Закона за народ-
ната просвета, в който чл. 
139 визира санкциите за 
ученика. Смятам, че сама-
та писта на наказанията е 
твърде къса. Първото ниво 
в нея е забележка, второ-
то – предупреждение за 
преместване в друго учи-
лище, третото – премест-
ване. Може би ще е по-до-
бре, ако тази писта стане 
например петстепенна, за 
да има повече възможност 
за разговори с децата и 
с родителите. Отново ще 
подчертая, че ако няма 
достатъчно адекватна сис-
тема за контрол, оценката 
за поведение също няма 
да бъде ефективна.

„ Д е п о з и т 
Бонус 13 
допълва бо-
гатата гама 
от депозит-
ни продукти 
на “Алианц 
Банк България” - сподели 
нейният изпълнителен ди-
ректор  Галя Димитрова - 
Този депозит е поредното 
атрактивно предложение 
към наши и потенциални 
клиенти. Това предложе-
ние е изцяло съобразено 
с техните нужди. В момен-
та продължава и промоци-
ята по тримесечни депо-
зити в лева и евро, като 
годишната лихва достига 
6,5% в лева.” 

Íîâ äåïîçèò ñ ëèõâà 
äî 13% îò “Àëèàíö 
Áàíê Áúëãàðèÿ”
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 Точно преди една го-
дина в габровското село 
Дебел дял започна строи-
телството на православния 
храм „Св. Лазар Дебелдял-
ски“. Само за 12 месеца, 
благодарение на добровол-
ческия труд на хората от 
Дебел дял, Музга, Камещи-
ца, Гъбене, църквата вече 
се издига на повече от 3 
метра височина и очаква 
да дойде пролетта, за да 
бъде отлята първата й пло-
ча. Оттам нагоре ще започ-
ват куполите на храма, ко-
ито по думите на кметския 
наместник Райко Лалев ще 
бъдат много красиви, но 
и ще се нуждаят от до-

бър майстор, тъй като били  
трудни за изпълнение.
 Още преди 10 години 
започнала акцията на селя-
ните за построяването на 
храма. Тогава се ангажирал 
покойният архитект Карл 
Кандулков, който направил 
проект, но той се оказал 
твърде грандиозен за въз-
можностите на селото и на 
няколко пъти се наложило 
да бъде орязван. След като 
отпаднали избата и поп-
ската къща, сградата ста-
нала със застроена площ 
от 110 кв. метра – мащаб, 
на който могат да завиж-
дат доста градските църк-
ви. Успоредно със строежа 
на храма дошло и раз-
решението от Търновската 

Çà åäíà ãîäèíà öúðêâàòà â Äåáåë 
äÿë ñå èçäèãíà äî ïúðâà ïëî÷à

митрополия Дебел дял да 
се обособи като самостоя-
телна енория, било избра-
но църковно настоятелство 
и бил назначен свещеник. 
 „Пари получаваме 
само от дарения. На два 
пъти ни помогна Дирекци-
ята по вероизповеданията 
с по няколко хиляди лева. 

Намират се фирми, които 
ни дават материали, вмес-
то пари“ - обясни кметски-
ят наместник пред „100 
вести“. „Работим на ръка и 
всичко отливаме като ки-
тайците. В строителството 
се включва кой с каквото 
може - приятели, съседи 
и роднини. Идват стари 

хора, с по 150 лв. пен-
сия, и дават по 200 лв. за 
църквата“ - разказва въо-
душевен той. Кметът не се 
ангажира да каже кога ще 
е готов храмът „Св. Лазар 
Дебелдялски“, но е сигу-
рен, че докато имат сили, 
селяните няма да спрат да 
работят за него.

в лицето на нейния пред-
седател Пюзант Касабян, 
секретаря Хари Викторов 
и треньора на национал-
ния отбор Ясен Хернаниев, 
наблюдава финалните сре-
щи от общинското учени-
ческо първенство, които 
се проведоха в спортна 
зала „Орловец”. Гости-
те изгледаха двубоите за 
първото място при уче-
ниците от 5 до 7 клас, 
юношите и девойките. При 
момичетата до последния 
мач стигнаха тимовете на 
СОУ „Отец Паисий” и СОУ 
”Райчо Каролев”. Победата 
извоюваха представител-
ките на 11-то Камелия Ата-
насова и Габриела Колева, 
които спечелиха с по 2:0 
срещу съперничките си 
Иванела Иванова и Миха-
ела Стругарова. 
 При момчетата пък об-
щински първенец стана от-
борът на училище „Цанко 
Дюстабанов”. Траян Димов 
надигра с 2:0 Йоан Яма-
лиев, в отделните геймове 
21:11 и 21:7, а Николай 
Александров победи със 
същия резултат Цветомир 
Петров, съответно с 21:10 
и 21:13. 

Пенева и Симона Ивано-
ва. Миналата година в съ-
щия турнир взеха участие 
Ренета Делиагова и Сара 
Тодорова, които спечели-
ха първите места в своите 
възрастови групи. 

Самото звание „почетен 
гражданин“ съдържа в 
себе си изискването за 
почит. Признанието за 
един човек, че с живота 
и делата си е заслужил 
да бъде почитан от своите 
съграждани, съвсем не се 
изчерпва с тържествената 
сесия на местния парла-
мент, на която се обявява 
за „Почетен гражданин на 
Габрово“. Тези хора трябва 
да са почитат во веки 
веков, докато имената 
им стоят наредени в този 
списък. И тъй като Об-
щината и Общинският съ-
вет олицетворяват града и 
имат правото да действат 
в името и от името на не-
говите граждани, съвсем 
логично е живите почетни 
граждани да бъдат поз-
дравявани с официално 
писмо поне за рождения 
им ден или за определена 
годишнина, независимо 
в кой край на България 
или света живеят. Именно 
местната власт – пълно-
мощник на жителите на 
Габрово, трябва да проя-
вява инициативност за ор-
ганизиране на чествания 

на кръгли годишнини за 
почетните граждани, които 
не са между живите. Защо 
близките на починал поче-
тен гражданин на Габрово 
да не получават задължи-
телно съболезнователна 
телеграма от първенците 
на града, от името на га-
бровци? Един от пресните 
примери за забравата, ко-
ято тегне над заслужилите 
габровци, е кончината на 
почетния гражданин на 
Габрово – дългогодишни-
ят кмет на града на сто-
те паметници – архитекта 
Карл Кандулков. Признак 
на почит на паметта му 
щеше да бъде издаването 
на официален некролог от 
името на Общината и Об-
щинския съвет... Всъщност 
може би всичко това, а 
и други начини на почит, 
щом не се подразбират 
от администрацията, би 
трябвало специално да 
се запишат в Статута за 
почетните отличия на га-
бровската Община.
 Още по темата - раз-
говор с председателя на 
Общинския съвет Вале-
рий Василев, в утрешния 
брой.

Íàäãðîáíàòà ïëî÷à íà 
Ìèõàèë Ïåòðîâ å ïîòðîøåíà
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Ðúêîâîäñòâîòî 
íà ôåäåðàöèÿòà 
ïî áàäìèíòîí
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Инициативният комитет и църковното 
настоятелство при храм „Свети Лазар 
Дебелдялски - Български“ обсъдиха 
проектите за иконостас и купол на 
храма в село Дебел дял. Наред с об-
съждането на проектите за изписване 
на църквата, които единодушно бяха 
приети, инициативният комитет реши 
да организира посещение до гроба на 
Св. Лазар Български и ако е възможно, 
оттам да се донесат част от мощите 
на светеца за освещаването на храма. 
Местоположението на гроба на Св. 
Лазар вече е уточнено – един от мана-
стирите в област Измир, Турция. 
 Според председателя на инициатив-
ния комитет нЕДко нЕДкоВ (на малка-
та снимка), дори да не е възможно да 
се вземат част от мощите му, то поне 
пръст от гроба на Св. Лазар трябва да 
се донесе в родното му село. Недков 
допълни, че до момента са издирени 
много родственици на светеца от близо 
и далеч и чрез тях се събират писмени 
спомени за времето, в което е живял 
светия мъченик. 
 Св. Лазар Български е един от 
последните български светци. Живял е 
в края на ХVІІІ, началото на ХIХ век. 
Още като момче той оставил родното 
си село Дебел дял и отишъл в Мала 
Азия. В селото Соми той бил нает за 
овчар, но като християнин предизвикал 
омразата на турците против себе си и 

някой си турски големец го хвърлил в 
тъмница. След дълги изтезания и жес-
токи мъчения, които Лазар мъжествено 
понасял поради голяма любов към Хри-
ста, той бил убит на 23 април 1802 г. 
на 28-годишна възраст. 
 Според Църквата, Господ го приел 
във вечните Свои обители и го просла-
вил на небето и на земята: над мощите 
на Св. Лазар ставали много чудеса. За 
него било написано житие и била със-
тавено служба в негова чест. Образът 
му е изписан в цял ръст в параклиса на 
Рилския манастир „Свети Архангели”, 
гдето е означено и родното му село 
Дебел дял. 

В селî Деáел äял èзäèрèха грîáа íа 
Светè Лазар Българскè, ще гî пîсетят
17.03.2011 г. в. „100 вести“

15.12. 2011 г. в. „100 вести“

11.02.2011 г. в. „100 вести“

хронология на изграждането на храм „Свети Лазар Дебелдялски - Български“

×ÅÒÂÚÐÒÚÊ  100/-40   ÏÅÒÚÊ 110/-20  ÑÚÁÎÒÀ 110/-10 ÍÅÄÅËß 110/-10USD - 1.32026, EUR - 1.95583, CHF - 1.19411, GBP - 2.71756
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Òðÿáâà ëè 
äà èìà 
ùàíäîâå íà 
ïëîùàäà?

