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 Уважаеми читатели, 
 Във връзка с драстичното увеличаване цената 
на хартията - с 50% от началото на годината, 
макар и непропорционално, се налага коричната 
цена на вестник „100 вести“ да бъде адаптирана 
така, че да покрие разходите за печат и разпрос-
транение.
 За последен път тази мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година по аналогични причини. 
 От 1 август 2018 година цената на „100 ве-
сти“ ще бъде 40 ст. 
 Редакцията се надява на разбиране от страна 
на читателите!

 Иван Господинов, 
управител и главен редактор 

Данаил Данов
 
	 Минаха	 точно	 10	 дни,	
откакто	Франция	за	втори	
път	в	историята	стана	све-
товен	шампион	по	футбол,	
но	 тепърва	 предстои	 да	
разберем	 кой	 любителски	
отбор	 ще	 е	 шампион	 на	
Габрово,	 Ловеч	 и	 Велико	
Търново.	 Това	 ще	 стане	
ясно	 този	 уикенд,	 по	вре-
ме	 на	 последния,	 десети	
регионален	 полуфинал	 на	

Каменица	Фен	Купа	2018.
	 Турнирът	 на	 фенове-
те	 ще	 гостува	 на	 стадион	
„Христо	 Ботев”	 (изкуствен	
терен),	където	ще	се	събе-
рат	най-добрите	32	отбора	
от	трите	областни	центъра.	
Те	 ще	 бъдат	 посрещнати	
лично	 от	 кмета	 на	 гра-
да	 Таня	 Христова,	 а	 като	
официални	 гости	 ще	 при-
състват	и	„радостта	на	на-
рода“	 Божидар	 Искренов,	
и	 легендарният	 вратар	 от	

златното	 поколение	 на	
българския	футбол	Пламен	
Николов.
	 Футболният	 празник	

ще	 бъде	 открит	 в	 12:00	 ч.	
в	събота	от	г-жа	Христова	
и	 двете	 футболни	 леген-
ди.	 Веднага	 след	 встъпи-

телната	 церемония	 ще	 се	
проведе	 демонстративен	
мач	 между	 отборите	 на	
„Габровските	 ветерани“	

и	 „Община	 Габрово“.	 За	
„десерт“,	 след	 демо-мача,	
Пламен	 Николов	 ще	 даде	
реванш	 на	 Божидар	 Ис-
кренов	 в	 дуел	 по	 дузпи.	
Двете	 легенди	 вече	 имат	
зад	 гърба	 си	 едно	 подоб-
но	футболно	стълкновение,	
което	 Николов	 спечели	 в	
Кюстендил	 по	 време	 на	
осмия	регионален	полуфи-
нал	 на	 Фен	 Купа	 2018.	
Предизвикателството	е,	че	
Искренов	трябва	да	успее	
да	 вкара	 3	 от	 3	 дузпи	 на	
Николов	на	малка	врата,	а	
залогът	 е	 традиционен	 за	
„приятелите	от	квартала“	и	
се	изразява	в	каса	бира.
	 Кой	 ще	 вземе	 бирата	

и	 кой	ще	 е	 новият	 регио-
нален	 шампион	 на	 Габро-
во,	 Ловеч	 и	 Велико	 Тър-
ново,	 ще	 разберем	 още	
този	 уикенд.	 Заповядайте	
и	 вие,	 за	 да	 преживеете	
незабравимите	 футболни	
емоции	 на	 терен.	 Меж-
дувременно	 -	 наздраве	
за	 футболните	 моменти	 с	
приятели!	 Снимки	 и	 още	
актуална	 информация	 за	
най-големия	 и	 вълнуващ	
футболен	 турнир	 за	 люби-
тели	в	България	можете	да	
намерите	на	www.facebook.
com/kamenitzafancup	 и	
на	 официалната	 страница	
на	 турнира	 http://fancup.
kamenitza.bg.

Последният регионален полуфинал на Фен Купа 2018 пристига в Габрово с  Божидар Искренов и Пламен Николов

Тàíя Õриñтîвà пîñрещà турíирà и звезäíите ãîñти
 	Участници в последния регионален кръг на Фен 
Купа 2018 са 32-та най-силни отбора от областите 
Габрово, Ловеч и Велико Търново
 	Пламен Николов ще даде реванш на Божидар 
Искренов в дуел по дузпи на малка врата

ЖЕнина ДЕнЧЕва
 
	 На	посещение	в	Габрово	
е	 официална	 японска	 деле-
гация	 от	 град	 Тойоаке:	 Хи-
деки	 Ишида,	 президент	 на	
TIRA	 -	асоциацията	за	меж-
дународно	 сътрудничество	
в	 Тойоаке,	 Юкио	 Накано,	
вицепрезидент	 на	 ТIRA,	 и	
Казухару	Като,	директор	на	
туристическата	асоциация	в	
японския	 град.	 Тойоаке	 бе	
града	 домакин	 на	 българ-
ските	празници	по	време	на	
Деня	 на	 България	 на	 све-
товното	ЕКСПО	-	Айчи	2005,	
което	 се	 проведе	 в	 Нагоя.	
Така	 те	 се	 запознават	 с	
българите,	 които	 участваха	
там.	 За	 сприятеляване	 на	
двата	 града	 много	 помогна	
преди	 година	 и	 половина	
Светла	 Хасегава,	 която	 е	
родена	в	Габрово.
	 Интервю	с	Хидеки	Иши-
да	-	на стр. 2

Õиäеки Ишиäà: “Грàä Тîйîàке äържи мíîãî 
íà межäуíàрîäíия îáмеí íà млàäите хîрà”

РУЖа лЮБЕнова
 
	 Дряновката	 Ана	 Бори-
сова,	 главен	 асистент	 в	
Катедра	 „Музика”	 на	 Пе-
дагогическия	факултет	към	
Великотърновския	 уни-
верситет,	 подготвя	 Първи	
фолклорен	 семинар	 край	
Дряновския	 манастир.	Той	
ще	 се	 проведе	 в	 периода	
15-19	 август	 т.	 г.	 Органи-
затор	е	Сдружение	„Анна-
Фолкарт”,	 което	дряновка-
та	оглавява.
	 Обучението	ще	се	про-
веде	в	Хотелски	комплекс	
„Поп	 Харитон”,	 близо	 до	
Дряновския	 манастир.	 „В	
този	 формат	 липсва	 еле-
мент	на	конкуренция,	все-

ки	може	да	участва,	защо-
то	според	мен	няма	човек,	
който	 да	 не	 може	 да	 пее	
и	 танцува	 -	 сподели	 г-жа	
Борисова.	 -	Идеята	на	се-
минара	е	да	възроди	няко-
гашната	 форма	 на	 детски	
лагери,	но	с	тази	разлика,	
че	тук	деца	и	родители	ще	
се	учат	и	забавляват	заед-
но.“
	 Част	 от	 този	 семинар	
ще	 бъде	 празничната	 хо-
ротека	 с	 Николай	 Енчев	
-	 артист-балетист	 към	 На-
ционален	 фолклорен	 ан-
самбъл	 „Филип	 Кутев“	 в	
София.	 Събитието	 ще	 се	
проведе	на	17	август	от	19	
часа.	
	 Семинарът	-	тази	лятна	

фолклорна	 работилница,	
както	 я	 нарича	Ана	 Бори-
сова,	 е	 посветен	 на	 бъл-

гарското	 народно	 пеене,	
танците	и	тъкането.	
	 В	 това	 обучение	 са	
обособени	три	възрастови	
групи	–	от	5	до	8,	от	8	до	
12-годишна	възраст,	 а	 над	
13-годишните	 деца	 ще	 бъ-
дат	в	група	с	родителите.
	 „Като	 идеен	 организа-
тор	 и	 вокален	 педагог,	 за	
първа	и	втора	възрастова	
група	 в	 раздел	 народно	
пеене	 съм	 си	 поставила	
задача,	 касаеща	 възраж-
дане	 на	 детските	 народни	
песни-игри,	игри	на	песен,	
игрите	 –	 драматизации	 и	
песните	 със	 съпровод	 на	
детски	 ударни	 инструмен-
ти,	 които	 са	 били	 част	
от	 живота	 на	 децата	 от	

времето	 на	 многоколенни	
семейства,	 когато	 всички	
заедно	са	обитавали	едно	
домакинство	 –	 деца,	 май-
ки,	 баби	 и	 пр.	 До	 голяма	
степен	 съм	 убедена,	 че	
тези	 детски	 народни	 игри	
са	позабравени	от	родите-
лите	 и	 респективно	 не	 се	
знаят	и	от	повечето	деца.	
За	по-големите	деца	и	въз-
растните	 съм	 предвидила	
малко	по-сложен	материал	
–	двугласни	песенни	обра-
зци	 и	 тригласни	 песенни	
обработки,	 дело	 на	 ем-
блематични	 композитори.	
Идеята,	която	имам,	е	ро-
дители	и	деца	да	могат	да	
пеят,	докато	танцуват.	

