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	 Във вторник органи-
зираната от НЧ „Будите-
лите 2017“ в Габрово в 
зала „Възраждане“ среща 
с ревматолога доц. д-р Ни-
колай Николов, завеждащ 
Клиниката по ревматоло-
гия в УМБАЛ - Плевен, оп-
равдано предизвика голям 
интерес сред габровската 
общественост. По време 
на тази среща той изне-
се лекция на тема „Забо-
лявания на кости, стави, 
мускули - профилактика и 
лечение“. Доц. д-р Нико-
лов е роден през 1961 г. 
в Левски. Завършва ВМИ 

в Плевен, придобива две 
медицински специалности 
- „Вътрешни болести“ и 
„Ревматология“, хабилити-
ран доцент е по ревма-
тология. Професионалният 
му стаж преминава като 
ординатор в Кардиологич-
но отделение в Троян, за-
веждащ СЗУ в с. Пресяка, 
участъков лекар и завеж-
дащ Терапевтична полик-
линика в Ловеч, както и 
завеждащ Ревматологичен 
кабинет там. По-късно е 
асистент-ревматолог в 
Клиника по ревматология 
и кардиология към УМБАЛ 
„Д-р Георги Странски“ в 
Плевен, където по-късно е 

и началник на Клиника по 
ревматология. Доц. Нико-
лов е автор на 8 специали-
зирани книги и съавтор в 
учебник по ревматология, 
има над 30 публикации в 
българския и чуждестра-
нен печат, участвал е в по-
вече от 20 конгреса, свър-
зани с ревматологията в 
България и чужбина. За 
ревматологичните заболя-
вания, за тяхната етимоло-
гия и информирани ли са 
габровци, е разговорът с 
доц. д-р Николай Николов.
  - Във вторник пожъ-
нахте успех със своята 
лекция, доц. Николов?
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ЖеНИНа ДеНЧева

 Много  са  предизвика-
телствата, алтернативите 
и добрите примери, кои-
то могат да бъдат отправ-
на точка в изключително 
комплексната задача за 
предотвратяване на от-
падъците, повторната им 
употреба, рециклирането 
и компостирането. Как мо-
жем да постигнем всичко 
това, кое на практика е 
възможно да се случи в 

българските общини, кои 
са трудностите и къде са 
успехите? Отговорите на 
тези въпроси потърсиха 
вчера на семинар на тема: 
„Добрите подходи в упра-
влението на отпадъците 
- трудности, предимства, 
възможности“, организи-
ран от Община Габрово.
     В семинара участваха 
експерти, еколози, служи-
тели в различни общини 
на страната, управители 
на регионални депа за от-

падъци и фирми, свърза-
ни с разделното събиране 
на отпадъците, опазване 
на природата и околната 
среда.  
 Домакините не само 
впечатлиха със своята 
презентация за постигна-
тото и начините за попу-
ляризиране на разделното 
събиране на отпадъците, 
но и на практика показа-
ха ново отношение към 
опазване на околната сре-
да. Сервираха кафето във 

вафлени чашки, които се 
хапват след изпиването 
му, минералната вода - 
в стъклени бутилки, за-
куските - здравословни, а 
коледната елха - от отпа-
дъчни материали. Според 
един от организаторите на 
събитието - Мария Радой-
чева, гл. експерт в Общи-
ната, най-важното е да 
се променят нагласите на 
хората за правилното съ-
биране на отпадъци. 
 „Информацията за 

това трябва да бъде пред-
ставена на достъпен език. 
Организирахме различни 
атрактивни кампании, кои-
то впечатляват хората, те 
ги очакват и се включват 
в тях. Печатните инфор-
мационни материали, кол-
кото и да са важни, се 
опитваме да ги намалим.
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 На 10 декември в га-
лерия „Арт Зона“ в Севли-
ево се откри официално 
изложбата „Създаваме 
заедно“, посветена на 85 
години „Идеал Стандарт - 
Видима“. 
 В изложбата вземат 
участие 85 художника 
от цялата страна, все-
ки представен с по едно 
свое произведение, из-
брани от общо 171 карти-
ни, изпратени за участие 
в конкурса. Една голяма 
част от тях присъстваха 
и на самото откриване. 
Също така сред гостите на 
събитието бяха представи-
тели от ръководството на 
„Идеал Стандарт“. 
 Началото беше поста-
вено в 17:30 часа от Сава 
Христов, като с кратко 
приветствие той поздрави 
всички участници в излож-

бата и благодари на ръко-
водството на компанията 
за безусловната подкрепа. 
 След встъпителната 
реч пред публиката из-
лезе Николина Джанов-
ска, член на журито, която 
сподели своите впечатле-
ния от изложбата, а след 
това връчи сертификати и 
подаръци на номинирани-
те в изложбата участници, 
а трите големи награди 
и наградата за млад ав-
тор бяха връчени лично 
от Емил Гатев - директор 
на Завода за санитарна 
арматура. Г-н Гатев също 
приветства художниците, 
сподели възхищението си 
от красотата! 
 „Когато влезеш и ви-
диш това вълшебство, ста-
ваш някак си маловажен 
- каза г-н Гатев. - Истината 
е, че съм длъжен да кажа, 

защото това е важно, че 
ние 85 години ковем исто-
рия. Също така желаем да 
ковем и нашето бъдеще. 
А нашето бъдеще не са 
само печалби, не е само 
победи, а се нуждаем и 
от една мъничка искрич-
ка, едно малко пламъче... 
Някак си това пламъче 
се запази в столицата и 
в големите градове, а в 
малките градове започна 
да угасва и да мъждука. 
Аз съм наистина горд и 
предавам думите на ръко-
водството на компанията, 
че заедно със Сава, с 
галерията, с вас – творци, 
ние успяваме да задър-
жим това пламъче в един 
малък град като нашия. 
Вие сте хората, които 
пръскат тази духовност, 
колкото и да е лимитира-
на тя в момента в нашето 

забързано общество и за-
това казах, че аз не съм 
толкова важен тази вечер. 
Важните сте Вие! Защото 
Вие правите нещата да се 
случват, да се съхранява-
ме като народ, като духов-
ност и ако не греша, 171 
участника са се включили 
в това събитие уау. 
 Дай Боже, да имаме 
поводи, да имаме и ресур-
сите. А докато има „Идеал 
Стандарт – Видима“, ще 
правим така, че да про-
дължавате да поддържате 
това пламъче в по-мал-
ките градчета, не само 
в Севлиево, и наистина 
благодаря, че Ви има!“
 На снимката от ляво на-
дясно: Емил Гатев, Мариета 
Конова (първо място), Антон 
Гошев (трето място), Ната-
ша Ноева (млад автор)
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Откриха ОфициалнО излОжбата „Създаваме заеднО“, пОСветена на 85 гОдини “идеал Стандарт - видима“

Емил Гàтев връчи íàãрàдите, Мàриетà Кîíîвà  íà  I мяñтî

СКРЪБНА ВЕСТ
На 11 декември 2019 г.

почина 

ДОНчО 
БОРИСОВ 

БЕРОВ
на 72 години

Поклонението 
ще се състои на 

13 декември от 11.00 ч. 
в Ритуалната зала  на Га-

бровски гробища, а погре-
бението - в с. Торбалъжи

От близките

Дîц. д-р Никîлîв: „Пîвечетî зàáîлявàíия ñà ñ 
ãеíетичíà диñпîзиция, включителíî имуíитетът”

Светозар Гатев

 24-годишният футбо-
лист ще облече екипа на 
клуба от родния си град за 
пролетния полусезон в Се-
верозападната Трета лига.

 Футболната карие-
ра на Казаков започва 
от детските гарнитури на 
„Янтра“, след което пре-
минава в школата на „Ча-
вдар“ (Етрополе).
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ОФК “Яíтрà 2019” 
привлече 24-ãîдишíия  
хàлф Петър Кàзàкîв

Мàрия Рàдîйчевà, екñперт: „Нàй-вàжíî е дà ñе прîмеíят 
íàãлàñите íà хîрàтà зà рàзделíî ñъáирàíе íà îтпàдъци”

 Днес от 17:30 в Музея на хумора и сатирата ще се 
състои премиерата на „Зодия Габровец“ – нова порция 
от филмирани габровски шеги, компилация от по-непо-
пулярни и съвременни анекдоти, описващи габровеца и 
неговата самоирония и днес. Публиката ще види 5 кли-
па, в които са представени 67 анекдота. В тях участват 
актьори от ДТ „Рачо Стоянов“ - Габрово.
 Реализацията на клиповете е на екипа на Box Vision 
и се осъществява с подкрепата на програма „Култура“ 
на Община Габрово и в партньорство с Музея на хумо-
ра и сатирата. 
 „Зодия Габровец“ е продължение на проекта „Га-
бровските шеги – нов живот“, в резултат на който в 
края на миналата година бяха пресъздадени 47 от кла-
сическите габровски анекдоти, които след премиерата 
бяха публикувани в интернет.

Дîвечерà в Õумîрà - íîвà ñерия 
филмирàíи ãàáрîвñки шеãи

Детñки турíир в пàмет íà 
Ивàí Вуцîв ñъáирà вîдещи 
шкîли îт ñтрàíàтà 8
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 - Габровци ме позна-
ват. Идвал съм тук много 
пъти. Правил съм профи-
лактика за остеопороза и 
имам много пациенти от 
Габрово. Успех жънат тези, 
които са силно идеализи-
рани. Самият аз се стремя 
да съм полезен на хората 
и считам, че успях да го 
постигна тази вечер. А ко-
гато публиката е доволна, 
и аз съм доволен.
 Габровци са информи-
рани за всичко, задаваха 
и много информирани въ-
проси, тъй като патологи-
ята на ревматологията е 
често срещана в медицин-
ската практика. Обясних 
и къде могат да ме търсят 
хората, които се нуждаят 
от моите знания, тъй като 
за жалост в Габрово няма 

ревматолог.
 - От какво най-много 
се интересуваха габро-
вци?
 - Задаваха много и 
разнообразни въпроси, 
свързани с лечение на 
шипове, с билколечение, 
с артрита, с нови терапии, 
каква е етимологията на 
подаграта, защо се явяват 
шиповете и много други. 
Хората нямаха желание 
дори да ме пуснат, за да 
си тръгна. Габровци са лю-
бопитни и любознателни 
хора.
 - Искат и да са инфор-
мирани добре.
 - Именно за да съм 
максимално полезен на 
хората, беше и моята лек-
ция, свързана с ревма-
тологичните заболявания. 
Особено за въпросите за 

хранителните добавки, за-
щото по телевизията „вър-
вят“ много реклами, свър-
зани с тях, а повечето от 
тях са тотални боклуци. А 
в нашата работа спазва-
ме стриктно принципа да 
помогнем на пациента, а 
не да му навредим. За-
щото рекламите буквално 
подтикват хората да ядат 
колаген. Вместо да си на-
правят една чорбичка с 
ушенца и краченца, в коя-
то има много повече кола-
ген, отколкото във всички 
хапчета, взети заедно. И 
като се добави малко че-
сънче, не трябват никакви 
хранителни добавки.
 - Имаше ли въпроси, 
свързани с етимологията 
на ревматологичните за-
болявания?
 - Винаги пациентът 

