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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39

 0884 116 417

„ИмпУЛС“ АД - ГАбРОВО 
търси да назначи на работа 

НАСТРОйчИК на машини с ЦпУ
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ-пРОГРАмИСТ 
чИСТАчКИ
пОРТИЕР   
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финан-
сови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифи-
кация и професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или  0879/406-796 
Величка Раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñîкîкачеñтвеíи 
äървеñíи

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тîí 
äî изчерпваíе 

íа кîличеñтвата 
ñ áезплатíа 

äîñтавка 
íаä 2 тîíа 

За заявка и äîñтавка 
тел. 0877272621
ãр. Севлиевî. 
ул. “Мариí Пîпîв” 41

2Д иñка Илîí Мъñк äа чуе за Гаáрîвî
Бояна Пенчева

 Габровското сдруже-
ние „обсерватория за 
идеи 2д“ започна усилена 
работа за успешно пред-
ставяне в международния 
конкурс за проектиране  
на колония от 1 милион 
души на планетата Марс.
 Конкурсът е обявен от 
компанията Mars Society, 
която се занимава с ви-
зията за заселването на 
Марс. обемът на проекта 
трябва да е над 20 страни-
ци. Победителят ще получи 
10 000 долара, подглас-
никът му - 5 000, третият 
- 2 500. четвъртото и пето 
място съответно - 1 000 и 

500 долара.
 идеалният град за жи-
вот на Марс трябва да 
има добра инфраструкту-
ра и всички удобства за 
живот. трябва да може да 
произвежда и необходи-
мите за живота храни и 
дрехи. авторите на проек-
та трябва да предложат 
и икономически изгодно 
транспортиране на стоки 
до планетата. Крайният 
срок е 30 юни.
 В началото на месе-
ца президентът на Mars 
Society - компанията, обя-
вила конкурса, робърт зу-
брин е имал официална 
среща с основателя и из-
пълнителен директор на 

SpaceX илон Мъск и го е 
попитал с какво може да 
го подкрепя в идеята за 
заселване на Марс.  
 Милиардерът изобре-
тател, чиято главна кос-
мическа цел е Марс, от-
говаря, че най-важното е 
да се популяризира идеята 
за неограниченото бъдеще 
и човечеството да мисли 
космически. Конкурсът е 
част от идеята да се попу-
ляризира колонизирането 
на „червената планета“.
 Във вторник обс 
на Лос анджелис даде 
единодушно разреше-
ние зa изгpaждaнe нa 
изcлeдoвaтeлcки и пpoиз-
вoдcтвeн зaвoд зa кoc-

мичecкия пpoeкт Ѕtаrѕhір 
нa остров терминал в 
пристанищната зона нa 
Лoc Aнджeлиc. SpaceX на 
илон Мъск планира да за-
почне колонизацията на 
Марс през 2024 г. очаква 
се два пилотируеми ко-
раба да закарат първите 
заселници, които да под-
готвят базата за бъдещите 
колонизатори. Мъск иска 
да строи по 100 Starship 
кораба на година и да 
разполага с флота от 1000 
кораба след 10 години.
 „обсерватория за идеи 
2д“ има два реализирани  
последователно проекта 
„звездни градове“, в мо-
мента работи върху трети.

ЖенИна Денчева
 
 Преди дни в община-
та е получено писмо от 
националния доверителен 
екофонд, което съдържа 
подкрепа с 1 200 хил. лв. 
за реализиране на проект 
за внедряване на енер-
госпестяващи мерки, мо-
дернизация и ремонт на 
уличното осветление на 
Габрово, съобщи кметът 
таня Христова.
   тя припомни, че от ми-
налата година се работи 
усилено за провеждане на 
процедура за прилагане 
на енергоефективни мер-
ки.
 „Проведохме процеду-
ра състезателен диалог, за 
да реализираме договор 

с гарантиран резултат. тя, 
за съжаление, не завърши 
с успех. 
 работим в партньор-
ство с национален до-
верителен екофонд. Към 
онзи момент подкрепата, 
която искахме и получи-
хме от национален дове-
рителен екофонд за ком-
пенсиране на параметрите 
на този подход, бе 800 
хил. лв. след направен 
допълнителен анализ се 
изготви ново  енергоефек-
тивно обследване. Пред-
ложихме на Управителния 
съвет на екофонда за 
увеличаване на тази без-
възмездна компенсация с 
още 400 хил. лв.
    В момента работим 
усилено по подготовката 

за процедурата. Целта ни 
е в рамките на тази го-
дина да сключим договор 
за реализиране на тази 
изключително важна за-
дача. Всички виждаме, че 
ел. осветлението в града 
е доста критично. Всеки 
ден получаваме сигнали 
за проблеми в различни 
участъци. решението тряб-
ва да бъде комплексно, 
да въведем изцяло мерки 
за улично осветление в 
нашия град. става дума не 
само за подмяна на осве-
тителните тела, а извеж-
дане на касетите, което 
е законово задължение. 
също така част от инвес-
тицията ще бъде система 
за мониторинг и управле-
ние”, коментира таня Хри-

стова.
  Подкрепата на нацио-
налния доверителен еко-
фонд е достатъчна, така 
че няма да се кандидат-
ства по норвежката про-
грама, която предвиждаше 
частична промяна само 
на осветителните тела. 
най-късно през началото 
на април ще бъде обя-
вена новата поръчка за 
сключване на договор с 
гарантиран резултат. с 
икономията, която ще се 
реализира, ще се изплаща 
инвестицията в период до 
10 години.
   Преди години с про-
ект по фонд „Козлодуй” в 
128 габровски села бяха 
подменени осветителните 
тела с енергоефективни.

Наä милиîí за уличíî îñветлеíие в Гаáрîвî

окръжна прокуратура - 
Габрово предаде на съд В. 
Г., обвиняем, че на 26 юли 
2019 г. около 3,30 часа, 
в стая в апартамент на-
правил опит умишлено да 
умъртви Я. Г. В. Г. го уда-
рил с нож и му причинил 
прободно-порезна рана на 
лявата странична област 
на шията, което е можело 
да доведе до бърза смърт.

обвиняемият е студент 
и работи. Живее с ро-
дителите си и по-малкия 
си брат – пострадалия Я. 
Между двамата братя има-
ло неразбирателство - Я. 
ревнувал брат си и му за-
виждал. В честите конфли-
кти между двамата надде-
лява по-малкият син, който 
бил физически по-здрав и 
тренирал бокс. на 25 юли 

2019 г. Я. отишъл в стаята 
на брат си да му иска 
пари, двамата се скарали 
и сбили. на обвиняемия  
било насинено окото и не 
отишъл на работа. По-къс-
но през деня братята се 
засекли в кухнята, скарали 
се отново, като Я. се оп-
итал да души с ръце брат 
си, но майка им успяла да 
ги разтърве. През нощта 
на 26 юли обвиняемият ре-
шил да отиде в стаята на 
брат си да се разберат. 
Виждайки го да спи, го 
ударил с юмрук в лицето. 
Я. се събудил и тръгнал да 
става, но В. взел керами-
чен нож и нанесъл един 
удар с него в лявата част 
на врата на Я.. след удара 
обвиняемият напуснал жи-
лището.

Окръжíа прîкуратур вíеñе 
в ñъäа îáвиíителеí акт за 
îпит за уáийñтвî ñрещу áрат

 В 9:00 часа на 3 март 
в Хаджистояновото учи-
лище започват събитията, 
посветени на национал-
ния празник на българия. 
севлиевци ще имат въз-
можност да присъстват на 
урок по родолюбие „нека 
таз свобода да ни бъде 
дар!” и да се възползват 
от ден на отворените вра-
ти в историческия музей, 
за да разгледат постоян-
ните и специални експози-
ции. В 10:00 часа започва 
поклонението пред памет-
ника на свободата, където 
ще бъдат положени венци. 

 През 2020 г. празникът 
на балканските градове 
„балканът пее и разказва“ 
ще се проведе на 6 юни.
 от почти половин век 
общините дряново, тряв-
на, Елена, Гурково, Котел 
и твърдица организират 
ежегодно Празник на бал-
канските градове „балка-
нът пее и разказва“. Всяка 
година домакинът е разли-
чен, като през 2020-а тряв-
на ще поеме щафетата от 
дряново.
 на работна среща с 
представители на шест-
те общини бяха изяснени 
подробности относно про-
грамата. бе взето решение 
празникът да се проведе 
на 6 юни, събота. По този 
начин събитието ще бъде 
обвързано с празника на 

трявна и ще се радва на 
още по-голям интерес.
 чрез жребий бе оп-
ределена поредността, в 
която ще се представят 
шестте общини - първи 
винаги са домакините, в 
случая трявна, втори ще 
бъдат фолклорните съста-
ви и изпълнители от общи-
на Елена, трети - Гурково, 
четвърти - твърдица, пети - 
Котел, и шести - дряново.
 официалното открива-
не на празника е пред-
видено за 10:30 часа на 
площада пред народно 
читалище „Пенчо славей-
ков 1871“. тогава община 
дряново тържествено ще 
предаде на община тряв-
на знамето и летописната 
книга на „балканът пее и 
разказва“. около сцената 

ще бъдат поставени шатри 
за всяка община, където 
занаятчии и творци ще по-
казват своите занаяти и 
произведения.
 след работната среща 
всички гости посетиха ста-
рото школо и даскаловата 
къща в трявна. Във втория 
обект представителите на 
дряново - николай Кара-
гьозов, заместник-кмет, и 
татяна декова, старши-
експерт в дирекция „Ху-
манитарна и инвестицион-
на политика“, споделиха, 
че ученици от клуб „Мла-
ди възрожденци“ в ПГи 
„рачо стоянов“ репетират 
легендарната постановка 
„Майстори“. домакините от 
трявна отправиха покана 
за представяне на поста-
новката в самата къща.

Дряíîвî пîема шафетата за 
празíика íа áалкаíñките ãраäîве

 от вчера стартира 
инициативата на специа-
лизиран музей за резбар-
ско и зографско изкуство 
в трявна „работилничката 
на баба Марта“.
 деца от първи, втори 
и трети клас от оУ „Проф. 
Пенчо николов райков“ 
гостуваха в музей „ста-
рото школо“ и изработиха 
красиви мартенички, които 
ще бъдат включени в из-
ложба.

продължава на стр. 5

“Раáîтилíичката 
íа Баáа Марта” 
îтвîри в Трявíа

Тîмиñлав Дîíчев: “Да íе правим пñихîза îт кîрîíавируñа”
 има заболяване, което 
има манталитет като грип. 
ако има болен, това не 
означава смърт. да не се 
създава масова психоза. 
Взети са всички мерки, 
които могат да бъдат взе-
ти. това заяви вицепре-
миерът томислав дончев 

по повод мерките, взети 
срещу заразата от коро-
навирус, вчера в ефира на 
нова телевизия. 
 „Всички трябва да бъ-
дат гъвкави в тази ситу-
ация. Хората по цял свят 
пътуват, може да не про-
явят симптоми”, съветва 

дончев.
 „ако хора, които се 
върнат от италия и се оба-
дят на личния лекар, той 
може да им пусне болни-
чен по преценка от въз-
раст, състояние на имунна-
та система и т. н.“, посочи 
вицепремиерът

 Във връзка със за-
честили запитвания на 
граждани относно прере-
гистрация на автомобили, 
на които е поставена до-
пълнителна газова уредба, 
сектор „Пътна полиция“ 
при областна дирекция на 
МВр – Габрово уведомява 
гражданите:

 При монтиране на до-
пълнителна уредба, поз-
воляваща работа на дви-
гателя на автомобила с 
втечнен нефтен газ (LPG) 
или сгъстен природен газ 
(CNG), се изисква изме-
нението в конструкцията 
да бъде заявено в Пътна 
полиция.             стр. 2

С урîк пî рîäîлюáие 
запîчват тържеñтвата

Каквî ñе изиñква за пререãиñтрация 
íа мîтîрíи превîзíи ñреäñтва
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асоЦиаЦиЯ по Вик на оБосоБЕнаТа ТЕриТориЯ, 
оБслуЖВана оТ „ВоДоснаБДЯВанЕ и канализаЦиЯ“ ооД, граД гаБроВо

о Б Я В л Е н и Е 
  Председателят  на  Асоциация  по  ВиК  на  обособената  територия,  обслужвана  от  „ВиК”  ООД,  гр.  Габрово, 
на основание чл. 91, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № 9 от 25.02.2020 г.   

о Б Я В Я В а
конкурс за длъжността: 

„Вик ЕкспЕрТ“ В „асоЦиаЦиЯ по Вик на оБосоБЕнаТа ТЕриТориЯ, 
оБслуЖВана оТ „Вик“ ооД – гаБроВо”

 1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:
  1.1. Място на работа - Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово. 
  Седалище  и  адрес  на  управление  на  асоциацията:  гр.  Габрово,  пл.  „Възраждане”  №  5.  Асоциацията  се 
помещава на адрес:  гр.  Габрово, бул.  „Трети март” № 6, етаж  III  (надпартерен), административната сграда на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово.
  1.2. Продължителност на работното време: 4 (чeтири)-часов работен ден, 5 (пет)-дневна, 20 (двадесет)-часо-
ва работна седмица. 
  1.3.  Характер  на  работата:  отговаря  за  всички  технически  ВиК  въпроси  във  връзка  с  дейността  на 
асоциацията;  следи  за  точното изпълнение на  договора  с ВиК оператора;  следи  за правилното  стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа 
регистър  на  всички  ВиК  проекти  на  обособената  територия,  финансирани  от  фондове  на  Европейския  съюз; 
участва  или  контролира  изработването  на  регионалния  генерален  план  на  ВиК  системите  и  съоръженията 
и  генералния  план  на  агломерации  над  10  000  е.  ж.  на  ВиК  системите  на  обособената  територия  и  на 
инвестиционните програми към тях.
  1.4. Размер на основната работна заплата, определена за длъжността: 440 лв.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  2.1. Образование: висше техническо, специалност:  инженерна в областта на ВиК.
 3. Допълнителни умения и квалификация:
  3.1. Компютърна грамотност: MS Office, специализиран софтуер, бази данни и регистри с информация относ-
но ВиК системите и съоръженията и други ВиК въпроси;
  3.2.  Познаване  на  основните  нормативни  актове,  свързани  с  изпълняваната  работа:    Закон  за  водите; 
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; Закон за регулиране 
на водоснабдителните и канализационните услуги; Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните 
и канализационните услуги; Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги; 
Закон за устройство на територията и др. нормативни актове, регулиращи отрасъл ВиК.
 4. Други допълнителни изисквания: 
  Умения  за  изпълнение  качествено  и  в  срок  на  задачите;  Работа  в  екип;  Професионална  компетентност; 
Аналитична компетентност.
  5. начин на провеждане на конкурса: интервю с кандидатите.
 6. необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  6.1. Заявление за участие в конкурс, подписано от кандидата – по образец;
  6.2. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ – по образец;
  6.3. Автобиография – европейски формат;
  6.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  6.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такива;
  6.6. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация, ако има такива.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие: 
  Документите за участие в конкурса се приемат в срок до 17:30 часа на 2 април 2020  г. включително и 
трябва  да  бъдат  подадени  лично  от  кандидата  или  чрез  пълномощник  в    Асоциация  по  ВиК  на  обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово, чрез Центъра за информация и услуги на граждани в Областна 
администрация – Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5, в рамките на работния ден от 09:00 до 
17:30 часа. На същото място на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика, за да се запознаят с нея.
  8. Оповестяването на конкурса, както и списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват 
на интернет страницата на Областна администрация – Габрово: www.gb.government.bg, секция „асоциация по 
Вик – габрово”.
  Обявлението за конкурса се публикува  във вестник „100 вести“.

