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Кристо откри „Големият въздушен пакет”,
Иван Господинов - с покана за събитието
Кристо в „Big Air Package“

Роденият в Габрово световноизвестен авангардист
Христо Явашев – Кристо, откри на 16 март в германския град Оберхаузен своя най-нов проект – инсталацията си „Големият въздушен пакет“. За откриването
на най-голямата скулптура без скеле в света, наричана
още „въздушна катедрала“, беше поканен и председателят на габровското сдружение „Нашето по-голямо
Габрово“ Иван Господинов. Поканата носи клеймо от
12 февруари и в нея е написана кратка информация на
немски и английски език за проекта на Кристо.
Вече няколко дни медиите по света отбелязват това
събитие в областта на изкуството. Най-новата опаковка
на най-известния български художник, роден в Габрово,
представлява огромен надуваем балон, който тежи 5300
кг. Балонът е висок 90 метра и е с диаметър 50 метра.
Направен е от 20 350 кв. м полупрозрачен полиестер
и 4500 м полипропиленово въже, а въздухът в него е с
обем 177 000 куб. м. Той е издигнат в пространството на
стар газов колектор, който се използва като място за
изява на художници и театрални спектакли. За издигането му са използвани сложно скеле и над 50 въжета.
Идеята на Кристо е след изпълването му с въздух пакетът да стане самоносещ се.
на стр. 8

Оцеля най-старото дърво под Витите скали
http://www.christojeanneclaude.net

Христо Кичиков,
учител-краевед

Преживяло много бури,
снегове и мълнии, и тази
пролет отново разлиства
своите огромни клони найстарото дърво в нашия
край. Дори и ураганният
вятър със скорост повече
от 100 км/час от 14 март
тази година, който не остави незасегната сграда в
района и повали десетки
негови събратя, отново го
пощади.
„Светеното дърво”,
така го наричат местните
хора, гордо е извисило
снагата си над село Пецевци, под Витите скали. Със
своите размери, дебелина
в дънера повече от 400
см, асиметрична корона
12 м на юг и 6 м на север,
и възраст повече от 300
години то няма равно в

района. Височината му е
около 18 м, като върхът
е унищожен (изгорял) от
паднала някога мълния.
Това потвърждава схващането, че дъбът е най-дълговечното, най-здравото и
устойчиво на бури дърво в
нашия район. Затова често наричат дъба „цар” на
дърветата.
Днес никой не помни
откога е там. Как е попаднал? Дали някога се е
родил от случайно попаднало жълъдче? Дали пък
някой нарочно го е засадил - нишан да бъде?
Като жив свидетел,
пази го историята на този
край, нали само то е останало сред своите вековни
събратя край вече почти забравения стар път –
Вехтият друм.
Вероятно тук, край
този някога важен път, под

Джемалетин Йълдъз от Турция взе голямата
награда на Биеналето - „Златният Езоп”
Дарина Маринчевска
Дома на хумора

Голямата награда на
XXI Международно биенале на хумора и сатирата
в изкуствата - „Златният
Езоп“, ще замине за Турция. Вчера и онзи ден във
Веселата къща заседава
авторитетното международно жури на Биеналето
под председателството на
габровеца доц. Иван Узунов - зам.-декан на Факултета по изобразително
изкуство на Великотърновския университет. Журито
селектира творбите и отличи най-добрите с общо
19 награди.

Ето и лауреатите:
Голямата награда –
статуетката „Златният
Езоп“, 2000 лева, диплом
и право на  самостоятелна
изложба на Биенале 2015
година заслужи със своя
плакат Джемалетин Йълдъз от Турция.
Наградата на град
Габрово – статуетката „Гаскар”, 1500 лв. и диплом ще
получи Антон Колев – живописец.
А ето и традиционните
6 награди по 500 лева във
всеки раздел на Министерството на културата: В
областта на карикатурата
са отличени двама творци – Вадим Коноплянски

реклама
Благодарим ти, Майко Свята,
че беше с нас тук, на Земята.
Сред наш‘те братя и сестри
и Истината ни разкри.
Благодарим ти, Майко Свята,
за Любовта и красотата,
с които щедро ни дари залог за светли, бъдни дни.
***
По случай 90 години
от рождението на
Шри Матаджи Нирмала Деви
***
Сахаджа йогите от Габрово

Дилемата
- тунел или глоби?
няма време

ВАЛУТНИ
курсове

Остават още
285 дни!

от Русия и Давид Вела от
Испания.
В раздела за графика
и рисунка победител е Димитър Каратонев от България.
Сред наградените е
габровецът Дянко Колев,
чиято творба печели наградата за живопис.
В скулптурата и плаката най-добре са се представили също българи Гълъбин Христов и Красимира Друмева, а във фотографията наградата е за
иранеца Масумех Забетня.
Наградата на Дома на хумора и сатирата – плакет
„Светът е оцелял, защото
се е смял!”, предметна на-

града на стойност 400 лв.
и диплом ще получи Кръстьо Тодоров (живопис) от
България. Стефан Стефанов – също живописец, е
лауреатът на Ротари клуб
- Габрово и печели „Габровски куфар и виза за
цял свят”, 100 евро джобни
пари и диплом.
Наградата „Млад талант” на Лайънс клуб Габрово – 500 лв. и диплом, печели Драгомила
Дойкин от България за
представянето си в раздела за скулптура. През
тази година на Биеналето
ще бъдат връчени още 9
специални награди.
Продължава на стр. 2

неговата дъбова сянка са
спирали да отпочинат преминалите Балкана на път
за стария Селви или към
Дунава. Може би е малка спирка за отдих преди
близкия „Сарай”, старото
манастирче край Факиря
или крепостта „Витенград”.
В миналото на големия християнски празник
Петдесятница хората от
Поповския край, предвождани от свещеник, са извършвали маслосвет, водосвет и курбан за здраве
и плодородие.
Защо са избрали този
дъб-благун за „свят”, вече
никой не помни и знае.
Тази благородна служба  
може би е дала и тъй дълъг живот и спасение от
бурите и човека.
Старият обред на Петдесятница беше възстановен през 2007 г. по идея на

Бончо Ненов и кмета Нено
допитване
Ненов. Беше поставен паметен знак и организиран
голям събор - празник на
хората от района с водосвет, курбан, народна
трапеза и много песни и
хора. За съжаление, сега
този празник не се извършва край стария дъб.
Живее вече много,
Лиляна Кръстева: „Да, и
много години „светеното”
много харесдърво като рядък прировам Весела
ден дар и символ на този
и нейните
край. Внушава радост за
изпълнения,
окото, възторг и размисъл
но не миза душата. Кой не желае
сля, че може
да му се полюбува?
да победи.
Но дали човекът също
Подкрепям
не трябва да се погрижи всички млади хора, радвам
за този тъй стар великан се, че в България има толкова
– да се огради, да се впи- талантливи деца“.
ше като застрашен вид,
Донка Пенчева: „Да, слено най-неотложно е да се
дя изявите и
подкрепи, защото вече тяна двамата.
лото му е заето от повече
Не познавам
от 100 см кухина.
Весела, но
познавам
майка
й.
Знам за нея,
че е учила в
САЩ, била е там дълго време,
говори добре английски език.
Също така се радвам за нея и
мисля, че ще продължи нататък
в предаването, защото има
данни за това“.
...: „Да, следя ги и съм
доволна
от тяхното
представяне. Не знам
дали някой
от тях ще
стане победител в предаването, но
мисля, че се представят добре.
Подкрепям Весела!“.
Иванка Маджарова:
„Много съм
доволна от
Весела и мисля, че има
реален шанс
да стане победител в
предаването.
Желая й успех!“.
Руска Димитрова: „Аз
съм от Трявна и следя
участието
на Григор.
Напълно го
подкрепям,
смятам, че
нет видеовръзка, излъчена вания в различни точки
всеки
от
онлайн в мрежата на фо- на страната и чужбина,
участниците
рум “Международен воден посветени на Световния има шанс да спечели шоуто“.
мост” и по време на тема- ден на водата. Форумът
Радка Добрева: „Не,
тичните събития в Интер цели да се превърне в
знам,
че
Експо Център в София. обща международна кауза
участва и
Събитието се организира и да създаде нова култура
момиче от
в сътрудничество с бъл- на комуникация за водаГаброво.
гарски неправителствени та между младите хора и
Мисля, че е
сдружения: „Аз обичам во- представителите на бизсериозно издата“, Международен SPA неса, гражданския сектор,
питание“.
мениджъри клуб и Българ- общинските управи, миПродължава на стр. 8
ска асоциация по водите. нистерствата, националниТова иновативно събитие те, регионалните, европейправи възможно обединя- ските и международните
ването на десетки чест- политики по темата.

Следите ли
изявите на Весела
и Григор в „Гласът
на България”?

Утре - Деня на водата, Община Габрово организира
масово рисуване за деца в зала “Възраждане”
На 22 март, във връзка със Световния ден на
водата, Община Габрово
организира изработването
на детска рисунка на тема
„Водата – безценното богатство”, с участието на
деца от габровски училища.
Събитието ще започне
от 14 часа в зала „Възраждане“. Малките художници в инициативата ще
бъдат организирани на
групи по училища, всяка
от които ще пресъздаде

USD - 1.510880, EUR - 1.95583, CHF - 1.600250, GBP -2.286990

ВРЕМЕТО прогноза

върху платно своето уникално послание за значимостта на водата като
безценен природен ресурс. Творбите на децата ще бъдат подредени в
обща композиция и ще
бъдат показани непосредствено след събитието във
фоайето на залата.
Инициативата, както
и Интегрираният проект
за водния цикъл на град
Габрово ще бъдат представени на живо от зала
„Възраждане“ чрез интер-
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Абитуриентите стават по-практични в избора
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Абитуриентите стават
все по-практични в избора на облекло за бала,
споделиха търговци от
магазини за сватбени и
абитуриентски дрехи в
Габрово. Постепенно отпада модата за кичозни рокли, обсипани с блестящи
камъни и всякакви други
аксесоари. Харесват се
изчистените модели от сатен и шифон в ярко червено, кралско синьо, както и бяло, в комбинация
с черно. Разнообразието
при дължината на роклите
е пълно – от много къси
до дълги с воал. Това найвече зависело от фигурата на момичето. Избяг-

ват се черното и тъмните
цветове. Предпочита се
по-светло, включително
и бяло. При момчетата
също се набляга на посветлите, спортни костюми, без вратовръзки и с
лилава или тюркоазена
риза.
От аксесоарите се
предпочитат дългите обици, а кулиетата вече не
се търсят толкова. Прическите с вдигнати коси
ще са хит на баловете.
Самите аксесоари все
още подсказват тенденция
към пищност, с наличието
на повече кристали и полускъпоценни камъни. В
Габрово освен традиционните български рокли, се
внасят и рокли от Сирия

и Дубай. На фона на това
пазарът в България се е
напълнил с абитуриентски
дрехи от Китай и Турция.
Изработката им обаче е
по-некачествена и не позволява преработки, обясняват търговци от Габрово.
„Нашите момичета в
Габрово не са толкова
разголени – твърди управител на магазин за
рокли. - Поръчват се
прилични модели, без да
има много ексцентрични
желания. В аксесоарите
също са доста по-семпли“ - обяснява тя. Цените
през 2013 г. са намалени
с по около 5-10% спрямо
миналата и по-миналата
година. За първи път се

усеща, че абитуриентите
се бавят с подготовката
за баловете вероятно и
заради охарчването покрай високите сметки за
ток през зимата, предполагат продавачите. Освен това конкуренцията в
този бранш е огромна, а
клиентите обикалят цяла
България и дори пазаруват по интернет. И докато
предлагането се увеличава, учениците намаляват.
Цените на балните
рокли започват от около
200-300 лева, като горна
граница на практика няма.
Обувките и чантата също
излизат поне 100 лева.
Остават бижута, грим,
прическа,
маникюр...
Костюмът и обувките на

момчетата също излизат
между 200 и 300 лева, но
при тях почти няма допълнителни разходи.
Много абитуриентки
държат да не си купят
роклята от Габрово, въпреки че тук може да има
модели, които на пръв поглед им харесват. „Случвало се е да дойде абитуриентка, която много да
си хареса роклята, но да
не иска да я купи, само
защото е от Габрово. Истината е, че тук идват
хора и от други населени
места, за да си търсят
дрехи за бала“ - твърди
продавачка в магазин за
рокли. Основно тези клиенти са от Севлиево и
Велико Търново.

