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	 За	 пръв	 път	 от	 2006	
година	насам	Габрово	има	
участник	на	Световно	пър-
венство	по	колоездене	на	
шосе.	 Гавраил	 Стефанов	
от	КК	„Янтра-Исполин“	ще	
представя	града	ни	и	стра-
ната	 в	 общия	 старт	 на	
Световното	първенство	по	
колоездене	 на	 шосе	 при	
юношите	 до	 18	 години	 в	
Австрия.	 Надпреварата	 е	
днес	 от	 15.30	 часа	 и	 ще	
бъде	 излъчена	 пряко	 по	
„Евроспорт“.
	 Гавраил	 отпътува	 към	
Инсбрук	 в	 понеделник	 за-
едно	 с	 двама	 човека	 от	
щаба	 на	 „Янтра-Исполин“	

-	треньорът	Даниел	Петров	
и	Веселин	Денизов,	който	
ще	 бъде	 в	 ролята	 на	 ме-
ханик.	 Именно	 треньорите	
на	 габровския	 клуб	 Да-
ниел	 Петров	 и	 Светослав	
Чанлиев	 са	 последните	
местни	 колоездачи,	 кои-
то	 участваха	 на	 Световно	
първенство	 при	 мъжете.	
Това	 се	 случи	 преди	 12	
години,	отново	в	Австрия.	
	 Гавраил	е	един	от	два-
мата	 юноши,	 които	 ще	
носят	 националната	 фла-
нелка	на	Световното.	Дру-
гият	роден	представител	е	
Венцислав	 Венков	 от	 СК	
„Драг“	 (София).	 Те	 заслу-
жиха	 правото	 да	 участват	
в	 първенството	 на	 плане-

тата,	като	спечелиха	първо	
и	трето	място	в	национал-
ния	 шампионат,	 проведен	
в	 Пазарджик.	 Любопитен	
факт	е,	че	Българският	ко-
лоездачен	съюз	не	се	ан-
гажира	финансово	с	учас-
тието	 на	 двете	момчета	 в	
Австрия	и	те	са	на	Светов-
ното	 изцяло	 на	 разноски	
на	своите	клубове.		
	 Това,	 което	 предстои	
на	16-годишния	Гавраил,	е	
тежка	 надпревара	 в	 кон-
куренцията	 на	 близо	 200	
млади	таланти	от	цял	свят.	
Специалистите	 определят	
трасето	 за	 тазгодишното	
световно	 като	 най-трудно-
то	от	30	години	насам.	За	
юношите	 то	 е	 с	 дължи-

на	 от	 138.4	 километра	 и	
включва	 три	сериозни	из-
качвания.	Стартът	е	в	Куф-
щайн	и	оттам	следват	90.6	
километра	 до	 Инсбрук.	 В	
града	 трикратен	 домакин	
на	зимни	олимпийски	игри	
юношите	ще	направят	две	
обиколки	 преди	 да	 фини-
шират.	 Първата	 сериозна	
височина	 е	 Гнаделвалд,	 в	
средата	 на	 трасето	 меж-
ду	 Куфщайн	 и	 Инсбрук	 -	
2.6-километрово	изкачване	
с	 наклон,	 който	 на	 места	
достига	14	процента.	След-
ващото	 изкачване,	 през	
което	младите	 колоездачи	
ще	 преминат	 два	 пъти,	 е	
при	обиколките	в	Инсбрук.	
То	е	с	дължина	от	7.9	ки-

лометра	и	там	наклонът	в	
най-сериозната	 част	 дос-
тига	10	процента.
	 Светослав	 Чанлиев	
също	 определи	 трасето	
като	 изключително	 труд-
но,	но	изрази	надежди,	че	
Гавраил	 ще	 успее	 да	 се	
справи	 и	 най-малкото	 да	
го	завърши.	
	 „Подготвен	 е,	 тренира	
целенасочено	за	този	общ	
старт	 през	 последните	
седмици	 и	 се	 надявам	 да	
се	 справи	 с	 това	 изпита-
ние.	Дано	и	от	щаба	свър-
шат	 добре	 своята	 работа	
да	 му	 подават	 навреме	
вода,	защото	това	ще	бъде	
много	важно.	
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	 На	 28	 септември	 от	
17	часа	Музеят	на	хумора	
и	 сатирата	 е	 домакин	 на	
едно	от	събитията,	част	от	
„Европейска	 нощ	 на	 уче-
ните	 2018“.	 Прожекцията	
на	българския	детски	игра-
лен	 филм	 „Случаят	 Кюри“	
на	режисьора	Андрей	Хад-
живасилев	ще	 бъде	 в	 За-
лата	 на	жирафите,	 а	фил-
мът	е	подходящ	за	деца	от	
7	 до	 12-годишна	 възраст.		
Входът	е	свободен.
	 Филмът	 разказва	 ис-
торията	 на	Тони	 –	 приле-
жен	 ученик,	 запален	 по	
науката	 и	 отвличането	 на	
опитната	му	мишка	Мария	
Кюри,	кръстена	на	светов-

ноизвестната	жена-учен.
	 Европейската	 нощ	 на	
учените	 е	 мега	 събитие,	
което	 всяка	 година	 се	
провежда	 едновременно	
в	 около	 300	 града	 в	 цяла	
Европа	и	по	света.	

	 REFRESH	е	иновативен	
проект	за	Европейска	нощ	
на	 учените	 2018.	 В	 про-
екта	 участват	 21	 основни	
и	 27	 асоциирани	 партньо-
ри	в	България,	с	мащабна	
програма	 в	 14	 населени	

места.	 Програмата	 обхва-
ща	 вълнуващи	 дейности	 в	
училище,	 конкурси,	 срещи	
с	учени	в	изследователски	
институти	 и	 университети,	
на	 влак,	 в	 планината	 и	
на	 кораб,	 както	и	на	пуб-
лични	 градски	 места.	 На	
29	септември	и	Технически	
университет	 –	 Габрово	 от-
варя	 вратите	 на	 научните	
лаборатории	 за	 почитате-
лите	 на	 науката.	 Подроб-
ности	можете	да	откриете	
на	 nauka.bg/nightopen_in_
new.
	 Филмът	 „Случаят	
Кюри“	 е	 любезно	 предос-
тавен	 от	 	 Британския	 съ-
вет	в	София.

	 На	 27	 срещу	 28	 сеп-
тември	точно	в	00:01	часа	
e	 премиерата	 на	 новите	
модели	 на	Apple	 -	 iPhone	
Xs	 и	 iPhone	 Xs	 Max,	 за	
България.	В	00:01	часа	на	
28	 септември	 хипермар-
кет	„Технополис“	в	столич-
ния	 Сердика	 център	 ще	
отвори	 врати	 специално	
за	 най-големите	 почита-
тели	 на	маркaта	 и	 те	ще	
имат	възможността	да	са	
сред	 първите,	 които	 да	
видят,	тестват	и	купят	оч-
акваните	 смартфони.	 На	
28	септември	сутринта	но-
вите	 модели	 на	Apple	ще	
могат	 да	 бъдат	 закупени	
и	във	всички	останали	хи-
пермаркети	 на	 веригата,	
както	и	от	нейния	онлайн	

магазин.
	 „Технополис“	 за	 по-
редна	 година	 е	 избран	
от	 Apple	 за	 партньор	 в	
лансирането	 на	 нови-
те	 модели	 iPhone.	 Отно-
во	 веригата	 ще	 покаже	
на	 клиентите	 си	 новото	
поколение	 iPhone	 още	 в	
първите	минути	на	преми-
ерата	в	България.
	 iPhone	Xs	и	 iPhone	Xs	
Max	 са	 със	 Super	 Retina	
дисплеи,	 съответно	 5.8	

и	 6.5	 инча,	 оборудвани	
със	 специално	 създадени	
OLED	панели.	Така	се	по-
стига	HDR	дисплей,	който	
е	 с	 изключително	 точни	
цветови	 гами,	 наситен	
черен	 цвят	 и	 неустоима	
яркост.	Подобрена	е	Face	
ID	 функцията,	 което	 пра-
ви	 отключването	 на	 но-
вия	 iPhone	 и	 вписването	
в	приложения	още	по-лес-
но.
	 Новото	 поколение	

iPhone	се	захранва	от	A12	
със	 следващо	 поколение	
Neural	 Engine	 функции,	
който	 използва	 машинно	
обучение	 в	 реално	 вре-
ме.	То	идва	и	с	най-нова-
та	 мобилна	 операционна	
система	 на	 Apple	 -	 iOS	
12,	която	дава	множество	
нови,	 мощни	 функции.	 С	
тях	iPhone	Xs	и	iPhone	Xs	
Max	 стават	 още	по-лични	
и	персонализирани	отвся-
кога.

	 Тържествата	в	Севлиево	
по	повод	100	години	от	края	
на	Първата	 световна	 война	
ще	започнат	в	10:30	часа	на	
29	септември	2018	г.	в	парк	
„Казармите“	 -	 Паметник	 на	
загиналите	 за	 освобожде-
нието	 и	 обединението	 на	
българските	 земи	 от	 град	
Севлиево.	 Ще	 бъде	 откри-
та	 изложба	 „100	 години	 от	
края	 на	 най-кървавата	 и	
трагична	война	за	страната	
ни.	 С	 едноминутно	 мълча-
ние	 пред	 паметника	 на	 за-
гиналите	 ще	 бъде	 почетена	
паметта	 на	 севлиевските	
герои,	 участвали	в	боевете.	

Възстановката	 на	 „Клетва	
на	 българския	 войник	 пред	
цар	и	отечество”	от	РK	„Ап-
рилци,	Троян,	 Севлиево“	 на	
Национално	дружество	„Тра-
диция”	 ще	 пресъздаде	 клю-
чови	 моменти	 от	 войната,	
а	 присъстващите	 ще	 могат	
да	видят	униформи,	оръжия	
и	 бойни	 реквизити	 отпреди	
век.
	 Военно-патриотична	
програма	 с	 участието	 на	
Станислава	 Димитрова	 -	
Sunnie,	и	Духов	оркестър	от	
Националната	 гвардейска	
част	ще	 закрие	 тържестве-
ната	програма.

Случàят Кюри в Музея íà хумîрà и сàтирàтà

Севлиевî ще îтáележи с 
тържествеíî чествàíе 100 ãîäиíи 
îт Първàтà светîвíà вîйíà

Нîвите iPhone Xs и iPhone Xs Max Меäàли зà 
КСО „Узàíà“ îт 
Държàвíîтî пî 
îриеíтирàíе 
äî 18 ãîäиíи и 
Мàстърс 35+

светозар гатев

 Нови	отличия	завоюва-
ха	състезателите	на	клуба	
по	 спортно	 ориентиране	
„Узана“	 от	 Държавното	
първенство	 по	 спортно	
ориентиране	за	деца,	юно-
ши,	 девойки	 и	 ветерани,	
проведено	в	Елена	и	Ляс-
ковец.	
	 Шампионатът	беше	ор-
ганизиран	 от	 Българската	
федерация	по	ориентиране	
и	 великотърновския	 клуб	
„Браун	Тим”.
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 15.10.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	град	Габрово:	ул.	„Неофит	Рилски“	
9-13.
 На 09.10.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	 района	 на	 град	 Габрово:	фирма	БИПА.	 Вре-
менни	смущения	в	електрозахранването	са	въз-
можни	от 08:15 до 08:30 ч. и от 16:30 до 16:45 
ч.	в	районите	на	град	Габрово:	ул.	„Индустриал-
на”	16,	18,	67,	намираща	се	в	Северна	индустри-
ална	 зона,	 ул.	 „Батак”,	 фирма	 „Симат”,	 фирма	
„Булкарто”,	 фирма	 „Реал”,	 фирма	 „Хералд”,	
фирма	 БИПА,	 фирма	 „Тифузион”,	 Тролейбусно	
депо,	Консервна	фабрика,	КДН	и	фирмите,	за-
хранващи	се	от	горните	трафопостове,	ул.	„Ин-
дустриална”	16,	18,	67,	намираща	се	в	Северна	
индустриална	зона.
 В периода 01.10.2018 - 05.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	
Севлиево:	 с.	 Идилево	 –	 в	 различни	 части	 на	
селото.

	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

РОТАРИ КЛУб 
И 

ИНТЕРАКТ КЛУб - ГАбРОВО
ОбЯВЯВАТ 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕмА

„бъДИ ВДъХНОВЕНИЕТО“
 В конкурса могат да участват всички уче-
ници, навършили 15 години.
 За повече информация на фейсбук стра-
ницата - @rotarygabrovo.

Електроразпреде-
ление север аД, 
разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 04.10.2018 г. от 08:30 до 12:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	община	Трявна:	ул.	„Ангел	Кънчев“	
158;	Кланица;	фирма	„Тримекс“;	бензиностанция	
„Петрол“;	 част	 от	 ул.	 „Чучура“	 и	 ул.	 „Калето“;	
с.	 Скорци;	 с.	 Бахреци.	 Временни	 смущения	 в	
електрозахранването	 са	 възможни	 от	 08:30	 до	
12:00	ч.	в	районите	на	община	Трявна:	ул.	„Ин-
дустриална“;	ул.	„Бенковска“	–	от	кръстовището	
за	 кв.	Кисийска	мера	до	 края	на	 улицата;	 ул.	
„Черновръх“;	ул.	„Кисийска	мера“;	ул.	„Агликина	
поляна“;	ул.	„Георги	Измерлиев“;	Социален	дом;	
всички	 фирми	 на	 територията	 на	 бивше	АПК;	
ул.	 „Васил	Априлов“;	 част	 от	 ул.	 „Уста	 Иван“;	
ул.	„Светушка“;	ул.	„Иглика“;	ул.	„Иван	Вазов“;	
ул.	 „Васил	Михалев“;	 ул.	 „Захари	Петров“;	 ул.	
„Христо	 Смирненски“;	 БКТП	 Пречиствателна	
станция	за	отпадни	води;	ул.	„М.	Д.	Венков“;	ул.	
„Христо	 Патрев“;	 ул.	 „Димитър	 Софиянлията“;	
ул.	„Васил	Левски“;	ул.	„Христо	Ботев“;	ул.	„Хер-
ман	Гмайнер“;	част	от	ул.	„Стара	планина“	–	от	
кръстовището	 до	Автогарата	 нагоре	 до	№	 121;	
ул.	„Бреза“;	ул.	„Р.	Славейков“	–	от	пресечката	
с	ул.	 „Шаховец“	надолу;	ул.	 „Цаньо	Захариев“;	
ул.	 „Уста	 Генчо“;	 част	 от	 ул.	 „Възрожденска“;	
част	от	ул.	„Никола	Кабакчиев“;	фирма	„Интер-
топ“;	 „SOS	 Детско	 селище“;	 ЖП	 гара	Трявна;	
ул.	„Планинец“;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Пейчева	лива-
да“;	ул.	„Китка“;	ТП	„Елвия“;	ул.	„Бойчо	войво-
да“;	ул.	„Цаньо	Шишков“	и	ул.	„Захари	Петров“;	
ул.	„Здравец“;	ул.	„Панорама“;	ул.	„Лясков	дял“;	
ул.	„П.	К.	Яворов“;	ул.	„Чернева	поляна“;	МБАЛ	
„Д-р	Теодоси	Витанов“;	хотел	„Калина	палас“	и	
хотелски	 комплекс	 „Панорама“,	 с.	 Глутници;	 с.	
Белица;	с.	Райнушковци;	с.	Ошани;	с.	Маневци;	
с.	Армянковци;	с.	Фъревци;	с.	Павлевци;	с.	Ни-
качковци;	с.	Стръмци;	с.	Стражата;	с.	Даевци;	
с.	Попгергевци;	с.	Дъскари;	с.	Михаилчетата;	с	
.Долни	и	Горни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дрънда-
ри;	с.	Иван	Димово;	с.	Велково;	с.	Димиевци;	
всички	 фирми	 на	 територията	 на	 бивш	 ДАП;	
МТС;	Бетонов	възел	–	фирма	„Монолит“;	Хлебо-
завод;	Промкомбинат;	района	на	бивша	Краве-
ферма;	 кв.	Стояновци;	 с.	Малки	Станчевци;	 с.	
Големи	Станчевци;	с.	Сухолоевци;	с.	Черновръх;	
с.	Христовци;	с.	Кисийци;	с.	Керени;	с.	Чакали;	
с.	Добревци;	с.	Томчевци;	МТП	„Чинар“;	Ретран-
слатор;	хотел	„Престола	на	Мария“;	с.	Бърдени;	
с.	Царето;	с.	Чифлика;	с.	Миховци.