търси крайни решения. 
Той не се интересува от 
етимологията на болестта. 
А повечето заболявания 
са с генетична диспози-
ция. Всеки си носи гена 
в себе си. Включително и 
това, че един човек има 
силен имунитет, а друг 
– слаб. И имунитетът е 
програмиран в човешките 
гени. Но хората се интере-
суваха за възможностите 
за лечение на различните 
болести, като може ли да 
се лекува подагра, напри-
мер, и дали за целта е 
подходящо използването 
на ябълков оцет. Може 
от медицинска гледна точ-
ка за някого това да са 
смешни въпроси, но стра-
дащите от определено за-
боляване се интересуват и 
от това. И то трябва да се 

обясни.
 - А и хората, които 
присъстваха на срещата 
с Вас, не са професиона-
листи и всеки търси въз-
можност да облекчи стра-
данията си, ако ги има, 
или пък да се предпази от 
определено заболяване. 
Те търсят и Вашето про-
фесионално мнение.   
 - На срещата присъст-
ваха и доста колеги, които 
задаваха въпроси, свър-
зани с нашата професио-
нална специфика. На тях 
им отговарях с професио-
нални термини, които за 
мнозинството граждани не 
са били понятни. Но на 
зададените ми от габровци 
въпроси отговарях на раз-
бираем за тях език.
 - Съществува ли дра-
матизъм в ревматологич-

ните заболявания, доц. 
Николов?
 - Има и то немалък. 
Макар всяка болест на 
всеки индивид да протича 
различно и да е голям 
и драматичен проблем за 
отделната личност. Пред 
габровци разказах някол-
ко потресаващи случая. 
Един от тях беше свързан 
със заболяване от псори-
азис и то в тежка форма. 
Човекът дойде при мен в 
кабинета ми и се разпла-
ка. 
 Заради заболяването 
му хората дори не искали 
да говорят с него, да об-
щуват по-интензивно, за 
да не се заразят. „Дори 
жена ми не иска да ме 
погледне, камо ли да ме 
докосне“ - сподели с мен 
той. С използването на те-

рапиите, които напоследък 
бяха въведени в практика-
та, кожата на човека се 
изчисти, вече има и две 
деца. Ето, това е една от 
човешките драми, която 
завърши с хепиенд.
 - Заразен ли е псори-
азисът?
 -Не. Псориазисът е 
проблем на имунитета. В 
30 процента от случаите 
той преминава в псори-
азен артрит, който поня-
кога прониква в ставите 
и се понася много тежко. 
Това е автоимунно забо-
ляване и не е заразно. 
Но когато видите болен от 
псориазис човек, неволно 
извръщате очи, нали?! И 
този факт прави живота 
на страдащия още по-те-
жък, което е наистина го-
ляма драма за индивида. 
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Защото ако не бъдат из-
ползвани, те също се пре-
връщат в отпадък. А за 
да не става така, трябва 
те да са интересни и по-
лезни.
 Целта бе хората да 
се ориентират правилно 
в различните видове кон-
тейнери за отпадъци. Те 
са 4 вида, първите два 
се обслужват от Общин-
ското предприятие „Бла-
гоустрояване“, върху тях 
са поставени стикери на 
символа на Габрово - кот-
ката, върху контейнера 
за рециклируеми отпадъ-
ци и един много чаровен 
червей, който е застанал 
на кафявия контейнер за 
биоразградими отпадъци. 
Останалите два контейне-
ра са част от системата 
за разделяне на отпадъци 
от опаковки - от пластма-
са, хартия, стъкло, метал“, 
каза тя.
 Важни са и камиони-
те, с които се извозват 
отпадъците, и транспорти-
рането им до депото, за-
щото хората най-пряко ги 
свързват със сметта. Вър-
ху тях също за залепени 

въпросните стикери, така 
още веднъж се напомня 
за правилния начин на 
разделяне на отпадъците.
  „Добър пример в това 
отношение е мобилният 
пункт, с който се събират 
отпадъци по кварталите. 
Наблюденията ни са, че 
хората са много старател-
ни, носят на място отпа-
дъка, за което получават 
печати, а накрая могат 
да спечелят немалки на-
гради, като комплект за 
пикник за многократна 
употреба, например. За 
килограм биоразградим 
отпадък пък получават ки-
лограм компост за гра-
дината. В Габрово пого-
ворката „Сливи за смет“ 
я четем „Биоотпадъци за 
компост“. През зимния пе-
риод мобилният пункт се 
движи по заявка и отива 
да събере разделно съ-
браните отпадъци.
 Друга цел на наши-
те кампании е хората да 
знаят какъв е пътят на 
отпадъка, след като го из-
хвърлят в контейнера. За-
това организираме дни на 
отворени врати в депото, 
където желаещите виж-

дат всяко действие, кое-
то се извършва с техния 
боклук - рециклиране, се-

париране, компостиране. 
Посещаваме по заявка и 
фирми в региона, къде-

то изнасяме един кратък 
екоурок за разделното съ-
биране на отпадъци.
 Ефект имаше една 
наша хрумка за писмо в 
бутилка - по пътя на отпа-
дъка. Млади хора пуснаха 
в различни контейнери 30 
пластмасови бутилки, обо-
значени със специален 
стикер, с писмо-послание 
за природата в тях. Го-
ляма част от бутилките 
стигнаха до сепарираща-
та инсталация на депото. 
Отворихме ги, прочетохме 
ги, а авторите награди-
хме. Имаше доста добри 
попадения. 
 Голям интерес пре-
дизвика в седмицата на 
мобилността и играта на 
майки с колички, които с 
голяма скорост трябваше 
да преминат препятствия 
в парка, като същевре-
менно се наложи да раз-
делят отпадъци. Имаме си 
и два талисмана на боклу-
ка. 
 Той се казва Чиста-
чът и е контейнер, а тя 
е метла и се казва Смет.
ка, защото е на сметка да 
си разделяме отпадъците. 
Няколко пъти организи-

рахме флаш моб. Най-впе-
чатляващият бе как някол-
ко човека се движат по 
улицата и хвърлят боклу-
ци. Застават неподвижно, 
идва друг и ги засипва 
с отпадъци. Минувачите 
доста се чудеха какво се 
случва, защо човекът е 
зарит с отпадъци, но все 
пак разбраха смисъла на 
идеята и не позвъниха на 
полицията.
 В началото на тази 
година създадохме инфор-
мационна платформа за 
управление на отпадъци, 
там има различна инфор-
мация, могат да се зада-
ват въпроси. 
 Въздействието става 
по различен начин върху 
всяка различна възрасто-
ва група. Признавам, че 
най-успешно работим с 
детската аудитория. Де-
цата, освен че приемат 
нещата безрезервно, под-
хождат много отговорно. 
Те са страхотен коректив 
на своите родители. Ко-
гато вкъщи попитат май-
ка си защо неправилно 
изхвърля боклука, тогава 
мама се замисля.
 Съставихме една кръс-

тословица за деца от 
трети клас, като първата 
дума беше компост, беше 
забавно на децата, научи-
ха много нови неща. Пре-
върнахме депото в място 
за изкуство. Деца рисуват 
по стената на депото, вся-
ка година се организира 
голямото рисуване, всеки 
твори каквото си иска. 
Място има много, бетон-
ната стена е 3 километра“, 
допълни Мария Радойче-
ва.
 В Габрово бе създа-
дена куклена постановка 
„Цветовете на боклука“ за 
най-малките, която радва 
децата в ясли, градини. 
Те на място се учат как 
да изхвърлят отпадъците, 
получават истински екоу-
роци.
 Участниците в семи-
нара се развеселиха от 
неочакваната поява на ак-
тьора Светослав Славчев, 
който с куклата в ръка 
показа кой отпадък в кой 
контейнер трябва да оти-
де. Главният герой е Дани 
Добринков  Добрият и той 
се движи неразделно с 
двамата си приятели Кон-
тейнерите.

Мàрия Рàдîйчевà, екñперт: „Нàй-вàжíî е дà ñе прîмеíят 
íàãлàñите íà хîрàтà зà рàзделíî ñъáирàíе íà îтпàдъци”

 Повод за визитата е 
Националната седмица на 
четенето, организирана от 
МОН в изпълнение на На-
ционалната стратегия за 
насърчаване и повишава-
не на грамотността. 
 Част от планираната 
програма се провежда с 
помощта на библиотеката.
 Библиотекарят Тотка 
Тодорова посети част от 
групите, като прочете на 
децата приказките „Топ-
лата ръкавичка” от Ангел 

Каралийчев и „Снежни-
ят човек и врабчето” от 
Светослав Минков. Тя им 
разказа какво е това биб-
лиотека, на кого служат 
книгите, какво се предла-
га на децата. 
 С много любопитство 
малките сладури опозна-
ваха всяка една от дей-
ностите в царството на 
книгите.   
 Грейналите им личи-
ца доверчиво прехвърля-
ха пред погледите корица 

след корица – коя от коя 
по-красиви и шарени.
 Сред книгите с ог-
ромно учудване откриха 
гардеробчета с костюми 
от приказни и филмови 
герои. 
 Г-жа Тодорова им по-
каза наскоро закупените 
театрални кукли и рекви-
зит, като отправи покана 
към всички да посещават 
редовно библиотеката и 
да ползват услугите, които 
тя предлага.

 Кметът на Община 
Трявна Силвия Кръстева 
и заместник-кметът Ма-
рин Маринов взеха учас-
тие във встъпителния фо-
рум за общински мандат 
2019-2023, организиран от 
Национално сдружение 
на общините в Република 
България.
 По време на форума 
вниманието се фокусира 
върху приоритетите на но-
вия общински мандат при 

взаимодействието с цен-
тралната власт. В присъст-
вието на министри се дис-
кутират най-важните зада-
чи за 2020 година, както и 
по-дългосрочното развитие 
на българските общини.
 У ч а с т в а х а 
прeдceдaтeлят нa Нaрoд-
нoтo cъбрaниe Цвeтa 
Кaрaянчeвa, вицeпрe-
миeрът Тoмиcлaв Дoн-
чeв и миниcтритe нa рe-
гиoнaлнoтo рaзвитиe и 

блaгoуcтрoйcтвoтo Пeтя 
Aврaмoвa, нa oкoлнaтa 
cрeдa и вoдитe – Нeнo 
Димoв, Крacимир Вълчeв 
– миниcтър нa oбрaзoвa-
ниeтo и нaукaтa, Дeницa 
Caчeвa – миниcтър нa 
трудa и coциaлнaтa пoли-
тикa, и Дecиcлaвa Тaнeвa – 
миниcтър нa зeмeдeлиeтo, 
хрaнитe и гoритe.
 Присъстваха повече 
от 400 представители на 
местната власт – кметове 

и председатели на общин-
ски съвети.
 11 декември е денят, 
в който преди 23 години 
е учредено Националното 
сдружение на общините в 
Република България.
 „100 вести“ вече съоб-
щи, че кметът на Дряново 
Трифон Панчев е най-мла-
дият сред новите си коле-
ги в страната. Изказване-
то на Трифон Панчев - на 
монитора вляво.