нЕВЕна пЕТкоВа /п/
Председател на Асоциация по В и К  на обособената територия,  
обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово

   ДЪРЖАВЕН   КУКЛЕН   ТЕАТЪР 
ГАбРОВО
ОбЯВЯВА

Търг с явно наддаване 
за продажбата на следния актив: 

 Лек автомобил мЕРЦЕДЕС 212 Д 
СпРИНТЕР  (пътнически), 2874 куб. см; 
90 кW; 8+1 места;  дизел; първа регис-
трация 09.01.1998 г., с първоначална 
тръжна цена  2880,00 лв.

 Търгът ще се проведе на 4 март 2020 
г. от 13,00 часа.

 подробна информация за участие в 
търга може да получите на място в теа-
търа всеки работен ден до 13,30 часа.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

 В периода 09.03.2020 - 13.03.2020 г. от 09:00 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Габрово, с. драгановци (част от 
абонатите, захранени от тП 2).
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

 - Какви събития сте 
предвидили през тази го-
дина?
 - 2020 година е зна-
менателна за синдиката 
на българските учители, 
защото на 13 март се на-
вършват 30 години от учре-
дяването на синдиката на 
българските учители към 
Кнсб. ние сме най-голя-
мата структура в Кнсб, 
около 90 000 души. не е 
нужно да се хвалим, че 
сме най-авторитетните, 
най-изявените, най-работе-
щи членове на синдиката. 
ангажираме се със соци-
алните, трудовите права, с 
кариерното израстване на 
педагогическите специали-
сти.
 Много сме доволни, че 
вече няколко години по-
ред учителите получават 
увеличение на работните 
заплати, сега очакваме 
правителството да спази 
обещанието си да удвои 
стойността на работните 
заплати до края на своя 
мандат. имаме голям къс-
мет с един харизматичен и 
професионално отдаден на 
образованието министър 
- Красимир Вълчев, който 
9 години преди това е бил 
главен секретар на Минис-
терството и е много добре 
запознат с проблемите на 

средното образование. В 
негово лице срещаме не 
само разбиране, но и под-
крепа, и социално партни-
ране с Янка такева. до-
волни сме от нея, защото 
тя съумява да провежда 
политиките конструктивно 
и навреме.
 В областта нашите чле-
нове са 1400 души, 90 на 
сто от учителите са обхва-
нати. около 200 души са 
членове на други синди-
кати, има и стотина, кои-
то не са обвързани със 
синдикати. членството в 
синдиката е доброволно, 
но хората го предпочитат 
не само заради увеличе-
ние на средните работни 
заплати, а и за осигуря-
ване на възможност за 
придобиване на професио-
нална квалификационна 
степен. Всяка година се 
организират обучения от 
департамента за инфор-
мация и усъвършенстване 
на учители към софийския 
университет на място в 
Габрово. тази година те 
бяха на 20-21 февруари, 
после учителите се явяват 
за придобиване на профе-
сионална квалификацион-
на степен.
 През март ще се про-
веде обучение по-актуал-
ната тема „атестиране на 

педагогически специали-
сти“ с доц. надежда Ка-
лоянова от бургаския уни-
верситет. от 2021 година 
влизаме в нов атестацио-
нен период, след атести-
ране ще се определя ос-
новната работна заплата.
 - Има ли други инте-
ресни неща в Синдиката 
на българските учители - 
Габрово?
 - на 2 април ще се от-
крие изложба в национал-
ния музей на образова-
нието, която е посветена 
на 30-годишнината на син-
диката на българските учи-
тели, на тема „организи-

рано учителско движение 
в българия“, по повод 125 
години от създаването на 
български учителски съюз. 
същия ден в актовата зала 
на националната априло-
вска гимназия от 14 часа 
ще се проведе регионална 
кръгла маса на тема „185 
години новобългарско об-
разование и 30 години от 
създаването на синдиката 
на българските учители“. 
Поканили сме министър на 
образованието Красимир 
Вълчев, Янка такева е обе-
щала да дойде. Поканен и 
министърът на културата 
боил банов.

 на 13 юни ще се със-
тои голям учителски събор 
в рожен, пак по повод 
годишнината ни. очаква 
се да се съберем около 
14 000 учители от цялата 
страна.
 Паралелно с това сме 
обявили конкурс за соци-
алната роля на учителя 
от Възраждането до днес 
в българското общество. 
Може да участват есета, 
рисунки, разкази, за да 
се постави във фокуса не 
само увеличението на за-
платите, но и да се прово-
кира почитта към учителя, 
който е един безкрайно 
всеотдаен труженик. най-
накрая се заговори, че 
училището, учителят са 
факторите за създаване на 
професиите в обществото. 
и когато няма уважение 
към тази институция, се 
получава това, което се 
случва днес - загубване 
на уважението към учите-
ля, нежелание на младите 
хора да постъпват в тази 
гилдия, защото самите те, 
излизайки от училище, 
знаят колко неглижирано 
отношение има към учи-
теля от собствените им 
семейства. сега сякаш се 
налага да правим образо-
вателни политики повече 
за родителите, отколкото 
за самите деца. децата 
не са толкова виновни, 
те наследяват едно нихи-
листично отношение, тен-
денциозно подценяване на 
учителя, пренебрежително 
отношение към българско-
то образование, затова 
пращат децата да учат в 
чужбина. имала съм въз-

можност да бъда в много 
европейски страни и да 
разбера, че образовател-
ните системи никак не са 
по-добри от нашите. на-
против.
 - Като заговорихме 
за образователната сис-
тема, имат ли достатъч-
но познания учениците 
по български език и ли-
тература, говори се, че 
учениците са неграмотни, 
от една страна, а от дру-
га - материалът е доста 
остарял, децата дори не 
разбират някои архаич-
ни изрази, не им е ин-
тересно. Успявате ли да 
предизвикате интерес у 
децата за българските 
автори, Вие преподавате 
този предмет?
 - действително статис-
тиката за функционалната 
грамотност на нашите уче-
ници е назадоволителна 
и сме на задни позиции. 
Причината според мен 
не е в авторите. Причи-
ната е в ограничеността 
на четивната култура на 
децата, това става в се-
мейството. Всички ние от 
малки сме разглеждали и 
чели книжки. сега анга-
жираните млади родители 
предпочитат дигиталните 
комуникации, децата пра-
вят същото. Питам се как 
детето бързо научава тер-
мините на английски при 
компютърната комуника-
ция, а архаизма не може 
да проумее, то не иска да 
го проумее. дори „преве-
доха“ романа „Под игото“ 
на иван Вазов. затова 
казвам, че дигитализаци-
ята в училище е плюс и 

минус.
 тук на преден план е 
майсторството, педагоги-
ческият подход на учите-
ля, който трябва да прео-
бърне света на детето. с 
всички сили се стремим 
да накараме децата да 
възприемат прочетеното. 
и не само да се прочете 
книгата, а да се разбере 
какво от нея трябва да се 
запомни, важен е и учи-
телят, който да го накара 
да бъде съпричастно към 
текста. Въпреки всичко, 
когато поставиш учени-
ците в позиция да отво-
рят книгата, не отказват. 
имам литературен клуб и 
водя децата в регионална-
та библиотека, на събития, 
в историческия музей, в 
националния музей на об-
разованието, на срещи с 
творци. това ги докосва 
по някакъв начин.
 - Очаква ли се акту-
ализиране на авторите, 
които се изучават по бъл-
гарски език?
 - очакват се нови 
учебни планове и програ-
ми. Възможно е Минис-
терството да възложи на 
екипи да работят за обно-
вяване на материала. но 
Министерството е поста-
вено в една много трудна 
позиция, защото родител-
ската общност в желание-
то си да приспособи към 
„потребностите“ на своите 
деца програмите се опит-
ва да се меси твърде мно-
го. не е необходимо да се 
махне даден автор, но би 
могло да се смени творба-
та. Пак повтарям, важно е 
умението на учителя.

Реíета Кîлева: „Иñкаме äа прîвîкираме пîчитта 
към учителя - еäиí áезкрайíî вñеîтäаеí тружеíик”

ЖенИна Денчева

 Предстоящите събития на Синдиката на бъл-
гарските учители, повишаване квалификацията на 
педагогическия състав, инициативите по повод го-
дишнината на Синдиката на българските учители 
коментира неговият областен координатор Рене-
та Колева - Радичкова, председател и на Общинския 
координационен съвет на синдиката.

продължава от стр. 1
това изискване е в сила 

от 2014 година.
Промяната на данните за 

вида на горивото се заявява 
от собственика на превозното 
средство или упълномощено 
от него лице. на база на заяв-
лението се извършва промяна 
на данните в свидетелството 
за регистрация на МПс. за 
да бъде издаден нов талон 
с отразен в него съответния 
вид гориво, собственикът на 
превозното средство трябва 
да представи удостоверение 
за първоначална проверка на 
газовата уредба. този доку-
мент се издава от лицензиран 
сервиз. 

Промяната на данните за 
вида на горивото трябва да 
се заяви от собственика или 
упълномощено от него лице 
в Пътна полиция при извърш-
ване на първата промяна в 
регистрацията, но не по-късно 
от 3 години от първоначал-
ната проверка на уредбата 
по реда на наредба № н-3 
от 18 февруари 2013 година 
на министъра на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията, изискуема по 
чл. 148 ал. 1 от закона за дви-

жение по пътищата.
Пътна полиция изисква 

следните документи при пре-
регистрация на МПс, регис-
тирани след месец септември 
2014 година:
 удостоверение за пър-

воначална проверка от лицен-
зиран сервиз;
 свидетелство за регис-

трация на МПс част 1 и част 
2;
 полица за валидна за-

страховка „Гражданска отго-
ворност;
 валиден документ за 

самоличност на собственика 
или на упълномощеното от 
него лице;
 нотариално заверено 

пълномощно.
за пререгистрация на 

фирмени моторни превозни 
средства не се изисква пълно-
мощното да бъде нотариално 
заверено.

стойността на услугата е 
20 лева, които се заплащат по 
банков път или на място чрез 
Пос-терминално устройство.

Пререгистрацията се из-
вършва по документи и не е 
необходимо да се явявате в 
сектор „Пътна полиция“ с мо-
торното превозно средство.

Каквî ñе изиñква за 
пререãиñтрация íа МПС

 на редовно заседание на об-
щински съвет – севлиево, което ще 
се проведе днес от 14:00 часа, ще 
бъдат обсъдени 18 точки от дневния 
ред на заседанието. В началото 
общинските съветници ще гласуват 
бюджетната прогноза на община 
севлиево за местни дейности за 
периода 2021-2023 г. и ще опреде-
лят сумата, която да бъде поета за 
краткосрочен общински дълг. някол-
ко са точките от дневния ред, свър-
зани с общинска собственост на 
територията на общината. общин-
ският съвет ще приеме отчета за 
дейността на Местната комисия за 
борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълно-
летните в община севлиево за 2019 
г. и програма за развитие на тури-
зма в община севлиево през 2020 г. 
 Ще бъде гласувана дългосроч-
ната програма за насърчаване из-
ползването на енергия от възобно-
вяеми източници на територията на 
община севлиево, както и поста-
вянето на мемориална плоча вър-
ху фасадата на народно читалище 
„развитие – 1870“ във връзка със 
150-годишния му юбилей. 
 Ще бъде подложено на обсъж-
дане и кандидатстването на община 
севлиево за финансово подпома-
гане по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г.