 На 04.10.2018 г. от 13:30 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	 района	 на	 община	 Трявна:	 ул.	 „Патриарх	
Евтимий“	от	№	50	нагоре	до	моста	и	№	93,	97,	
фирма	 МАВИ	 ЕООД.	 Временни	 смущения	 в	
електрозахранването	са	възможни	от 13:30 до 
16:30 ч.	в	районите	на	кв.	Горни	и	Долни	Цоне-
вци;	ул.	„Ганьо	Кънев“;	ул.	„Ради	Ноев“;	ул.	„Ге-
орги	Лазаров“;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Бузлуджа“;	кв.	
Вили	Плачковци;	кв.	Горни	Плачковци;	с.	Малки	
Плачковци;	кв.	Пунговци;	кв.	Късовци;	кв.	Сто-
евци;	 с.	Йововци;	 с.	Ножери;	 с.	Сечен	 камък;	
КТП	Суходола;	ТП	Петрургия.	 кв.	 Димиев	 хан;	
кв.	Божковци;	с.	Горни	Божковци;	с.	Азмани;	с.	
Улеи;	с.	Радино;	с.	Енчевци;	с.	 Горни	и	Долни	
Радковци;	с.	Маруцековци;	с.	Носеи;	с.	Брада-
ри;	с.	Киселковци;	кв.	Бъчвари;	ул.	„Горска“;	ул.	
„Стара	 планина“;	 ул.	 „Билка“;	 ул.	 „Бедек“;	 кв.	
Ковачевци;	 кв.	 Боевци;	 ул.	 „Балкан“;	 ул.	 „Бял	
камък“;	ул.	 „Планинец“;	с.	Радевци;	кв.	Нейко-
вци;	кв.	Минкино;	кв.	Донкино;	с.	Драгневци;	с.	
Гръбчево;	с.	Брежници;	ТП	ДИП–1-ви	май;	КТП	
„Хидрострой“;	ТП	„Инструмент“	и	ТП	ТПК	Колек-
тивен	труд.
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

ЖеНИНа ДеНЧева

	 На	5	октомври	в	Габро-
во	ще	 се	 проведе	 инфор-
мационен	 ден	 от	 14	 часа	
в	 Ритуалната	 зала	 на	Об-
щината.	Събитието	е	свър-
зано	 с	 приключване	 на	
дейностите	по	проект	„Тво-
ят	 час“,	 информира	 Елена	
Григорова,	старши	експерт	
по	български	език	и	лите-
ратура	в	Регионално	упра-
вление	на	образованието.
	 Проектът	 предостави	
възможност	 на	 учениците	
в	продължение	на	две	 го-
дини	да	участват	в	извън-
класни	 форми	 по	 интере-
си.	А	за	тези,	които	имаха	
обучителни	 затруднения,	
бяха	 създадени	 групи	 за	
подготовка	по	съответните	
предмети.	
	 „Изпълнението	на	про-
екта	имаше	широк	отзвук,		
изключително	голямо	учас-
тие.	 Сега,	 освен	 обобща-
ване	 на	 резултатите,	 ще	
има	изложба,	ще	създадем	
една	обобщена	картина	на	
всичко,	което	се	случи	по	
този	проект“,	допълни	Гри-
горова.
	 Тя	 коментира	 и	 ини-
циативите	 за	 повишаване	
грамотността	 на	 ученици-
те,	в	рамките	на	национал-
на	 стратегия	 в	 това	 отно-
шение.
	 Миналата	 година	 бе	
проведена	 втората	 регио-
нална	конференция	за	че-
тивна	 грамотност,	 където	
учители	по	български	език	

и	 литература	 от	 начален,	
прогимназиален	 и	 гимна-
зиален	 етап	 представиха	
добри	практики	какво	пра-
вят	в	час	и	в	извънкласна	
дейност	 за	 повишаване	
грамотността	 на	 ученици-
те.	Те	дадоха	идеи,	модели	
за	решаване	на	този	про-
блем.	
	 „Пак	в	рамките	на	тази	
национална	 стратегия	 се	
проведе	 национално	 из-
мерване	на	входното	рав-
нище	 на	 функционалната	
грамотност	 на	 учениците	
в	девети	клас.	Резултатите	
за	 нашата	 област	 са	 до-
бри,	в	първите	десет	мес-
та	сме.	Освен	това	измер-
ване,	резултатите	от	външ-
ното	 оценяване	 в	 седми	
клас	и	мястото	на	Габрово	
в	 националната	 класация	
показват,	че	на	децата	не	
им	липсва	грамотност.	
	 Предстои	 измерване	
на	 четивната	 грамотност	
на	 учениците	 в	 шести	
клас,	 уменията	 им	 да	 че-
тат,	осмислят,	извличат	ин-
формация	от	различни	ви-
дове	текстове.	Участието	в	
това	 изследване	 ще	 бъде	
с	 представителна	 извад-
ка	с	определени	училища,	
които	Центърът	 за	 оценка	
на	образованието	в	преду-
чилищно	и	училищно	обра-
зование	 ще	 ни	 предоста-
ви.	
	 Предвиждат	 се	 про-
веждане	 на	 регионални	 и	
работни	 срещи	 с	 методи-
ческа	 подкрепа	 за	 споде-

ляне	на	тези	практики,	на	
модели	за	повишаване	на	
грамотността	 на	 ученици-
те,	според	възможностите,	
които	 има	 даденото	 учи-
лище,	 в	 класни	 и	 извън-
класни	 дейности“,	 обясни	
Елена	Григорова.
				С	въвеждане	на	новите	
учебни	програми	препода-
ватели	 по	 български	 език	
и	 литература	 се	 справят	
по-леко	 и	 безпроблемно.	
Стараят	 се	 най-напред	 да	
предизвикат	 у	 учениците	
стремеж	да	четат.
	 „Провеждат	се	различ-
ни	 кампании,	 като	 седми-
ца	 на	 четенето	 например.	
Миналата	 година	 колега	
от	 дряновското	 училище	
„Максим	 Райкович“	 спо-
дели	 практика	 по	 какъв	
начин	 той	 провокира	 ин-
тереса	 на	 учениците	 към	
книжното	тяло.	
	 В	 СУ	 „Райчо	 Каролев“	
се	 използват	 и	 дигитални	
ресурси,	 там	 имат	 нуж-
ните	 програмни	 продукти.	
Става	дума	за	електронни	
уроци.	Такива	има	и	в	Про-
фесионалната	 техническа	
гимназия	 и	 Природомате-
матическата	 гимназия,	 а	
също	 така	 и	 в	 училище	
„Петко	Славейков“	в	Тряв-
на.	
	 Стремежът	е	да	се	съз-
дадат	навици	за	четене	на	
книги.	А	също	така	и	чрез	
съвременните	 дигитални	
ресурси,	 защото	 трябва	
да	 се	 отговори	 на	 изис-
кванията	на	младите	 хора	

да	получат	повече	знания,	
умения	и	 компетентности“,	
допълва	Григорова.
				Не	настъпва	ли	хаос	с	
използване	 на	 различни	
учебници	 от	 различни	 из-
дателства,	 достатъчно	 до-
бри	 ли	 са	 всички	 учебни-
ци,	получават	ли	достатъч-
но	 знания	 учениците,	 ко-
ментира	 Елена	 Григорова:	
„Използваха	 се	 учебници	
по	 избор	 за	 пети,	 шести,	
миналата	 година	 -	 и	 за	
осми	 клас,	 тази	 година	 -	
за	 трети	 и	 десети	 клас,	
по	 всички	 предмети.	 Из-
дателствата	 предоставят	
учебниците	 на	 училищата,	
учителите	 се	 запознават	
с	 тях	 и	 избират	 по	 кой	
учебник	ще	се	работи	през	
годината.
	 Учебниците,	 които	 се	
предоставят	 от	 издател-
ствата,	 са	 съобразени	 с	
очакваните	 резултати	 по	
съответния	предмет,	за	съ-
ответния	 клас.	 Във	 всеки	
учебник	са	заложени	дър-
жавните	 образователни	
стандарти.	Всеки	авторски	
колектив	 се	 съобразява	 с	
тях.	
	 Ако	 примерно	 става	
дума	 за	 литература,	 зало-
жено	е	за	съответния	клас	
кой	 автор	 с	 кое	 произве-
дение	 да	 бъде	 включен.	
И	 всички	 издателства	 го	
включват	 в	 учебника	 си.	
Оформянето	 на	 уроците,	
графичното	 оформление	
и	 дизайн	 могат	 да	 бъдат	
различни.

	 Принципът,	който	е	за-
ложен	 в	 учебното	 съдър-
жание	 по	 литература,	 не	
следва	хронологията	-	епо-
ха,	 автор,	 произведение,	
както	 досега,	 а	 е	 тема-
тичен.	 Учи	 се	 по	 отделни	
теми,	 така	 че	могат	 пара-
лелно	 да	 се	 разглеждат	
произведения	 от	 възрож-
денска	 литература,	 нова,	
съвременна	 литература.	
Няма	 автор	 или	 произве-
дения	 от	 досегашните	 да	
отпадат,	даже	има	включе-
ни	 нови	 -	 Виктор	 Пасков,	
Петя	 Дубарова	 и	 други.	
Програмата	 дава	 възмож-
ност	на	учителите	да	избе-
рат	 и	 други	 автори,	 които	
са	 тематично	 свързани,	
освен	 задължителните	 в	
учебника.	Така	е	в	11	и	12	
клас“.
	 По	 инициатива	 на	Ми-
нистерството	 бе	 направе-
но	допитване	до	експерти,	
до	 учители	 за	 куриози	 в	
учебниците,	 или	 за	 допус-
нати	 грешки.	 Те	 са	 били	
своевременно	 отстранени,	
а	 практиката	 продължава	
и	тази	година.
	 Новото	 е,	 че	 уроци	
могат	 да	 се	 провеждат	 в	
музеи	 и	 галерии,	 така	 че	
учениците	 да	 се	 докоснат	
до	 автентичните	 произве-
дения	на	изкуството,	исто-
рически	 артефакти,	 които	
да	 им	 въздействат	 и	 съ-
щевременно	да	съдействат	
за	усвояване	на	конкретно	
учебно	съдържание.

Стремежът íà учителите е äà преäизвикàт 
у учеíиците желàíие äà четàт кíиãи

 регИоНалеН съвет 
На КНсБ - гаБрово

	 На	25	септември	в	за-
лата	 на	 Детска	 градина	
„Слънце”	 в	 Габрово	 Реги-
оналното	 управление	 на	
образованието	 организи-
ра	 обучение	 на	 детските	
градини	 от	 региона	 във	
връзка	 с	 прилагането	 на	
Регламент	 (ЕС)	 2016/679	
за	 регулация	 защитата	 на	
личните	 данни.	 Лектор	 на	
обучението	 беше	 Иванина	
Янкова,	юрист	и	областен	

координатор	КНСБ	във	Ве-
лико	 Търново.	 Тя	 запозна	
участниците	 с	 основните	
понятия,	основания	и	цели	
на	 обработването	 на	 лич-
ни	 данни.	 Над	 30	 дирек-
тори	 и	 длъжностни	 лица	
от	 общините	 от	 региона	
получиха	 освен	 теоретич-
ни	 знания	 и	 практически	
съвети	чрез	обсъждане	на	
казуси	 във	 връзка	 с	 пра-
вата	 и	 задълженията	 по	
администрирането	 на	 лич-
ните	данни	в	училище.

МОН и КНСБ îáучихà äетските ãрàäиíи îт 
реãиîíà пî Реãлàмеíтà зà личíите äàííи



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 27 септември 2018 г., година XIV, брой 39 (3200)

ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

27 ч Св. мчк Калистрат и дружината му
28 п * Преп. Харитон Изповедник  
29 с Преп. Кириак Отшелник. Преп. Те-

офан милостиви
30 н U 2 Неделя след Неделя подир Въз-

движение. Св. свщмчк Григорий, 
просветител на Армения. Св. мчца 
Рипсимия

1 п * Покров на Пресвета богородица. 
Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладко-
певец. Преп. Йоан Кукузел

2 в Св. свщмчк Киприан. Св. мчца Юсти-
на. Св. Андрей, юродив заради Хрис-
та

3 с Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. 
Преп. Йоан Хозевит, еп. Кесарийски

4 ч Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. 
Св. мчца Виринея. Преп. Павел 
Препрости

27 септември - 4 октомври

ДверИ На православИето
	 Вселенската	 патри-
аршия	 е	 взела	 решение	
по	 време	 на	 богослуже-
нията	 певците	 да	 не	 из-
ползват	 таблети,	 лаптопи	
или	 телефони,	 от	 които	
да	 следят	 реда	 на	 служ-
бата,	 а	 да	 се	 върнат	 към	
богослужебните	 книги,	 съ-
общава	 Оrthodoxia.info.	 В	
последните	години	църков-
ните	 певци	 започнаха	 да	
се	възползват	от	различни	
софтуерни	 приложения	 и	
така	 избягват	 неудобство-

то	от	използването	на	ня-
колко	книги	в	службите.
	 В	 решението	 на	 Св.	
Синод	 на	 Вселенска	 пат-
риаршия	 се	 посочва,	 че	
„употребата	 занапред	 по	
време	на	свещените	чино-
последования	 от	 църков-
ните	певници	на	електрон-
ни	 устройства	 вместо	 на	
богослужебните	 книги	 на	
нашата	 църква	 се	 преце-
нява	 като	 напълно	 несъ-
ответстваща	на	църковния	
ред	 и	 затова	 трябва	 да	
се	 отхвърли	 като	 носеща	

съблазън	сред	вярващите“.
	 Препоръчва	 се	 също	
така	 „напълно	 да	 се	 из-
бягва	 употребата	 на	 таки-
ва	 технически	 средства	 в	
свещените	 храмове	 и	 при	
свещеното	 богослужение,	
защото	в	крайна	сметка	те	
водят	 до	 осветскостяване	
на	богослужебния	живот“.
	 Таблетите	 и	 смартфо-
ните	 се	 използват	 и	 от	
някои	наши	певци	за	улес-
нение.	 Църковният	 псалт	
Никола	 Антонов	 така	 ко-
ментира	във	фейсбук	про-

фила	си	забраната	на	Все-
ленска	патриаршия:
	 „Това	 решение	 е	 ос-
нователно	 и	 има	 нужда	
от	разяснение.	Не	устрой-
ствата	са	проблемът	(след	
време	 сигурно	 ще	 има	
официални	 електронни	
издания).	 Става	 дума	 за	
следното:	 в	 Гърция	 имат	
app-ове	 (приложения	 за	
Android	и	 iOS	устройства),	
които	съдържат	всички	бо-
гослужебни	 книги	 и	 реда	
на	службите	за	всеки	ден	
(типик).