Инна Илиева с награда от Троян, журито хвали габровските художници

присъдена. „В случая Инна
подходи много артистично
при представянето на пейзажа. Цялата й рисунка,
обляна в лунна светлина,
въздейства много емоционално със своето внушение. Тази работа, по мнение на колеги, е можела

да бъде премирана“, каза
Ема Вертерова. Журито
е било впечатлено и от
рисунките - пейзаж „Жита“
на Виктория Иванова, от
работите на Денислава
Кирилова, Бетина Златева.
Признание
към добре представилите
се
участници е предстоящият Пролетен пленер от
1 до 3 април в
Троян, организиран от домакина
на конкурса - училището по керамика. В него ще
участват 15 деца,
между които и
Денислава Кирилова от Габрово. Пленерът ще
включва обучение
в ателиетата на
училището с изработване на плас-

Step, Нона и дуета S.M.
Инициативата е изцяло на
габровските младежи от
група „Звукотрепачи“ при
читалище „Габрово“, но е
подкрепена от Общинския
съвет по наркотични вещества и Центъра за обществена подкрепа. Концертът
е под мотото „Beat Sing N
Dance“. Всеки, който иска
да си подари една различна съботна вечер, да заповяда в зала „Възраждане“,
вход свободен.

29 критерия.
На проведената вчера
Габрово е класиран на церемония за „Най-добър
9-то място в класацията град за живеене“ за 2012
на Дарик Радио и вест- година е бил определен
ник „24 часа“, съобщава   град Бургас. Габрово е на
DarikNews.bg. Класацията девето място, като преди
се прави за шеста поред- него са областните градове Бургас, Благоевград,
на година.
Проучването сред слу- Варна, Велико Търново,
шателите на радиото и чи- Пловдив и Русе.
В класацията за 2011
тателите на националния
всекидневник се прави в година Габрово е бил кла27-те областни града, кои- сиран на седмо място.
то са били оценявани по Леко отстъпление Габро-

Вела Лазарова

Осем малки художници
(от 10 до 15 г.) от Школата
по изобразително изкуство
при читалище „АприловПалаузов“, с ръководител
Ема Вертерова, са участвали успешно във Втория
национален конкурс за
ученическа рисунка в Троян. Той е организиран от
Националната гимназия за
приложни изкуства „Проф.
Венко Колев“ с подкрепа
на Министерство на културата, СБХ, НХА, ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“. При
регламент - творбите да не
са участвали в други изложби. Габровското участие заслужено е получило
адмирациите на журито.
Един прекрасен пейзаж „Нощ в Боженци“, на Инна
Илиева, VIII клас на ПГТ,
е спечелил трета награда.
Първа награда не е била

тики -   керамика, скулптура. Ще има и запознаване
с компютърни програми,
използвани в специалността „Рекламна графика“. Всички материали за
работа на децата в пле-

нера са осигурени. Един
добър подход с творчески
прояви за активизиране
вниманието към специализираната Национална
гимназия за приложно изкуство.  

Двама ученици от Габровска област са номинирани за участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в 4 клас,
който ще се проведе на 30
март в Силистра. Това са
Траяна Георгиева от начално училище „Васил Лев-

ски“ и Александър Сидеров
от СОУ „Райчо Каролев“.
И двамата са изкарали
почти максимален резултат на областния кръг и на
30 март ще се състезават
с още 33 деца от цялата
страна за призово класиране в сравнително новия
ученически турнир.
Олимпиадата „Знам

МИНКА МИНЧЕВА

и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на приложни знания
и умения, придобити чрез
обучението по различни
учебни предмети от началния образователен етап.
Тя съдейства за откриване
на деца с високо ниво
на умения за обобщаване
и осмисляне на учебно-

то съдържание. Чрез нея
се насърчава работата на
учителите и родителите да
подкрепят и развиват интереса на децата към заобикалящата ги среда.
Олимпиадата съдържа
12 задачи със свободен
отговор, които включват
теми от всички изучавани предмети, както и от

Полицията задържа габровец с дрога на бул. “Трети март”
МИНКА МИНЧЕВА

Вчера след проведени
оперативно-издирвателни
мероприятия в района на
бул. „Трети март“ служители на сектор „Криминална
полиция” при РУП-Габрово
са задържали  М. П., 24-годишен, от Габрово, съобщи
за „100 вести“ Първолета
Драгнева от пресцентъра
на Областна дирекция на
МВР – Габрово.
При извършения личен
обиск у мъжа е бил намерен полиетиленов плик
със зелена суха листна
маса (с тегло 15 грама).
При полевия наркотест

листната маса реагирала
на наркотичното вещество
„марихуана”. Последвало
претърсване в жилището
му, където е открит още
един плик със суха листна
маса (с тегло 5 грама) от
същия вид. Наркотичните
вещества са иззети. Мъжът е задържан за срок
до 24 часа. По случая е
започнато досъдебно производство по чл. 354 А, ал.
3 от НК.
„Днешната акция е
продължение на специализираната полицейска акция отпреди няколко дни  
на територията на Габровска и Севлиевска община,

при която бяха задържани
други трима разпространители на наркотични вещества“ - коментира Първолета Драгнева.
Тя припомни, че тогава
в Севлиево служители на
сектор „Противодействие
на криминалната престъпност” при ОДМВР, със съдействието на служители
от РУП-Севлиево, са задържали 33-годишния Б.
Б. При направения обиск
в якето му беше намерено
24 грама наркотично вещество марихуана, а при
последвалия обиск в дома
му - семена от растението канабис и суха листна

за кандидатстване след 7 клас по БЕЛ
и математика - 36 часа
Срок за провеждане: от 1 до 5 април 2013 г.
и от 7 до 13 май 2013 г.
Информация и записване - до 29 март 2013 г.
в канцеларията на гимназията или
на тел. 066/80-33-67, GSM 0899/632-124

Продължава от стр. 1

во има и в читателската
класация. За 2011 година
читателите на DarikNews.
bg са го класирали на трето място, а за 2012 г. – на
четвърто.
На първите три места
са класирани Бургас, Стара Загора и Варна.
За тази година организаторите на конкурса са
определили и нова категория - „Красив град“. В нея
призовото място е определено на град Трявна.

Ученици от НУ „Васил Левски” и СОУ „Райчо Каролев”
ще мерят сили в олимпиадата „Знам и мога”
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

организира безплатни курсове

Джемалетин Йълдъз от Турция
взе голямата награда на
Биеналето - „Златният Езоп”

Най-добрите бийтбоксъри излизат Габрово в първите десет в класацията „Най-добрият град
на габровска сцена тази събота за живеене в България“ за 2012 г., Трявна - „Красив град”
На 23 март от 19 часа
сцената на зала „Възраждане” в Габрово ще посрещне шампионa на България по бийтбокс за 2012
година Sprite, заедно с
най-добрия в Underground
батълите в България –
Мано, информираха от
Община Габрово. Те ще
участват в съвместен
концерт с група „Звукотрепачи“ (SoundBreakers),
формация „The crew”, соло
изпълнителя Mr. White

Професионална гимназия по строителство - Габрово
5300 гр. Габрово, ул. “Равнец” № 1
ПГ по строителство със съдействието
на Камарата на строителите в България

маса от същия вид. Същото наркотично вещество
е било открито и в друг
севлиевец. Двамата бяха
задържани за 24 часа.
В същата акция в
Габрово в резултат на
проведените оперативноиздирвателни мероприятия полицейски служители
заловиха Р. Н. (31 г.) с
подготвен за разпространение метамфетамин.
„Борбата с разпространението на наркотичните вещества е приоритет
на Областна дирекция на
МВР, затова тези акции
ще продължат“ - заяви
още Първолета Драгнева.

областта на екологичното
и здравното образование,
защита от бедствия и аварии, реагиране в критични
ситуации, безопасност на
движението. Те изискват
самостоятелен отговор
и неговото аргументиране, решаване на проблем,
прилагане на находчиви,
нестандартни решения.

За участие в шестте
конкурсни раздела на Биеналето в Дома на хумора
са получени 1664 творби
на 784 автори от 55 държави. Участниците от чужбина са 476, а от България –
308. Нови участници в Биеналето, които изпращат за
първи път свои творби за
конкурсите, са 131. Относително голям е броят на
жените участнички – 179.
Във Веселата къща
са доволни, че 544 автори даряват творбите си,
които ще обогатят художествения фонд „Хумор на
народите”, съхраняващ в
момента 38 500 произведения на 9 000 автори от 173
страни. Според екипа на
ДХС продължава да расте
популярността на габров-

ското Биенале в доста далечни и екзотични страни.
Доказателство за това са
творбите, пристигнали от
държави като Австралия,
Аржентина, Бразилия, Египет, Израел, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Колумбия, Корея, Коста Рика,
Тайван, Япония и др.
След прецизна селекция журито допусна за
участие в изложбите 438
творби, които ще бъдат изложени в залите на Дома
на хумора и сатирата от  
месец май до края на септември.
Официалната церемония по откриване на
Международното биенале
и награждаване на лауреатите ще бъде на 18 май
2011 г. от 11 часа в   ДХС
– Габрово.

Традиционната изложба на художничките
се открива утре в ХГ „Христо Цокев”

20 художнички от
Габрово, Трявна, Дряново,
Севлиево ще представят
творбите си в традиционната мартенска изложба, която ще се открие
в 17.30 часа на 22 март
в Художествената галерия
„Христо Цокев“. Изложбата
включва около 40 творби живопис, скулптура и иконопис, и е посветена на
Първа пролет. Художничките ще покажат на всички
гости света през своите
очи, изпълнен с красота,
хармония, мечтание, обяс-

ниха от градската художествена галерия. Макар
и различни като звучене,
творбите им се впускат в
една зависимост, в своеобразен диалог, показващ
дълбочината в женската
душевност. Рисунките са
предимно абстрактни, натюрморти и цветя, което е
в чувствителността и емоциалността на дамите.
При откриването на изложбата ще бъде връчена
и наградата на Община
Габрово за най-убедителна
художничка.

За два часа - 20 пътни нарушения
на пътя Габрово-Севлиево

Само за два часа, за
времето от 15.30 до 17.30
ч., по пътя Габрово – Севлиево, в района на с. Поповци, при проведена специализирана полицейска
операция по контрол на
пътното движение и превенция на тежките пътнотранспортни произшествия
са били констатирани 20
нарушения, съобщават от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР – Габрово.
По време на акцията са проверени 59 МПС.

Сред констатираните нарушения най-често са били:
без задължителна застраховка „Гражданска отговорност” - 2, без обезопасителен колан - 2, без притежаване на съответната
категория за управление
на МПС – 1, неползване
на светлини – 6, нередовни документи – 2, и др.
За установените нарушения са съставени 9 акта
и са наложени 11 глоби с
фиш.
Бързо производство е
започнато срещу мъж, шо-

фирал в нетрезво състояние
На 19 март около 3.00
часа на ул. „Студентска“
в Габрово полицейски
екип спира лек автомобил
„Мазда”, управляван от Й.
К., 23-годишен, от Монтана.
При проверката на водача за алкохол техническото средство отчита 1,59
промила. Мъжът е отказал
кръвна проба.
По случая в РУП-Габрово е започнато бързо полицейско производство.