Оáщиíñките 
ñъветíици в Севлиевî 
заñеäават äíеñ

http://www.gb.government.bg


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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 27 февруари 2020 г., година XVI, брой 8 (3271)

ХРИСТИЯНИ

 
 

27 ч Преп. Прокопий декаполит, изповедник
28 п Преп. Василий изповедник. св. мчца 
Кирана солунска (службата е великопостна) 
(блажи се риба и млечни храни) (тип. с. 420)
29 с св. Йоан Касиан римлянин
1 н U Неделя Сиропустна (Сирни заговез-
ни). Св. прпмчца Евдокия Илиополска. Гл. 4, 
утр. ев. 4, ап. Рим. 13:11-14:4 (с. 323), лит. ев. 
мт 6:14-21 (На вечернята се извършва взаим-
но опрощение) (Тип. с. 421)
2 п св. свщмчк теодот, еп. Киринейски 
(начало на Великия пост) (сутринта   утреня, 
часове, вечерня) (Вечерта   Велико повечерие 
с канона на св. андрей Критски  I част) (тип. с. 
23, с. 424)      
3 в св. мчци Евтропий, Клеоник и Васи-
лиск. ден на освобождението на българия от 
османско иго (сутринта   утреня, часове, вечер-
ня) (Вечерта    Велико повечерие с канона на 
св. андрей Критски II част)
4 с Преп. Герасим Йордански. Преп. иа-
ков Постник (Прежд. лит.) (тип. с. 425) (Вечер-
та   Велико повечерие с канона на св. андрей 
Критски III част)
5 ч св. мчци Конон и Йоан българин. Мчца 
ираида (Вечерта    Велико повеч. с канона на 
св. андрей Критски IV част)

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
27 февруари - 5 март

150 ãîäиíи îт ñъзäаваíетî íа Бълãарñката екзархия - 
äîñтижеíие íа утвържäаващата ñе áълãарñка íация

ДанИела Цонева

 на 28 февруари 1870 г. турско-
то правителство издава ферман за 
създаването на самостоятелна бъл-
гарска църква под името „българска 
екзархия“. Многогодишната борба на 
българите за отхвърляне на чуждата 
духовна зависимост е увенчана с 
победа. обусловена от редица соци-
ални, политически и идейни фактори, 
борбата за църковна независимост е 
резултат от естественото развитие на 
българското възрожденско общество. 
създаването на българската екзар-
хия като „общобългарска институция, 
гарантираща легитимно националното 
единство”, е не само успешен край 
на църковния въпрос, но и важно 
достижение на „утвърждаващата се 
българска нация”. с учредяването на 
Екзархията, която е „призвана да 
организира църковно-духовния живот 
на българите”, се полага и началото 
на нов етап на вътрешното самоу-
правление. В процеса на българското 

администриране през 70-те години на 
XIX век изграждането на екзархийска-
та структура на управление се явява 
важна необходимост за обособява-
нето и признаването на целокупната 
българска национална общност.  
 със свой принос в постигането на 
българската църковна независимост 
са и габровци, които чрез различни 
прояви се вписват в процесите на 

формиране на национално самосъз-
нание. В Габрово, което като цър-
ковно-религиозна община спада към 
търновска епархия, през периода на 
Възраждането религията има важно 
значение в духовния и обществен 
живот на населението. Църквата из-
пълнява важни регулативни функции 
в областта на мирогледа, морала и 
бита, в начина на живот, в отношени-
ята между хората и различните про-
слойки на обществото. В условията на 
османското господство в българските 
земи, когато православието и бъл-
гарщината се отъждествяват, култо-
вото предназначение на църковните 
институти съвпада с историческата 
необходимост от запазване на на-

родностното съзнание. Като чисто 
българско селище Габрово и габровци 
съхраняват своите религиозни вярва-
ния и народни традиции. Канонизи-
раните габровски светци дамаскин 
Габровски, Лазар дебелдялски, онуф-
рий Габровски са не само примери 
на великомъченици за православната 
вяра и народност, но и свидетелство 
за стремежа на габровци да отстоя-

ват своето духовно единство.
 В Габрово има значителен кръг от 
представители на църковната инте-
лигенция, която е с вековно същест-
вуване. Възрожденското духовенство 
е втората по количество група след 
учителите. отнесено към т. нар. клери-
кална интелигенция, по своя социален 
произход то е свързано с различни 

слоеве на народа и най-вече със са-
мото духовенство. османската власт 
го третира в политическо и финансо-
во отношение наравно с останалите 
българи. Успоредно с това то изпитва  
финансовия и духовен натиск на ви-
сшето гръцко духовенство.
 Габровското духовенство предста-
влява значителна част от възрожден-
ската ни интелигенция. най-голяма 
е групата на свещениците (т. нар. 
бяло духовенство), чийто брой през 
различните периоди е различен. за 
времето от 1527 до 1706 г. в зограф-
ския поменик като поклонници са 
вписани трима свещеници, факт, кой-
то предполага, че поне още 
един или двама са останали 
за извършването на църковни 
треби в селището. В документ 
от 1766 г. като свидетели се 
подписват пет свещеника ед-
новременно, като вероятно не 
са записани всички. а за 
периода 1830-1872 
г. в Габрово 
са ръкопо-

ложени 13 свещеника. 
 от втората половина на ХVII в., 
когато в селището ни е открит свето-
горският метох, църковната интелиген-
ция е представена от още една група 
– монасите или черното духовенство. 
Представителите му се увеличават 
постепенно в началото на ХVIII в. с 
откриването на рилския метох, а през 

30-те години на ХIХ в. - с изгражда-
нето на соколския и девически ма-
настир. т. е. към местното бяло духо-
венство се прибавят и таксидиотите в 
двата метоха, монахините и монасите 
в манастирите. В соколския манастир 
в началото на 50-те години на ХIХ 
век те са 11 души, а по сведения на 
найден Геров през 1858 г. са само пет 
без игумена. В гръцкия светогорски 
метох живеят и изповядват монаси 
до развоя на църковната борба през 
60-те години, а в рилския – до 1870 г., 
когато с ферман е признато правото 
на българите да имат самостоятелна 
църк- ва. 

 Причините за на-
растване броя на свеще-
нослужителите в Габрово 
са много и различни. ос-
новните се определят от 
стопанското стабилизира-
не на габровци, които мо-
гат да издържат по-голям 
брой свещеници. Проме-
ните в политическата об-
становка – по-свободният 
режим за изповядване на 
култа, строежът на нови 
храмове, също са в осно-
вата за увеличаване броя 
на габровското духовен-
ство. ако първоначално 
монашеското съсловие в 
Габрово преобладава, по-
степенно от 30-те години 
на ХIХ век се увеличава и 
броя на поповете. 
 Енорийските све-
щеници започват да об-
служват не само и главно 
религиозните нужди на 
местното население, но 
се включват активно в 
многобройните социално-
културни дейности – ръко-
водят килийното, някои от 
тях са и учители във вза-
имното училище, стават 

организатори на местното общество, 
те са и влиятелни фигури в общините 
и настоятелствата, спомоществовате-
ли и разпространители са на книги 
и вестници, представители на своето 
паство пред официалните държавни 
кадийски и църковни власти, събирачи 
на църковни даждия. 

Продължава на стр. 4

 Като пратеник на габровци свещеник 
Стeфан Станимиров слага подписа си под 
изработения през 1869 г. „Привременен  
устав за управлението на духовенството 
и духовните дела на Търновска епархия“

 на 1 март е неделя 
сиропустна - сирни заго-
везни или Прощална не-
деля. това е празник на 
всеобщото опрощение. 
след тях започват Велик-
денските пости. телесният 
пост или т. нар. говеене, 
на който подлагаме тялото 
си, е в пряка връзка с 
духовния пост, чрез кой-
то се опитваме да станем 
богоугодни. Когато телес-
ното въздържание и пре-
чистване не е съчетано с 
духовно такова, постенето 
се превръща в обикновена 
диета. чрез отказ от блаж-
на храна вярващите се 
опитват да смирят душата 
си и да се покаят за гре-
ховете си.
 Великденските пости 
са най-продължителните и 
най-строгите в православ-
ното християнство. нари-
чат се още четиридесетни-
ца, защото продължават 
в седем седмици или че-
тиридесет дни. четириде-
сетницата е установена от 
християнската църква в па-
мет на 40-дневния пост на 
иисус Христос в пустинята.
 Повтаряйки изпитание-
то на сина божи, хората 
получават възможност да 
се покаят и да очистят 

душите си и телата си. ос-
новните правила, на кои-
то се подчиняват всички 
постове в Православното 
християнство, включител-
но и Великите пости (чети-
ридесетница), са следните:
 1.  Човек  се  въздържа  от 
храна,  за  да  се  бори  с  греха. 
Вярата  му  се  измерва  с  въз-
държанието,  а  не  с  изнемогата 
на  тялото. Преди вярващият да 
реши да се подложи на продъл-
жителни пости, той трябва да е 
наясно със силите си;
  2. Трябва да започне да се 
подготвя от рано за това изпи-
тание. Църквата определя поста 
като  аскетичен  подвиг,  който 
изисква  предварителна  подго-
товка.  Решите  ли  да  спазите 
постите, опитайте се да подгот-
вите  тялото  си,  като  започнете 
да постите всяка сряда и петък 
през годината;
  3. Преди да постите, посе-
тете  духовно  лице  –  свещеник, 
който  да  благослови  поста  ви 
и  да  ви  напътства  през  това 
изпитание;
  4. Постите не са изпитание 
по силите на всеки и църквата 
се е съобразила с това. Болни-
те,  бременни,  малките  деца  и 
пътешествениците са освободе-
ни от говеене;
  5. Заговяването (яденето на 
месо) става само след отслуж-

ването на празничната литургия, 
която  отбелязва  края  на  гове-
енето.  Захранването  с  блажни 
продукти и меса трябва да ста-
ва постепенно и внимателно;
  6.  Шест  степени  на  стро-
гост са определени от Църквата 
в Типика. Те са:
  - всичко освен месо (Мес-
ни заговезни);
  - вкусване на риба; в тези 
дни е позволена и гореща хра-
на,  приготвена  с  растителна 
мазнина;
  - гореща храна с растител-
но масло;
  -  гореща храна без мазни-
на;
  - студена храна без мазни-
на и без топли напитки (т. нар. 
сухоежбина);
  - пълно въздържане от хра-
на.
  7.  Постенето  без  духовно 
пречистване не е пост, а обик-
новено въздържание или диета. 
Истински  вярващите  християни 
трябва  да  се  въздържат  от  по-
роци и страсти. Те трябва да се 
стремят  да  изкоренят  лошото 
от  сърцето  и  душата  си,  да  се 
опитат  да  простят  нанесените 
им  обиди.  Постенето  е  отказ 
не  само  от  блажна  храна,  но 
и  от  зрелища  и  забавления, 
също  така  и  от  секс,  дори  за 
брачните  двойки.  Забранява  се 
гледането на телевизия.

Иñтиíñкият пîñт вîäи äî прîмяíа
 Постим, за да се доближим повече до Бога, а не за да 
бъдем видeни или хвалени от хората.
 Постим, защото обичаме Бога Подателя повече отколко-
то Неговите материални дарове, които консумираме.
 Постът е жертва на смирената любов на човека към 
Бога, когато е съединен с благодарствена и просителна мо-
литва, отправена към Бога.
 Който пости, но не се моли, не събира духовна светлина в 
душата, а извършва просто едно биологично и психологическо 
упражнение, заради здравословни или естетически подбуди.
 Истинският пост не е само въздържание от храни с 
животински произход, но и въздържание от всяка материална 
лакомия и похот за егоистично властване над другите; той е 
въздържание от всяка мисъл, слово или дело, което намалява 
любовта към Бога и ближния.
 Истинският пост трябва да бъде съединен със смирение 
и радост на сърцето, за да бъде вътрешно, интимно, духовно 
дело на лично общение на човека с Бога, Който вижда тайн-
ствено и мълчаливо душата и делата на вярващия и жертво-
готовен човек, молитвеник и постник.
 Чрез поста участваме тайнствено в четиридесетднев-
ния пост на Господ Иисус Христос в пустинята. Никой не 
може да победи злите духове и мрачните, егоистични страс-
ти, ако преди това не е придобил светлината на божествена-
та благодат чрез пост и молитва.
 Ако е придружен с дела на материалната или духовна 
милостиня, постът прави от постещия човек светлина сред 
хората и избран съсъд на Божията любов.
 Постим, защото обичаме Господ Иисус Христос и же-
лаем да се храним още повече от словата на Св. Писание, 
от словата, които слушаме по време на св. служби и така 
да укрепваме нашата молитва, за да израстваме духовно в 
общението с Бога.
 Постът е и белег на желанието на вярващия човек да се 
освободи от лакомията по ограничени и преходни материални 
неща, за да се съедини чрез по-усилена молитва с безграничния 
и непреходен Бог, Изворът на живота и на вечната радост.
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Продължава от стр. 3
 за да изпълняват своята най-ва-
жна функция – да проповядват и 
обучават, голямо значение се отдава 
на изискването за образованост на 
свещениците. През ХVIII – началото на 
ХIХ век поради липсата на други учи-
лища една част от свещеничеството 
в Габровския регион получава своето 
образование в килийните училища - 
първите основани при двата метоха. 
През първото и второто десетилетие 
на ХIХ век се откриват и редица част-
ни училища, които също дават елемен-
тарна грамотност и с това огранича-
ват изискванията към образователния 
ценз на духовенството. развитието на 
потребността от рационални знания 
и зараждането на национално само-
съзнание налагат и на свещениците 
да се приспособят към новите изиск-
вания на времето. В отговор на тези 
изисквания е открито Габровското 
взаимно училище (1835 г.), в което се 
учат габровските свещеници стефан 
станимиров, Васил Михов, иван поп 
Петков, неофит Георгиев соколски, 
стефан Кънев и др. През 40-те годи-
ни на ХIХ век, както и в следващите 
десетилетия, много габровски младе-
жи постъпват в духовни училища и 
академии в русия като априлови сти-
пендианти, с което се материализира  
стремежа на българското общество да 
има свои образовани духовници. от 
тях духовен сан приема само стефан 
Кънев, който до освобождението е 
единственият габровски свещеник със 
специална богословска подготовка. 
 относително ниските доходи на 
свещениците ги принуждават, за да 
издържат семействата си, да упражня-
ват някакво допълнително занимание. 
По силата на тези обстоятелства и на 
традицията част от габровските духов-
ници изпълняват службата на учители. 
Учителстването им е доказателство, 
че енорийските свещеници са изби-
рани измежду грамотните българи. 
Първите учители в килийните училища 
са монасите таксидиоти. 
 В училището при рилския метох 
учителстват монасите теодосий и Пан-
фнутий (1766 г.), Йеротей рилски, х. 
Кесарий (1811 г.), теофан рилски (1814 
г.), а около 1827-1828 г. - Гаврил рилец, 
който запознава децата с четирите 
аритметични действия и арабските 

