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Възпитàíиците íà  Вàíя и Рàäîñлàв Тàлеви взехà 
вñички първи íàãрàäи îт “Музите” в Сîзîпîл  8

XIX възпîмеíàтелеí туриñтичеñки 
пîхîä-преклîíеíие „Пî пътя íà 
четàтà íà Öàíкî Дюñтàáàíîв” 
зàвърши уñпешíî
	 83	години	след	26	юли	
1936	 г.	 –	 денят,	 в	 който	
към	малката	полянка	Ран-
ни	 бунар	 под	 връх	 Мара-
гидик	в	Стара	планина	се	
изкачват	 хора	 с	 цветя	 в	
ръце,	 с	 празнични	 дрехи,	
с	 торби	 през	 рамо.	 С	 ус-
мивка	 и	 радост	 те	 идват	
от	изток	и	запад,	от	север	
и	юг	-	потомците	на	въста-
ниците,	 потомците	 на	 чет-
ниците,	 останалите	 живи	
участници	 във	 величавите	
събития,	за	празника	-	ос-
вещаването	 на	 паметника	

на	четата	на	Цанко	Дюста-
банов,	издигнат	от	Друже-
ство	 на	 запасните	 офице-
ри	 -	 Габрово,	 на	 мястото	
на	 последното	 сражение	
на	 четата	 в	 местността	
Ранни	бунар	се	проведе	и	
традиционният	Възпомена-
телен	 туристически	 поход-
преклонение	 „По	 пътя	 на	
четата	на	Цанко	Дюстаба-
нов”	-	още на стр. 7

	 На	23	юли	част	от	еки-
па	на	Младежкия	съвет	по	
наркотични	 вещества	 се	
впусна	 в	 доброволческо-
приключенска	 арт	 опера-
ция.	
	 Въоръжени	 с	 боя,	 чет-
ки	 и	 разредител,	 моми-
четата	 облагородиха	 ус-
пешно	 детската	 площад-
ка	 на	 село	 Поповци	 и	 я	
направиха	 по-красива	 и	
по-приветлива	 за	 нейни-
те	 малки	 посетители.	 В	
края	на	мисията	те	обраха	
и	 отпадъците	 около	 съо-
ръженията	 с	 надежда,	 че	
от	днес	игрите	и	детският	
смях	 ще	 бъдат	 повече,	 а	
поляната	 ще	 бъде	 пазена	
чиста.

Миñия 
„Плîщàäкà”

операция	 по	 безопасност	
на	движението	и	противо-
действие	на	престъпността	
е	 проведена	 от	 полицей-
ски	 екипи	 на	 23	 юли	 в	
Габрово.	Проверени		са	98	
моторни	 превозни	 сред-
ства	 и	 110	 души.	 Конста-
тирани	 са	 50	 нарушения,	
за	 които	 са	 наложени	 48	
глоби	с	фиш	и	са	съставе-
ни	2	акта	за	установяване	
на	 административно	 на-
рушение.	 Специализирана	
операция	 е	 проведена	 от	
полицейски	 екипи	 в	 пе-
риода	 16-22	 юли	 на	 тери-
торията	 на	 Трявна.	 Про-
верени	 са	 211	МПС	и	 283	
души.	Констатирани	са	129	
нарушения,	 за	 които	 са	
наложени	 88	 глоби	 с	фиш	
и	са	съставени	41	акта	за	
установяване	 на	 админи-
стративно	нарушение.

Специàлизирàíà 
пîлицейñкà 

пее	 и	 танцува,	 а	 сърцето	
ми	 лудува“	 се	 проведе	 на	
21	 юли	 в	 село	 Кметовци.	
За	трета	поредна	година	с	
участие	се	включиха	деца-
та	и	младежите	от	Дневния	
център	за	деца	и	младежи	
с	 увреждания	 -	 Фондация	
„Грижи	 за	 деца	 с	 увреж-
дания“	 -	 Габрово.	 Заедно	
с	 музикалния	 педагог	 Ди-
ана	 Кирева	 те	 изпълниха	
групово	 песента	 „Снощи	
на	герана	бях“.	Солово	се	
представи	Радка	Христова	
с	 песента	 „Тръгна	 Станка	
за	водица“.	След	музикал-
ните	 изпълнения	 децата	 и	
младежите	 се	 включиха	 в	
организирани	 ателиета	 за	
рисуване	 и	 апликиране.	
Паралелно	 бяха	 изложени	
произведения,	 изработени	
от	децата	и	младежите	със	
специални	потребности.

Нàциîíàлíият 
ñъáîр “Аíäъкà

днес	 ще	 председателства	
Националния	 съвет	 за	 съ-
трудничество	 по	 етниче-
ските	 и	 интеграционните	
въпроси.	 Заместник	 ми-
нистър-председателят	 по	
обществения	 ред	 и	 сигур-
ността	 и	 министър	 на	 от-
браната	Красимир	Карака-
чанов	 ще	 представи	 пред	
Съвета	 основните	 пун-
ктове	 от	 Концепцията	 за	
промени	 в	 политиката	 за	
интеграция	 на	 циганския	
(ромския)	 етнос	 в	 Бълга-
рия	 и	 мерките	 за	 реали-
зацията	 им.	 Каракачанов	
е	 поканен	 на	 заседание-
то	 на	 Националния	 съвет,	
след	 като	 миналия	 месец	
внесе	Концепцията	в	МС.

Тîмиñлàв 
Дîíчев

„Изáрàíî” îт VI Межäуíàрîäеí фîтîñàлîí 
Плîвäив 2019 ãîñтувà в ÕГ “Õриñтî Öîкев”8 

областният 
управител невена 
петкова беше гост 
на официалното 
откриване
Областният	 управител	

Невена	Петкова	присъства	
на	официалното	откриване	
на	 юбилейната	 изложба	
„Строителите	 на	 Паметни-
ка	 на	 свободата“,	 посве-
тена	на	85-годишнината	от	
откриването	 и	 освещава-
нето	на	Паметника	на	въз-
раждането	 и	 освобожде-
нието	на	българския	народ	
на	връх	Св.	Никола,	който	

всички	 днес	 наричат	 Па-
метник	на	свободата.	
Експозицията	се	състои	

от	29	табла,	които	разкри-
ват	 подробности	 от	 стро-
ежа	на	паметника.	На	7	от	
тях	 са	 представени	 едни	
от	най-важните	 хора,	 доп-
ринесли	 за	 създаването	
на	 най-българския	 памет-
ник.	 Това	 са	 архитекти-
те	 	 Атанас	 Донков,	 Генчо	
Скордев	 и	 Иван	 Данчов,	
скулпторите	 Александър	
Андреев	 и	 Кирил	 Шива-
ров	 и	 майсторите	 Пеньо	
Атанасов-Бомбето	 и	 Илия	
Мъглов.											стр. 8

Открихà юáилейíà излîжáà „Стрîителите íà Пàметíикà 
íà ñвîáîäàтà” в Кàзàíлък, íà 21 àвãуñт иäвà в Гàáрîвî

Акî лъжицàтà, ñ кîятî Ви ñипвàт 
ñлàäîлеä, ñтîи извъí фризерà, 
пî-äîáре ñе îткàжете          2

Пътевîäител 
пîвежäà 
äецàтà към 
миíàлîтî, 
зàпîзíàвà ãи 
ñ трàäициите 
íà áълãàрñкия 
íàрîä  5



2 25 юли 2019 г.

сдружение спортен клуб „некст“ 
    

покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕ-
НИЕ „СПОРТЕН КЛУБ НЕКСТ“ - ГР. ГАБРОВО

 Управителният	съвет	на	Сдружение	с	нестопанска	
цел	„Спортен	клуб	Некст“	-	гр.	Габрово,	на	основание	
чл.	26	от	ЗЮЛНЦ	и	чл.	22,	т.	2	от	Устава	на	Сдруже-
нието	свиква	Общо	събрание	на	Сдружението,	което	
ще	се	проведе	на	26	август	2019	г.	от	17.30	часа	в	гр.	
Габрово,	ул.	„Ванче	Михайлов“	№	25	-	тренировъчната	
зала	на	„ССК	Некст“,	при	следния

ДНЕВЕН РЕД:
 1.	Представяне	и	приемане	на	Годишен	финансов	
отчет	и	Годишен	доклад	за	дейността	за	2018	година.
	 2.	Вземане	на	решение	за	промени	на	седалище-
то	и	адреса	на	сдружението.
	 3.	Вземане	на	решения	 за	промени	в	Устава	на	
Сдружение	с	нестопанска	цел	„Спортен	клуб	Некст“	-	
гр.	Габрово.
	 4.	 Освобождаване	 и	 избор	 на	 нови	 членове	 на	
Управителния	съвет.
	 5.	 Избор	 на	 председател	 на	 „ССК	 Некст“	 -	 гр.	
Габрово.
	 6.	 Решение	 за	 пререгистрация	 на	 „Спортен	 клуб	
Некст“	-	гр.	Габрово	в	Търговския	регистър	към	Аген-
ция	по	вписванията.
	 7.	Разглеждане	и	приемане	на	молби	за	нови	чле-
нове	на	сдружението.
	 8.	Други.
	 При	 липса	 на	 кворум,	 на	 основание	 чл.	 27	 от	
ЗЮЛНЦ	и	чл.	26	от	Устава,	Общото	събрание	ще	се	
проведе	 един	 час	 по-късно	 на	 същото	 място	 и	 при	
същия	дневен	ред,	независимо	от	броя	на	присъства-
щите	членове	на	сдружението.
	 Писмените	 материали,	 свързани	 с	 дневния	 ред,	
са	на	разположение	на	членовете	на	Общото	събра-
ние	в	офиса	на	Сдружението	по	седалище	и	адрес	на	
управление.
Председател на Сдружение „Спортен клуб Некст“ - 

гр. Габрово

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 07.08.2019 г. от 09:00 до 09:30 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	 въз-
можни	смущения	на	електрозахранването	в	района	
на	Трявна,	 кв.	 Горни	 и	 Долни	 Цоневци;	 ул.	 „Ганьо	
Кънев“;	 ул.	 „Ради	 Ноев“;	 ул.	 „Георги	 Лазаров“;	 ул.	
„Пролет“;	 ул.	 „Бузлуджа“;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	 Вили	
Плачковци;	 кв.	 Горни	 Плачковци;	 кв.	 Стоевци;	 ул.	
„Стара	планина“;	с.	Малки	Плачковци;	кв.	Късовци;	
с.	 Ножери;	 с.	 Йововци;	 с.	 Сечен	 камък;	 кв.	 Пун-
говци;	СТП	„Петрургия“;	КТП	„Суходола“;	кв.	Димиев	
хан;	кв.	Божковци;	кв.	Боевци;	с.	Азмани;	с.	Улеи;	с.	
Радино;	с.	Енчевци;	с.	Горни	и	Долни	Радковци;	с.	
Носеи;	с.	Маруцековци;	с.	Брадари;	с.	Киселковци;	
с.	Бъчвари;	ул.	 „Бял	камък“;	ул.	 „Горска“;	ул.	 „Бил-
ка“;	кв.	Ковачевци;	ул.	„Балкан“;	ул.	„Бедек“;	с.	Бан-
гейци;	с.	Кашенци;	МТП	„Синчец“;	ТП	„Инструмент“;	
ТПТПК	„Колективен	труд“;	с.	Креслевци;	с.	Мръзеци;	
с.	Бъзовец;	с.	Бахреци;	с.	Стеевци;	с.	Шипково;	с.	
Престой;	с.	Малчевци;	с.	Милевци;	с.	Явор;	с.	Раше-
ви;	с.	Койчевци;	с.	Сливово;	с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	
с.	Прозорковци;	с.	Радоеви;	с.	Велчевци;	с.	Власа-
тили;	с.	Гайдари;	с.	Свирци;	с.	Иринеци;	с.	Ралевци;	
с.	Станчев	хан;	с.	Папура;	с.	Горни	и	Долни	Дамя-
новци;	 с.	 Руевци;	 с.	 Прозорковци;	 с.	 Конарско;	 с.	
Кръстец;	ТП	„Хижите“	и	МТП	„Марков	ток“.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учредителите и партньорите

на Априловските награди за литература

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ,
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 август 2019 г., или ръко-
писи в следните жанрове: поезия, проза, литература за деца, хумор и сати-
ра, етнография, краезнание.
 В конкурса могат да участват всички автори, родени или дълго пребива-
вали на територията на община Габрово, както и всички редовни членове 
на Дружеството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), придружени от кратка 
творческа биография, трябва да бъдат предадени до 31 август 2019 г. 
в Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – гр. 
Габрово.

СТЕФКА БУРМОВА

	 На	 26	 юли	 левицата	
свиква	 в	 Габрово	 разши-
рено	 заседание	 на	 На-
ционалния	 съвет	 на	 БСП,	
съобщи	 за	 вестника	 об-
ластният	 председател	 на	
партията	 Николай	 Григо-
ров.	По	време	на	форума	
ще	 се	 обсъжда	 каква	 ще	
бъде	визията	на	столетни-
цата	за	местните	избори.			
	 Преди	заседанието	со-
циалисти	от	цялата	страна	
ще	 поднесат	 цветя	 и	 ще	
отдадат	почит	пред	памет-
ната	 плоча	 на	Бузлуджан-
ския	 конгрес	 в	 центъра	
на	 града,	 пред	 паметника	
на	 Васил	Априлов	 и	 пред	
паметника	костница	на	за-
гиналите	 за	 свободата	 на	
България.	 След	 това	 ще	
се	 състои	 традиционната	
велонадпревара	 на	 името	
на	Васил	Дянков	-	една	от	
емблемите	на	габровското	
колоездене,	 която	се	про-
вежда	 всяка	 година	 пре-
ди	 Националния	 събор	 на	
БСП	на	Бузлуджа.	Стартът	
ще	бъде	от	пл.	„Възражда-
не“,	 а	 финалът	 –	 на	 връх	
Шипка,	 като	 записването	

за	 участие	 в	 колонадпре-
варата	 е	 от	 14,00	 часа.	
Неговият	официален	старт	
е	предвиден	за	16,30	часа.	
Награждаването	 на	 побе-
дителите	ще	бъде	на	връх	
Шипка	от	18,00	часа.	
	 Предвидено	 е	 дължи-
ната	 на	 състезателното	
трасе	 да	 е	 20	 км,	 а	 кла-
сирането	 ще	 бъде	 по	 по-
стигнатото	 от	 различните	
възрастови	групи	време.	А	
те	са	седем	–	юноши	от	15	
до	18	години,	мъже	и	елит,	
мастерс	 до	 40	 г.,	 мастерс	
до	50	г.,	мастерс	до	60	г.	и	

жени	18+	години	(отделно	
категория	 жени	 18+	 ще	
има,	ако	се	запишат	3	или	
повече	участнички,	ако	са	
под	3,	се	класират	с	кате-
гория	юноши	15-18	години).
	 На	 другия	 ден	 –	 27	
юли,	от	10,30	часа	ще	бъде	
поднасянето	 на	 венци	 и	
цветя	на	паметника	на	Ха-
джи	Димитър	на	Бузлуджа,	
на	 барелефа	 на	 основа-
телите	 на	 партията	 и	 на	
паметника	 на	 загиналите	
от	 Габровско-севлиевския	
партизански	отряд.
	 Националният	 полити-
чески	 митинг	 на	 БСП	 ще	
започне	 от	 11,00	 часа,	 по	
време	 на	 който	 ще	 бъде	
обявен	 носителят	 за	 2019	
година	 на	 наградата	 на	
Националния	 съвет	 на	
БСП	 за	 политическа	 жур-
налистика	 и	 публицистика	
„Георги	 Кирков	 -	 Майсто-
ра“.	
	 Участие	 в	 тържестве-
ната	 програма	 ще	 вземат	
Николина	 Чакърдъкова	 и	
Неврокопски	 танцов	 ан-
самбъл,	 както	 и	 духовият	
оркестър	 „Виво	 Монтана“	
от	град	Монтана.	
	 Тази	 година	 чествани-

ята	 на	 поляната	 ще	 се	
проведат	под	мотото	„Буз-
луджа	 2019	 -	 Единни	 за	
България“.
	 „Оставам	 в	 България!	
Променям	своята	община!“	
е	 темата	 на	 младежката	
дискусия,	 която	 се	 орга-
низира	 от	 младите	 социа-
листи	 от	 страната	 в	 деня	
на	 Националния	 събор	 на	
левицата	от	13,30	часа.	На	
поляната	 на	Малка	Бузлу-
джа	 младите	 социалисти	
от	 страната	 ще	 обсъждат	
бъдещето	не	само	на	Бъл-
гария,	 но	 и	 на	 родните	
си	 места.	 Техен	 гост	 ще	
бъде	председателят	на	На-
ционалния	 съвет	 на	 БСП	
Корнелия	 Нинова,	 както	
и	 членовете	 на	 Изпъл-
нителното	 бюро	 на	 БСП. 
	 Целта	 на	 младежка-
та	 дискусия	 е	 да	 бъдат	
обсъдени	 и	 разисквани	
конкретни	 политики,	 кои-
то	 кандидатите	 за	 кмето-
ве	 на	 населени	 места	 и	
кандидатите	 за	 общински	
съветници	 на	 БСП	 тряб-
ва	 да	отстояват	 по	 време	
на	 местните	 избори	 тази	
есен,	 уточниха	 от	 БСП	 в	
Габрово.