	 Практически	 псалтите	
се	приучват	да	не	отварят	
физическа	 книга	 и	 да	 не	
мислят,	 възпроизвеждайки	
реда	 на	 богослужението	
така,	 както	 е	 заложен	 в	
програмата.	Това	е	опасно	
и	 противоречи	 на	 приро-
дата	 на	 богослужението,	
което	 изисква	 да	 има	 по-
стоянна	 осъзнатост	 какво	
и	защо	правим.
	 Отделен	е	въпросът,	че	
не	може	да	има	app,	който	
да	дава	универсално	реда	
на	типика.	

ДверИ На православИето

	 Със	 заупокойна	 Св.	
Литургия	и	панихида	беше	
отбелязана	 140-та	 годиш-
нина	 от	 рождението	 на	
Българския	 екзарх	 Сте-
фан.	 Честванията	 се	 със-
тояха	 в	 родното	място	 на	
приснопаметния	 духовник	
–	село	Широка	лъка.	Бого-
служението	 в	 храм	 „Успе-
ние	 Богородично“	 оглави	
Пловдивският	 митрополит	
Николай.	 В	 тържествата	
взеха	участие	Негово	Све-
тейшество	Българският	па-
триарх	 Неофит,	 синодни	
митрополити,	 епископи	 и	
свещеници	на	БПЦ.	
	 След	 заупокойното	
богослужение	 в	 памет	 на	
приснопаметния	 екзарх	 в	
центъра	 на	 Широка	 лъка	
бяха	положени	цветя	пред	
паметника	на	духовника.
	 Там	Негово	Светейше-
ство	 произнесе	 слово	 за	
екзарх	 Стефан,	 в	 което	
припомни	 неговия	 път	 от	
Широка	 лъка	 до	 върхо-
вете	 на	 църковната	 йе-
рархия.	 Патриарх	 Неофит	

отбеляза	заслугите	на	ек-
зарха	във	важни	моменти	
за	 Българската	 църква	 и	
държава.	 Негово	 Светей-

шество	посочи,	че	именно	
екзарх	Стефан	успява	„да	
доведе	 докрай	 дългого-
дишната	 борба	 на	 света-

та	 ни	 Църква	 за	 премах-
ване	 на	 достопечалната	
схизма	 с	 църквата	 майка	
в	 Константинопол	 и	 да	

възстанови	 благодатното	
общение	с	останалите	се-
стри	–	православни	църк-
ви,	 високо	 издигайки	 по	

този	начин	нейния	между-
църковен	и	международен	
авторитет	 и	 очертавайки	
пътя	 към	 възстановяване	

на	патриаршеското	й	дос-
тойнство“.
	 Отбелязана	беше	и	ро-
лята	на	екзарх	Стефан	за	
спасяването	на	български-
те	евреи	по	време	на	Вто-
рата	световна	война.	
	 В	словото	си	патриарх	
Неофит	 говори	 за	 мъжес-
твото	и	готовността	за	са-
можертва,	 с	 които	 екзарх	
Стефан	 защитава	 обре-
чените	 на	 смърт	 невинни	
хора	 и	 „с	 личния	 си	 и	
обществен	 авторитет	 успя	
да	предотврати	гибелта	на	
десетки	 хиляди	 български	
евреи,	 определени	 за	 де-
портиране	 в	 нацистките	
лагери	 на	 смъртта,	 запис-
вайки	 по	 този	 начин	 не	
само	 своето	 име,	 но	 и	
името	 на	 светата	 ни	Пра-
вославна	църква	със	злат-
ни	 букви	 в	 историята	 на	
човечеството	 и	 показвай-
ки	на	дело	какво	означава	
православната	 ни	 христи-
янска	 вяра	 и	 завещаната	
ни	от	нашия	Господ	и	Спа-
сител	 Иисус	 Христос	 бо-
жествена	любов	към	всеки	
човек“.
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	 На	 20	 септември	 по	
инициатива	 на	 Министер-
ството	на	отбраната	на	Ре-
публика	 България	 на	 връх	
Каймакчалан,	 на	 граница-
та	 между	 Гърция	 и	 Маке-
дония,	 където	от	 12	 до	 30	
септември	 1916	 г.	 българ-
ската	 армия	 се	 сражава	
срещу	 сърбите	 през	 Пър-
вата	 световна	 война,	 се	
състоя	 военна	 церемония	
и	 бе	 отслужена	 панихида	
за	загиналите	там	воини.	

	 С	 благословението	
на	 Негово	 Светейшество	
Българския	 патриарх	 Не-
офит	 и	 с	 разрешение	 на	
митрополита	 на	 Флорина	
(Лерин)	 Теоклит,	 в	 чийто	
диоцез	 днес	 се	 намира	
върхът,	 панихидата	 беше	
отслужена	 от	 архиманд-
рит	 Атанасий	 (Султанов),	
протосингел	на	Западно-	и	
Средноевропейска	 епар-
хия.
	 На	 церемонията	 при-
състваха	 вицепремиерът	
и	 министър	 на	 отбраната	

Красимир	 Каракачанов,	
ген.	Андрей	Боцев	–	начал-
ник	на	отбраната	на	Репу-
блика	 България,	 народни	
представители,	 обществе-
ници.
	 В	 своята	 проповед	
след	заупокойната	служба	
архимандрит	 Атанасий	 от-
беляза,	че	от	връх	Каймак-
чалан	днес	се	отправя	мо-
литва	за	мир	и	упокоение	
на	 душите	 на	 загиналите	
войници.	
	 „Помолихме	се	на	това	
свещено	 в	 следосвобо-

жденската	ни	история	мяс-
то,	 където	 загубиха	 своя	
живот	 близо	 2000	 наши	
сънародници.	 Днес,	 кога-
то	 сме	 членове	 на	 обеди-
неното	 европейско	 обще-
ство,	 сме	длъжни	да	пом-
ним	 подвига	 на	 всички,	
загинали	за	свободата,	 та	
да	 може	 мечтата	 за	 една	
мирна	и	свободна	Европа	
да	 бъде	 реалност.	 Нека	
помолим	Бог	да	упокои	ду-
шите	 им	 сред	 праведните	
и	ни	дарява	мир	и	безме-
тежие!“.
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	 На	16	септември	в	Дю-
селдорф	 беше	 извършена	
интронизацията	 на	 новия	
епископ	 на	 Сръбската	
патриаршия	 за	 Германия	
Григорий,	 който	 беше	 на-
значен	 на	 този	 пост	 от	
сръбския	 Св.	 Синод	 през	
месец	 май	 т.	 г.	 На	 бого-
служението	присъстваха	и	
президентът	 на	 Република	
Сръбска	 Милорад	 Додик,	
политици	от	Сърбия.
	 Участие	 в	 богослуже-
нието	 взе	 руският	 Подол-
ски	 архиеп.	 Тихон,	 който	
ръководи	 руската	 епархия	
в	Германия,	а	представите-
лят	 на	 Константинополска	
патриаршия	 Арианзийски	
еп.	 Вартоломей	 е	 взел	
само	 молитвено	 участие,	
намирайки	се	в	светия	ол-

тар.	 Той	 също	 е	 бил	 по-
канен	 да	 вземе	 участие	
в	 общото	 богослужение,	

но	 в	 последния	 момент	
сърбите	 го	 помолили	 да	
присъства	само	молитвено	

поради	 участието	 в	 служ-
бата	 на	 двама	 епископи	
от	Московска	 патриаршия	

и	 категоричния	 им	 отказ	
да	 съслужат	 с	 него.	 Това	
поведение	дълбоко	е	огор-
чило	епископа.
	 Както	 е	 известно,	 Св.	
Синод	 на	 РПЦ	 забрани	
на	 своите	 епископи	 да	
съслужат	 с	 йерарси	 на	
Константинополската	 пат-
риаршия.	 Това	 решение	
ще	се	отрази	най-вече	на	
литургичния	живот	на	пра-
вославните	 общини	 в	 т.	
нар.	диаспора,	 т.	 е.	извън	
традиционно	православни-
те	страни.
	 Митрополитът	 за	 Гер-
мания	 (Вселенска	 патриар-
шия)	 Августин	 разпростра-
ни	 изявление,	 в	 което	 из-
разява	 скръбта	 си	 от	 слу-
чилото	 се	 в	 Дюселдорф	 и	
решението	на	Московската	
патриаршия.	

Св. Сиíîä îтáелязà 140-тà ãîäишíиíà îт рîжäеíиетî íà екзàрх Стефàí

Нà връх Кàймàкчàлàí áе îтслужеíà пàíихиäà 
зà зàãиíàлите през Първàтà светîвíà вîйíà

Вселеíскà пàтриàршия зàáрàíи изпîлзвàíетî íà тàáлети îт църкîвíите певци

на стр. 4

Първî рàзäелеíие в съслужеíиетî среä прàвîслàвíите епискîпи в äиàспîрà

на стр. 4
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арХИМ. аНДреЙ 
(КоНаНос) 

 Как	 ще	 реагираш,	 ко-
гато	 ти	 причиня	 болка?	
А	аз	как	ще	реагирам	на	
болката,	която	ти	ми	при-
чиниш?	 Именно	 тук	 ще	
се	разкрие	качеството	на	
взаимната	ни	обич.
	 Ако	 се	 отнасяш	 към	
мен	така,	както	искам,	то-
гава	всичко	е	наред	–	от-
ношенията	ни	са	чудесни,	
аз	те	обичам	и	ти	ме	оби-
чаш.	 Обичта	 ни	 се	 върти	
около	личното	ни	„его“.
	 Кой	 обаче	 обича	 ис-
тински	 и	 без	 условия?	
Кой	 обича	 и	 когато	 го	
отблъснат	 и	 му	 причинят	
болка?	Знаеш	ли	кога	ще	
проличи	 дали	 обичта	 ни	
е	 истинска?	 Когато	 нещо	
стане	и	се	сблъскаме.	Ко-
гато	между	нас	се	получи	
недоразумение	 и	ме	оби-
диш.	 Когато	 се	 скараме.	
Ако	и	тогава	продължа	да	
те	обичам,	значи	вътре	в	
мен	 има	 нещо	 истинско.	
За	тази	цел	обаче	трябва	
да	 гледаме	 отвъд	 събити-
ята,	да	виждаме	скритите	
неща.	 И	 в	 момента	 на	
скарването	 да	 си	 спом-
ням	 истини,	 които	 често	
забравям:	 а	 именно,	 че	
Бог	 ще	 изведе	 от	 това	
нещо	 добро,	 че	 е	 позво-
лил	 този	 конфликт	 да	 се	
случи	 с	 цел	 смирението	
и	 на	 двама	 ни,	 че	 имаш	
една	 красива	 душа,	 въ-
преки	грозното	ти	поведе-

ние.
	 Когато	 не	 се	 караме,	
е	 лесно	 и	 изгодно	 да	 се	
обичаме.	 Сега	 например,	
някой	ме	хвали	и	засипва	
с	 поздравления:	 „Колко	
хубаво	 говорите,	 отче…	
Радвам	 се,	 че	 Ви	 видях...	
Ах,	 колко	 хубаво	 говори-
те…“.	 И	 аз	 отговарям	 съ-
щото:	„А,	вие	сте	господин	
и	госпожа	еди-кои	си,	кои-
то	ме	слушахте?	Браво!“.
	 Следователно	 се	 оби-
чаме,	 докато	 се	 усмихва-
ме	 един	 на	 друг.	 Такава	
обич	 е	 лесна.	 Та	 кой	 не	
обича	 другия	 при	 такива	
условия?	 Важно	 обаче	 е	
как	 реагираш,	 когато	 ти	
причинят	болка!	И	как	аз	
ще	 реагирам,	 когато	 ти	
ми	 причиниш	 болка.	 Там	
ще	 проличи	 истинността	
на	 нашата	 обич.	 В	 такъв	
момент	ще	покажем	дали	
наистина	 сме	 способни	
да	се	обичаме.
	 Един	 съвсем	 конкре-

тен	пример	с	мой	близък.	
Преди	 дни	 няколко	 пъти	
ми	 звъня	 по	 телефона	 и	
не	 ме	 намери.	Тогава	 не	
можех	 да	 разговарям.	
И	 как	 реагира?	 При	 по-
следното	 обаждане	 каза	
на	 телефонния	 секретар:	
„Ако	 и	 сега	 не	 отгово-
риш,	 отче,	 ще	 знам,	 че	
всичко,	 което	 казваш,	
са	 само	 приказки“.	 Ху-
баво.	 Казваш,	 значи,	 че	
всичко,	 което	 говоря,	 е	
само	 на	 думи.	И	 така	 да	
е,	 не	 трябва	 ли	 въпреки	
това	да	ме	обичаш?	Дори	
само	 на	 думи	 да	 говоря.	
От	друга	страна	и	аз,	 на	
свой	ред,	не	съм	ли	длъ-
жен	да	 те	обичам,	макар	
че	 ти	 някак	 неправилно	
възприе	нещата	и	се	раз-
сърди?
	 Любовта	е	като	успеха	
в	спорта.	Тя	е	нещо,	което	
не	 идва	 лесно.	 Печелиш	
го.	И	 когато	 успехът	 дой-
де,	 пак	 не	 остава	 лесно.	

Пак	е	готов	да	си	тръгне.	
И	пак	е	готов	да	те	напус-
не.
	 Нека	 видим	 условно	
една	 друга	 развръзка	 на	
предишния	пример.	Ако	в	
момента,	когато	ме	обиж-
даше	и	казваше:	„Отче,	ти	
само	 на	 думи	 си	 добър“,	
бях	вдигнал	телефона	и	ти	
кажех:	 „Да,	 моля,	 какво	
има?	Какъв	е	проблемът?	
Ще	 ви	 отговоря,	 разбира	
се,	 на	 вас	 ли	 няма	 да	
отговоря?…”.	 Тогава	 съм	
сигурен,	 че	 щеше	 да	 ре-
агираш	 съвсем	 различно:	
„Ах,	отче,	отговорихте	ми!	
Колко	сте	добър!“.
	 Значи	 преди,	 когато	
не	 вдигах	 телефона,	 бях	
един	лицемер,	който	само	
знаеше	 да	 говори.	 Ако	
обаче	 отговоря,	 внезапно	
ставам	отново	добър.
	 Как	 се	 тълкува	 това?	
Обичаме	онези,	които	из-
пълняват	 желанията	 ни,	
които	 правят	 това,	 което	
искаме.
	 Това	 е	 човешката	
обич.	 Обич	 по	 споразу-
мение:	 ти	 ми	 даваш,	 аз	
ти	 давам…	 –	 добре	 сме.	
Съществува	равенство!
	 Истинската	 обич	 оба-
че	проличава	при	неспра-
ведливостта,	 при	 омраза-
та…	Да	те	мразят,	а	ти	да	
разкриваш	 величието	 на	
твоята	 душа.	Ако	 можеш,	
разбира	се.
Източник: в. „Ортодокси 
алития“ („Православна ис-
тина“), 20 август 2017 г.
Превод: Паулина Стояно-
ва, Солун