Силвия Кръñтевà учàñтвà във вñтъпителíия фîрум зà 
íîвия мàíдàт, îрãàíизирàí îт НСОРБ – Оáщиíà Трявíà

Бъдещите първîклàñíици îт ãрупи „Делфиíче” и „Темеíужкà” към ДГ 
„Детелиíà” – Дряíîвî пîñетихà áиáлиîтекàтà при  НЧ „Рàзвитие-1869”. 
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Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 12 декември 2019 г., година XV, брой 49 (3262)

ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН 

КАЛЕНДАР
12	 ч	 * Св. Спиридон, еп. 
Тримитунтски Чудотворец (Тип. 141)	
13	 п	 * Св. мчци Евстратий, 
Авксентий, Евгений, Мардарий и 
Орест. Св. мчца Лукия девица
14	 с	 Св. мчци Тирс, Левкий, 
Филимон, Ариан и Калиник
15	 н	 U	 11	 Неделя	 след	
Неделя	подир	Въздвижение	на	св.	
Праотци.	 Св. свщмчк Елевтерий. 
Преп. Павел Латрийски. Гл. 1, утр. 
ев. 4, ап. ап. Кол. 3:4-11 (с. 426), 
лит. ев. Лк 14:16-24 (вж Тип. с. 
140)
16	 п	 Св. прор. Агей. Св. мчк 
Марин
17	 в	 Св. прор. Даниил и св. 
3 отроци Анания, Азария и Мисаил
18	 с	 Св. Модест, патр. Йе-
русалимски. Св. мчк Севастиан и 
дружината му
19	 ч	 Св. мчк Бонифаций

 Университетски препо-
даватели, експерти в об-
ластта на образованието, 
учители по Религия-Право-
славие и Религия-Ислям, 
както и философи взеха 
участие в конференцията 
на тема „Многообразието 
и общността през призма-
та на глобалното образо-
вание: религиозно много-
образие и общи морални 
принципи“. Тя се проведе 
на 5 и 6 декември в парк-
хотел „Москва“ в столица-
та и беше организирана от 
Министерство на образо-
ванието и науката.
 На конференцията при-
състваха още д-р Жасмина 
Донкова, експерт от Ди-
рекция „Вероизповедания“ 
на МС, Росица Георгиева, 
началник на РУО - Русе, 
Ваня Станчева, старши 
експерт в РУО - София-
град, проф. Димитър Ки-
ров, бивш преподавател в 
Богословския факултет на 
СУ, д-р Полина Спирова от 
Центъра за образователни 
инициативи „Двери“ и др.
 Форумът, организиран 
около предизвикателства-
та на толерантността в 
съвременното българско 
общество, представи глед-

ните точки по въпроса на 
богослови, философи и 
педагози. Конференцията 
откри Коста Костов, гла-
вен експерт по филосо-

фия, гражданско образо-
вание и религия в МОН. 
В първия ден на проявата 
участниците се запознаха 
с два доклада. Доц. д-р 

Константин Нушев говори 
на тема: „Предизвикател-
ствата пред религиозната 
толерантност през погледа 
на един богослов“, а проф. 

д.ф.н. Пламен Макариев 
представи доклада „Пре-
дизвикателствата пред ре-
лигиозната толерантност 
през погледа на един фи-

лософ“.
 Доц. Нушев изведе 
като акцент в изложение-
то си тезата, че диалогът 
спомага за взаимното опо-
знаване между религиите 
и обществата и спомага 
за преодоляване на кон-
фликтите. Той даде при-
мери от миналото на БПЦ 
за толерантно отношение 
и добронамереност към 
представителите на други 
вероизповедания. В пос-
ледвалата дискусия беше 
посочено, че една от зада-
чите на религиозното об-
разование е да учи децата 
на диалогичност и уважа-
ването на различността.
 Районният мюфтия на 
София Мустафа Избищали, 
който също беше на кон-
ференцията, даде пример 
за възпитание в толерант-
ност в сферата на обра-
зованието. Той разказа за 
открит урок по Религия, 
проведен преди няколко 
години с ученици от някол-
ко столични училища. Той 
бил организиран и ръко-
воден от две учителки по 
Религия – по Православие 
и по Ислям, и разказвал 
на децата за двете рели-
гии. Г-н Избищали изрази 

надежда подобни иници-
ативи да се провеждат 
по-често в бъдеще, за да 
могат учениците да се за-
познават с другите веро-
изповедания и да общуват 
добронамерено.
 Илиян Чолев, учител по 
Религия-Православие от 
Разград, също даде при-
мери за добри взаимоот-
ношения с представите-
лите на мюсюлманското 
вероизповедание в него-
вия град. Проф. Пламен 
Макариев, председател 
на Експертния съвет към 
МОН по въпросите на ре-
лигиозното образование, 
говори за публичната роля 
на религиите в либерално-
то демократично общество 
и за мястото им в струк-
турата на идентичността. 
Проф. Макариев призова 
присъстващите учители да 
споделят свои виждания 
и опит от провеждане на 
занимания по Религия в 
техните училища. Сред 
въпросите, поставени от 
учителите, бяха тези за 
организацията на провеж-
дане на предмета и ро-
лята на директорите при 
сформирането на групи по 
Религия. 

Продължава на стр. 4

Екñперти и учители пî Релиãия - Прàвîñлàвие и Иñлям, 
îáñъждàхà релиãиîзíîтî мíîãîîáрàзие в îáрàзîвàíиетî

 На 13 декември (пе-
тък) 2019 г. от 16 ч. на 
сцената на 4-ия етаж на 
47-ия Софийски междуна-
роден панаир на книгата в 
НДК ще бъде представена 
колективната монография 
„Солун и българите: исто-
рия, памет, съвремие“. Тя 
е издание на Института за 
балканистика с Център по 
тракология, БАН, финанси-
рано по проект на Фонд 
научни изследвания, МОН. 
Книгата съдържа текстове 
на двадесет и двама бъл-
гарски, гръцки и турски 
учени, които на базата на 
неизползвани до момента 
извори разкриват неиз-
вестни факти, представят 
нови проблеми и различни 

гледни точки, свързани с 
историческото българско 
присъствие и съвремен-
ните връзки на българите 

със Солун. 
 Подредени хроноло-
гично в четири тематични 
раздела, изследванията 
открояват българите сред 
пъстротата на средизем-
номорския град и правят 
неговото многообразие 
пълно, живо, истинско. 
 Изданието започва 
с проучването на проф. 
Надя Данова за общува-
нето на жителите на града 
с българския Светогор-
ски манастир „Св. Георги 
Победоносец“ Зограф от 
възникването на обителта 
до последните десетилетия 
на XIX век и завършва с 
представяне на българска-
та общност в съвременния 
Солун.

  

Предñтàвят кîлективíà мîíîãрàфия 
зà áълãàрñкîтî приñъñтвие в Сîлуí

 В най-кратки срокове 
ще започне изграждане-
то на българска църква в 
Букурещ. Това стана ясно 
по време на посещение на 
зам.-кмета на Букурещ Ау-
релиан Бъдулеску в Русе.
 Той се срещна с кмета 
Пенчо Милков и с област-
ния управител Галин Григо-
ров, на срещите присъства 
и русенският митрополит 
Наум. Припомняме, че от 
2009 година насам българ-
ската общност в румън-
ската столица няма свой 
собствен храм. Кметът 
Пенчо Милков се срещна 
със зам.-министъра на кул-
турата Румен Димитров.
 Добрата новина е, че 

съвсем скоро се очаква 
българите, живеещи в Бу-
курещ, да имат отново 
църква, която да бъде тя-
хно духовно средище. За 
18 декември е предвиде-
но заседание на Общин-
ския съвет на румънска-
та столица, на което ще 
се гласува терена, където 
ще бъде изградена новата 
българска църква.
 По време на разго-
вора областният управи-

тел Галин Григоров обърна 
специално внимание и на 
необходимостта от изграж-
дането на втори мост над 
река Дунав именно при 
Русе. Зам.-кметът Аурели-
ан Бъдулеску също изказа 
положително становище. 
Като мотиви бяха посоче-
ни и увеличения търговски 
обмен между двете държа-
ви, и ежедневните киломе-
трични задръстванията в 
района Русе-Гюргево.

Скîрî зàпîчвà изãрàждàíетî íà 
áълãàрñкà църквà в Букурещ

Спиридîí Чудîтвîрец е едиí îт великите 
ñветии и чудîтвîрци îт IV век       ñтр. 4

Проф.	Надя	Данова	е
	правнучка	на	известния	кни-
гоиздател	Христо	Г.	Данов
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Свещ. аНГел 
велИЧков

Както и да е, мисля, 
че е време да обобщим 
някои прозаични теми на 
православното благоче-
стие, докато не сме го 
превърнали в самоцел, в 
крайна сметка чужда на 
християнския дух.

Зная, че в духовното 
ръководство най-лесна и 
безопасна за ръководе-
щите е безкомпромисната 
строгост. Наложи сухоеж-
бина и няма да сбъркаш, 
забрани кафето, премахни 
растителното масло, сло-
жи марката „чревоугодие“ 
на всяко ястие с изклю-
чение на хляб с вода и 
сурови зеленчуци, и ще 
си спечелиш авторитета 
на строг и свят радетел 
на добрите нрави. После, 
като за утешение, постът 
се поставя в атмосфера-
та на една православна 
романтика, мечтателност 
за непостижимите подвизи 
на древни аскети, добро-
толюбие на фантазията. А 
гузната съвест е мощен 
инструмент да се манипу-
лират хората през пости и 
добър начин да се изпра-
тят на изповед…

Само че това ли е пос-
ланието за поста, което 
трябваше да достигне до 
сърцата и да преобрази 
нравите на християните 
от „последните времена“? 
2000 години по-късно ся-
каш сме пренаписали кни-
гата „Левит“ за християни 
с нов кодекс от педан-
тични правила на хранене 
и поведение – цяла една 
схоластика на маслината и 

охлюва, която понякога ни 
отнема твърде много сили 
и внимание, и всъщност 
незабелязано ни отдалеча-
ва от Христос.

От отчаянието към Бо-
жията радост: как става?

Днес много често се 
случва човек да чувства 
униние, отчаяние, леност, 
да няма желание за нищо 
и други сатанински неща. 
Да си тъжен, да плачеш, 
да си меланхоничен, да 
не обръщаш внимание на 
семейството си, да харчиш 
куп пари за психоанали-
тици и за лекарства. Тези 
неща хората наричат „не-
сигурност“. Нашата вяра 
ни казва, че тези неща са 
изпитания.