ЦВЕТОМиРА иВАнОВА

	 „Област	 Габрово	 е	
една	от	малкото	области	в	
Северна	България,	в	която	
няма	 огнища	 на	 болестта	
африканска	 чума	 по	 сви-
нете.	Затова	е	от	изключи-
телна	важност	да	се	заси-
лят	мерките	 за	превенция	
и	 безопасност	 и	 да	 про-
дължат	 да	 се	 изпълняват	
предприетите	 до	 момента	
мерки.
	 Стремежът	ни	е	да	не	
позволим	на	вируса	да	се	
разпространи	 и	 да	 нане-
се	огромни	щети“	 –	 заяви	
заместник	 областният	 уп-
равител	Росен	Цветков	по	
време	на	разширено	засе-
дание	 на	Областната	 епи-
зоотична	 комисия	 вчера.	

Ежеседмичните	 срещи	 са	
в	изпълнение	на	предпри-
етите	мерки	от	комисията,	
за	да	се	следи	ситуацията	
в	областта.	
	 Огнищата	 с	 африкан-
ска	чума	по	свинете	не	са	
се	 увеличили	 много,	 каза	
доктор	 Петров	 от	 ОДБХ,	
но	 броят	 на	 засегнатите	
прасета	драстично	се	уве-
личава.	Той	 акцентира	 от-
ново	върху	човешкия	фак-
тор	 в	 разпространението	
на	 болестта	 и	мерките	 за	
биосигурност,	 които	 тряб-
ва	 да	 се	 спазват	 задъл-
жително.	Още	по-строг	ще	
е	 контролът	 от	 страна	 на	
МВР	 по	 нерегламентиран	
превоз	на	животни.	Започ-
ват	 и	 съвместни	 провер-
ки	 на	ОДБХ,	МВР,	местни	

власти	 на	 всички	 свине-
въдни	обекти.	Предстои	да	
се	поставят	кошове	за	от-
падъци	от	храни	по	турис-
тически	обекти	и	посочени	
места	за	почивка.	
	 Заболяването	беше	оп-
ределено	 като	 истинско	
бедствие	от	страна	на	д-р	
Георги	 Желев	 от	 Тракий-
ския	 университет	 в	 Стара	
Загора.	 Занимаващият	 се	
с	епидемиология,	инфекци-
озни	болести	и	превантив-
на	медицина	 подчерта,	 че	
спазването	 на	 правилата	
за	отглеждане	на	животни	
и	мерките	за	превенция	са	
от	 изключителна	 важност	
за	 овладяване	 на	 болес-
тта.	
	 Тя	 се	 разпространява	
лавинообразно	 и	 55	 стра-

ни	 вече	 се	 борят	 с	 нея,	
затова	 е	 толкова	 важно	
хората	да	бъдат	информи-
рани	за	рисковете	и	мер-
ките.
	 „Човек	 не	 може	 да	
се	 зарази	 със	 заразено	
месо,	 но	 то	 по	 закон	 е	
негодно“	-	категорично	за-
яви	 доктор	 Желев,	 кой-
то	 допълни	 още,	 че	 няма	
опасност	 заразено	 месо	
да	 попадне	 в	 магазините,	
защото	 преминава	 през	
сериозна	проверка.	
	 От	 комисията	 отново	
апелират	 за	 добросъвест-
ност	 и	 повишена	 бдител-
ност	 и	 най-вече	 се	 обръ-
щат	към	собствениците	на	
прасета	 от	 типа	 „заден	
двор“,	 които	 до	 момента	
са	над	713	в	областта.

Нямà îãíищà íà áîлеñттà àфрикàíñкà 
чумà пî ñвиíете в îáлàñт Гàáрîвî

Зàñеäàíие íà Нàциîíàлíия ñъвет íà БСП 
ñвиквà левицàтà в петък в Гàáрîвî

	 Сладоледът	 в	 жеги-
те	 е	 предпочитано	 удо-
волствие	за	хора	от	всич-
ки	 възрасти	 и	 най-вече	
за	 децата.	Той	 обаче	 има	
и	 друга	 страна,	 за	 коя-
то	 малко	 хора	 се	 досе-
щат.	 Продуктът	 съдържа	
концентрирани	 мазнини,	
протеини	 и	 въглехидрати,	
които	 са	 идеална	 среда	
за	развитието	на	различни	
микроорганизми.	 На	 тео-
рия	 ниската	 отрицателна	
температура,	при	която	се	
съхранява	 сладоледа,	 би	
трябвало	 да	 спира	 рас-
тежа	 на	 бактериите.	 В	
летните	 жеги	 в	 обектите	
за	 продажба	 на	 насипен	
сладолед	 често	 нискотем-
пературният	 режим	 не	 се	
спазва,	а	постоянното	на-
рушение	 на	 елементарни	
хигиенни	правила	води	до	
замърсяване	 с	 бактерии.	
Повечето	 са	 безобидни,	
но	 има	 и	 видове,	 които	
могат	 да	 представляват	
съществен	 проблем	 за	
здравето	 на	 хората.	 От	
интерес	 са	 колиформите,	
които	 са	 общ	 индикатор	
за	пропуски	в	хигиената	и	
Escherichia	 coli.	 Този	 вид	

микробиологични	 анализи	
са	стандартни	и	най-често	
използвани	за	тестване	на	
храните.	
	 В	 САЩ	 последните	
10	 години	 са	 установени	
25	 епидемии,	 свързани	
с	 консумацията	 на	 сла-
долед.	 Заболелите	 хора	
са	 над	 250,	 а	 смъртните	
случаи	 са	 5,	 включително	
един,	 причинен	 от	 шига	
токсин	 продуциращ	 щам	
на	Escherichia	coli.	В		Бъл-
гария	липсва	статистика	и		
изследвания	 на	 хигиената	
на	сладоледите.	
	 Целта	 на	 настоящето	
проучване	е	да	се	изслед-
ва	 наличието	 на	 бактерии	
колиформи	и	E.	 coli	 в	 на-
сипни	сладоледи,	закупени	
от	 търговската	 мрежа	 в	
София.

резултати от проучването
	 От	11	търговски	обекти	
в	 София	 са	 закупени	 от	
„таен	клиент“	общо	11	про-
би	сладолед.	Веднага	след	
покупките,	 без	 допълни-
телни	манипулации,	сладо-
ледите	 са	 прехвърлени	 в	
стерилни	контейнери	и	до-
ставени	 в	 лаборатория	 за	

микробиологичен	 анализ.	
Допълнително	 сътрудникът	
на	 „Активни	 потребители“	
(тайният	 клиент)	 попълва	
въпросник	 за	 всеки	 па-
вилион,	 където	 се	 описва	
видимия	хигиенен	статус	и	
процедурите	на	опериране	
със	 сладоледа	 в	 съответ-
ния	търговски	обект.
	 Както	се	установява	от	
анкетата	на	тайния	клиент,	
хигиената	 на	 павилионите	
за	сладолед	не	е	приори-
тет.	Носенето	на	ръкавици	
е	 елементарна	 мярка,	 но	
и	 тя	 се	 спазва	 само	 в	
27%	 от	 търговските	 обек-
ти.	 Персоналът	 не	 държи	
прибора	 за	 разсипване	
на	 сладолед	 в	 хладилна-
та	 витрина,	 където	 му	 е	
мястото.	 Най-масово	 той	
е	 накиснат	 в	 купа	 с	 вода	
при	 околна	 температура	
на	въздуха	от	30,	а	поняко-
га	 и	 повече	 градуса.	 При	
тези	условия	и	изобилието	
от	 хранителни	 вещества	
(осигурени	 от	 остатъците	
на	 сладоледа	 в	 купата	 с	
вода)	 съдът	 с	 прибора	 за	
разсипване	за	броени	ми-
нути	 се	 превръща	 в	 инку-
батор	за	бактерии.	

Откривàт кîлифîрми в 73% и Escherichia ñoli в 36% 
îт ñлàäîлеäите. Акî лъжицàтà, ñ кîятî Ви ñипвàт, 
ñтîи извъí фризерà, пî-äîáре ñе îткàжете

ПЪТНОТРАНСПОРТНО	
ПРОИЗШЕСТВИЕ.	 На	 23	
юли,	 около	 13:30	 часа,	 в	
Габрово	 е	 настъпило	 път-
нотранспортно	 произшест-
вие	 между	 лек	 автомобил	
и	 пешеходец.	 Пристигна-
лият	 на	 място	 автопат-
рулен	 екип	 е	 установил,	
че	 водачът	 на	 моторното	
превозно	 средство,	 56-го-
дишен	 местен	 жител,	 при	
маневра	 движение	 на	
заден	 ход,	 излизайки	 от	
клетка	 на	 автомивка,	 е	
ударил	 преминаваща	 зад	
автомобила	83-годишна	пе-
шеходка.	 В	 следствие	 на	
удара,	 жената	 е	 получила	
леко	 нараняване	 на	 стъ-
палото,	 без	 опасност	 за	
живота.	 След	 преглед	 от	
медик	 в	 МБАЛ	 е	 освобо-
дена.	 Участниците	 в	 път-

ният	инцидент	са	тествани	
за	 употреба	 на	 алкохол	 с	
техническо	 средство,	 като	
проверката	 е	 отрицателна	
и	при	двамата.	На	водача	
е	 съставен	 акт	 за	 устано-
вяване	 на	 административ-
но	нарушение.
ПРИТЕЖАВАНЕ	 НА	 НАР-
КОТИЦИ.	Около	00:20	часа	
на	 23	 юли,	 на	 булевард	
„Могильов“	 в	 Габрово,	 по-
лицейски	 автопатрул	 спи-
ра	 за	 проверка	 лек	 ав-
томобил,	 управляван	 от	
24-годишен	 местен	 жител.	
При	 извършена	 проверка	
с	 техническо	 средство,	
служителите	на	„Пътна	по-
лиция“	 са	 установили,	 че	
мъжът	 шофира	 под	 въз-
действието	 на	 наркотич-
ните	вещества	„канабис“	и	
„амфетамин“.	На	 водача	 е	

съставен	 акт	 за	 установя-
ване	 на	 административно	
нарушение.	 При	 допълни-
телно	 проведени	 процесу-
ално-следствени	 действия,	
в	автомобила	са	намерени	
и	 иззети:	 свивка	 зелена	
листна	 маса	 и	 полиетиле-
нова	опаковка,	съдържаща	
бяло	 кристалообразно	 ве-
щество.	 При	 проведените	
на	място	наркотестове,	те	
са	реагирали	на	наркотич-
ните	вещества	„канабис“	и	
„амфетамин“.	На	 водача	 е	
наложена	полицейска	мяр-
ка	„задържане	за	срок	до	
двадесет	 и	 четири	 часа“.	
По	 случая	 са	 образувани	
досъдебни	 производства	
по	два	от	съставите	на	НК.	
Разследването	 продължа-
ва	 под	 надзора	 на	 проку-
ратурата	в	Габрово.

Лек àвтîмîáил уäàри 83-ãîäишíà, 
рàзмиíà ñе ñ íàрàíявàíе íà ñтъпàлîтî
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

25 ч *	Успение	на	св.	Анна.	Св.	дякониса	Олимпи-
ада	и	Евпраксия	девица	(Тип.	с.	378,	т.	1) 
26 п Св.	свщмчк	Ермолай	и	другарите	му.	Св.	пр-
пмчца	Параскева
27 с *	Св.	вмчк	и	целител	Пантелеймон.	Св.	Сед-
мочисленици.	Успение	на	св.	Климент,	архиеп.	Охрид-
ски	(Тип.	с.	380)
28 н U 6	Неделя	 след	Петдесетница.	 Св.	 апли	 и	
дякони	Прохор,	Никанор,	Тимон	и	Пармен.	Гл.	5,	утр.	
ев.	6,	ап.	Рим.	12:6-14	(с.	106),	лит.	ев.	Мт	9:1-8
29 п Св.	мчк	Калиник.	Св.	свщмчк	Висарион	Смо-
ленски
30 в Св.	апли	от	70-те	Сила,	Силуан	и	другарите	
им	(Богородични	заговезни)
31 с Св.	праведен	Евдоким	Кападокийски 
1 ч Св.	мчци	 7	 братя	Макавеи.	Св.	Соломония.	
Св.	Елеазар.	Произхождение	на	св.	Кръст	(Водосвет)	
(Начало	на	Богородичния	пост)	(Тип.	с.	383)	(Вечерта	
Вечерня	 с	Молебен	 канон	 на	Пресвета	Богородица)																																																			
(Тип.	с.	387)	

25 юли - 1 август
	 Силно	 земетресе -
ние	 разтърси	 на	 19	 юли	
гръцката	 столица.	 Земе-
тресението	 със	 сила	 5.1	
по	 Рихтер	 е	 с	 епицентър	
областта	 между	 Мандра	
и	Магула,	близо	до	Атина.	
Жертви	няма,	но	централ-
ни	 сгради	 са	 пострадали,	
между	които	и	сградата	на	
гръцкия	 парламент.	 Пад-
наха	 кръстовете	 на	 два	
централни	атински	храма.
	 Единият	 е	 известният	
храм	 „Св.	 Ирина“	 в	 исто-
рическия	 център	 на	 гра-
да,	 чийто	мраморен	кръст	
на	 купола	 е	 паднал	 (на	
втората	 снимка).	 Църква-
та	 „Св.	 Ирина“	 е	 една	 от	
най-известните	 в	 гръцката	
столица.	Построена	е	след	
освобождението	 на	 стра-
ната	с	материали	от	стари	
разрушени	храмове,	както	
и	 с	 камъни	 от	 Акропола.	
Осветена	 е	 през	 1850	 г.	

През	 XIX	 век	 там	 се	 по-
мещава	митрополията	 и	 в	
храма	се	провеждат	реди-
ца	 исторически	 събития,	
между	 които	 встъпването	
в	 длъжност	 на	 пълнолет-
ния	 цар	 на	 Гърция	 Отон	
през	1834	г.,	опелото	на	Т.	
Колокотронис	през	1843	г.,	
молебенът	 за	 приемането	
на	 гръцката	 конституция,	
както	и	за	обявяването	на	

автокефалията	на	Гръцката	
църква	през	1850	г.
	 Паднал	е	кръстът	и	на	
още	 една	 емблематична	
църква	в	центъра	на	гръц-
ката	 столица	 –	 „Св.	 Бо-
городица	 Всецарица“	 на	
пл.	„Монастираки“	(на	пър-
вата	 снимка),	 където	 се	
черкуват	представители	на	
академичната	 общност	 в	
града.	