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

Четвъртък, 21 март 2013 г., година VIII, брой 12 (2922)

Консултант на изданието:
Архиерейско наместничество - Габрово

180 г. от основаване на Соколския манастир “Успение на Св. Богородица”
Ангел Ангелов

построяването на манастира. Д-р Петър Цончев
В 1832 година видни- пише (вж “Из обществеят възрожденски духовник ното и културно минало
архимандрит Йосиф Мар- на Габрово”, Г., 1996 г., с.
ков Соколски се завръща 350), че Соколският мав родния си край Габрово настир е “кацнал на една
от Троянския манастир с дивна скала, заобиколен с
благословията на цялото гористи височини, покриманастирско братство с ти с букак, той смайва
цел да основе мъжки мана- пътника още при първия
стир. Придружава го йе- завой на шумящата с
ромонах Агапий от същия кристална вода река”.
манастир.
Архимандрит Йосиф
Архимандрит Йосиф Соколски заедно с йероСоколски е роден в село монах Агапий основава
Новата махала, Габров- Соколския манастир през
ско (днес кв. Априлово). месец януари 1833 година.
Израства в Габровския Името си Соколски манабалкан, от малък го обик- стирът получава от имева, затова избира един то на местността, в кояот най-красивите къто- то е построен. Още през
ве в него - местността 1833 г. към архимандрит
Сокола над село Етър, за Йосиф и йеромонах Ага-

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
21 март, четвъртък
Преп. Яков изповедник (Вечерта Велико повечерие с
канона на св. Андрей Критски – ІV част).
22 март, петък
Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски (Прежд.
лит.) (Вечерта Малко повечерие с Богородичен акатист – І статия) (Тип. с.
428).
23 март, събота
* Тодоровден (Пост!). Св.
прпмчци Никон и Лука Одрински (Злат. лит.) (Тип. с.
428-429).
24 март, неделя
† 1 Неделя на Великия пост
– Православна. Гл. 1, утр.
ев. 9, ап. Евр. 11:24-26)
(с. 325), лит. ев. Ин 1:4351. Преп. Захария. Св. Артемий, еп. Солунски (Вас.
лит.) (Молебен на Неделя
Православна) (Тип. с. 429).
25 март, понеделник
† Благовещение (Всичко на
празника от Минея) (Вечерня. Утреня. Злат. лит.)
(Вечерта Отдание на празника) (Разрешава се риба).
26 март, вторник
Събор на св. архангел Гавриил. Св. мчк Георги Софийски, Стари.
27 март, сряда
Св. мчца Матрона Солунска (Прежд. лит.).
28 март, четвъртък
Преп. Иларион и Стефан.
Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, презв. Мъгленски. Св. мчк ЕнравотаБоян, княз Български.
29 март, петък
Преп. Марк, еп. Аретусийски и св. Кирил дякон
(Прежд. лит.) (Тип. с. 438430) (Вечерта Малко повечерие с Богородичен акатист - ІІ статия).

пий се присъединява младият Никола Георгиев от
село Етъра, сестрин син
на архимандрит Йосиф,
който през 1834 година
се замонашва в манастира и получава духовното
име Неофит.
Сведения за строителството на манастира
д-р Петър Цончев открил
в манастирската кондика
(летописна книга), която
намерил в манастирската
архива през 1911 година.
Ето какво е записал архимандрит Йосиф в тази
кондика за строителството на манастира.
Той пише, че построили
манастира “Успение на
Пресвета Богородица” в
пределите на Габрово на
хълма Сокол. Под хълма

нейно място построили
по-голяма, каменна. Новата църква била осветена
на 15 август 1834 година
от търновския митрополит Иларион. И всичко
това станало, пише архимандрит Йосиф, по времето на турския султан
Махмуд II и цариградския
патриарх Константин.
В строителството на
двете манастирски църкви, оградата на манастирския двор, одаите (стаи
за нощуване на поклонници) и килиите за монасите участвало населението на Габрово и околните
колиби. Според манастирската кондика 110 габровци дарили на манастира
от 25 до 1000 гроша.
продължава на стр. 4

Московският съд осъди
на една година лишаване от
свобода 52-годишния Юрий
Пиотровски, който призна
вината си за акта на вандализъм в московския храм
“Христос Спасител”, съобщава ИТАР ТАСС. През септември миналата година
мъжът заля с черна боя две
от централните икони в
храма - Рождество Христово и Господ Вседържител.
Пиотровски пое вината
за извършеното и помоли
вярващите за прошка. При
това положение съдът оп-

ределя наказание, което не
превишава две трети от
максималното наказание.
Според следствието,
по този начин обвиняемият
е “решил да привлече вниманието към себе си като
идеолог, пропагандиращ
лъжливостта на религиозни
учения. От негова гледна
точка това е можело да
стане като повреди икони - предмет на религиозен
култ, които имат особено
значение за православните”.

съд забрани на
Президентът припомнил на папа Франциск Московският
вандал да влиза една година
вековните връзки между България и Ватикана в храм “Христос Спасител”

Президентът Росен
Плевнелиев присъства на

тържествената церемония
по интронизация на папа

Франциск във Ватикана.
Здраве и сили „да води
този свят със скромност,
но с визия и сила”, е пожелал президентът Росен
Плевнелиев на Негово Светейшество папа Франциск
по повод неговата интронизация. Българският държавен глава и лидери от
цял свят присъстваха на
тържествената меса на
площад „Свети Петър” във
Ватикана за интронизация
на новия глава на Римокатолическата църква.
В разговора си с Негово Светейшество президентът Росен Плевнелиев
е припомнил вековните
връзки между България и

Ватикана. Президентът е
подчертал ролята на католическата общност в България за формирането на
българската държавност
от Средновековието до поновата българска история.
Тази година се навършват
и 1150 години от Великоморавската просветителска
мисия на светите братя
Кирил и Методий, е припомнил президентът в разговора си с папа Франциск.
Като много добри, с
уважение и с доверие, определи Плевнелиев отношенията между България и Ватикана, помолен за оценка
на двустранните връзки на
страната ни със Светия
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и видите,
Светият синод не изпрати никого на интронизацията „Вкусите
яко благ Господ!”
Интронизацията на папа Франциск ще се запомни с безпрецедентно събитие за християнския свят.
В Рим за голямото събитие на римокатолическия свят дойде Вселенският патриарх Вартоломей
За първи път от де- церемонията по радио Ва- длъжност на папата, но не реността на нашата църква на фона на повечето от
дадоха обяснения защо.
сет века насам - след 1054 тикана.
Б ог о сло в ъ т
Ди л я н другите поместни правоРуската православна
година, когато Римският
папа и Константинопол- църква също бе предста- Николчев казва (пред славни църкви.
“Светият престол е
ският патриарх взаимно вена на високо ниво, макар Mediapool), че не е прецесе отлъчват от християн- и не с Всерусийския и Мос- дент БПЦ да не изпраща преценил дали да дава или
ската църква и става фак- ковски патриарх Кирил, но свои представители във да не дава обяснение защо
тическото й разделение с митрополит, тоест с Ватикана на официални съ- няма негов представител
на Западна (Католическа) духовник с ранг, равен на бития, а самите връзки с на папската интронизаРимокатолическата църква ция”, лаконично каза пред
и Източна (православна) патриаршеския.
Българската православ- традиционно не са на висо- Mediapool богословът и ре- Вселенски патриарх придактор на сайта на БПЦ
съства на встъпването в на църква обаче не изпрати ко равнище.
“БПЦ вече не е член на Десислава Панайотова в
длъжност на католически свой представител.
Ден преди интрониза- Световния съвет на църк- отговор на въпроса защо,
папа.
Събитието не само не цията от канцеларията вите от близо 15 години, според нея, БПЦ се е възостана незабелязано, но на на синода потвърдиха, че за което нямаме обясне- държала да изпрати свой
него бе специално акцен- няма да има представител ния”, отбеляза Николчев представител в Рим.
тирано в предаването на на БПЦ на встъпването в като даде пример за затвопродължава на стр. 4

След Сирни Заговезни започна Великият пост - седем
седмици преди най-светлия християнски празник - Великден

Това е най-важният и
най-продължителният от
четирите периода на телесно и душевно въздържание през годината.
Той припомня за
40-дневния пост на Спасителя в пустинята, въвежда в Страстната седмица и в най-великото и чудно събитие – Възкресение
Христово.
От днес до Великден
лишаваме тялото от животинска храна, месни
и млечни продукти (консумират се само растителни храни), така както

имало пещера, пред която си построили малка къщица от камъни и дъски.
Изсекли част от скалата
и на това място построили и малка църквица. И
всичко това било завършено през месец януари
1833 година. По-нататък
архимандритът разказва
кондиката, че населението от село Габрово и околните колиби като научило
за основаването на манастира и живущите в него
монаси много се зарадвало. Събрали се еснафи
и майстори със своите
калфи от Габрово, Етъра и
Новата махала и безплатно изсекли още от скалата и разширили мястото
на манастира. Развалили
малката църквица и на

трябва да ограничим „животинските“ страсти и
да се противопоставяме
на изкушенията.
Християнската църква нарича началото на
Великденския пост „предверие на божественото
покаяние“, или Голяма четиридесетница, през която хората, постейки, се
отказват от своите грехове, „очистват се“ и се
доближават до Христос.
Постът не е просто
диета - припомня църквата, - а въздържанието от
определени храни не е са-

моцелно.
Идеята е чрез лишаване на тялото да се 
смири душата,
защото когато пости
и се моли, човек се доближава до Бога. Великият
пост е време за молитви
и покаяние, като подготовката за него започва
три седмици по-рано.
Според православната традиция постът е
най-строг през първата
и последната седмица,
особено през Страстната седмица и на Разпети
петък, когато не трябва

да се приема почти нищо.
Първият ден, през който се разрешава риба, е
Благовещение, на 25-ти.
Постът обаче не се
препоръчва на болни, на
малки деца, на възрастни
хора, на бременни жени и
на кърмачки.
През периода на поста
всяка седмица е посветена на някакво събитие или
на личност, чиито дела
призовават към смирение
и покаяние.
През първата седмица ограниченията са построги, а богослуженията

– по-продължителни. Тогава се освещава вареното
жито, което се приготвя
в памет на великомъченика Теодор Тирон, и се
празнува Тодоровден.
През втората седмица
от Великия пост се чества Св. Григорий Палама,
който развил учението за
поста и молитвата.
Трета та се д ми ц а
е посветена на Светия
Кръст, за да напомни на
вярващите за страданията и смъртта на Спасителя.
продължава на стр. 4

http://www.dveri.bg

/Причастен/
Чрез този настоятелен и
в същото време изключително простичък призив се обяснява цялата главозамайваща и
твърде усложнена наука, наречена богословие. Това e най-добрият пример за същността
на вярата, религията и Бога!
Никакви свръх сложни теории,
никакви ослепителни доктрини
и никакви, ама наистина никакви витиевати сказания не са в
състояние да обяснят Необяснимия. Никакви супер апологетични аргументи, никакви зашеметяващи мисионерски подвизи и никакви,
ама никакви перфектни догматически постулати не
са в състояние да се противопоставят на същината
на това изречение. Единствено единението с Бога,  
причащаването с Него, придобиването на опитност
за Него са възможният начин за Богопознание! Свръх
естествената простота на призива го прави напълно
разбираем зов за всяко духовно същество – Вкуси,  тоест  Опитай.  Това е точното указание за единственото възможно познаване на Бога – чрез личен опит!!!
Конец  и Богу слава!
Отец Стефан
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Българската църква e номинирана за Нобелова награда за мир заради
спасяването на евреите, досега не е предлагана религиозна институция