Болката е душевна 
сила, която Бог е вложил в 
нас, за да върши доброто, 
любовта, радостта, молит-
вата. Вместо това дяволът 
успява да отнеме тази ду-
шевна сила от батерията 
на нашата душа и да я 
използва за лошо, пре-
връща я в депресия, като 
води душата до леност и 
скованост. Измъчва чове-
ка, прави го свой пленник, 
разболява го душевно.

Има една тайна, коя-
то превръща сатанинското 
действие в добро. Труд-
но е и е нужна известна 
подготовка. Подготовката 
е смирението. Със смире-
нието привличаме благо-
датта на Бога, отдаваме 
се на Божията любов, на 
богослужението, на молит-
вата. Но каквото и да пра-
вите, нищо не сте успели, 
ако нямате смирение.

Духовната анорексия
Бог иска всички хора 

да се спасят и да познаят 
истината (1 Тим. 2:4). Мно-
го пъти обаче нашата ле-
ност и привързаност към 
страстите не оставят Бога 
да се доближи до нас, а 
ние си запушваме ушите. 
Човекът, който е окован 
в страстите си, не иска 
реално да се махне от 
греха. Когато влиянието на 
страстта и плена отмине, 
той може да се кае и да 
казва: Прости ми, няма 
да го направя отново! Но 
дълбоко в себе си този чо-
век не иска да се махне от 
греха. Ако видехме Хрис-
тос пред себе си и Той 
ни кажеше: Искам да те 
освободя от страстта, коя-
то те измъчва, ти би ли се 
съгласил? Нямаше ли да 
Му отговорим: Разбира се, 
че искаме, но ни харесва 
и тази наша страст. Ис-
тината е, че страстите ни 
харесват, те носят слас-

толюбие в себе си. Чове-
кът обича греха, сърцето 
му прилепва към него. В 
това се състои болестта 
на греха, че краде нашето 
сърце и затова ние трудно 
бягаме от него. Докато чо-
векът, който действително 
се е погнусил от греха 
и е готов да поиска от 
цялата си душа Бог да го 
освободи, Той със сигур-
ност ще го освободи. Ние 
не се освобождаваме от 
страстта, която ни терзае, 
защото чувстваме наслада 
и доволство в нея. Нямам 
предвид само плътските 
страсти. Всяка страст по-
ражда в нас сластолюбие 
и затова ни е трудно да 
се отлепим от нея. Кой от 
нас, например, би искал 
да придобие смирение? 
Казваме, че всички иска-
ме, но когато дойде часът 
да го придобием и другите 
ни изравнят със земята, 

се оказва, че ни е малко 
трудно.

Христос седнал при 
Якововия извор да си по-
чине и чакал, както ловец 
чака да дойде улова, т. 
е. чакал да дойде сама-
рянката, защото знаел, че 
животът ѝ не бил добър. Тя 
живяла незаконно с много 
мъже и този, с когото била 
сега, не ѝ бил законен съ-
пруг. Тя обаче имала благо 
разположение и именно 
затова Христос отишъл да 
се срещне с нея, да я 
освободи от оковите на 
греха, а след това тя да 
стане Негов апостол, мъ-
ченица и светица. Ето как 
ни разказва Евангелието 
за тяхната среща:

всички сме малко 
невротици
Откъде идва невротич-

ността и какво се случва с 
нея в Църквата?

Твърде самоуверено е 
човек да съди за чужда-
та вяра − здрава ли е 
или нездрава. Съгласете 
се обаче, че има случаи, 
при които някой вярва 
в нещо, дето не е чита-
во. Макар старателно да 
спазва църковните пред-
писания и канони, животът 
в Църквата прави такъв 
човек по-печален, обзема 
го униние, страховете не 
изчезват, появява се агре-
сия. Още по-често, когато 
се въцърковява, той много 
бързо спретва „същински 
ад“ на всички наоколо – 
семейството, енорията и 
дори свещеника. Уж прави 
всичко, както са го учили, 
защо тогава резултатът е 
толкова ужасен?

Ами защото мнозина 
от нас малко или много 
са невротизирани. Рели-
гиозността става невро-
тична, не само защото в 
Църквата са ни научили 
не на това, което трябва, 
а защото почвата за въз-
приятие на деструктивната 
форма на вярата у някои 
е била подготвена още в 
детството.

не можеш Да 
поставиш Бог в 
БезизхоДица
Колкото повече рани 

получава човек в живота 
си, толкова по-привилеги-
ровано е неговото поло-
жение пред Бога. Както 
казва пророк Давид, сър-
це съкрушено и смирено 
Бог не ще презре, Бог 
преобразява това сърце 
и човек става състрадате-
лен. След време болката, 
неправдата и раната ста-

ват нещо добро за него, 
разкрасяват го и той става 
по-благ, по-зрял, сърцето 
му се прекършва, научава 
много неща за човешката 
природа и немощ, научава 
се да общува с брата си.

Каквото и да стане в 
живота, каквито и трагич-
ни и осъдителни събития, 
нищо не може да постави 
Бога в трудно положение 
и Той да каже: за този 
човек не мога нищо да 
направя, толкова е нара-
нен, че нищо не мога да 
направя. Само ние гово-
рим така.

Светият Дух обаче 
прониква в дълбините на 
сърцето. Както се казва 
в една много хубава литур-
гична молитва, Бог знае 
нуждата на всеки един от 
нас. Ние много пъти не 
знаем от какво наисти-
на имаме нужда. Бог оба-
че знае, затова Той ста-
ва за нас това, от което 
ние имаме реална нужда, 
както се казва в съща-
та молитва: Ти си Лекар 
на нашите тела и души. 
Бог е единственият Лекар 
на душите и телата ни и 
знае нашите потребности. 
Помните в Стария Завет, 
където евреите в пусти-
нята роптаели често сре-
щу Бога. Той им изпратил 
манната, тя била храна 
за всички, но при все-
ки се превръщала в това, 
от което той имал нужда. 
Ако някой, например, имал 
нужда от калций, ставала 
калций. При друг захар, 
при трети - желязо. Бог 
знаел нуждата на всеки 
един.
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продължава	от	стр.	3
Дискутирана беше квали-
фикацията на началните 
учители за придобиване 
на правоспособност да 
преподават Религия. За 
преподаватели по Рели-
гия-Православие такава 
квалификация се проведе 
в двата Богословски фа-
култета - на СУ и ВТУ, а 
за учителите по Религия-
Ислям - в УниБИТ. Обуче-
нието беше финансирано 
от МОН.
 В хода на разговора 
беше посочено, че в нача-
лото на следващата година 
ще се проведе конкурс за 
учебници по новите учебни 
програми по Религия, одо-
брени от МОН, и в скоро 
време те ще достигнат и 
до учениците. Доц. Нушев 
обяви, че екип, одобрен 
от Св. Синод, също е под-
готвил учебници от 1 до 5 
клас, с които ще участва в 

конкурса.
 Полина Спирова раз-
каза за учебните пособия 
на Центъра за образова-
телни инициативи „Двери“, 
насочени към началните 

учители, които искат да 
преподават знания за 
християнството. Интегри-
раният подход, който из-
ползват авторите на пома-
галата, дава възможност 

учебното съдържание за 
християнските празници 
да се преподава в рам-
ките на сегашната про-
грама по Български език 
и литература и Човекът и 

обществото. Този начин на 
представяне на знанията 
дава възможност те да 
се преподават на ученици 
от различни вероизпове-
дания. Някои от учителите 
споделиха, че работят с 
посочени пособия и пости-
гат добри резултати.
 Главната тема на вто-
рия ден от конференцията 
беше програмата по Ре-
лигия – неконфесионално 
обучение. Тя беше пред-
ставена от двама от ней-
ните автори – проф. д-р 
Божидар Андонов и доц. 
д-р Иван Колев. Доц. Ко-
лев представи основния 
замисъл и идея на про-
грамата: да противодейст-
ва на технологизацията и 
влиянието на пазара върху 
съвременните деца, да се 
представи на учениците 
значимостта на религиоз-
ното в живота на хората. 
Главната отличителна чер-

та на тази учебна програ-
ма е нейната отвореност 
към света на учениците, 
като религиозните и цен-
ностни знания са пред-
ставени през елементи от 
ежедневието и интересите 
на децата. В нея не се 
допуска индоктриниране 
на учениците и принуди-
телното им въвличане в 
практиката на което и да е 
вероизповедание.
 Коста Костов посочи, 
че подобен подход към 
предмета Религия у нас 
е нов. Дори и след одо-
брението на съответната 
учебна програма от МОН 
през миналата година по 
нея не работят в повече от 
1-2 училища.
 В последвалата диску-
сия бяха обсъдени мето-
дическите особености при 
преподаването по тази 
програмата и готовността 
на учителите да се аб-

страхират от личните си 
религиозни възгледи и да 
представят учебното съ-
държание максимално 
обективно.
 В разговора се вклю-
чиха и преподаватели по 
философия, които видяха 
много пресечни точки в 
тази програма с учебно-
то съдържание по техния 
предмет. Г-н Костов отбе-
ляза, че засега Религия 
– неконфесионално обуче-
ние, може да се препода-
ва само от богослови.
 В края конференция-
та беше посочено, че по-
добни форуми помагат на 
работещите в сферата на 
религиозното образование 
да се срещат и опознават. 
Участниците благодариха 
за възможността да обме-
нят мнения и контакти с 
колегите от другите регио-
ни и от други вероизпове-
дания.
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Спиридîí е едиí îт великите ñветии и чудîтвîрци îт IV век 
 Св. Спиридон бил един 
от великите светители и 
чудотворци на IV век. Той 
се родил на остров Кипър 
от прости родители и сам, 
както съобщава неговият 
житиеписец, бил винаги 
прост по нрав, смирен по 
сърце и благ по живот. От 
детинство бил овчар. Като 
станал пълнолетен, той се 
оженил, но скоро овдовял 
и започнал да употребява 
целия си имот за помагане 
на ближните, които обичал 
искрено, както заповядал 
Господ: хранел бедни и 
сираци, приемал радушно 
странници.
 Господ му помагал в 
неговите добри дела, като 
му дарувал сила по чу-
десен начин да изцерява 
болните.
 В царуването на импе-
ратор Константин Спири-

дон бил поставен епископ 
в гр. Тримитунт, на остров 
Кипър.
 Скоро Спиридон се 
прославил с чудотворна-
та си дарба. Постоянно 
при него идвали болни за 
помощ и изцерение; царе-
те му оказвали почит, но 
всичко това не подейства-
ло върху смиреното сърце 
на светителя. Той знаел, 
че земната слава е ни-
щожна. Да угоди на Бога 
било винаги негова един-
ствена грижа. И в епис-
копския си сан той запа-
зил своите прости обичаи: 
избягвал всякакъв разкош, 
продължавал да се зани-
мава със земеделие и сам 
заедно с жътварите жънел 
своите ниви; във всяко 
време бил достъпен за бе-
дните, като употребявал за 
подпомагане всичко, което 