Земетреñеíие ñъáîри кръñтîвете íà äвà àтиíñки хрàмà

	 В	 Бачковския	 мана-
стир	 до	 дни	 ще	 започ-
не	 реставрацията	 на	 стар	
стенопис	в	църквата	„Све-
ти	 Архангели“.	 В	 момента	
се	 довършва	 скелето,	 за	
да	 може	 другата	 седми-
ца	да	започне	същинската	
работа	 по	 реставрацията,	
съобщи	за	БТА	секретарят	
на	 светата	 обител	Теодор	

Пеев.
	 Този	стенопис	е	открит	
преди	7-8	години	при	сон-
дажни	 проучвания	 с	 цел	
по-късна	 реставрация.	 То-
гава	 под	 съществуващия	
стенопис	са	открити	фраг-
менти	 от	 друг	 живописен	
слой,	най-старият	или	пър-
вият	 стенопис,	 за	 който	
се	 предполага,	 че	 е	 от	

ХIV	 век.	 Църквата	 „Свети	
Архангели“	по	архитектура	
е	от	ХII	век,	тя	е	долепена	
до	 притвора	 на	 централ-
ната	църква	в	Бачковския	
манастир	„Света	Троица“.
	 Реставраторите	 сега	
ще	 търсят	 някъде	 по-цяла	
стена,	за	да	могат	да	екс-
понират	 част	 от	 стенопи-
са,	каза	Теодор	Пеев.

	 Той	 обясни	 начина	 на	
работа	 на	 зографа	 Мос-
ко	 Велев,	 нанесъл	 живо-
писния	 слой	 през	 XIX	 век	
(1846	 г.),	 който	 с	 тесла	 е	
изчуквал	 по-старата	 жи-
вопис,	 отгоре	 е	 нанасял	
нова	мазилка	и	след	това	
е	 рисувал.	 Поради	 това	
се	предполага,	че	ако	има	
нещо	отдолу,	то	ще	е	сил-
но	нарушено,	обясни	Пеев.	
При	 последните	 сондаж-
ни	 проучвания	 е	 търсе-
но	 по	 високите	 части	 на	
църквата,	като	са	сваляни	
парчета	 мазилка	 от	 XIX	
век,	 за	 да	 се	 види	 какво	
има	 отдолу	 на	 първичния	
живописен	 слой,	 каза	 се-
кретарят	 на	 Бачковския	
манастир.
	 Досега	 е	 открит	 един	
кръст,	 тип	 патриаршески,	
подобен	 на	 кръстовете	 в	
костницата	 на	 Бачковския	
манастир	и	в	църквата	при	
Асеновата	крепост.
	 Подобни	патриаршески	
кръстове	 е	 имало	 тради-
ция	да	се	слагат	от	двата	
края	на	вратите	и	са	били	
характерни	 за	 ХIII	 и	 ХIV	
век.
	 „Нашият“	 патриарше-
ски	 кръст	 е	 с	 разцъфтян	

долен	 край,	 като	 лозни-
ца,	 и	 е	 добре	 запазен.	
Най-интересното	е,	че	той	
съдържа	и	криптограма	от	
букви,	разчетена	преди	3-4	
години	 от	 проф.	 Емануел	
Мутафов.	Подобни	крипто-
грами	 са	 голяма	 рядкост,	
но	 в	 църквата	 „Свети	Ар-
хангели“	в	Бачковския	ма-
настир	 има	 такава,	 а	 тек-
стът	приблизително	казва,	
че	Елена	е	намерила	това,		
с	което	ще	побеждава,	то-
ест	 става	 въпрос	 за	 кръ-
ста,	 разясни	 още	 Теодор	
Пеев.
	 Открита	 е	 също	 част	
от	 фигура,	 за	 която	 се	
предполага,	 че	 е	 на	 цар	
Иван	Александър,	 който	 е	
бил	 ктитор	 на	 Бачковския	
манастир	 през	 ХIV	 век.	
Всъщност	 е	 открит	 лакът	
и	 малка	 част	 от	 рамото,	
а	 украсата	 на	 дрехата	 е	
много	характерна	и	корес-
пондира	с	украсата,	която	
е	на	фигурата	на	цар	Иван	
Александър	 от	 костницата	
на	манастира.
	 Технически	 ръководи-
тел	 на	 реставрационните	
дейности	е	проф.	Григорий	
Григоров,	 а	 на	 обекта	 е	
проф.	Владимир	Цветков.

Реñтàврирàт ñтеíîпиñ îт XIV век в Бàчкîвñкия мàíàñтир
	 По	 инициатива	 на	 За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ския	 митрополит	 Антоний	
и	 с	 негово	 благословение	
в	Бачковския	манастир	ще	
се	 проведе	 практически	
семинар	 за	 директори	 и	
учители	 от	 българските	
училища	в	чужбина.
	 Семинарът	 на	 тема	
„Християнски	 празници	 и	
добродетели	в	училище“	се	
организира	от	Центъра	за	
образователни	инициативи	
„Двери“.
	 Участниците	 ще	 бъдат	
запознати	 с	 мотивите	 за	
необходимостта	български-
те	 ученици	 да	 получават	
знания	 за	 християнството	
и	 неговите	 добродетели,	
ще	научат	за	християнския	
възглед	 за	 образованието	
и	 пресечните	 точки	 с	 из-
искванията	 пред	 образо-
ванието	 през	 XXI	 век;	 ще	
се	 обсъжда	 връзката	 на	
християнските	 празници	 и	
добродетели	 с	 национал-
ната	идентичност	през	XXI	
век.	
	 На	 учителите	 ще	 бъ-
дат	 представени	 учебните	
материали,	 методиката	 на	
преподаване	и	педагогиче-
ски	техники,	използвани	в	

проекта	 „Празник	 в	 клас-
ната	 стая“.	 Едноименното	
пособие	е	съвместен	про-
ект	 със	 Западно-	 и	 Сред-
ноевропейска	 епархия	 и	
излиза	 с	 благословението	
на	митрополит	Антоний.
	 Те	ще	получат	книга	за	
учителя	 и	 работни	 папки	
за	 своите	 ученици,	 които	
бяха	 издадени	 с	 помощта	
на	 Западно-	 и	 Средноев-
ропейска	 епархия	 и	 Ди-
рекция	 „Вероизповедания“	
на	 МС.	 През	 изминалата	
година	 учебните	 пособия	
по	 проекта	 „Празник	 в	
класната	стая“	бяха	изпра-
тени	на	българските	учили-
ща	в	чужбина	с	подкрепа-
та	 на	 Министерството	 на	
образованието	и	науката.
	 В	 рамките	 на	 семина-
ра	 участниците	 ще	 имат	
среща	 с	 игумена	 на	 Ба-
чковския	 манастир	 Велич-
ки	 епископ	 Синоний,	 ще	
участват	в	богослуженията	
на	св.	обител	и	ще	се	за-
познаят	с	историята	й.
	 В	работната	среща	ще	
се	 включат	 30	 директори	
и	 учители	 от	Австрия,	 Ве-
ликобритания,	 Ирландия,	
Германия,	САЩ,	Дубай,	Ру-
сия	и	др.

Семиíàр зà учителите îт 
áълãàрñките училищà в чужáиíà

	 Плиска	 е	 първата	 сто-
лица	на	България	и	люлка-
та	 на	 днешната	 българска	
държава.	От	основаването	
на	 българската	 държава	
през	681	г.	от	хан	Аспарух	
до	 893	 г.	 Плиска	 е	 освен	
столица	 и	 един	 от	 най-го-
лемите	и	богати	градове	в	
Европа	и	света.	Тя	е	забе-
лежителна	с	архитектурата	
си,	 която	 българите	 носят	
от	своите	предишни	посе-
ления.
	 Типично	 за	 народ,	 ид-
ващ	от	степите,	българите	
строят	 столицата	 си	 на-
сред	 полето,	 което	 е	 об-
градено	с	височини,	които	
са	 естествена	 преграда	
пред	 врага.	 Построени	 са	
три	 отбранителни	 пояса.	
Първият	 е	 дълбок	 земен	
ров	 с	 висок	 насип,	 кой-
то	огражда	Външния	 град.	
Вторият	е	направен	от	ог-
ромни	 каменни	 блокове,	

образуващи	 висока	 около	
12	м	крепостна	стена,	коя-
то	на	всяка	стена	има	по	
две	петоъгълни	кули	и	пор-
та,	 а	 главният	 вход	 е	 на	
източната	 крепостна	 сте-
на.	Третият	пояс	е	тухлено	
укрепление,	 защитаващо	
цитаделата.	 Целият,	 огра-
ден	 от	 стени,	 комплекс	 е	
разположен	върху	площ	от	
0.5	кв.	километра.	Градът	е	
бил	гигантски	за	среднове-
ковните	мащаби	 -	 23.3	 кв.	
километра.	 Дворецът	 на	
кан	Крум	е	построен	върху	
500	кв.	м	и	е	сред	най-за-
бележителните	 паметници	
тук.	 Историците	 са	 откри-
ли	 и	 тайни	 изходи,	 през	
които	 аристокрацията	 и	
населението	са	можели	да	
избягат	от	града	по	време	
на	 обсада.	 В	 двореца	 е	
имало	 водохранилище	 и	
просторни	бани.
	 Кан	 Крум	 се	 е	 възка-

чил	на	престола	след	кан		
Кардам.	 По	 време	 на	 не-
говото	 управление	 Бълга-
рия	засилва	позициите	си	
на	Балканския	полуостров	
и	 в	Европа,	 благодарение	
на	 множество	 победи	 на	
бойното	поле.	Крум	започ-
ва	да	приобщава	славяни-

те	 към	 властта,	 прокарва	
първите	 общовалидни	 за-
кони	в	Първото	българско	
царство	 и	 започва	 про-
веждането	на	администра-
тивна	реформа.	Крум	пръв	
завладява	и	присъединява	
Сердика	 към	 българска-
та	 държава,	 като	 оценява	

важното	 ико-
номическо	 и	
стратегическо	
значение	 на	
града,	 през	
който	минават	
много	 важни	
търговски	 пъ-
тища	 за	 Кон-
стантинопол,	и	
защото	 оттам	
може	 лесно	
да	 се	 атакува	
Македония.
	 С	 вре-
мето	 на	 упра-
влението	 на	
кан	 Омуртаг	

(814-831	г.)	се	свързва	вто-
рото	разширяване	на	 гра-
да.	Той	довършва	крепост-
ните	 стени,	 гради	 езиче-
ски	 храмове	 и	 построява	
т.	нар.	Тронна	зала.	
	 Във	 Вътрешния	 град	
най-добре	 запазената	
сграда	е	Големият	дворец.	

Във	 Външния	 град	 са	 от-
крити	останки	от	жилища,	
работилници,	 квартални	
църкви	 и	 стопански	 сгра-
ди.
	 Преди	 всичко	 кан	
Омуртаг	 ще	 остане	 в	
българската	 история	 със	
строителната	 си	 дейност.	
Съхранени	 са	 редица	 из-
вори	(Чатараски	и	Търнов-
ски	 тадписи)	 и	 паметни	
надписи,	 свидетелстващи	
за	 възстановяването	 на	
Плиска,	разрушена	от	им-
ператор	 Никифор,	 както	
и	 построяването	 на	 нов	
кански	 дворец	 с	 тронна	
зала.		Построени	са	двор-
ци	и	крепости.	
	 На	1.3	км	от	източната	
порта	на	Вътрешния	град	в	
Плиска	се	намира	Голяма-
та	 базилика	 -	 религиозно-
дворцов	 комплекс,	 включ-
ващ	 базилика,	 архиепис-
копски	дворец	и	манастир.	

Това	 е	 бил	 най-големият	
християнски	 храм	 в	 сред-
новековна	 Югоизточна	
Европа	от	времето	на	по-
кръстването	на	българския	
народ.	 Завършена	 около	
875	 г.	 Голямата	 базилика	
представлява	 важен	 па-
метник	на	ранносреднове-
ковната	българска	култура	
от	нейния	християнски	пе-
риод	 -	от	втората	полови-
на	на	 IX	до	средата	на	XI	
век.	
	 В	продължение	на	око-
ло	 250	 години	 изпълнява	
функциите	 едновременно	
на	катедрален	храм	и	кня-
жеска,	епископска	и	мана-
стирска	 църква,	 средище	
е	 на	 духовно-религиозния	
живот	на	столицата	Плис-
ка	 и	 ранносредновековна	
България.	 Базиликата	 е	
оградена	и	защитена	с	ви-
сока	над	4	метра	каменна	
стена	със	зъбери.

Гîлямàтà áàзиликà в Плиñкà е áилà íàй-ãîлемият 
хриñтияíñки хрàм в ñреäíîвекîвíà Юãîизтîчíà Еврîпà
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	 В	 условията	 на	 нара-
стващата	 американска	
експанзия	 на	 Балканите,	
когато	 САЩ	 настойчиво	
изискват	от	политическите	
лидери	 да	 направят	 из-
бор	в	полза	на	Вашингтон,	
Сръбската	 православна	
църква	 (СПЦ)	 се	 превър-
на	 в	 сериозна	 пречка	 за	
реализирането	 на	 геопо-
литическите	 планове	 на	
англосаксците	 в	 региона.	
При	това	СПЦ	е	обвинена	
не	само	в	тесни	връзки	с	
Москва,	 но	 и	 в	 разруши-
телна	 роля	 в	 косовския	
въпрос,	 с	 който	 Белият	
дом	 възнамерява	 да	 се	
ангажира	по-активно.
	 „Ролята	 на	 Съедине-

ните	 щати	 на	 Балканите,	
включително	 в	 прегово-
рите	 между	 президенти-
те	 на	 Сърбия	 и	 Косово	
-	Александър	 Вучич	 и	 Ха-
шим	Тачи,	 трябва	 да	 бъде	
по-водеща“,	заяви	бившият	
командир	на	американска-
та	армия	в	Европа	генерал	
Бен	Ходжес	в	интервю	за	
„Гласът	на	Америка“,	доба-
вяйки,	че	„това	е	причина-
та,	 поради	 която	 е	 необ-
ходимо	по	всякакъв	начин	
да	 се	 насърчава	 постига-
нето	 на	 договора	 между	
Вучич	и	Тачи“.
	 Генералът	 предложи	
„не	 само	 да	 се	 отхвърлят	
всякакви	 червени	 линии“,	
но	и	да	им	осигури	(Вучич	

и	Тачи)	защита	от	 „руския	
натиск“,	 например,	 за	 да	
помогне	 на	 Сърбия	 да	 се	
противопостави	 на	 нати-
ска	 на	 Сръбската	 право-
славна	църква,	свързана	с	
Русия.
	 Междувременно	 вече	
е	 известно,	 че	 през	 сеп-
тември	 Вашингтон	 възна-
мерява	 да	 стартира	 нова	
инициатива	за	Косово.
	 „От	 септември,	 когато	
САЩ	 започнат	 да	 попу-
ляризират	 своите	 иници-
ативи,	 които	 аз	 очаквам,	
тяхната	 позиция	 ще	 бъде	
недвусмислена,	но,	естест-
вено,	няма	да	ни	е	лесно	
по	никакъв	 начин“,	 комен-
тира	 президентът	 на	 Сър-

бия	Александър	Вучич.
	 Експертите	 са	 еди-
нодушни,	 че	 е	 малко	 ве-
роятно	 американците	 да	
предложат	нещо	ново	във	
въпроса	с	косовското	уре-
гулиране:	най-вероятно	от-
ново	 ще	 стане	 въпрос	 за	
някаква	форма	на	„разгра-
ничаване“	 на	 териториите	
между	 Белград	 и	 Прищи-
на.
	 Но	това,	че	САЩ	вече	
открито	заявяват,	че	водят	
битка	 с	 православието	 на	
Балканите,	за	нас	може	да	
означава	едно	-	именно	на	
него	 трябва	 да	 заложим	
като	 оръжие	 за	 противо-
действие	 на	 западния	 на-
тиск.