Аíà Бîриñîвà ñтяãà Първи фîлклîреí ñемиíàр 
крàй Дряíîвñкия мàíàñтир в ñреäàтà íà àвãуñт

	 Утре,	 27	 юли,	 в	 14,00	
часа	 в	 зала	 „Минчо	Мин-
чев“	 на	 ХГ	 „Христо	 Цо-
кев“	 в	 Габрово	 Велисла-
ва	 Дърева	 -	 журналист	 и	
публицист,	 ще	 представи	
книгата	 на	 Мерсия	 Мак-
дермот	 „Ален	 мак	 само-
тен“,	 посветена	 на	 създа-
теля	 на	 партията	 Дими-
тър	 Благоев	 -	 Дядото.	 На	
представянето	 на	 книгата	
в	 Габрово	 ще	 присъстват	
и	докторът	по	политология	
Валери	Жаблянов,	член	на	
НС	 на	 БСП	 и	 зам.пред-
седател	 на	 44-то	 НС	 от	
19	 април	 2017	 г.	 до	 21	
февруари	2018	 г.,	и	Георги	
Пирински,	 шест	 мандата	
народен	 представител	 от	
левицата,	 председател	 на	

XL	Народно	събрание,	 той	
е	бил	зам.-председател	на	
БСП,	 вицепремиер	 и	 вън-
шен	министър.

Утре преäñтàвят кíиãàтà íà Мерñия 
Мàкäермîт зà Димитър Блàãîев

ЖЕнина ДЕнЧЕва
  
	 	 	 Макар	 записването	 на	
седмокласници	 за	 профи-
лираните,	 професионални-
те	 и	 средни	 училища	 да	
тече	 до	 края	 на	 месеца,	
вече	се	знае,	че	към	пара-
лелката	по	физическо	въз-
питание	 в	 училището	 има	
интерес.	 Тя	 е	 единствена	
в	областта	и	 за	втора	 го-
дина	приема	ученици.	Обу-
чението	 включва	 общооб-
разователна	 подготовка,	
избираема	и	факултативна	
подготовка,	 обучение	 по	
спортовете	 волейбол,	 фут-
бол,	хандбал	и	други.
				 Училището	 се	 е	 пред-
ставило	 много	 добре	 във	
външното	 оценяване,	 по-

стигнатото	е	над	средното	
за	 областта.	 Много	 добре	
са	 се	 справили	 на	 мату-
рите	и	дванадесетокласни-
ците.	 Няма	 ученик,	 който	
да	 се	 явява	 допълнително	
на	матура.	Три	пълни	шес-
тици	 по	 английски	 език	 и	
една	 по	 български	 език	 и	
литература	 са	 завоювали	
зрелостниците.		 	
	 През	новата	учебна	го-
дина	 в	 училището	 ще	 бъ-
дат	 приети	 три	 паралелки	
първокласници.
	 Пепа	 Николова	 -	 гла-
вен	 учител	 по	 български	
език	 и	 литература,	 раз-
казва	за	успехите	на	учи-
лището:	 „Средно	 училище	
„Райчо	Каролев“	завършва	
една	 успешна	 година,	 с	

много	 добри	 резултати	 в	
учебната	дейност,	в	облас-
тта	на	изкуствата,	спорта,	
на	 приобщаващото	 обра-
зование.	

	 То	 обучава	 656	 учени-
ка.	 Осигурява	 обща	 и	 до-
пълнителна	личностна	под-
крепа	на	своите	ученици	и	
достъп	до	учебната	сграда	
за	ученици	със	специални	
потребности.	Има	17	групи	
за	 целодневно	 обучение.	
Успехите	 на	 учениците	 в	
областни,	 национални	 и	
международни	състезания,	
олимпиади,	 конкурси,	 из-
мерени	 в	 цифри,	 са	 497,	
а	 само	 националните	 и	
международни	 завоевания	
на	ученици	от	нашето	учи-
лище	 са	 76.	 Гордеем	 се	
с	 успехите	 на	 учениците	
в	 националното	 финално	
състезание	 на	 Съюза	 на	
учителите,	 например	 в	
състезанията	 „Математика	

без	 граници“,	 „Математи-
ка,	 здравей“,	 „Черноризец	
Храбър“,	 „Иван	 Салаба-
шев“,	 „Европейско	 кенгу-
ру“.
	 Гордеем	 се	 и	 със	
спортните	 успехи	 на	 на-
шите	 ученици,	 особено	на	
отбора	по	бадминтон,	кой-
то	е	четвърти	на	национал-
ните	 финали,	 отборът	 по	
хандбал	 също	 е	 четвърти	
на	националните	финали	 -	
момичета	5-7	клас.
		 Не	само	училището,	но	
и	 градът	 се	 гордее	 с	 по-
стиженията	 на	 Вяра	 Пен-
чева,	 международен	 ла-
уреат	 на	 много	 конкурси	
за	изобразително	изкуство	
и	математика.

Иíтереñ към ñпîртíàтà пàрàлелкà в СУ „Рàйчî Кàрîлев”

на стр. 2

Продължава на стр. 2

Пиñмî íà ФК „Яíтрà 1919” îтíîñíî 
îáеäиíеíиетî ñ ФК „Яíтрà Гàáрîвî”  8

Продължава на стр. 2
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г. от 09:00 до 
16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електрое-
нергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	град	Габрово:	село	Стомонеци	и	село	Малуша.

 В периода 09.08.2018 - 10.08.2018 г. от 09:00 до 
16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електрое-
нергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	град	Габрово:	село	Стомонеци	и	село	Малуша.	
 
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

РУЖа лЮБЕнова

	 Едри	зеленчуци,	краси-
ви	цветя	и	уханни	плодове	
–	 това	 ще	 са	 „състезате-
лите“	 в	 празника,	 който	
организира	на	1	август	т.	г.	
Народно	 читалище	 „Зора-
1908“	в	сeло	Ловнидол,	съ-
общи	вчера	председателят	
му	 Венка	 Петрова.	 Пово-
дът	 е	 национален	 -	 Деня	
на	градинаря.	Участниците	
в	 конкурса	 ще	 предста-
вят	плодовете	на	труда	си	
в	 Пенсионерския	 клуб	 в	
село	Ловнидол.	 „Предава-
нето	на	продуктите	и	цве-
тята	ще	започне	от	31	юли	
в	9	часа	и	ще	завърши	на	
1	август	в	10	часа	-	уточни	
г-жа	Петрова.	-	А	в	11	часа	

на	1	август	започва	общо-
селският	празник.“	
	 Тя	използва	случая	да	
покани	 всички	 живущи	 и	
гости	 на	 селото	 да	 бъдат	
активни	и	да	донесат	най-
добрите	 образци	от	 свои-
те	 зеленчуци,	 плодове,	
даже	 туршии,	 да	 наберат	
букети	цветя	от	градините	
си.
	 „В	Клуба	на	пенсионе-
ра	ще	 направим	 изложба	
от	тях	и	ще	наградим	най-
добрите,	най-едрите	и	най-
интересните	екземпляри.	
	 А	 земята	 на	 Ловнидол	
и	 работливите	 ръце	 на	
местните	 хора	 има	 какво	
да	покажат.	
	 Един	 от	 участниците	
вероятно	 ще	 бъде	 и	 поч-

ти	 90-годишният	 бай	Иван	
Цвятков	 от	 същото	 село,	
който	 поддържа	 образцо-
ва	 градина.	 Той	 е	 дърво-
делец	 и	 народен	 певец.	
За	 него	 градинарството	
не	 е	 хоби,	 а	 смисълът	 на	
живота	 му.	 И	 не	 само	 че	
обича	 градинарството,	 но	
е	 предал	 тази	 обич	 и	 на	
дъщеря	 си	 -	 Галина	Тодо-
рова.	Тя	живее	на	пътя	от	
Ловнидол	към	Севлиево	в	
местността	 Севлиевските	
лозя	 и	 има	 невероятен	
усет	и	към	цветята,	и	към	
зеленчуците.	
	 За	 конкурса	 се	 готви	
и	Гергина	Георгиева	от	съ-
щото	село.	На	снимката	–	
част	от	нейната	прекрасна	
градина.