Българската православна църква e номинирана за Нобелова награда за
мир за 2013 г., това става ясно от официалния
сайт на Светия синод на
Българската православна
църква. През тази година
България отбелязва 70 години от спасяването на
своите евреи.
Унищожаването на 50
000 невинни мъже, жени
и деца по време на найжестокото преследване
за всички времена срещу
евреите – Холокоста, бе
спряно от цялото българско общество благодарение на акцията на 43-ма
депутати от 25-тото
Народно събрание през
1943 г., начело с Димитър
Пешев, зам.-председател
на българския парламент
тогава, и на 21 интелектуалци за отмяна на решението за депортиране,
както и на последвалото
взимане (съгласно дейст-

ващата Конституция)
на крайното съдбоносно
решение от цар Борис III
(9 март 1943 г.). Но инициаторът и духовният
двигател за спасяването
на българските евреи от
лагерите на смъртта е
не друг, а Българската
православна църква. Нейните архиереи – величавият екзарх Стефан, Пловдивският митрополит
Кирил (сетнешен патриарх Български), както и
целият Св. Синод на БПЦ,
играят водеща роля за
спасяването на еврейската общност в нейния диоцез, както и срещу приемането и прилагането
на закони, чрез които се
предвиждала дискриминация на евреите. Българската православна църква
се оказва единствената Посещение на патриарх Кирил в МС. В историята Кирил ще остане с подвига
верска институция, нами- си на спасител на българските евреи. Той дръзва да се опълчи на властите през
раща се териториално 1943 година, като ляга пред влака, който трябва да депортира евреите.
под контрола на Хитлер, своята позиция. Тази ней- на с активни обсъждания нод, проповеди и конкреткоято открито заявява на откритост, съвместе- на заседания на Св. Си- ни преписки и действия
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Между тях Илия Видинлиев дарил 1000 гроша, Йован Манафов - 1000
гроша, Никодим чорбаджи
- 400 гроша, Пецата хаджи Христов - 400 гроша,
Андрея Семов Парлапанов
- 400 гроша, Димо Минчев
- 200 гроша. Други дарили
на новия манастир гори,
ниви, крави, волове, овце,
кози, църковни книги и утвар. Населението на селата Боженци, Шипка, Етър,
Зелено дърво построило
свои одаи в манастира.
Свои одаи построили в
манастира и фамилиите
Хесапчиеви и Мутафчии
от Габрово.
Игумен на новооснования Соколски манастир

през 1833 година става
архимандрит Йосиф, който много по-късно приема
фамилното име Соколски
(на снимката). Йеромонах
Агапий става ефимерий
(извършващ ежедневно
богослуженията) в манастирския храм “Успение
на Пресвета Богородица”.
В манастира идва да живее като монах и Марко,
бащата на архимандрит
Йосиф. В манастирското
братство са още Неофит Георгиев и дяконът
Иларион. През 1833 година игуменът архимандрит Йосиф успял да издейства чрез търновския
митрополит Иларион и
цариградския патриарх
Константин два султан-

стимулират българската
общественост и въпреки свалянето междувременно на Димитър Пешев
от поста му в Народното събрание се формира
силен обществен натиск
срещу депортацията на
евреите.
Днес, 70 години по-късно, БПЦ е и единствената
религиозна институция,
номинирана за Нобелова
награда за мир. Лауреатите от номинираните за
2013 г. ще бъдат обявени през октомври т. г.
Номинацията на Българската православна църква
е направена от Лъчезар
Тошев, като един от лицата, на които е дадено
правото да номинират
кандидати за Нобелова
награда за мир.
Лъчезар Тошев е почетен асоцииран член на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
По негово предложение в

Двореца на Европа редом
с бюст-паметниците на
най-видните лидери на Европа, наречени „Бащите
на Европа”, бе поставен и
бюстът на Димитър Пешев, зам.-председател на
25-то Народно събрание
на България.
За периода, откакто
се връчва ежегодно, от
1901 година досега, Нобеловата награда за мир
е присъдена 93 пъти на
124 лауреати, 100 лица и
24 организации. Тъй като
сред тях Международният комитет на Червения
кръст е удостоен с Нобелова награда за мир през
годините 1917, 1944 и
1963, а Службата на Върховния комисар на ООН за
бежанците е удостоенa с
нея през 1954 и 1981 година, то до 2012 година
с Нобелова награда за мир
са били удостоени общо
100 лица и 21 организации.

180 г. от основаване на Соколския манастир “Успение на Св. Богородица”

Московският съд забрани на вандал да
влиза една година в храм
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Предявеното му обвинение е за “вандализъм,
извършен по мотиви
на религиозна ненавист
и вражда”, за което се
предвижда максимално
наказание от три години лишаване от свобода.
Съдебно-психиатричната
експертиза е признала
Пиотровски за вменяем.
“Аз изцяло признавам
вината си, разкайвам се
за своето престъпление писа осъденият на Руския
патриарх Кирил. - За осъзнаването на грешката
ми спомогна позицията
на моите съкилийници:
всички те единодушно
осъдиха моята постъпка,
негативно се отнасяха
към нея, аз смених 14 килии, от много ме изгониха. Всичко това ми помогна изцяло да преразгледам
своята постъпка. Моля за
прошка всички вярващи.”

“Аз му прощавам, Господ е негов съдия. Ние не
възразяваме против ограничаването на свободата
му”, заяви представителят на Църквата на процеса. Първоначално прокурорът искаше две години
забрана за обвиняемия да
влиза в православен храм,
но предвид разкаянието
му ограничението е сведено до една година.
Това е един от нашумелите случаи на вандалски постъпки срещу
православни храмове,
символи и предмети на
култа, извършени през
изминалата година в Русия. Тази вълна придоби
особено големи размери
след т. нар. пънк-молебен
на групата „Пуси Райът“
в същия московски храм.
Три от участничките в
акцията получиха присъди
в различни колонии за лишени от свобода.

ски фермана - от 1 август
1833 година и 15 август
1833 година.
С тези фермани на
султан Махмуд Втори се
осигурява защитата на
Соколския манастир от
произволите на местната турска власт.
В продължение на десетилетия е продължавало
строителството на Соколския манастир. В 1844
г. с дарените 3500 гроша
от Георги поп Симеонов
от Търново е каптиран
извор и построена осемструйната чешма в двора на Соколския манастир.
През 1862 година местни
габровски резбари украсили тепилото (иконостаса) на манастирския

храм срещу 25000 гроша.
На следващата 1863 година габровските еснафски организации даряват
средства на манастира,
както следва: табашкият
еснаф - 7000 гроша, кожухарският - 600 гроша,
чехларският - 250 гроша,
куюмджийският - 250 гроша. Граждани от Габрово
и околните колиби дарили
на манастира общо 2794
гроша. С тези средства
от кариера на връх Бузлуджа били извадени мраморни плочи, с които бил
постлан подът на църквата.
Във връзка с приложение на новия градоустройствен план на Габрово на
31 юли 1959 година Деви-

ческият манастир “Свето Благовещение” в града
е сринат незаконно. На 9
август 1959 година с 14
взрива е разрушена и манастирската църква. Намиращите се в манастира 18 монахини заедно с
архива на манастира и
библиотеката му са преместени в освободения
от монасите Соколски манастир. Оттогава, месец
август 1959 г., Соколският манастир “Успение на
Пресвета Богородица” е
вече девически манастир.
В продължение на
180-годишната си история Соколският манастир
“Успение на Пресвета Богородица” е допринесъл българските православни
много за съхранението на традиции и утвърждава-

не в населението на християнските добродетели.
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Според неназовани
представители на синодалната канцелария, цитирани
от сайта “Двери на православието”, досега не е имало
практика в отношенията
на Синода с Престола да
се загърбват от БПЦ събития от такъв ранг във
Ватикана.
В последните години
обаче двустранните отношения са се охладили, като
за това е допринесло и отнемането миналата година
на предоставения по времето на покойния папа ЙоанПавел ІІ храм “Св. Викентий
и Анастасий” за нуждите
на българската православна църковна община в Рим,
отбелязват пред сайта източниците му от Синода.
Според “Двери” случаят
с неизпращането на представител на БПЦ на интро-

низацията на папа Франциск може да се приеме за
“многозначителен”.
Новоизбраният папа
не е поздравен все още от
новия български патриарх
Неофит, макар че такова
поздравление вероятно ще
бъде изпратено след интронизацията на папата.
В протокола на българския
патриарх влиза изпращането всяка година на поздравления до римския папа
за Рождество Христово и
Възкресение Христово.
От Синода обаче не смятат така и изтъкват, че
доста от поместните православни църкви също не
изпращат свои представители на папската интронизация, без това да е признак
на обтегнати отношения с
главата на Римокатолическата църква.
Когато папа Йоан Павел

Втори направи посещение
в България, цялата светска
власт по това време в лицето на правителството
на Симеон Сакскобургготски употреби неимоверни
усилия да убеди патриарх
Максим да се срещне с папата. Срещата в Пловдив
се случи, въпреки цялата съпротива на Синода.
Отношенията на държавно равнище между Ватикана и България са деликатни, след като папската
държава отказа да издаде
агреман на предложения за
посланик на България към
Светия престол Кирил Маричков-младши. Твърди се,
че това е станало заради
роман на Маричков, в който
имало гей сцена, неприемлива за църквата в Рим.
Така повече от година
и половина България няма
титуляр на посланическия

пост във Ватикана.
Президентът Росен
Плевнелиев, който присъства на интронизацията на
папа Франциск, не смята, че
има нещо смущаващо в отношенията с Ватикана, но
не е приемливо държавата
ни да няма посланик.
Плевнелиев коментира
пред журналисти в Рим, че
отношенията между България и Светия престол са
“много добри, с уважение и
с доверие”.
Президентът определи церемонията като “впечатляваща”, а посланията
в приветствието на папа
Франциск - като “много силни”.
В разговора си с Негово
Светейшество президентът е припомнил вековните връзки между България
и Ватикана, съобщиха от
прессекретариата му.

Президентът е подчертал ролята на католическата общност в България за
формирането на българската държавност от Средновековието до по-новата
българска история. Тази година се навършват и 1150
години от Великоморавската просветителска мисия
на светите братя Кирил и
Методий, е припомнил държавният глава в разговора
си с папа Франциск.
Плевнелиев сподели
пред журналистите съжалението си от факта, че повече от година и половина
българската държава не е
успяла да излъчи “приемлив
посланик, който да може да
защити българските интереси”. “Дал съм много ясни
инструкции и се надявам
въпросът бързо да бъде
приключен”, заяви президентът.

продължава от стр. 3
Неделята от четвъртата седмица се посвещава
на Св. Йоан Лествичник,
написал съчинение за добрите дела, които довеждат до Божия престол.
В съботата от петата седмица се чества
Пресвета Богородица, а в
неделята – Преподобната
Мария Египетска – ярък
пример за покаяние.
Съботата от шестата седмица (Лазаровден)

на Великия пост е посветена на възкресението на
Лазар, когото Христос извел от гроба и върнал към
живот.
Ш е с та та
н е д ел я
(Цветница или Връбница)
чества тържественото
влизане на Спасителя в
Ерусалим в навечерието
на еврейския празник Пасха.
През годината има четири постни периода.
Първият – най-дълъг и

най-строг пост, е Велик- ният пост – той започва
денският, чието начало от 14 ноември и продълвсяка година се променя, жава до 24 декември –
но винаги започва седем
седмици преди Великден.
Вторият е Петровият пост, той се мени в
зависимост от Великденските празници.
Третият е Богородичният пост, който винаги
е от 1 до 15 август, когато се празнува голямата
Богородица.
Четвъртият е Колед-

Бъдни вечер, като и на самата Бъдни вечер трябва
да се пости.