цифри. В съществуващото към края на 
ХVIII и началото на ХIХ век при църк-
вата „св. Йоан Предтеча“ килийно 
училище около 1813 година учителства 
поп Васил. свещеници обучават деца 
и в своите частни училища. до 1820 
година такива училища в Габрово 
имат поп Вълчо, поп Васил, поп Велчо 
Грудов, поп денчо п. икономов, дякон 
Йеротей.
 През следващите десетилетия на 
ХIХ век в Габрово продължава прак-
тиката, макар и при други условия, 
в редиците на възрожденското учи-
телство да се вливат духовни лица. 
Поели ограмотяването на младите 
българи като морален ангажимент, те 
продължават традицията от предход-
ните години. свещениците неофит 
Г. соколски, Михал Маринов, Васил 
Михов, стефан Кънев преподават в га-
бровските училища през различни пе-
риоди. Поп Михал Маринов е учител в 
Лъчанското училище от 11 май 1859 г. 
Васил Михов започва учителстването 
си през 1860 година в Падалското учи-
лище. а от май 1862 година преподава 
известно време в общото взаимно 
училище турски език, като едновре-
менно е учител и в Лъчанското учили-
ще. 
 В началото на 1866 година той 
подписва договор с общината за учи-
тел в Габровското главно училище, къ-
дето преподава с прекъсвания до сеп-
тември 1895 година турски език и за-
кон божи. неофит Георгиев соколски 
започва учителската си практика през 
1842 година в село Енина, Казанлъш-
ко, където преподава „четмо и писмо 
по взаимоучителния метод“. след като 
обогатява познанията си при Христо-
дул Костович в Габровското класно 
училище, отец неофит продължава 
да учителства през 1850 или 1851 г. 
в село Шипка като разширява кръга 
на преподаваните знания – с църков-
нославянска граматика, аритметика, 
землеописание, закон божи, псалтика 
(черковно пеене) и краснопис. набрал 
значителен опит и с добра подготовка, 
от 1 януари 1854 г. неофит Г. сокол-
ски е учител в Габровското главно 
училище. на следващата 1855 година 
закупува за 800 гроша място от га-
бровския търговец х. Петър бакалов, 
на което построява свое частно учи-
лище. В известното „поп неофитово 

школо“ първата година се учат до 120 
деца, между които и 18 девойки. не-
гови ученици са тодор бурмов, райчо 
Каролев, иван Гюзелев и др.  
 освен като учители, представи-
тели на габровското духовенство по-
кровителстват млади габровчета да 
продължат образованието си в русия. 
неофит Г. соколски подпомага с пари 
ученика си тодор бурмов, който зами-
нава за Киев, за да учи в духовната 
академия. архимандрит Йосиф сокол-
ски подкрепя с пари и храна, издейст-
ва стипендии, съдейства за настаня-
ване в учебни заведения на български 
младежи. През 1863 година с неговото 
съдействие райчо Каролев постъпва в 
Киевската духовна семинария, а след 
това завършва и духовната академия. 
Като го нарича „моят благодетел“, 
в писмо от 25 март 1873 г. Каролев 
изразява своята благодарност: „аз 
вечно ще те помня и ще ти бъда при-
знателен“. 
 Габровските духовници са съпри-
частни и към идеята на габровци да 
построят нова сграда за училището. 
със съответни парични дарения седем 
свещеника вписват своите имена в 
изработения от самия Васил априлов 
документ от 29 август 1847 г. Хаджи 
поп силвестрий дава за новото учи-
лище 1 000 гроша, рилският духовник 
х. захария – 500 гр., поп Велчо Грудов 
– 250 гр., поп Геню Цанков – 150 гр., 
по 100 гроша даряват свещениците 
Цоню Йовков, ив. икономов, Христо 
Йовчев. 
 стремежът на духовенството за 
религиозното ограмотяване на бъл-
гарите намира своето проявление в 
първите проекти за организиране на 
богословско училище. свои идеи за 
създаване на духовно училище с пан-
сион има и архимандрит Йосиф со-
колски. 
 около средата на 30-те години 
на ХIХ век той открива в сокол-
ския манастир килийно училище за 
подготовка на послушници, в което 
привлича за учител йеромонах нео-
фит Хилендарски бозвели. замислено 
като етап от създаването на духовна 
семинария, с напускането на неофит 
бозвели през лятото на 1837 година 
училището замира поради липсата на 
добре подготвени учители. намерение-
то на Йосиф соколски за откриването 

на богословско училище намира ново 
проявление през 40-те години. чрез 
издействаното през март 1847 година 
разрешение започва обхождане на 
търновската епархия за събиране на 
помощи, необходими за осъществява-
не на идеята му. неуспехът не слага 
край на намеренията и опитите на 
архимандрита да действа за открива-
не на духовно училище. чрез найден 
Геров той търси подкрепата дори на 
руския св. синод. 
 Вероятно поради факта, че ня-
кои от габровските свещеници са 
едновременно и учители, или поради 
стремежа да повишат образоваността 
си, свещениците от Габрово стават 
спомощници на училищна книжнина. 
засиленият интерес на низшето ду-
ховенство към книгите със светско 
съдържание може да се обясни и с 
необходимостта от поддържане или 
повишаване на авторитета им, кой-
то е под непрекъснатия прицел на 
общественото мнение, преценка и 
критика. По-голяма част стават спо-
моществователи на няколко заглавия. 
твърде често в спомоществователс-
ките списъци се срещат имената на 
свещениците неофит Г. соколски, Ва-
сил Михов, стефан станимиров, иван 
икономов, димитър бочаров, архи-
мандрит Йосиф соколски, йеродякон 
Кирил Ватопедец и др.
 Участието на габровското духовен-
ство в борбата за църковна независи-
мост е поредна илюстрация на проце-
са за съзряване на общественото му 
чувство и ангажираност. Във време, 
когато българите от търновска епар-
хия поставят въпроса за избиране на 
български архиереи, който постепенно 
приема формата на движение против 
гръцките владици, архимандрит Йосиф 
соколски става основател на два ма-
настира в Габрово – соколския и де-
вическия. тяхното създаване е проява 
на стремежа за опазване и развитие 
на българската националност чрез 
правото на българина да има своя 
църква.  
 През 40-те години на ХIХ век сред 
цариградските българи се оформя 
идеята за създаване на български 
храм и в столицата, който да се 
превърне в „народно средище за 
българите не само в Цариград, но и в 
цяла турция“. за изграждането на тази 
църква откликват и габровските ду-

ховници. В отговор на окръжните пис-
ма до българските църковни общини  
габровци събират само за един ден 
парична помощ в размер на 12 224 
гроша. сред изброените 29 габровци, 
които „в едно мигновение принесоха 
едно достопохвално количество“, „Ца-
риградски вестник“ от 1 януари 1860 г. 
отбелязва и имената на архимандрит 
Йосиф соколски, на архимандрит х. 
силвестрий, дали по 500 гроша, както 
и на йеромонах Йеротей – 106 гроша. 
 Габровското духовенство е съпри-
частно към всички събития, белязали 
пътя към изграждането на самосто-
ятелна българска църква. след Ве-
ликденската акция от 1860 година в 
габровските църкви и свещениците 
по тържествен начин се отричат от 
гръцкия патриарх. а когато църковният 
събор от 24 февруари 1861 г. низверг-
ва (сваля) и заточва иларион Мака-
риополски - човекът, главна фигура в 
борбата срещу гръцкото църковно иго, 
в негова защита на 26 март 1861 г. в 
местните църкви е афоресано (отлъче-
но) цялото гръцко духовенство с па-
триарха. това събитие е хроникирано 
в книгата „духовен Маргарит“, изда-
дена през 1773 година и днес съхра-
нявана в църквата „св. богородица“. 
изборът на Първи български екзарх 
е отбелязан в Габрово с тържество, 
в деня на което бият камбаните на 
всички църкви, а сред произнеслите 
възхваляващи речи е и свещеник Ва-
сил Михов.
 Представители на габровското 
свещеничество са избирани като пъл-
номощници за участие в епархийски 
събрания, в първия епархийски събор 
за устройване на църковните дела. 
Като пратеник на габровци свещеник 
стeфан станимиров слага подписа 
си под изработения през 1869 година 
„Привременен устав за управлението 
на духовенството и духовните дела на 
търновска епархия“. 
 развитието на габровското духо-
венство през периода на Възражда-
нето следи механизма в развитието 
на процесите, характерни за клери-
калната интелигенция като цяло. В 
резултат на историческите условия 
свещеничеството добива в известен 
смисъл „светски“ облик на живот и не 
се изявява като напълно затворена 
група, рязко разграничена по статут и 
бит от местното население. 
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 тук става ясен целият аб-
сурд на психологизма – не, 
не на психологията, а тъкмо 
на психологизма! Психологиче-
ското свеждане на всичко до 
субективното и до иманентното 
няма никакво право на позата 
на мефистофелската ирония, 
защото самò става комично в 
своята претенция да заподозре 
и отстрани обективно истинно-
то и трансцендентното. автен-
тичната реалност на бащата и 
майката съвсем не изчезват от 
това, че аз пренасям върху тях 
своите психически комплекси и 
архетипите на колективно-без-
съзнателното – автентичната 
реалност на света изобщо не 
изчезва от това, че гърците са 
пренасяли върху него архети-
па на душата и са го смятали 
за одушевено същество, и, на-
края, автентичната реалност 
на абсолютното ни най-малко 
не изчезва поради това, че 
върху него се пренася архетипа 
на личността, на бащата. ние 
настояваме, че този пренос е 
напълно обоснован, тъй като 
архетипът на бащата се явява 
адекватен символ на абсолют-
ното. и тук са налице най-дъл-
боките възможни основания за 
символизирането на абсолют-
ното посредством архетипа на 
личността. В самата личност 
е налице нещо, което прилича 
на абсолюта: в действителност 
личността съществува в, чрез и 
заради себе си. 
 същото може да се каже 
и за абсолютното. Личността е 
първопричина и крайна цел на 
своите действия, и не можем 
да символизираме абсолютното 
по друг начин, освен чрез пър-
вопричината и крайната цел на 
битието. 
 Личността е изначална сво-

бода на творчеството и само-
цел. същото това може да се 
каже и за абсолютното: всичко 
съществува от него и заради 
него. с една дума, личността 
е самосъзиждане, самост.[3] и 
абсолютното е самосъзижда-
не, и абсолютното е самост. 
Aseitas[4] – ето в какво са 
сходни те. В съществуването в 
себе си и за себе си, „An-und-
für-sich-Sein“. няма друга пара-
дигма за абсолютното.
 така се разкрива идеята 
за богоподобието: бог и човек 
си приличат един на друг и в 
това не се съмнява никой – 
нито лековерните гръцки поети 
(както това е посочвал св. ап. 
Павел), нито скептичният Ксе-
нофан, нито Фойербах, нито 
Фройд или Юнг. Кой от тях оба-
че твори другия: бог – човека, 
или човек – бога? Кой е пър-
вичният, кой е архетипът, кой 
е изначално съществуващият 
и кой отобразът? достатъчно е 
да поставим въпроса по този 
начин, за да отстраним недоу-
мението на човекобòжеството. 
В своя метафизически въпрос 
„откъде и накъде?“ човекът се 
стреми да отобрази изначал-
но съществуващото и крайния 
смисъл на битието. В самия 
въпрос, в своето принципно 
чувство за самия себе си чове-
кът съзнава своята зависимост, 
своята обусловеност, своята 
не-изначалност.
„Да	бях	обаче	толкова	чудесен,
отде	 ли	 произлязъл	 съм	 –	 бе-
звестен,
а	сам	от	себе	си	да	съществу-
вам	аз	не	мога…“.[5]
 това, че човекът не е съз-
дал сам себе си, за него е 
нещо очевидно. Претенцията 
да си създал абсолютното би 
означавала заедно с това и 
претенция да си създал целия 

свят, както и самия себе си. 
тази претенция е безумна (рече 
безумец в сърцето си: „няма 
бог“[6]). човекът не твори себе 
си от нищо, а намира себе си 
сътворен, и в изумлението си 
пита:
„Кой	ли	мен	с	враждебна	власт
от	нищото	извикал	е?“.[7]
 от неведомата дълбина на 
битието аз съм възникнал не 
със своя власт и съм приз-
ван към неведома за мене цел 
(„живот, защо си ми ти да-
ден?“[8]. тъкмо това е тайната 
на творението, чудото на тво-
рението, чувството за сътворе-
ност, съпроводено от неговото 
удивление, от което ще се роди 
размишлението, а всъщност – и 
цялата наука, и цялата филосо-
фия, и цялото богословие. на 
това място е заложено ада-
мантовото основание на „он-
тологическия аргумент“, който 
представлява велика традиция 
в руската философия. онтоло-
гическият аргумент е указание 
за онтологическия фундамент, 
за „достатъчното основание“, 
за fundamentum bonum, защото 
всяко явление е phenomenon 
bene fundatum (Готфрид Лайб-
ниц).[9] човекът е възникнал 
от неведомия абсолют: в това 
ние не трябва да се съмнява-
ме, дори напротив – тук лежи 
непоклатимото основание на 
всички съмнения, защото ние 
се съмняваме не във фунда-
мента на битието, а в това 
как да мислим и как да си 
представяме този фундамент. В 
какви идеи, в какви символи и 
йероглифи се изразява по най-
добър начин абсолютът? – ето в 
какво се състои въпросът, ето 
къде е възможно съмнението. 
„Враждебна власт“ ли ме е из-
викала от нищото или любовта 
на бащата към сина?

 Цялата ни вяра в открове-
нието утвърждава единствено, 
че в определени символи (в 
символа на вярата), в опреде-
лено слово, в определени дог-
мати абсолютното се открива 
или по-вярно пооткрехва себе 
си, а в други се скрива и за-
тъмнява. суетна ли е тази вяра 
или тя е истинна? ако същест-
вуват такива слова за абсо-
лютното, които откриват нещо 
за него, това ще означава, че 
съществува и една съизмери-
мост между човека и абсолюта, 
независимо от цялата несъиз-
меримост между тях. ако бог 
може да каже нещо на човека 
и човекът може да каже нещо 
на бога, то между тях същест-
вува една общност на словото, 
общност на логоса, общност на 
ума. богоподобието е същест-
вено предположение на всяка 
религия, на всяко откровение 
– особено на истинното. Ето 
обаче кое е забележителното: 
богоподобието е предпостав-
ката на всяко знание, на всяка 
наука, защото ако математи-
ката на божествения архитект 
на света нямаше нищо общо с 
нашата математика, познанието 
за света, астрономическото по-
знание би било просто невъз-
можно. това обаче означава, 
че нито един експеримент не 
би успял, никаква техника не 
би била възможна и никакво 
творчество на човека не би 
съществувало, защото земният 
архитект не би могъл с разу-
ма си да построи нищо, което 
дори за миг да би просъщест-
вувало пред лицето на небес-
ния архитект. творчеството на 
човека предполага предзнание 
и провиждане, а тези свойства 
са божествени. бог е творец, 
поет на битието, но и човекът 
е творец, поет на културата – 

доколкото той култивира, а не 
разрушава създадения за него 
Едем. и ако той притежава 
несъвършена (макар и дейст-
вително богоподобна) поезия, 
ако притежава не абсолютно, 
но дори и безкрайно малко 
предзнание и провиждане, то 
това само доказва, че той не 
е абсолютен, но е абсолюто-
подобен, че той не е бог, но е 
икона на божеството.