	 Впрочем,	 наред	 с	 до-
несените	 на	място	 плодо-
ве,	 зеленчуци	 и	 цветя,	 в	
конкурса	 могат	 да	 участ-
ват	 и	 снимки	 на	 такива	
екземпляри.	
	 Награди	ще	 получат	 и	
най-добрите	фотографии.
	 Честването	на	Деня	на	
градинаря	 е	 възобновено	
на	1	август	1993	 година	в	
град	 Брезово	 от	 членове	
на	БЗНС.	
	 Денят	 е	 посветен	 на	
хората,	 които	обичат	рас-
тенията	 и	 умеят	 да	 се	
грижат	 за	 тях.	 За	 добрия	
резултат	 в	 градинарство-
то	 е	 необходим	 не	 само	
труд,	 но	 и	 много	 обич	 и	
желание	да	се	занимаваш	
с	растенията,	казват	май-

сторите	в	този	бранш.
	 А	 1	 август	 е	 денят	 на	
всички,	 които	 се	 грижат	
за	 цветя,	 зеленчуци	 и	
овошки	 -	 професионално	
и	 за	 удоволствие.	 Гради-
нарите	си	имат	светец-за-
крилник	 -	 Свети	 мъченик	
Фока.	
	 Свети	Фока	е	наричан	
градинар,	 защото	 си	 на-
правил	 градина	 близо	 до	
морето	 и	 посадил	 в	 нея	
различни	 зеленчуци,	 про-
давал	ги	и	по	такъв	начин	
осигурявал	 препитание	 за	
себе	си	и	за	бедните.	Част	
от	 зеленчуците	 от	 своята	
градина	 той	 слагал	 край	
пътя,	 за	 да	 могат	 да	 ги	
взимат	 всички	 нуждаещи	
се	минаващи.

Деí íà ãрàäиíàря îрãàíизирà читàлищетî в ñ. Лîвíиäîл
На 1 август трудолюбивите стопани в България честват Деня на градинаря, напомни Венка Петрова, председател на читалище „Зора-1908“ в с. Ловнидол

	 В	 МАИР	 „Боженци“	 се	
провежда	третото	издание	
на	 Лятната	 международна	
академия	 по	 драматургич-
но	писане.	Академията	съ-
бира	 участници	 и	 лектори	
от	 17	 различни	 държави	
от	цял	свят.	През	уикенда	
участниците	 и	 гостите	 на	
Боженци	 имаха	 възмож-
ността	 да	 посетят	 отворе-
ните	 лекции	 на	 америка-
неца	Симон	Ханукай	 и	 на	
латвийката	 Аисте	 Птака-
уске.	 Във	 вторник	 гостува	
австралиецът	 Дейвид	 Фи-
нигън.	
	 Той	 проведе	 отворено	
ателие,	в	което	комбинира	
театър,	 игри	 и	 наука.	Ака-
демията	ще	бъде	тържест-
вено	 закрита	 в	 събота,	
28	 юли,	 с	 пърформанси,	
концерт	 на	 невероятните	
Влатко	 Стефановски	 и	Те-

одосий	Спасов	и	с	ориги-
нална	 диджейска	 музика	
на	 Никола	 Груев	 -	 Кота-
рашки.	
	 Организатори	 на	 Лят-
ната	 академия	 по	 драма-
тургично	 писане	 са	МАИР	
„Боженци“,	 сдружение	
„Арте	 Урбана	 Колектив“	 и	
с	 подкрепата	 на	Френски	
институт	 в	 България,	 про-
грама	 „Култура“	 на	Общи-
на	Габрово,	Столична	про-
грама	„Култура“.
	 Влатко	 Стефановски	 е	
роден	 през	 1957	 година	
в	 Прилеп	 в	 семейство	 на	
театрали.	 Свири	 от	 тий-
нейджър.	 Създава	 леген-
дарните	 „Леб	 и	 сол“.	 С	
бандата	издава	14	албума,	
които	 печелят	 фенове	 по	
всички	 континенти.	 След	
това	 забива	 няколко	 бри-
лянтни	солови	албума.	

Зàкривàт Межäуíàрîäíàтà àкàäемия пî äрàмàтурãичíî пиñàíе 
в Бîжеíци ñ кîíцерт íà Влàткî Стефàíîвñки и Теîäîñий Спàñîв

 - Г-н Ишида, имате ли 
впечатления от габров-
ските деца, които през 
април бяха на ученически 
обмен в град Тойоаке?
	 -	 Впечатлиха	 ме	 га-
бровските	ученици	с	тяхна-
та	 активност.	Те	 са	 много	
жизнерадостни,	прекрасни	
деца.	Много	будни	и	много	
любопитни	за	света.	Отна-
сят	се	много	сериозно	към	
младежкия	 обмен.	 Затова	
искахме	 японските	 учени-
ци	 да	 видят	 точно	 този	
град.	 Искахме	 те	 отново	
да	 се	 срещнат	 с	 българ-
ските	 си	 приятели.	 Иска-
хме	много	 те	 да	 видят	 на	
място	 всичко	 от	 прекрас-
но	Габрово	и	България.

 - Какво очаквате от 
посещението си в Габро-
во и в България?
	 -	 Габрово	 е	 прекрасен	
град.	Той	е	млад.	А	млади-
те	хора	искат	да	осъщест-
вят	 контакти	 и	 активен	
обмен	между	Габрово	и	То-
йоаке.	А	това	е	прекрасно.	
Град	Тойоаке	 влага	 много	
в	 международния	 обмен	
на	 младите	 хора.	 Аз	 съм	
изключително	 благодарен	
на	 кмета	Таня	 Христова	 и	
зам.-кмета	 Нела	 Рачевиц	
за	 тяхното	 съдействие	 за	
обмена	 на	 младите	 хора	
между	Габрово	и	Тойоаке.
 - С кои други държа-
ви и градове си партнира 
град Тойоаке?

	 -	 Имаме	 приятелски	
връзки	 с	 Австралия,	 по-
точно	 с	 град	 Шепардон.	
Той	 се	 намира	 близо	 до	
Мелбърн.	 Ученици	 от	 Ше-
пардон	ходят	всяка	година	
на	 обмен	 в	Тойоаке	 и	 об-
ратно.
  - Разкажете нещо ин-
тересно за вашия град То-
йоаке?
	 -	 Град	 Тойоаке	 е	 бли-
зо	 до	 Нагоя.	Той	 е	 много	
приятен	 за	 живеене	 град,	
има	много	зеленина	и	цве-
тя.	 Подходящ	 е	 за	 раз-
витие	 и	 на	 земеделие,	 и	
на	 индустрия.	 Прекрасен	
и	 удобен,	 спокоен	 град,	
същевременно	 близо	 до	
по-големия	Нягоя.

Õиäеки Ишиäà: “Грàä Тîйîàке äържи мíîãî 
íà межäуíàрîäíия îáмеí íà млàäите хîрà”

 ;
Биографията	 на	 Димитър	
Благоев	 „Ален	 мак	 само-
тен“	 на	 академик	 Мерсия	
Макдермот	 е	 четвъртата	
от	 поредицата	 й	 книги	 за	
едни	 от	 най-забележител-
ните	българи	-	Васил	Лев-
ски,	 Гоце	 Делчев	 и	 Яне	
Сандански.	 За	 първи	 път	
тя	 публикува	 книгата	 за	
Димитър	 Благоев	 през	
2104	г.	в	Англия.	За	книгата	
Мерсия	 Макдермот	 казва:	
„Написах	 я	 за	 британски-
те	 читатели	 с	 двойна	 цел	
-	 да	 им	 предоставя	 ин-
формация	за	историята	на	
България,	 както	 и	 да	 под-
чертая	 някои	 аспекти	 на	
тактиката	 и	 стратегиите,	
възприети	 от	 партията	 на	
Благоев,	 които	 са	 свър-
зани	 с	 настоящите	 про-
блеми	 на	 левицата	 и	 във	
Великобритания,	и	в	други	

страни”,	 както	 и	 „Бълга-
рия	не	е	нито	богата,	нито	
могъща	 държава,	 но	 тя	 е	
дала	на	света	дарове,	кои-
то	 са	 безценни:	 азбука,	
която	е	превърнала	мрака	
в	светлина	за	безброй	ми-
лиони,	 както	 и	 съзвездие	
от	 герои	и	 героини,	 които	
въплъщават	 най-доброто	
от	 човешката	мисъл	и	 чо-
вешки	стремежи”.