Светият синод не изпрати никого на интронизацията

След Сирни Заговезни започна Великият пост - 7 седмици преди най-светлия . .
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Строителство
Кърти, иззижда 0878/943-895.
Строителен предприемач събаря, почиства от А
до Я - 0895/043-388
Строителен предприемач събаря, почиства от
А до Я, извършва строи-

Вътрешен ремонт
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, фино шлайфане, лакиране - монтаж на
ламиниран паркет - 86-6143, 0889/286-025
Фаянс, теракота, ВиК,
ЕЛ. - 0878/943-895.
Безпрашно циклене 0887/040-471.
Теракота, фаянс - 0876
535 458. [22, 11]
всичко от гипсокартон 0878 531 556. [22, 5]

Покриви - направа и ремонт - 0897 345 021. [11,
3]
Евтини ремонти на покрив. Бързо и качествено,
на достъпни цени. 0895 097
112. [2, 2]
Извършвам: тенекеджийски услуги и покриви, претърсване и хидроизолации - фима „Цвятко
Цветков“, тел. 0897 313
792. [4, 1]
Ремонт на покриви, комини и измазване капаци
на покриви - тел. 0895 240
227. [22, 1]

телни работи и ремонти 0895/043-388
Кърти и пробива 0897/832-363.
Ремонт на стари покриви
и подмяна на улуци и варови мазилки - 0876 416 716.
[11, 10]
Арматурен двор - доставка и заготовка на арматура; ново строителство; строителни ремонти
- 0899/187-972 [12, 4]
строителна бригада извършва ремонт на покриви
и направа на нови, тенекеджийски услуги, улуци и

хидроизолация - 0897 958
356. [11, 4]
ремонт циглени покриви, хидроизолация - 0888
241 855. [4, 4]
Покриви и къщи от основи - тел. 0892 020 422.
[6, 3]
Всякакви ремонти на
покриви. Частно лице. 0896
938 917. [6, 3]
Ремонт на покриви - 0988
947 083. [11, 3]
Нови покриви и претърсване, тенекеджийски услуги извършва тел. 0897 313
792. [3, 3]

Изолации
Алпинисти - 0899/321190
АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Алпинисти - 0878 447
244.
Външни топлоизолации - алпинисти, собствено скеле - 0898 569 486.

електроинсталации - Ремонт на телевизо0896 562 036. [22, 6]
ри, плазми, LCD, уредби,
МОНИТОРИ - 804-193,
Услуги
0887/942-469.
Услуги с мини багер и
самосвал на всякакви тере- Поддръжка компютри
ни - 0899 355 810. [30, 13] Инсталация и ремонт
на компютри. Продажба
ВиК, комини, парно,
на компютри втора ръка.
търсене на вода
0888/410-117
ВиК ремонти и нови ин- Преинсталация на комсталации - 0899/023-913.
пютри, инсталиране на проВиК монтаж и поддръжка грами, игри и др. Ниски
- справки на тел. 0887/680- цени. Бързо и удобно, лес034.
но, в подходящо за Вас
Машинно отпушване на време. Клиентът винаги е
канали - на тел. 0888 889 прав. 0898 235 601, 24 ч. [
799.
Водоотоплителни и Мебели, обзавеждане
ВиК инсталации. Проекти- Мебели по поръчка, конране, доставка и монтаж курентни цени - 0887 830
601. [22, 19]
0898/57-22-13
ремонт на мебели у дома,
офиса, на място - маси,
Дограма, PVC, алуминий
Дограма, щори. Кухни - столове, спални и други на изплащане - 066/98- 0878 870 429. [6, 6]
70-50, www.maxinvest-bg.eu
Косене
[22, 8]
косене и почистване с
Ремонт на електроуреди храсторез - 0884 961 840.
[11, 7]
и електроника
Ремонт на перални, хладилници и печки, безпла- Траурни агенции
тен транспорт - 804-193, Траурна агенция „Омега“
денонощно - 0898/552-582,
0887/942-469.
Ремонт на МИКРОВЪЛНО- 0898/560-440.
ВИ ПЕЧКИ И СЪДОМИЯЛНИ, Денонощна траурна
резервни части - 804-193, агенция „Покой“ - 066/8565-55, 0897/945-519.
0887/942-469.

Изработва
Метални навеси, парапети, врати, решетки, метали с безплатен транспорт
- 808 466, 0888 929 053.

Щори
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ външни и вътрешни, ВРАТИ
- блиндирани, входни, автоматични гаражни, РОЛЕТКИ
- охранителни, ДОГРАМА алуминиева, PVC, БАРИЕРИ
- автоматични - 87-04-89,
Хидроизолации
0888/255-318
хидроизолации СОФИ - ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
цени 12-15 лв/кв. м; Раз- - 066/86-59-50, 0887/22срочено плащане. Гаран- 43-45.
ционен срок 8-10 години
- 0888 314 533.
Ел. инсталации, ремонти
Хидроизолация, цигле- Ремонт и монтаж на бойни покриви, улуци,комини, лери и автоматични пералдренаж - 0897 390 194. ни по домовете, без почи[15, 10]
вен ден - тел. 82-16-75,
хидроизолации на во- 0899/284-703.
дохранилища, основи, по- Ремонт на телевизори по
криви - 0897 964 397. [11, домовете - тел. 0888 279
8]
846. [22, 11]
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обяви
Отопление
Пресяти въглища донбас
и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен
транспорт. 0887/031-439,
0889/991-977, 88-21-13,
с/у КДН
Дърва за огрев - 823-712,
0887/620-535, 0885/152803.
Всички видове дърва за
огрев. Безплатен транспорт.
Складова база Колева ливада, 0894/686-818.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.
Дърва за огрев - метрови, нарязани и нацепени
- 066/855-516, 0894/425151
БУКОВИ, ДЪБОВИ дърва за
огрев на склад - камина,
печка, котли, метровки -

дава тел. 0899 436 136. фектирали) до 1000 лв. от
[4, 3]
място изкупува 0897/429374
ВАЗ/Москвич
стари автомобили кулада продава 0876 535 пува тел. 0894 398 229.
454. [11, 7]
[11, 8]
Западни автомобили
продава
Форд Мондео - 1997
г., 2000 куб., газов инжекцион, за 2300 лв. продава
тел. 0887 537 753. [3, 3]
Опел Корса 1.2 - 1994 г.,
бензин, за 1300 лв. про-

Микробуси, камиони,
Авточасти/магазини
трактори
Части за Таврия продава
Мотоблок „Беларус“ и 0877 955 446. [4, 2]
трактор самоделка продава
0897 641 466. [3, 2]
Скрап, стари автомобили
Коли за скрап от мясАвтомобили купува
то изкупува тел. 0899 092
Коли, бусове (може и де- 510. [22, 16]

Превози
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ
С ПИКАП И БУС ТЕРМО цена 0.52 ЛВ./КМ (може
града - докер) - 0887/2660-50.

ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м, ДДС фактури 0899/377-924
Промоция! Транспорт с
бус - 0.50 лв./км - 0893
511 154, 0876 511 154.
[22, 15]
транспортни услуги справки на тел. 0892 031
121. [11, 8]
транспорт с пикап до 700
кг и обемен бус до 2 тона.
Хладилен транспорт. Цени
от 0,5 до 0,7 лв./км. ДДС

Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци и подготовка за TestDaF - на тел.
0885 835 757.
Уроци по математика - 822 982. [4, 1]
Дава заем
Креди хоум - 0899/460760.

Ясновидство
Гледам на карти и кафе
- 0896 383 442. [4, 1]

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info

Запознанства
Самотен пенсионер, образован, непушач, желае
сериозна връзка (запознанство) и съвместен живот
с образована, културна и
интелигентна, с приятна
външност и добър характер
дама. Допълнителна информация може да получите на
телефон 0897/479-885. С
уважение към кандидатките
44 г. желае дълга неангажираща връзка - 0896 212
209. [2, 2]
Еротика
090363092, импулсивна,
гореща [8, 6]
090309019, палава адвокатка [8, 6]
090309040, осигурена,
разкрепостена [8, 6]
090363079, страстна,
възбуда [8, 6]
090309035, френски ласки [8, 6]
090309027, секси миньонче [8, 6]
090309053, сексапилна,
дръзка [8, 6]
секс за мъже - 0898 389
793. [5, 4]
Дама за вас - 0890 397
989. [11, 1]

Имоти продава
къша в гр. Павликени център, продава или заменя
за имот в гр. Габрово и
околия - 0899 628 881.
[11, 3]
тристаен, напълно обзаведен, с гараж, кв. Русевци
продава или дава под наем
0899 350 555. [5, 5]
бунгало с Гарвани 9000
лева проадва 0879 189
092. [5, 5]
мезонет - ново строителство, полуобзаведен, 81
000 лева продава собственик - 0886 433 355. [11, 4]
Къща в с. Раховци, на пътя
Дряново - Габрово, продава
тел. 0899 495 630. [11, 2]
Къща в с. Враниловци продава 0885 999 958. [11, 2]
Къща и гараж до централен път продава тел. 823
767. [4, 2]

Парцел в кв. Русевци продава тел. 0878 489 921.
[11, 3]
Вила в с. Драгиевци продава 0899 181 929. [4, 3]
Вили на Шенини, Орловци продава 0897 930 088.
[2, 2]
Къща и магазин в кв. Палаузово продава тел. 0897
892 914. [5, 1]
Апартамент с гараж продава тел. 0878 156 028.
[3, 1]
Етаж от къща продава тел.
0897 298 732. [5, 1]
Апартамент на Баждар
- 100 кв. м, продава тел.
0899 483 298. [2, 1]

Дворно място с метален
навес 850 кв. м, подходящо
за склад и производствени
помещения между Гарата
и Колелото, изгодни цени,
дава под наем тел. 0887
409 390. [5, 3]
Квартира дава тел. 0889
363 365. [5, 3]
Двустаен дава под наем
тел. 0896 965 096. [3, 3]
Обзаведена боксониера
на Колелото дава под наем
тел. 0878 450 102. [3, 2]
Промишлени помещения в идеален център дава
под наем тел. 0879 033
322. [4, 2]
стаи за офиси и лекарски
кабинети в новата сграда до
Кауфланд на улица „Ивайло“ № 4 дава под наем
0899/584-646. [22, 1]
Двуетажно помещение, напълно оборудвано кафене, подходящо и
за магазин, дава под наем
0878/789-999. [20, 1]

Имоти дава под наем
офиси до Общината дава
под наем 0899 435 083.
[11, 8]
квартира задочници 0888 241 855. [4, 4]
ЗАВЕДЕНИЕ в местността
Чакала продава 0897/001212. [6, 2]
Офиси под наем в сгра- Имоти търси под наем
дата на ОББ с обзавеждане спешно квартира търси
- 0888 907 666. [33, 3]
0897 050 167. [5, 5]

реални кубатури, безплатен
превоз - 0879/988-131
централен склад за дърва и въглища на ул. „Станционна“, жп гара - предлага
висококалоричен пресят
ДОНБАС, брикети, екобрикети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на
народни цени. Уверете се
сами на тел. 066/830-080,
0894/360-636, 0888/887541.
„МГ-ЛЕС“ ЕООД продава
изгодно дърва за огрев. Реални кубици! Безплатен
транспорт. 0878/513-655,
0888/609-582.
„Пехливанов“ - пресяти
въглища донбас, брикети,

дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 066 805
642, 0897 892 903, 0894
733 133.
Нацепени дърва - 60 лв.,
дъб - 0896 428 137. [22,
18]
Горска кантора - Тодориев - гори купува - плаща
веднага. Позволителни за
сеч издава - 0889 632 740.
[11, 11]
„Касиопея“ - уют за Вас
с дърва от нас! Нарязани, нацепени и метрови.
Изгодни цени. Безплатен
транспорт. 0888/709-800,
0885/632-242. [16, 9]
дърва за огрев, разпалки продава 0886 393 722.
[18, 5]
Дърва за огрев до адрес
- налични - 0898 762 022.
[11, 2]
Режа дърва - 0899 278
396. [11, 2]

Къща търси под наем, с
перспектива за закупуване
- тел. 0898 667 166. [5, 2]
Търся квартира, едностаен, Еса - 0878 422 099.
[3, 1]
Земи
Земеделска земя в цялата страна купува 0887/360884, 0879/616-614
Земеделска земя купува. Плаща веднага - ул.
„Скобелевска“ 14, ап. 2,
066/803-595, 0896/875917. [22, 7]
изкупуване на земеделска земя и гори - 0877 921
244, 0988 869 344. [33, 7]
Нощувки
Нощувки - 0898 598 440.
[22, 10]
Нощувки - 0879 470 413.
[22, 5]
Нощувки - 0878 515 080.
[11, 4]
Имоти купува
Една или две бетонни
гаражни клетки търси тел.
0899 355 810. [20, 9]

фактури. За редовни клиенти - отстъпки - 0887 300
130. [22, 5]
Транспорт с бус и самосвал до 1.5 т - на тел. 0886
437 573, 0899 187 116.
[20, 1]
Транспорт с бус - 0894
398 229. [22, 1]
Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
БИЛЕТИ - на тел. 066/8049-48.
уголемяване на устни и корекция на лицевия обем и
контур. ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - премахване на брадавици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика
и оценка на риска от злокачествено израждане на
бенки и други пигментни
образувания. ЛЕЧЕБНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина, ултразвук, Д Арсонвал, химически пилинг, почистване
на лице. КАБИНЕТЪТ работи и по договор с РЗОК.
Габрово, ул. „Брянска“ 11,
тел. 800-140, Д-Р МАРИНА
САНКЕВА, GSM 0889/436613, www.drsankeva.com
Д-р Трифонов - невролог,
психиатър - Габрово, ул.
„Емануил Манолов“ № 12А, 804 549, 0885 251 655.
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Лекари
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ при
акне, тъмни петна, белези,
разширени капиляри
с
апарати ПУЛСАР и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на лице.
ВЕЛАСМУУТ процедури за
лечение на целулит, стягане
и изглаждане на кожата.
МЕЗОТЕРАПИЯ при целулит, косопад, торбички под
очите, отпусната и дехидратирана кожа. ПОСТАВЯНЕ
НА БОТОКС при мимически
бръчки и обилно изпотява- Козметика, масаж
не. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪ- Масаж - 0896 867 284.
РИ - попълване на бръчки, [11, 2]
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Национализацията на ЕРП-тата не може да реши
проблемите с цената на електрическия ток у нас
Ангел Ангелов
При продължаващите
улични протести често се
скандира да се национализират ЕРП-тата, защото
са монополисти. Действително ли са монополисти
ЕРП-тата у нас? Отговорът
е “да”, защото те продават ел. енергията на своите клиенти на монополни
цени. И трите ЕРП-та - ЧЕЗ,
ЕВН и “Енерго-Про”, продават електроенергията
на една и съща цена, определена от българската
държава, респективно от
ДКЕВР. Щом в условията на пазарна икономика
три предприятия продават
своята стока на една и
съща цена, те са монополисти, а цената им е монополна. Абсурдното в нашия
случай е това, че Комисията за защита на конкуренцията у нас не може да им
наложи санкции, че продават електроенергия на

монополна цена, защото
тази цена не е договорена
от самите предприятия, а
е определена от държавата. Българската държава
е тази, която даде на ЧЕЗ,
ЕВН и “Енерго-Про” статут
на монополисти, като по
този начин им даде възможност да  трупат големи
монополни печалби. И както гласи българската поговорка - “не е луд, който
изяда два зелника, а този
е луд, който му ги дава”. И
ЕРП-тата у нас се възползваха по най-добрия начин
от дадения им от българската държава статут на
монополисти. За миналата
2012 година печалбите им
скочиха от 89.233 млн. лв.
за 2011 г. на 123.867 млн.
лв. за 2012 г. или с 38.7%.
Най-голямо е увеличението
на печалбата на „ЧЕЗ Разпределение” - от 13.867
млн. лв. за 2011 г. на 47.243
млн. лв. за 2012 г.
Мнозина виждат ре-

Зов за помощ

Христо Питев - автор на книгата
“До Питагор и напред
- ново музикално познание”
спешно търси финансова помощ

за завършване на превода на книгата си на немски език и предстоящо издаване от немско издателство през месец април.

За контакти тел. 0899 355 345 - Никола Питев
Механа „Габъра“ търси
сервитьорки - тел. 0897
974 704. [11, 2]
Строителна фирма набира квалифицирани работници за обект в гр. Габрово
- 0888/267-575 [6, 2]
Заведение търси помощник-готвачка и сервитьорка - 0878 270 136.
[5, 2]
Фирма набира шивачки
на смяна - тел. 0879 444
717. [11, 1]
Търся фризьорка, маникюристка или козметичка
(масажистка) - 0887 666
338. [5, 1]
Частен дом търси домашна помощница. Телефон за
контакти: 0896 337 786.
[4, 1]
„Горско ханче“ - Градище, набира персонал
(помощник кухня, готвачи,
сервитьори). Подсигурени
храна и транспорт. 0897
066 778 [5, 1]
Фирма “Стар пост” търси
да назначи куриер с личен
автомобил на граждански
договор. За повече информация в офиса на ул. “Николаевска” 168. [2, 1]

Работа предлага
заведение търси сервитьорка/барманка - 066/988
399. [11, 8]
„Озекс“ ЕООД търси шивачки с опит - 804-421.
[10, 8]
механа
„Последен
грош“ и ресторант ВиАн“
набират сервитьори и сервитьорки - 0884 551 134.
[11, 6]
Надомно до 780 лв. 0896 450 256, 0886 453
076. [5, 3]
Заведение в кв. Младост
търси сервитьорка - 0879
851 462. [5, 3]
Търся детегледачка за
Слънчев бряг, от 1 юни тел. 0878 823 828. [3, 3]
Търся строителен техник
- Строителство и архитектура - с опит, и 2 общи
работници - до 17.00 часа
0882 294 416. [3, 2]
Фирма търси ел. продавач-консултант - Габрово, Работа търси
ул. „Неофит Рилски“ № 3, Търся работа - зидаро066 823 177, 0884 086 мазач - тел. 0893 849 373.
082. [5, 2]
[2, 1]

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info

шаването на проблема с
цената на тока у нас с
национализирането отново
на ЕРП-тата. Според мен
тези твърдения са абсолютно несъстоятелни, нещо
повече - бих ги определил
като чист популизъм, защото с национализацията
на ЕРП-тата проблемите с
цената на електрическия
ток няма да се решат. Ако
бъдат национализирани
ЕРП-тата, на практика ще
се получи само замяна на
частните монополисти ЧЕЗ,
ЕВН и “Енерго-Про” с българската държава-монополист, която ще продължи
да продава тока на населението по определената
от самата нея монополна
цена.
И практически национализация на ЕРП-тата
днес у нас е невъзможна.
След промените у нас през
1989 година се провежда
политика на приватизация
на предприятията. Едва ли

днес у нас има сериозна
политическа сила, която би
подкрепила национализация на ЕРП-тата. За да ги
национализира, българската държава трябва да ги
заплати на собствениците,
а тя няма такива средства. И още нещо много
важно - ЕРП-тата трябва да
се съгласят доброволно да
ги продадат на държавата.
Едва ли те ще продадат кокошките си, които им снасят златни яйца.
Струва ми се, че българската държава чрез
своята ДКЕВР предприема опасни стъпки, които
могат да дестабилизират
финансово ЕРП-тата и да
доведат до непредвидими
трудности енергоснабдяването у нас. Например, за
да поевтинее електрическият ток от 5 март 2013
г. с 6-7%, българската държава отряза 102 млн. лева
от приходите на Енергото.
За да намалят крайните

Ангел Ангелов

1866 г., е публикувал приходно-разходните сметки
на Габровското училищно
настоятелство
за времето
от 1831 до
1865 година.
В тази сметка
е записано,
че на 2 февруари 1858 г.
Га б р о в с к о т о
училищно настоятелство
е заплатило
„за превоз
на Априловата библиотека из Одеса”
364,20 гроша.
Като се има предвид, че
Тодор Бурмов се връща
в Габрово през октомври
1857 година, явно, че не
той е пренесъл книгите на
Априлов в Габрово, както
пишат някои автори.
Книгите от библиотеката на Васил Априлов са
били поставени в четири
сандъка, а сандъците - сложени в зимника на Взаимното училище в Габрово.
Тодор Бурмов пише, че
няколко пъти молил учителя Цвятко Самарджиев
да ги подреди в шкафове,
за да могат да се ползват.
Петко Р. Славейков е направил пълен опис на пренесените в Габрово книги
от библиотеката на Васил
Априлов и го е публикувал
в своята книга „Габровското училище и неговите
първи попечители”. Описът

цени на тока за бита и
малките фирми от 1 юли
2013 г., ДКЕВР предвижда допълнително да бъдат орязани печалбите на
ЕРП-тата. Възвръщаемостта от регулаторната база
на активите им ще бъде
намалена от 12% на 6-8%.
Сега ЕРП-тата работят с
5% търговска надценка
въху покупната стойност
на тока от НЕК, която е 78
лв. за мегаватчас. Предвижда се от 1 юли 2013 г.
търговската надценка да
бъде намалена от 5% на
2%, за да се икономисат
от сметките на потребителите на ток 50 млн. На 15
март 2013 г. ДКЕВР публикува поправка в тарифите
за тока за бита. С поправката цената на дневната
и нощната електроенергия
за бита се намалява с
една хилядна от стотинката. Ум и знания не ми
достигат да разбера какво
ще спечеля аз като потре-

бител от това намаление.
След промените през
1989 г. у нас бе изградена
пазарна икономика, в която цените на стоките се
формират от конкуренцията. При ценообразуването
на електроенергията основният закон на пазарната икономика не действа.
Българската държава брутално се меси в ценообразуването на електроенергията като само определя
цените, които по същество
са монополни цени. Изходът от това положжение
е да се създаде и у нас
свободен енергиен пазар,
при който потребителите
на ел. енергия да можем
да избираме свободно
своя доставчик на такава.
В медиите българин, живеещ в Норвегия, заяви, че
всяка година при него се
явяват 4-5 представители
на различни ЕРП-та и всеки предлага да му доставя
ток на цена, по-ниска от

другите доставчици. Ако и
в България, както в Норвегия, можем да избираме
своя доставчик на ток, то
неминуемо ще се появи
конкуренция между ЕРПтата, а в резултат на тази
конкуренция ще се фомират и реалните цени на
тока.
Който и да поеме управлението на България след
парламентарните избори
на 12 май 2013 г., за да
реши трайно проблемите
с цената на електрическия
ток у нас, пред него има
само една алтернатива да създаде свободен енергиен пазар. Новото правителство трябва незабавно
да се заеме със създаване
на техническите условия,
за да можем ние, потребителите, сами да избираме
кой да ни доставя електрически ток. Стане ли това,
всичко останало с цената
на тока ще си дойде на
мястото.