 Със съдействието на габров-
ското духовенство и благослове-
нието на Великотърновския мит-
рополит Григорий, на 29 ноември 
в църквата “Света Троица” в 17.00 
часа ще бъдат донесени мощите 
на Свети апостол Андрей Първоз-

вани, които са се съхраняват в 
катедралния храм във Велико Тър-
ново. Ще бъде отслужено бдение 
до 21.30. часа
 На Андреев ден - 30 ноември, 
от 8 часа в църквата “Света Тро-
ица” ще се отслужи утринна със-

вета литургия. Мощите на Свети 
апостол Андрей Първозвани ше 
бъдат изложени за поклонение до 
12.00 часа.
 Очаква се на свещенодей-
ствието да присъства и Велико-
търновският митрополит Григорий.

 Пристигането на мощите на 
Свети апостол Андрей Първозва-
ни е второто по важност събитие 
за габровските миряни след ид-
ването на плащеницата на Свети 
Иван Рилски в Габрово преди 
няколко години.

Ìîùèòå íà Ñâåòè àïîñòîë Àíäðåé Ïúðâîçâàíè - â öúðêâàòà “Ñâåòà Òðîèöà”

 Баба Цана Чолакова от 
Донино днес навършва 100 
без една години. В събота 
целият род ще се събере 
да отпразнува рождения 
й ден и къщата на Донино 
ще бъде тясна. Две деца е 
отгледала и сега се радва 
на 5 внуци - все момчета 
и 8 правнуци - 5 момчета 
и 3 момичета. Всъщност 
тя е родена в с. Беленци 
и едва навършила 3 годи-
ни остава сираче. Баща 
й бил убит в Балканската 
война през 1912 г. Нейна-
та майка - баба Дона е 
доживяла до 99 години и 
8 месеца. Останала вдо-
вица нощем работела на 
плетачна машина в къщи, 
а денем по хорските ниви, 

за да отгледа двете си 
дечица - малкия си син и 
по-голямата Цанка. Каката 
през деня гледала брат-
чето, та майка й спокой-
но да копае, да жъне, да 
коси. Тежък бил живота на 
село. "Мен ма зема учи-
телката, Тица се казваше, 
измоли ме от мама да 
свърша училище, да мога 
след това да си изкар-
вам хляба - разказва баба 
Цана. Изкарах четвърто 
отделение и ме изпратиха 
да уча в града. Ама с тоз 
куц крак /като бебе я из-
тървали и единия й крак 
пострадал/ как се ходи от 
Беленците до Габрово вся-
ка сутрин. Като закъснея, 
учителките ми се карат 
и аз взех да плача. Днес 
плача, утре - пак. Един път 

рекох: няма да ида, няма и 
да казвам на мама. И като 
увиснах по прозорците на 
плетачницата до хотела /
бившият хотел "Бузлуджа"/ 
да гледам как работят. Ту 
на единият прозорец, ту 
на другият. Майсторът, бай 
Стефан, ме видял и пораз-
питал за мен. А те с баща 
ми заедно били по окопи-
те във войната. Моят баща 
е командвал цял полк, но 
са го убили по Петровден. 
Та, бай Стефан заръчал да 
отида с мама в плетачни-
цата. Пък мама знай, че 
съм на училище". Отишли 
си в къщи и майка й за-
почнала да й се кара, че 
е още малка за работа, 
а и малко ще й плащат. А 
тя и сега помни първата 
си плата, едва на десет 

години за първия си ме-
сец работа взела 32 лева. 
Извивала прежда, подгот-
вяла калемите за плетене. 
Станала на 12 години, ко-
гато я пуснали да работи 
на машината във фабри-
ка "Стефан Гатев". Първо 
оплела няколко шалчета. 
Работили по 12 часа на 
ден. След това започнала 
в "Братя Георгиеви", оттам 
си взела плетачна маши-
на за 16 хил. лева и я 
изплатила само за година 
време. По цял ден, когато 
си била в къщи плетяла на 
нея. Майка й й викала да 
поизлезне сред момите, а 
тя си знаела своето - да 
плете и пак да плете. По-
късно отишла да работи 
във фабрика "Надежда". 

 Народният предста-
вител от НДСВ Станимир 
Илчев не се е отказал от 
идеята за реализация на 
проекта за изграждане на 
тунел под връх Шипка.
 Обикновено за тази 
стогодишна мечта на га-
бровци се говори по вре-
ме на избори, а проектът е 
станал нарицатален за да-
дено, но неизпълнено обе-
щаниe, на кандидат-депу-
тати и  местни управници. 

 От къща в с. Идилево, Севлиевско, неизвестен 
извършител обра медните съдове миналата нощ, съоб-
щиха от пресцентъра на полицията в Габрово. Крадецът 
проникнал в сградата, след като взломил вратите, които 
срещнал по пътя си. Стопаните се жалват, че са задиг-
нати още два електрожена, медна лозопръскачка, медни 
ел.проводници, две акумулаторни батерии, инструменти 
и други вещи. Нанесените от обира щети все още са в 
процес на установяване. По случая е образувано дозна-
ние срещу неизвестен извършител. 
 Същата нощ - 26 срещу 27 ноември е ограбена и 
механа в с. Боженци, в която е проникнато, след като е 
разбита касата на входната врата.

 ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÑÒÎßÍÎÂ: 
„Според 
мен тряб-
ва. Не е 
правил -
но да се 
премах -
ва, той 
създава 
празнич-
на ат-

мосфера. По-добре е и 
коледното дръвче да е на 
самия площад, по-добре 
се вижда, а ако е Дома 
на културата идва много 
високо“.
 ÖÂÅÒÀÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ: 

„Тр я б в а 
да има, 
разбира 
се, вина-
ги е има-
ло. Не е 
правилно 
да се от-
меня, от-

там сме свикнали да си 
купуваме неща за Коледа. 
Чух, че и елхата няма да 
е на площада.  Промени-
те идват всеки ден, така 
че правят каквото си ис-
кат“.
 ÖÅÍÀ ÍÈÊÎËÎÂÀ: „Може 

би съм 
съгласна 
с това 
н е щ о , 
п о - т ъ р -
жествено 
е когато 
ги има 
и тради-
цията се 

запази. По-хубаво ще е 
елхата да не е на самия 
площад, защото ще се 
освободи повече място“.
 ÍÈÊÎËÈÍÊÀ ÌÈÐÅÂÀ: „ Не 

знам, но 
все пак 
ми  се 
с т р у в а , 
че не е 
м н о г о 
правил -
но да ги 
м а х а т , 
защото е 

все пак празник и трябва 
да има празнична атмос-
фера. Няма да има много 
доволни от факта, че ба-
зар няма да има. Все пак 
там нещата са по-евтини, 
а имаме да купуваме мно-
го подаръци“.

 Отливат се основите 
на бъдещата църква в Де-
бел дял, която ще носи 
името на светеца от се-
лото Свети Лазар Българ-
ски-Дебелделски, съобщи 
за "100 вести"  отец Ста-
нислав Хубчев - председа-
тел на Църковното насто-
ятелство. През юни бяха 
изкопани основите на 
бъдещата сграда, а през 
миналата седмица бяха 
отлети от бетон и стъп-
ките. Ще припомним, че 

за да реализират мечтата 
си да имат църква, об-
лечена в конкретна идея 
от преди 12 години,  в 
Дебел дял създадоха спе-
циален фонд на името на 
светеца за събирането на 
средства. В него дотук 
е постъпила скромната 
сума от 1100 лева. Строи-
телството започнало пре-
ди всичко с даренията на 
спомоществователи, които 
засега искат да останат 
анонимни докато не се 
завърши градежът. 

Â 100-òå ïðåêðà÷è áàáà Öàíà îò Äîíèíî

Продължава на стр. 2

Îòëèâàò îñíîâèòå íà öúðêâàòà â Äåáåë Äÿë

Продължава на стр. 2

 Габровският кмет То-
мислав Дончев е наложил 
глоби на три партии и 
коалиции, които все още 
не са се премахнали пре-
дизборните си материали 
за отминалияпреди месец 
местен вот. Става дума за 
материали, разлепени на 
нерегламентирани места.
 Наказателните поста-
новления са за коалиция 

“БСП и партия Българска 
социалдемокрация”, за 
Коалиция “Обединена дес-
ница” и на политическа 
партия “Атака”. Глобите са 
размер от 200 лева.
 От пресцентъра на 
Общината съобщиха, че 
санкции са били наложе-
ни и на други физически 
лица, които също са раз-
лепвали рекламни агита-
ционни материали на не-
регламентирани места.

Äîí÷åâ íàëîæè ãëîáè íà 
òðè ïàðòèè è êîàëèöèè

       Любо ДИМИТРОВ

 Румен Иванов от ГЕРБ 
и Цветан Йорданов от гру-
пата "Обединена левица " 
ще бъдат заместник пред-
седатели на новия Общин-
ски съвет в Дряново. Това 
решиха местните законот-
ворци на заседание на 
съвета. На него за пред-
седател на Постоянната 
комисия"Финансово-ико-
номическа политика" бе 

избран Николай Марков 
от "Обединена левица", а 
за секретар Цветан Йор-
данов. На ПК"Устройство 
на територията, селско, 
горско, водно стопанство 
и екология" шеф стана 
Михаил Ганчев от КПБ, а 
секретар Петя Куманова 
от ПД "Социалдемократи". 
Д-р Нено Ненов от коали-
ция "Задено за Дряново"бе 
утвърден за председател 
на ?????????????????????? 