	 Православен	 полъх	
повя	 тази	 година	 на	 най-
престижния	 тенис	 турнир	
в	света.	Главните	титли	на	
тазгодишния	 „Уимбълдън“	
бяха	 спечелени	 от	 сър-
бина	 Новак	 Джокович	 и	
румънката	 Симона	 Халеп	
–	 и	 двамата	 православ-
ни	християни,	които	не	се	
притесняват	 публично	 да	
правят	 кръстния	 знак	 и	
да	засвидетелстват	вярата	
си.
	 Именно	 с	 този	 мотив	
Румънската	 православна	
църква	 обясни	 решението	
си	 да	 удостои	 румънската	
шампионка	с	най-високото	
църковно	 отличие	 за	 ми-
ряни	–	кръста	на	Патриар-
шията.	
	 Тепърва	 ще	 бъдат	 оп-
ределени	датата	и	мястото	
на	 церемонията	 по	 връч-
ването	на	отличието.
	 Симона	 Халеп	 вече	
има	 едно	 църковно	 отли-
чие,	 което	 получи	 през	
2018	 година	 от	 името	 на	
Томиската	 архиепископия	
–	кръста	на	свети	апостол	

Андрей.	
	 При	получаване	на	от-
личието	 тя	 каза:	 „Непрес-
танно	 се	 покланям	 и	 вяр-
вам	в	Бога.	
	 Без	 Божията	 помощ	
нищо	 не	 може	 да	 се	 на-
прави“.
	 Хушкият	 епископ	 Иг-
натий	 излезе	 с	 поздрави-
телно	 съобщение	 в	 соци-
алната	мрежа	по	адрес	на	
тенисистката,	 в	 което	 се	
казва:	
	 „Симона	Халеп	означа-
ва	вяра	в	Бога,	упоритост,	
постоянство,	 вдъхновение,	
любов	 към	 семейството	 и	
родината.	
	 Тоест	 всичко	 прекрас-
но	 и	 удивително,	 което	
има	Румъния.	Симона,	гор-
деем	 се	 с	 теб!	 Бог	 да	 те	
благослови!“
	 Новак	 Джокович	 също	
свободно	 декларира	 пра-
вославната	си	вяра	и	през	
2011	 година	 за	 активната	
си	 благотворителна	 дей-
ност	получава	ордена	„Св.	
Сава“	 -	 първа	 степен	 на	
Сръбската	 православна	

църква.	
	 По	този	повод	той	зая-
вява:	
	 „Това	 е	 най-важното	
отличие	 в	 моя	 живот,	 за-
щото	 преди	 да	 съм	 спор-
тист,	 аз	 съм	 православен	
християнин“.	

	 Сред	 филантропските	
му	инициативи	са	открива-
нето	 на	 ресторант	 с	 без-
платна	храна	за	бездомни	
и	 социално	 слаби	 хора	 в	
Сърбия;	 дарения	 за	 ре-
монт	на	сръбски	училища,	
а	 една	 от	 последните	 му	

спасителни	акции	е	голямо	
дарение	 за	 възстановява-
нето	 и	 поддържането	 на	
сръбски	православен	храм	
в	 Ница,	 което	 съхранява	
енорийския	живот	на	пра-
вославните	 сърби	 в	 реги-
она.

Румъíñкàтà църквà ще уäîñтîи Симîíà Õàлеп ñ íàй-виñîкîтî църкîвíî îтличие зà миряíи

САЩ пîñîчихà прàвîñлàвíàтà църквà зà îñíîвíà 
зàплàхà зà пîлитикàтà ñи íà Бàлкàíите

	 Папа	Франциск	се	на-
дява,	 че	 50-та	 годишнина	
от	 първата	 разходка	 на	

Луната	 вдъхновява	 усили-
ята	 ни	 да	 помогнем	 на	
нашия	„общ	дом“	на	Земя-

та,	съобщава	„Асошиейтед	
прес“.
	 Ден	 след	 годишнина-
та	 от	 първото	 кацане	 на	
Луната	 на	 20	 юли	 1969	 г.	
той	обяви	пред	събралото	
се	 множество	 на	 площад	
„Св.	Петър“,	че	подвигът	е	
постигнал	 „необикновена	
мечта“.
	 Папата	 изрази	 надеж-
да,	 че	 споменът	 за	 „тази	
велика	 стъпка	 за	 чове-
чеството“	 ще	 пробуди	 же-
ланието	за	напредък	и	на	
други	 фронтове:	 „Повече	
достойнство	 за	 слабите,	
повече	 справедливост	
сред	хората,	по-голямо	бъ-
деще	 за	 нашия	 общ	 дом	
на	Земята“.

Пàпàтà: Кàцàíетî íà Луíàтà вäъхíîвявà 
áîрáàтà зà îáщия íи äîм íà Земятà

 АнгЕл КАРАдАКОВ

	 През	 2020	 г.	 най-ста-
рият	 християнски	 храм	 в	
Асеновград	 –	 „Света	 Бо-
городица	 –	 Успение”,	 ще	
отбележи	 255	 години	 от	
възстановяването	си.
	 По	 повод	 годишнината	
с	 помощта	 на	 дарители	
в	 асеновградския	 храм	
кипят	 ремонтни	 дейнос-
ти,	 които	 по	 план	 трябва	
да	 приключат	 до	 големия	
храмов	 празник	 Успение	
Богородично	 на	 15	 август.	
Това	сподели	пред	ТВ	САТ	
КОМ	 протойерей	 Никола	
Янев,	енорийски	свещеник	
и	председател	на	храма.
	 Старата	църква	датира	
отпреди	 X	 век,	 от	 ран-
ното	 християнско	 средно-
вековие.	 Някои	 свързват	
началото	 й	 с	 големите	
Бакурианови	 строежи,	 тя	
просъществува	 до	 Третия	
кръстоносен	 поход	 -	 1189	
година,	 когато	 кръстоно-

сците	 при	 Фридрих	 Бар-
бароса	превземат	града	и	
храма	и	ги	унищожават.
	 През	 1199	 година,	 по	
времето	 на	 Иванко,	 хра-
мът	е	възстановен,	но	ко-
гато	 византийският	 импе-
ратор	 Исак-Ангел	 Комнин	
превзема	 селището,	 хра-
мът	 отново	 бива	 разру-
шен.	 Стенобойни	 машини	
бутат	 стените	му	 и	 когато	
през	1207	година	Станима-
ка	 попада	 в	 границите	 на	
Латинската	 империя,	 въз-
становяването	 му	 станало	
невъзможно.	 Достолепие-
то	на	 храма	възстановява	
30	 години	 по-късно,	 през	
1230	 г.,	 цар	 Иван	Асен	 II,	
след	 като	превзема	 града	
и	 възстановява	 Петричка-
та	 крепост,	 наречена	 на	
него	 -	 „Асенова”,	 както	 и	
храма,	който	бил	едноиме-
нен	на	крепостната	църква	
–	„Света	Богородица	Успе-
ние”.	Именно	 оттогава	 да-
тира	и	намерената	колона,	

предполага	свещеникът	на	
храма	 отец	 Никола	 Янев.	
„Решихме	да	си	я	оставим	
там,	 където	 я	 намерихме,	
за	да	видят	и	поколенията	
напред	 какъв	 величествен	
храм	е	бил	някога	и	да	не	
забравят	 своите	 корени	 и	
своята	вяра.”
	 Възобновената	от	Иван	
Асен	 II	 църква,	 известна	
още	 като	 Месохоро	 (цен-
трална,	 средищна)	 или	
Дълбоката	 Света	 Богоро-
дица,	 заради	 вкопаването	

на	 храма	 под	 нивото	 на	
земята,	отново	е	опожаре-
на	и	разрушена		в	средата	
на	 XVII	 век	 от	 чепинските	
потурнаци	 на	 Хасан	 хо-
джа,	 според	 исторически-
те	извори.
	 „Решихме	да	направим	
ремонта	в	две	части	–	пър-
вата,	 да	 махнем	 всички	
изгнили	 тронове	 и	 дюше-
ме	в	храма	и	да	оправим	
колоните.	 Укрепихме	 ги.	
Фасадата	 отвън	 ще	 бъде	
готова	до	края	на	месеца.	

Втората	 част	 от	 ремонта	
ще	започне	след	празника	
Голяма	 Богородица	 или	 в	
началото	 на	 септември,	 в	
която	част	предстои	да	ос-
вежим	 тавана	 и	 стенопи-
сите.”	Сменени	са	и	поли-
леите	 в	 старинната	 църк-
ва,	 каза	 още	 отец	 Янев.	
Средствата	са	ограничени,	
събрани	са	от	дарения	към	
5	 000	 лв.,	 които	 са	 даде-
ни	 изцяло	 за	 материали.	
Всичко	е	направено	с	до-
броволен	 труд	 от	 хората	
от	енорията	и	други,	извън	
нея,	 които	 помагат	 в	 до-
брото	дело.
	 „Искаме	 и	 да	 уширим	
малко	 самия	 кораб	 на	
църквата,	 като	 изнесохме	
встрани	пейките	и	свещни-
ците,	които	го	стесняваха.	
Надяваме	 се,	 с	 Божията	
помощ,	да	приключим	до	1	
август.”
	 Една	 от	 най-забележи-
телните	ценности	на	църк-
вата	 „Света	 Богородица	

Успение”	 е	 нейният	 уника-
лен	 иконостас.	 Ажурният	
дърворезбован	 паметник	
на	 изкуството	 е	 сътворен	
през	 1821	 г.	 от	 маранго-
зите	 Коста	 Коци	 и	 Коста	
Пасико	 от	 Мецово.	 Дър-
ворезбата	 в	 иконостаса	
вплита	 и	 флорални	 моти-
ви,	 митични	 създания	 и	
сцени	 от	 Новия	 и	 Стария	
завет.
	 Забележително	е	икон-
ното	 богатство	 на	 храма.	
Тук	няма	как	да	убягнат	от	
погледа	ви	зографисвания-
та	на	основателя	на	само-
ковската	зографска	школа	
Христо	 Димитров,	 както	
и	 на	 други	 майстори	 на	
зографията,	 дошли	 чак	 от	
южните	части	на	Балкани-
те.	 Безценна	 е	 и	 иконата	
към	 иконостаса	 на	 Света	
Богородица,	 за	 която	 се	
смята,	 че	 е	 донесена	 от	
Атон,	 от	 Ватопедския	 ма-
настир.
	 По	 повод	 предстоящ-

ия	 голям	празник	Успение	
Богородично	 отец	 Никола	
Янев	 се	 обърна	 към	 асе-
новградчани	 със	 следния	
поздрав:	 „Леки	 и	 спаси-
телни	 пости	 преди	 нача-
лото	 на	 празника!	 Има-
ме	 уверението	 на	 Негово	
Високопреосвещенство	
Пловдивския	 митрополит	
Николай,	 че	 ще	 дойде	 да	
отслужи	един	от	 каноните	
за	 празника,	 а	 дай	 Боже	
и	Света	литургия!	На	14-ти	
вечерта	ще	направим	опе-
ло	 с	 лития	 около	 храма,	
а	на	15-ти	ще	бъде	отслу-
жена	 Светата	 литургия.	 И	
нека	 Божията	 майка	 да	
закриля	 всички	 християни	
и	 всички,	 които	 живеят	 в	
богоспасяемия	 град	 Асе-
новград	 и	 Пловдивската	
епархия!”	
	 Всеки,	 който	 иска	 да	
помогне	с	труд	и	средства	
при	ремонта	на	храма,	би	
могъл	да	се	включи	в	до-
брото	начинание!

Открихà кîлîíà îтпреäи X век при ремîíт íà хрàм в Аñеíîвãрàä

	 Руският	 и	 беларуски-
ят	 президент	 –	 Владимир	
Путин	 и	 Александър	 Лу-
кашенко,	 посетиха	 Све-
то-Преображенския	 Вала-
амски	 мъжки	 манастир	 в	
северозападната	 част	 на	
Русия.	Посещението	е	част	
от	 срещата	 на	 двамата	
лидери,	 които	 обсъждат	
положението	 в	 съюзната	
държава	 Русия	 –	 Беларус	
и	връзките	между	области-
те,	регионите	и	републики-
те	помежду	им.	
	 Потребители	 на	 он-
лайн	 мрежата	 веднага	
забелязаха	 новите	 мара-
тонки.	 Според	 тях	 те	 са	
близо	 1000	 долара	 (62	 хи-

ляди	 рубли).	 Маратонките	
са	 дело	 на	 италианския	
бранд	Loro	Piana,	със	спе-
циална	защита	против	на-
мокряне.	Loro	Piana	е	част	
от	групата	на	Louis	Vuitton	
с	 оборот	 46	 милиарда	
долара,	 наскоро	 посети	
главния	мозък	на	марката	
Desizo	Monni	в	Плевен,	за	
да	оформи	важна	сделка	с	
шефовете	на	бранда.
	 Беларуският	 прези-
дент	 дойде	 в	 манастира	
със	 сина	 си	 Николай.	 Лу-
кашенко	 е	 известен	 със	
странната	 си	 принадлеж-
ност	към	църковните	дела	
–	определя	се	като	атеист,	
но	православен	атеист.

Путиí ñе рàзхîäи в руñки 
мàíàñтир ñ мàрàтîíки зà $1000

	 Православен	 златист	
кръст	с	височина	 9	метра	
ще	 закриля	 хасковското	
село	Стамболийски.	
	 Кръстът	 е	 уникален,	
защото	 само	 на	 метри	 от	
него	 се	 намира	 местната	
джамия	и	е	на	пътя	за	гро-
бищата.
	 Идеята	за	кръста	е	на	
мъжете	от	местната	ловна	
дружинка.	Те	събрали	око-
ло	 10	 хиляди	 лева,	 за	 да	
изработят	 и	 поставят	 на	
фундамент	 християнската	
светиня.
	 На	 плоча	 във	 фунда-
мента	 са	 изброени	 име-
ната	 на	 всички	 дарители,	
като	в	началото	на	списъ-

ка	 са	 инициаторите	 Иван	
Златев	 и	 Кирил	 Нанев.	
Специално	 осветление	ще	
помага	 той	 да	 се	 вижда	
отдалеч	и	през	нощта.
	 Кръстът	 е	 завършен	
още	 преди	 Великден.	 Ми-
ряните	изчакали	храмовия	
празник	на	селото	с	около	
хиляда	жители	Голяма	Не-
деля,	за	да	го	осветят.
	 Светинята	 беше	 осве-
тена	 от	 хасковския	 духов-
ник	отец	Златко.	
 Приготвени	бяха	и	три	
казана	 курбан	 за	 здраве.	
Специален	 гост	 на	 тър-
жеството	 беше	 и	 кметът	
на	Хасково	Добри	Белива-
нов.