Утре преäñтàвят кíиãàтà 
íà Мерñия Мàкäермîт ...

Така,	 както	 е	 било	 навре-
мето	в	Родопите	например	
–	 гайдата	 свири,	 жените	
пеят	 и	 танцуват	 едновре-
менно.
	 Много	държа	и	на	бъл-
гарския	танц,	като	част	от	
синкретичното	 цяло.	 По-
ради	 тази	 причина	 съм	
поканила	и	Николай	Енчев	
-	 преподавател	 в	 раздел	
„народни	 танци“.	 Изяве-
ният	 артист-балетист	 от	
Националния	 фолклорен	
ансамбъл	 „Филип	 Кутев”	
ще	 разучава	 българските	
народни	 хора	 с	 децата	 и	
възрастните.
	 Във	 времето,	 което	
някое	 от	 децата	 е	 извън	
репетиция,	 ще	 има	 въз-
можност	 да	 тъче	 с	 Ваня	
Проданова,	 която	 е	 пре-
минала	курс	по	„Слънчева	
педагогика“	 за	 работа	 с	
деца	 и	 в	 свободното	 си	
време	работи	 с	 текстил	 и	
обучава	деца	на	адаптира-
ни	за	целта	станове.
	 В	следобедните	часове	
от	семинара	е	предвидено	
и	време	за	отдих.	Районът	
около	 Дряновския	 мана-
стир	предлага	изключител-

ни	 места	 за	 разходка	 и	
почивка.
	 В	 последния	 ден	 от	
семинара	се	предвижда	и	
концерт-продукция,	 посве-
тен	на	това	„Какво	научих	
за	българската	песен,	танц	
и	тъкане?”.	Всеки	от	учас-
тниците	 ще	 демонстрира	
какво	 е	 научил	 по	 време	
на	 своето	 участие	 в	 ини-
циативата	и	заедно	всички	
ще	сътворят	истински	фол-
клорен	празник.”
	 Сдружение	 „Анна-
Фолкарт“	 си	 е	 поставило	
амбициозната	 задача	 да	
съхранява	 и	 популяризи-
ра	традиционната	култура.	
Обучението	 по	 българско	
народно	 пеене	 е	 основ-
ната	 форма,	 която	 сдру-
жението	 развива	 успешно	
вече	 пет	 години,	 разказа	
г-жа	 Борисова.	 За	 този	
период	през	 класа	по	на-
родно	пеене	са	преминали	
над	 100	 деца,	 които	 и	 до	
днес	 продължават	 да	 из-
пълняват	песните,	усвоени	
по	 време	 на	 обучението	
си.	От	януари	т.	г.	сдруже-
нието	 е	 със	 седалище	 в	
Дряново.
 

Аíà Бîриñîвà ñтяãà Първи фîлклîреí 
ñемиíàр крàй Дряíîвñкия мàíàñтир...

	 В	 училище	 има	 поло-
жителна	тенденция	за	при-
добиване	 на	 повече	 про-
фесионални	 качества	 от	
страна	 на	 педагогическия	
персонал,	 това	 ориенти-
ра	 обучителния	 процес	
към	личността	на	ученика.	
Голяма	 част	 от	 колегите	
повишават	 всяка	 година	
своята	 квалификационна	
степен.	 Тази	 година	 учи-
лището	 получи	 награда,	
категория	 „диамантена“	
за	 качество	 и	 технологии	
от	 Дирекцията	 за	 бизнес	
инициативи	във	Виена.	От	
2012	 година	 досега	 еже-
годно	 училището	 получа-
ва	 признание	 за	 принос	
при	 промотиране	 на	 ка-
чеството	 и	 управление	 на	
дейностите,	 включително	
и	 на	 директора	 Снежана	

Сидерова.	 Тя	 бе	 обявена	
за	 мениджър	 на	 2012	 го-
дина.	 Това	 ни	 задължава	
да	 прилагаме	 европейски	
стандарти	 на	 работа,	 да	
бъдем	 иновативно	 учили-
ще,	 материалната	 база	 е	
обновена	 и	 оборудвана	
технологично.“
	 Тя	 обяснява	 още,	 че	
е	 успешно	 представяне-
то	 на	 учениците,	 завърш-
ващи	 образователна	 сте-
пен	 -	 четвърти,	 седми	 и	
12	 клас.	 Резултатите	 на	
учениците	 в	 начален	 етап	
наближават	отличен,	те	са	
по-високи	 от	 средните	 за	
областта	и	за	страната.	
	 „Успешно	 са	 се	 пред-
ставили	учениците	от	сед-
ми	 клас	 на	 национални-
те	 външни	 оценявания	 по	
български	 език	 и	 литера-
тура	 и	 по	 математика,	 те	

са	 над	 средното	 равнище	
за	 областта,	 както	 вече	
стана	 дума.	 Убедителни-
те	 им	 резултати	 им	 дават	
голям	шанс	 да	 продължат	
обучението	 си	 в	 профи-
лирани	 и	 професионални	
гимназии.	С	успехи	завър-
ши	 и	 випускът	 в	 12	 клас,	
всички	ученици	са	си	взе-
ли	 държавните	 зрелостни	
изпити“,	 казва	 още	 Пепа	
Николова.
	 Обучението	 е	 цело-
дневно,	 има	 следобедни	
занимания	 по	 интереси,	
организиране	 на	 свобод-
ното	време,	самоподготов-
ка.	 Училището	 разполага	
с	 три	 училищни	 автобу-
са	 и	 осигурява	 безплатен	
транспорт	 за	 учениците.	
Осигурено	 е	 столово	 хра-
нене	за	всички,	има	и	учи-
лищна	 лавка.	 Има	 меди-

цинско	 обслужване,	 има	
кабинет	по	дентална	меди-
цина,	ресурсен	кабинет	за	
ученици	със	специални	об-
разователни	потребности.
	 Сформирана	е	танцова	
формация	„Училищно	звън-
че“,	 в	 рамките	 на	 ансам-
бъл	„Габровче“.	63	ученици	
са	 участвали	 в	 национал-
ното	 състезание	 „Ключът	
на	музиката“,	17	от	тях	са	
се	 класирали	 на	 област-
ния	 кръг,	 били	 са	 и	 на	
националните	 състезания,	
там	 са	 се	 представили	
много	добре.
	 „Вече	втора	година	ра-
ботим	по	проект	за	разви-
тие	 на	 способностите	 на	
учениците	 и	 повишаване	
мотивацията	 им	 за	 учене	
чрез	дейности,	развиващи	
специфични	 знания,	 уме-
ние	и	компетентности	„Тво-

ят	час“	-	фаза	2	в	рамките	
на	Оперативната	програма	
„Наука	 и	 образование	 за	
интелигентен	 растеж“.	 На	
територията	 на	 училището	
съществуват	 25	 групи	 по	
интереси,	 за	 музикално,	
театрално,	 изобразително	
и	 танцово	 изкуство,	 опаз-
ване	 на	 околната	 среда,	
фотография,	 забавно	 кра-
езнание,	обичаи,	празници	
от	традиционния	календар.		
Те	имат	практически	заня-
тия,	 публични	 изяви,	 кои-
то	 станаха	 достояние	 на	
останалите	 ученици	 Има	
групи	и	по	овладяване	на	
обучителни	затруднения.
					Училището	работи	и	по	
национална	програма,	коя-
то	 развива	 подготовката	
на	учениците	в	олимпиади,	
конкурси,	 състезания“,	 до-
пълва	Пепа	Николова.

Иíтереñ към ñпîртíàтà пàрàлелкà в СУ „Рàйчî Кàрîлев”
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР

26 ч  Св.	свщмчк	Ермолай	
и	 другарите	 му.	 Св.	
прпмчца	Параскева.

27 п  *	Св.	вмчк	Пантелей-
мон.	 Св.	 Седмочи-
сленици.	Успение	на	
св.	Климент,	архиеп.	
Охридски.

28 с  Св.	 апли	 и	 дякони	
Прохор,	 Никанор,	
Тимон	и	Пармен.

29 н  † 9	Неделя	след	Пет-
десетница.	 Св.	 мчк	
Калиник.	 Св.	 свщм-
чк	 Висарион	 Смо-
ленски.

30 п  Св.	 апли	 от	 70-те	
Сила,	Силуан	и	дру-
гарите	им.

31 в  Св.	 праведен	 Евдо-
ким	 Кападокийски.	
(Богородични	 заго-
везни).