Ïî÷èíà ãîëåìèÿ àíèìàòîð Äîíüî Äîíåâ
- áàùàòà íà “Òðèìàòà ãëóïàöè”

 Поезия, фотография и 
благотворителност се пре-
плетоха снощи в Художест-
вената галерия "Христо Цо-
кев". Приятна за сетивата 
и душата вечер под мотото 
"ПроВглеждане" предложи-
ха на габровци поетесата 
Елена Христова, фотогра-
фът Венцислав Симеонов 
и издателство ЕКСпрес. 
Представени бяха творби 
от третата поред поетична 
книга на Елена Христова. 

Ïîåçèÿ è áëàãîòâîðèòåëíîñò 
â ãàëåðèÿ “Õðèñòî Öîêåâ”

Продължава на стр. 10

Îáðàõà ìåäíèòå ñúäîâå 
îò êúùà â Èäèëåâî

Èë÷åâ ïîäõâàùà îòíîâî 
ïðîåêòà çà òóíåë ïîä Øèïêà

ÃÅÐÁ è Ëåâèöàòà äàäîõà çàì.-
ïðåäñåäàòåëè íà ÎáÑ â Äðÿíîâî

 Вчера сутринта почи-
на след тежко боледуване 
известният аниматор и ка-
рикатурист Доньо Донев. 
Причината за кончината 
му е инсулт, който получил 
в Александровска болни-
ца.
 Доньо Донев ще оста-
не като един от най-ярките 
представители на българ-
ската школа в световното 
анимационно кино, носител 
на престижни международ-
ни награди на големи фил-
мови фестивали в Обер-
хаузен, Лайпциг и други. 
Той е един от българските 
кинематографисти, изуча-
вани в киноинститутите по 
света. Доньо Донев е „ба-
щата” на „Тримата глупаци“ 
- един от най-обичаните 
и емблематични български 
анимационнни филми.
 Поклонението пред 
тленните останки на голе-

мия български художник, 
аниматор, сценарист и 
режисьор ще бъде в пе-
тък,   от 11.30 до 12.30 ч. в 
църквата “Свети Седмочи-
сленици” в София. Доньо 
Донев ще бъде погребан в 
Алеята на бележитите бъл-
гарски творци в Централ-
ните софийски гробища.

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

27 април, четвъртък
Св.	свщмчк	Симеон,	брат	
Господен	по	плът.
							28 април, петък
Св.	 апли	 Иасон	 и	 Сосипа-
тър.

29 април, събота
Св.	9	мчци	в	Кизик.	Преп.	
Мемнон	Чудотворец	(От-
дание	 на	 Томина	 неделя)	
(Тип.	с.	461).

30 април, неделя
†	3	Неделя	след	Пасха			на	
св.	 Мироносици.	 Св.	 ап.	
Яков	 Заведеев.	 Св.	 До-
нат,	 еп.	 Еврийски.	 Гл.	 2,	
утр.	ев.	4,	ап.	Деян.	12:1-
11	 (с.	 488),	 лит.	 ев.	 Мк	
15:43-16:8	(Тип.	с.	278,	т.	
2,	за	реда	вж.	Тип.	с.	273,	
т.	6).	

1 май, понеделник
Св.	 прор.	 Йеремия.	 Прпм-
чк	 Акакий	 Серски.	 Св.	 Та-
мара	Грузинска.

2 май, вторник
Св.	цар	Борис-Михаил.	Св.	
Атанасий	 Велики	 (Тип.	 с.	
283,	 т.	 4	 или	 с.	 285,	 т.	
2).

3 май, сряда
Св.	мчци	Тимотей	и	Мав-
ра.	Преп.	Петър,	еп.	Арго-
ски	чудотворец.

4 май, четвъртък
Св.	прпмчца	Пелагия.

5 май, петък
Св.	 вмчца	 Ирина.	 Преп.	
Иеракс	Египетски.

6 май, събота
Св.	 вмчк	 Георги	 Победо-
носец.	Св.	прав.	Иов	Мно-
гострадални	 (Гергьовден)	
(Тип.	 с.	 275,	т.	4)	 (Отда-
ние	на	Неделя	на	Мироно-
сиците).

7 май, неделя
†	4	Неделя	след	Пасха			на	
Разслабления.	Св.	мчк	Ака-
кий.	Св.	Авив,	еп.	Некрес-
ки.	 Гл.	 3,	 утр.	 ев.	 5,	 ап.	
Деян.	9:32-42	(с.	25),	лит.	
ев.	Ин	5:1-15	(Тип.	с.	464).

Ангелският	език	според	отците	е	гласът	на	сърцето,	на	благодатно-
то	мълчание

Съобщение
	 Църковното	настоятелство	на	храм	"Свети	

Лазар	Български	(Дебелдялски"	известява	всички,	
съпричастни	към	неговото	дело,	че	след	храмовия	

празник	23	април,	до	предстоящото	освещаване	на	
храма,	същият	ще	бъде	отворен	за	посещение
и	молитва	на	големите	християнски	празници.	
Това	може	да	се	извърши	и	по	друг	повод	след
предварително	съгласуване	с	представител

на	църковното	настоятелство.
Телефон	за	връзка:	0896/391-525

Църковно	настоятелство	на	храм	"Свети	Лазар	
Български	(Дебелдялски)"	-	с.	Дебел	дял,	

община	Габрово

	 700-800	души	от	6	дър-
жави	 ще	 пристигнат	 този	
уикенд	 във	 Велики	 Преслав	
и	Шумен,	за	да	участват	в	
Първия	 международен	 сим-
позиум-събор	 на	 богомили-
те,	 съобщи	 ШУМ.БГ.	 Подо-
бен	форум	се	организира	за	
първи	път	в	България,	обяви	
на	пресконференция	органи-
заторът	 му	 Асен	 Асенов	
от	Фондация	„Виделей“.
	 На	 нея	 присъстваха	
също	физикът	Филип	Фили-
пов	и	писателят	и	изследо-
вател	 на	 богомилството	
инж.	Христо	Маджаров.
	 "Богомилството	 е	 мос-
тът	 между	 християнство-
то	 и	 исляма.	 Ние	 не	 сме	
религиозни,	 ние	 сме	 вярва-
щи.	Религиите	разделят	хо-
рата“,	заяви	Асенов.
	 „Целта	 ни	 не	 е	 да	 въз-
становим	 богомилството,	
то	е	изиграло	своята	роля	в	
историята.	Сега	последова-
тели	 са	 Бялото	 братство	
и	 Розенкройцерите“,	 доба-
ви	 и	 Филип	 Филипов,	 като	
обясни,	 че	 няма	 друг	 народ	
в	 света	 с	 толкова	 силен	
езотеричен	 импулс	 като	

българския.
	 Срещу	 събора	 вече	 ско-
чи	 Православната	 църква.	
На	 сайта	 й	 обръщение	 към	
християните	помести	Вар-
ненският	 и	 Великопреслав-
ски	 митрополит	 Йоан.	 В	
него	той	определи	богомил-
ството	 като	 пагубно	 уче-
ние,	 което	 „води	 агресивна	
битка	 за	 погубването	 на	
нови	и	нови	човешки	души“.
	 Пред	ШУМ.БГ	митропо-
лит	 Йоан	 порица	 организа-
торите	 и	 най-вече	 мест-
ните	 управници,	 които	 са	
оказали	подкрепа	за	провеж-
дането	на	събора.	
	 „Няма	как	кметът	на	Ве-
лики	 Преслав	 да	 казва,	 че	
не	 участва	 в	 тази	 органи-
зация,	 когато	 той	 я	 орга-
низира.	 Най-големият	 сар-
казъм	 е,	 че	 той	 е	 доктор	
по	история,	макар	 	че	едва	
миналата	година	стана.	Той	
е	човек,	който	много	добре	
знае	 исторически	 нещата,	
другото	 оставям	 на	 него-
вата	 съвест“,	 каза	 Йоан	 и	
добави,	че	организаторите	
само	 се	 пишат	 християни,	
но	 са	 много	 далеч	 от	 хрис-

тиянството.
	 „Съдникът	е	Господ.	Ние	
сме	хора	грешни,	като	всич-
ки	човеци.	Ние	сме	ги	поме-
навали	 в	 нашите	 молитви	
винаги,	 но	 оттук	 насетне	
кой	 каквото	 прави,	 ще	 си	
носи	 и	 своята	 отговор-
ност“,	 заяви	 още	 митропо-
литът.		
	 Откриването	 на	 бо-

гомилския	 събор	 е	 днес	 в	
12,00	часа	в	залата	на	Реги-
оналния	 исторически	 музей	
в	Шумен.	В	следващите	дни	
е	 организирано	 посрещане	
на	 изгрева	 край	 Златната	
църква	 до	 Велики	 Преслав.	
В	 неделя	 пак	 там	 ще	 има	
ритуал	по	замесване	на	жив	
хляб.
	 Ще	 има	 богомили	 и	 из-

следователи	 на	 учението	
от	Франция,	Италия,	Хърва-
тия,	 Румъния,	 Босна	 и	 Хер-
цеговина.
	 *	*	*	
	 Варненският	 митропо-
лит	 изрази	 възмущение	 от	
предстоящия	 Събор	 на	 бо-
гомилите
	 За	 владиката	 поп	 Бого-
мил	 Петър	 Дънов	 и	 Ванге-

лия	 Гущерова	 са	 съмнител-
ни	„учители”	
	 Сайтът	 на	 Българска-
та	 патриаршия	 публикува	
обръщение	 на	 Варненския	 и	
Великопреславски	 митро-
полит	 Йоан	 по	 повод	 про-
веждането	 за	 втори	 път	
в	 пределите	 на	 неговата	
епархия	 на	 т.	 нар.	 "Събор	
на	 богомилите",	 който	 ще	
се	състои	от	28	април	до	1	
май	във	Велики	Преслав.
	 В	 призива	 си	 към	 осве-
щения	 клир,	 боголюбивото	
монашество	 и	 благочести-
вите	миряни	владиката	из-
разява	своето	християнско	
и	 човешко	 огорчение	 и	 въз-
мущение	от	факта,	че	при-
носите	 на	 определящия	 се	
като	православен	български	
народ	 "продължават	 да	 се	
свързват	 със	 съмнителни	
и	откровено	пагубни	„духов-
ни”	 учения,	 само	 едно	 от	
които	 е	 богомилското,	 но	
които,	 уви,	 и	 днес,	 в	 нача-
лото	на	третото	хилядоле-
тие,	 продължават	 своята	
агресивна	битка	за	погубва-
нето	на	нови	и	нови	човеш-
ки	души".