2. Словесности (литература): 29 заглавия – 163
екземпляра;
3. Езикознание: 8 заглавия – 21 екземпляра;
4. Естествознание: 10
заглавия – 20 екземпляра;
5. Философия: 1 заглавия – 1 екземпляр;
6. Математика: 2 заглавия – 2 екземпляра;
7. Смес (различни
теми): 50 заглавия – 121
екземпляра;
Всичко: 150 заглавия –
416 екземпляра.
IX. На гръцки език
1. Богословия: 23 заглавия – 26 екземпляра;
2. Словесност (литература): 16 заглавия – 28
екземпляра;
3. Нравственост: 4 заглавия – 4 екземпляра;
4. История и география: 19 заглавия – 50 екземпляра;
5. Естествознание: 3
заглавия – 18 екземпляра;
6. Математика: 2 заглавия – 2 екземпляра;
7. Езикознание: 16 заглавия – 18 екземпляра;
8. Смес (разни теми):
17 заглавия – 18 екземпляра; Всичко: 100 заглавия – 166 екземпляра.
X. На френски език
1. Словесност (литература): 8 заглавия – 12 екземпляра;
2. Езикознание: 11 заглавия – 12 екземпляра;
3. География: 2 заглавия – 2 екземпляра;
4. Медицина: 1 заглавие – 5 екземпляра;
5. Смес (разни теми):
8 заглавия – 8 екзем-

пляра;
Всичко: 30 заглавия –
39 екземпляра.
XI. На немски език
1. Смес (различни
теми): 15 заглавия – 20
екземпляра.
XII. На латински език
1. Смес (различни
теми): 17 заглавия – 20
екземпляра.
XIII. На италиански
език
1. Смес (различни
теми): 9 заглавия – 58 екземпляра.
Общо са пренесени от
Одеса в Габрово 382 заглавия в 1139 екземпляра.
Освен тях са пренесени
и някои учебници и книги
в по-големи количества,
например „Български книжники” от Васил Априлов
в 156 екземпляра и др.
Някои от книгите на Васил Априлов, пренесени от
Одеса в Габрово и зачислени в училищната библиотека, са много ценни.
Това са например „Словар
Академии российской” в
6 части, „История Государства российского” от
Карамзин, „Древние и нинешние болгаре” от Юрий
Венелин, „Сочинения Карамзина” в 8 тома. „Български грамоти”, събрани
и публикувани от Васил
Априлов, „Енциклопедический словар” в 16 тома и
др.
Днес пренесените книги на Васил Априлов от
Одеса в Габрово се намират в библиотеката на
Националния музей на образованието в Габрово.

155 години от пренасяне библиотеката на Васил Априлов от Одеса в Габрово
Васил Евстатиев Априлов е една от най-ярките
личности на нашето Възраждане. Притежавал е за
своето време висока култура. Владеел е писмено
и говоримо руски, немски,
френски, ползвал е латински и италиански езици.
Притежавал е несъмнени
качества на литератор,
фолклорист, езиковед и
публицист. Притежавал е
голяма лична библиотека,
която завещава на Габровското училище. В своето
завещание от 25 октомври
1844 година в параграф
5 Васил Априлов е записал: „Книгите, така и моите сочинения завещавам
ги в Габровското учебно
заведение. Г. г. душеприказчици пращат ги в Габрово по части според нуждата, дето ще има там”.
След завършване на Духовната академия в Киев
през 1857 г., априловският
стипендиант Тодор Бурмов посетил през месец
септември същата година
Одеса и подготвил книгите
от библиотеката на Васил
Априлов за пренасяне в
Габрово. В своите автобиографични спомени Тодор
Бурмов подробно описва
своето пътуване от Одеса до Габрово, но нищо
не споменава, че тогава
е пренесъл и книгите на
Васил Априлов. П. Р. Славейков в своята книга „Габровското училище и неговите първи попечители”,
издадена в Цариград през

2 куб. сух бук, 2 м х 5 см,
продава тел. 0886 845 640.
[5, 1]
ПГ по строителство Габрово продава цигли
двуканални 0.30 лв./бр.
тел.: 066/80 33 67, GSM:
0899/632124 [6, 1]
Остъклена дървена доПродава машини
Шмиргелов праг „Бо- грама с касите, четири проракс“, дърводелска фреза зореца - 200 х 170 см, прои абрихт продава 0877 955 дава 0887 242 132. [5, 3]
Цигли - едноканални, цис446. [4, 2]
терна за нафта продава
0888 296 150. [3, 2]
Продава материали
700 циментени цигли бели, продава тел. 0887 Продава обзавеждане
комбинирана запазена
588 607. [5, 3]
Каменни плочи от стара детска количка с подарък
къща продава тел. 0899 170 паяк - 65 лева, продава
0899 827 077. [5, 5]
457. [5, 3]
Малки тухли продава тел. Перални, хладилници,
телевизори и др. - гаранция,
0895 692 249. [5, 2]
Талпи липа - 5х150, про- продава тел. 0894 398 229.
дава 0888 451 261. [11, 1] [11, 1]

на книгите, направен от
П. Р. Славейков, ни дава
възможност да направим
следния количествен и
по съдържание анализ на
пренесените в Габрово и
включени в Училищната
библиотека книги на Васил
Априлов.
VII. На български език
1. Църковнославянски
книги: 11 заглавия – 18
екземпляра;
2. Исторически и географски: 7 заглавия - 19
екземпляра;
3. Езикознание: 7 заглавия – 19 екземпляра;
4. Смес (различна тематика): 36 заглавия –
364 екземпляра;
Всичко: 61 заглавия –
420 екземпляра.
VIII. На руски език
1. Исторически: 50 заглавия – 88 екземпляра;

КУПУВАМЕ

Холова гарнитура за 130
лв. продава тел. 0879 336
349. [3, 1]
Бяла техника продава
0887/031-439
тел. 0898 762 022. [5, 2]
066/88-21-13
Фризер „Whirpool“ и машина за хляб продава тел.
0885 292 801. [11, 3]
Детска количка за близнаци, „Макларън“, комбинирана, от 0 до 3 г., със
зимни пухени чувалчета и
нов дъждобран, отлично
състояние, се продава, тел.
килограм - 35 лв. - справки
0888 226 479. [11, 3]
на тел. 0897/613-403 - Георги Георгиев.
Продава климатици
КЛИМАТИК-70 продава - Дунапрен продава на
справки на тел. 0897/001- Габрово ул. „Николаевска“
54, тел. 0897 907 457. [27,
212. [6, 2]
9]
нови обувки - детски,
Продава разни
Продавам фабрично на- дамски, мъжки, маркови, от
рязан тютюн на фини ленти, внос, продава 0895 008
реколта 2011 г., цена на 041. [3, 2]

БУРКАНИ
о!

одн
г
з
И

Животни продава
Малки прасета продава
0897 641 466. [3, 2]
Кобила на 5 години, впрегатна, продава в кв. Етъра,
тел. 990 848 (Любка), ул.
„Дерожинска“ 79. [2, 1]
Купува разни
Старинни предмети,
червени броеници, монети,
банкноти, часовници, антиквариат купува в блок
„Чайка“, вх. „Г“ (зад оптика
„Роса“), 0889 211 957.
Стари касетофони марка
„Хитачи“, JVC, „Акай“ и други изкупува тел. 0897 274
715. [3, 2]
Купува материали
Орехови дървета и трупи
и корени купува, сече със
собствена техника - тел.
0896 574 076. [8, 1]
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21 март 2013
14 брой
на училищен вестник
Професионална
гимназия
по туризъм
„Пенчо Семов”
Габрово

На нов ред

Най-щастливите
хора на Земята

BG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“
Училище за Себеутвърждаване
и Подготовка към Европейски Хоризонти

Регионалното състезание се превърна в невероятно забавление

При
едни
хора долетели папагали.
Папагалите
говорили.
„Вие сте
най-щастливите хора Иван Кулеков
на Земята,
вие сте най-щастливите
хора на Земята, вие сте
най-щастливите хора на
Земята!“
Това бил стар циркаджийски номер, а онези
хора повярвали на папагалите.
Най-щастливите хора
на Земята, разбира се,
това сте Вие.

Цветомир Цанков, 11 „б” клас
На 16 март ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ посрещна гости от Централна и Северозападна България.
Обявеното бедствено положение не ни попречи да
създадем перфектна организация за провеждане на
състезанието. Домакините осигуриха координатори
(наши съученици), които да отговарят за комфорта на
всеки от шестнайсетте отбора.
Приятна изненада за всички бе гала вечерята, с
аниматорска програма, подготвена от ученици от 11
и 12 „б” клас, под
ръководството на
господин Стефан
Колев, млад, но
опитен аниматор
(възпитаник на нашата гимназия).
С много игри
и музика, гостите, неочаквано за
тях, бяха включени в „бедственото”
забавление. Непринудената обстановка очарова
всички и вечерта
приключи с караоке и дискотека.
За всички това ще
остане едно незабравимо шоу.

Пламена, 12 “а”

Христина, 11 “а”
Марин, 11 “а”

Иван, 12 “Д”

Координаторите
Марин от 11 ”а” клас, барманство - 6-то
място. С ръководител Маргарита Иванова.

Журито

Ива, 11 “в”

Нашите победители

интервюта на Бетина Маврова, 12 ”б” клас

Ива от 11 ”в” клас, сервиране - 3-то място. С ръководител Наташа Тодорова.

- Колко време се подготвяхте за състезанието?
- Подготовката при нас не е спирала! Особено последните седмици бяхме много натоварени, но накрая
всичко си пролича. J Особено добро впечатление направи червеното вино, което предложих, с него очаровах цялото жури!
- А какво беше то, сподели тайната си и с нас?
- Червено вино „Каберне Совиньон” 2008 г., резерва
Цар Симеон. J
- Как ти се стори конкуренцията?
- На много високо ниво бяха всички! Особено момчето от Русе (1-во място) бе просто безупречно. Няма
спор, всички бяха уникални. J
- Много се говори за гала вечерята, ти какво мислиш?
- Много ми хареса! Аниматорите бяха подготвили
страхотно шоу! Учителите от другите отбори бяха толкова учудени, че ги включиха в забавите, че не си намериха място от вълнение!
- Ти се класира за следващия кръг, какви са очакванията ти?
- Пожелавам си да съм здрава и спокойна и очаквам едно по-добро класиране. Също така желая успех
на всички от отбора на ПГТ! J

Зоя от 12 ”д” клас,
готварство - 6-то място. С ръководител
инж. Мария Илиева.

- Каква беше организацията за състезанието?
- Условията за работа бяха перфектни. Всички състезатели се чувстваха комфортно и дадоха всичко от
себе си! Тук е момента да отправя един поздрав към
госпожа Н. Маджарова и да й кажа колко я обичам! J
- Доволен ли си от представянето си?
- Чувствах се спокоен и подготвен, но въпреки това
допуснах грешки, от които си взех поука.
- Според теб журито беше ли справедливо?
- Председателят на журито Васил Колев е многократен световен шампион по барманство и не се съмнявам
в неговата преценка. Редно е да отбележим, че той има
габровски корени. J
- Какво мислиш за колегите си?
- Бяха много стабилни, но любимци ми бяха колегите от В. Търново! Прекрасни момичета си имат там. J
- Как се готвиш за състезанието в Пловдив?
- Всеки ден отделям време за подготовка. Мислим
да направим промяна в коктейлите, но това ще бъде
изненада!