ДверИ На православИето

 публикуваме целия текст 
на обръщението на митропо-
лит серафим, в което той ка-
тегорично осъжда извършеното 
в роженската св. обител злоде-
яние и заявява: „напомняме 
на онези, които, заслепени от 
страстта на сребролюбието и 
материалните богатства, се из-
кушават и безразсъдно посягат 
на светините, че такива деяния 
не са нищо друго, освен хула 
против светия Дух и смъртен 
грях“. Владиката благодари на 
компетентните органи за адек-
ватните им действия и „за 
проявения професионализъм, 
бързина и себеотречение при 
изпълнение на служебните им 
задължения.
 „Боголюбиви чеда на 
поверената ми от Госпо-
да Иисуса Христа Невро-
копска епархия,
Братя и сестри право-
славни християни,
	 През	 последните	 ня-
колко	 дни	 широка	 глас-
ност	доби	едно	престъпно	
деяние,	извършено	спрямо	
древния	 Роженски	 мана-
стир	 „Рождество	 Богоро-
дично“	 и	 спрямо	 едно	 от	
духовните	лица,	служещи	в	
манастира.	 На	 18	 септем-
ври	2018	 г.	 в	светата	оби-
тел	 беше	 извършен	 гра-
беж	 и	 оказано	 физическо	
и	психическо	насилие	над	
свещенослужител	от	клира	
на	Българската	православ-
на	църква.
	 С	 болка	 и	 тревога	 ще	
отбележа,	 че	 в	 нашата	
страна	 такова	 посегател-
ство	 далеч	 не	 е	 първо	 и	
не	е	единствено.	В	Бълга-
рия	почти	не	остана	храм,	
манастир	или	свято	място,	
което	 да	 не	 е	 било	 обект	
на	 кощунствени	 действия	
от	страна	на	отделни	лица	
или	организирани	престъп-
ни	 групи.	 През	 последни-
те	 години	 хиляди	 икони	
и	 църковно-богослужебни	
предмети,	 които	 за	 нас	
са	 светини	 с	 неоценима	
духовна	 и	 културна	 стой-
ност,	 бяха	 ограбени	 и	 по-
вечето	 от	 тях	 са	 безвъз-
вратно	 загубени.	 Грозните	

празни	 места	 по	
иконостасите,	 кои-
то	 и	 до	 днес	 зеят	
в	 много	 църкви,	
свидетелстват	 за	
страшната	 истина.	
Свидетелстват	 за	
духовния	 упадък	 и	
моралното	 състоя-
ние	 на	 някои	 чле-
нове	на	нашето	об-
щество.	Разбиване-
то	и	оскверняване-
то	на	православни-
те	храмове	нанасят	
непоправими	 мате-
риални	 и	 морални	
щети.	 Дързостта	
и	 безсрамието	 на	
злодеите-кощуници	
достигна	 дотам,	 че	
посегнаха	 на	 ду-
ховно	 лице	 и	 се-
риозно	 застраши-
ха	 неговия	 живот.	
На	 такова	 издева-
телство	 неотдавна	
беше	 подложен	 и	
подвизаващият	 се	
в	 Кокалянския	 ма-
настир	йеромонах.
	 Посегателството	 над	
лице	с	духовен	сан	и	над	
църковно	 имущество	 не	 е	
обикновено	 престъпление.	
То	е	тежка	противообщест-
вена	 проява	 с	 много	 по-
дълбоко	измерение,	която,	
по	 думите	 на	 премъдрия	
Соломон,	води	до	прокля-
тие:	 „Проклятие	 Господне	
е	 върху	 дома	 на	 нечести-
вия“	 (Притч.	 3:33),	 казва	
той	 и	 още:	 „Беззаконните	
ще	бъдат	изтребени	от	зе-
мята	 и	 вероломните	 –	 из-
коренени	 от	 нея“	 (Притч.	
2:22).	 То	 е	 ясен	 признак	
за	 дълбоко	 вкоренено	 ду-
ховно	 заболяване,	 което	
убива	 човека	 и	 го	 прави	
жив	мъртвец.
	 Воден	 от	 пастирския	
ми	дълг	 като	архиерей	на	
Българската	 православна	
църква	 и	 архипастир	 на	
Неврокопска	 епархия,	 с	
болка	 и	 дълбока	 загриже-
ност	 споделям	с	вас	 тези	
печални	 факти	 от	 нашата	
действителност.	 Призова-
вам	 всички	 православни	
християни	 в	 пределите	
на	 богохранимата	 Невро-

копска	 епархия,	 всички	
свещенослужители,	 цър-
ковнослужители,	сътрудни-
ци	 и	 доброжелатели	 на	
църквите	 и	манастирите	 в	
епархията	 ни	 и	 на	 св.	 ни	
митрополия,	на	първо	мяс-
то	 усърдно	 да	 се	 молим	
Господ	 да	 не	 престава	 да	
проявява	 Своята	 милост	
към	 всички	 нас	 и	 да	 ни	
закриля	 със	 Своята	 все-
могъща	 десница.	 Нека	 да	
не	 сме	 безразлични,	 но	
да	бъдем	отговорни	и	бди-
телни	 и	 да	 съхраняваме	
светините	на	Църквата	ни,	
които	 са	 общо	 наше	 дос-
тояние	 и	 богатство.	 Всич-
ки	ние	заедно	изграждаме	
тялото	на	Църквата	–	нека	
да	 бъдем	 непримирими	 с	
греха,	 с	 отстъплението	 от	
непреходните	 евангелски	
ценности,	 с	 престъплени-
ята	 в	 нашето	 общество,	
особено	 с	 онези,	 които	
са	 против	 човека,	 защо-
то	 всяка	 една	 човешка	
душа	 струва	 много	 пове-
че	 отколкото	 целия	 свят	
с	всичките	му	богатства	и	
съкровища.	 Призовавам	 и	
всички,	които	заемат	отго-
ворни	 постове	 в	 държав-

ните	 и	 местните	
институции,	да	не	
омаловажават	 и	
да	 не	 пренебрег-
ват	 проблемите,	
които	 Църквата	
поставя	 за	 раз-
глеждане	 или	 ко-
гато	търси	помощ	
и	 съдействие.	 Да	
не	 забравяме,	 че	
в	 православната	
християнска	 вяра	
са	устоите	на	на-
шата	държавност.
	Категорично	 ос-
ъждаме	 извърше-
ното	 в	 Роженска-
та	 света	 обител	
злодеяние	 и	 на-
помняме	 на	 оне-
зи,	 които,	 засле-
пени	 от	 страстта	
на	 сребролюбие-
то	 и	 материални-
те	 богатства,	 се	
изкушават	 и	 без-
разсъдно	 посягат	
на	 светините,	 че	
такива	 деяния	 не	

са	нищо	друго,	освен	хула	
против	Светия	Дух	и	смър-
тен	грях.	За	тях	се	отнасят	
думите	 на	 Псалмопевца	
св.	 цар	 Давид	 „Ето,	 не-
честивият	 зачена	 неправ-
да,	 носи	 злоба	и	роди	си	
лъжа.	 Ров	 изрови,	 изкопа	
го	дълбоко	и	падна	в	яма-
та,	 която	 приготви;	 злоба-
та	му	ще	се	обърне	върху	
неговата	 глава,	 и	 злодей-
ството	му	ще	падне	върху	
темето	 му“	 (Пс.	 7:15-17).	
За	тях	ще	кажем	и	ние	по	
примера	на	св.	архидякон	
Стефан:	 „Господи,	 прости	
им,	 не	 знаят	 какво	 вър-
шат“.	Вратите	на	покаяние-
то	са	отворени	за	всички.	
Чрез	 покаянието,	 което	 е	
истинска	дълбока	промяна	
на	 мисленето,	 отвръщане	
от	 греха	 и	 насочване	 на	
живота	 по	 Божиите	 запо-
веди,	са	се	преобразявали	
жестоки	 престъпници,	 из-
дигали	са	се	от	дълбините	
на	 грехопадението	 безна-
деждни	 грешници	 и	 са	 се	
удостоили	 с	 вечен	 живот	
в	Божието	 царство.	Пока-
янието,	 като	 път	 на	 лич-
но	 изправление,	 е	 сред-

ството	 за	 преодоляване	
на	 безразличието,	 безот-
говорността,	 престъпното	
нехайство	към	проблемите	
ни	 и	 за	 оздравяване	 на	
обществото	ни.
	 От	свое	име	и	от	име-
то	на	Неврокопския	епар-
хийски	 съвет	 изразявам	
искрена	благодарност	към	
всички	 служители	 на	 по-
лицията	 и	 следствието	 в	
град	 Сандански,	 както	 и	
на	 всички	 техни	 колеги	
от	 Благоевградска	 област,	
участвали	 в	 акцията	 по	
разкриване	и	залавяне	на	
извършителите	 на	 престъ-
плението	в	Роженския	ма-
настир,	както	и	на	всички	
компетентни	органи,	които	
продължават	 своята	 рабо-
та	по	случая,	за	проявения	
професионализъм,	 бързи-
на	 и	 себеотречение	 при	
изпълнение	на	служебните	
им	задължения.	Благодаря	
на	 всички	 служители	 на	
Св.	 Неврокопска	 митро-
полия	 и	 на	 всички	 искре-
ни	приятели	на	Роженския	
манастир	 за	 проявената	
съпричастност	 и	 отзивчи-
вост	 в	 момент	 на	 тежко	
изпитание	 за	 св.	 обител	
и	за	братята	монаси.	Бла-
годаря	 на	 всички,	 които	
молитвено	ни	подкрепиха.	
	 Най-вече	благодаря	на	
Пречистата	наша	Владичи-
ца,	 Пресвета	 Богородица	
за	 нейната	 помощ	 и	 май-
чина	 закрила.	 През	 ве-
ковете	 Нейната	 грижа	 за	
Роженския	 манастир	 мно-
гократно	се	е	проявявала,	
прояви	се	и	сега.	Това	ни	
уверява,	 че	Божията	Май-
ка	 бди	 над	 своята	 обител	
и	пази	онези,	които	я	по-
читат	и	усърдно	й	служат.
	 Отправям	 всесърдечна	
и	 искрена	 молитва	 към	
всемилостивия	наш	Господ	
и	Бог	да	дарува	на	всички	
ни	 покаяние	 и	 прошка	 на	
греховете,	да	ни	изпълва	с	
вяра,	ревност	и	усърдие	в	
изпълнението	 на	 Божиите	
заповеди,	 да	 ни	 запазва	
в	 мир	 и	 добро	 здраве,	 а	
Пресвета	 Богородица	 ви-
наги	да	ни	закриля	и	пази	
под	своя	свят	Покров.“

	 На	 18	 септември	 шес-
тима	 маскирани	 мъже	
нахлуват	 в	 Роженския	
манастир	 „Рождество	 Бо-
городично“.	 Двама	 от	 на-
падателите	са	съборили	на	
земята	 духовника,	 който	
е	 бил	 сам	 в	 св.	 обител,	
завързали	 са	 устата	 му	
с	 тиксо,	 а	 самия	 него	 с	
въже	 на	 стол.	 След	 това	
са	започнали	да	разбиват	
стените	 под	 иконите,	 тър-
сейки	„съкровището	на	ма-
настира“.	По	първоначална	
информация	 нападателите	
не	 са	 откраднали	 икони	
от	 манастира,	 нито	 пари.	
Взели	 са	 само	 телефона	
на	свещеника,	вероятно	за	
да	не	потърси	помощ.	
	 Кметът	 на	 Сандански	
Кирил	Котев	 каза	 за	 bTV,	
че	има	следа,	по	която	се	
работи,	 и	 очаква	 съвсем	
скоро	 да	 стане	 ясно	 кои	
са	крадците.	В	Роженския	
манастир	има	камери,	кои-
то	 са	 заснели	 лицата	 на	
двама	 от	 извършителите,	
защото	 те	не	били	с	мас-
ки,	 а	 само	 с	 качулки,	 на-
хлупени	плътно	на	главите.	
Нападателите	 са	 счупили	
камерите,	 смятайки,	 че	
така	 унищожават	 записи-
те,	но	не	са	успели.
	 Няколко	 дни	 преди	 18	
септември	 подозрителни-
те	 мъже	 са	 влезли	 в	 ма-
настира,	 очевидно	 за	 да	
огледат	обстановката.	Още	

тогава	свещениците	се	ус-
ъмнили	в	тях.
	 Още	 на	 19	 септември	
става	 ясно,	 че	 полицията	
е	 задържала	 петима	 от	
предполагаемите	извърши-
тели.	„Няма	да	конкретизи-
рам	бройката,	но	вече	има	
задържани	лица,	чиято	съ-
причастност	към	снощното	
деяние	 се	 проверява,	 и	
работата	 по	 случая	 про-
дължава“,	съобщава	дирек-
торът	на	полицията	в	Бла-
гоевград	 старши	 комисар	
Николай	Хаджиев.
	 Неврокопският	 митро-
полит	 Серафим	 отправи	
обръщение	 към	 клира	 и	
народа	 в	 ръководената	 от	
него	епархия	по	повод	на-
падението	 над	 Роженския	
манастир	на	18	септември.	
В	 него	 той	 отбелязва,	 че	
подобни	 действия	 не	 са	
единични	 случаи	 у	 нас	 и	
„свидетелстват	 за	 духов-
ния	 упадък	 и	 моралното	
състояние	на	някои	члено-
ве	 на	 нашето	 общество“.	
Владиката	 подчертава,	 че	
деянието	 в	 Роженския	ма-
настир	е	още	по-тежко	за-
ради	 посегателството	 не	
само	 върху	 имуществото	
на	 св.	 обител,	 но	 и	 вър-
ху	 служещия	 там	 монах	 и	
напомня,	 че	 нападението	
над	 лице	 с	 духовен	 сан	 е	
„тежка	 противообществена	
проява	с	много	по-дълбоко	
измерение“.

Вселеíскà пàтриàршия зàáрàíи изпîлзвàíетî 
íà тàáлети îт църкîвíите певци

Продължава от стр. 3
	 Най-малкото	 има	 и	
местни	 особености,	 които	
би	следвало	да	се	отчитат,	
а	не	да	се	възпроизвежда	
папагалски	(например,	ако	
има	 храмов	 празник	 или	
се	 чества	 местен	 проси-
ял	светия,	 службата	може	
да	протече	по-различно	от	
други	места).
	 Явно	нещата	са	придо-
били	 застрашителни	 раз-
мери.	 Наскоро	 попаднах	
на	случай,	където	не	се	е	

състояла	 служба,	 защото	
певецът	нямал	интернет	на	
телефона	 си,	 а	 не	 знаел	
как	да	ползва	физическите	
книги	в	шкафа	на	певница-
та.	В	съобщението	на	пат-
риаршията	пише,	 че	псал-
тите	 следва	 да	 използват	
официалните	 издания	 на	
типика,	 минея,	 триода	 и	
други	 богослужебни	 книги	
(не	 става	 дума	 за	 псал-
тикии,	 както	 някой	 би	 си	
помислил),	 а	 не	 да	 взи-
мат	 тяхното	 съдържание	

от	компютърни	варианти.
	 Пак	 пояснявам,	 става	
дума	 за	 литургичните	 бо-
гослужебни	 книги	 (миней,	
триод,	 пентикостар,	 апос-
тол),	не	за	пеенки.	Защото	
на	 практика	 няма	 офици-
ални	 електронни	 издания	
на	тези	книги.	Ние	нямаме	
този	проблем,	защото	дори	
нямаме	 собствени	 издания	
(на	Св.	Синод	на	БПЦ-БП),	
а	ползваме	руските	(с	изкл.	
на	 апостола,	 часослова	 и	
още	едно-две	неща)“.