	 В	обръщението	си	мит-
рополит	 Йоан	 изтъква:	
"Тъжно	 и	 обезсърчително	
е,	 че	 все	 повече	 са	 онези	
наши	 съвременници,	 кои-
то	 търсят	 своите	 духов-
ни	 авторитети	 в	 лицето	
на	 съмнителни	 „учители”	
като	 поп	 Богомил,	 Петър	
Дънов	и	Вангелия	Гущерова,	
забравяйки	 за	 всички	 онези	
колоси	на	духа,	които	същи-
ят	 този	 наш	 православен	
народ	 е	 дал	 на	 Църквата	
и	 на	 целия	 свят	 –	 лично-
сти	 като	 светите	 братя	
Константин-Кирил	и	Мето-
дий,	 като	 княза-покръсти-
тел	 Борис	 І	 Михаил,	 като	
Всебългарския	 покровител	
Свети	 Йоан	 Рилски,	 като	
Търновския	 патриарх	 Све-
ти	 Евтимий,	 като	 Свети	
Теодосий	 Търновски,	 Свети	
Киприан	и	Григорий	Цамблак	
и	много	други,	чиито	имена	
наистина	украсяват	българ-
ския	род	във	вечността,	за	
разлика	от	всички	еретици	
и	 духовни	 шарлатани,	 кои-
то	 днес	 се	 радват	 на	 та-
къв	голям	успех	и	на	такова	
щедро	медийно	внимание".

Богомили от 6 държави идват на събор в 
Преслав и Шумен, църквата ги заклейми

1110	 г.	 се	 навършават	
на	 2	 май	 от	 успението	 на	
Св.	 Цар	 Борис	 I	 Покръсти-
теля	и	денят	ще	бъде	тър-
жествено	честван	в	първа-
та	българска	столица	Плис-
ка.	 Ден	 по-рано	 Голямата	
базилика,	където	българите	
приемат	 християнството	
преди	1152	години,	отново	
ще	 събере	 деца	 за	 Свето	
кръщение.	 Масовият	 риту-
ал	е	традиция	вече	четвър-
та	 година	 и	 тук	 християн-
чета	 са	 станали	 близо	 50	
деца.	 За	 идния	 понеделник	
са	се	записали	още	осем.

Двудневните	 чества-
ния	ще	минат	без	2	май	да	
е	обявен	за	национален	праз-

ник,	 както	 преди	 година	
призоваха	 кметът	 на	 ста-

рата	 столица	 Плиска	 Тон-
ка	 Начева	 и	 Милена	 Недева	

-	 градоначалник	 на	 община	
Каспичан,	 в	 чийто	 обхват	
е	градчето.	Вече	има	реше-
ние	на	Общинския	съвет,	до	
юни	трябва	да	се	изпратят	
до	 държавните	 институ-
ции	 всички	 подкрепителни	
писма	 от	 университети	 и	
научната	 общност.	 Сега	
Общината	се	справя	с	2500	
лв.	 за	 тържествата	 и	 раз-
чита	 на	 щедри	 дарители.	
Инициаторите	 призоваха	
на	 брифинг	 в	 сряда	 за	 по-
бързо	приемане	на	Закон	за	
старите	 столици,	 който	
ще	 уреди	 целева	 субсидия	
за	 българските	 историче-
ски	градове	и	ще	гарантира	
запазване	 на	 културното	

наследство	 и	 подобряване	
на	инфраструктурата.

На	 2	 май	 честванията	
стартират	 със	 Света	 ли-
тургия	 в	 храм	 „Св.	 Цар	 Бо-
рис	Михаил“	в	Плиска,	която	
ще	бъде	отслужена	от	Вар-
ненския	 и	 Великопреславски	
митрополит	 Йоан.	 После	 в	
културно-историческия	ком-
плекс	 Двор	 на	 кирилицата	
ученици	 ще	 се	 надпревар-
ват	 по	 знания	 за	 Първата	
българска	 държава,	 а	 ще	 ги	
оценява	 жури	 от	 извест-
ни	 историци.	 Там	 ще	 бъде	
осветен	 и	 изграденият	
паметник	 на	 Цар	 Борис	 I.	
Монументът	е	вдигнат	по	
волята	на	създателя	на	ком-

плекса	Карен	Алексанян.
Празникът	 ще	 завърши	

с	 благодарствен	 молебен	 и	
концерт	на	площада	в	ста-
рата	столица,	където	също	
има	паметник	на	покръсти-
теля.	Двата	са	единствени	
в	страната.

Все	 повече	 туристи	
стигат	 до	 Плиска	 –	 през	
2014	 година	 престолнина-
та	 е	 посетена	 от	 30	 000	
души,	 но	 след	 честването	
на	 1150	 години	 християн-
ство	 в	 Голямата	 базилика	
и	 разкопките	 на	 свещения	
кладенец	интересът	е	огро-
мен	 и	 посетителите	 през	
миналата	година	са	над	58	
000	души.

1110 г. от успението на Цар Борис Покръстителя

	 Турчинът	 Али	 Агджа,	
който	 през	 1981	 г.	 стреля	
по	 папа	 Йоан-Павел	 Втори,	
е	пожелал	да	се	срещне	със	
сегашния	папа	в	Кайро.
	 Това	 съобщи	 във	 втор-
ник	 електронната	 версия	
на	вестник	 "Гълф	нюз",	 пре-
даде	БТА.
	 Главата	на	Римокатили-
ческата	църква	пристига	на	
посещение	 в	 столицата	 на	
Египет	в	петък.
	 Ако	 папа	 Франциск	 се	
съгласи	да	се	срещне	с	мен,	
аз	ще	замина	за	Кайро,	 зая-
вил	Агджа,	който	неведнъж	
в	 годините	 е	 правил	 екс-
травагантни	 и	 дори	 налуд-
ничави	изявления.
	 От	 Ватикана	 засега	
няма	официален	коментар.
	 Турският	 терорист	
Мехмед	 Али	 Агджа	 от	 не-
офашистката	 организация	
"Сивите	 вълци"	 стреля	 по	
първия	 папа	 славянин	 (със	

светско	 име	 Карол	 Войти-
ла)	на	13	май	1981	г.
	 Светият	отец	е	тежко	
ранен	и	опериран,	а	Агджа	е	
осъден	в	Италия	на	затвор.	
През	 2000	 година	 е	 помил-
ван	и	екстрадиран	в	Турция,	
а	десет	години	по-късно	из-
лиза	на	свобода	и	там.
	 Престъплението	 му	
беше	 използвано	 за	 дълго-
годишна	злонамерена	кампа-
ния	 против	 България.	 Едва	
преди	 20-ина	 години	 окон-
чателно	рухнаха	обвинения-
та,	че	тя	била	организирала	
атентата.
	 През	1983	г.	Йоан-Павел	
Втори	 посещава	 Агджа	 в	
затвора,	но	остана	загадка	
какво	точно	са	си	казали.
	 През	 2009	 г.	 турчинът	
заявява,	 че	 се	 отказва	 от	
исляма	 и	 приема	 християн-
ството.	 Той	 неведнъж	 каз-
ва,	че	смята	да	стане	като-
лически	свещеник.