- Как се чувстваше
по време на състезанието?
- За пръв път участвам в състезание от такъв ранг и бях ужасно
притеснена! Журито непрекъснато ни наблюдаваше и ми беше трудно
да се съсредоточа.
- Какви са ти впечатленията от конкурентните отбори?
- Всички бяха много
добре подготвени. Приятни и забавни, готови
да помогнат. Създаде се  
непринудена атмосфера
на приятелство. J
- Какво си пожелаваш за следващия кръг?
- Да съм по-спокойна
Екипът на училищния вестник искрено жеи уверена. Надявам се,
че опитът от това състе- лае на състезателите достойно представяне
зание ще ми е от голяма на националното състезание. Те са наша горполза.
дост!

Аниматорите
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Весела и Григор продължават в „Гласът на България”
НАДЕЖДА ТИХОВА

Още един от Габровска област продължава
участието си в „Гласът на
България“ след вокалните
дуели във вторник – 25-годишният Григор Николов
от Трявна. Талантливият
младеж работи от две години и половина в Габрово
в „Оffiсe 1 Suрerstore“, но
продължава да си живее в
Трявна и да пътува всеки
делничен ден. Клиентите
му вчера – делови бизнесмени, едва ли подозираха, че ги обслужва учтиво
един от гласовете на България, успял да се пребори с многобройни конкуренти. Григор е в отбора
на Йордан Караджов и се
качи на ринга на вокалните двубои във вторник заедно с Франсоа Камбуров
от Варна. Двамата се състезаваха с песен на Лени
Кравиц, а треньорите бяха
единодушни, че Григор се
е представил по-добре.
Образованието на симпатичния младеж няма
общо с музиката и това
прави участието му в шоуто още по-значимо. Гри-

гор е завършил
Стопанско управление във
Великотърновския университет, както и
магистратура
Международни икономически отношения.
Според него
музикалният
талант в гените му идва
по-скоро
от
неговите баби,
които са доста музикални.
Той самият се занимава
активно с пеене от 10-годишен. „В Трявна имаше една местна вокалноинструментална група, в
която участвах, и с нея
тръгнаха по-активно нещата – представя се пестеливо Григор. - Пял съм в
камерния хор на Трявна  
„Еуфоника“ като солист
и имам няколко участия
в чужбина с него. Участвал съм в доста конкурси,
фестивали. С ученическата
група бяхме в Швейцария
на един рок фест с много известни банди. През

2007 година сформирахме
една група - „Illusion”, която стана откритие и получи награда за най-добър
дебют на един поп и рок
фест в Несебър и оттам
нататък всъщност работя

сетителите могат да влязат
в самото вътрешно пространство. Там се прониква
през специални въздушни
отвори. Два вентилатора

поддържат постоянно налягане от 30 паскала във
вътрешността на балона.
Идеята на Кристо е посетителите буквално “да
плуват в светлина”. През
50-годишната си творческа
кариера Кристо и ЖанКлод реализират три въздушни пакета, разказва на
страницата си във Фейсбук творецът. Първите два
са изградени през 1966
г. в холандския град Айндховен и в Минеаполис.
През 1968 г. е представен
и третият - в Касел. Още
през 60-те години двамата
смайват света на модерното изкуство, мечтаейки
за пневматични мембрани,
които да съдържат само
въздух и да се носят в
пространството - нещо
като “пакетиран въздух”.
В Оберхаузен изграденият  
плик (пакет) е напълнен с
въздух.
Журналистката Евгения Атанасова е заснела
филм за събитието, който

като музикант с част от
тази група – правя някои
авторски парчета заедно
с още едно момче от Трявна – Софрони Минков. Аз
пиша основно текстовете
и част от музиката. Имаме
професионални участия в
Трявна и Габрово...“ Макар
да върши добре работата
си в „Оffice 1”, истинското
всеотдайно увлечение на
Григор Николов е музи-

ката. Той обича да пее с
китара или пиано, но ако
не може да се случи технически, използва синбек.
Що се отнася до предпочитанията му към различните жанрове и факта, че
е в отбора на Данчо Караджов, Григор отговаря:
„Харесвам поп музиката
най-общо, не се ограничавам в рока. По принцип
има парчета, които харесвам, и от други стилове
– соул, фънк, джаз. Но
обичам да пея предимно
поп музика – може би там
се чувствам най-добре.“
Григор е малкият син на
кмета на Трявна инж. Драгомир Николов, но държи
винаги да отбележи, че
няма значение чий син е и
че постигнатото в областта
на музиката си е негова
заслуга. Защо е избрал да
участва в „Гласът на България“? „От малък познавам тръпката на живото
изпълнение и ми се искаше да я доразвия“ - е отговорът на Григор. Той си
мечтае някой ден да може
да изкарва прехраната си
с любимото си занимание,
макар да е убеден, че мно-

го трудно в България се
прави изкуство. „Важното
е човек да вярва в себе
си и да не се отказва,
да не се предава“ - е оптимистичното мислене на
чаровния тревненец.
Другият участник от
региона в „Гласът на България“ - габровката Весела
Морова, учила 6 години в
САЩ, също излезе победител във вокалния двубой
във вторник. Нейният треньор Миро беше избрал
песен точно от любимия
жанр на Весела – джаза. Тя пя с голямо удоволствие и лекота „Hit The
Road Jack” на Рей Чарлз
по време на репетициите и
треньорът й нямаше абсолютно никакви забележки
към нея. За съжаление,
по време на изпълнението си в двубоя не можа
да се представи толкова
убедително, но въпреки
това беше по-добра от съперничката си Веляна Гайдарджиева. Журито оцени
нейния глас и артистизъм
и тя продължава участието
си в шоуто. Докъде ще
стигнат нашите таланти в
„Гласът на България“, предстои да видим.

ще бъде излъчен в рубриката „В кадър“ на БНТ.
През 2005 г. тя засне издигането на „Портите“ в
Сентрал парк в Ню Йорк,
а през 2010 г. БНТ излъчи

филма й „Кристо и ЖанКлод - изкуството е за двама“, с който разполага и
сдружението „Нашето поголямо Габрово“. Единият
от братята на Христо Ява-

шев – Стефан, също беше
сред официалните гости за
откриването на проекта в
Германия. Той обеща повече информация за габровци след завръщането си.

Кристо откри „Големият въздушен пакет”, Иван Господинов - с покана..

Продължава от стр. 1

Художникът започва работа по проекта си на 21 януари, но го приключва много преди срока от няколко
месеца, който предричаха
да отнеме изграждането
му критиците. Със сигурност до края на годината
това ще е една от големите атракции в Оберхаузен.
Големият въздушен пакет може да се види както отвън, така и отвътре.
Кристо и покойната му
съпруга Жан-Клод и друг
път са правили „въздушни
пакети“, но този в Оберхаузен е първият, в който по-

Честита Първа пролет на Дома за хора
с физически увреждания от Париж

Дългогодишният дарител на Дома за възрастни хора
с физически увреждания в габровския квартал Маркотея Стефан Стефанов изпрати чрез „100 вести“ поздрави и картичка от Париж. В нея пише: „Честита Първа
пролет на хората от Дома и на персонала с пожелания
за здраве, успехи и пролетно настроение. С приятелски
поздрав и уважение! Стефан Стефанов“. Повече от 20
години габровецът, който живее във Франция, не пропуска Коледа и Първа пролет - редовно изпраща на Дома
освен поздрави и пожелания, и парично дарение. Картичката е в Интернет на http://retrait1.cybercartes.com/re
trait/6ddf758c826ee43d19a8/0/148.

http://www.christojeanneclaude.net

допитване

Следите ли
изявите на Весела
и Григор в „Гласът
на България”?
Продължава от стр. 1

К ол ь о
М инчев :
„Не съм
запознат
с техните изяви
в „Гласът
на България“ и не
знаех, че
има участници от нашата
област, но сега вече ще
следя представянето им
нататък. Това шоу ми харесва и ми допада като
цяло“.
Бистра Минкова: „Да,
и съм доволна от
представянето на
Весела
Морова.
Двоумя
се дали
тя може
да спечели предаването, но мисля, че пее
много хубаво и приятно.
Харесвам изпълненията
й, а също така смятам,
че всички участници се
представят много добре
досега“.
	Христа Ненкова: „Да,
гледам
предаването и
подкрепям Весела Морова, но не
я познавам лично, затова не мога да кажа нещо
по-конкретно за нея. Харесвам изпълненията й,
но е трудно да се каже
дали тя може да спечели
шоуто“.
Боевска: „Следя предаването, но не знаех, че
има участничка от нашия
град. Като цяло мисля,
че с помощта на тези
ментори участниците се
представят по-добре и
шоуто е много хубаво“.

“Ковачите” спечелиха купата на ректора на НСА Всички в “Орловец” днес

Габровският отбор по
крикет „Ковачите“ спечели купата на ректора на
НСА. Това стана в турнир
с участието на шест отбора, който се проведе в
хандбалната зала на Националната спортна академия. „Ковачите“ беше
единственият извънстоличен отбор от общо шестте,
които участваха в надпреварата. Останалите тимове бяха „София крикет
клуб“, крикет клуб „Медик“,
крикет клуб „Пиявиците“,
„Юнайтед крикет клуб“ и
домакините от НСА.
В предварителната група „Ковачите“ играха с отборите на „София крикет
клуб“ и КК „Медик“ – първият съставен изцяло от
пакистанци, а вторият - от
индийски състезатели. В
Индия и Пакистан крикетът е спорт № 1, но това
не попречи на габровските

момчета да надиграят съперниците си, съответно
с 64:62 и 72:71. Като първенец в групата отборът
на „Ковачите“ се изправи
на финала срещу състава
на домакините. Последва
нова бърза победа и купата на ректора на НСА пое
към Габрово.

Шестте момчета, които изковаха успеха,
бяха Ивайло Кацарски, Петър Антонов,
Цоньо Савеков, Николай Иванов и братята
Петър и Александър
Стойчеви. Личен проблем остави в Габрово
Добрин Дечев, а Емил
Михов беше с отбора,
но не като резерва, а
в любимата си роля
на фотограф.
На 6-7 април КК
“Ковачите“ ще има
нова изява. Този път
в турнир ще участват
юношите до 16 години
на клуба. Шестте момчета, които треньорът Иво
Кацарски планира да заведе в столицата, са от
Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола
Василиади“ и Природоматематическата гимназия
„Академик Иван Гюзелев“.

Решаващ трети мач
между „КВК Габрово“ и
„Пирин Балканстрой“ (Разлог) е тази вечер от 18
часа. В битката за място на полуфинала габровските волейболисти ще
имат нужда от мощната
подкрепа на публиката в
зала  „Орловец“.
След категоричната
победа с 3:0 в неделя,
във вторник вечерта Краси Стефанов и съотборниците му отстъпиха със
същия резултат като гости
в негостоприемната и маломерна зала „Септември“
в Разлог. Така за втори път
през този сезон воденият от Мирослав Живков
тим нанесе поражение у
дома над състава на „КВК
Габрово“, след като двубоят от редовния сезон през
есента приключи с победа
за домакините - 3:1.
Мачът в Разлог про-

дължи час и пет минути.
Волейболистите от Разлог
взеха първия гейм на 16
точки, втория - на 19, а
третия - на 22. Домакините затрудниха посрещането на габровския отбор и
реализираха цели 8 аса в
мача срещу нито един за
гостите.
22 точки за успеха на
„Пирин“ реализира диагоналът Йордан Желязков
(68% в атака, 2 аса, 1
блок), а 14 за успеха добави капитанът Благовест
Катранджиев (85% позитивно, 46% перфектно посрещане, 61% в атака, 3
аса). За отбора на „КВК
Габрово“ 10 точки отбеляза
Станислав Петков (53% в
атака, 2 блока). Иван Власев завърши със 7 (71%
в атака, 2 блока). Толкова
реализира и Минчо Минчев.