1 с  Св.	мчци	7	братя	Ма-
кавеи.	 Св.	 Елеазар.	
Изнасяне	 на	 живо-
тв.	 Кръст	 Господен.	
Св.	Соломония.	(Во-
досвет)	 (Начало	 на	
Богородичния	пост).

26 юли - 1 август

ДвЕРи на 
пРавославиЕто

 25 Юли 2018

	 Митрополитът	 на	Алек-
сандруполис	 Антим	 се	
обърна	 с	 гневно	 изявле-
ние	 към	 митрополита	 на	
Калаврита	Амвросий,	 кой-
то	определи	като	причина	
за	 катастрофалния	 пожар	
около	 Атина	 атеизма	 на	
премиера	 Ципрас	 и	 во-
дената	 от	 него	 антицър-
ковна	политика,	с	която	е	
предизвикал	 Божия	 гняв	
върху	 Гърция.	 Текстът	 на	
митрополит	 Антим	 е	 пуб-
ликуван	 на	 официалната	
страница	на	митрополията	
и	в	него	той	обвинява	мит-
рополит	Амвросий	 в	 „про-
повед	 на	 омразата,	 анти-
християнска	 и	 безчовечна	
проповед“.	И	по-конкретно	
в	него	се	казва:
	 „Днес	 Бог	 скърби	 за-
едно	 с	 хората.	 Скърби	 за	
голямата	 катастрофа,	 коя-
то	 отне	 живота	 на	 десет-

ки	 наши	 братя.	 Бог	 не	 е	
срещу	 нас,	 не	 Бог	 наказ-
ва	–	Той	не	наказва,	нито	
познава	наказанието	–	но	
застава	редом	със	Своето	
творение,	 плода	 на	 Своя-

та	 любов.	 Страда	 с	 него,	
плаче	 с	 него,	 разпъва	 се	
отново	с	него.
	 Бог	 е	 любов.	 Сиреч	
Неговите	действия	са	плод	
на	любовта.	Създаде	чове-

ка	от	любов	и	със	същата	
любов	създаде	цялото	тво-
рение.	 Затова	 Църквата	
учи,	че	„Бог	е	любов“.	Кое-
то	означава,	че	същността	
на	 Неговото	 битие,	 как-
то	 ни	 откриват	 Неговите	
дела,	 е	 изпълнена	 с	 лю-
бов.	 Бог	 е	 неспособен	 да	
извърши	 зло,	 защото	 Той	
онтологично	 не	 познава	
злото.
	 Голямата	 „слабост“	 на	
Бога	 е,	 че	 бива	 побежда-
ван	от	свободата	на	Свои-
те	 творения,	 създадени	
„по	 образа	 и	 подобието“	
на	Неговата	свобода.	Бива	
победен	 от	 всички	 техни	
действия,	 които	 разруша-
ват	 Неговото	 творение	 и	
в	крайна	сметка	самия	чо-
век.	 И	 сега,	 точно	 в	 този	
миг	 на	 скръб	 и	 подкрепа,	
в	 мига,	 когато	 трябва	 да	
застанем	 редом	 до	 хо-
рата,	 които	 се	 сриват	 от	
болка,	 и	 да	 се	 молим	 за	
онези,	 които	 загинаха,	 да	
подкрепим	 онези,	 които	

изнемогват	 от	 мъката	 на	
загубата,	някои	решиха	да	
проповядват	с	думи	на	ом-
раза,	 вменявайки	 вини	 и	
свързвайки	несъвместими-
те	неща!
	 Ваше	 Високопреос-
вещенство!	 Днес,	 когато	
човекът	 е	 „по-малък	 по-
ради	 болката	 си“,	 днес,	
когато	 най-доброто	 слово	
е	 мълчанието	 и	 молитва-
та,	 Вие	 решихте	 да	 пред-
ставите	 една	 карикатура	
на	 Църквата,	 която	 няма	
нищо	 общо	 с	 Христос.	
Избрахте	 нападението	 и	
обвиненията.	 Избрахте	
пътя	 на	 разделението	 и	
увеличаването	 на	 страха.	
Говорите	 за	 един	 гневен	
Бог,	Който	наказва	хората	
заради	„атеизма“	на	упра-
вляващите	ги,	а	не	заради	
лицемерието	 на	 Своите	
служители.
	 Събрате,	 чели	 ли	 сте	
някога	 в	 действителност	
Евангелието	 на	 Христос?	
Чели	ли	сте	нашите	отци?	

Задълбочавали	 ли	 сте	 се	
някога	 в	 това	 защо	и	 как	
се	случва	описаното	в	св.	
текстове?
	 Ваше	 Високопреосве-
щенство,	 Църквата	 е	 чо-
веколюбива,	 защото	 Бог	
е	 човеколюбив.	 Омраза-
та	 към	 хората	 е	 черта	 на	
Антихриста.	 Тя	 не	 може	
да	 отличава	 Христовата	
Църква,	 не	 може	 да	 от-
личава	 нейните	 пастири,	
не	 може	 да	 отличава	 ве-
рните.	В	Христовата	Църк-
ва	 всеки	 е	 отговорен	 за	
своите	 дела.	 Дела,	 които	
не	 се	 предават	 и	 не	 се	
предоставят	 другиму.	 Уни-
щожението	 и	 наказанието	
са	 реалности,	 които	 про-
изтичат	 от	 свободата	 на	
човека	 и	 обръщат	 човека	
срещу	самия	него.
	 Съжалявам	да	го	кажа,	
но	 „атеистът“	 премиер	 го-
вори	с	повече	човещина	и	
евангелска	доброта	от	Вас	
за	 страдащите	 от	 пожа-
ра.	Той	призова	наренения	

наш	народ	 да	 се	 обедини	
в	единодушие,	докато	Вие	
изпратихте	 послание	 на	
омраза,	 антихристиянска	
проповед,	 античовешка	
проповед.
	 Стига	 вече!	 Не	 е	 на-
шият	Христос	този,	когото	
вие	 уж	 представяте.	 Не	
е	 такава	 нашата	 право-
славна	вяра,	на	която	Вие	
уж	 служите.	 Който	 служи	
на	нашата	вяра,	стъпвайки	
върху	 човека,	 такъв	 пре-
връща	вярата	ни	в	суха	и	
студена	 идеология,	 какви-
то	са	фашизмът,	нацизмът	
и	 комунизмът.	 Православ-
на	вяра	без	човека	или	за	
сметка	 на	 човека	 не	 съ-
ществува	и	няма	нужда	да	
съществува.	Затова	спрете	
се	 най-накрая!	 Вместо	 да	
изпращате	 словесни	 кур-
шуми,	намерете	сила,	поне	
сега,	 да	 застанете	 до	 чо-
века,	в	името	на	общата	и	
неделима	 любов,	 в	 името	
на	 Отца,	 Сина	 и	 Светия	
Дух“.

ДвЕРи на 
пРавославиЕто

	 Повече	от	60	души	за-
губиха	 за	 една	 нощ	 жи-
вота	 си	 в	 унищожителен	
пожар	 в	 източната	 част	
на	Атика,	 много	 от	 които	
цели	 семейства	 с	 децата	
си.	Хората	са	се	опитвали	
да	напуснат	зоната	на	по-
жара	 с	 автомобилите	 си	
и	да	се	придвижат	до	мо-
рето,	 но	 са	 попаднали	 в	
огнен	капан.	Семействата	
са	били	открити	прегърна-
ти.	
	 Около	 16	 са	 загина-

лите	деца,	стотици	са	ра-
нени.	 Сред	 жертвите	 е	 и	
протопрезвитер	Спиридон	
Папапостолу,	 свещеник	 в	
църквата	 „Св.	Николай“	в	
Халандри.	Тялото	му	е	из-
вадено	от	морето,	където	
възрастният	 свещеник	 се	
е	 опитал	 да	 се	 спаси	 от	
пламъците.	„Голяма	загуба	
за	 нашия	 град	 е	 смъртта	
на	 отец	 Спиридон	 Папа-
постолу	 -	 заяви	 кметът	
на	 града.	 -	 Отец	 Спири-
дон	 беше	 дълги	 години	
предстоятел	 на	 църквата	
„Св.	 Николай“	 и	 негови-

ят	 принос	 за	 града	 беше	
многообразен	и	безценен,	
загубата	му	е	непрежали-
ма.“
	 Атинският	 архиепис-
коп	 Йероним	 заяви,	 че	
трагедията,	сполетяла	жи-
телите	 на	 Източна	Атика,	
не	 се	 побира	 в	 човеш-
кия	ум.	„Моля	се	за	тези,	
които	 са	 подложени	 на	
това	 жестоко	 изпитание.“	
Благотворителната	 орга-
низация	 на	Атинската	 ар-
хиепископия	 „Апостолѝ“	
(„Мисия“)	 е	 поставена	 на	
разположение	 на	 общин-