*   *   *
 богоподобието представля-
ва основната предпоставка за 
разбирането на същността на 
човека. Вън от богочовешкия 
проблем човекът е немислим, 
тъй като той стои в същностна 
връзка с абсолюта – в него е 
вкоренен и в него е утвърден.
 и ако ние отклоняваме пър-
вото решение на богочовешкия 
проблем – решението, което е 
„човеко-божеско“ и което обяс-
нява богоподобието с това, че 
човекът създава бога по свой 
образ и подобие, то на нас 
ни остава второто - богочо-
вешкото, което утвърждава, че 
бог създава човека по свой 
образ и подобие. Първото ре-
шение е иманентното: човекът 
се затваря в себе си, в своето 
съзнание, и отъждествява бога 
със своите „понятия“ и своите 
си „представи“ и фантазии от-
носно него. Последователно 
промисленият иманентизъм е 
солипсизъм – съществува един-
ствено моето съзнание и све-
тът е само „моя представа“, и 
бог е само „моя представа“. 
Второто решение е трансценди-
рането. Във всяко търсене, във 
всяко свое творчество и във 
всеки свой стремеж човекът 
трансцендира себе си. Еросът 
на абсолютното, стремежът към 
дълбочината и към висотата са 

трансцендиране. човекът не е 
изначален и не е самодостатъ-
чен. съществува битие, което 
е по-дълбоко и по-висше от 
него. Все пак обаче той нами-
ра в себе си отображението и 
печата на крайната дълбина и 
крайната висота. такава е глед-
ната точка на християнската 
антропология.
 от гледната точка на свето-
отеческата антропология чове-
кът е икона на божеството – в 
това е разгадката на тайнстве-
ната му същност. да се раз-
бере обаче нейният смисъл е 
възможно единствено в случай 
че разгърнем цялата йерархи-
ческа структура на степените 
на битието, в която човекът е 
вплетен и която той носи и въз-
произвежда в себе си. В този 
смисъл отците на Църквата на-
ричат човека микрокосмос – 
малък свят, съдържащ в себе 
си елементите и структурата на 
големия свят, но носещ в себе 
си още и нещо друго, което 
напуска пределите на всичко 
природно и космическо.
 човекът е множествен, той 
не може да бъде сведен до 
един елемент, до една само 
субстанция. Материализмът е 
точно толкова лъжовен, кол-
кото е и спиритуализмът. не 
можем да разберем човека 
също така и като съчетание 
на две, стоящи редом една до 
друга субстанции – мислеща и 
протяжна, както това прави де-
карт. човекът се състои от три-
те йерархически възхождащи 
степени – на тялото, на душата 
и на духа. По достойнството си 
душата е по-високо от тялото 
и тя „одушевява“ тялото. духът 
е по-високо и от тялото, и от 
душата, и той одухотворява тя-
лото и душата. 

Продължава в четвъртък
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Катя Гечева
Главен уреДнИК 
рИМ - ГаБрово

Константин (Коста) 
стефанов Йотев (Йотов)
е роден в Габрово на 27 
февруари 1895 г. в сред-
но заможното семейство 
на шивача стефан иванов 
Йотев и съпругата му Пия 
Цанкова Йотева (по баща 
Влайкова). 

той е най-малкият син 
в семейството, в което 
растат пет деца – три мом-
чета и две момичета. Кон-
стантин от малък е възпи-
таван заедно с братята и 
сестрите си в ученолюбие, 
родолюбие и трудолюбие 
- характерните черти на 
габровското следосвобо-
жденско семейство. В се-
мейната среда слуша и 
запомня разказите на по-
възрастните за героични-
те борби на българския 
народ, и в частност на 
габровци, против пороби-
телите, за героите, участ-
вали в четите на Капитан 
дядо никола, стефан Ка-
раджа и Хаджи димитър, 
на Цанко дюстабанов, за 
Левски, за ботев, за геро-
ичните Шипченски боеве и 
саможертвения подвиг на 
руси и българи в освобо-
дителната война. 

след години тези раз-
кази и спомени Констан-
тин Йотев пресъздава в 
книги, разкази, стихове, 
пише беседи и изнася лек-
ции пред габровската об-
щественост за национал-
ноосвободителните борби, 
за освободителната вой-
на. за балканската, Меж-
дусъюзническата и Пър-
вата световни войни има 

лични спомени, защото 
сам е крачил по пътища-
та на войната и записва 
преживяванията си в днев-
ници.

Едва десетгодишен, 
Коста е изпратен в русия. 
за него баща му стефан 
Йотев е избрал кариера 
на военен. Една година 
учи в Южнославянския 
пансион на тодор (Фьо-
дор) Минков, който по 
това време е преместен в 
село дрогичин, Гродненска 
губерния (беларус), след 
пенсионирането на Мин-
ков. Коста Йотев до края 
на живота си с гордост 
споделя, че е възпитаник 
на последния випуск на 
пансиона, който завършва 
през 1906 година. тук той 
учи в подготвителен клас 
преди постъпването си във 
Владимировския киевски 
кадетски корпус. инте-
ресна подробност е, че в 
корпуса го записват не с 
рожденото му име Коста, 
а Константин, и това име 
той узаконява след завръ-
щането си от русия през 
май 1913 г. 

след години Констан-
тин Йотев издирва и по-
държа контакти с други  
възпитаници на Южнос-
лавянския пансион – бъл-
гари, сърби, черногорци 
и др. интересува се от 
живота и дейността на съ-
народниците си, получили 
образование в това учи-
лище. спомените му за 
тези години  са живи в 
сърцето и душата му. През 
юли 1959 г. изпраща до 
Всенародния комитет за 
българо-съветска дружба 
предложение да се орга-
низира тържествено чест-

ване в българия и ссср 
за отбелязване 100-годиш-
нината от основаването на 
Южнославянския пансион 
в град николаев през 1963 
година. Към писмото при-
лага и своето изследване 
„Приносът на гр. Габрово 
за заякчаване дружбата 
между българския и руски 
народ“, наречени от са-
мия автор „малък труд“, 
написан през 1959 г. В 
него на 40 машинописни 
страници изнася факти за 
описанието на преминава-
нето на руския пътешест-
веник Григорович през 
1844 г. през Габрово, за 
габровските емигрантите 
в Москва в последните 
десетилетия на XVIII век, 
търгували с розово масло 
и коприна, за габровската 
колония в одеса и габро-
вци, изпратени да продъл-
жат образованието си в 
русия, описва историята 
на южнославянския панси-
он и неговия директор то-
дор (Фьодор) Минков в гр. 
николаев и с. дрогичин, 
прилага списъци на завър-
шилите училището през го-
дините. Повече от полови-
ната от този скромен труд 
на Коста Йотев е посветен 
на освободителната вой-
на (от юни до декември 
1877 г.) – образно описва 
как руските воини бодро 
крачат към пределите на 
българия, как с жертво-
готовност влизат в бит-
ките за освобождението 
на българия, страници са 
посветени на Шипченските 
боеве и зимното премина-
ване на балкана.  

Приел русия като своя 
втора родина, до края на 
живота си Константин Йо-

тев говори с признател-
ност за русите, воювали 
не за своята родина, а 
за свободата на своите 
православни братя, во-
дени от убеждението, че 
българи и руси са една 
кръв, една вяра, един на-
род. Ето с какви думи за-
вършва „Приносът на гр. 
Габрово…“:  

„Когато влизаме в 
Габрово откъм търново, 
движим се по улица „ор-
ловска“, носеща името на 
орловския полк, чиито 
роти през освободителна-
та война първи влязоха в 
Габрово, а по-късно с ле-
гендарен героизъм заедно 
с българските опълченци 
бранеха Шипченския про-
ход през време на три-
дневните августовски бое-
ве; откъм севлиево - ули-
ца „брянска“, носеща име-
то на брянския полк, кой-
то пръв долетя на помощ 
на защитниците на Шипка. 
По-нататък ние се движим 
по улиците „радецка“, на 
името на генерал радец-
ки, командващ войските 
на отбраната на балкана, 
„скобелевска“, на името 
на генерал скобелев — 
героя от Плевен и команд-
ващ войските, които с раз-
вети знамена, музики и 
барабан, бой атакуваха и 
превзеха Шейновския ук-
репен лагер, „опълченска“ 
- на името на героично-
то българско опълчение, и 
най-после „николаевска“, 
носеща името на главно-
командващия руските вой-
ски през освободителната 
война, Великият княз ни-
колай николаевич.

след несполучливите 
за българия балканската 

и Първа европейски войни, 
някои български управни-
ци с лекомислие променят 
старите имена на някои 
улици.

и ако някой бъдещ 
управник би дръзнал да 
промени имената на тези 
основни за Габрово улици, 
то той би извършил све-
тотатство, защото техните 
имена символизират само-
жертвата на 200 000 руски 
воини. те сложиха своите 
кости за свободата на бъл-
гарския народ и във всяко 
тяхно име е вплетен геро-
измът и вечната слава на 
руските воини и български-
те опълченци, които бяха 
решили да умрат, но да не 
допуснат турските орди да 
завладеят прохода.

и ако в оня момент 
на върховно напрежение, 
когато защитниците, оста-
нали без патрони и снаря-
ди, изтощени, без хляб и 
вода, биха отстъпили под 
напора на многобройните 
турски батальони, то от 
днешното наше Габрово и 
помен нямаше да има; то 
щеше да бъде изгорено и 
разрушено, нашите бащи и 
деди щяха да бъдат изкла-
ни и пръснати и нашето 
поколение в днешния му 
вид нямаше да съществу-
ва. Ето защо, когато ние 
минаваме край църквата 
„св. богородица“, къде-
то скрити в зеленина, се 
издигат паметниците на 
падналите в боевете на 
балкана герои, или бли-
зо до моста на боровото, 
или обградените с желез-
ни огради паметници на 
гробищата, трябва смире-
но да прекланяме глава 
и с благоговение да си 

спомняме за техния велик 
подвиг на себеотрицание и 
върховна жертва. а когато 
отиваме на връх столетов 
(свети никола – б. а.), 
нека там, пред величавия 
паметник на свободата и 
многобройните други па-
метници и гробници, си 
спомняме за твърдостта и 
героизма на руси и бълга-
ри, за ония моменти, кога-
то турците излизат откъм 
манастирската гора и поч-
ти обграждат отряда. да 
си спомняме моментите, 
когато командирът на 3-а 
знаменосна дружина ма-
йор чиляев запява „Шуми 
Марица“, а генерал столе-
тов се обръща към разре-
дените и разнебитени дру-
жини с думите, предадени 
тъй поетично от Вазов: 

„Млади опълченци, 
венчайте българия с лав-

рови венци,
на вашата сила Царят 

повери
Прохода, войната и 

себе дори…..“ . 
Вероятно всеки бъл-

гарин поне един път на 
националния празник си 
е задавал този въпрос 
– ако руси и българи не 
бяха устояли победата на 
връх св. никола, каква 
ли щеше да бъде съдбата 
на прародителите ни, на 
родителите ни, на нас, де-
цата и внуците ни… и дали 
изобщо щяхме да същест-
вуваме и да се наричаме 
българи?!?

и нека на 3 март све-
дем глави в знак на при-
знателност пред подвига 
на всички загинали и взе-
ли участие в боевете за 
освобождението на бъл-
гария. 

Кîíñтаíтиí Йîтев - ãаáрîвецът, кîйтî 
íîñи Руñия в ñърцетî и äушата ñи

Константин Йотев, Киев, 1913 г.

продължава от стр. 1
децата бяха посрещнати 
от директора на специа-
лизирания музей Юлия 
нинова и служители на 
музея. 
 Уредникът даниела 
дабкова разказа на де-
цата интересни предания 
за баба Марта и мартени-
ците. с кратка презента-
ция на малчуганите бяха 
дадени идеи за различни 
модели мартенички, които 
могат да изработят.
 след това се пристъпи 
към най-забавната част – 
творене на мартеници с 
помощта на домакините 
и преподаватели от ос-
новното училище. Матери-
алите бяха осигурени от 
куриерска фирма „Еконт 
Експрес“. бригита ненова 
– управител офис „Еконт 
Експрес“ в град трявна, 
също помагаше на деца-
та при изработването на 

мартеничките.
 накрая всяко дете по-
стави своето красиво тво-
рение на табло, което ще 
краси чардака на Школо-
то през месец март.

 работилничката на 
баба Марта продължава 
и през следващите дни с 
ученици от сУ „Петко ра-
чев славейков“ и деца от 
дГ „Калина“.