имал - давал помощи и 
съвети, поучавал с прости 
думи, пълни с любов и бо-
жествена мъдрост. Всички 
нещастни отивали при св. 
епископ с твърда надежда, 
че непременно ще наме-
рят у него съчувствие и 
помощ.
 Във време на Спиридо-
новото светителство вед-
нъж на острова настанала 
голяма суша, от която из-
съхнали всички плодове и 
посеви, и настъпил голям 
глад. Жителите прибягнали 
до молитвите на епископа, 
и на другата година се по-
лучило чудно плодородие 
и изобилие на всичко. 
 Но след няколко годи-
ни гладът пак довел до от-
чаяние бедните жители на 
острова. Някои от богатите 
пък се радвали, понеже 
по време на плодородието 

събрали грамадни запаси 
и сега могли да се надя-
ват да ги продават на по-
изгодна цена. Един богат 
търговец закупил от друга 
страна голямо количество 
жито. Когато корабите му 
пристигнали, той заповя-
дал да сипят всичко в хам-
барите му, за да продава 
по-скъпо, когато гладът се 
усили. Това време скоро 
настъпило. 
 Търговецът получавал 
големи печалби, но не ис-
кал с нищо да помогне 
на бедните си съграждани. 
Един бедняк дошъл при 
него и настойчиво молел 
за малко жито, за да не 
умре от глад със семей-
ството си. 
 Той му отказал неми-
лостиво. Нещастният до-
шъл при св. Спиридон и 
със сълзи му разказал за 

крайната си сиромашия. 
„Не плачи - казал свети-
телят, който имал проро-
чески дар, - защото тъй 
говори Дух Свети: утре 
твоята къща ще се напъл-
ни с храна, а богатият ще 
те моли и ще ти предлага 
пшеница даром“. В същата 
нощ буря с проливен дъжд 
разрушила хамбарите на 
богатия търговец и водите, 
като се разлели, разнесли 
неговите огромни запаси. 
 Търговецът в отчая-
ние молел жителите на 
града да му помогнат да 
спаси поне част от иму-
ществото и като срещнал 
бедняка, комуто отказал 
да помогне, молел го да 
вземе толкова, колкото му 
е нужно. Той разбрал, че 
бедствието му е пратено 
от Господа като наказание 
за жестокосърдечието му.
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Стефка Бурмова

 Община Трявна и 
Местната комисия за бор-
ба с противообществени-
те прояви на малолетни 
и непълнолетни обявиха 
конкурс за детска колед-
на рисунка или картичка 
на тема „Зимата ухае на 
снежинки“. 
 Целта на конкурса е 
да провокира творческото 
мислене у подрастващи-
те, младите хора да бъ-
дат ангажирани в дейност, 
свързана със създаване 
на положителен модел на 
поведение, както и пре-
венция на асоциалното по-
ведение на малолетните и 
непълнолетните. 
 Конкурсът е в три въз-
растови групи. Първата е 
за деца от 6 до 10 годи-
ни, втората – от 11 до 
15 години, и третата – от 
16 до 19 години. Всеки, 

желаещ да се включи в 
конкурса, има право да 
участва в него с една ри-
сунка и една картичка.  
Към всяка творба трябва 
да бъдат посочени имена-
та, възрастта на участни-
ка, детското или учебно 
заведение, точния адрес и 
телефон за връзка.
 Крайният срок за из-
пращането на творбите е 
16 декември 2019 г.
 Във всяка възрастова 
група ще бъдат връчени 
първа, втора и трета на-
гради. Ще бъде присъдена 
и специалната награда на 
МКБППМН в Община Тряв-
на, а отличената творба 
ще бъде включена в но-
вогодишния календар на 
комисията за 2021 г.
 Награждаването на от-
личените творби ще бъде 
на 19 декември 2019 г. от 
16,00 часа в Заседателната 
зала на Община Трявна.

Стефка Бурмова

 От Габрово „тръгна“ 
благотворителната концер-
тна обиколка на маестро 
Камджалов&сие в страна-
та. Каузата й е свързана 
със запазване наследство-
то на големия български 
композитор Димитър Не-
нов.
 „Къщата-музей на ком-
позитора Димитър Ненов 
в Разград се руши и има 
нужда от спешен авари-
ен ремонт. Експонатите 
са евакуирани. Архивът 
му - нотен, архитектурен, 
снимков, ръкописен и др., 
има неотложна нужда от 
консервация, реставрация 
и дигитализация, за да ос-
тане за поколенията. Не 
можем да допуснем да из-
чезнат още свидетелства 
за неговия гений“, казва 
маестро Йордан Камджа-
лов. За спасяване наслед-
ството на Димитър Ненов 
маестрото поставя нача-
лото на благотворителна 
кауза като организира 
благотворителна концер-
тна обиколка на страната, 
по време на която всеки 
желаещ би могъл да купи 

коледни картички, израбо-
тени от деца на възраст от 
4 до 14 години, участници 
в националния конкурс на 
фондацията на Камджалов 
на тема „Коледа“.
 В Габрово Genesis 
orcestra и Музикална ла-
боратория за Човека под 
диригентството на Йордан 
Камджалов изпълниха во-
кален цикъл „Родина“ и 
оратория „Коледа“ на Ди-
митър Ненов. Диригент на 
хора беше Мая Василева, 
а негови солисти - Гиргина 
Гиргинова и Иво Йорда-
нов. Йордан Камджалов 

сподели, че за първи път 
се е докоснал до твор-
чеството на Димитър Не-
нов още като дете, когато 
майка му го е завела на 
негов концерт в Разград. 
„Още първите ноти ме 
пронизаха и останаха в 
сърцето ми завинаги. Той 
е гордост за нацията ни“, 
бяха думите на маестрото. 
 В Габрово се поста-
ви началото на благотво-
рителната обиколка на 
маестро Камджалов&сие 
в страната. Според него 
именно от града на Рачо 
Ковача започва да се 

сбъдва нещо мислено и 
мечтано години и десети-
летия. 
 „Национална обиколка 
с музиката на (буквално) 
безпрецедентния компози-
тор и архитект Димитър 
Ненов е една без съм-
нение радикална иници-
атива във време, което 
мнозина виждат като „кул-
турен геноцид“. Един „бум“ 
на дързостта, смелостта 
и респекта към българ-
ското културно наследство 
– сподели пред вестника 
маестро Камджалов. - По-
добен централен проект не 

може да започне от слу-
чайно място. А Габрово е 
град на традиции, история, 
култура, иновации, дух, об-
разование. От географския 
център да се разпръсне 
сила, вдъхновение, вяра и 
воля за излизане от апа-
тията. Да действаме. Кой 
колкото може” - подчерта 
той.
 Концертът на  Genesis 
orcestra и Музикална ла-
боратория за Човека под 
диригентството на Йордан 
Камджалов в Дома на 
културата на 9 декември 
предизвика оправдан ин-
терес сред габровци. Чрез 
него беше даден старт на 
нова традиция - в Габрово 
бяха изпълнени две пре-
миери от музиката на Ди-
митър Ненов. Амбицията 
на маестро Камджалов е 
подобен подход да бъде 
реализиран за „поне още 
5 големи български компо-
зитора, за поне още 5 бъл-
гарски поети, за поне още 
5 български художника и 
за поне още 20 български 
общественици и хуманисти 
от парадоксалната, тъжна, 
но славна история на на-
рода ни”.

ЖеНИНа ДеНЧева

 Наситена култур -
на програма предлага 
Община Габрово за ко-
ледните и новогодишни 
празници.
   Коледна музика ще 
звучи в изпълнения на 
Габровския камерен ор-
кестър на 16 декември 
в Художествена галерия 
„Христо Цокев“ от 19 часа. 
Любими коледни мелодии 
ще предложи оркестър 
„Габрово“ на 24 октомври 
на открито. Концертът е 
на пл. „Възраждане“ от 

11 часа, а на празничния 
25 декември отново там, 
освен да се насладят на 
изпълненията на оркестъ-
ра, габровци могат да се 
включат и в празничното 
хоро, съобщи на брифинг 
кметът Таня Христова. 
 На 17 декември в 
Спортната зала ще бъде 
обявен Спортист на 
Габрово за 2019 година. 
Под надслов „25 годи-
ни Златна топка“ Христо 
Стоичков ще представи 
книгата си и ще сложи 
своеобразен финал на 
инициативите, свързани с 

отбелязването на 100 го-
дини от първия футболен 
мач, игран в Габрово.
 Заедно с Христо Стои-
чков в Габрово пристигат 
Владимир Памуков - съ-
автор на биографията, и 
Шкумбата и Иво Райчев, 
които ще се посветят на 
доброто настроение на 
публиката, докато Стои-
чков подписва книгите на 
феновете и се снима с 
тях.
    За най-малките габров-
чета е добре да знаят, че 
Дядо Коледа ще дойде в 
Габрово в 11 часа на 21 

декември в зала „Възраж-
дане“. Децата ще видят 
спектакъла на габровския 
театър „Приказливко в 
страната на думите“.
    В две поредни вечери, 
на 21 и 22 декември, от 
18.30 часа ще можем да 
се насладим на изпълне-
нията на Детски фолкло-
рен ансамбъл „Габровче“ 
в зала „Възраждане“.
 Коледуване се орга-
низира на 26 декември в 
РЕМО „Етър“ в 11.30 и в 
13.30 часа. В пресъздава-
не на обичая коледуване 
ще участват младежи от 

„Училище за коледари”.
 Продължава традици-
ята на 30 декември в 19 
часа на площад „Възраж-
дане“ да се състои пред-
новогодишно тържество. 
Предвидени са изпълне-
ния на „Звезди в аванс“, 
оркестър „Габрово“ и Бер-
ковската духова музика. 
Около 21 часа се очакват 
празнични илюминации. 
Кметът кани всички га-
бровци на площада да се 
повеселим заедно. 
 Вече е отворен и ко-
ледният базар на площад 
„Възраждане“.

На 16 декември (понеделник) от 19 часа 
в Художествената галерия „Христо Цокев“ 

ГАбРОВСКИЯТ КАмЕРЕН ОРКЕСТъР 
в партньорство с Женски хор при читалище 
„Габрово“ и Камерен хор на момчетата при 

Ротари клуб – Габрово 
ще изнесе своя традиционен коледен концерт. 

 Програмата включва музика от Хендел, Локатели, 
Шуберт, Паганини, Лист, Йохан Щраус, Вагнер, Рахма-
нинов и известни български композитори. 

Солисти ще бъдат габровските музиканти 
ДЕВОРИНА ГАмАЛОВА – цигулка, 

бОЖИДАР ПЕНЕВ – орган, 
мАРИЯ бОНчЕВА – сопран, 

и изявени деца – инструменталисти.