ските	власти	за	оказване	
на	подкрепа	на	пострада-
лите	и	останали	без	дом.	
До	 настоящия	 момент	 в	
района	са	изгорели	стоти-
ци	къщи.
	 Медиите	 обвиняват	
правителството,	 че	 не	 е	
взело	адекватни	на	сери-
озната	 ситуация	 мерки,	
което	 е	 довело	 до	 голе-
мия	брой	жертви.	Ексцен-
тричният	 митрополит	 на	
Калаврита	 Амвросий	 пък	
обяви	 премиера	 Алексис	
Ципрас	 за	 основния	 ви-
новник	за	трагедията,	тъй	

като	 „със	 своя	 атеизъм	
и	 богоборческо	 управле-
ние	е	предизвикал	Божия	
гняв“.	 Свои	 съболезнова-
ния	изпратиха	Вселенски-
ят	 патриарх	 Вартоломей	
и	 Александрийският	 па-
триарх	Теодор:	„Нека	Гос-
под	на	Живота	и	смъртта	
дари	 вечен	 покой	 и	 мир	
на	 онези,	 които	 загубиха	
живота	си	по	толкова	тра-
гичен	 начин,	 и	 да	 вдъхне	
надежда	и	утеха	на	 тези,	
чиито	сърца	кървят	от	за-
губата	 на	 любимите	 им	
хора“.

Аíтим, митрîпîлит íà Алекñàíäрупîлиñ: “Вярà, превърíàтà 
в ñтуäеíà иäеîлîãия, íямà прàвî äà ñъщеñтвувà”

Нàä 60 ñà жертвите íà пîжàрà в Атикà, межäу тях и ñвещеíик

	 Духовно-просветен	 център	
„Св.	 архангел	 Михаил“	 във	 Ва-
рна	 продължава	 просветните	
традиции	 на	 първото	 българско	
училище	 в	 града.	 С	 благосло-
вението	на	Варненския	и	Вели-
копреславски	 митрополит	 Йоан	
за	 трета	 година	 се	 организира	
Летен	младежки	форум.
	 Тази	година	той	ще	се	про-
веде	 от	 5	 до	 9	 август	 и	 ще	
включва	 двудневно	 поклонни-
ческо	 пътуване	 до	 Рилския	 и	
Троянския	 манастир	 и	 двуднев-
на	 програма	 в	 Санаторно-оз-
дравителен	 комплекс	 „Камчия“.	
Участници	във	форума	могат	да	
бъдат	младежи	на	възраст	от	14	
до	18	години.	Подборът	ще	бъде	
направен	 с	 конкурс	 за	 есе	 на	
тема:	 Какво	 е	 истинското	 при-
ятелство?	Есетата	 трябва	 да	се	
изпратят	до	26	юли	2018	 г.	на	
електронната	поща	на	Духовно-
просветния	 център	 –	 archangel.
bg@abv.bg.
	 Летният	 младежки	 форум	
осигурява	възможност	за	срещи	
между	млади	хора	и	приобщава-
нето	им	към	християнските	цен-
ности	и	традиции.	Провеждат	се	
обучения,	водени	от	богослови,	
свещеници	и	психолози.	

ДвЕРи на 
пРавославиЕто

	 На	 19	 и	 20	 юли	 2018	
г.	 в	 българо-македонска-
та	 църква	 „Св.	 Климент	
Охридски“	 в	 Диърборн	
(Детройт),	 щата	 Мичиган,	
САЩ,	 се	 проведе	 13-ата	
Конференция	 на	 попадии-
те	и	дяконисите	в	Българ-
ската	 източноправославна	
епархия	в	САЩ,	Канада	и	
Австралия.	 Провеждането	
на	форума	 започва	 преди	
13	години	и	е	тясно	обвър-
зано	 с	 ежегодно	 провеж-
дащия	се	събор	на	епархи-
ята.	 Тогава	 39-те	 попадии	
и	 9-те	 дякониси,	 съпруги	
на	 клириците	 от	 епархи-
ята,	 решават	 и	 установя-
ват	традицията	за	годишни	
срещи,	 обмяна	 на	 мисли,	
разговори	 с	 архиерея	 и	
помежду	си.	
	 „Щом	 имаме	 Годишен	
епархийски	 събор,	 ще	
имаме	 и	 ежегодна	 Кон-
ференция	 на	 попадиите	 и	
дяконисите“	 -	 единодушно	
заявяват	 те	 на	 митропо-
лита	 за	 САЩ,	 Канада	 и	
Австралия	Йосиф.
	 И	 така	 вече	 13	 годи-
ни	конференциите	се	про-
веждат	с	утвърден	дневен	
ред:	 вечерня	 в	 четвъртък	
вечер,	 вечеря	 с	 открива-
не	 в	 присъствието	 и	 на	
съпрузите,	 утреня	 в	 петък	

сутринта	 с	 изповед,	 Св.	
Литургия	 със	 Св.	 Причас-
тие,	обяд,	„чай	с	дядо	вла-
дика“	 с	 обширна	 беседа	
от	 три	 часа	 с	 въпроси	 и	
отговори,	 споделяния,	 оп-
лаквания,	 благи	 намере-
ния	 за	бъдещето	и	обеза-
телно:	 гледната	 точка	 на	
„дядо	 владика“	 за	 тяхното	
духовно	 израстване	 като	
попадии	и	дякониси	–	при-
мер	за	всички	в	енориите.	
След	 изпяването	 на	 Бого-
родичния	акатист	от	тях	в	
храма	 конференцията	 за-
вършва,	за	да	могат	попа-
диите	 и	 дяконисите	 да	 се	
регистрират	 като	 делегати	
и	на	Годишния	епархийски	
събор,	 в	 който	 също	 взи-
мат	участие.
	 За	откриването	на	кон-
ференцията	 тази	 година	
по	 традиция	 специално	
послание	 до	 участнички-
те	 в	 нея	 изпратил	Негово	
Светейшество	Българският	
патриарх	 Неофит.	 В	 него	
той	ги	хвали	за	желанието	
и	 дръзновението	 им	 еже-
годно	да	се	събират	в	духа	
на	единството,	„като	стои-
те	 твърдо	 в	 православна-
та	 ни	 вяра	 и	 поддържате	
активно	връзките	на	мира	
и	приятелските	ви	взаимо-
отношения“.
	 Негово	 Светейшество	
в	 посланието	 си	 заявил	

още:	 „Отеческата	 ни	 под-
кана	 към	 вас,	 участници-
те	 в	 тази	 конференция,	 е	
да	 продължите	 да	 носите	
кръста	 на	 духовността	 в	
живота	 си,	 да	 се	 молите	
за	всички,	да	утешавате	и	
укрепвате	 във	 вярата,	 да	
споделяте	 житейските	 си	
изпитания	 и	 наставлявате	
децата	 си	 с	 любов,	 ласка	
и	топла	грижа“.
	 Митрополит	 Йосиф	
също	 поздрави	 участнич-
ките	в	конференцията	при	
откриването	 й	 и	 им	 бла-
гопожела	 благословена	 от	
Бога	 работа.	 В	 словото	
си	той	сподели	виждането	
си	 относно	живота	 и	 слу-
жението	 на	 попадиите	 и	
дяконисите.	Той	 говори	за	
вярата	им	в	Господ	Иисус,	
за	образцовия	им	пример	

на	 смелост,	 всеотдайност	
и	 благочестие	 в	 епархий-
ската	ни	църква,	за	което	
изрази	 и	 топла	 благодар-
ност	от	свое	име	и	от	име-
то	на	всички	епархиоти.
	 „Аз	съм	монах,	но	като	
владика	 толкоз	 години	 от	
опит	знам,	че	много	често	
вие,	 попадиите	 и	 дякони-
сите,	 окуражавате	мъжете	
си,	нашите	свещенослужи-
тели,	 да	 прогонват	 всеки	
страх	 в	 служението	 си.	
Много	 пъти	 в	 душите	 и	
сърцата	 си	 сте	 показвали	
любовта	и	почитта	си	към	
Спасителя	 Христос	 и	 без	
страх	 сте	 подбуждали	 ку-
раж,	какъвто	в	нас,	мъже-
те,	не	винаги	e	на	висота“,	
каза	 митрополит	 Йосиф	 в	
обръщението	 си	 към	 кон-
ференцията.