“Раáîтилíичката íа Баáа 
Марта” îтвîри в Трявíа

 с традиционната из-
ложба на мартеници „бяло 
и червено“ ще започне 
празничният месец. тя ще 
бъде открита на 2 март в 
10:00 часа в „дандолови 
къщи“. 
 тържествена програ-
ма в деня на национал-
ния празник на република 
българия ще събере се-
влиевци и гости на гра-
да, за да почетат заедно 
паметта на загиналите за 
свободата на родината. 
началото е в 9:00 часа 
в Хаджистояновото учили-
ще, където ще се проведе 
урок по родолюбие „нека 
таз свобода да ни бъде 
дар!“, а в историческия 
музей ще има ден на от-
ворените врати. В 10:00 
часа е тържественото по-
клонение пред паметника 
на свободата. В празнич-
ния ден община севлиево 
подарява на жителите и 
гостите на града спектакъ-
ла на ансамбъл „българе“ 
„осмото чудо“, който за-
почва в 11:00 часа в дома 
на културата.
 на 4 март от 14:00 
часа в Музея на съвре-
менното изкуство ще бъде 
открита изключително бо-
гатата експозиция – „об-
разованието в севлиево и 
севлиевска община 1944-
1989 г.“, където на едно 
място е събрана цялата 
история на образованието 
в региона. 
 откриване на изложба 
и на 5 март. По повод 
деня на жената ще бъде 
открита изложба на жени 
в Градската художествена 
галерия „асен и илия Пей-
кови“ от 17:30 часа. същия 
ден в дом на културата 
„Мара белчева“ от 19:00 

часа ще гледаме оперет-
ния спектакъл „българи от 
старо време“ на държав-
на опера – русе. билети 
могат да бъдат закупени 
на касата на дома на кул-
турата.
 „Лоши деца“ ще гледа-
ме на 9 март. спектакълът 
е на държавен драмати-
чен театър - търговище и 
е подарък от община се-
влиево. той ще бъде игран 
два пъти – от 13:30 и от 
15:00 часа в дом на култу-
рата „Мара белчева“.
 Културната програма 
на община севлиево про-
дължава с още изложби. 
на 10 март от 17:30 часа 
в Музея на съвременното 
изкуство ще бъде открита 
на изложба на детски ри-
сунки.
 именити актьори идват 
в севлиево на 16 март, 
когато в спектакъла „Го-
рещо“ ще видим Калин 
Врачански, асен блатеч-
ки, неве, Маца, стефан 

иванов и други. началото 
е в 19:00 часа в дом на 
културата „Мара белчева“, 
а билети могат да бъдат 
закупени на касата. 
 Пет дни (16 – 20 март) 
Куклено-театралният със-
тав при народно читали-
ще „развитие – 1870“ ще 
радва най-малките жители 
на севлиево със спектакъ-
ла „славейко боризмей-
ко“, който ще се провежда 
в читалището. 
 Концерт на група „Гра-
мофон“ ще слушаме на 18 
март от 19:00 часа в дом 
на културата „Мара бел-
чева“. билети – на каса-
та на дома на културата. 
Пак там, но на 23 март 
от 19:00 часа ще гледаме 
„Перфектната сватба“ на 
театър „димитър димов“ – 
Кърджали. 
 още една изложба ще 
бъде открита в Градска-
та художествена галерия 
„асен и илия Пейкови“ 
на 24 март от 17:30 часа. 

там ще видим творбите на 
севлиевски художници и 
приложници. 
 на благовещение въз-
питаници на дГ „Щастли-
во детство“ ще представят 
обичая в „благовец в ис-
торическия музей“. нача-
лото е на 25 март в 10:30 
часа в „дандолови къщи“. 
По-късно същия ден в чи-
талището всички ще могат 
да се насладят на концерт 
„Веселина“ и приятели в 
18:00 часа.
 детска градина „слън-
це“ ще отбележи своя 
20-годишен юбилей в края 
на месеца. Церемонията 
„20 години дГ „слънце“ ще 
се състои на 26 март от 
19:00 часа в дом на култу-
рата „Мара белчева“. 
 В последния ден от ме-
сеца ще се проведе Фес-
тивалът на художествена-
та самодейност на ПГМЕт 
„Ген. иван бъчваров“. на-
чалото е в 10:00 часа на 
31 март в читалището.

Излîжáа íа мартеíици и чеñтваíе íа Нациîíалíия 
празíик íа Бълãария в Севлиевî в íачалîтî íа март
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оБщИна СевлИево

 „Предай нататък“ е мо-
тото, под което ще пре-
мине седмото издание на 
националния фестивал 
„семе българско“, което 
тази година ще се проведе 
на едни от най-хубавите 
празници - Лазаровден и 
Цветница (11 и 12 април), 
в парк „Казармите“ в се-
влиево. 
 „ние, българите, сме се 
съхранили, благодарение 
на умението ни да помним 
и предаваме през поколе-
нията своите знания, опит, 
традиции и вяра. радвам 
се, че успяхме да превър-
нем „семе българско” в 
традиция, благодарение на 
която всяка година в се-
влиево оживява народната 
памет”, коментира кметът 
на община севлиево д-р 
иван иванов.  
 и тази година фести-
валът ще събере на едно 
място пазителите на бъл-
гарските традиции, за-
наяти, храни и семена с 
амбициозната цел да обе-
дини и предаде нататък 
духа, бита и традициите, 
запазили и до днес иден-
тичността на българския 
народ. 
 В рамките на седмо-
то издание на събитието 
на сцената своя талант 
ще покажат оркестър „Ше-
вица“, севлиевска духова 
музика, професионален 

фолклорен ансамбъл „доб-
руджа“, певицата Емилия, 
ансамбъл „развитие“, ан-
самбъл „Габровче“ и над 
400 участници от самодей-
ни фолклорни състави от 
северна българия.
 за първи път във фес-
тивала ще се включат ку-
кери, които ще изгонят 
злите сили и ще разкажат 
история - древна като бъл-
гарите, в която са вплете-
ни вярванията и обичаите 
ни. 
 Гости на събитието 
тази година ще бъдат и 
основателите на прабъл-
гарската школа „бага-тур“, 
които чрез демонстрация 
ще пресъздадат древни 

практики и умения от во-
енното дело и бита на 
прабългарите, празничните 
им обреди, облеклото и 
въоръжението. 
 след спектакъла ще 
бъде сформиран лагер, в 
който присъстващите ще 
имат възможност да уп-
ражнят своите умения в 
стрелба с лък и яздене на 
кон, облечени с доспехи 
и шлемове, характерни за 
прабългарите.
 организаторите при-
канват всички гости на 
фестивала да се включат 
активно в инициативата 
„Предай завета“, която 
предвижда изграждането 
на инсталация в парк „Ка-

зармите“, в която всеки ще 
може да остави отпечатък 
от ръката си и саморъчно 
да напише семейния завет, 
предаван от поколение на 
поколение.
 и понеже е седмо 
издание на фестивала, а 
първите 7 години са най-
важни, организаторите са 
решили да припомнят и 
претворят 7 от най-хуба-
вите инициативи, реали-
зирани през годините в 
рамките на събитието:
 Ще бъдат засадени 7 
дръвчета;
 Ще бъдат пуснати 7 
бели гълъба;
 Ще бъде изтъкана 
7-цветна черга;

 Ще бъдат омесени и 
наречени 7 вида хляб;
 Ще бъдат засадени 7 
български рози;
 Ще бъдат издирени 7 
вида семена от български 
автентични сортове зелен-
чуци, които ще бъдат по-
ставени отново в техния 
дом - инсталацията, мон-
тирана в парк „Казармите“ 
под формата на кошер; 
 Ще допишем книгата, 
която нарекохме „за мен 
българия е...“ и заедно, 
на база вашите мисли за 
родината, ще изработим 7 
послания - основа, върху 
която да градим следва-
щите поне седем издания 
на фестивал „семе българ-

ско“.
 инициативата „Шанс 
за бебе” ще се реализира 
за седма поредна година, 
като към нея ще се вклю-
чат и родители на инвитро 
деца от българия, които 
специално за базара ще 
изработят своите цветни 
творения. благодарение на 
усърдния труд на децата, 
отвореното сърце на гости-
те на фестивала и усилията 
на фондация „искам бебе“ 
и на община севлиево, 
вече са факт и първите 
добри резултати от кампа-
нията. 
 тази година в подкрепа 
на инициативата ще има 
и томбола, в която всеки 
посетител ще може да се 
включи срещу символична-
та сума от 1 лев в подкре-
па на хората с репродук-
тивни проблеми от севли-
ево. наградите за томбо-
лата ще бъдат осигурени от 
местни фирми, както и от 
изложителите на фестивал 
„семе българско“. 
 за трета година фес-
тивалът подкрепя и хора-
та със зрителни проблеми 
чрез инициативата „дари 
книга - стани благодетел“. 
идеята е чрез събраните 
от продажбата на книгите 
средства да бъдат подкре-
пени хората със зрителни 
проблеми от севлиево - за 
закупуване на необходими 
за тях консумативи. 
 В парка ще бъде обо-

собена зона с работил-
ници, в които гостите на 
събитието ще се учат да 
работят с глина, да рису-
ват български шевици, да 
правят кукли, да танцуват 
български хора. 
 демонстрациите и де-
густациите отново ще съ-
провождат фестивала, за 
да допълнят усещането за 
българското - чрез арома-
та на българския кашкавал 
и масло, чрез мириса на 
прясно изпечен козунак, 
чрез дъха от ароматни бил-
ки, с които ще се учим да 
приготвяме домашен са-
пун. 
 а читалищата от „сел-
ския мол“ отправят пре-
дизвикателство към всеки 
посетител - да сподели ста-
ра рецепта от своя дом,  
предавана от поколения. 
събраните рецепти ще бъ-
дат съхранени, а някои от 
тях ще бъдат реализирани 
в следващото, осмо изда-
ние на фестивала. 
 а ако се чудите какво 
се крие зад девиза на 
седмото издание на фести-
вала, то заповядайте на 11 
и 12 април, за да получите 
своето пакетче с лимец, 
което да засеете и така 
да предадете нататък най-
древното зърно, известно 
по нашите земи, с което 
дедите ни са приготвяли 
хляба и което до днес се 
предава на поколенията, 
за да пребъде. 

 В празничния 3 март 
община севлиево пода-
рява на жителите и гос-
тите на града спектакъ-
ла на ансамбъл „българе“ 
„осмото чудо“, който за-
почва в 11:00 часа в дома 
на културата.
 „осмото чудо“ пред-
ставя богатството на бъл-
гарския фолклор в негово-
то многообразие и непо-
дражаема ритмика. 
 сценарист, режисьор и 
хореограф на постановка-
та е продуцентът на „бъл-
гаре“ Христо ив. дими-
тров. 
 спектакълът е танцов 
и не само показва, а и 
доказва защо фолклорът 
ни е „осмото чудо“ на 
света. Прилика с „това е 
българия!“, наред с тем-
пераментните български 
танци, е присъствието 
в сюжета на чужденеца 
разказвач, който по не-
принуден и атрактивен 

начин в повествование-
то ще преведе зрителите 
през 7 сценични картини, 
но този път те няма да 
отразяват спецификата 
на фолклорните области у 
нас. 
 акцентът в „осмото 
чудо“ е върху разнообраз-
ната гама от музикални 
размери в българския 
фолклор, които са пред-
ставени в тяхната града-
ция при всяка следваща 
картина. двама актьори 
ще водят разказа от мул-
тимедия в хода на спекта-
къла. ролята на основния 
разказвач е поверена на 
холивудската знаменитост 
бен Крос, а му партни-
ра успешният български 
актьор атанас сребрев, 
снимал се в близо 80 чуж-
дестранни филмови про-
дукции.
 солисти са албена 
Вескова - вокал, човекът 
оркестър Веселин Кузмов 

- гайда, росен росенов 
- шотландска гайда, Лю-
бомир Петов - родопски 
песни, а песните от тра-
кия изпълняват добромир 
Йорданов и младата на-
дежда николай Гурбанов. 
за записите на музиката 
са привлечени най-из-
вестните ни фолклорни 
инструменталисти. 
 В спектакъла ще има 
и много гост-изпълнители, 
някои от които бивши тан-
цьори от ансамбъла. бли-
зо 80 души общо участват 
в различните картини на 
„осмото чудо“. 
 четвъртият мащабен 
проект на нФа „българе“ 
– „осмото чудо“, е посве-
тен на паметта на щедрия 
меценат и обичан приятел 
Ян чарлз андерсон, на 
чиято значителна финан-
сова подкрепа ансамбъл 
„българе“ дължи появата 
си на професионалната 
сцена.

 Първото от поредица-
та събития, посветени на 
150-годишнината от създа-
ването на народно чита-
лище „развитие – 1870“ в 
севлиево, беше предста-
вянето на литературния 
алманах „бразди“. 
 „неслучайно тази ве-
чер, която е една от пър-
вите, посветена на годиш-
нината на читалището, ще 

започнем със словото. В 
това читалище то се е нас-
лагвало в душата и сърце-
то на хората от 150 годи-
ни“ – с тези думи главният 
редактор на алманаха и 
водещ на вечерта дими-
тър Васин се обърна към 
присъстващите в залата, 
а класическо изпълнение 
на пиано допринесе за 
доброто настроение. 

 В книгата присъстват 
произведения на дванаде-
сет автори и членове на 
литературен кабинет „Пе-
ньо Пенев“ към народно 
читалище „развитие-1870“, 
някои от които присъства-
ха на срещата и прочетоха 
на гостите части от произ-
веденията си в алманаха. 
 събитието докосна 
гостите в залата, а дош-

лите на срещата автори 
разговаряха с публиката 
и отговаряха на въпроси 
след четенето. В края на 
вечерта всички си тръгна-
ха заредени и в очакване 
на следващите събития по 
повод годишнината на чи-
талището, които предстоят 
през месец май. 