Агджа, който стреля по Йоан-
Павел II, иска среща със сегашния 

	 Свети	 Симеон,	 наречен	
брат	 Господен	 по	 плът,	 е	
бил	сродник	на	Иисус	 ,	а	не	
Негов	 брат	 в	 прекия	 сми-
съл.	Бил	син	на	Клеопа,	бра-
та	 на	 Йосиф	 Обручник,	 и	
брат	на		апостол	Яков,	пър-
вият	иерусалимски	епископ.
	 След	 възнесението	 на	
Спасителя	 св.	 Симеон	 про-
повядвал	 Евангелието	 в	
Юдея.	 През	 62	 или	 63	 го-
дина	 неговият	 брат,	 йеру-
салимският	 епископ	 Яков,	
бил	убит	с	камъни.	На	него-
во	 място	 йерусалимските	
християни	 избрали	 Симе-
она,	който		управлявал	йеру-
салимската	 църква	 повече	
от	 40	 година.	 През	 време	
на	юдейската	война,	 която	
завършила	 с	 разрушаване-
то	 на	 Йерусалим	 и	 храма	
от	Веспасиан	и	Тит	 (70	г.),	
Симеон	 заминал	 заедно	 с	
другите	 християни	 за	 град	
Пела,	 който	 се	 намирал	 на	

изток	 от	 р.	 Йордан	 и	 бил	
подвластен	на	Ирод	Агрипа	
II.	 След	 това	 пак	 се	 върнал	
в	 Йерусалим	 и	 управлявал	
църквата	 до	 смъртта	 си.		
Като	превзели	Юдея,	римля-
ните	преследвали	потомци-
те	на	Давидовия	род.	Те	се	
страхували	 да	 не	 би	 някой		
да	 организира	 юдеите,	 да	
се	обяви	 срещу	 кесаря	и	да	
възстанови	юдейското	цар-
ство.	 	 Като	 довели	 Симе-
она	при	царския	наместник	
Атика,	 римляните	 се	 опи-
тали	 да	 го	 принудят	 да	 се	
отрече	от	вярата	си	в	Хри-
ста,		употребили	отначало	
съвети	 и	 заплахи,	 а	 после	
и	 мъчения.	 Тогава	 Симеон	
бил	на	около	120	години.	Но	
въпреки	 старостта,	 той	
твърдо	 понасял	 страдания-
та	и	останал	верен	на	свои-
те	 християнски	 убеждения.	
Най-после	Симеон	бил	разпъ-
нат	на	кръст	(107	г.)

Днес църквата празнува най-
възрастния мъченик - св. Симеон

продължава в четвъртък

27.04. 2017 г. в. „100 вести“

11.12.2008 г. в. „100 вести“

29.11.2007 г. в. „100 вести“
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рабоТа прЕДлага
Търси Да назначи лични 
асистенти. Справки на тел. 
066/800-718 [20, 17]
„ФорЕсТа МЕбЕл“ ЕО-
ОДтърси да назначи ме-
белисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 31]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
21]
ФирМа Търси работ-
ник за автомивка и гуми. 
Справки на тел. 0894/677-
099. [11, 9]
ТЕхничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по 
математика. Справки на 
тел. 0878/622-366. [20, 
13]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 14]

сЕрВиТьор/ка и готвач-
ка - обедно меню, се тър-
сят на тел. 0878/148-408. 
[11, 9]
заВЕДЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 9]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 8]
ФирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 8]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 3]

заВарчици, МонТажни-
ци и строителни работ-
ници за постоянна работа 
търси тел. 0893/393-308. 
ноВооТкриВащо заВЕ-
ДЕниЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 7]
ТЕспоМ аД - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
ЗЪБОФРЕЗИСТИ, СТРУГА-
РИ, ШЛОСЕР МОНТЬОРИ, 
ОПЕРАТОРИ и НАСТРОЙ-
ЧИЦИ на ЦПУ; РАЗКРОЙ-
ЧИК (работа на абкант и 
гилотина); РАЗКРОЙЧИК 
ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ; 
РАДИАЛЧИК. [11, 6]

ФирМа „габ-шуус“ на-
бира кроячи, шивачи и 
ръчници на саи. Справки 
на тел. 0898/707-515. [6, 
5]
каМЕриЕрка и помощ-
ник-готвач/ка, работнич-
ки в кухня, сервитьор/ка 
редовно или за събота и 
неделя се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 6]
ТъргоВски обЕкТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [5, 4]
МЕхана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Предлагаме атрактив-
но заплащане. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 6]
заВарчик, общ работ-
ник се търсят на тел. 
0888/988-997. 
общ рабоТник за топло-
изолации се търси на тел. 
0898/569-486. [3, 3]

„ЕлиТ“ ооД търси да 
назначи заварчици, мон-
тажници, тенекеджии, 
шлосери в цех за произ-
водство на метални кон-
струкции. Справки на тел. 
0886/80-22-23. [11, 4]
ДърВообрабоТВащо 
прЕДприяТиЕ „Леско-
мерс” - село Тумбалово, 
община Севлиево, набира 
работници на пълен рабо-
тен ден в следните отдели: 
1. ОТДЕЛ „РАЗБИЧВАНЕ НА 
ДЪРВЕСИНА”: А) ОПЕРАТОР 
БЛОК-БАНЦИГ – 1 човек, 
заплащане 7 лв./м3 ~ 1500 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
НАПРЕЧНО РАЗКРОЙВАщ 
ЦИРКУЛЯР (ПЕНДУЛА) - 1 
човек, заплащане ~1200 
лв. месечно. В) ПОМОщ-
НИК-ОПЕРАТОРИ - 2 чове-
ка, заплащане 4 лв./м3 ~ 
800 лв. месечно. 2. ОТДЕЛ 
„ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕ-
ТИ”: А) ОПЕРАТОР ПРЕСА 
– 2 човека, заплащане 8 
лв./тон ~ 1600 лв. месеч-
но. Б) ПОМОщНИК-ОПЕ-
РАТОР - 5 лв./тон ~1000 
лв. месечно. В) ОПАКОВКА 
– 2 човека ~1000 лв. на 
човек месечно. 3. ОТДЕЛ 
„МЕБЕЛИ”: А) ОПЕРАТОР 
ФОРМАТЕН ЦИРКУЛЯР – 
1 човек, заплащане 900 

лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
МНОГОДИСКОВ ЦИРКУЛЯР 
– 1 човек, заплащане 700 
лв. месечно. 4. ОТДЕЛ 
„ТРАНСПОРТ”: А) ШОФЬОР 
категория „D” за пътниче-
ски бус от гр. Севлиево 
до с. Тумбалово, запла-
щане  1000 лв. на месец. 
Трудовото възнаграждение 
в различните отдели се 
изчислява на база готова 
продукция по посочените 
разценки. Сумите за по-
лучаване в разценките са 
чисти, като всички данъци 
и осигуровки се заплащат 
от работодателя. За отдел 
„Разбичване на дървеси-
ната” възнаграждението 
се изплаща ежеседмично 
(петък). На желаещите да 
започнат работа в пред-
приятието се осигурява 
транспорт от гр. Габро-
во, гр. Севлиево и съсед-
ните села. Обучение за 
работа с машините, ако 
е необходимо такова, е 
за сметка на работодате-
ля. Подсигуряват се Л.П.С. 
и др. Телефони за кон-
такти: 0889/343-767 или 
0885/936-464. [6, 2]
ФирМа „ВЕгЕа“ набира 
гладачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [27, 2]

заВЕДЕниЕ В Трендафила 
търси поМощник-кухня 
- втора смяна. Справки на 
тел. 0894/325-005. [5, 3]
ФирМа „улуци Експрес“ 
ЕООД набира пЕрсонал 
за сТроиТЕлна ДЕй-
носТ. Добро възнаграж-
дение! Справки на тел. 
0877/962-539. [22, 2]
МайсТор за фугиране и 
надграждане на каменен 
дувар се търси на тел. 
0876/988-444. [11, 2]
шоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 1]
ФирМа Търси стругар, 
може и пенсионер. Справ-
ки на тел. 0888/455-794. 
[5, 1]
пасТир сЕ търси на тел. 
06714/27-44, вечер. [3, 1]
Търси сЕ миячка-хигие-
нистка за август и септем-
ври за морето. Заплащане 
850.00 лева, работи се 
на смени. Подсигуряват се 
храна и квартира. Справ-
ки на тел. 0897/926-662. 
[5, 1]
сТолъТ поД Община 
Габрово търси готвач - 
мъж. Телефон за връзка: 
0894/632-367. [6, 1]

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

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 27]
заЕМ ДнЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 9]

обяви

лЕкари
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-

тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. изДаВа 
психиаТрични уДос-
ТоВЕрЕния.
Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - справки на тел. 
0888/544-046.

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 20]

- 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,	 два	 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.

Отîплеíèе íа цеíа è качествî áез алтерíатèва
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 

грижа за болни
и ВъзрасТни
грижа за възрастни и бо-
лни хора предлага лицензира-
на фирма ДП „Супорт“ ООД.  
0877/493-060, 066/800-718 
[20, 17]
ДаВаМ къща срещу гледане 
- тел. 066/99-22-44. [6, 3]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

буТикоВ сЕМЕЕн хоТЕл „Вск кЕнТаВър“ Търси 
Да назначи упраВиТЕл, заМЕсТник-упра-
ВиТЕл, рЕцЕпционисТ, гоТВач, сЕрВиТьор. 
изисквания: средно специално или висше обра-
зование (Хранителни технологии; Производство на 
кулинарни изделия и напитки; Обслужване в заве-
дения за обществено хранене; Туризъм; Хотелиер-
ство, ресторантьорство и кетъринг) и практически 
опит на релевантна позиция. предлагаме: отлично 
заплащане, обезпечаване на транспортните разхо-
ди от местоживеенето до местоработата и обратно, 
бонуси за постигнати резултати. Месторабота: 
гр. Дряново, ул. „Поп Харитон” № 3. Телефон за 
информация: 0886/68-17-66 или 0884/98-06-08. 
E-mail: iz@kentavar.com. [20, 6]

за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 



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, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват 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  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 23]

ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
„ФлинТ гайДароВи“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [25, 2]
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 8]

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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови - 
70 лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 12]

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, 18]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - справ-
ки на тел. 0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444.
кърТи  - справки на тел. 
0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
бЕТон, коФраж, арма-
тура, подпорни стени, 
огради - справки на тел. 
0895/707-050 [22, 18]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
18]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 18]