	 Той	 подчерта	 важната	
роля	на	съпругите	на	кли-
риците	в	църковния	живот	
на	 енорията:	 „В	 България	
богомолците	 следят	 и	 се	
поучават	 от	 попадиите	 и	
дяконисите	как	да	се	дър-
жат	в	храма	–	мястото	на	
нашата	 среща	 с	 Христос,	
макар	 да	 не	 са	 казали	
нищо,	а	само	са	запалили	
свещица,	поклонили	са	се	
и	 са	 целунали	 иконите	 в	
знак	 на	 благоговение	 и	
почит.	И	още,	когато	бого-
молците	 в	 много	 храмове	
се	 причастяват	 от	 св.	 по-
тир,	 те	 гледат	 попадиите	
и	дяконисите	какво	правят	
и	 вършат	 същото,	 защото	
са	уверени,	че	пристъпват	
към	 Господа	 „със	 страх	
Божи,	 вяра	 и	 любов“,	 при	
пълно	 благоговение,	 уми-
ление	и	доброта.
	 Знайте,	че	ако	преста-
нете	да	бъдете	за	пример	
и	 да	 подпомагате	 нужда-

ещите	 се	 от	 вашата	 под-
крепа	 като	 попадии	 и	 дя-
кониси,	 Бог	 ще	 изпрати	
ангели	да	свършат	вашата	
работа.	 Оттук	 следва	 да	
знаем,	че	вие,	попадиите	и	
дяконисите,	сте	пример	за	
всички	вярващи	люде“.
	 В	обръщението	си	мит-
рополитът	 отбеляза	 още	
една	 важна	 роля	 на	 по-
падиите:	 на	майки,	 възпи-
таващи	 бъдещото	 поколе-
ние.	 „Като	 ваш	 владика	
аз	 се	 гордея	 с	 вас,	 че	
сте	 прекрасни	 майки	 на	
православните	 ни	 семей-
ства,	 родили	 сте	 и	 сте	
възпитали	 хубави	 деца	 в	
православната	 ни	 вяра“,	
каза	архиереят.
	 Накрая	 той	 поздрави	
„първата	дама“	на	църква-
та	домакин,	попадия	Саш-
ка	Попо(в)ски,	и	заяви,	че	
я	 облажава,	 че	 е	 винаги	
под	покрова	и	милостта	на	
„златниот“	Св.	Климент.

Гîäишíà кîíфереíция íà пîпàäиите и äякîíиñите в 
епàрхиятà íà БПÖ зàä îкеàíà ñе прîвеäе зà 13-ти път

Летеí млàäежки фîрум
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Диян Крил, блог Iustus
09.05.2018 година

Продължава от бр. 165 
Построен	е	от	Иван	Грозни	

по	случай	победата	над	Казан-
ското	 ханство,	 сиреч	 Волжка	
България.	 Представлява	 съв-
купност	от	 параклиси	с	 кубета	
над	 тях	 с	 обща	 църква,	 като	
има	 вътрешни	 преходи	 между	
помещенията.	Действащ	храм	е	
и	 е	 отворен	 за	 туристи.	 Ново-
девичия	манастир	не	го	посети-
хме,	даже	не	можах	да	го	видя	
и	 разгледам	 отвън	 или	 поне	
не	 ми	 направи	 впечатление,	
защото	 решихме	 да	 ходим	 на	
мощите	 на	 Св.	 Матрона	 Мос-
ковска,	 която	 пък	 не	 беше	 в	
програмата.	Така	 че	 не	 можах	
да	 видя	 много	 неща,	 но	 пък	
имаше	 непредвидени	 допълни-
телни	поклонения	на	място.

Едно	от	местата,	които	мо-
жах	 да	 посетя	 извън	 програ-
мата,	 беше	 църквата	 „Св.	 Ни-
колай“	 в	 Кленники	 на	 улица	
„Маросейка“,	 където	 се	 нами-
рат	 мощите	 на	 Свети	Алексей	
Мечов	 (Мечёв),	 прославен	 в	
лика	 на	 праведните	 през	 2000	
година	от	Руската	ПЦ.	

Роден	 е	 в	 семейство	 на	
потомствени	 свещеници,	 баща	
му	 е	 регент	 на	 хор.	 Баща	 му	
Алексей	е	бил	спасен	от	смърт	
от	 Св.	 Филарет	 Московски,	
който	по-късно	се	грижи	посто-
янно	за	него.	Майка	му	е	имала	
тежки	 родилни	 болки	 и	 баща	
му	 е	 мислел,	 че	 ще	 почине.	
Отишъл	в	църквата	на	служба	и	
там	светител	Филарет	го	видял	
и	го	попитал	какво	става.	Като	
разбрал	причината,	се	помоли-
ли	и	му	казал,	че	всичко	ще	е	
наред,	казал,	че	ще	е	момче	и	
да	го	нарекат	Алексей,	по	име-
то	на	Св.	Алексей,	човек	Божи,	
т.	 е.	 патриарх	Филарет	 е	 про-
рочествал	 за	 Алексей	 Мечов.	
Роден	 е	 1859	 година.	Живял	 е	
праведен	 живот.	 Завършил	 е	
Московската	 семинария.	 Ста-
нал	е	псаломщик	при	много	су-
ров	свещеник,	който	се	е	отна-
сял	зле	с	него,	но	това	е	било	
школа	за	него.	После	е	станал	
дякон	 за	 известен	 период	 от	

време.	Женен	е,	имал	е	5	деца.	
Като	свещеник	са	му	дали	мал-
ката	църква	(приход)	на	Св.	Ни-
колай	в	Кленники,	където	е	бил	
единствен	 свещеник.	 Имало	 е	
малка	посещаемост,	защото	на-
около	е	имало	по-големи,	бога-
ти	 и	 посещавани	 църкви.	 Слу-
жил	 е	 всеки	 ден	 Св.	 Литургия	
като	 за	 дълъг	 период	 е	 било	
пред	празна	църква.	Правил	 е	
и	вечерни	служби,	и	молебени	
пред	 Феодоровската	 икона	 на	
Божията	 майка.	 Тежко	 е	 пре-
живял	 смъртта	 на	 жена	 си,	
която	 е	 била	 сърдечно	 болна	
и	 накрая	 го	моли	 да	 престане	
да	я	измолва	от	Бога,	за	да	си	
отиде.	Точно	тогава	се	среща	с	
праведния	отец	Йоан	Кронщад-
ски,	 който	 го	 насърчава	 не	 да	
скърби,	а	да	се	радва	и	да	за-
почне	пастирска	дейност.	Отец	
Алексей	го	послушва	и	започва	

пастирска	дейност	сред	изпад-
нали	хора	в	близки	места.	Ско-
ро	 го	 научават	 и	 се	 ползва	 с	
почитта	на	местния	епископ,	на	
монаси	от	Оптина,	които	са	се	
обръщали	 към	 московчани,	 че	
няма	нужда	да	идват	до	Оптина	
като	имат	о.	Алексей.	Особено	
много	се	усилва	потока	от	хора	
към	 него	 след	 1917	 г.	 Почитан	
е	 от	 патриарх	Тихон,	 който	 го	
изпраща	 при	 погребението	 му.	
Бил	 е	 прозорлив,	 но	 е	 криел	
всячески	това	–	казвал	е	само	
един	път	верния	отговор	и	не	е	
настоявал.	 Бил	 е	 много	 добър	
и	 деликатен,	 не	 е	 бил	 строг	
и	 изобличителен,	 истински	 на-
ставник.	Често	е	плачел	от	уми-
ление,	имал	е	дълбоко	чувство	
за	покаяние.	

В	 навечерието	 на	 събития-
та	 през	 1917	 година	 е	 служил	
молебен	 пред	 иконата	 на	 Бо-
жията	 майка	 и	 вижда	 сълзи,	
което	много	 го	 разстройва,	 на	
това	 събитие	 стават	 свидетели	
и	 присъстващите.	 Известни	 са	
понастоящем	неговите	съвети.	

Починал	 е	 на	 9	 юни	 1923	
г.	 в	 Москва	 като	 протойерей,	
т.	 е.	 мирски	 свещеник,	 като	 е	
служил	в	църквата,	където	сега	
са	мощите	му.	Погребван	е	на	
няколко	 московски	 гробища.	
При	 преместването	му	 от	 пър-
воначалното	 място	 свидетели	
казват,	 че	 мощите	 му	 са	 били	
почти	 изцяло	 нетленни,	 с	 из-
ключение	 на	 малка	 част	 от	
крака	му.	Гробът	му	на	второто	
място	 (могилка,	 както	 казват	
руснаците)	 е	 бил	 много	 често	
посещаван	от	много	хора,	кои-
то	са	се	молили	на	гроба	и	са	
споделяли	 трудностите	 си	 със	
светеца.	 Почитта	 към	 стареца	
Алексей	 не	 се	 е	 прекратявала	
никога	 и	 поради	 това	 РПЦ	 го	
канонизира.	