СветлаНа мИхайлова

 Детското  а телие 
„Предколедни джунджу-
рии“, което ще се проведе 
на 14 декември в Дома 
на хумора и сатирата, ще 
бъде част от творчески-
те екоателиета към детска 
образователна изложба 
ГРАД ГРАДИНА. 
 Присъстващите ще 
имат възможност да из-
работят от непотребни на 
пръв поглед материали за-
бавна украса за коледното 
дърво. Ще научат интерес-
ни факти за Коледа и как 
тя се празнува в различ-
ните краища на света. В 
края на събитието всяко 
дете ще си тръгне със соб-

ственоръчно изработена-
та коледна украса и със 
свое хумористично писмо 
до Дядо Коледа. Нали сме 
под покрива на Музея на 
хумора и сатирата!
 Може да наричаме 
ателието „детско”, но ка-
ним да се включат и цели 
семейства. Защото праз-
ниците стават още по-за-
помнящи се и богати, кога-
то сме заедно.
 Вход: 5 лв.
 Притежателите на кар-
та „Приятели на хумора“ 
ползват отстъпка от 20%. 
Материалите са осигурени 
от организаторите.
 Записване на телефон 
0878458430 или по имейл 
до priateli@humorhouse.bg.

 Деца от подготвителна гру-
па „Калинка“ на ДГ „Младост” 
- Габрово преживяха вчера въл-
нуващи моменти в библиотеката 
на Националния музей на обра-
зованието. 
 Посещението на децата е 
по покана на Националната Ап-
риловска гимназия и музея във 
връзка с Националната седмица 
на четенето. Целта на инициати-
вата е по забавен начин да се 
засили интереса на подраства-
щите към книгите като източник 
на знания и информация.
 С голям интерес  бъдещите 
първокласници разгледаха дет-

ски книжки и списания от мина-
лия век - „Детска радост“, „Све-
тулка”, „Детски другар“, „Първи 
стъпки“, „Детски свят”, „Житен 
клас”, „Чавдарче“, „Славейче“, 
„Дружинка“ и други. Единадесе-
токласници от гимназията про-
четоха на децата приказки и 
стихотворения и ги зарадваха с 
подаръци.
 Националната седмица на 
четенето е годишна кампания 
на Министерството на образо-
ванието и науката в изпълнение 
на Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на 
грамотността 2014-2020 г.

Мàеñтрî Кàмджàлîв ñпàñявà твîрчеñтвîтî 
íà музикàлíия ãеíий Димитър Неíîв

Детñкî àтелие 
„Предкîледíи джуíджурии”

Трявíà îáяви кîíкурñ 
зà децà „Зимàтà ухàе 
íà ñíежиíки”

Бîãàтà културíà прîãрàмà зà прàзíиците в Гàáрîвî

Стефка Бурмова

 Севлиевската ВФ 
„Upstream Voices” под ръ-
ководството на своя му-
зикален педагог Ценка Го-
ралова отново се подгот-
вя за благотворителните 
си концерти. Те ще бъдат 
два – НА 13 ДЕКЕмВРИ 
В ЗАЛА „ВъЗРАЖДАНЕ“ 
В ГАбРОВО И НА 19 ДЕ-
КЕмВРИ В ДК „мАРА 
бЕЛчЕВА“ В СЕВЛИЕВО. 
И тази година благотвори-
телната кауза на певците 
от  „Upstream Voices” е 
свързана с набиране на 
средства за лечението на 
малката Полина Димова 
от Севлиево. В концерти-
те „Подай ръка на Поли“ 
тази година ще се вклю-
чат и малките танцьори от 
детските градини „Дъга“ и 
„Пролет“ в Севлиево.
 Седемгодишната Поли-

на Димова е с диагноза 
детска церебрална пара-

лиза. А надежда за нейно-
то оздравяване родители-

те на Поли получават след 
няколко лечебни процеду-

ри в Турция, благодаре-
ние на които се забелязва 
значително подобрение в 
здравословния статус на 
детето. 
За да се продължи лече-
нието на Поли, са нужни 
още средства. Само ре-
хабилитациите струват 2 
280 евро за едномесечен 
курс. До този момент се-
мейството на Поли успява 
със собствени средства да 
покрие част от рехабили-
тационните курсове, заку-
пуването на шини, очила, 
вертикализатор и всичко 
друго, необходимо за ле-
чение и подобряване на 
двигателната й активност. 
За родителите надежда 
има и в операцията на 
стволови клетки, за която 
вече са получили оферта, 
която е на стойност 40 000 
долара и е непосилна за 
семейството.

Блàãîтвîрителíи кîíцерти íà ВФ „Upstream Voices”

Нàциîíàлíàтà ñедмицà íà 
четеíетî и в áиáлиîтекàтà íà НМО
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В кíиãàтà “Стàрî Гàáрîвî и пътищàтà îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - ñ íîвà хипîтезà зà възíиквàíетî íà Гàáрîвî

 
Продължава от брой 238
През средата на III век 
Дискодуратера е разру-
шена от готите. По-късно 
е възстановена и достига 
своя разцвет в V – VI век 
до идването на славяни-
те. След това животът тук 
прекъсва и се възобновя-
ва по времето на Второ-
то българско царство като 
средновековно селище и 
удобна станция за прено-
щуване. От тази станция 
за пътници – гости, е про-
излязло славянското наз-
вание на селището „Гости-
лица”, а оттам и днешното 
наименование.
 От Никополис ад Ис-
трум са се отправяли ня-
колко пътя на юг и юго-
изток през проходите на 
Хемус, които са свързвали 
провинция Мизия с Улпиа 
Аугуста Траяна (Стара За-
гора) и Филипопол (Плов-
див).
 Един от тях, наречен 
„Верейски друм”, е мина-
вал през района на днеш-
ната община Велико Тър-
ново – през село Хотница, 
изкачвал се е по хълма 
Чуката и покрай с. Момин 
сбор е слизал към река 
Янтра при с. Ветренци. 
Непосредствено на изток 
от селото доскоро е имало 
запазена каменна настил-
ка от това трасе. Вероятно 
под местността Магарешки 
токове и старата махала 
към село Ветренци, из-
вестна в миналото като 
„Балван мехлеси”, пътят 
е преминавал река Янтра 
през каменен мост. На 
това място и досега има 
запазено трасе от пътя, 
слизащ към реката, което 
поради стръмния наклон е 
подзидано със специален 
подпорен градеж. От село 
Ветренци пътят преминава 
на десния бряг на река 
Янтра при местността Ма-
настирите и оттам се е от-
правял по речната долина 
към римското тържище – 
крепостта Дискодуратера 
(на юг от днешното село 
Гостилица).

 Излизайки от Диско-
дуратера, пътят със сигур-
ност се е насочвал към 
село Скалско, Дряновско. 
Оттам пътят е имал две 
алтернативи – да тръгне 
в посока към Габрово за 
днешното село Донино, 
преодолявайки височини-
те над село Скалско и 

минавайки през 
с. Велковци, 
или да се насо-
чи към с. Геша 
(Дряновско ) , 
Царева ливада 
– селата Горни 
Върпища и До-
нино. В първия 
случай разстоя-
нието до Дони-
но е около 15 
– 18 км, а във 

втория случай – с около 10 
км повече.
 Някои археолози на-
сочват Верейския друм в 
Габрово от село Скалско 
през местността Стража-
та, преминавайки през 
селата и махалите Вел-
ковци, Миневци, Дядо Ст-
рати (Донино). Влизайки в 
Габрово, този път, наричан 
„Малкия друм”, е преми-
навал покрай Киселчова 
могила, следвал е десния 
бряг на река Паничарка 
и е отивал в посока на 
кв. Радецки. Основание за 
това твърдение са останки 
от този път в подножието 
на Киселчова могила, как-
то и останки от малко ук-
репление. Възможно е та-
къв път да е съществувал 
в по-късни времена, но не 
и до VI – VII век, тъй като 
преминаването на прохода 
Шипка по това време е 
било изключително трудно.
Съществуването на горно-
то трасе през Габрово е 
твърде съмнително и по-
ради обстоятелството, че 
по това време (II – V век), 
ако е функционирал този 
път, той трудно е могъл да 
влезе в Габрово, защото 
от юг е била труднопрохо-
димата местност по това 
време, наречена „Камъка”. 
Ако все пак този път е 
влизал в Габрово от някак-
во друго място (например 
през хълма Радичевец), то 
отново остава съмнението 
за трудното преминаване 
на Балкана през това вре-
ме и място.
 В различни историче-
ски източници се споме-
нава за трасето на Верей-
ския (Големия) друм, пре-
минаващо през различни 
местности в Габровския и 
Тревненския край. Откло-
ненията от него се посоч-
ват като „Малкия друм” 
или „Мали друм”. Тъй като 
тези отклонения са твърде 
многобройни, то това води 
до едно объркване на чи-
тателя. Освен това, неза-
висимо от вида на пътя 
(главен или второстепен), 

трябва да се държи смет-
ка за съответната истори-
ческа епоха. Ако се говори 
за римски пътища, трябва 
да се разбира периода 
II – V век, период, кога-
то те са минавали през 
рядко населени местности 
в провинция Мизия. Как-
то вече се спомена, тези 

пътища са се изгражда-
ли по строго определени 
правила, съответстващи 
на тяхното основно пред-
назначение – предвижва-
не на войскови части и 
обсадна техника. Местата 
за почивка са били точно 
определени, като при това 
те е трябвало да поемат 
едновременно голям брой 
хора, животни и превозни 
средства. Особеностите на 
тези римски станции бяха 
разгледани в глава XIII.
 Трябва да отбележим, 
че главното трасе на „Ве-
рейския друм” е слабо 
проучено, за разлика от 
това на „Виа Траяна”, пре-
минаващо Стара планина 
през местността Беклеме-
то. Това е причина някои 
изследователи да посоч-
ват достигането на „Верей-
ския друм” до подстъпите 
на Балкана в две основ-
ни направления: Дряново 
– Трявна – Плачковци и 
Донино – Боженци – м. 
Сечен камък.
 В първия случай пътят 
вероятно е минавал по-
край крепостите Боруна и 
Стринава край Дряново, 
а във втория – край кре-
постта Градище на 3 км 
източно от Габрово.
 Ако се проследят ва-
жните крепости по време 
на изграждането им, може 
да се забележи една зако-
номерност при построява-
нето им по трасето на „Ве-
рейския друм”. Най-рано е 
бил построен градът Нове 
край брега на Дунава (I 
век), а след това Никопо-
лис ад Иструм и Дискоду-
ратера през II век. Всички 
те съществуват до V – VI 
век като византийски от-
бранителни съоръжения.
 По-горе отбелязахме, 
че през III век Дискоду-
ратера е била разорена 
от готите. Точно по това 
време е построена кре-
постта Градище за воен-
ни цели през периода III 
– IV век. Предполага се, 
че тя е доизградена като 
защитно и наблюдателно 
съоръжение по времето 
на император Аврелий III, 
когато той строи крепости 
за охрана на пътищата в 
Северна България (Мизия). 
От тази крепост има ви-
зуална връзка с три кре-
пости близо до Габрово – 
крепостта над с. Врабците, 
крепостта на Витата стена 
над с. Здравковец и кре-
постта на платото Стри-
нава. Очевидно е, че тази 