9-метрîв кръñт зàкриля 
ñелî Стàмáîлийñки

Шампионът заедно със сина си в малкия храм в Ница



	 Национален	музей	„Ва-
сил	 Левски“	 в	 Карлово	
представи	 за	 първи	 път	
неизвестни	 досега	 доку-
менти	 за	Апостола.	 Сним-
ката	и	книжата	бяха	откри-
ти	в	Османските	архиви	в	
Истанбул	 от	 уредника	 на	
музея	 Виктор	 Комбов.	 Те	
бяха	 разчетени	 от	 проф.	
Стефан	Андреев,	 а	 прево-
дът	 -	 направен	 от	 проф.	
Иван	 Добрев.	 Текстът	 на	
гърба	 на	 снимката	 на	 Ва-
сил	 Левски	 е	 разчетен	 и	
преведен	 от	 проф.	 Орлин	
Събев.	Това	 съобщи	 Дора	
Чаушева,	 директор	 на	НМ	
„Васил	Левски“.
	 Работих	 в	 архива	 пре-
ди	 близо	 година,	 разка-
за	 пред	 „Марица“	 Виктор	
Комбов.	 Откритите	 16	 на	
брой	документи	са	свърза-
ни	със	следствието	срещу	
участниците	в	Арабаконаш-
кия	обир	и	издирването	на	
Васил	Левски.	Единадесет	
от	 тях	 са	 османотурски	
от	 периода	 1	 ноември	 -	 1	
декември	1872	г.	стар	стил,	
а	 останалите	 пет	 са	 от	
иззетите	 от	 властите	 ко-
митетски	книжа	-	вероятно	
от	 архивите	 на	Тетевен	 и	
Орхание.
	 От	документите	се	раз-
бира,	 че	 за	 османските	
власти	 вече	 е	 ясно,	 че	
именно	 Васил	 Левски	 е	
ръководителят	 на	 конспи-

ративната	 бунтовническа	
организация,	 стояща	 зад	
обира	 на	 турската	 хазна	
и	 готвеща	 въстание	 с	 цел	
отцепване	 на	 България	 от	
империята	 по	 подобие	 на	
Сърбия	и	Черна	гора.	Ста-
ва	 ясно,	 че	 се	 полагат	
изключително	 големи	 уси-
лия	за	неговото	залавяне.	
Сред	 архивните	 материа-
ли	 намерихме	 най-ранния	
засега	 документ,	 в	 който	
се	 съдържа	 информация	
за	 заловената	 му	 снимка,	
по	 която	 Апостола	 е	 бил	
издирван.	 Това	 е	 доклад	
на	дунавския	валия	до	Ве-
ликото	 везирство	 от	 25	
ноември	1872	г.
	 От	 него	 за	 първи	 път	
научаваме	 и	 за	 това,	 че	
турската	 полиция	 разпо-
лага	 с	 много	 важни	 до-
казателства,	 уличаващи	
Апостола	 в	 подготовка	 на	
въстание.	 Това	 са	 двете	
последни	писма	от	Любен	
Каравелов	до	него.
	 Сред	 документите	 бе	
и	 фотографията	 на	 Васил	
Левски,	 разказа	 още	Вик-
тор	Комбов.	Тя	е	изключи-
телно	 важна,	 защото	 до-
казва	 по	 коя	 точно	 сним-
ка	 е	 издирван	 Апостола.	
На	 нея	 той	 е	 представен	
в	 близък	 план	 	-	 седнал.	
Заснет	 е	 до	 под	 кръста,	
облечен	в	граждански	дре-
хи	 -	 с	 колосан	 нагръдник,	

елече	и	сако.	Вижда	се	и	
верижка	на	джобен	часов-
ник.
	 Фотографията	 вероят-
но	е	направена	през	про-
летта	 на	 1872	 г.,	 докато	
Апостола	 пребивава	 в	Бу-

курещ	във	връзка	с	Общо-
то	събрание	на	БРЦК.	Той	
поръчва	в	ателието	да	му	
изкарат	 няколко	 елипсо-
видни	 портрета,	 на	 които	
да	 е	 изобразен	 в	 бюст.	
Но	 още	 преди	фотографи-
ите	 да	 са	 готови,	 Левски	
напуска	 румънската	 сто-
лица.	 През	 юни	 и	 август	

той	 изпраща	 две	 писма	
до	 сподвижниците	 си	 от-
въд	 Дунав	 Олимпи	 Панов	
и	 Данаил	 Попов,	 в	 които	
им	напомня,	че	очаква	да	
му	 доставят	 снимките	 в	
Българско.	 Това	 вероятно	

не	 се	 случва	 до	 неговото	
залавяне	 на	 27	 декември	
1872	 г.	 Данаил	 Попов	 по-
късно	 получава	 снимките	
и	 от	 тях	 впоследствие	 са	
направени	 множество	 ре-
продукции.	Така	този	порт-
рет	на	Васил	Левски	става	
най-известен	 сред	 негови-
те	съвременници.

	 Оригинални	 екземпля-
ри	 на	 тази	 фотография,	
изпратени	 от	 Данаил	 По-
пов	до	Кириак	Цанков,	Па-
найот	 Хитов	 и	 Иван	 Дра-
сов,	са	запазени	в	техните	
архивни	 фондове.	 Досе-

га	 се	 смяташе,	 че	 това	
е	 „фаталната“	 фотография	
на	 Левски,	 с	 която	 е	 из-
дирван	 и	 разпознат	 след	
залавянето	му.	От	новоот-
критите	 документи	 обаче	
се	 разбира,	 че	 не	 този	
елипсовиден	 портрет	 по-
пада	в	ръцете	на	разслед-
ващите,	а	снимката	му	до	

под	 кръста.	 Вероятно	 тур-
ският	 шпионаж	 успява	 да	
се	 домогне	 до	 стъкления	
негатив	от	ателието,	къде-
то	Апостола	се	фотографи-
ра.	Това	се	потвърждава	и	
в	доклад	на	Найден	Геров	
до	граф	Игнатиев	от	4	де-
кември	1872	 г.:	 „Намерено	
е	също	така	фотографиче-
ско	 стъкло	 (стъклен	 нега-
тив)	 с	 портрета	 на	 Васил	
Левски,	 от	 което	 са	изва-
дени	 няколко	 фотографии	
и	са	разпратени	в	различ-
ни	 места,	 за	 издирване	
чрез	тях	на	това	лице”.
	 Интересно	 е	 и	 описа-
нието	 на	 физическите	 бе-
лези	на	Апостола	на	гърба	
на	 снимката.	 „Снимка	 на	
дякона	 Васил	 Левски	 от	
град	 Карлово.	 Понастоя-
щем	 майка	 му	 се	 намира	
в	 същия	 град.	 Тъй	 като	
един	 зъб	 на	 горната	 му	
челюст	под	мустака	стърчи	
навън,	 устната	 му	 е	 леко	
повдигната.	 С	 риж	 мус-
так	е,	среден	на	ръст,	със	
светлосини	 очи,	 на	 25-26	
години.”	
	 Оказва	се,	че	то	е	поч-
ти	идентично	с	това,	което	
секретарят	на	Тетевенския	
комитет	даскал	Иван	Фур-
наджиев	 дава	 пред	 след-
ствието	за	него.
	 Откритите	 през	 2018	
година	 документи	 съдър-
жат	 и	 още	 интересна	 ин-

формация.	От	тях	се	уста-
новява	 съставът	 на	 сме-
сената	 комисия	 в	 София,	
която	 заседава	 преди	
пристигането	на	извънред-
ната	комисия	от	Цариград.	
	 Стават	 ясни	 имената	
на	някои	от	наградените	с	
различни	ордени	и	звания	
полицейски	и	администра-
тивни	 служители,	 участва-
щи	 в	 издирването	 и	 раз-
следването.	 От	 опис	 на	
иззетите	 вещи	 и	 оръжия	
на	 комитетските	 дейци	 и	
участниците	 в	 обира	 се	
разбира	 с	 какво	 въоръ-
жение	 са	 разполагали	 те.	
Иззети	 са	 общо	 86	 раз-
лични	 вида	 огнестрелно	
оръжие	 и	 6	 броя	 хладно,	
включително	 „украсената	
в	 златисто	 сабя”	 на	 гла-
ватаря	 на	 обирджиите	 на	
хазната	и	неговата	„новоп-
роизведена	пушка	с	жило”.	
За	първи	път	в	тези	доку-
менти	 за	 Димитър	 Общи	
се	съобщава,	че	той	прави	
опит	 за	 самоубийство	 по	
нареждане	на	Влашкия	ко-
митет	 и	 тетевенските	 чор-
баджии	 х.	Станьо	Врабес-
ки	и	Петко	Милев.
	 Документи	 са	 предос-
тавени	 от	 Виктор	 Комбов	
и	 Дора	 Чаушева	 за	 пуб-
ликуване	 в	 Известия	 на	
държавните	 архиви	 и	 ще	
могат	 да	 се	 ползват	 от	
изследователите.
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ТихОМиР ЦъРОВ

	 Деца	на	различна	въз-
раст	–	от	първи	до	четвър-
ти	 клас,	 посещават	 лятна-
та	 занималня	 в	 училище	
„Райчо	 Каролев”	 в	 Габро-
во.	 Учат,	 четат,	 но	 най-
много	 се	 забавляват,	 тъй	
като	знанията	се	усвояват	
с	 много	 игри.	 Фактът,	 че	
малчуганите	 идват	 с	 же-

лание	 в	 своето	 училище,	
е	 показателен,	 че	 стара-
нието	 на	 преподавателите	
дава	 положителен	 резул-
тат.	 И	 сутрин,	 и	 следобед	
се	 набляга	 на	 четенето	
на	книги.	Въпреки	убежде-
нието	на	много	възрастни,	
днешните	 ученици	 обичат	
да	 разгръщат	 страниците	
и	 да	 се	 вживяват	 в	 исто-
риите,	 разказани	 от	 та-

лантливи	писатели.	Оказва	
се,	че	„Емил	от	Льонеберя”	
и	 „Пипи	 Дългото	 чорап-
че”	изобщо	не	са	загубили	
своята	актуалност	и	деца-
та	днес,	 както	и	децата	в	
миналото,	 намират	 часо-
вете,	прекарани	с	 техните	
забавни	 истории,	 за	 пъл-
ноценни.	
	 Пътеводителят	 „Един	
ден	 в	 музея	 на	 открито”	

и	приложението	 към	него,	
издадени	от	музей	 „Етър”,	
имат	 всички	 шансове	
също	да	станат	любими	за	
децата.	 Забавни,	 изпълне-
ни	с	достатъчна,	 но	нена-
товарваща	информация,	те	
грабват	 детското	 внима-
ние,	 представяйки	 тради-
циите	 на	 българите	 в	 ми-
налото.	 Облекло,	 обичаи,	
бит	оживяват	пред	очите	и	

в	ръцете	на	малчуганите	и	
стават	разбираеми	за	тях.	
	 Учителката	Светослава	
Андреева	 не	 е	 присъст-
вала	 на	 първото	 предста-
вяне	 на	 Пътеводителя	 и	
приложението	 към	 него,	
създадени	от	музей	„Етър”.	
При	 второто	 посещение	
на	 екип	от	 културната	 ин-
ституция	в	училище	„Райчо	
Каролев”	 тя	 за	 първи	 път	
се	 докосва	 до	 тях	 и	 спо-
деля,	че	е	особено	впеча-
тлена.	 Не	 е	 новост	 да	 се	
използват	такива	пособия,	
за	да	се	обогати	и	разноо-
брази	един	учебен	процес.	
	 Валентина	 Георгиева,	
също	преподавател	 в	 учи-
лище	 „Райчо	 Каролев”,	
вече	 познава	 и	 Пътево-
дителя,	 и	 приложението	
към	него.	Още	на	първото	
представяне	пред	колекти-
ва	 на	 учебното	 заведение	
тя	 получава	 екземпляри	
от	 изданието	 и	 успява	 да	
ги	 използва	 в	 обучението	
на	децата	от	лятната	зани-
малня.	
	 Разказва,	 че	 особен	
интерес	 предизвиква	 про-
изводството	 на	 пестил,	
известен	 като	 „Габровски	
шоколад”,	за	който	на	раз-
бираем	и	атрактивен	език	
е	 разказано	 в	 книжката.	
Бялото	 сладко	 също	 граб-
ва	 вниманието	 на	 учени-
ците.	Валентина	Георгиева	
споделя,	че	това	са	неща,	
които	 децата	 виждат	 при	
посещенията	 си	 в	 музей	

„Етър”.	
	 „По-голямата	 част	 от	
материалите,	 които	 има	
в	 книжката,	 присъстват	 в	
различните	 учебни	 пред-
мети.	Отделните	теми	-	на-
пример	 носиите	 и	 дома-
шен	бит,	са	познати	на	де-
цата.	 Книжката	 се	 оказва	
интересна,	 а	 приложение-
то	 грабва	 вниманието	 им.	
Те	 могат	 да	 се	 използват	
за	надграждане	на	знания-
та	на	децата.	По	време	на	
лятната	занималня	ние	не	
ги	оценяваме,	обстановка-
та	е	много	по-различна	от	
един	учебен	час	и	те	могат	
спокойно	 да	 експеримен-
тират.	Това	помага	не	само	
да	се	придобият	нови	зна-
ния,	 но	 и	 да	 се	 утвър-
ди	 вече	 научен	 материал.	
Книжката	 и	 приложението	
са	много	подходящи	за	та-
кива	цели,	тъй	като	децата	
много	обичат	да	творят.”
	 Третокласникът	 Петър	
Влаев	 активно	 участва	 в	
процеса	на	обучение	чрез	
игра,	 която	 преподавател-
ките	 Светослава	 Андрее-
ва	 и	 Валентина	 Георгиева	
прилагат	по	време	на	лят-
ната	занималня	в	училище	
„Райчо	 Каролев”.	 Пътево-
дителят	 и	 приложението	
на	 музей	 „Етър”	 са	 върху	
чина	 на	Петър	Влаев.	Съ-
учениците,	 седнали	 пред	
него,	апликират	костюм	на	
коледар	в	приложението	и	
получават	ценни	уточнения	
и	напътствия	от	Петър.	Той	

им	 казва,	 че	 в	 носиите	
обувки	 няма.	 Наричат	 се	
цървули.	Момчето	посеща-
ва	народни	танци	и	оттам	
знае	много	за	българските	
народни	носии.	
	 Борис	Цонев,	съученик	
на	 Петър,	 вече	 знае,	 че	
цървулите	 са	 обувки,	 но	
са	 ползвани	 преди	много,	
много	 години.	 Казват	 „от-
давна”,	за	да	уточнят	как-
во	имат	предвид	с	поняти-
ето	„много,	много	години”.	
	 За	 децата	 „отдавна”	 е	
1975-та.	 Едно	 от	 тях	 из-
тъква,	 че	 в	 дома	 си	 имат	
предмети	 оттогава.	 Мал-
чуганите	 дори	 не	 могат	
да	 си	 представят	 колко	
по-стари	предмети	се	съх-
раняват	в	музеите	и	колко	
преди	 това	 хората	 слагат	
носии,	 приемайки	 ги	 за	
свое	 естествено	 облекло.	
Благодарение	на	пътеводи-
теля	„Един	ден	в	музея	на	
открито”	 и	 приложението,	
създадени	от	музей	„Етър”,	
децата	 придобиват	 ясна	
представа	 за	 традициите	
през	определен	период	от	
развитието	на	българското	
общество.
	 И	 пътеводителят,	 и	
приложението	към	него	са	
създадени	 по	 проект	 „По-
магала	 за	 малки	 посети-
тели	 в	 музея	 на	 открито”.	
11	119	лв.	е	стойността	му,	
като	8	062	лв.	отпуска	Ми-
нистерство	 на	 културата,	
а	 останалите	 са	 собствен	
принос	на	музей	„Етър”.