Фотограф: 
Минчо тодоров

ЦветоМИра Иванова

 областният съвет по 
условия на труд прове-
де редовно заседание под 
председателството на за-
местник областния упра-
вител Мария Пенева и в 
което участие взеха ди-
ректорът на тП на нои 
– Габрово, представители 
от Габровската търгов-
ско-промишлена палата, 
дирекция „инспекция по 
труда“ - Габрово, срс на 
Кт „Подкрепа”, регионален 
съвет на Кнсб и предсе-
дателят на Ус на иса. В 
дневния ред беше вклю-
чено приемането на отчет 
за дейността на областния 
съвет за 2019 година и 
план за работата му през 
2020 година; информация 
за контролната дейност 
на дирекция „инспекция 
по труда” със седалище 
Габрово, във връзка със 
спазването на закона за 
здравословни и безопасни 
условия на труд за 2019 
година; информация от тП 

на нои за трудовите зло-
полуки и професионалните 
заболявания в Габровска 
област за 2019 година; об-
съждане предложения за 
отбелязване на 28 април – 
световен ден на безопас-
ност и култура на труда.
 за 2019 година дирек-
ция „инспекция по труда” - 
Габрово е извършила 1025 
броя, като са изпълнени 

всички планирани провер-
ки по мерките от плана 
за 2019 г. Констатирани-
те нарушения са 3410, а 
наложените принудителни 
административни мерки – 
3331 броя, в т. ч., по чл. 
404, ал. 1, т. 3 и чл. 404, ал. 
1, т. 5 от Кт.
 През 2019 година са 
установени 2133 наруше-
ния, отнасящи се до оси-

гуряване на збУт, което е 
63% от установените през 
годината нарушения. най-
голям процент са наруше-
нията по вътрешнофирме-
ната организация за оси-
гуряване на збУт – 1269 
нарушения, които са 60% 
от всички нарушения по 
збУт. 
 През изминалата го-
дина дирекцията при из-

вършване на контролната 
си дейност е установила 
1277 нарушения, отнасящи 
се до трудовите правоот-
ношения. 
 най-висок е броят на 
нарушенията по заплаща-
не на труда (460 наруше-
ния, 36% от всички на-
рушения по трудови пра-
воотношения). най-честите 
нарушения са за неиз-

плащане на допълнителни 
възнаграждения за трудов 
стаж и професионален 
опит (103 броя), нарушения 
за извънреден труд (101 
бр.), за работа на офици-
ални празници (30 бр.) и 
за неизплащане на нощен 
труд (6 бр.).
 „При извършване на 
контролната си дейност 
през изминалата 2019 го-
дина дирекция „инспекция 
по труда” със седалище 
Габрово за всяко от ус-
тановените нарушения на 
трудовото законодател-
ство и збУт е предприела 
мерки за отстраняването 
им, което неминуемо води 
до подобряване условията 
на труд като цяло, а в го-
ляма част от случаите до 
предотвратяване на тежки 
трудови инциденти“ - обоб-
щават от дирекцията. 
 според информация, 
предоставена от тП на 
нои – Габрово, в областта 
са декларирани 55 броя 
трудови злополуки и за 55 
броя са издадени разпо-

реждания да се считат за 
такива. за отчетната го-
дина са извършени 7 раз-
следвания на трудови зло-
полуки, на основание чл. 
58, ал. 1 и ал. 2 от Ксо, 
съвместно с дирекция 
„инспекция по труда” – 
Габрово. През цитираната 
година няма трудови зло-
полуки, които са довели 
до трайна инвалидност, но 
има две, довели до смърт. 
има получени бързи из-
вестия за сигнализиране 
на съмнения за професио-
нални болести – 2 броя.
 По икономически дей-
ности допуснатите зло-
полуки са във фирми от 
производство на машини 
и оборудване, производ-
ство на хранителни про-
дукти, текстил, облекло, 
дървен материал, химични 
продукти, изделия от кау-
чук и пластмаса, основни 
метали, метални изделия, 
електрически съоръжения, 
строителство, мебели, су-
хопътен транспорт, дър-
жавно управление и др.

Оáлаñтíият ñъвет пî уñлîвия íа труä ñе запîзíа ñ кîíтрîлíата äейíîñт 
íа Иíñпекцията пî труäа за 2019 ã. и ñ íаñтъпилите труäîви злîпîлуки

За ñеäма пîреäíа ãîäиíа Оáщиíа Севлиевî е äîмакиí íа феñтивала „Семе áълãарñкî”

Спектакълът „Оñмîтî чуäî” íа НФА „Бълãаре” - 
пîäарък за ñевлиевци за Нациîíалíия празíик

Пиñатели преäñтавиха литературеí алмаíах 
„Бразäи” в читалищетî в Севлиевî



оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват  на  тел.  066/823-712, 
0887/620-535,  0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва  за  огрев  -  0887/547-
499, 0878/513-655.
нарЯзани, наЦЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 

дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
МЕТроВи - 75  лв.,  наря-
зани  - 85 лв., чували  - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
сухи ДърВа в  чува-
ли  и  разпалки  -  5  лв. 
Безплатна  доставка.  Тел. 
0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали,  с  безплатен  транс-
порт,  се  продават  на  тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев  в  чу-
вали  и  разпалки  -  5  лв. 
Доставка  на  място.  Тел. 
0876/437-140.
сухи ДърВа в  чували 
и  разпалки  -  5  лв.  Не-
забавна  доставка.  Тел. 

0877/191-102.
ДърВа В чували  -  5  лв., 
и  РАЗПАЛКИ,  с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв.,  с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
наЦЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на  доставка,  се  продават 
на тел.  0884/709-093
наЦЕпЕни ДърВа -  80 
лв.  Безплатен  транспорт. 
Незабавна  доставка.  Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови  нацепени 
дърва  - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

лиЦЕнзирана фирМа 
продава  дърва  за  огрев  - 
справки на тел. 0877/168-
330.
ДърВа за огрев  -  мет-
рови,  за  печка  и  камина, 
гарантирано  качество  и 
количество,  се  продават 
на  тел.  0879/988-131, 
0879/988-047.
проДаВа ЕкоБрикЕТи от 
чиста слънчогледова шлю-
пка  -  7.50  лв./20  кило-
грама.  Адрес: бул. „Трети 
март“ 93  (непосредствено 
преди  КАТ).  Справки  на  
тел.  0897/876-477.  [24, 
22]
ЦЕпЯ ДърВа - справки на 
тел. 0896/926-407. [5, 3]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и проБиВа  - 
справки на тел. 0897/832-
363
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.
фирМа съБарЯ, почист-
ва  за  сметка  на  матери-
алите  -  справки  на  тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕЖЕ, зида,  ВиК, 
ел.  фаянс    -  справки  на 
тел. 0878/943-895
съБарЯ сТари къщи и по-
стройки  -  тел.  0889/991-
977.

рЕМонТ на стари  покри-
ви  и  подмяна  на  улуци  и 
варови  мазилки.  Справ-
ки  на  тел.  0876/416-716. 
[24, 24]
груБ сТроЕЖ -  кофраж, 
бетон,  тухлена  и  каменна 
зидария, покриви - справ-
ки на тел. 0899/15-45-46. 
[12, 5]
рЕМонТ и направа на по-
криви,  саниране,  външни 
и  вътрешни  ремонти    - 
справки  на  тел.  0888/02-
01-87. [10, 8]
фирМа с ниска  оферта. 
Чисти  от  А  до  Я  къщи, 
мази,  дворове.  Извършва 
и  строителни работи.  Тел. 
0899/601-444,  по  всяко 
време. [21, 4]
поДоВи заМазки, бе-
тон, мазилка, шпакловки и 
др.  Довършителни  работи. 
Тел. 0898/672-883. [8, 6]
рЕМонТ на стари  покри-
ви и подмяна на улуци, ва-
рови мазилки и почиства-
не на комини - справки на 
тел. 0876/416-716. [22, 3]

БригаДа изВършВа 
ремонт  на  покриви,  хи-
дро-  и  топлоизолации, 
дренаж,  тенекеджийски  и 
бояджийски  услуги  -  тел. 
0899/638-875. [16, 2]
Външни и вътрешни  ре-
монти,  покриви,  изолации 
-  тел.  0897/390-194.  [23, 
2]
ДрЕнаЖ, поДпорни сте-
ни,  покриви  и  др.  -  тел. 
0886/762-434. [23, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не,  БЕЗПРАХОВО  циклене, 
фино шлайфане,  лакиране 
-  монтаж  на  ламиниран 
паркет  -  066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
Вик, фаЯнс, теракота  - 
тел. 0884/228-253. [22, 9]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартон,  шпакловка, 
боядисване,  ремонт  бани 
и  др.  -  0899/15-45-46. 
[12, 5]

полаганЕ на фаянс  и 
теракота  -  тел. 0896/828-
147. [22, 22]

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

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по  домовете  -  тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалаЦии -  тел. 
0884/012-716. [22, 8]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе  и  отдолу.  ПО  ВСЯКО 
ВРЕМЕ.  Тел.  0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв.  -  тел. 0894/525-
258.
почисТВанЕ на комини. 
Тел. 0876/416-716. [24, 24]

коМиночисТач  - 
0889/177-737. [10, 9]

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи -  тел. 
0894/220-509.
Вик рЕМонТи - 
0894/220-509. [23, 12]
оТпушВанЕ на канали  - 
0889/177-737. [10, 9]

ДограМа
фирМа „ДТ пласт“  пред-
лага  AL  и  PVC  дограма  - 
тел. 0878/67-61-61
„ЕМ пласТ“ - ПРОМОЦИЯ 
-10%  ОТСТЪПКА  ДО  КРАЯ 
на ФЕВРУАРИ на Al и PVC 
дограма, щори и комарни-
ци  -  тел.  0876/130-317. 
[22, 21]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички марки 
перални  -  тел.  0888/294-
214. [25, 12]

Ел. урЕДи поправям  - 
тел.  0894/220-509.  [23, 
12]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 7]

услуги
кърТи, чисТи, извозва  - 
0889/177-737.
Ел. и ВиК  услуги  -  тел. 
0888/049-378. [22, 18]
услуги с комбиниран ба-
гер  -  тел.  0897/430-228. 
[22, 5]

Щори, ДограМа, БариЕри

EТ „касТЕло“ - Щори 
-  външни  и  вътрешни, 
ВраТи  -  блиндирани, 
входни,  автоматични, 
гаражни,  ролЕТки 
-  охранителни,  До-
граМа  -  алуминиева, 
PVC, БариЕри  -  ав-
томатични  -  справки 
на  тел.  066/87-04-89, 
0888/255-318

иМоТи проДаВа
фурна „Бай хрисТо“, 
на ул. „Никола Войновски“ 
-  срещу  бившия  „Добри 
Карталов“,  се  продава  на 
тел.  0888/729-196.  [30, 
29]
къЩа Близо до Габрово, 
на  6  км  от  центъра,  се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 8]

Вила на два етажа, с 10 
дка  двор,  в  с.  Душевски 
колиби се продава на тел. 
0878/73-11-79. [6, 2]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
120  кв.  м,  кухня,  всеки-
дневна,  две  спални,  хол, 
3 тераси, килер, тоалетна, 
баня  -  отделно,  мазе,  та-
ванска стая 15 кв. м + 5 м 
тераса,  по  договаряне  се 
продава на тел. 0899/154-
177. [3, 2]
ДВуЕТаЖна къЩа с  га-
раж  и  геран  в  село  Ян-
ковци  се  продава  на  тел. 
0887/976-286. [5, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ В идеален 
център  се  дава  под  наем 
на  тел.  0888/977-533. 
[11, 8]
ЖилиЩЕ В идеален  цен-
тър  се  дава  под  наем 
на  тел.  066/85-41-85, 
0896/349-417. [5, 4]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 2]

Търси поД наЕМ
ТърсЯ кВарТира за  1 
човек - малка, на умерена 
цена,  недалеч  от  центъ-
ра.  Без  претенции.  Тел. 
0988/968-500. [5, 5]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може  и 
полусъборена,  се  купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и  постройки  по  села-
та  на  ниски  цени  -  тел. 
0889/991-977.

ноЩуВки
къЩа за гости  -  Габро-
во,  тел.  0878/532-714, 
0888/532-714.
ноЩуВки -  т ел . 
0879/272-528,  0888/254-
625.
ноЩуВки В топ център - 
0876/731-419. [22, 15]

строителство, ремонти, изолации, услуги; отопление; превози; продава-купува; лекари 7 27 февруари 2020 г. 

раБоТа прЕДлага
салон за красота  търси 
маникюристка. Справки на 
тел.  0896/579-013.  [22, 
13]
фирМа Търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. Справки на  тел. 
0888/699-399. [22, 13]

раБоТа за сТру-
гар на униВЕрса-
лЕн сТруг за ноВо 
п р о и з В о Д с Т В о 
се  предлага  на    тел. 
0882/272-538 [11, 10]

сТругар сЕ търси на тел. 
0897/804-081,  0897/804-
100. [22, 5]
оБЩ раБоТник се  тър-
си  на  тел.  0888/818-756. 
[11, 8]
Винарна „рачо Ковача“ 

търси  готвач  за  обедно 
меню.  Задължително  про-
фесионалист  с  опит!  От-
лични  условия  на  труд. 
Справки на тел. 0876/68-
37-68. [12, 8]
фирМа за производство 
търси  инспектор  по  ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 6]
склаД за млечни  про-
дукти  търси  шофьор-дис-
трибутор. Справки на тел. 
0883/222-290. [10, 6]
БагЕрисТ сЕ търси  на 
тел. 0894/35-35-86. [7, 6]
Търси МашинисТ на 
асфалтополагач.  Заплата 
1500 лв. Справки на  тел. 
0894/35-35-86. [7, 6]
пТиЦЕкланиЦа „гЕ-
парД“ ООД  търси  да  на-
значи шофьор на товарен 
автомобил  с  категория 
„С“,  професионална  ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [12, 6]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен  транспорт,  се  търсят 
на  тел.  0887/671-848. 
[22, 6]

фирМа Търси огняри. 
Целогодишно.  Котли  на 
газ.  Документи  -  високо 
налягане и за газ. Справ-
ки  на  тел.  0876/778-583 
[4, 4]
склаД за строител-
ни  материали  търси  ра-
ботник.  Справки  на  тел. 
0896/870-867. [3, 2]
Малка краВЕфЕрМа 
търси  работник.  Справки 
на  тел.  0876/41-54-80. 
[11, 2]
заВЕДЕниЕ Търси ра-
ботник  студена  кух-
ня.  Справки  на  тел. 
0893/975-878. [5, 2]
козМЕТичка и маникю-
ристка  се  търсят  на  тел. 
0884/00-60-98. [2, 1]

раБоТа Търси
ТърсЯ раБоТа за  об-
грижване  на  стари 
хора  денонощно  -  тел. 
0893/781-452. [5, 3]

гриЖа за Болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ Болни, възраст-
ни  хора  почасово  -  тел. 
0877/302-561. [20, 3]

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ - 0.45 лв.  - 
тел. 0894/004-045. [22, 5]

граДини, БасЕйни

ланДшафТЕн Дизайн, оформление  и  изпълне-
ние  на  дворни  места,  озеленяване,  водопадни  и 
езерни форми, скални кътове. Тел. 0888/942-335.