крепост отначало е имала 
наблюдателни функции, а 
впоследствие и защитни 
за местното население. А 
то не е било малко, тъй 
като в крепостта е имало 
базилика, две черкви, ра-
ботилници и значителен 
брой жилищни помещения. 
От заключенията на исто-

риците може да се напра-
ви извода, че тази крепост 
няма функции на милар-
на станция като тези по 
трасето на „Виа Траяна”. 
Макар че е била близо 
до главния път, тя не е 
предлагала стандартните 
удобства за пътуващите. 
Същото се отнася и за 
крепостните съоръжения, 
разположени на плато-
то Стринава и близките 
до нея. Типични миларни 
станции по трасето на Ве-
рейския друм са Никопо-
лис ад Иструм и Диско-
дуратера, както и някои 
от крепостите в Енинската 
отбранителна система.
 Липсата на ясно изра-
зени миларни станции по 
трасето от Нове (до река 
Дунав) до Верея може да 
се обясни с това, че този 
път в периода I – V век 
не е имал това значение, 
както пътят „Виа Траяна”. 
Нещо повече, той дори 
няма римско наименова-
ние. Очевидно той е имал 
второстепенно значение и 
е бил поддържаща запас-
на пътна артерия за зе-
мите на римляните отвъд 
Дунава.
 Ако трябва да бъдем 
по-точни, много добри 
удобства за пътуващите 
хора и животни – изо-
билна вода и пасища, са 
предлагали станциите Ни-
кополис ад Иструм, Дис-
кодуратера и поречието на 
реките Боженска и Янтра, 
т. е. направлението До-
нино – Боженци – мест-
ността Сечен камък. Много 
рядка практика е била при 
изграждането на римските 
пътища, веднъж набрали 
височина, да се спускат в 
тесни низини, каквито са 
били горните. Компроми-
сен вариант е един друг 
вариант на това трасе, по-
сочвано като „Верейски 
друм”. То е започвало от 
с. Донино в посока селата 
Орловци – Борики – Из-
точник – м. Сечен камък. 
Отличава се с изключител-
на безводност, но в замя-
на на това следва билната 
част на Предбалкана.
 Тези две почти пара-
лелни трасета в техния 
край се свързват с един 
общ път (с. Боженци – с. 
Източник), чиито останки 
съществуват и до днес. 
Този свързващ път е обя-

вен от нашите археолози 
за римски; той е с дължи-
на около 8 км и е сравни-
телно добре запазен. Тези 
два пътя, събирайки се до 
село Източник, имат една 
и съща крайна цел – мест-
ността Сечен камък. Кой 
от тях е бил за предпочи-
тане, е трудно да се каже. 
Пътят през село Боженци 

е бил малко по-дълъг, но 
е преминавал през места 
със сравнително изобилни 
източници на вода, докато 
пътят през с. Борики – с. 
Донино е по-безводен, но 
по-къс, следвал е билна-
та част на Предбалкана 
и е минавал в близост 
до крепостта Градище. Ако 
човек пътува с натоварена 
кола в тези участъци, съв-
сем логично е при своето 
движение на юг, т. е. през 
Балкана, да се движи по 
трасето с. Геша – Дряново 
– с. Донино – с. Боженци 
– с. Източник – м. Сечен 
камък – връх Овчар и т. н. 
Ако се пътува от Балкана 
на север, за да не се губи 
височина, при достигане 
на местността Сечен ка-
мък е било по-удобно да 
се продължи по трасето 
за с. Източник – с. Борики 
– с. Донино – с. Велковци 
– с. Скалско – древния 
град Дискодуратера и т. н.
И така пътят, наричан „Ве-
рейски друм”, е тръгвал от 
Дунава и с малки разли-
чия в трасето е достигал 
местността Сечен камък.
 Съществува мнение, 
че местността Сечен ка-
мък е наречена така, тъй 
като тук е бил „просичан” 
камък, за да се прокара 
път. Други твърдят, че мик-
ротопонимът има връзка 
с кариерата за „сечене” 
на воденични камъни, коя-

то е близко до превала. 
Но защо името е дадено 
на гол вододел, на кой-
то няма скали за сечене? 
Защо така се нарича пре-
валът, а не кариерата?
 Габровският краевед 
Петър Проданов предпо-
лага, че точно тук, където 
се кръстосват двата пътя 

– „Големият друм” („Верей-
ският път”) с локалния за 
Габрово и Трявна, е имало 
изсечен от камък пътеука-
зател, който е сочел пътя 
на римските легиони към 
връх Овчар. Това пред-
положение се подхранва 
от факта, че в местността 
Даев кладенец край Тряв-
на също има наименова-
ние „Сечен камък”, а на 
това място е имало ка-
менна плоча с надпис на 
латински език, сочещ пътя 
към Константинопол. „Се-
чен камък” има и в Ришкия 
проход, където се кръстос-
ват също два важни пътя.
 От местността Сечен 
камък „Големият друм” е 
минавал на североизток 
от връх Овчар (813 м), 
през местността Калдъ-
ръма над село Енчовци 
(тази местност се е каз-
вала така, защото личи 
стария калдъръм), вър-
ви по вододелното било 
през м. Улеите, Къси рът 
и Локвата, над к. Мару-
цековци, западно от кв. 
Йововци (квартал на гр. 
Плачковци). След това е 
преминавал през местно-
стите Лагера и Пряслапа 
(„Папратливата поляна”), 
под върховете Мъхчени-
ца (1157 м), Бедек (1488 
м), Атово падало (1949 м), 
м. Катуните, вр. Сиврията 
(1003 м), следвал е водо-
дела на реките Дереазлъ 

и Каменщица, крепостта 
„Калето” край с. Крън.
 По вододела на двете 
реки тук-там все още личи, 
че теренът е бил подрав-
няван и пръстта насипвана 
встрани, за да могат да 
се оформят площадки с 
широчина 7 – 8 м, които 
да служат за почивка и 

разминаване на кервани.
 От Крън пътят е про-
дължавал за Улпиа Аугус-
та Траяна, Филипополис и 
Константинопол. Този про-
ход се нарича Крънски.
 Както вече се споме-
на, римският път от Дис-
кодуратера се е насочвал 
към Балкана и през с. 
Геша (Дряновско), за да 
не се минава през висо-
чините след село Скалско. 
Това трасе също е било 
предпочитано, макар и с 
по-голяма дължина. Пре-
минавайки край крепостта 
Стринава и Боруна край 
Дряново, пътят се е на-
сочвал през село Царева 
ливада за Трявна. От Тряв-
на пътят е влизал в Плач-
ковци, минавал е през 
квартал Долни Цоневци, 
село Ножерите и югоиз-
точно от връх Мъхченица 
се съединявал с Верей-
ския друм. От кв. Ножери-
те този път може да мине 
и през кв. Йововци, който 
също излиза югоизточно 
от връх Мъхченица.
 Друг вариант на пътя 
от с. Геша е през Дряно-
во, Царева ливада, Трявна, 
Плачковци, селата Раде-
вци, Гръбчево, местността 
Виканата скала, източно 
от върховете Българка, Ви-
соката могила и връх Бе-
клемета, западно от връх 
Саръ яр (Жълти бряг – 
1485 м), местността Ясо-
ва поляна, северозападно 
от връх Гарванът (1274 м), 
пресичал е река Урумбей-
ца и покрай крепостта „Че-
личето’’ е влизал в село 
Енина. Оттам е следвал 
познатата посока за Улпиа 
Аугуста Траяна и Филипо-
полис.
 Доскоро неизяснен ос-
таваше участъкът от Царе-
ва ливада до Трявна. Бла-
годарение на археолога от 
Трявна Венелин Бараков 
беше установено точно 
трасето на пътя. Следвай-
ки посоката Царева лива-
да, то е минавало между 
дряновските села Дурча 
и Горни и Долни Драгой-
ча, където след стръмно 
спускане към Тревнен-
ската река е имало брод. 
След стръмно изкачване 
се е минавало през тре-
вненското село Войниците 
и покрай село Скорците 
източно от Черни връх 
(779 метра н. в.) пътят се 
е насочвал към Балкана. 
Между селата Войниците 
и Бижевци пътят е много 
добре запазен с дължина 
от около 3 километра, като 
на места е с широчина до 
4 метра. Възможно е от 
района на село Скорците 
пътят да се е отклонявал 
към село Боженци – село 
Източник – местността Се-
чен камък.

Продължава в сряда

Крепостта Дискодуратера край с. Гостилица. Една от ъгловите кули
Верейският друм над село Драганчетата, Габровско

Началото на Крънския проход по течението на река Дереазлъ



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, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838

ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
валил, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. -  0893/511-154. 
[22, 17]

ДърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 14]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 14]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 12]
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 11]
ДърВа В чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 6]
ДърВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [13, 3]
ДърВа за огрев - слива, 
ябълка, 50 лв./куб., се 
продават на тел. 0893/48-
08-84. [5, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-

телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 18]
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 18]
покриВни рЕМонТи, ка-
паци, комини, изолации - 
0882/279-749. [17, 15]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски Услуги, хи-
дроизолация, улуци и без-
шевни улуци. Услуги с бус 
и други. Тел. 0893/205-
204. [13, 12]

кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - тел. 
0895/70-70-50. [13, 12]
ДоВършиТЕлни рабоТи 
- тел. 0895/70-70-50. [13, 
12]
бЕТон, коФраж, арма-
тура, собствен кофраж - 
тел. 0895/707-050. [13, 12]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, външ-
ни и вътрешни изолации, 
мазилки, шпакловки, гип-
сокартон, бояджийски и 
тенекеджийски услуги и 
др. - тел. 0899/63-88-75. 
[13, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 21]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
18]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [13, 3]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 13]

Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
12]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [14, 4]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.
коМиночисТач - ма-
шинно, безпрахово - тел. 
0898/538-938. [13, 3]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 15]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 8]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 23]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [15, 5]

хиДроизолации
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 15]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
кърТи, чисТи, извоз-
ва - справки на тел.  
0889/177-737. [25, 15]
цЕпя ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [4, 3]

проФЕсионалЕн
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 7]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

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
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[18, 8]
ДВуЕТажна къща в кв. 
Лъката се продава. Справ-
ки на тел. 0889/415-447, 
след 18 часа. [4, 4]

ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 8]
къща близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 7]
ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 3]
парцЕл В село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 2]

къща В село Яворец се 
продава на тел. 0877/820-
387. [2, 2]

бизнЕс и инВЕсТиции
разрабоТЕн бизнЕс се 
продава на тел. 0895/307-
105. [8, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ТрисТаЕн нЕобзаВЕДЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 11]
апарТаМЕнТ поД наем - 
тел. 0876/411-467. [12, 9]

МясТо за автокъща се 
дава под наем на тел. 
0895/710-934. [11, 8]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 8]

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

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [20, 10]

аВТоМобили проДаВа
оТлични оТ Германия: 
Ауди 80, Мерцедес Вито, 
Голф 4, Мерцедес А160, 
Опел Комбо - пикап, Рено 
Туинго, 1.2, се продават 
на тел.  0898/878-548. 
[2, 1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

изкупуВаМ Opel 
Peugeot, Volkswagen  - 
справки на тел. 0999/009-
008.