Първî рàзäелеíие в съслужеíиетî среä 
прàвîслàвíите епискîпи в äиàспîрà

Продължава от стр. 3
	 И	 по-конкретно	 той	
казва:
	 „Решението	 на	 Мос-
ковска	 патриаршия	 от	 14	
септември	 т.	 г.	 да	 забра-
ни	съслужението	на	руски	
епископи	 с	 йерарси	 на	
Вселенската	 патриаршия	
се	отрази	и	на	нас	в	Гер-
мания,	 където	 при	 интро-
низацията	 на	 новия	 сръб-
ски	 православен	 епископ	
на	 Дюселдорф	 на	 16	 сеп-
тември	 нашият	 викарен	
епископ	 Вартоломей	 Ари-
анзийски	 е	 бил	 помолен	
да	 не	 служи	 заради	 при-
съствието	 на	 двама	руски	
епископи.	Макар	че	от	ру-
ска	 страна	 беше	 подчер-
тано,	че	не	става	дума	за	
прекъсване	на	евхаристий-
ното	 общение	 и	 съслуже-
нието	 между	 свещениците	
ще	 продължи,	 аз	 дълбоко	
съжалявам	 за	 тази	 мярка	

и	за	проявяващото	се	зад	
нея	 отношение.	 За	 нас,	
православните,	 (съвмест-
ното)	 честване	на	Св.	Ли-
тургия,	 т.	 е.	 Евхаристията,	
е	пълнота	и	върхова	точка	
на	нашия	църковен	живот.	
Затова	тази	ситуация,	коя-
то	в	такава	форма	за	пър-
ви	 път	 срещам	 в	 своето	
близо	50-годишно	епископ-
ско	 служение,	 за	 мене	 е	
болезнена	 и	 дълбоко	 сму-
щаваща.
	 Същото	се	отнася	и	за	
другия	 аспект	 на	 Москов-
ското	 решение,	 а	 именно	
„да	 се	 оттегли	 от	 всички	
епископски	 събрания,	 ди-
алози,	 смесени	 комисии	
и	 други	 органи,	 които	 се	
председателстват	от	пред-
ставители	на	Константино-
полската	 патриаршия	 или	
пък	 те	 са	 съпредседате-
ли“.	 Но	 тъй	 като	 в	 пра-
вославния	 свят	 се	 при-

лага	 т.	 нар.	 принцип	 на	
диптисите,	 т.	 е.	 списък	 с	
всички	 автокефални	 пра-
вославни	църкви,	от	които	
на	първо	място	е	Констан-
тинополската	 патриаршия,	
то	 нейните	 представители	
председателстват	 или	 съ-
председателстват	 всички	
общоправославни	 органи	
(например	 епископските	
конференции)	 и	 диалози.	
Следователно	 това	 озна-
чава	оттегляне	на	Москов-
ска	патриаршия	от	всички	
диалози	 на	местно	 и	 све-
товно	равнище	и	от	 всич-
ки	други	общоправославни	
форуми,	 което	 надхвърля	
търсеното	 „наказание“	 на	
Вселенска	 патриаршия	 и	
нейния	 смел	 предстоятел.	
Тук	 може	 да	 ни	 утешат	
само	 легендарните	 думи	
на	 Херберт	 Венер:	 Който	
излезе	 навън,	 ще	 трябва	
отново	да	влезе	вътре“.

Пîсеãàтелствîтî íàä 
Рîжеíския мàíàстир 

Оáръщеíие íà Неврîкîпския митр. Серàфим 
слеä íàпàäеíиетî íàä Рîжеíския мàíàстир

Дà мîжеш äà виäиш и îтвъä виäимîтî
АРХИм. АНДРЕЙ (КОНАНОС) е	роден	в	Мюнхен,	 Гер-
мания,	през	1970	г.	Произхожда	от	Янина,	но	първите	
си	години	прекарва	в	Мюнхен,	а	от	1977	г.	е	в	Атина.	
Завършва	 класически	 лицей	 в	 кв.	 Перистери,	 Атина,	
и	 после	 Богословския	 факултет	 на	 Атинския	 Капо-
дистриев	университет.	Ръкоположен	е	за	дякон	(1999	
г.)	и	свещеник	(2000	г.)	от	Атинския	архиепископ	Хрис-
тодул.	 Още	 от	 началото	 на	 своята	 пастирска	 дей-
ност	работи	с	младежи,	особено	със	студенти,	про-
повядва,	изнася	беседи,	отслужва	бдения,	води	училище	
за	родители.	От	2006	 г.	 води	предаване	по	радиото	
на	 Пирейска	 митрополия.	 Не	 се	 колебае	 да	 засяга	 и	
най-деликатните	въпроси	на	човешката	душевност	и	
да	насърчава	младежите	да	живеят	вярата	си	в	Иисус	
Христос.	Изнасял	е	беседи	в	много	градове	на	Гърция,	
Кипър,	САЩ.	Поддържа	духовни	връзки	с	Йерусалимска	
патриаршия	и	Света	гора.
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	 Фестивалът	 за	 улични	
изкуства	6Fest	Gabrovo		се	
завръща	 с	 трето	 издание	
на	 5	 и	 6	 октомври.	 Ор-
ганизатор	 на	 фестивала	
е	 Момчил	 Цонев	 -	 писа-
тел,	 журналист,	 създател	
на	 Габрово	 Daily,	 един	 от	
20-те	 най-изявени	 млади	
личности	 на	 България	 за	
2018	година.	
	 Две	 години	 подред	
през	 май,	 паралелно	 с	
Карнавала,	 6Fest	 предста-
вя	в	Габрово	едни	от	най-
добрите	 международни	 и	
български	 улични	 артисти	
-	 цирк,	 огнено	шоу,	 парад	
на	 кокили,	 живи	 статуи	 и	
др.
	 На	 5	 октомври	 6Fest	
кани	 да	 направим	 заед-
но	 най-големия	 младеж-
ки	 уличен	 фестивал	 на	
Габрово.	Младежко	 танцо-
во	 шествие	 ще	 премине	
през	центъра	на	Габрово	и	
ще	завърши	със	спектакъл	
на	 площад	 „Възраждане“	
(пред	 Община	 Габрово).	
Шествието	 тръгва	 в	 17:30	
часа	 от	 старата	 Часовни-
кова	кула,	ще	премине	по	
пешеходната	 улица	 „Ра-
децка”	 -	 Баев	 мост	 -	 ул.	
„Априловска”	-	Априловска	
гимназия	 -	 площад	 „Въз-
раждане”.	Очакват	се	око-
ло	 100	 участници	 от	 тан-
цовите	 групи,	 познати	 ни	
от	снимките	на	„Щастливо	
Габрово“	 -	Шоу-балет	 „Ма-
гия”,	Клуб	за	спортни	тан-

ци	„Ритмика“,	Танцова	шко-
ла	„Лиана“,	Фолклорен	ан-
самбъл	„Сивек“,	групата	по	
зумба	 към	 Спортен	 клуб	
„Троя“.	 Танцовият	 спекта-
къл	 на	 площада	 ще	 запо-
чне	в	18:30	часа.	Финалът	
на	фестивалната	вечер	ще	
бъде	 огнено	 шоу	 на	 фор-
мация	„Fire	Shadows“.
	 Танцовото	 шествие	 на	
5	 октомври	 е	 отворено	 и	
за	други	участници.	Нужно	
е	 само	 да	 изявите	 жела-
ние	 да	 се	 включите.	 Ако	
сте	 младежка	 група	 или	
индивидуален	 артист	 от	
Габрово	 и	 се	 занимавате	
с	 танци,	 театър,	 музика	
или	 други	 изкуства,	 пише-
те	на	Фейсбук	страницата	
на	6Fest	Gabrovo	<https://
www.facebook.com/6fest.
gabrovo>	 или	 на	 имейл	
info@6fest.gabrovo.net	 с	
желание	да	се	включите.	
	 Добре	 дошли	 са	 всич-
ки	 младежки	 арт	 групи	 и	
творци	на	Габрово,	казват	
организаторите.
	 6Fest	продължава	и	на	
6	 октомври	 от	 10:00	 до	
12:00	 часа	 на	 ул.	 „Опъл-
ченска”,	пред	Туристически	
информационен	 център	
(зад	 църквата	 „Света	Тро-
ица”).	Очаква	ни	Борса	на	
младите,	където	младежки	
организации	 от	 Габрово	
ще	 представят	 дейността	
си,	а	родители	и	деца	ще	
имат	 възможност	 да	 раз-
говарят	с	техни	представи-

тели.	 Пространството	 ще	
бъде	 оживено	 с	 живите	
статуи	 на	 театрална	 фор-
мация	„Гаргара“.
	 Входът	 за	 всички	 съ-
бития	 от	 6Fest	 е	 свобо-
ден!	 Фестивалът	 ще	 бъде	
заснет	 и	 след	 приключ-
ването	 му	 ще	 бъде	 съз-
даден	 документален	 филм	
за	 младежките	 групи	 на	
Габрово.
	 Поводът	за	третото	из-
дание	на	6Fest	е	четвърта-
та	 година	 от	 заснемането	
на	най-популярния	клип	за	
Габрово	в	YouTube	-	„Щаст-
ливо	 Габрово“.	 Клипът	
„Щастливо	 Габрово“	 беше	
заснет	през	октомври	2014	
година.	Идеята	за	създава-
нето	му	 е	 на	Момчил	Цо-
нев.	Клипът	стана	най-гле-
даният	 туристически	 клип	
за	Габрово	в	YouTube	само	
месец	 след	 онлайн	 пре-
миерата	 си.	 В	 снимките	
на	 клипа	 се	 включиха	 17	
художествени,	 театрални,	
танцови	 формации,	 други	
групи	 и	 спортни	 клубове	
от	 Габрово,	 както	 и	 инди-
видуални	 участници.	 Об-
щият	брой	на	 участниците	
е	около	180	души.
	 Проектът	 „Фестивал	
6Fest	 Щастливо	 Габрово“	
на	Сдружение	„Обществен	
комитет	 „Васил	 Левски”	 -	
Габрово”	 се	 реализира	 по	
Програма	 „Младежки	 дей-
ности“	с	финансовата	под-
крепа	на	Община	Габрово.

Уличíият фестивàл 6Fest прàви мàщàáíî 
тàíцîвî шествие през îктîмври в Гàáрîвî

	 Преди	17	години	публи-
кувах	 в	 „100	 вести”	 мате-
риал	под	същото	заглавие.	
Поводът	беше	възмущение-
то	 ми	 от	 „политическото	
шоу“,	което	политици,	пар-
тийни	функционери	и	„буд-
ни”	граждани	организираха	
след	 конкретен	 кримина-
лен	 случай,	 посочвайки	
с	 пръст	 полицията.	 Тога-
ва	 и	 сега	 общественост-
та	 не	 осъзнава	 напълно,	
че	престъпността	е	върхът	
на	 една	пирамида,	 обемът	
на	 която	 е	 съвкупност	 от	
действия	 и	 отговорности	
на	 цялото	 общество.	 Про-
дължаваме	 да	 подменяме	
проблема	 само	 с	 борбата	
с	 престъпниците,	 без	 да	
променяме	 почти	 нищо	 в	
основата.	
	 Днес	 със	 същото	 за-
главие	 споделям	 граж-
данската	 си	 позиция	 по	
трагичния	 инцидент	 край	
Своге.	 Не	 само	 аз	 съм	
убеден,	че	най-малкото	ви-
новни	 са	 министрите	 на	
транспорта	и	МВР		и	че	те	
бяха	дадени	курбан	на	ма-
нипулираното	 обществено	
недоволство.	 Позволявам	
си	да	разгледам	случая	от	

друга	страна	и	с	различна	
позиция.
	 Статистиката	 показва,	
че	 през	 1990	 г.	 жертвите	
на	 пътя	 са	 1527	 души,	 а	
в	 наши	 дни	 са	 сведени	
до	 около	 700	 на	 година	
при	 многократно	 завишен	
трафик.	 Този	 резултат	 е	
постигнат,	 благодарение	
усилията	на	министрите	на	
транспорта	(от	Нейчо	Ноев	
до	Московски),	на	минист-
рите	 на	 МВР	 (от	 Соколов	
до	 Радев)	 и	 разбира	 се,	
на	 участниците	 в	 автомо-
билното	 движение.	 При-
лагайки	 опростен	 матема-
тически	 модел,	 стигам	 до	
заключението,	 че	 от	 1990	
година	 до	 днес	 са	 спасе-
ни	 около	 10	 000	 живота.	
Предлагам	 на	 „хулещите”	
политици	и	анализатори	от	
всякакъв	калибър	да	опре-
делят	 процентните	 заслуги	
за	този	резултат.	
	 Аз	само	си	позволявам	
да	изразя	някои	лични	съ-
ображения:
 1. Вместо	да	бъде	при-
ет	с	пожелания	за	успешна	
работа,	много	нелепо,	нее-
тично	 и	 недържавнически	
прозвучаха	 обвиненията	 и	

съмненията	 към	
новия	 министър	
на	МВР,	отправе-
ни	от	най-високо	
партийно	 и	 дър-
жавно	ниво.
 2.	Много	бър-
зо	 забравяме	
трудното	 израст-
ване	от	милиция,	
като	 репресивен	
орган	 на	 тотали-
тарната	власт,	до	
полиция	в	услуга	
на	 обществения	
интерес.	 Точна-
та	 дефиниция	 за	
мисията	 на	 една	
европейска	 по-
лиция	 научих	 в	
град	 Аалст,	 Бел-
гия.	 „Нашата	 по-
лиция	е	ориенти-
рана	 към	 обще-
ството,	като	чрез	
нови	 и	 ефектив-
ни	 начини	 се	 справяме	 с	
всички	форми	 на	 престъп-
ността	 и	 осигуряваме	 си-
гурност	във	всички	случаи,	
появяващи	 се	 обективно	
или	 субективно.	 Това	 ние	
осъществяваме	 съвместно	
с	местната	власт,	съдебни-
те	 органи,	 	 гражданските	

организации,	 училищата	 и	
гражданите.”
 3. Бързо	 забравихме	
проблемите	 в	 началото	на	
прехода,	 когато	 единици	
от	 бившата	 милиция	 бяха	
на	страната	на	престъпния	
контингент.	 Върхът	 беше	
през	 януари	 1994	 г.,	 ко-
гато	 спецполицаи	 убиват	

две	барети.	Това	става	при	
изпълнението	 на	 секретен	
план	срещу	структурите	на	
Иво	Карамански,	който	е	в	
съдружие	с	Иван	Иванов	–	
бивш	шеф	на	 издирването	
в	МВР.
 4.	 Днес	 обществото	
е	 разделено	 на	 две.	 На	
едната	 страна	 са	 хиляди	
незаловени	 престъпници	
–	 крадци,	 ало-измамници,	
стопански	 нарушители,	
убийци	 (на	 пътя	 и	 извън	
него)	 и	 много	 други.	 От	
другата	 страна	 сме	 мили-
они	 българи,	 които	 посто-
янно	 нарушаваме	 зако-
ните	 -	 от	 движението	 по	
пътищата	 до	 опазване	 на	
чистотата	 и	 различни	 еко-
логични	 норми.	 Никой	 от	
нас	 не	 е	 застрахован,	 че	
при	определени	обстоятел-
ства	 може	 да	 се	 впише	
в	 графата	 на	 престъпния	
контингент.	 Примерите	 са	
от	 тези	 дни,	 когато	 4-го-
дишно	дете	убива	баба	си	
с	кола,	или	безразсъдните	
учителки,	превеждащи	 гру-
па	ученици	през	жп	прелез	
при	спусната	бариера.
 5.	Сигурността	на	тери-
торията	на	всяка	европей-

ска	 община	 е	 резултат	 на	
триединството	 между	 кме-
та,	 ръководителя	 на	 поли-
цията	и	градския	прокурор.	
Европейската	 практика	 е	
заложена	 в	 „Харта	 на	 ев-
ропейските	градове”,	която	
харта	бе	приета	от	Общин-
ския	 съвет	 в	 Габрово	 още	
преди	 България	 да	 стане	
член	 на	 ЕС.	 Общинското	
ръководство	в	Габрово	има	
традиции	 в	 партньорство-
то	 с	 полицията.	Още	през	
първия	 мандат	 грижата	
за	 завършване	 на	 новата	
сграда	на	полицията	бе	на-
равно	с	грижата	за	всички	
общински	обекти.	За	първи	
път	в	България	бе	изграде-
на	общинска	„Екополиция”,	
която	 пое	 контрола	 по	
спазването	 на	 общински-
те	 нормативни	 документи,	
освобождавайки	полицията	
от	 тези	 задължения.	 За-
почна	изграждането	на	съ-
временна	 организация	 за	
движението	 в	 чертите	 на	
града.
 6.	 В	 съвременния	 свят	
проблемите	 със	 сигурнос-
тта	 и	 престъпността	 на-
растват	 с	 нови	 измере-
ния.	 Така	 е	 и	 в	 Габрово.	