събаря плЕВни, къщи, 
гаражи - справки на тел. 
0887/357-039 [22, 18]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 7]
Мазилка, Топлоизола-
ция, фаянс -  справки на 
тел. 0878/928-538. [11, 4]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
5]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [25, 3]
рЕМонТи В строител-
ството от А до Я - тел. 
0877/531-620. [22, 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 - 
справки на тел. 0887/040-
471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене -  справки 
на тел. 0897/978-762.
Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 8]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - справки на тел. 
тел. 0898/569-486.
Топло и и хидроизола-
ции на най-добри цени от 
алпинисти, скеле и гаран-
ция за качество - справки 
на тел. 0897/931-088 [33, 
33]
Топло и и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - справки на 
тел. 0897/931-088 [7, 1]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 14]

хиДроизолации
соФи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 годи-
ни - 0888/314-533.
хиДроизолация на по-
криви и гаражи - справки 
на тел. 0889/658-208. [11, 
7]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
22]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 14]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик услуги - монтаж и 
поддръжка - справки на 
тел. 0876/000-084. [33, 
14]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
23]

косЕнЕ
косЕнЕ и поддръжка про-
фесионално - справки на 
тел. 0899/140-254. [17, 9]
косЕнЕ на трева - справ-
ки на тел. 0886/308-017. 
[11, 3]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0884/961-840. [11, 1]
косЕнЕ на трева и хра-
сти, рязане на опасни дър-
вета - тел. 0895/193-066. 
[22, 1]

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671 [10, 7]

поДДръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт на 
компютри. проДажба на 
коМпюТри ВТора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

граДини, басЕйни

ланДшаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

аВТоМобили проДаВа
ТаксиМЕТроВ аВТоМо-
бил се продава на тел. 
0896/644-577. [11, 3]
ФолксВагЕн голФ 4, 
1.9, турбо дизел, 110 к.с., 
2001 г., се продава на 
тел. 0887/402-005. [5, 2]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
9]

аВТоуслуги
рЕМонТ ДВигаТЕли, 
скоростни кутии, ходо-

ва част, смяна на масла, 
филтри, ремъци, компю-
търна диагностика, мон-
таж, демонтаж, баланс на 
гуми - 0896/601-408 [33, 
1]

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, 3]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 19]

иМоТи проДаВа
къща с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/53-56-68. [15, 13]
гараж В кв. Дядо Дянко, 
блока срещу КАТ, се про-
дава на тел. 0886/761-
593. [5, 4]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Баба Зара“ 14, 105 кв. 
м, с гараж, за 65 000 
лева се продава на тел. 
0887/759-382. [11, 3]
парцЕл на пътя Габрово 
- Севлиево (до Коня) се 
продава на тел. 0892/484-
602. [25, 2]
апарТаМЕнТ В коопе-
рация в идеален център 
- 120 кв. м, цена по дого-
варяне, се продава на тел. 
0885/653-251. [11, 1]

нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики продава тел. 
0885/653-243. [11, 4]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
гарсониЕра на Еса, не-
обзаведена, тухла, ПВЦ, 
дългосрочно, предплата 6 
месеца, се дава под наем 
на тел. 0878/524-514. [5, 
3]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
9]
Магазин сЕ дава под 
наем на  тел. 0877/891-
525. [11, 8]
поМЕщЕниЕ с камера 
за боядисване на автомо-
били се дава под наем на 
тел. 0888/415-311. [11, 
6]
поМЕщЕниЕ за мага-
зин, склад или офис се 
дава под наем на тел. 
0888/940-484. [11, 3]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [27, 2]

Търси поД наЕМ
спЕшно! къща за под-
държане или под наем 
дългосрочно се търси на 
тел. 0893/879-032. [3, 1]

зЕМи
15 ДЕкара земеделска 
земя се продава на тел. 
0887/758-149. [2, 1]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 20]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 17]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 2]

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

оказиони
оказион на ул. „Нико-
лаевска“ 147 за техника 
втора употреба. Изкупу-
ва стари антики, стари 
печки, стари хладилници, 
фритюрници, стари менци, 
стари коли, стари часов-
ници, стари книги, стари 
телефони, стари компю-
три, лаптопи и всичко ста-
ро, втора употреба. Тел. 
0899/837-374. [15, 8]

проДаВа Машини
заТочна Машина ДЕ-
КЕЛ S1 се продава на тел. 
0889/619-337. [5, 1]

хлаДилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 8]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 13]
цигли - два канала, 
на цена по договаря-
не се продават на тел. 
0890/573-393. [12, 5]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]

проДаВа обзаВЕжДанЕ

чисТо ноВа камина на 
пелети „Голдън файър“ 
GFN24, неразопакована, 
на заводска доставна - 
до Габрово, цена - 2100 
лева, се продава на тел. 
0876/286-484 [11, 1]

проДаВа разни
коТЕл с водна риза, пом-
па „Грундфос“, разши-
рител и кюнци, за 370 
лв. се продават на тел. 
0888/820-030. [10, 9]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 4]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 2]
цЕнТроФуга и 5 коше-
ра се продават на тел. 
0887/758-149. [2, 1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 

на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
хлаДилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
27]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
сТъклЕни ДаМаДжа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 8]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 13]

72 август 2018 г.
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жиВоТни проДаВа
ярЕТа До 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо те-
гло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 6]
зайци сЕ продават на 
тел. 0889/182-139. [6, 1]
ярЕ - 6 лв./кг, около 25 
кг, се продава на тел. 
0888/525-548. [5, 2]

запознансТВа
руМЕн бончЕВ Енчев, 
на 49 г., работя в кмет-
ството в с. Царева ли-
вада. Имам средно обра-
зование. Завършил съм 
СПТУ по МВ - Дряново. 
Свиря на устна хармо-
ника. Пуша, но не пия. 
Търся добра домакиня 
между 40-50 години. Тел. 
0884/734-764. [11, 7]
пЕнсионЕр Търси сво-
бодна  - 0877/243-413. 
[5, 5]

ЕроТика
прЕДлагаМ саМо еро-
тични масажи, стандарт-
ни, за сериозни хора, 
много сочни са масажите 
- Габриела, 0895/039-
942. [18, 13]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 3]
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Мостри на продуктите на „Голдън фа-
йър“ - в магазин „Марина“ - кв. Войно-
во, ул. „Войновска спирка“

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 
- 1950 лв..Пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелет-
на горелка с	мощност	от	8	kw	
до	58	kw, керамична запалка, 
два	 подаващи	 шнека	 и	 авто-
матично	 механично	 самопо-
чистване	 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	
пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.

Включва: Пелетна	 горелка	 Gf52	 +	 Водогреен	 котел	
Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	
пелети..UPS зА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A.

 За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 про-
дукт,	промоционална	цена	от	375	лева. С 
две години пълна гаранция!

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“ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на 

ИзПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 
12 до 48 месеца. 

Самî клèеíтèте, закупèлè прîäукт 
íа “Гîлäъí файър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Остаíалèте прè íужäа îт 
гараíцèîíеí сервèз тряáва äа íаправят 
заявка íа телефîíèте íа äîставчèка.

.Продуктите на GOLDEN FIRE се 
поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетни-
те камини с помпи и разширите-
лен съд и на водогрейните котли 
- монтажът към вече изградена 
система за отопление..Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети..Транспорт - ОКОЛО 60 лв.; .Монтаж - 170 лв.

НОВО, НОВО, НОВО: 35 квт котел, тип камина, само на пелети
НОВО, НОВО, НОВО: 50 квт котел, С ГОРЕЛКА, само на пелети

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 През	тази	учебна	годи-
на	на	Ясен	Пенчев	 -	шес-
токласник	 от	 Природома-
тематическата	 гимназия	 в	
Габрово,	се	случиха	много	
интересни	и	запомнящи	се	
събития.	 Той	 спечели	 куп	
медали	 от	 наши	 и	 меж-
дународни	 математически	
състезания.	 През	 новата	
учебна	 година	 Ясен	 вече	
ще	 е	 седмокласник	 и	 го	
очакват	 още	 повече	 пре-
дизвикателства.
				Наскоро	той	се	завър-
на	 със	 златен	 медал	 от	
Сеул.	Там	се	проведе	све-
товно	 математическо	 със-
тезание	 WMI	 2018.	 Бълга-
рия	за	пръв	път	участва	в	
него.	Най-добрите	в	прове-
дената	 в	 България	 квали-
фикация	11	деца	заминаха	
през	юли	за	Южна	Корея.	
Ясен	 е	 бил	 единственият	
шестокласник.
	 Майката	на	Ясен	 -	ар-
хитект	 Димка	 Иванова,	
която	 го	 придружава	 в	
Сеул,	 разказва:	 „Пътува-
нето	 беше	 много	 дълго,	
от	 София	 до	 Доха,	 Ка-
тар	 и	 после	 до	 Сеул,	 по-
вече	 от	 24	 часа.	 Самото	
състезание	 се	 проведе	 в	
един	 университет.	 Участ-
ваха	 близо	 1800	 деца	 от	
различни	 държави.	 Някои	
от	 отборите	 бяха	 внуши-
телни.	Имаше	500	деца	от	
Индонезия.	 Интересното	
на	това	състезание	бе,	че	
има	два	модула.	През	пър-
вия	за	40	минути	трябваше	
да	 решат	 15	 задачи	 с	 из-
бираем	отговор,	а	втория	-	
пак	за	същото	време	тряб-
ваше	 да	 решат	 10	 задачи	
със	 свободен	 отговор,	 но	
по-сложни.	 Имало	 е	 и	 т.	
нар.	 математически	 гла-
воблъсканици,	 при	 които	
за	да	се	стигне	до	верния	
отговор,	трябва	да	се	раз-
гледат	 няколко	 варианта.	
Никак	 не	 е	 било	 лесно,	
времето	е	малко.	Ясен	ус-
пял	 в	 последната	 секунда	
да	реши	последната	зада-
ча.	Всички	задачи	са	били	
на	английски.
	 От	 българския	 отбор	
неговият	 резултат	 е	 най-
високият,	 затова	 му	 бе	
връчена	 купата	 „The	 Star	
ot	 the	World”	 (Звездата	 на	
света).	 В	 неговата	 въз-
растова	 група	 Ясен	 спе-
чели	 златен	 медал.	 Па-
ралелно	 на	 състезанието	
се	 проведе	 и	 конкурс	 за	
разработване	 на	 изследо-
вателски,	 творчески	 мате-
матически	 проект,	 идеята	
е	 какви	 приложения	 има	
математиката	в	ежедневи-
ето.	 Проектите	 бяха	 раз-
работени	 и	 изпратени	 на	
организаторите	 още	 през	
месец	май.	Ясен	подготви	
презентация	на	тема	„Ком-
бинаторика	 в	 рисунки“	
заедно	 с	 Демира	 Недева	
от	 Пловдив.	 Децата	 пред-
ставиха	 10	 комбинаторни	
задачи,	 като	 използваха	
рисунките	 на	 по-малката	
сестра	 на	 Ясен	 -	 Вяра	
Пенчева.	 Журито	 присъди	
единствената	първа	награ-