Пътевîäител пîвежäà äецàтà към миíàлîтî, 
зàпîзíàвàйки ãи ñ трàäициите íà áълãàрñкия íàрîä

	 Национален	парк	„Цен-
трален	Балкан“	е	домакин	
на	 Летен	 университет	 на	
ЮНЕСКО,	 който	 беше	 от-
крит	 вчера	 в	 сградата	 на	
Община	Карлово,	 съобщи-
ха	от	пресцентъра	на	пар-
ка.	
	 Началото	 на	 инициа-
тивата	 дадоха	 зам.-кметът	
на	 Карлово	 Стойо	 Кара-
генски,	 Христо	 Георгиев	 –	
главен	секретар	на	Нацио-
налната	комисия	на	Бълга-
рия	 за	ЮНЕСКО	 към	Ми-
нистерството	 на	 външните	
работи,	 Мирослав	 Калуге-

ров	 -	 директор	 на	 Дирек-
ция	 „Национална	 служба	
за	 защита	 на	 природата“	
към	МОСВ,	 Генчо	Илиев	 -	
директор	на	дирекция	„На-
ционален	парк	„Централен	
Балкан“,	 и	 почетният	 гост	
от	програма	МАБ	на	ЮНЕ-
СКО	 Джонатан	 Бейкър. 
	 България	за	първи	път	
е	 домакин.	 Инициативите	
в	 рамките	 на	 Летния	 уни-
верситет	 се	 провеждат	 от	
21	 до	 28	юли	 в	южната	 и	
северната	 страна	 на	 био-
сферен	 парк	 „Централен	
Балкан“.	В	тях	се	включват	

над	 30	 млади	 експерти,	
докторанти	 и	 представи-
тели	 на	 местни	 общности	
в	 близост	 до	 биосферни	
паркове	 от	 три	 континен-
та.	
	 Те	 са	 избрани	 сред	
125	 кандидатури	 от	 цял	
свят.	 Участниците	 са	 от	
Австрия,	България,	Гърция,	
Египет,	 Испания,	 Италия,	
Йордания,	 Кипър,	 Мекси-
ко,	 Северна	 Македония,	
Сърбия,	 Тунис,	 Украй-
на,	 Франция	 и	 Чили.	 Те	
ще	 обсъждат	 бъдещето	
на	 биосферните	 паркове	

в	 България	 и	 по	 света	 с	
помощта	 на	 наши	 и	 меж-
дународни	лектори	от	Гър-
ция,	 Италия	 и	 Испания. 
Лятното	 приключение	
предвижда	 още	 ботаниче-
ски	 турове	 и	 посещения	
на	биологични	ферми,	еко-
хотели,	 винарни,	 екопъте-
ки,	 културни	 и	 природни	
забележителности,	органи-
зирани	с	активното	съдей-
ствие	на	представители	на	
местния	 бизнес	 и	 местна-
та	власт	в	района	на	парк	
„Централен	Балкан“.	
	 Очаква	се	освен	мест-

ни	 традиции	 и	 забележи-
телности	 да	 бъдат	 демон-
стрирани	 и	 множество	
добри	 практики,	 а	 екс-
перти	от	Италия	ще	пред-
ставят	 успешни	 примери,	
свързани	 с	 биосферните	
паркове	 и	 гурме	 туризма. 
Летният	 университет	 на	
ЮНЕСКО	 ще	 приключи	 с	
публична	 заключителна	
сесия,	 на	 която	 ще	 бъдат	
обобщени	всички	препоръ-
ки	и	предложения	за	бъде-
щи	 проекти	 и	 инициативи	
както	на	местно,	така	и	на	
международно	ниво.	

	 Тя	 е	 предвидена	 за	
27	 юли,	 събота,	 в	 Култур-
ния	 информационен	 цен-
тър	 на	 Троян	 с	 участие-
то	 на	 кмета	 на	 община	
Троян	 Донка	 Михайлова. 
	 Летният	 университет	 е	
международна	 инициатива	
на	 Регионалното	 бюро	 на	
ЮНЕСКО	 за	 Европа	 във	
Венеция	(BRESCHE).	Стар-
тът	й	е	преди	четири	годи-
ни,	а	целта	е	да	привлече	
и	 обучава	 млади	 специа-
листи	от	цял	свят	по	теми-
те,	свързани	с	развитието	
на	биосферните	паркове.	

	 Летният	 университет	
на	ЮНЕСКО	 се	 организи-
ра	 от	 Българска	 фонда-
ция	 „Биоразнообразие“	 с	
подкрепата	 на	 Регионал-
ното	бюро	на	ЮНЕСКО	за	
Европа	 във	 Венеция,	 Ми-
нистерството	 на	 околната	
среда	и	водите,	Национал-
ния	Комитет	по	програма-
та	„Човекът	и	Биосферата“,	
МИО	 Гърция,	 Дирекцията	
на	Национален	парк	„Цен-
трален	 Балкан“,	 Община	
Карлово,	 Община	 Троян,	
Националната	 комисия	 за	
България	на	ЮНЕСКО.

НП „Öеíтрàлеí Бàлкàí” е äîмàкиí íà Летеí уíиверñитет íà ЮНЕСКО
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оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 

незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093
дъбоВи за огрев - на-
цепени, 80 лв., с безпла-
тен транспорт, се про-
дават на тел. 0877/471-
466.
дърВа за печки и ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-

ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени, се про-
дават на тел. 0876/437-
140.
букоВи дърВа - наря-
зани и нацепени. Без-
платен транспорт. тел. 
0877/191-102.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни и метрови 

дърва. Реална кубатура. 
тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв. доставка 
веднага! тел. 0893/511-
154. [33, 28]
проМоция! дъбоВи 
изрезки - 40 лв./куб. м. 
тел. 0899/137-896. [22, 
19]

гоТоВи дърВа за 
печки и камини - тел. 
0885/950-358. [23, 13]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386.
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 8]
„Флин Т - г а йд а р о -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. 
осигурен транспорт. тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [31, 6]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени. не-
забавна доставка. сухи. 
тел. 0896/807-688. 
цЕпЕнЕ на дърва - тел. 
0886/751-286. [4, 3]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почист-
вам от а до я. извърш-
вам строителни работи. 
чистя дворове, мази - 
0899/601-444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, зида, вик, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изгражда, 
ремонтира или събаря 
- обезопасява всякак-
ви покриви. изгражда 
навеси, огради и други 
на най-ниски цени и с 
високо качество. тел. 

0895/752-838.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 14]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 11]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставра-
ции - тел. 0897/390-194. 
[25, 11]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - 
тел. 0886/762-434. [25, 
11]
сТроиТЕлни дЕйнос-
Ти, вътрешни и външни 
ремонти, ел., вик - тел. 
0879/377-566. [11, 11]
бЕТон, коФраж, арма-
тура, огради, подпорни - 
тел. 0887/35-70-39. [12, 
8]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
8]
дрЕнажи, изкопни 
работи - тел. 0887/35-

70-39. [12, 8]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 3]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. тел. 
0876/416-716. [11, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - 
редене, БеЗПРаХово 
циклене, фино шлайфа-
не, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - тел. 0895/386-
650
шпаклоВка и боядис-
ване - тел. 0878/508-
333.
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - тел. 0895/70-
70-50. [12, 8]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 14]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Вик, Ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
8]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
По всяко вРеме. тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 

0889/177-737.
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 13]

дограМа
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. 

рЕМонТ на ЕлЕкТро
урЕди и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 12]
рЕМонТ на всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 12]
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 4]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 6]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. тел.  
0888/942-335.

косЕнЕ

проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка 
- 0899/140-254.

грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, под-
дръжка на зелени площи. 
тел. 0877/919-006.

косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпи-
ни - тел. 0886/308-017. 
[22, 21]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [11, 11]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
нист) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
събарянЕ и почист-
ване на имоти - тел. 
0885/950-358. [17, 13]
ТЕнЕкЕджийски услу-
ги се предлагат на тел. 
0893/873-271. [12, 12]
почисТВанЕ на тавани, 
мазета, косене и събаря-
не на стари къщи - тел. 
0896/237-024. [5, 4]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В Габрово, 
ул. „Градище“ 27, 150 
кв. м, 3-стаен, се про-
дава на тел. 0896/96-44 
-13. [7, 7]
ЕТаж оТ къща в центъра, 
зад мол Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 6]
боксониЕра сЕ прода-
ва на тел. 0895/733-202. 
[3, 3]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
парцЕл с право на 
строеж - 1 дка, от Ши-

варов мост до кв. любо-
во търси да закупи тел. 
0894/682-826. [22, 16]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до 22 000 лв. спешно се 
купува на тел. 0896/336-
155. [5, 3]

иМоТи даВа под
наЕМ
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/38-14-78. [11, 11]
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 5]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в идеален център се 
дава под наем на тел. 
0892/002-642. [5, 4]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 4]
гарсониЕра на ул. 
„стефан караджа“ 25, 
срещу автогарата, с теЦ,, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 2]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 2]
сТая сЕ дава под наем 
на тел. 0876/33-22-43. 

[2, 1]

иМоТи Търси 
под наЕМ
гараж В Габрово или 
околията търси да наеме. 
Предплата за 1 година. 
тел. 0897/44-69-98. [2, 
1]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни да-
ват къща срещу гледане, 
може и семейство. тел. 
066/99-22-44. [5, 1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [22, 18]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 15]

аВТоМобили продаВа
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. 

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 
[20, 10]

аВТочасТи/Магазини
изгодно! ТЕглич за 
лада 2105 (2107) се про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 4]

аВТоМобили под
наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „емануил 
манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [20, 16]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 12]

гуМи, джанТи

а л у М и н и Е В и 
джанТи оТ „ауди“ 
а6. с гуМи „Toyo 
pRoxEs” 225/45/
zR16 98W; цЕна 
по догоВарянЕ - 
0887/611-753 [20, 
11]

джанТи за „опел“ 
се продават на тел. 
0896/343-227. [5, 4]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ ноВи 
и сТари, западни 
и социалисТичЕ-
ски МоТопЕди и 
МоТоциклЕТи - 
здрави и повредени, 
може и с липси - 
0999/009-008

ЮношЕско колЕло със 
скорости - 65 лв., дамско 
колело със скорости - 85 
лв., се продават на тел. 
0876/47-22-28. [2, 2]

продаВа Машини
циркуляр, Фуражо-
МЕлка се продават на 
тел. 0876/33-22-43. [2, 
1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
1500 цигли за 200 
лева се продават на тел. 

0899/021-003. [6, 5]
сТари запазЕни цигли 
- 0.10 лв./бр., се прода-
ват на тел. 0888/89-63-
48. [3, 2]

продаВа 
обзаВЕжданЕ
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 4]

продаВа разни

нЕупоТрЕбяВан Фа-
бричЕн котел за твърдо 
гориво - 90х58х50 см, 
с водна риза, цена: 150 
лв., се продава на тел. 
0888/76-32-16. [4, 4]
казан за ракия - 
100-литров, се продава 
на тел. 0876/44-03-11. 
[4, 3]
надуВаЕМа лодка за 
1 човек без гребла за 65 
лева се продава на тел. 

0876/47-22-28. [2, 2]
кабЕл - 6х2.5, 50 м, се 
продава на тел. 0876/33-
22-43. [2, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува 
тел. 0889/885-944. [22, 

12]
сТара наФТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 6]

купуВа
 МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
тел. 0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 6]

СТАРА КЪЩА във възрожденски стил, в отлично състоя-
ние, с двор и стопански постройки, в местността качури-
те се продава на тел. 0896/324-564. Цена по договаряне. 
Къщата пази спомените от детството на Христо 
Явашев - Кристо, и неговите братя Анани и Стефан.

жиВоТни продаВа
кон сЕ продава на тел. 
0897/385-915. [11, 11]
оВцЕ сЕ продават на тел.  
0898/575-123 [33, 8]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 4]
3 бр. кози на второ 
яре се продават на тел. 
0878/44-16-12. [5, 3]

кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-15. 
[9, 3]

пчЕли продаВа
кошЕри сЕ продават на 
тел. 0876/33-22-43. [2, 1]
пчЕлни оТВодки - 6 
рамки, се продават на 
тел. 0898/477-966. [2, 1]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 3]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 1]

БАЛКАН 
ПЕЛЕТС
„балкан пЕлЕТс“ оод 
продаВа иглолисТни 
пЕлЕТи, клас а1, на 
конкурентни цени. тел. 
0878/921-488.

лЕкари
психиаТър и невРолоГ. 
д-р трифонов, Габрово, 
ул. „емануил манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. иЗдава 
ПсиХиатРични удосто-
веРения.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 15]
рЕлаксиращи Маса-
жи -  мартин, 0885/17-
36-96. [7, 2]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - 0898/480-821

даВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 15]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 5]
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рабоТа прЕдлага
Магазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ФирМа „коМ“ набира 
общи работници. Заплата 
1000 лв. справки на тел. 
0899/137-896. [22, 19]
шиВашко аТЕлиЕ 
„катя колева“ тър-
си да назначи шивач-
ка. спокойни условия 
на труд, отлично запла-
щане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
[22, 15]
ббс - България оод тър-
си механици и ел. тех-
ници за постоянна ра-
бота - todorof@gmail.
com. справки на тел. 
0898/247-826. [23, 13]
рабоТа В австрия за со-
циални асистенти с нем-
ски език - справки на 
тел. 0887/118-813. [11, 
7]

биТоВо заВЕдЕниЕ в 
село Боженци търси да 
назначи помощник-кухня 
- дневна смяна. справки 
на тел. 0888/310-981. 
[12, 11]
биТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач. стартова за-
плата 1000 лв. справки 
на тел. 0888/310-981. 
[12, 11]
МЕхана В село Боженци 
търси сервитьор/ка - де-
невна смяна. справки на 
тел. 0887/002-030. [12, 
11]
общ рабоТник се на-
бира на тел. 0899/45-66-
84. [11, 11]
ТранспорТна ФирМа 
търси международен шо-
фьор с опит. справки 
на тел. 0896/499-039. 
[11, 8]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. справки 
на тел. 0885/292-801. 
[11, 8]
склад Търси шофьор-
пласьор. справки на тел. 
0883/222-290. [11, 8]

ФирМа прЕдлага ра-
бота в отрасъл строи-
телство, предимство за 
хората с опит. справки 
на тел. 0877/44-51-99. 
[11, 7]
МЕбЕлна Фабрика тър-
си общ работник и ме-
белист - справки на тел. 
0888/419-838. [22, 6]
пицария „Мания“ 
търси пицар. справки на 
тел. 0877/44-55-82. [11, 
5]

„диМас“ ад Тър-
си да назначи 
ЕкспЕдиТор, Фак-
ТурисТ. За повече 
информация: тел. 
0885/803-330. [11, 
4]

ФирМа Търси работ-
ник за производство на 
тестени изделия. справки 
на тел. 0885/069-027. 
[11, 4]
шоФьор на самос-
вал се търси на тел. 
0899/808-700. [5, 3]

ФирМа Търси работ-
ници. справки на тел. 
0888/255-318. [11, 2]
ФирМа Търси работник 
за шприцавтомат. справ-
ки на тел. 0888/378-036. 
[3, 3]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се набират на 
тел. 0888/456-477. [11, 
3]
Търся за сондаж на 
вода с преносима сон-
да - справки на тел. 
0888/587-816. [3, 3]
цЕх за производство на 
пластмасови изделия на-
бира работници за нощ-
на смяна. справки на 
тел. 0899/010-648. [5, 3]
чисТачка цЕнТър се 
търси на тел. 0876/735-
596. [3, 2]
МасажисТка сЕ търси 
на тел. 0876/731-419. 
[3, 2]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на 
топли закуски, кафе и 

безалкохолно - справки 
на тел. 0897/889-001. 
[22, 2]
МайсТори за гипсокар-
тон, хидроизолация, зи-
дари, кофражисти, шпак-
ловчици за Белгия търси 
0877/01-69-65. [3, 2]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 2]
ФирМа Търси готвач. 
дневна смяна. справки 
на тел. 0885/069-027. 
[11, 2]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. справки на тел. 
0885/069-027. [11, 2]
дВаМа общи строител-
ни работници търси тел. 
0899/922-476. [5, 2]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси готвачка. 
добро заплащане. справ-
ки на тел. 0897/930-192, 
след 14.00 часа. [7, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като но-
щен пазач. Притежавам 
документ. тел. 0896/00-
31-52. [3, 3]

грижа за болни 
глЕда болни почасо-
во - тел. 0879/689-667. 
[5, 4]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

сладкарски цЕх 
обяВяВа сВобод-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

сладкарница обя-
ВяВа сВободно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м - 0899/377-924
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 27]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 10]
ТранспорТ с бус - 1.5 

тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 8]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 8]

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

съобщЕния
учрЕдиТЕлиТЕ и партньорите на априловските на-
гради за литература оБявяват конкуРс За книГи, 
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 
август 2019 г., или ръкописи в следните жанрове: 
поезия, проза, литература за деца, хумор и сатира, 
етнография, краезнание. в конкурса могат да участ-
ват всички автори, родени или дълго пребивавали 
на територията на община Габрово, както и всички 
редовни членове на дружеството на писателите – 
Габрово. книгите или ръкописите (в два екземпляра), 
придружени от кратка творческа биография, трябва 
да бъдат предадени до 31 август 2019 г. в отдел 
„краезнание” на Регионална библиотека „априлов-
Палаузов” – гр. Габрово.