Без	 тясно	 взаимодействие	
между	местна	 власт	 и	 по-
лиция	 няма	 надежда	 за	
успешна	борба	с	наркома-
нията	 и	 алкохолизма	 при	
подрастващите.	 Практика-
та	 за	 занижен	 контрол	 и	
прикриване	 на	 информа-
ция	 подпомага	 наркодилъ-
рите	и	търговците	на	алко-
хол	и	цигари.		
	 Безопасността	по	пъти-
щата	остава	основен	прио-
ритет	в	работата	на	новите	
министри,	тъй	като	въпреки	
успехите,	броят	на	жертви-
те	по	пътищата	е	два	пъти	
по-висок	 от	 ЕС	 (на	 един	
милион	 жители).	 Габрово	
има	 възможност	 да	 стане	
за	пример	в	България	с	из-
граждане	 на	 модерна	 ор-
ганизация	 за	 движение	 в	
града	и	на	територията	на	
страната	 чрез	 единодейст-
вие	между	местна	власт	и	
пътна	полиция.	Ако	пътната	
полиция	 няма	 достатъчен	
ресурс,	за	да	се	справи	с	
нарастващите	 изисквания,	
местната	 власт	 има	 въз-
можност	 да	 лобира	 пред	
държавните	 органи	 за	 ре-
шаване	на	щатни	и	 техни-
чески	проблеми.

Ивàí Неíîв: “Дîлу ръцете îт пîлициятà”

	 Първата	 информа -
ционна	 и	 работна	 среща	
в	 рамките	 на	 проекта	 се	
проведе	 на	 20	 септември	
в	16	часа	в	синята	зала	в	
Дома	 на	 културата	 „Ема-
нуил	 Манолов”.	 Целта	 на	
срещата	беше	да	запознае	
младежите	 доброволци	 с	
дейностите,	 които	 ще	 се	
реализират	 в	 рамките	 на	
проекта,	 и	 разпределяне	
на	 работни	 задачи	 във	
връзка	 с	 организирането	
на	 информационната	 кам-
пания	 сред	 младежите	 в	
Габрово.
	 Проектът	 „На	 мен	 ми	
пука	 за...	 Габрово”	 се	 ре-
ализира	 с	 подкрепата	
на	 програма	 „Младежки	
дейности”	 от	 бюджета	 на	
Община	 Габрово	 за	 2018	

година.
	 Проектът	 има	 амбици-
ята	 да	 достигне	 директ-
но	 и	 индиректно	 до	 1000	
младежи	 от	 Габрово	 на	
възраст	15-25	години	и	има	
за	цел	да	насърчи	диалога	
и	взаимодействието	между	
младежи,	 младежки	 групи	
и	 организации,	 предста-
вители	 на	местна	 власт	 и	
на	различни	местни	инсти-
туции	 за	 реализиране	 на	
творчески	идеи	и	младеж-
ки	 инициативи	 от	 местно	
значение.	
	 Реализацията	 на	 про-
екта	е	реална	възможност	
за	младите	хора	да	изра-
зят	 мнение	 по	 различни	
теми	и	проблеми,	свърза-
ни	 с	 живота	 на	 младите	
хора	 в	 Габрово.	 За	 целта	

ще	бъдат	осъществени	два	
поредни	 дискусионни	 фо-
рума	 под	 надслов:	 „Защо	
не	 диалог?!”,	 с	 участието	
на	 младежи	 и	 представи-
тели	 на	 различни	 местни	
институции.	 Първият	 от	
тях	 ще	 се	 проведе	 на	 4	
октомври	от	16.00	до	17.30	
часа.
	 В	 рамките	 на	 проекта	
ще	се	проведе	и	едно	ино-
вативно	младежко	събитие	
под	 надслов:	 „На	 мен	 ми	
пука	 за…	 Габрово”,	 което	
ще	 осигури	 възможност	
на	 повече	 от	 60	 младежи	
да	се	включат	в	поредица	
от	 уъркшопове	 по	 разно-
образни	 теми,	 свързани	 с	
личностно	 развитие,	 мла-
дежко	 лидерство,	 използ-
ване	на	творчески	подходи	

и	 методи,	 характерни	 за	
неформалното	 образова-
ние	в	младежката	работа,	
както	 и	 в	 лаборатория	 за	
разработване	 на	 младеж-
ки	инициативи	и	проекти.
		 Подготовката	 и	 реали-
зацията	на	дейностите	ще	
привлекат	и	пет	младежки	
работници,	които	ще	бъдат	
фасилитатори	и	ментори	и	
ще	подкрепят	младежите	в	
цялостния	процес,	включи-
телно	и	при	реализацията	
на	 две	 пилотни	 инициати-
ви,	разработени	по	време	
на	Лабораторията	за	мла-
дежки	проекти.
	 По	повод	началото		на	
проекта	 координаторът			
на	 проекта	 Иво	 Тепавски	
споделя:	 „В	 основата	 на	
проекта	 е	 подхода	 учене	

чрез	 правене.	 Избрахме	
този	 подход,	 защото	 той	
дава	шанс	на	всички	учас-
тници,	 както	 и	 на	 нас,	 да	
изпробваме,	 да	 експери-
ментираме	и	 така	да	дос-
тигаме	до	изводи,	които	да	
ни	 водят	 към	 правилните	
решения	и	най-подходящи-
те	 дейности.	 Така	 ще	 се	
осигурят	и	повече	възмож-
ности	за	младите	хора	да	
се	учат,	докато	участват	и	
докато	 реализират	 своите	
собствени	 идеи.	 Премина-
вайки	през	процеса	на	ак-
тивно	 участие	 и	 реализи-
ране	на	малки	инициативи,	
те	ще	придобият	 опит,	ще		
надградят	своите	умения	и		
надяваме	 се,	 ще	 се	 вдъх-
новят	 и	 заредят	 с	 нови	
идеи	 за	 нови	 проекти	 и	

за	начини	как	да	развием	
младежката	общност	тук,	в	
Габрово”.
	 Специфични	 цели	 на	
проекта	са:
	 -	 Развитие	 на	 капаци-
тета	 на	 младежки	 лиде-
ри,	на	младежките	групи	и	
организации,	 включително	
и	 на	 ИМКА	 -	 Габрово,	 да	
насърчават	 младежкото	
участие;
	 -	Пробиране	на	творче-
ски	 и	 иновативни	 методи	
за	достигане	и	включване	
на	младежката	 общност	 в	
реализирането	на	младеж-
ки	 инициативи	 от	 местно	
значение;
	 -	 Насърчаване	 на	
ефективното	 взаимодейст-
вие	 между	 млади	 хора,	
младежки	 групи	 и	 органи-

зации,	 представители	 на	
местната	власт,	както	и	на	
различни	 местни	 институ-
ции	 и	 организации	 чрез	
пробиране	 на	 дискусио-
нен	модел	за	консултации	
между	младежи	и	институ-
ции.
 Повече за проекта   и  
календара на основните 
събития, предвидени по 
време на неговото осъ-
ществяване, може да от-
криете на уебстраницата 
на Сдружение ИмКА – 
www.ymca-gabrovo.org, 
в профила на организа-
цията във Фейсбук или 
също така да ни потър-
сите на имейл: office@
ymca-gabrovo.org или 
на тел. 0879123687, 066 
805419.

ИМКА стàртирà прîектà „Нà меí ми пукà зà… Гàáрîвî”
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„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 6]

ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 23]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 21]
офис-съТруДник с ита-
лиански език. За контакти: 
тел. 0877/493-060 [20, 
18]
Добри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 19]
фирМа набира мебели-
сти и шлайфисти. Справ-
ки на тел. 0888/201-202. 
[24, 17]
общи рабоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 10]

фирМа „бЕТа бус 
11“ ЕооД - гр. габро-
Во Търси Да назна-
чи шофьор, каТЕ-
гория „D“. Справки 
на тел. 0897/979-763. 
[11, 2]

пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 17]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 13]
склаД за дрехи и мебе-
ли втора употреба „Хоби“ 
търси млади и отговорни 
мъже за товаро-разтовар-
на дейност. Отлично за-
плащане! Справки на тел. 
0888/761-672. [12, 11]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьорка. За-
плата: 700 лева. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [12, 9]
сТолъТ поД Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 8]
Магазин за хранителни 
стоки в квартал Дядо Дян-
ко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 8]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 8]

сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа се търси на 
тел. 0898/583-772. [6, 5]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 6]
фирМа Търси общи ра-
ботници - мъже, за рабо-
та в производствен цех. 
Дневна смяна. Много до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0879/916-356. [6, 
6]
фирМа Търси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-356. [6, 6]
рабоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 5]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [6, 4]
„поДЕМ габроВо „ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [6, 4]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 4]

шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 4]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
3]
МайсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 3]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 3]
фирМа „балЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 2]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 2]
ЖЕна за почистване два 
пъти месечно се търси на 
тел. 0896/630-387. [3, 2]
фабрика Търси дърво-
делци с опит. Справки на 
тел. 0877/800-313. [5, 1]
Миячка, ТЕраМол се 
търси на тел. 0879/826-
181. [3, 1]
ЖЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 1]

ДаВа заЕМ
к р Е Д и -
Ти - тел. 
0 8 9 7 / 2 1 9 -
833. [24, 12]

работа предлага; имоти - продава, купува, под наем

иМоТи проДаВа
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 9]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в идеален център за 79 
000 лева се продава на 
тел. 0888/813-710. [12, 
6]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
9]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 7]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
2]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 1]

Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 
5]
позЕМлЕни иМоТи - 
3.5 и 1.5 дка, ток, вода, 
асфалтов път, в село Дра-
гановци се продава на 
тел. 0876/138-728. [3, 2]
къща с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
8]
Магазин (МоЖЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем на 
тел. 0878/515-080 [12, 9]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [12, 
9]
поМЕщЕниЕ за магазин 
до Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [7, 6]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 6]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 6]
боксониЕра (обзаВЕ-
ДЕна), цена: 100 лв., се 
дава под наем на тел. 
0899/201-371. [5, 4]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 8]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 9]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДсТВо, ДДс, ТРЗ, Осигу-
ровки, Регистрация на фирми, Да-
нъчни декларации.тел. 0899/940-483. 
Имейл адрес: mitas@abv.bg. [10, 6]

 ВоДораВно: Казанлък. Иригатор. Самоа. Артос. Нето. 
Ливорно. Оклад. Рак. Лека. Кавак. Исана. Лито. Асен. Адрес. 
Валидол. „Реката”. Раб. Виги. Осака. Амато (Джовани). Арам. 
Мито. Катар. Наналал (Далпатрам). Мон. Радио. Рана. Агаве. 
Кака. Трал. „Матен”. Никотин. Варела (Алфредо). Сет. КОМИ. 
Асама. Лариса. „Арис”. Нара. Далак. Неролин. Лаг. Елек. „Рода”. 
Осика. Сари. „Ана-не”. Аманет. Невен. „На Тамара”. Лев. Налим. 
„Неда”. Рикати (Винченцо). Атол. „Рено”. Кигали. Еридан. Мор. 
Номинатив. Нишава. Канада. Ананим. Рас.
 оТВЕсно: Василиса. „Арабела”. Атерина. Завет. Батак. 
Талер. Вигон. Самоков. Мадан. Ралин (Радой). Кама. „Нора”. 
Авари. Икике. Еналид. План. Алит. Откос. Каватина. Оксигон. Ро-
ман. Нели („Стас и Нели”). Ока. Аеди. Арати. Ерани (Сара). ЕТА. 
Ровно. Анали. Арон. Марин. Питка. Лоран (Пиер Алфонс). „На-
роден”. Тива. Ролка. Салам. Сила. Анод. „Ниса”. Драма. Аваси. 
Ателани. Дирек. „Латам”. Номад. Ним. Чан. Секам. Геран. Самар. 
Тераса. Имане. „Алина”. Емар (Густав). Вотан. Титов (Герман). 
Лора Керанова. Рокада. Онега. Агата. „Орас”.  

отговори на сканди от бр. 222, срядаДоМашни любиМци
спЕшно поДаряВаМЕ 
малки игриви котенца. 
Много красиви. Тел. 
0895/920-435. [4, 4]

нЕВалиДни ДокуМЕнТи
загубЕно сВиДЕТЕл-
сТВо за професионална 
квалификация учител, из-
дадено на Радослав Сте-

фанов Стоянов през 2001 
година от Център за ква-
лификация към ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ - гр. 
Велико Търново. [1, 1]

руМяНа ДеНЧева, 
уреДНИК в еМо „етър”

	 Планинските	 реки	 са	
своенравни.	 Бистри	 и	
студени,	 бързоструйни	 и	
с	 променлив	 дебит,	 те	 ту	
скриват	 водите	 си,	 ту	 при	
първия	дъжд	за	минути	се	
превръщат	в	кални	лавини,	
влачещи	камъни	и	клони,	с	
които	 заприщват	 тесните	
си	 корита.	 Тази	 специфи-
ка	 е	 фактор	 при	 строежа	
на	 мостове	 в	 Габровския	
край.	 Местните	 каменни	
мостове	са	с	извисен	свод	
и	 ниски	 парапети,	 на	 еди-
ния	от	 които	има	каменна	
плоча	 с	 мемориален	 над-
пис	 –	 кой	 и	 кога	 е	 стро-
ил	моста,	благословия	към	
дарителя	 и	 пожелания	 за	
съществуването	 на	 съоръ-
жението	за	вечни	времена.	