паркЕТ проДаВа

лаМиниран пар-
кЕТ „алЕкс и ко“ 
ооД, www.alexfloor.
com.

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, 
„Голдън файър“, с горелка 
GF 858VIP, самопочиства-
ща, електроника - TIEMME 
Eleкtronics,  Италия,  КИД 
за  твърдо  гориво,  гаран-
ционна,  цена  по  догова-
ряне,  продава  0988/353-
435 [33, 5]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -  10 
лв./кв.,  и  дялан  камък  - 
35  лв.,  се  продават  на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиДи „БраМак“ - 
втора употреба, се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[12, 1]
Цигли „ТунДах“ -  200 
бр.,  нови,  по  споразуме-

ние  се  продават  на  тел. 
0896/622-708. [2, 1]

проДаВа разни
инДикаТорни часоВ-
ниЦи - 2 бр., от 0 до 10 
мм, 25 лв./бр., се прода-
ват  на  тел.  0887/81-69-
18. [5, 3]

проДаВа клиМаТиЦи
хипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик Фуджицу - Нокрия 
-  18  се  продава  на  тел. 
0879/000-654. [5, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се  купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа Буркани 
срещу „Капитан Дядо Ни-
кола“  -  тел.  066/88-21-
13, 0884/156-497.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
купува  всякакви  же-
леза  -  справки  на  тел. 
0896/183-637.

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, гаБро-
Во,  ул.  „Емануил  Мано-
лов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655.  ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ  УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р Марина санкева, 
специалист  кожни  и  вене-
рически болести, естетична 
дерматология,  гр.  Габрово, 
ул.  „Брянска“ 11,  понедел-
ник, вторник, сряда и петък 
от  10.00  до  17.00  часа. 
Записване на тел. 066/800-
140

аВТоМоБили проДаВа
ДачиЯ логан, 1.4,  АГУ, 
2008  г.,  се  продава  на 
тел.  0898/643-173.  [11, 
11]
рЕно МЕган сЦЕник 
се продава - справки на 
тел.  0894/222-501.  [12, 
9]
форД фокус, 1.8,  ди-
зел,  2003  г.,  се  продава 
на тел. 0896/154-990. [4, 
3]

скрап, сТари коли
коли за скрап  от  мяс-
то  се  изкупуват  на  тел. 
0899/092-510. [22, 14]
коли за скрап на изгод-
ни  цени  се  изкупуват  на 
тел.  0877/738-637.  [22, 
3]

аВТосТъкла
аВТосТъкла - европей-
ски и китайски, на ниски 
цени.  БЪРЗ  И  МОБИЛЕН 
СЕРВИЗ! PKW AUTO EООД 
-  20  години  опит!  Тел. 
0888/970-971  -  Пламен 
Венков. [12, 11]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се  продава  на  тел. 
0884/00-60-98. [2, 1]

ЕроТика
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
МоМичЕ прЕДлага сек-

суслуги  -  тел.  0876/249-
511. [11, 1]
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [12, 1]

прЕз МЕсЕЦ МарТ В МЦ „униМЕД“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо ЩЕ започнЕ клинично проучВанЕ 
на ноВ МЕДикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псори-
азис - Roflumilast, койТо прЕДсТаВлЯВа 
инхиБиТор на ЕнзиМа фосфоДиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. 
Лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. В проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в Севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. За повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследовател 
в  проучването  д-р  Марина  Санкева,  специалист 
кожни и венерически болести - тел. 0889/436-613. 
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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.

сЕлскосТопански

Винарска изБа с. 
караисЕн прЕДла-
га на сВоиТЕ кли-
ЕнТи ВиноМаТЕ-
риал - калЕнка 
оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В изБа-
Та - нЯМаМЕ Дис-
ТриБуТори).  Справ-
ки  на  тел.  0888/520-
053,  06132/2459, 
06132/2460. [33, 2]

ЖиВоТни проДаВа
Малки ТЕлЕТа се  прода-
ват  на  тел.  0876/415-480. 
[3, 2]
кокошки-носачки, ша-
рЕни пилета  и  патета, 
може и заклани, се прода-
ват на тел. 0884/00-60-98. 
[2, 1]

храна за ЖиВоТни
храна за кучета се прода-
ва  на  тел.  0884/00-60-98. 
[2, 1]

проДаВа Тор
БиоТор за градини  и 
овощни  насаждения  се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 9]
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 на 22-23 февруари 2020 г. 
в гр. Полски тръмбеш отборът 
на „Янтра“ - Габрово изигра 4 

мача срещу „надежда” - софия, 
„Мегаспин” - софия, „Янтра” 
- Полски тръмбеш и „Коме-

та” - Луковит. без контузения 
основен състезател станислав 
саламанов отборът на Габрово 

постигна трудни, но много ва-
жни победи. с 4:3 срещу „на-
дежда“ и „Луковит“ и с 4:2 сре-
щу „Янтра“ - Полски тръмбеш и 
„Мегаспин“ - софия. невероят-
ното представяне на Владислав 
Върбанов като заместник на 
саламанов беше без комен-
тар. Във важните мачове той 
показа мъжество и израстване 
и така помогна на отбора да 
постигне нужните 4 победи. с 
така развилите се срещи кръг 
преди приключване на първен-
ството, по безапелационен на-
чин с 14:0, без загубена среща 
момчетата на „Янтра” - Габрово 
са новият член на северна бр 
група по тенис на маса. 
 отборът изказва огромни 
благодарности на златната ре-
зерва Владислав Върбанов и 
му пожелава крепко здраве 
и още професионални успехи. 
благодарности и за спонсорите 
и съмишленици на клуба - „Ме-
лиса” - Петър станев, Ем-Ми-
хайлов Еоод, „Пулсар” и др.

Светомир Терзиев

вела лазарова

 Хитовият авторски концерт-
спектакъл „Грамофонът” на Вик-
тор Калев зарадва габровската 
публика, препълнила театрал-
ния салон по покана на драма-
тичен театър „рачо стоянов” на 
24 февруари.
 невероятният концерт-
спектакъл е по идея и разкази 
от живота на актьора. автор на 
текста е Ваня Щерева.
 „Грамофонът” - едно въл-
нуващо пътешествие през го-
дините, е изпълнено с хумор, 
носталгия и любов, което пуб-
ликата следеше със затаен 
дъх, заразителен смях, редуван 
с избухнали спонтанни овации. 
автобиографичните истории на 
актьора, редувани с български 
песни на любими изпълнители 
през отминалите години, на-
прави зрителите съпричастни 
на една сбъдната мечта.
 с премиерата на своя авто-
биографичен концерт-спектакъл 

„Грамофонът” през 2018 година 
Виктор Калев се завръща на 
театралната сцена след десет-
годишно отсъствие.
 „Ще бъда себе си в това 
представление, но едновремен-
но с това ще изиграя около 30 
различни хора. 
 Ще изпея около 20 песни 
с гласовете на техните ориги-
нални изпълнители. без грим 
и перуки. иска ми се всеки 
да може да припознае своите 
вълнения в този спектакъл”, 
казва Виктор Калев.
 В продължение на повече 
от два часа публиката се на-
слаждава на актьорския талант 
на обичания български артист, 
заредил публиката с искрящо 
настроение в концерт-спекта-
къл, поднесен с много вкус.
 Виктор Калев ни накара 
да се смеем на глас, да се 
забавляваме дори през сълзи. 
Един грамофон, един актьор, 
един свят или … как се сбъд-
ват мечтите.

МарИана МанДИчева

 тя е от дряново и тук члену-
ва в ловно-рибарско дружество 
„стринава“. По ловните дру-
мища я повежда още от дете 
нейният чичо рачо рачев, който 
не е случаен ловец, а един от 
активните ловни деятели в на-
ционалната ловна организация, 
който близо три десетилетия е 
председател на местното ловно 
сдружение „стринава“.   
 татяна е състезател по лов-
на стрелба от клуб „балиста“ 
в Казанлък, където тренира. 
тя печели първото място сред 
жените в седмия турнир край 
Пазарджик за купата „Йосиф 
Хиник Майер“ по системата 
„св. Хуберт“ за кучета, работе-
щи със стойка и шпаньоли, на 
22 февруари т. г. 
 „отчитам, че да се срещне 
жена, която да работи добре с 
куче, е рядкост. но аз предпо-
читам състезанията с кучета“ 
– каза татяна. тя се състеза-
ва със своята дратхарка инка. 
Всички, които я познават, зна-
ят, че кучето е нейно и че тя 
излиза с него на лов като се 
грижи за неговото обучение на 
терен.
 В това състезание тя участ-
ва за втори път. Похвали сдру-
жение ловно-рибарско друже-
ство „сокол-1893” в Пазарджик 
и неговия председател Евгени 
абаджиев за прекрасната орга-
низация и за всички осигурени 
условия то да се проведе глад-
ко.
 В миналогодишното му из-
дание татяна се нарежда на 
второ място – само с една 
точка по-малко от победителка-
та. след което се амбицирала 
да усъвършенства тандема си 
с кучето, като участва в със-
тезания по св. Хуберт. Както 
се вижда, успява и тази годи-
на печели категорично първото 
място с два фазана и резултат 
80 точки, който е сравним с 

първите резултати при мъжете, 
което я прави доволна от себе 
си. 
 „Положих много усилия за 
работа с това куче и се рад-
вам, че те бяха оценени. Мисля, 
че успях да покажа как сме се 

подготвили“ - сподели татяна. 
за вродените качества на ку-
чето си получила максимален 
брой точки, но пък съдиите й 
отнели точки от обучението му 
при даване на дивеча. „най-
много ми отнема дресировката 

на кучето за послушание, а не 
толкова за апортиране на диве-
ча“ - призна тя. Взели й точки 
и заради това, че пропуснала 
да прибере от земята една от 
гилзите си.   
 „не бях напрегната емоцио-
нално, а по-скоро бях заредена 
с цялостното преживяване на 
самото състезание“ – обясни 
тя.  
 заради динамиката на лова 
като цяло татяна предпочита 
птичия лов. докато работи в 
дряново, ходи редовно и един-
ствено на групов лов за дива 
свиня, но откакто се премества 
да живее във Велико търново, 
се отдава предимно на птичия 
лов. 
 Постоянно ловува със своя 
ловен другар, дратхарката 
инка. и с това непрекъснато 
изграждане на тандема им на 
терен татяна обяснява пости-
женията им. „след толкова ло-
вове кучето придобива навици 
да общува с мен като партньор 
в реална обстановка, без да е 
преминавало специално обуче-
ние.“ 
 Преди две години на рож-
дения й ден Пламен Филев, 
председател на спортния клуб 
във Велико търново, при когото 
тогава татяна тренира ловна 
стрелба, й подарил малката 
дратхарка инка. зарадвана, та-
тяна тутакси започнала да я 
обучава.  
 на турнира край Пазар-
джик, когато излязла от бате-
рията, насъбралите се състе-
затели и наблюдатели много й 
се радвали, интересували се 
откъде е и как работи с кучето, 
поздравявали я за резултата и 
най-вече за добрата връзка с 
него.  
 на 7 март двете с инка от-
ново ще демонстрират работ-
ния си тандем в традиционното 
състезание „св. Хуберт“ в Мон-
тана. татяна много се надява, 
по-скоро препоръчва на ор-

ганизаторите да координират 
финалите на състезанията по 
ловна стрелба с тези по „св. 
Хуберт“. защото през миналата 
година те съвпаднали и за да 
участва в тях, се наложило тя 
на един дъх да напусне едно-
то, за да стигне до мястото и 
участва в другото състезание.   
 „на всички жени ловци по-
желавам да срещнат подкрепа-
та и разбирателството на коле-
гите ловци, които аз имах къс-
мета да срещна. благодаря на 
треньора ми по ловна стрелба 
иван танев от клуб „балиста“ в 
Казанлък. той е човекът, който 
твърдо стои зад мене на стрел-
бището и моите спортни изя-
ви в ловната стрелба. заедно 
ходим на лов. неговият ловен 

другар е сестрата на моята 
инка – дратхарката зика. две-
те в лова работят много добре. 
 Препоръчвам на жените да 
не се отказват, а да отстоя-
ват моженето и уменията си в 
подобни състезателни инициа-
тиви, свързани с лова. Макар 
понякога да усетят неразбира-
телство, пренебрежение или 
дори насмешица, нека знаят, 
че ние можем. 
 и не отстъпваме на мъжете 
по тези качества. аз постоянно 
се опитвам да показвам, че в 
тези стартове ние сме равно-
поставени, а в лова съвсем не 
сме слабия пол. на всички ко-
леги, мъже и жени, пожелавам 
много слука и най-вече много 
любов.“

Татяíа Рачева - еäíа ñъвремеííа 
пîñлеäîвателка íа áîãиíята íа лîва Диаíа

Сдружение „ЛРД Добрич” - гр. Добрич за първи път на 15 септември 
миналата година стана съорганизатор на НЛРС-СЛРБ при провеждане 
на зоналния кръг за Североизточна България на първенството „Свети 
Хуберт” за ловци с кучета, работещи със стойка, за мъже и жени – ин-
дивидуално и отборно. Татяна Рачева с награда за отличното си пред-
ставяне и Илия Михайлов, председател на „ЛРД Добрич”

Приключи третият етап îт Държавíîтî първеíñтвî 
пî теíиñ íа маñа „В" Северîзапаäíа ãрупа 

Грамîфîíът ñ Виктîр 
Калев ãîñтува в Гаáрîвî

Пеíка Стаíчева, читател íа ãîäиíата 
№ 3, пîäари íа Гаáрîвñката 
áиáлиîтека áукет îт хартия и веñтíици

 Всеки посетител в заемната на 
регионална библиотека "априлов - Пала-
узов" първо забелязва красиво и дели-
катно изработените цветя в кошничка. те 
са подарък от Пенка дякова станчева, 
която в края на януари беше обявена за 
читател на годината 2019. 
 Г-жа станчева се класира на трето 
място с 262 прочетени през 2019 година 
книги.
 Кошничката е изработена от стари 
вестници, които след това са боядисани 
в подходящ цвят.

Бояна Пенчева