М.С. инж. МилКА 
КАРАджОВА, ОРгА-

низАТОР нА пОхОдА
	 XIX	 ВТПП	 „По	 пътя	 на	
четата	 на	 Цанко	 Дюста-
банов”,	 посветен	 на	 176	
години	 от	 рождението	 на	
Цанко	Дюстабанов,	141	го-
дини	 от	 Освобождението	
на	България	от	турско	роб-
ство,	 143	 г.	 от	Априлското	
въстание,	83	 г.	от	освеща-
ване	 паметника	 на	 четата	
в	м.	Ранни	бунар	-	мястото	
на	последното	й	сражение	
под	връх	Марагидик	в	Ста-
ра	 планина,	 се	 проведе	
от	19	до	21	юли	2019	г.	За	
три	 дни	 походниците	 от	
Габрово,	 Пловдив,	 Ямбол,	
София,	Петрич,	Враца	пре-
минаха	по	пътя	на	четата,	
възпроизвеждайки	 събити-
ята	от	Април	1876,	прекла-
няйки	 се	 пред	 подвига	 и	
саможертвата	 на	 героите,	
движейки	 се	 в	 зелената	
приказка	 на	 Предбалкана	
и	Балкана.
	 По	 традиция	 похо-
дът	 започна	 в	 Габрово	 с	
тържествено	 откриване	
пред	 паметника	 на	 Цан-
ко	 Дюстабанов.	 Закичени	
със	 символа	 на	 похода,	
изпратени	 с	 хляб	 и	 сол,	
походниците	 поднесоха	
цветя	 пред	 паметника	 на	
войводата,	 положиха	 цве-
тя,	 преклониха	 се	 и	 пред	
паметника	на	Тотю	Иванов	
-	подвойвода	на	четата,	и	
се	 отправиха	 по	 пътя	 на	
четата,	 по	 пътя	 на	 без-
смъртието.
	 В	 кв.	 Нова	 махала	 –	
най-бунтовното	 габровско	
село,	оръжейница	на	Пър-
ви	 революционен	 окръг,		
бяха	 посрещнати	 от	 дея-
тели	 на	 НЧ	 „Зора	 1872“	 с	
огромна	 погача,	 закичени	
със	 здравец	 и	 поетично-
музикален	поздрав	от	ДВГ	
„Новомахленчета“.	 След	
полагане	 на	 цветя	 пред	
паметника	 на	 Априлци	 и	
морената,	показваща	мяс-
тото	 на	 родната	 къща	 на	
Ботевия	 четник	 Димитър	
Тодоров	 -	 Димитрото,	 по-
ходът	 се	 отправи	 към	Со-
колски	манастир	-	сборния	
пункт	 на	 четата	 на	 1	 май	
1876	 г.	 Тук	 походниците	
бяха	 посрещнати	 от	 отец	
Станислав	с	благодарстве-
на	 молитва	 и	 заупокойна	
литургия	за	загиналите,	по	

чийто	 път	 върви	 походът.	
Поднесоха	 цветя	 пред	 ко-
стницата	 на	 манастира,	
пиха	 вода	 от	 осемструй-
ната	 чешма,	 построена	
от	 майстор	 Колю	 Фиче-
то	 през	 1868	 г.	 в	 памет	
на	 обесените	 8	 въстаника	
тук,	 и	 научиха	 историята	
на	 манастира.	 Тук	 вечер-
та	 на	 Първи	 май	 1876	 г.	
се	 събират	 219	 въстаника,	
избират	 си	 щаб	 -	 Цан-
ко	Дюстабанов	 -	 войвода,	
Тотю	Иванов	-	подвойвода,	
Георги	 Бочаров	 -	 писар,	
разделят	 се	 на	 седем	 от-
деления	 и	 се	 отправят	 на	
запад,	 към	 въстаналите	
села	 Батошево,	 Кръвеник	
и	Ново	 село,	 като	Първа-
та	 българска	 войска.	 При	
местността	 Червен	 бряг	
водят	 първото	 си	 сраже-
ние	-	без	жертви,	отправят	
се	 на	 юг	 към	 Балкана,	
минават	 през	 селата	 Сто-
манеци	 и	 Зелено	 дърво,	
спускат	 се	 към	 Топлеш	 и	
Тодорчетата	 (сега	 на	 дъ-
ното	на	язовир	„Смирнен-
ски“)	 и	 през	 м.	 Руйчевци	
стигат	 до	 връх	 Моровеци	
вече	 400	 на	 брой,	 където	
полагат	въстаническа	клет-
ва.	По	пътя	към	Моровеци	
участниците	в	похода	раз-
гледаха	 ЕМО	 „Етър”	 и	 се	
отправиха	към	кв.	Лютаци,	
където	 бяха	 сърдечно	 по-
срещнати	 с	 традиционна	
трапеза	 в	 читалище	 „Ис-
кра	 1854”,	 минаха	 през	 с.	
Руйчевци	 и	 неусетно	 стиг-
наха	 до	 скромния	 памет-
ник	на	връх	Моровеци.	Тук	
някога	 Цанко	 Дюстабанов	
и	 Тотю	 Иванов	 кръстос-
ват	саби	и	войводата	поел	
тон:	 „Момчета	 -	казал	им,	
-	пред	нази	има	два	пътя	-	
бесило	и	позор	за	върнал	
се	 назад,	 куршум	 и	 слав-
на	смърт	за	тръгналий	на-
пред,	кой	което	ще,		това	
да	 избере”,	 и	 с	 викове	
„Бунт!”,	 „На	 оръжие!”,	 „С	
теб	 сме,	 войводо!”	 въста-
ниците	преминали	под	са-
блената	 арка	 и	 след	 това	
четата	 тръгва	 на	 запад,	
като	в	м.	Завоя	към	нея	се	
присъединяват	 още	 габро-
вци,	носещи	цветни	венци	
за	 героите,	 изплетени	 от	
габровските	 моми,	 и	 вто-
рото	 знаме	 на	 четата	 от	
червено	сукно	с	извезани	
от	 едната	 страна	 разярен	

бял	лъв	и	надпис	над	него	
„Свобода	или	смърт”,	а	от	
другата	-	бял	кръст,	ушито	
от	Мария	Рязкова.
	 	 Рамо	 до	 рамо	 вървя-
ха	 архитекти	 и	 инженери,	
строители	 и	 журналисти,	
учители	 и	 медицински	
лица.	 Походните	 знамена	
се	 вееха	 -	 първото	 знаме	
на	четата	от	момина	прес-
тилка	с	бял	кръст	и	второ-
то	знаме	-	червено,	с	раз-
ярен	бял	лъв	и	надпис	на	
него	„Свобода	или	смърт“,	
с	 бял	 кръст,	 националния	
трибагреник.	 Участниците	
в	 похода	поднесоха	цветя	
на	 скромния	 реставриран	
паметник,	 възпроизведоха	
въстаническата	 клетва	 и	
се	 спуснаха	 към	 с.	 Бой-
новци	 -	 родното	място	 на	
Никола	Войновски,	военен	
ръководител	 на	 Ботевата	
чета.	След	скромно	търже-
ство	 пред	 бюст-паметника	
му	 с	 поднасяне	 на	 цветя	
походът	 продължи	 към	 с.	
Дебел	 дял,	 където	 подне-
се	цветя	на	паметника	на	
Тодор	Асенов	 -	 по-малкия	
брат	на	Хаджи	Димитър.
	 Вечерта	 участниците	 в	
похода	пристигнаха	в	Гъбе-
не,	 където	 бяха	 сърдечно	
посрещнати	 от	 местното	
население.	Поднесоха	цве-
тя	 и	 застанаха	 в	 минута	
мълчание	 пред	 паметника	
на	падналите	за	свободата	

на	България	и	се	включиха	
в	тържеството.	
	 	 	 	 	 Вторият	 ден	 съвпад-
на	 с	 големия	 християнски	
празник	 Илинден.	 Отец	
Димитър	Атанасов	отслужи	
света	литургия	в	църквата	
„Света	Троица“	 специално	
за	 походниците.	 Послед-
ва	поднасяне	на	цветя	на	
гроба	на	отец	Атанас	Коев	
в	църковния	двор,	посрещ-
нал	 някога	 въстаниците	 с	
водосвет	в	м.	Осена	край	
селото,	 и	 походът	 тръгна	
по	пътя	на	четата.
	 Последва	 отново	 сър-
дечно	 посрещане	 в	 село	
Камещица.	 Поздравления	
със	 стих	 и	 песен,	 сним-
ки	 за	 спомен	 и	 отново	
на	 път	 -	 движение	 на	 се-
верозапад	 по	 макадамов	
път	 през	 гори	 и	 градини.	
Неусетно	 е	 стигнато	 село	
Батошево,	 където	 поход-
ниците	 отново	 са	 сърдеч-
но	 посрещнати	 от	 кмета	
на	 селото,	 от	 дейци	 на	
НЧ	 „Помощ	 1881“.	 Цветя	
и	 минута	 мълчание	 пред	
Паметника	 на	 въстаника,	
сочещ	 пътя	 на	 четата,	 и	
стария	 паметник	 с	 имена-
та	на	загиналите.	Разглеж-
дане	 на	 музейната	 екс-
позиция	 в	 селото	 и	 пред	
очите	 оживяват	 шестте	
дни	свобода	от	1	до	6	май	
1876	 г.	 Бяха	 посетени	 и	
разгледани	 Батошевският	

девически	 манастир	 „Въ-
ведение	 Пресветая	 Бого-
родица“	 и	 Батошевският	
мъжки	 манастир	 „Успение	
пресветие	 Богородично“.
Пътят	 на	 четата,	 по	 кой-
то	вървим,	продължава	на	
запад	 –	 минават	 се	 гори,	
градини	и	поляни,	стръмни	
върхове	и	дълбоки	долове,	
село	Шумата,	махали	Енев	
рът,	 Делък,	 Стоили,	 Кри-
вошии	и	се	стига	до	Град-
нишкия	боаз.	Тук	от	1901	г.	
се	 издига	 старият	 памет-
ник	с	имената	на	убитите,	
обесените	 и	 заточените,	
през	 дерето	 се	 извисява	
от	1976	г.	и	величественият	
паметник	 на	 въстаник,	 а	
до	 самия	 път	 е	 чешма-
та,	 която	 зове:	 „Пътнико,	
спри,	 помълчи	 за	 минута,	

дедите	ни	битка	тук	водиха	
люта,	 девет	 дни	 трещя-
ха...”.	 Паметниците	 са	 об-
кичени	 с	 цветя	 и	 походът	
продължава	 към	 центъра	
на	Кръвеник.	Цветя	са	по-
ставени	 на	 бюст-паметни-
ка	 на	 кмета	 дядо	 Филю	
Радев	-	душата	и	стожерът	
на	 въстанието	 в	 региона,	
на	 м.	 Бабан	 -	 Кръвениш-
кото	 оборище,	 където	 е	
взето	 решение	 Централ-
на	 Северна	 България	 да	
въстане	 на	 1	 май	 1876	 г.	
и	 е	 прозвучала	 тяхната	
клетва:	„И	ако	ме	заловят,	
както	 щат	 да	 ме	 мъчат	 -	
очите	ми	да	вадят,	месата	

ми	да	режат,	пак	няма	да	
кажа	никого”,	в	центъра	на	
Кръвеник,	на	паметника	на	
загиналите	от	селото	в	де-
ветдневните	 боеве.	 Похо-
дът	пристигна	в	Ново	село	
-	 административен	 център	
на	 гр.	 Априлци,	 и	 подне-
се	 цветя	 на	 паметника	 в	
центъра	 на	 града,	 разгле-
да	 музейната	 експозиция,	
посветена	 на	 въстанието,	
преклони	 се	 пред	 мощи-
те	 на	 Новоселските	 све-
ти	 мъченици	 в	 манастира																																																																																																																																								
„Света	 Троица”.	 Третият	
ден	 туристите	 поднесоха	
цветя	на	Черния	паметник	
в	 Дебневския	 боаз	 -	 мяс-
тото,	 където	 са	 били	 по-
зициите	 на	 въстаниците	 и	
четниците	 срещу	 Реджеб	
паша	от	Плевен,	с	цветя	и	

минута	 мълчание	 се	 пре-
клониха	пред	чешмите	па-
метници	 на	 Кольо	Матеев	
-	 Ковача,	 оръжейника	 на	
Новоселското	 въстание,	 и	
Марин	Сяров	-	куриера	на	
въстанието,	 и	 тръгнаха	 по	
пътя	 на	 четниците	 към	 м.	
Ранни	 бунар	 -	 мястото	 на	
последното	 им	 сражение	
под	връх	Марагидик.	Мал-
ката	 полянка	 със	 студе-
ния	извор	в	западния	край	
помни	лютия	бой,	в	който	
със	 смъртта	 на	 храбрите	
загиват	 Пенчо	 Постомпи-
ров,	 Колчо	 Влайков,	 Дон-
чо	 Фесчиев,	 Досю	 Димов	
и	 Никола	 Фтичев.	 Войво-
дата	 Цанко	 Дюстабанов	
е	 ранен	 в	 дясната	 ръка	
и	 снема	 въстаническата	
клетва	от	четниците.	Едни	
тръгват	 да	 се	 спасяват	
по	 билото	 на	 запад	 към	
Сърбия,	 други	 -	 на	 изток	
към	 Габрово.	 На	 място-
то	 на	 последното	 сраже-
ние	 на	 четата	 Дружество	
на	 запасните	 офицери	 -	
Габрово	е	издигнало	импо-
зантен	 паметник,	 който	 е	
осветен	на	26	юли	1936	 г.	
Цветя	 и	 минута	 мълчание	
пред	подвига	и	саможерт-
вата.	 Устремно	 спускане	
надолу	към	ВЕЦ	„Видима”	
по	 най-краткия	 път	 и	 от-
пътуване	 към	 Габрово	 и	
родните	места.
  Благодаря на ОбС на БСП, НП 
„Централен Балкан“ - Габро-
во, ПП „Българка“ - Габрово, 
Туристически информационен 
център - Габрово, Кмета на 
Община Габрово, Областна ад-
министрация - Габрово, ДЛС 
„Росица“ - м. Лъгът, СЦДП- 
Габрово, габровските фирми: 
„Радев“, „Еридатекс“, „Мечта 
4“, „Сте Ан“, „Мина Елит“, 
„Емиус“ за оказаното техниче-
ско съдействие. 
	 XIX	 ВТПП	 „По	 пътя	 на	
четата	на	Цанко	Дюстаба-
нов“	получи	поздравителен	
адрес	 от	 Изпълнителния		
секретар	 на	 БТС	 Зорни-
ца	 Радонова	 за	 успешно-
то	 завършване.	 Благодаря	
на	всички	 хора,	 които	съ-
действаха	при	техническо-
то	 обезпечаване	 на	 про-
явата,	 на	 всички,	 които	
посрещаха	 и	 изпращаха	
похода,	за	да	се	превърне	
в	 празник	 на	 българския	
дух,	 в	 огнище	 на	 родолю-
бие	и	патриотизъм.