да	в	конкурса	(Gold	Award)	
на	проекта,	разработен	от	
Ясен	и	Демира.	И	сребър-

ното,	 и	 бронзовото	 отли-
чие	 за	 проекти	 бяха	 за	
български	деца”.
	 Ясен	обяснява,	че	има-
ло	 доста	 трудни	 задачи,	
които	 изискват	 повече	
време.	„Фактът,	че	задачи-
те	бяха	на	английски	език,	
мен	 не	 ме	 притесняваше.	
Аз	 досега	 съм	 ходил	 на	
няколко	състезания,	които	
са	на	английски	-	минала-
та	 година	 в	 Сингапур,	 на	
Австралийското	 математи-
ческо	състезание,	олимпи-
адата	 „Формула	 на	 един-
ството”,	 организирана	 от	
Санктпетербургския	 уни-
верситет.	 Заради	 опита,	
който	 вече	 съм	 натрупал,	
не	 ми	 бе	 трудно	 в	 Сеул	
да	 си	 преведа	 задачите.	
Преди	състезанието	успях-
ме	 да	 намерим	 задачи	 от	
това	състезание	от	минали	
години,	 по	 тях	 се	 подгот-
вях,	 решавах	 не	 само	 от	
моята	 възрастова	 група,	
но	и	тези	за	седми	и	осми	
клас”,	разказва	той.
	 В	 момента	 Ясен	 се	
подготвя	 за	Австралийско-
то	математическо	състеза-
ние,	 което	ще	се	проведе	
на	 9	 август	 в	Техническия	
университет	 в	 Габрово.	
Това	 състезание	 се	 про-
вежда	в	различни	градове	
по	света	и	резултатите	се	
проверяват	 в	 Австралия,	

където	 ги	 оценява	 ком-
пютър.	 Миналата	 година	
Ясен	 се	 е	 справил	 отлич-

но.	 Това	 е	 едно	 от	 меж-
дународните	 математиче-
ски	 състезания,	 в	 което	
ежегодно	 участват	 около	
300	000	ученици	от	над	30	
страни.	Prize	е	най-високо-
то	отличие	на	състезание-
то.	Справяйки	се	блестящо	
с	 30	 задачи	 на	 английски	
език	 за	 60	 минути,	 мина-
лата	година	Ясен	постигна	
перфектен	 резултат	 -	 135	
от	 135	 възможни	 точки,	 и	
се	 нареди	 сред	 победи-
телите	 в	 това	 престижно	
състезание.	
	 Пак	 през	 2017	 година	
той	 печели	 първа	 награда	
за	 6	 клас	 и	 златен	 ме-
дал	 на	Тайландската	меж-
дународна	 математическа	
олимпиада	-	квалификации	
-	 дистанционно.	 Участват	
повече	от	2400	ученици	от	
9	 държави,	 от	 които	 3405	
петокласника.	 Ясен	 по-
стигна	 най-висок	 резултат	
за	България	и	трети	резул-
тат	в	международното	кла-
сиране	за	тази	възрастова	
група.
			 Като	 петокласник,	
през	април	2017	г.	той	пак	
е	 първи	 на	 Международ-
ната	 сингапурска	 и	 азиат-
ска	 ученическа	 олимпиа-
да	 -	 дистанционно.	 В	 нея	
участват	22	000	ученика	от	
19	държави
	 Ясен	 не	 само	 реша-

ва	 перфектно	 задачи,	 но	
умее	 да	 почива	 и	 да	 се	
забавлява.	 Това	 лято	 той	
е	 на	 лагер	 в	 Пампорово,	
организиран	 от	 БАН,	 къ-
дето	 по	 няколко	 часа	 на	
ден	решават	 задачи,	 през	
останалото	време	играят	и	
се	 забавляват.	 След	 това	
отива	на	друг	математиче-
ски	лагер	в	Камчия.	След-
ва	 национална	 лагер-шко-
ла	по	информатика.	Отпо-
чинал,	 той	 ще	 се	 яви	 на	
международен	 фестивал	
на	 младите	 математици	 в	
Созопол,	 известен	 повече	
като	 Математически	 бое-
ве,	 състезанието	 е	 отбор-
но.		
	 Ясен	 има	 състезате-
лен	дух.	Обича	да	ходи	на	
състезания	не	само	защо-
то	 му	 е	 интересно,	 но	 и	
да	 види	 децата	 от	 други	
състезания.	 Той	 вече	 има	
приятели	в	цяла	България.
	 Любовта	 му	 към	 ма-
тематиката	 се	 появила	
сравнително	 късно.	 До	
втори-трети	 клас	 се	 за-
нимавал	 с	 рисуване,	 на-
родни	 танци,	 свирил	 дори	
на	 гайда.	 Явил	 се	 някак	
между	 другото	 на	 със-
тезания	 по	 математика	
„Математика,	 здравей”	 и	
„Цвятко	 Самарджиев”	 със	
задачи,	 не	 много	 трудни,	
но	 с	 по-сложна	 материя,	
отколкото	 в	 училище.	 Той	
отишъл	 да	 се	 пробва	 и	
станал	 първи.	 Постепенно	
започнал	да	ходи	на	по-го-
леми	 състезания,	 оказало	
се,	 че	 има	 потенциал,	 но	
окончателно	 решил	 да	 се	
занимава	 сериозно	 с	 ма-
тематика	 в	 края	 на	 трети	
клас.	 Тогава	 се	 класирал	
за	 финално	 състезание	 в	
Пловдив,	 организирано	 от	
„Академия	XXI	век“,	въз	ос-
нова	на	резултатите	му	на	
състезания	през	 годината.	
На	 състезанието	 отборът	
му	 станал	 първи	 и	 Ясен	
получил	 първия	 си	 медал	
по	математика.	
	 Започнал	частни	уроци	
по	 математика,	 натрупал	
опит	 и	 в	 пети	 клас	 е	 бил	
първи	 в	 ранглистата	 по	
математика	 за	 България	
въз	основа	на	резултатите	

от	състезанията	през	годи-
ната.
	 И	 се	 започнало,	 със-
тезание	 след	 състезание,	
олимпиада	 след	 олимпи-
ада.	 Явявал	 се	 вече	 и	 на	
международни	състезания.	
Това	 не	 му	 пречи	 на	 уче-
нето.	 Пълен	 отличник	 е,	
сериозно	се	занимава	и	с	
информатика.	 Обича	 бъл-
гарския	език	и	литература.	
В	пети	клас	се	е	явявал	на	
олимпиадата	по	български	
език.	 Започнал	 дори	 да	
учи	 китайски,	 но	 времето	
не	 му	 достигнало.	 Обича	
много	да	чете	книги,	пред-
почита	приключенски	и	на-
учна	фантастика.
	 Тази	 година	 през	фев-
руари	Ясен	се	яви	на	меж-
дународна	 математическа	
олимпиада	в	Тайланд.	Пак	
е	 имало	 квалификационен	
кръг,	на	който	Ясен	постиг-
нал	първи	резултат	в	све-
та	 за	 шести	 клас.	 В	 със-
тезанието	 участваха	 1500	
ученици	 от	 12	 държави,	
които	решавали	30	задачи	
за	120	минути	от	пет	раз-
лични	области	-	логическо	
мислене,	 алгебра,	 теория	
на	 числата,	 геометрия	 и	
комбинаторика.	 Ясен	 спе-
чели	 Шампионската	 купа	
за	 шести	 клас,	 като	 по-
стигна	 най-висок	 резултат	
в	света	за	 тази	възрасто-
ва	група.
		 Пак	 през	 февруари	
Ясен	 спечели	 най-високо-
то	 отличие	 Диплом	 първа	
степен	 с	 трети	 резултат	
в	 света	 за	 шести	 клас	
на	 Международната	 ма-
тематическа	 олимпиада	
„Формула	 на	 единството”,	
организирана	 от	 универ-
ситети	 в	Санкт	Петербург,	
Архангелск	 и	 Курск.	 Ясен	
е	 участвал	 дистанционно.	
В	първия	кръг	са	участва-
ли	 близо	 4000	 ученици	 от	
пети	 до	 единадесети	 клас	
от	 22	 страни.	 До	 втория	
кръг	 са	 допуснати	 само	
финалистите,	които	в	про-
дължение	 на	 4	 астроно-
мически	 часа	 решавали	
5	 задачи	 с	 изключително	
висока	степен	на	трудност,	
изискващи	 подробно	 ре-
шение	на	работните	езици	
-	 английски	 и	 руски.	 Ра-
ботите	 на	 участниците	 са	
били	проверени	от	между-
народно	 жури	 на	 фонда-
ция	„Леонард	Ойлер”.
	 През	2017	година	Ясен	
спечели	 втора	 награда	 за	
пети	клас	на	Сингапурска-
та	 международна	 матема-
тическа	олимпиада	на	пре-
дизвикателството.	 Тогава	
за	 пръв	 път	му	 се	 налага	
да	 работи	 със	 задачи	 на	
английски.
	 На	 всички	 междуна-
родни	 състезания,	 където	
е	 ходил,	 Ясен	 е	 придру-
жаван	от	майка	си.	Такова	
е	 изискването	 от	 органи-
заторите	 на	 състезанията	
заради	възрастта	на	учас-
тниците.
	 „Много	сме	благодарни	
на	 спонсорите,	 които	 ни	
подкрепиха	 при	 пътувани-
ята	 ни	 до	 Сингапур	 и	 до	
Тайланд.	 Благодарение	 на	