Само	 при	 много	 тесните	
речни	 корита	 мостът	 е	 с	
един	свод,	обикновено	съо-
ръженията	се	правят	с	два	
(Конашкия	 –	 старият	 мост	
„Игото”)	 до	 четири	 свода	
(Баев	 и	 старият	 Бичкин-
ски).	Тези	 строителни	 при-
йоми	 са	 залегнали	 и	 при	
направата	 на	 мостовете	 в	
ЕМО	 „Етър”,	 разположен	
в	горното	течение	на	река	
Янтра.	 Музеят,	 разгърнал	
експозиция	 от	 двете	 стра-
ни	 на	 река	 Сивек,	 има	 5	
моста	 на	 разстояние	 от	 1	
км.
	 Когато	 Лазар	 Донков	
започва	 изграждането	 на	
„Етър”-а,	 теренът	 е	 „пуст,	
обрасъл	 с	 тръни	 и	 повет.	
Неспокойният	Сивек	и	не-
обузданата	Страшка	 река,	
притоци	 на	 река	 Янтра,	
произволно	бяха	пръснали	
коритото	 си	 и	 на	 много	
места	 го	 бяха	 направили	
непроходимо”.	С	временни	
мостове	 музеят	 е	 открит	

през	 1964	 г.,	 а	 през	 1965	
г.	се	планира	„да	се	кори-
гира	 коритото	 на	 реката	
чрез	иззидването	на	здра-
ви	 подпорни	 стени,	 за	 да	
…	 обезвредят	 буйните	 в	
пролетта	 и	 при	 поройни	
дъждове	 води	 на	Сивек	 и	
Страшка	река.	Освен	това	
за	 строителството	 беше	
предвидено	 направата	 на	
временни	 мостове”.	 Тези	
временни	 мостове	 са	 по-
строени	 през	 1966	 г.	 Със	
заработването	на	Чаршия-
та	 и	 съоръженията	 идва	
времето	и	на	постоянните	
мостове.	Първият	масивен	
мост	е	железобетонен,	по-
строен	 в	 1975	 г.	 заедно	 с	
мозаечното	пано,	и	свърз-
ва	официалния	вход	с	пар-
кинга.	
	 Пак	 по	 това	 време	 е	
вдигнат	 и	 двусводестият	
каменен	 мост	 между	 ча-
совниковата	кула	и	горния	
край	 на	 Чаршията.	 Той	 е	
като	типичните	за	балкан-

джийските	 възрожденски	
селища.	 И	 това	 не	 е	 чуд-
но	 -	 сам	 Лазар	 Донков	
пише,	 че	 години	 наред	 е	
заснемал	 сгради	 и	 архи-
тектурни	 съоръжения	 и	
че	 „всеки,	 влязъл	 в	 зида	
камък,	 трябваше	 да	 се	
подбира	…	преди	 да	 бъде	
вложен	 в	 конструкцията.	
Изграждащата	се	музейна	
експозиция	 трябваше	 да	
бъде	 напълно	 достоверна	
и	 всички	 изисквания	 за	
тази	 достоверност	 тряб-
ваше	 скрупольозно	 да	 се	
спазват”.	 И	 все	 пак	 раз-
лика	 има.	 На	 плочата	 с	
мемориален	 надпис	 е	 из-
писан	 заветът	 на	 Георги	
Раковски	 „Бащино	 огнище	
не	забравяй,	стари	обичаи	
не	презиряй”,	а	над	него	в	
плитък	 релеф	 между	 фло-
рални	 мотиви	 е	 скулпти-
ран	изправен	лъв.
	 Вторият	 каменен	 мост	
в	„Етър”-а	е	в	долния	край	
на	 Чаршията	 -	 до	 църк-

вата.	 Той	 е	 по-тесен,	 ед-
носводест	 и	 без	 мемори-
ална	 плоча.	 От	 него	 на	
всеки	 Йордановден,	 кога-
то	 е	 храмовият	 празник	
на	 църквата,	 свещеникът	
хвърля	 кръст	в	реката,	 за	
да	се	свети	водата.
	 Дървените	 мостове	 са	
два	 и	 са	 много	 различни	
по	 вид.	 Първи,	 в	 края	 на	
70-те	 години,	 е	 построен	
мостът	еднодръвка,	водещ	
от	 Кръстникколчовия	 хан,	
където	 е	 администрация-
та	на	музея,	към	експози-
цията.	 Типична	 за	 гората,	
еднодръвката	 е	 заравнен	
ствол	 на	 паднало	 дърво	
с	 перила,	 по	 което	 да	 се	
пресече	 тясното,	 но	 дъл-
боко	 речно	 корито.	 Този	
живописен	 мост	 е	 място-
то,	 на	 което	 всички	 посе-
тители	 се	 фотографират	 –	
поединично.	Защото	място	
за	двама	души	няма,	нито	
да	 застанат,	 нито	 да	 се	
разминат.	

	 Вторият	 дървен	 мост	
е	 строен	 заедно	 с	 хотел	
„Странноприемница”,	 от-
крита	1981	г.	Мостът	е	ши-
рок,	 с	 перила	 и	 свързва	
хотела	с	музейните	обекти	
на	 отсрещния	 бряг.	 Както	
и	еднодръвката,	този	мост	
периодично	 се	 обновява,	
предвид	 нетрайния	 мате-
риал,	от	който	е	построен,	
и	нещадящите	атмосферни	
условия.	
	 Пет	са	мостовете	в	му-
зея	–	делови,	романтични,	
патриотични,	 незабележи-
ми	 или	 забележителни,	
всеки	 със	 свой	 образ	 и	
излъчване.	Но	с	обща	ми-
сия	 -	 да	 преведат	 гости-
те	 на	 музея	 през	 Сивек	
и	 през	 времето,	 защото	
само	един	мост	дели	ком-
пютърния	ни	век	от	звуци-
те,	 ароматите,	 картините	
и	 духа	 на	 Възраждането.	
Или	ги	връща	обратно.	Ма-
шина	на	времето	–	това	са	
мостовете	на	„Етър”-а.

Мîстîвете в „Етър”-à - äелîви, рîмàíтичíи, пàтриîтичíи, 
íезàáележими или зàáележителíи, всеки със свîй îáрàз и излъчвàíе



e-mail: 100vesti@stovesti.info

всеки ден в ново издание

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 нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.

ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
ДърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 28]
рЕЖа ДърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 19]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 12]

ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 10]
рЕЖа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 7]
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 6]
рЕЖа ДърВа - 0893/924-
311. [8, 5]
ДърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 2]
ДърВа - 4 куб. м, акация, 
по 50 лв./куб. м се прода-
ват в село Орловци, тел. 
0889/019-785. [4, 1]

аВТоМобили проДаВа
фолксВагЕн ДЖЕТа 
- 1990 г., в движение, 
всичко платено, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 6]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на 
тел. 0887/308-412. [10, 
4]

МоТори/ВЕлосипЕДи
МоТопЕД „балканчЕ“ - 

запазен, с резервни час-
ти, се продава на тел. 
0885/122-688. [2, 1]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 7]

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап оТ Мяс-
То се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки 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  - тел. 0878/943-
895.
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТи В строителство-
то от А до Я - справки на 
тел. 0877/531-620. [22, 
16]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 12]
събарянЕ и почистване 
на стари сгради - справки 
на тел. 0893/390-253. [23, 
12]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 8]

хиДро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, ре-
монт, дренаж, улуци и дру-
ги - тел. 0888/02-01-87. 
[10, 7]
бригаДа изВършВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хиДро- и Топлоизо-
лации, дренажи, тене-
кеджийски и бояджийски 
услуги - справки на тел. 
0899/638-875. [17, 6]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 6]
събарянЕ - справки на 
тел. 0893/924-311. [8, 5]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 3]
кофраЖ, бЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 1]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
ВъТрЕшно бояДисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 13]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 12]
бояДЖийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 9]

офЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дена! Кърте-
не, ВиК, ел. инсталация, 
фаянс и теракота, гипсо-
картон, таван, зарежда-
не - бойлер, WC, мивка, 
душ и т. Справки на тел. 
0876/771-305, 0876/771-
337. [12, 9]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - ал-
пинисТи, собсТВЕно 
скЕлЕ - тел. 0898/569-
486.

алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 27]

израбоТВа
израбоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 7]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
32]
ЕлЕкТро- и Вик инсТа-
лации и поддръжка - 
справки на тел. 0876/000-
084. [33, 25]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
по Всяко ВрЕМЕ. га-
ранция! Справки на тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 25]

ДограМа
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]

услуги
коВач - 0892/775-774.

рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 21]

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

граДини, басЕйни

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

граДински услуги
граДински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 4]

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 5]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 3]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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проДаВа Машини
циркуляр - трифазен, се 
продава на тел. 0888/134-
790. [2, 2]
ярМоМЕлка изгоДно, 
Диск за циркуляр - 
350 мм, нов, се продават 
на тел. 0878/600-370. [3, 
2]

проДаВа МаТЕриали
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 12]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 12]
кЕрЕМиДи - втора упо-
треба, се продават. Теле-

фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 9]
чЕрна лаМарина 2/1, 
12 мм, поцинкована ла-
марина - употребявана, 
2/1, се продават на тел. 
0888/134-790. [2, 2]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[6, 6]
орТопЕДичЕн МасаЖи-
ращ матрак - 190 х 116 х 
16 см, гаранция 13 годи-
ни, се продава в Габрово, 
тел. 0886/567-896. [6, 4]
спалня - персон и поло-
вина, запазена, се прода-
ва на тел. 0888/134-790. 
[2, 2]
фризЕр „снайгЕ“ се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 1]
сушилня GoRENjE 
D7564 - 7 кг, клас А+, за 
350 лева се продава на 
тел. 0897/419-608. [5, 1]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 6]

сТол - инвалиден, нов 
ДюшЕк - антидекубита-
лен, се продават на тел. 
0876/138-728. [3, 2]

ЖиВоТни проДаВа
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 11]
коза сЕ продава в село 
Янтра, тел. 06724/23-15. 
[12, 11]

проДаВа грозДЕ
грозДЕ - ркацители, мис-
кет, димят, мерло, кабер-
не, се продава на тел. 
0897/953-766. [5, 1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 12]
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ЕроТика
прЕДлагаМ ЕроТични 
масажи - сочни и стан-
дартни, само за сериозни 
хора, на мой терен  - 
Габриела, 0895/039-942. 
[11, 6]

услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]
услуги на ниски цени 
предлага 26-годишна - 
ниска, слаба, може и на 
мой или Ваш терен - тел. 
0894/258-646. [11, 1]
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билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

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

КУХНЕНСКИ
шКАФОВЕ 
ОФИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна реклама в центъра на Габро-
во - над „КУ-КУ“-магазина, изгодно предлага тел. 
0878/746-801, 0887/808-598 [33, 6]

уроци, курсоВЕ
карЕла сЕйлинг. кур-
соВЕТЕ за праВоспо-
собносТ „Водач на ко-
раб до 40 БТ по море“ 
(капитански курсове) под 
ръководството на капи-
Тан илия ДянкоВ, роден 
в Габрово. Индивидуален 
график за всеки курсист. 
Можете да съчетаете учеб-
ната програма с годишната 
си отпуска. За допълни-
телна информация и за-
писване - справки на тел. 
0898/535-793 [33, 31]

учЕбЕн цЕнТър „оп-
иДа 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, D. Курсове по 
Наредба 41 - карта за 
квалификация на вода-
ча (превоз на товари и 
пътници), Наредба 40 - 
превоз на опасни това-
ри (ARD), Наредба 36 
- провеждане на пси-
хологически изслед-
вания. Тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 8]

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 теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 

тел. 0894/004-045. [33, 
29]
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
13]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 5]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 1]
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	 Осем	 призови	 мес-
та	 заеха	 лекоатлетите	 на	
„Орловец	 93“	 в	 проведе-
ните	два	шосейни	пробега	
-	в	Карнобат	и	Койнаре.	
	 В	първия,	организиран	
от	местния	СКЛА	„Атлет“	и	
Община	 Карнобат,	 участ-
ваха	 над	 150	 състезатели	
от	 22	 клуба.	АК	 „Орловец	
93“	 се	 представи	 със	 се-
дем	 състезатели,	 подгот-
вени	от	треньора	Веселин	
Георгиев.	
	 Ева	 Петкова	 спечели	
надпреварата	 на	 1000	 ме-
тра	 при	 девойките	 до	 16	
години,	 победа	 записа	 и	
Девора	Аврамова	 на	 3000	
метра	при	девойките	стар-
ша	възраст.	При	младшата	

възраст	на	2000	метра	Ния	
Вичева	 завърши	 втора.	
Асен	Статев	се	класира	на	
шестто	 място	 при	 момче-
тата	 до	 16	 години,	 Йоана	
Йончева	е	седма	в	същата	
възрастова	 група,	 седмо	
място	 зае	 и	 Ивайла	 Чен-
кова	при	момичетата	до	14	
години.
	 Още	 по-успешно	 беше	
представянето	 на	 габров-
ските	 лекоатлети	 в	 26-ия	
мемориален	турнир	„Мите-
то“	в	град	Койнаре.	В	тази	
надпревара	 взеха	 участие	
над	200	състезатели	от	28	
клуба.	
	 Ева	 Петкова	 и	 Дево-
ра	Аврамова	 записаха	 по	
още	една	победа	в	своите	

възрастови	групи,	съответ-
но	на	1000	и	2000	метра,	а	
Маргарита	 Радева	 и	 Ния	
Вичева	завършиха	на	вто-
ро	 и	 трето	 място	 при	 де-
войките	 младша	 възраст	
(2000	м).	Втори	се	класира	
и	 Асен	 Статев	 при	 мом-
четата	 до	 16	 години	 (2000	
м).	При	момичетата	до	 14	
години	 (1000	 м)	 Ивайла	
Ченкова	е	пета.
	 Шосеен	пробег	 „Дими-
тър	Велиславов-Мики-Иван	
Димитров“	 е	 следващият	
старт	 от	 календара	 на	
БФЛА,	в	 който	възпитани-
ците	 на	 Веселин	 Георгиев	
ще	 вземат	 участие.	 Над-
преварата	е	на	30	септем-
ври	в	Горна	Оряховица.	

	 Отборът	 на	 „Янтра	
Габрово“	 постигна	 четвър-
та	 победа	 от	 началото	 на	
сезона	в	Северозападната	
Трета	 лига	 и	 се	 доближи	
само	на	три	точки	от	пър-
вото	място	 във	 временно-
то	 класиране.	 В	 последен	
двубой	от	VII-я	кръг	на	пър-
венството	габровският	тим	
се	 наложи	 като	 гост	 над	
състава	 на	 „Павликени“	 с	
1:2.	Това	 беше	 първи	 мач	
за	 отбора	 на	Димитър	То-
доров	 след	 голямата	 тра-
гедия,	 разтърсила	 клуба	
преди	десетина	дни.
	 Паметта	 на	 четирите	
загинали	 момчета	 беше	
почетена	 преди	 началото	
на	 двубоя	 и	 това	 немину-
емо	се	отрази	психически	
на	 играчите	 от	 двата	 със-
тава,	 а	 оттам	 и	 на	 пред-
ставянето	 им	 през	 пър-
вото	 полувреме	 на	 мача,	
приключило	 при	 нулево	
равенство.	 През	 втората	
част	„Янтра	Габрово“	изле-
зе	за	победата	и	успя	да	я	
вземе,	 въпреки	 че	 отново	
направи	 доста	 пропуски	
пред	 вратата	 на	 съперни-
ка.	Пет	минути	след	подно-
вяването	 на	 играта,	 след	

добро	разиграване	в	лява-
та	зона	на	атаката	между	
Християн	 Василев	 и	 Пла-
мен	 Кожухаров,	 Християн	
Кожухаров	 беше	 изведен	
между	 централните	 бра-
нители	 на	 „Павликени“	 и	
даде	 аванс	 на	 габровския	
тим.	Домакините	възстано-
виха	равенството	десетина	
минути	 по-късно	 с	 хубаво	
попадение	 на	 Никола	 Ка-

камъков.	 Последваха	 куп	
пропуснати	 чисти	 положе-
ния	от	страна	на	гостите	и	
това	1:1	се	запази	до	края	
на	 редовните	 90	 минути.	
В	даденото	от	рефера	до-
бавено	 време	 на	 срещата	
братя	 Кожухарови	 рази-
граха	 къс	 корнер,	 капи-
танът	 Пламен	 Кожухаров	
центрира	 и	 Тодор	 Чирпа-
нов	 с	 глава	 донесе	 трите	

точки	 на	 „Янтра	 Габрово“	
-	1:2.
	 „Представихме	се	мно-
го	силно	през	второто	по-
лувреме	 и	 благодаря	 на	
момчетата	 за	 проявения	
характер,	защото	наистина	
беше	 много	 тежко	 да	 се	
играе	в	този	мач,	особено	
през	 първото	 полувреме.	
Отново	 изпуснахме	 дос-
та	 голови	 положения,	 но	

хубавото	 е,	 че	 този	 път	
късметът	 беше	 с	 нас	 и	
спечелихме	 в	 последна-
та	 минута,	 за	 разлика	 от	
предходния	 мач,	 в	 който	
изпуснахме	 победата	 на-
края.	Вижда	се,	че	нивото	
на	отборите	в	групата	тази	
година	 е	 доста	 изравнено	
и	 всеки	 един	 от	 тимовете	
в	 челото	 губи	 точки.	 Ва-
жното	е	да	не	се	допускат	
загуби	 и	 ние	 ще	 се	 стре-
мим	 към	 това“,	 коментира	
след	 срещата	 наставникът	
Петър	Кръстев.