XIX възпîмеíàтелеí туриñтичеñки пîхîä-преклîíеíие „Пî 
пътя íà четàтà íà Öàíкî Дюñтàáàíîв” зàвърши уñпешíî
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Възпитàíиците íà Вàíя и Рàäîñлàв Тàлеви взехà 
вñички първи íàãрàäи îт “Музите” в Сîзîпîл

•	КАТЕГОРИЯ „ЗАБАВНА ПЕСЕН“ С ВОКАЛЕН ПЕДАГОГ ВАНЯ ТАЛЕВА
 Леон Александров	 -	I	възрастова	група.	Специалната	награда	на	журито	-	купа	и	участие	в	галаконцерта.
 Виктория Гергова	 -	II	възрастова	група.	Първо	място	-	златен	медал	и	участие	в	галаконцерта.
 Маргарита Георгиева	 -	III	възрастова	група.	Първо	място,	златен	медал	и	участие	в	галаконцерта.
 Полина Курпа	 -	II	възрастова	група.	Дебют.	Трето	място	и	бронзов	медал.
 Елица Дочева	 -	III	възрастова	група.	Второ	място	и	сребърен	медал.
 Христина Антонова	 -	III	възрастова	група.	Трето	място	и	бронзов	медал.
 Пресияна Христова, Александра Пенчева и Катерина Димитрова 	-	диплом	за	отлично	представяне.

•	КАТЕГОРИЯ „КЛАСИчЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ“ – КИТАРА,  С ПРЕПОДАВАТЕЛ РАДОСЛАВ ТАЛЕВ
 Константин Калоферов	 -	Първа	награда	-	златен	медал	и	участие	в	галаконцерта
 Леон Александров	 -	I	възрастова	група.	Второ	място	и	сребърен	медал.
 Пресияна Христова	 -	I	възрастова	група.	Трето	място	и	бронзов	медал.
 Велизар Лазаров	 -	диплом	за	отлично	представяне.

БОянА пЕнчЕВА

	 Възпитаниците	 на	 Му-
зикална	 школа	 „Звезди	
в	 аванс”	 се	 представиха	
блестящо	 в	 14-то	 издание	
на	 Международния	 мла-
дежки	 фестивал	 на	 изку-
ствата	„Музите”	-	Созопол	
2019,	който	има	конкурсен	
характер.
	 Вокалистите	 на	 Ваня	
Талева	 и	 китаристите	 на	
Радослав	 Талев	 спечели-
ха	 първите	 награди	 във	
всички	 възрастови	 групи	

на	 категориите	 „Забавна	
песен”	 и	 „Класически	 ин-
струменти”.
	 Музикалната	 школа	
получи	 наградата	 „Златен	
микрофон“	и	диплом	за	от-
лично	 представяне	 и	 най-
много	 призови	 места	 в	
конкурса.
	 Най-малкият	 участник	
от	„Звезди	в	аванс“	-	Леон	
Александър,	 спечели	 Спе-
циалната	 награда	 за	 во-
кално	 изпълнение.	 Леон	
има	награда	и	при	китари-
стите,	където	се	представя	
от	 детската	 школа	 по	 из-
куствата	 при	 НЧ	 „Разви-
тие	-	1869“	в	Дряново,	пак	
с	 преподавател	 Радослав	
Талев.
	 Стойността	 на	 награ-
дите	се	качва	и	от	факта,	
че	 тази	 година	 във	 въз-
растовите	 групи	 нямаше	
дублиране	 на	 призовите	
места,	 първата	 награда	
беше	само	една.	За	нея	се	
състезаваха	 по	 25	 участ-
ника	в	група.	
	 Освен	 силната	 кон-
куренция	 на	 българските	
музикални	 школи,	 в	 14-
то	 издание	 на	 „Музите“	
участваха	деца	и	младежи	
от	Русия,	Литва	и	Украйна.
	 Фестивалът,	 под	 па-
тронажа	 на	 вицепрези-
дента	Юлияна	 Йотова,	 се	
проведе	 от	 5	 до	 15	 юли,	
като	 габровската	 школа	
участва	във	втората	сесия	
(на	музикалните	изкуства)	

-	от	10	до	15	юли.
	 Партньор	 на	 основния	
организатор	 -	 сдруже-
ние	 „Музите”,	 тази	 година	
беше	посолството	на	Репу-
блика	Куба	в	България.
	 Според	 вокалния	 пе-
дагог	 Ваня	 Талева	 фести-
валът	е	отлично	съчетание		
на	активна	творческа	изя-
ва	с	морски	отдих.	„Рабо-
та,	 развлечение,	 дискоте-
ка...	Това	сплотява	децата,	
дава	 им	 самочувствие,	
свобода	 да	 се	 изявяват.	
Те	се	отличаваха	като	из-
лъчване,	не	само	като	пе-
ене.	Много	са	щастливи	от	
цялата	 тази	 емоция	 фес-
тивал-море.	 Съответно	 и	
ние,	 като	 виждаме,	 че	 се	
радват	на	всеки	успех,	на	
общия	 концерт.	 Всъщност	
половината	 галаконцерт	
на	лауреатите	ние	го	изне-
сохме,	музикалната	школа	
„Звезди	в	аванс”.“
	 На	 въпроса	 как	 един	
малък	град	се	пребори	със	
силната	 конкуренция	 от	
София,	 Варна,	 Ямбол	 и	 с	
напрежението	от	огромния	
брой	участници	Ваня	Тале-
ва	обяснява	така:
	 „Изискванията	са	мно-
го,	 ние	 знаем	 критериите,	
работим	 и	 успяваме	 да	
покрием	всички.	На	първо	
място	 е	 правилното	 инто-
ниране,	тоест	дали	децата	
пеят	 фалшиво.	 След	 това		
-	 трудност	на	репертоара,	
сложност	 на	 репертоара.	

Той	 трябва	 да	 е	 добре	
подбран,	 според	 възмож-
ностите	на	децата.	Отдел-
но	се	оценява	сценичното	
поведение,	костюмите.	Де-
цата	 не	 само	 излизат	 на	
сцената	да	изпълнят	зада-
чата,	 те	 го	 правят	 с	 удо-
волствие.	 С	 времето	 им	
показваме	 и	 предаваме	
всички	 ценни	 неща,	 кои-
то	 трябва	 да	 знаят,	 дори	
какво	 трябва	 да	 направят	
при	 грешка,	 за	 да	 не	 за-
бележи	 публиката,	 как	 да	
продължат,	 да	 превръщат	
грешката	в	ефект“.
	 Много	 от	 възпитани-
ците	 на	Талеви	 са	 дошли	
в	 школата	 на	 7-8	 години,	
дори	по-малки,	и	 учат	 тук	
до	 12	 клас.	 Тази	 година	
„Звезди	 в	 аванс“	 също	
има	 абитуриенти.	 Всички,	
които	искат	да	продължат			
образованието	си	с	пеене	
или	 инструмент,	 до	 един	
са	 приети	 в	 музикално	
училище	или	в	Академията.		
Дори	 да	 се	 ориентират	
към	друго	образование,	те	
излизат	 от	 школата	 под-
готвени	за	сценична	изява	
изпълнители	 -	 с	 реперто-
ар	 и	 необходимото	 само-
чувствие,	
	 „Децата	много	се	впе-
чатляват	от	нашия	пример	
-	 допълва	 преподавателят	
по	 китара	 Радослав	 Та-
лев.	 -	Ние	сме	действащи	
музиканти	 –	 демонстри-
раме	на	децата,	те	гледат	

наши	 изпълнения	 и	 виж-
даме	 как	 после	 ни	 ими-
тират.	 Всеки	 един	 минава	
през	 това.	 Задължително	
трябва	 да	 имаш	 пример.	
Аз	като	малък	съм	 гледал	
изпълнители	 от	 световен	
мащаб,	например	Пако	ди	
Лусия,	Ал	 ди	 Меола...	 как	
се	 държат,	 какво	 правят	
и	до	голяма	степен	съм	ги	
имитирал,	стремил	съм	се	
да	им	следвам	пътя	и	след	
това	 да	 поема	 по	 моя.	
Всяко	дете	трябва	да	има	

пример,	 този	 пример	 да	
го	води	и	когато	порасне,	
когато	овладее	тези	неща,	
да	поеме	по	своя	път.“
	 Интересен	 факт	 е,	 че	
веднага	 след	 приключва-
нето	 на	фестивала	 седем-
годишният	Леон	е	качил	в	
YouTube	 изпълнението	 на	
учителя	 си	 Радослав	 Та-
лев	 в	 Salsa	 Bar	 „lipstick“	
-	 Созопол.	 Извън	 кон-
курсната	 програма	 децата	
от	 габровската	 школа	 и	
техните	 преподаватели	 са	
превърнали	 петте	 дни	 на	
фестивала	и	в	малко	турне	
на	 морето.	 Талев	 е	 при-
ел	поканата	да	свири	две	
вечери	 в	 салса	 бар	 „Чер-
вило“,	 като	 собствениците	
са	 осигурили	 специална	
маса	 за	 неговите	 учени-
ци	 от	 школата.	 Отделно	
от	 изявата	 на	 Талев	 като	
китарист,	 само	 децата	 са	
направили	 самостоятелен	
концерт	 на	 централната	
улица	в	Созопол.
	 И	двамата	педагози	са	
изключително	 доволни	 от	
своите	възпитаници.
	 „Ние	им	казахме	колко	
много	 се	 гордеем	 с	 тях	 -	
споделя	Радослав	Талев,	 -	
защото	 нямаше	 дете,	 кое-
то	 да	 не	 изпълни	 всичко	
на	 100	 процента.	 Имаше	
участници	 от	 други	 шко-
ли,	които	след	първите	25	

песни,	 на	 втората	 започ-
наха	 да	 показват	 умора,	
да	 излизат	 начумерени,	
притеснени.	Това	са	52	из-
пълнения	в	група.	А	нашите	
издържаха	 до	 последно	 -	
проби,	излизане,	преобли-
чане,	от	пеене	към	катего-
рия	инструмент,	пак	проби,	
излизане,	преобличане.	От	
14.00	 часа	 до	 късно	 ве-
черта.	 В	 23.00	 отидохме	
да	 вечеряме,	 не	 можем	
да	 укротим	 андреналина	
-	 тичат,	 хвърчат,	 еуфория.	
Много	 бяхме	 поласкани	 и	
от	 тяхното	отношение	към	
самия	конкурс,	от	това	как	
приемат	успеха.	След	вся-
ко	 изпълнение	 те	 идваха,	
прегръщаха	 ни	 и	 казваха:		
„За	 нас	 е	 най-важно	 Вие	
да	 ни	 похвалите,	 това	 е	
най-голямата	награда!“
	 Представянето	 на	 де-
цата	 е	 впечатлило	 пред-
седателя	на	журито	Искра	
Милкова,	 която	 е	 позната	
още	 като	 вокален	 педагог	
в	 3-ти	 и	 4-ти	 сезон	 на	 Х	

Factor.
	 Талеви	 и	 Милкова	 са	
разговаряли	 и	 планирали		
на	19	октомври	в	 Габрово	
да	 се	 проведе	 Майстор-
ският	 клас.	 Миналата	 го-
дина	 музикалната	 школа	
прави	 Майсторски	 клас	
с	 Етиен	 Леви.	 „За	 нас	 е	
много	важно	децата	да	се	
срещат	 с	 професионали-
сти	 като	 тях,	 които	 могат	
да	 им	 дадат	 съвети,	 да	
споделят	 с	 тях	 собствен	
опит“,	казват	Талеви.
	 Майсторският	 клас	 на	
Искра	Милкова	-	единстве-
ния	сертифициран	вокален	
педагог	в	България	от	Аме-
риканския	 институт	 за	 во-
кална	 подготовка	 IVA,	 ще	
завърши	с	концерт.
	 Висока	 оценка	 школа-
та	получи	и	от	останалите	
членове	на	журито	 -	Надя	
Ботева	 –	 арт	 директор	 на	
националния	 фестивал	
„Детска	 мелодия	 на	 годи-
ната”,	 и	 Мая	 Зарчева	 от	
БНТ.

	 Фотосалонът	 е	 под	
патронажите	на	Междуна-
родната	федерация	за	фо-
тографско	изкуство	(FIAP),	
Фотографско	общество	на	
Америка	 (PSA),	Фотограф-
ското	общество	на	Гърция	
(HPS)	и	Национално	сдру-
жение	 Фотографска	 ака-
демия	 „Янка	 Кюркчиева“	
(НСФА).	В	шестте	раздела		
участват	4006	фотографии,	
представени	от	307	автора	
от	 41	 държави	 и	 5	 конти-
нента.	
	 Международно	 жури	
от	 три	 държави	 (трима	
българи	 и	 двама	 чужде-
нци)	с	председател	Рикар-
до	 Бузи	 (MFIAP,	 EFIAP/p,	
HonEFIAP,	 президент	 на	
FIAP	 борд	 на	 директори-
те	 (Италия),	 определи	 за	

финалната	 селекция	 949	
фотографии	на	246	автора	
от	39	държави.	
	 Най-добрите	 фотогра-
фии	спечелиха	над	160	на-
гради.	
	 Този	 богат	 награден	
фонд	 отличи	 най-високо	
творбите	 на	 103	 фотогра-
фи	 от	 30	 държави.	 Офи-
циалният	 знак	 на	 FIAP	 за	
най-добре	 представилия	
се	автор	на	салона	–	све-
тлосиня	 FIAP	 значка,	 бе	
спечелен	 от	 Марсел	 Ван	
Балкен,	Нидерландия.
	 България	 беше	 пред-
ставена	от	38	фототворци,	
които	 спечелиха	 62	 на-
гради	 и	 с	 голяма	 гордост	
можем	да	заявим,	че	бъл-
гарските	 автори	 предста-
виха	 достойно	 България.	

Отличените	 родни	 авто-
ри	са	от	София,	Пловдив,	
Велико	 Търново,	 Бургас,	
Шумен,	 Русе,	 Стара	 Заго-
ра,	 Павликени,	 Казанлък,	
Асеновград.
	 В	ХГ	„Христо	Цокев”	са	
представени	 70	 фотогра-
фии,	 които	 са	 специално	
селектирани	 от	 организа-
торите.	
	 Културната	 инициати-
ва	 VI	 Международен	 фо-
тосалон	 Пловдив	 2019	 е	
подкрепена	 от	 Община	
Пловдив	 и	 e	 включена	 в	
Календара	 на	 културните	
събития	за	2019	година.
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 разгледана	 до	 7	 ав-
густ	 2019	 г.	 в	Художестве-
на	 галерия	 „Христо	 Цо-
кев”,	ет.	2.

продължава от стр. 1
Акцент	 в	 изложбата	

са	 оригиналните	 скици	 и	
чертежи,	инструментите	на	

майстор	 Пеньо	 Бомбето,	
монети	 и	 пощенски	 кар-
тички	 от	 фонда	 на	 НПМ	
„Шипка-Бузлуджа“.	 Сред	

експонатите	 в	 изложбата	
на	видно	място	е	поставен	
и	ключът,	с	който	цар	Бо-
рис	III	е	открил	Паметника	

на	свободата	на	26	август	
1934	 г.,	 венец,	 поднесен	
от	 руските	 ветерани	 при	
откриването,	 и	 албумът	
„Паметник	 за	 Освобожде-
нието	на	българския	народ	
на	 връх	Св.	Никола“,	 пре-
доставени	от	Националния	
военноисторически	музей.
Изложбата	е	съвместна	

инициатива	на	НПМ	„Шип-
ка-Бузлуджа“	 и	 Национал-
ния	 военноисторически	
музей,	 Държавна	 агенция	
„Архиви“	 и	 Художествена	
галерия	–	Казанлък.
Изложбата	ще	бъде	от-

криващо	 събитие	 на	 На-
ционално	 честване	 „Шип-
ченска	 епопея“	 на	 21	
август	 2019	 г.	 в	 Габрово	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев“.

Открихà юáилейíàтà излîжáà „Стрîителите íà Пàметíикà 
íà ñвîáîäàтà” в Кàзàíлък, íà 21 àвãуñт иäвà в Гàáрîвî

„Изáрàíî” îт VI Межäуíàрîäеí фîтîñàлîí 
Плîвäив 2019 ãîñтувà в ÕГ “Õриñтî Öîкев” 