тях	 успяхме	 да	 съберем	
пълната	 сума.	 Фондация	
„Бербатов”	 пое	 билета	
на	 Ясен	 до	Тайланд.	А	 за	
Сингапур,	 както	и	сега	за	
Сеул,	 Община	 Габрово	 ни	
подкрепи.	 Общинският	 съ-
вет	 отпусна	 частична	 фи-
нансова	помощ.	Останала-
та	 част	 от	 сумата	 поехме	
ние.	Много	мило	стана,	че	
малката	 сестра	 на	 Ясен	
-	 Вяра,	 даде	 своята	 сти-
пендия	 за	 пътуването	 на	
батко	си	до	Южна	Корея”,	
казва	Димка	Иванова.
	 	Никак	не	й	е	лесно	с	
напрегнатата	 си	професия	
на	архитект	да	отделя	вре-
ме	за	талантите	на	децата	
си,	да	им	помага,	да	следи	
организирането	на	конкур-
си,	 да	 ги	 придружава	 в	
чужбина.	Защото	ако	Ясен	
е	 надарен	 с	 математиче-
ски	 умения,	 то	 второкла-
сничката	Вяра	е	талантлив	
малък	художник.

	 Вяра	 сега	 ще	 бъде	 в	
трети	клас	в	СУ	„Райчо	Ка-
ролев”.	 От	 четиригодишна	
започва	да	рисува	покрай	
батко	 си,	 който	 тогава	 се	
е	 занимавал	 с	 рисуване	
в	школата	на	Елиза	Кова-
чева.	 Помогнала	 му,	 като	
рисувал	 коледни	 картич-
ки.	Нейните	станали	много	
красиви,	 дори	 спечелили	
конкурс	 в	 Сливен.	 После	
започнала	 да	 печели	 кон-
курс	 след	 конкурс,	 макар	
да	 била	 само	 четириго-
дишна.
	 „Най-интересно	 бе	
участието	й	в	един	онлайн	
конкурс	в	Индия.	Нейната	
рисунка	 победи.	 Тя	 беше	
най-малката	 участничка.	
Получихме	 покана	 и	 хо-
дихме	 на	 церемонията	 по	
награждаването	 в	 Индия.	
Тогава	организаторите	 по-
еха	 всички	 разходи.	 Ин-
дийската	 компания	 тол-
кова	 хареса	 Вяра,	 че	 я	
накара	 да	 направи	 илюс-
трации	 за	 детски	 песнич-
ки.	 Сега	 организират	 вто-
ри	 конкурс,	 искат	 видео	
на	Вяра,	 като	 реклама	 за	
новия	конкурс.	Искат	и	тя	
да	участва.	Поддържат	не-
прекъснато	връзка	с	нас”,	
обяснява	Димка	Иванова.
	 Вяра	също	е	в	школата	
на	 Елиза	 Ковачева.	 Ос-
вен	 за	 конкурси,	 тя	 рису-
ва	 вкъщи,	 когато	 й	 дойде	

вдъхновение.	Една	рисунка	
не	става	за	ден,	понякога	
и	 седмица	 отива,	 докато	
стане	както	трябва.	Първо	
прави	композицията	с	мо-
лив,	 после	 я	 оцветява.	Тя	
си	 е	 изградила	 собствен	
нестандартен	 стил,	 който	
личи	във	всичките	й	твор-
би.	
				Миналата	 година	 Вяра	
Пенчева	стана	лауреат	на	
фондация	 „Бербатов”,	 от	
която	 получава	 стипендия	
за	 10	 месеца.	 Използват	
я	 за	 частни	 учители,	 за	
материали	за	рисуване.	
	 През	 2017	 и	 2018	 го-
дина	 тя	 спечели	 конкурса	
„Рицарят	в	мен”,	 който	се	
организира	 от	 Ордена	 на	
рицарите	 тамплиери.	 От	
Ордена	й	отпускат	стипен-
дия.	 Има	 доста	 междуна-
родни	отличия	от	конкурси	
и	състезания	в	Америка,	в	
Япония.	 Печели	 и	 онлайн	
конкурс	 в	Индия,	 дали	 са	
й	99	от	100	възможни	точ-
ки.	 Едно	 от	 най-големите	
й	 постижения	 е	 спечелен	
конкурс	 в	 Москва,	 Вяра	
участва	и	в	организирания	
пленер	 там.	 И	 отново	 е	
победител.	Състезанието	е	
било	 много	 сериозно,	 за-
щото	руската	школа	е	сил-
на.	Организаторите,	жури-
то	се	впечатлили	много	от	
нейния	стил	на	рисуване.
	 „Много	 обичам	 да	 ри-
сувам.	 Използвам	 масле-
ни	 и	 акварелни	 пастели.	
Когато	 работя	 по	 дадена	
тема,	първо	си	представям	
картината	и	тогава	почвам	
да	 рисувам	 бързо”,	 казва	
Вяра.
	 Тя	печели	и	много	кон-
курси	 у	 нас.	 Тази	 годи-
на	 нейна	 е	 специалната	
награда	 на	 Националния	
дворец	на	децата		от	кон-
курса	„Детство	мое,	реал-
но	 и	 вълшебно”	 в	 Ловеч.	
Спечели	и	специалната	на-
града	 на	 посолството	 на	
Кралство	Белгия	на	биена-
лето	в	Габрово	„Светът	на	
карнавала”.	 До	 момента	
има	 над	 100	 награди	 от	
международни	и	национал-
ни	конкурси.
	 Оказва	се,	че	малката	
художничка	 разбира	 и	 от	
математика.	 Тази	 година	
тя	участва	в	две	квалифи-
кации	 за	 международните	
състезания	по	математика,	
има	два	сребърни	медали.
	 Гордеe	 ли	 се	 архитект	
Иванова	с	двете	си	толко-
ва	талантливи	деца?	
	 „За	мен	е	съвсем	нор-
мално,	 не	 го	 възприемам	
като	 нещо	 изключително.	
Когато	 децата	 имат	 же-
лание	 да	 правят	 нещо	 и	
когато	то	се	получава,	ан-
гажиментите	ни	стават	по-
вече,	защото	трябва	да	им	
помагаме,	 да	 се	 стремим	
да	се	развиват.	Познавам	
надарени	 деца,	 които	 ня-
мат	възможност	да	се	раз-
виват,	талантът	им	замира.	
Със	 съпруга	 ми	 се	 стара-
ем,	 доколкото	 можем,	 да	
подкрепяме	 децата,	 за	 да	
участват	 успешно	 в	 кон-
курси	и	състезания”,	кате-
горична	е	тя.	

Ясеí è Вяра Пеíчевè печелят меäал слеä меäал

	 Финансово	подпомага-
не	 на	 семейства	 и	 двой-
ки,	 живеещи	 на	 семейни	
начала,	 с	 репродуктив-
ни	 проблеми	 ще	 извър-
ши	 Община	 Севлиево	 за	
пета	поредна	година.	Това	
реши	 на	 вчерашното	 си	
заседание	 ОбС	 в	 Севли-
ево.	 За	 целта	 в	 бюджета	
на	 Община	 Севлиево	 за	
2018	 година	 са	 предвиде-
ни	20	хиляди	лева.
	 Изборът	 на	 подпомог-
натите	двойки	е	направен	
според	 изискванията	 на	
приетия	 от	 ОбС	 -	 Севли-
ево	 Правилник	 за	 финан-
сово	 подпомагане	 на	 из-
следвания	 и	 процедури,	

свързани	 с	 асистирана	
репродукция	на	семейства	
и	 лица	 с	 репродуктивни	
проблеми,	 живеещи	 на	
семейни	 начала	 на	 тери-
торията	на	община	Севли-
ево.	
	 На	 специално	 насро-
чено	 заседание	 са	 били	
обсъдени	 всички	 подаде-
ни	 заявления	 за	 финан-
сово	подпомагане	по	про-
цедурите	и	критериите	на	
Правилника.	 Комисията	
е	 одобрила	 три	 семейни	
двойки,	 или	 живеещи	 на	
семейни	начала,	които	да	
получат	по	2000	лв.	в	бор-
бата	 си	 с	 репродуктивни-
те	проблеми.

Пî 2000 хèляäè лева íа трè семейíè 
äвîйкè с репрîäуктèвíè прîáлемè