	 В	 Павликени	 „Янтра	
Габрово“	игра	в	схема	4-1-
4-1.	На	вратата	беше	Хрис-
то	 Лалев	 и	 пред	 него	 -	
Ивайло	 Григоров	 (20`	Иво	
Георгиев),	 Илиян	 Илиев,	
Николай	 Андреев,	 Ивайло	
Тодоров	 -	 Стефан	 Иванов	
-	 Християн	 Кожухаров,	
Тодор	 Чирпанов,	 Захари	
Михайлов	(87`	Денчо	Шип-
калиев),	 Християн	 Васи-
лев	(80`Константин	Йорда-
нов)	-	Пламен	Кожухаров.
	 Във	временното	класи-
ране	габровският	тим	дели	

четвърто-шесто	 място	 с	
равен	актив	от	по	13	точки	
с	 отборите	 на	 „Спартак“	
(Плевен)	 и	 „Ком“	 (Берко-
вица).	Лидер	с	16	 точки	е	
„Бдин	 1923“	 (Видин),	 със	
същия	 актив	 е	 и	 „Вихър“	
(Славяново),	 а	 трети	 с	 15	
точки	е	съставът	на	„Локо-
мотив“	(Мездра).
	 В	 VIII-я	 кръг	 „Янтра	
Габрово“	 ще	 приеме	 съсе-
дите	 от	 „Севлиево“.	 Мачът	
е	 с	 необичаен	 начален	 час	
-	11.00,	в	неделя,	30	септем-
ври,	на	стадион	„Хр.	Ботев“.

	 Страхотното	 предста-
вяне	 на	 Стефан	 Стоев	 и	
брандирания	 му	 с	 лого-
то	 на	 млечните	 продукти	
„Боженци“	 болид	 „Силвър	
кар	 EF-10“	 не	 беше	 един-
ственият	 габровски	 успех	
в	 автомобилната	 надпре-
вара	„Шипка	-	Дамасцена“.	
Наред	с	първото	място	на	
Стоев	 в	 генералното	 кла-
сиране,	 последният	 старт	
от	 календара	 на	 планин-
ския	 шампионат	 донесе	 и	
още	 няколко	 подиума	 на	
местния	„АРА	Моторспорт“.

Победа	постигна	и	Вален-
тин	 Георгиев	 (Хонда	 Си-
вик).	Състезаващият	се	за	
габровския	клуб	казанлъш-
ки	пилот	беше	значително	
по-бърз	 от	 опонентите	 си	
в	 клас	 RC5	 и	 завърши	 с	
аванс	от	близо	17	секунди	
пред	втория	-	Димитър	Го-
чев	 (АСК	 -	 Стара	 Загора,		
Ситроен	Саксо),	в	общото	
време	 от	 двата	 манша.	 В	
общото	 подреждане	 Геор-
гиев	 се	 нареди	 на	 26-о	
място	 от	 завършилите	 45	
състезатели.	 Спечелените	

25	 точки	 изкачиха	 пилота	
на	 „АРА	 Моторспорт“	 на	
третото	 място	 в	 крайното	
генерално	 класиране	 за	
сезона	в	клас	RC5.	
	 Още	 един	 подиум	 на	
габровския	 клуб	 донесе	
Николай	 Ганев	 (Хонда	Си-
вик),	който	се	пребори	за	
второто	място	в	клас	НС5.	
По-бърз	 от	 Ники	 по	 5100-	
метровото	 трасе	 на	 Шип-
ка	беше	само	осигурилият	
си	 предсрочно	 титлата	 в	
класа	Павел	Шенков	(Диа-
нел	рейсинг,	ВАЗ	2105).	На	

шеста	и	седма	позиция	за-
вършиха	 други	 двама	 пи-
лоти	 на	 „АРА	Моторспорт“	
-	 Богомил	 Петров	 (ВАЗ	
2105)	и	Красимира	Стояно-
ва	(Сузуки	Суифт).	Само	с	
две	участия	през	сезона	и	
две	втори	места,	в	Сливен	
и	 на	 Шипка,	 Ники	 Ганев	
приключи	на	пето	място	в	
генералното	 подреждане	
за	 клас	 НС5,	 следван	 от	
Богомил	Петров,	който	пък	
записа	 четвърто	 място	 в	
Кюстендил,	 седмо	 в	 Сли-
вен	и	шесто	на	Шипка.						

Гàврàил Стефàíîв стàртирà 
äíес íà Светîвíî

Продължава от стр. 1
Да	 не	 забравяме,	 че	 Гавраил	 няма	
още	 навършени	 17	 години	 и	 това	
участие	 ще	 бъде	 един	 много	 добър	
опит	за	него	и	добра	основа	за	след-
ващото	 световно	 първенство,	 което	
е	 септември	 2019-та	 в	Йоркшир,	Ан-
глия“,	коментира	Чарли.			
	 За	 Гавраил	 това	 е	 поредното	
сериозно	 предизвикателство.	 Ще	
припомним,	че	в	края	на	август	мла-
докът	 взе	 участие	 и	 в	 младежката	
Обиколка	на	Португалия,	като	помог-
на	на	 „Спортинг-Тавира“	да	завоюва	
първото	 място	 в	 крайното	 отборно	
подреждане	и	зае	27-о	място	в	инди-
видуалното	 класиране.	 През	 2017-та	
талантът	 на	 „Янтра-Исполин“	 пред-
стави	България	и	в	Европейския	мла-
дежки	 олимпийски	 фестивал	 в	 Гьор,	
Унгария.

	 Няколко	призови	места	
записаха	състезателите	на	
габровския	 „Underground	
riders“	 от	 проведените	 в	
три	 поредни	 уикенда	 със-
тезания	 по	 планинско	
колоездене	 -	 „Велорали	
Средна	гора“,	24-часов	ма-
ратон	край	село	Мътеница	
и	Купа	„Мургаш“.	
	 Първата	 надпревара	
по	 традиция	 се	 проведе	
в	 района	 на	 Старозагор-
ски	минерални	бани,	в	два	
състезателни	 дни	 с	 общо	
класиране.	 „Underground	
riders“	беше	представен	от	
Калин	Митев,	който	участ-
ва	в	категория	Мъже	19-35	
години.	 В	 първия	 ден	 той	
имаше	 известни	 затруд-
нения	по	дългото	42	кило-
метра	 трасе,	 но	 успя	 да	

заеме	третата	позиция	във	
временното	 подреждане.	
На	 следващия	 ден	 Митев	
кара	доста	по-добре,	успя	
да	 навакса	 изоставането	
си	от	три	минути	и	13	се-
кунди	 от	 втория	 -	 Диньо	
Колев	(Зарата),	изпревари	
го	 и	 му	 направи	 разлика	
от	близо	20	минути	до	фи-
нала	 на	 31-километровата	
дистанция,	с	което	си	оси-
гури	 сребърната	 позиция	
в	 крайното	 подреждане.	
Общото	 му	 време	 беше	
4:24.16	часа.	Победата	спе-
чели	 Ясен	 Александров	
(Варна)	с	3:46.40	часа.	Ди-
ньо	Колев	завърши	трети.	
	 Митев	 беше	 част	 и	 от	
отбора,	 заел	 второ	 мяс-
то	 при	щафетите	 в	 тради-
ционния	 24-часов	 маратон	

по	 планинско	 колоездене,	
организиран	 от	 пловдив-
ския	 клуб	 „Крива	 спица“	
край	 село	 Мътеница	 (Хи-
саря),	 в	 полите	 на	 Сред-
на	гора.	Негови	партньори	
в	 тази	 надпревара	 бяха	
Александър	 Александров,	
Добромир	 Добрев	 и	 Иве-
лин	 Пенчев.	 Състезанието	
беше	 в	 добре	 познатия	
предизвикателен	 формат,	
при	 който	 колоездачите	
карат	 в	 продължение	 на	
24	 часа	 по	 приятно	 пла-
нинско	 трасе	 с	 дължина	
от	 11	 километра.	 Победи-
телят	 във	 всяка	 една	 от	
четирите	 категории	 (Соло	
мъже,	Соло	жени,	Отбори	
и	 Щафети)	 се	 определя	
на	 база	 на	 най-големия	
брой	направени	обиколки.	

Калин	и	съотборниците	му	
през	 почти	 цялото	 време	
от	 надпреварата	 държаха	
челната	позиция,	но	щафе-
тата	на	„Велораптор“,	под-
силена	от	двамата	завидни	
колоездачи	 -	 Калин	 Русев	
и	 Алекс	 Иванов,	 присъе-
динили	се	малко	по-късно	
към	 своите	 съотборници,	
успя	да	стопи	пасива.	Бро-
ени	 часове	 преди	 фина-
ла	 на	 състезанието	Алекс	
Иванов	 елиминира	 разли-
ката,	 като	 направи	 бързи	
последователни	 обиколки	
и	изведе	„Велораптор“-ите	
на	 първата	 позиция	 с	 36	
тура.	 Габровската	 четвор-
ка	завърши	на	второ	мяс-
то	 с	 обиколка	 по-малко,	
а	 третото	 място	 зае	 ща-
фетата	 на	 „Виваком“	 с	 31	

обиколки.		
	 Последното	 планин-
ско	 изпитание,	 в	 което	
участваха	колоездачите	на	
„Underground	 riders“,	 беше	
проведената	 през	 уикен-
да	 Купа	 „Мургаш“.	 Калин	
Митев	 и	Александър	Алек-
сандров	 за	 шеста	 поред-
на	 година	 застанаха	 на	
старт	 в	 това	 трудно,	 но	 и	
доста	 приятно	 състезание,	
включващо	 изкачване	 до	
старопланинския	връх	Мур-
гаш	(1687	м),	известен	като	
най-ветровитото	 място	 в	
България.	 Двамата	 участ-
ваха	 в	 категория	 „Хоби“	
при	мъжете	на	възраст	19-
35	 години,	 на	 дистанция	
от	 44	 километра	 с	 обща	
денивелация	от	почти	1500	
метра.	Калин	тръгна	добре	

и	стигна	до	върха	на	трета	
позиция,	 за	 час,	 27	 мину-
ти	 и	 43	 секунди,	 следван	
плътно	от	Петър	Попункьов	
(Vivacom).	 Интригата	 за	
бронза	 се	 запази	 и	 при	
спускането,	но	Митев	не	се	
даде	 и	 изцеди	 последните	
си	сили	за	финален	спринт,	
с	 който	 си	 осигури	 мяс-
то	на	почетната	стълбичка.	
Времето,	с	което	завърши,	
беше	2:50.35	часа.	С	5	ми-
нути	 по-бърз	 беше	 Боби	
Радев	(BAZE),	заел	второто	
място,	а	победата	извоюва	
Илия	 Вълканов	 с	 време	
2:37.06	 минути.	 Алексан-
дър	 Александров	 завърши	
на	 осма	 позиция	 от	 общо	
44	 състезатели,	 за	 3:04.35	
часа.
	 Габровска	 победа	

в	 Купа	 „Мургаш“	 донесе	
Димитър	 Михайлов	 от	 КК	
„Янтра-Исполин“.	Той	граб-
на	златото	при	мъжете	на	
възраст	 40+	 в	 категория	
„Епик“,	 които	 въртяха	 пе-
далите	 по	 дистанция	 от	
76	 километра.	 Михайлов	
превзе	 връх	 Мургаш	 за	
час	и	18	минути,	а	времето	
му	на	финала	беше	5:21.46	
часа.	 С	 19	 минути	 по-ба-
вен	 беше	 Николай	 Коста-
динов	(Зарата),	а	трети,	на	
23	 минути	 от	 победителя,	
се	 класира	 Калин	 Русев	
(Велораптор).			
	 Първо	 място	 записа	 и	
състезаващата	 се	 за	 „Ве-
лораптор“	габровка	Христи-
на	Козарева,	която	нямаше	
конкуренция	при	жените	 в	
категория	„Епик“	(76	км).		

Класиране
„Бдин	1923“	(Видин)	 24:9	 16
„Вихър“	(Славяново)		 9:5		 16
ОФК	„Локомотив“	(Мездра)	 12:8		 15
„Спартак“	(Плевен)	 14:5		 13
„Ком“	(Берковица)		 11:9		 13
„Янтра	Габрово“		 20:14	13
„Ботев“	(Луковит)		 11:6		 12
„Севлиево“	(Севлиево)		 11:6		 12
„Първа	атомна“	(Козлодуй)		13:12		 9
„Академик“	(Свищов)		 6:6	 9
„Трявна“	(Трявна)		 6:10		 8
„Павликени“	(Павликени)		 10:13		 7			
„Янтра“	(Полски	Тръмбеш)		 6:16		 4			
„Локомотив	1927“	(Дряново)		8:24		 3
„Левски	2007“	(Левски)		 3:16		 3
„Партизан“	(Червен	бряг)		 4:9		 3

Резултати, VII кръг:
„Янтра“	(Полски	Тръмбеш)	
-	„Първа	атомна“	(Козлодуй)										1:0
„Спартак“	(Плевен)	
-	„Ком“	(Берковица)																								1:1
„Локомотив	1927“	(Дряново)	
-	„Вихър“	(Славяново)																0:1
„Партизан“	(Червен	бряг)	
-	„Бдин	1923“	(Видин)																1:1
„Ботев“	(Луковит)	
-	ОФК	„Локомотив“	(Мездра)																		0:1
„Севлиево“	(Севлиево)	
-	„Академик“	(Свищов)																			2:0
„Левски	2007“	(Левски)	
-	„Трявна“	(Трявна)																				0:1
„Павликени“	(Павликени)	
-	„Янтра	Габрово“	(Габрово)											1:2

„Яíтрà Гàáрîвî” е íà три тîчки îт първîтî мястî слеä пîáеäà в „Пàвликеíи”

Гàáрîвски призîви местà в плàíиíскîтî кîлîезäеíе

„АРА Мîтîрспîрт” с третî мястî 
îтáîрíî íà „Шипкà-Дàмàсцеíà”

Пîäиуми зà лекîàтлетите íà 
„Орлîвец 93” в Кàрíîáàт и Кîйíàре

Продължава от стр. 1
	 Първенството	 при	 де-
цата,	 юношите	 и	 девойки-
те	 беше	 в	 дисциплините	
спринт,	 дълга	 дистанция	
и	 щафети.	 Вицешампион	
в	 трудната	 дълга	 дистан-
ция	 стана	 Тихомир	 Галов	
при	юношите	до	16	години,	
които	 се	 състезаваха	 на	
5.1	 километра	 с	 15	 кон-
тролни	 точки.	 В	 същата	
възрастова	 група	 при	 де-
войките	 Виктория	 Стефа-
нова	 завоюва	 бронз	 (4.5	
км,	15	КТ),	трето	място	зае	

и	 Маргарита	 Радева	 при	
девойките	 до	 18	 години	
(5.7	км,	17	КТ).
	 В	 надпреварата	 при	
щафетите	 габровският	
клуб	 записа	 две	 призови	
места.	 Сребърни	 отличия	
завоюва	 тройката	 на	 клу-
ба	 при	 девойките	 до	 18	
години	в	състав:	Виктория	
Денизова,	 Ева	 Симеоно-
ва	 и	 Маргарита	 Радева.	
С	бронз	се	окичиха	Кали-
на	 Пенчева,	 Анна	 Марея	
Игнатова	 и	 Александрина	
Пеева	 от	 отборната	 над-

превара	 при	 момичетата	
до	14	години.
	 Първенството	 за	 гру-
пата	Мастърс	35+	беше	в	
индивидуалните	 дисципли-
ни	спринт,	средна	и	дълга	
дистанция.	
	 Трикратни	 медалистки	
станаха	 Милена	 Кръстева	
(Ж35)	 и	 Миглена	 Гатева	
(Ж40),	които	завоюваха	по	
един	сребърен	и	два	брон-
зови	медала.	
	 С	 бронз	 от	 дългата	
дистанция	се	окичи	и	Сто-
ян	Дачев	(М50).

Меäàли зà КСО „Узàíà“ îт Държàвíîтî пî 
îриеíтирàíе äî 18 ãîäиíи и Мàстърс 35+