аВТочасТи/
Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили
поД наЕМ

„VAIKAR ReNTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

паркЕТ проДаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
www.alexfloor.com

проДаВа разни
паВилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на 
тел. 0895/710-934. [11, 
8]

ТаблЕТ, рабоТни обувки, 
магнитно колие се прода-
ват на тел. 0878/390-788. 
[5, 2]
р а Д и о с Т а н ц и и 
AlAN 451 продава тел. 
0898/34-70-17. [1, 1]

проДаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIp - 8-58 кВТ, 
гаранционна, про-
дава изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 13]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

кЕрЕМиДи браМак (вто-
ра употреба) продава тел. 
0878/199-789. [11, 7]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
ФризЕр сЕ продава на 
тел. 0877/820-387. [2, 2]

жиВоТни проДаВа
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 6]
агнЕТа, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
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КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА лЕкари

психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-

549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 10]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

рабоТа прЕДлага
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 5]

ФирМа за ЕлЕкТро-
ника Търси проДа-
Вач-консулТанТ за 
сВоя Магазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки 
на тел. 0878/393-919 
[15, 13]

„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-

354. [5, 2]

ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0888/41-
31-97. [5, 4]
ФаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.

ФирМа за здравословни 
храни в село Горна Ро-
сица Търси шоФьор с 
каТЕгория „с“. Заплата 
1200 лв. Справки на тел. 
0885/204-770. [5, 2]
проДаВачка на за-
куски се търси на тел. 
0879/404-053. [2, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа - справ-
ки на тел. 0893/289-743. 
[12, 10]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
10]
ТранспорТни услу-
ги - тел. 0886/514-300. 
[10, 1]

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на ФирМи и счЕТоВоДно об-
служВанЕ - 0898/480-821.

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на тел. 
066/80-49-48, 0887/83-61-73.
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продължава	от	стр.	1
 Всички гости си взеха 
за спомен и специално 
напечатан за изложбата 
албум.
 Наградените автори 
са, както следва: 
 млад автор - Наташа 
Ноева, 
 трето място – Антон 
Гошев, 
 второ място – Цветан 
Казанджиев, 
 първо място – Мариета 
Конова.
 Картините в изложбата 
могат да бъдат разгледани 
в галерията всеки вторник 
от 11-13 ч. и всеки четвър-
тък от 13-15 ч. до 30 април 
2020 г.
 Картините в изложбата 
се продават.
	 На	снимката	вдясно:	Ма-
риета	Конова	и	Емил	Гатев

Откриха ОфициалнО излОжбата „Създаваме заеднО“, пОСветена на 85 гОдини „идеал Стандарт - видима“

Емил Гàтев връчи íàãрàдите, Мàриетà Кîíîвà íà  I мяñтî

Светозар Гатев

Футболен турнир за 
деца, родени след 1 яну-
ари 2011 г., в памет на 
футболната легенда Иван 
Вуцов организират този 
уикенд синовете му Рус-
лан и Велислав Вуцови 
с подкрепата на Община 
Габрово. Надпреварата ще 
се проведе в спортна зала 
„Орловец“ с участието на 
отбори от водещи школи 

в страната и ще бъде една 
от заключителните прояви, 
свързани с отбелязването 
на 100 години футбол в 
град Габрово.

Първото издание на 
турнир „Иван Вуцов“ ще 
уважат ПФК „Левски“ 
(София), ПФК „Ботев“ 
(Пловдив), ПФК „Черно 
море“ (Варна), ПФК „Бе-
рое“ (Стара Загора), ПФК 
„Дунав“ (Русе), ПФК „Бо-
тев“ (Враца), ПФК „Етър“ 

(Велико Търново) и ФК 
„Академия“ (Враца). Град 
Габрово ще бъде предста-
вен от два отбора малчуга-
ни от ДЮФК „Янтра 2013“.  

Десетте тима ще бъдат 
разделени в две предва-
рителни групи, в които ще 
играят по системата „все-
ки срещу всеки“. В Група 
„А“ са ДЮФК „Янтра 2013-
1“, ПФК „Ботев“ (Пловдив), 
ПФК „Дунав“, ПФК „Бо-
тев“ (Враца) и ПФК „Черно 

море“, а в Група „Б“ се 
спорят ДЮФК „Янтра 2013-
2“, ПФК „Левски“, ПФК 
„Берое“, ПФК „Етър“ и ФК 
„Академия“. Първенците от 
двете групи ще се срещнат 
на финала, тимовете, зае-
ли втори места, ще спорят 
за третата позиция в край-
ното класиране, третите 
- за 5-6 място, четвъртите 
- за 7-8-мо, а петите - за 
9-10-то.

Срещите ще бъдат с 

времетраене от по 30 ми-
нути - три полувремена по 
10 минути с по 1 минута 
почивка между тях. От-
борите ще бъдат от по 5 
състезатели (4+1), а бро-
ят на смените е неогра-
ничен при спряна игра. 
Според регламента, ако 
във финалната фаза се 
получи равен резултат в 
редовното време, продъл-
жения не се играят, а ще 
се пристъпи директно към  

изпълнение на допълнител-
ни удари за определяне на 
победителя.

Турнирът ще започне в 
петък сутринта и до края 
на деня ще се изиграят 
10 мача. Още 10 срещи 
предвижда програмата за 

съботния ден. В неделя от 
9.00 ч. ще започнат финал-
ните срещи за подрежда-
не на отборите в крайното 
класиране. Очаква се за-
криването и награждава-
нето на отборите да бъде 
около 13 часа.

Детñки футáîлеí турíир в пàмет íà Ивàí 
Вуцîв ñъáирà вîдещи шкîли îт ñтрàíàтà

ПРОГРАмА
13.12.2019 г. (петък)
10.30 ДЮФК „Янтра 2013-2“ - ПФК „Етър“
12.30 ПФК „Етър“ - ПФК „Берое“     
13.15 ПФК „Дунав“ - ПФК „Ботев“ (Враца)
14.00 ФК „Академия“ - ДЮФК „Янтра 2013-2“   
14.45 ПФК „Ботев“(Пловдив)- ДЮФК „Янтра 2013-1“           
15.30 ПФК „Ботев“ (Враца) - ПФК „Черно море“          
16.15 ФК „Академия“ - ПФК „Левски“
17.00 ПФК „Дунав“ - ДЮФК „Янтра 2013-1“       
17.45 ПФК „Ботев“ (Пловдив) - ПФК „Черно море“     
18.30 ПФК „Левски“ - ПФК „Берое“          
14.12.2019 г. (събота)
09.00 ФК „Академия“ - ПФК „Етър“          
09.45 ПФК „Ботев“ (Враца)- ПФК „Ботев“(Пловдив)  
10.30 ПФК „Черно море“ - ПФК „Дунав“
11.15 ПФК „Левски“ - ПФК „Етър“
12.00 ПФК „Берое“ - ДЮФК „Янтра 2013-2“
14.30 ДЮФК „Янтра 2013-1“ - ПФК „Черно море“
15.15 ПФК „Дунав“ - ПФК „Ботев“ (Пловдив)
16.00 ДЮФК „Янтра 2013-2“ - ПФК „Левски“     
16.45 ПФК „Ботев“ (Враца) - ДЮФК „Янтра 2013-1“    
17.30 ПФК „Берое“ - ФК „Академия“

15.12.2019 г. (неделя)
09.00 Мач за 9 - 10 място      
09.50 Мач за 7 - 8 място        

10.40 Мач за 5 - 6 място
11.30 Мач за 3 - 4 място
12.15 Мач за 1 - 2 място

	 Иван	 Вуцов	 е	 роден	 на	 14	 декември	 1939	 г.	 в	 Габрово,	
Започва	да	играе	в	"Янтра".	От	1960	до	1968	г.	е	централен	
защитник	 на	 "Левски".	 Има	 записани	 213	 срещи	 за	 първен-
ство	с	4	отбелязани	гола,	41	мача	за	купата	на	страната	
и	 60	международни	 срещи.	Шампион	 на	 България	 с	 "Левски"	
(София)	 през	 1965	 и	 1968	 г.	 Печели	 купата	 на	 страната	
през	1967	 г.	С	националния	отбор	е	изиграл	24	мача.	Като	
старши	треньор	ръководи	"Левски"	(София)	пет	сезона.	През	
този	период	печели	шампионската	титла	(сезон	1978/79)	и	
два	пъти	купата	на	 страната	 -	 1976	и	1979	 г.	Под	негово	
ръководство	"Левски"	(София)	елиминира	"Аякс"	за	Купата	на	
УЕФА	и	достига	до	четвъртфинал	с	Барселона	през	1976	г.,	
където	успява	да	запише	победа	с	5:4.	Бил	е	треньор	още	на	
"Спартак"	 (Варна),	 "Славия"	 (София),	 "Локомотив"	 (Пловдив),	
"Хайдук"	(Сплит)	и	националния	отбор	на	България.
	 Отиде	си	на	18	януари	тази	година.

ОФК “Яíтрà 
2019” привлече 
24-ãîдишíия 
хàлф Петър 
Кàзàкîв

продължава	от	стр.	1
И с този отбор прави де-
бюта си в професионалния 
футбол. 
 Играл е в няколко клу-
ба, състезаващи се във 
Втора професионална лига 
- „Чавдар”, „Спартак” (Ва-
рна), „Верея” (Стара Заго-
ра), „Добруджа” (Добрич) 
и „Локомотив” (Горна Оря-
ховица). През последната 
година и половина халфът 
беше част от състава на 
Севлиево.
 През 2018-та Казаков 
беше в селекцията на Ама-
тьорския национален от-
бор, с който участва в 
квалификационния кръг на 
турнира Купа на региони-
те.

 По традиция в наве-
черието на коледните и 
новогодишни празници се 
проведе коледно четене 
за деца. Организатори са 
Община Трявна, Местната 
комисия за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетните и непълнолет-
ните и читалищна библио-
тека при НЧ „Пенчо Сла-
вейков – 1871“ - Трявна.
 В събитието се вклю-
чиха ученици от начален 
курс на обучение в ОУ 
„Проф. Пенчо Николов 
Райков“, третокласници 
от СУ „Петко Рачев Сла-
вейков“, както и деца от 
подготвителната група в 
ДГ „Светлина“.  Заместник-
кметът на Трявна Марин 
Маринов поздрави всич-
ки деца като им пожела 
весели празници и много 
изненади от Дядо Коледа.  
Зала „Дръзновение“ се 
превърна в своеобразна 
сцена, на която коледни-
те приказки, прочетени от 
служители на библиотека-

Кîледíî четеíе зà децà в Трявíà

та, оживяха. За празнич-
ния дух допринесоха и те-
матичните изпълнения на 

театрална група „Приказен 
свят“ при ОУ „Проф. Пенчо 
Райков“.  Празничната про-

грама завърши с лаком-
ства за малчуганите, оси-
гурени от Община Трявна.

Коледно настроение 
в Габрово