През	 2001	 година	 мощите	
му	 са	 пренесени	 в	 храма,	 къ-
дето	 е	 служил.	 Намират	 се	 в	
дървена	 рака	 в	 малко	 пред-
дверие	преди	влизане	в	самия	
храм,	който	е	много	особен.	Не	
се	 отличава	 от	 околните	 сгра-
ди	и	представлява	продълговат	

коридор	с	две	преддверия	и	е	
много	малък	и	тесен.	Когато	го	
посетих,	 отслужваха	 вероятно	
молебен	на	мощите.	Можах	да	
се	поклоня,	постоях	малко	и	си	
тръгнах,	 мисля,	 че	 запалих	 и	
свещ	там,	не	можах	да	си	взе-
ма	иконка	на	светеца	или	нещо	
друго	от	храма.	

Защо	можах	 да	 го	 посетя?	
Причината	 за	 това	 беше,	 че	
хотелът,	 където	 ни	 настаниха,	
беше	 в	 непосредствена	 бли-
зост	 до	 улица	 „Маросейка“,	 в	
началото	на	която	се	намира	и	
храмът,	 съвсем	близо	до	изхо-
да	 -	 входа	 на	 метростанцията	
Китай-город,	 от	 която	 тръгва-
хме	на	пътуванията	си,	така	че	
постоянно	 минавахме	 покрай	
храма.

Улицата	 „Маросейка“	 е	 в	
централния	 административен	
окръг	 на	 Москва	 –	 Басманый,	
и	е	част	от	старата	Покровска	
улица.	 Името	 си	 придобива	 от	
Малорусийското	подворие,	кое-
то	се	е	намирало	на	ъгъла	с	Го-
лямата	Златоустинска	пресечка	
и	е	съкратено	от	Малоросейка-
Маросейка.	Е	и,	коя	е	тази	Ма-

лорусия?	Ами	 това	е	днешната	
Украйна.	Самото	наименование	
Малорусия	 показва,	 че	 тази	
сега	 самостоятелна	 държава	
си	е	била	винаги	част	от	Русия,	
по-известна	 като	 Малорусия,	
а	 Украйна	 са	 й	 дали	 името	
евреите	 като	 „Покрайнина“	 на	
Русия.	 Явно	 древните	 „укри“	
са	оставили	в	Москва	и	името	
на	областта	на	Русия,	известна	
още	и	като	Малорусия	под	име-
то	ул.	„Маросейка“.	

А	 иначе	 ние	 бяхме	 наста-
нени	 в	 хотел	 „Сити	 Комфорт“	
на	 ул.	 „Малый	 Златоустински	
Переулок“,	 т.	 е.	 бяхме	 под	 за-
крилата	 на	Св.	Йоан	Златоуст.	
Хотелът	 беше	 с	много	 странна	
вътрешна	 архитектура	 –	 цели	
лабиринти	 и	 стаите,	 обозначе-
ни	с	1.2.1	например,	и	ставаше	
истинска	загадка	коя	ти	е	стая-
та	и	къде	се	намира.	

Мисля,	че	стана	на	въпрос,	
че	 всъщност	 сградата	 е	 била	
някакъв	 дом	 на	 архитекта	 и	
може	 би	 затова	 са	 измислили	
такова	 объркано	 разпределе-
ние.	 Имаше	 машини	 за	 вода	
на	 етажите	 и	 в	 стаите	 -	 чаши	
с	 черен	 чай.	 В	 първата	 стая	
имаше	 и	 кухненско	 оборудва-
не	 –	 котлон,	 мивка,	 прибори,	
хладилник.	 Атмосферата	 беше	
„шантав-арт“	 с	 разни	 модер-
низми.	

На	 второто	 настаняване	
стана	 традиционният	 скандал	
в	 стил	 КГБ.	 Трябвало	 да	 се	
регистрираме	 по	 не	 знам	 как-
ви	 си	 милиционерски	 тертипи	
в	 хотела	 във	 Владимир	 и	 чак	
тогава	 наново	 за	 трети	 път	
милиционерски	да	се	регистри-
раме	 отново	 в	 хотела.	 Имаше	
голяма	 разправия.	 Водачът	 Ге-
орги	Тодоров	доста	се	впрегна,	
но	 те	 искаха	 да	 ни	 изхвърлят	
от	хотела	и	да	не	ни	настанят.	
И	 накрая	 се	 оправи	 работата	
с	 един	 телефонен	 разговор	 с	
хотела	във	Владимир.	

Кухнята	 беше	 най-странна-
та,	 която	 съм	 виждал	 в	 хотел.	
В	 едно	 мазе	 сврени	 3-4	 маси	
нагъсто-нагъсто,	късно	сутринта	
започва	закуската,	и	то	по	за-
явка	 с	 определено	меню,	 и	 ти	
се	готви	в	кухня	на	място.	Има-
ше	и	разправия	заради	късната	
закуска,	 нали	 имаме	 програ-
ма.	 Просто	 беше	 ужасно	 –	 и	
късната	 закуска,	 и	 яденето,	 и	
обслужването.	Нямаше	никакви	

екстри,	за	всичко	трябва	да	се	
караш	и	разправяш.	

За	постещите	даваха	някак-
во	 неприятно	 ядене,	 на	 което	
му	викаха	„гречка“	–	нещо	като	
недосварена	 напълно	 безвкус-
на	 ръж,	 от	 което	 само	 ти	 се	
повдига.	Аз	даже	се	отказах	по	
едно	 време	 да	 постя,	 защото	
през	 деня	 не	 можеш	 да	 ядеш	
из	 града	и	трябва	да	закусиш,	
а	то	не	стига,	че	дават	порции	
като	 за	 ГУЛАГ,	 ами	и	не	може	
да	се	яде,	направо	зле	ми	ста-
на	с	тая	кухня-мазе,	в	която	ни	
навряха.	

Другото	в	хотела	–	предла-
гат	безплатно	вестника	Moskow	
Times.	 Ясна	 работата!	 Вътре	
само	разни	гадости	против	Пу-
тин	 и	 снимки	 на	 разни	 опози-
ционери	 и	 двусмислени	 статии	
от	сорта	–	„Време	за	промяна“.	
Купените	 кучета	 на	 Сорос	 и	
тука	 действат,	 нищо	 чудно	 и	
тези	 хотели	City	Comfort	 да	 са	
някаква	 верига-чуждестранна	
инвестиция.	

Въпреки	 това	 общо-взето	
съм	доволен	от	хотела	–	в	цен-
търа,	имаше	уют	в	стаите,	раз-

ни	 възглавнички,	 арт	 истории,	
черен	чай.	Имаше	и	хладилник	
в	 стаята,	 което	 е	 важно,	 тъй	
като	 се	 купува	 храна	 отвън,	
а	 в	 Петербург,	 в	 големия	 хо-
тел,	 в	 който	 спахме,	 нямаше	
хладилник,	 което	 си	 е	 голям	
минус.	Пък	и	то	какво	значение	
има	обстановката,	нали	трябва	
само	да	преспиш.	

Доволен	съм	и	от	съкварти-
ранта	–	поговорихме	си	доста,	
можах	да	се	моля	без	пробле-
ми,	 нямаше	 проблеми	 и	 със	
спането	като	хъркане	и	прочие,	
след	 това	се	чувахме	по	 теле-
фона	 и	 даже	 в	 тежък	 момент	
човекът	 ми	 помогна,	 така	 че	
–	Слава	Богу,	на	добър	съквар-
тирант	попаднах,	а	и	от	другите	
пътувания	 не	 можах	 да	 завър-
жа	 никакви	 познанства	 впо-
следствие,	а	сега	имаше	полза.
	 Други	впечатления	от	града.	
От	 автобуса	 направих	 снимка	
на	магазин	за	хляб	с	уникален	

надпис	–	„Хлеб	насущный“,	кое-
то	 за	 мен	 означава,	 че	 култу-
рата	 на	 Русия	 е	 православна,	
щом	 като	 и	 търговски	 обект	
ползва	 израз	 от	 Писанието	 и	
от	молитвата	Отче	наш.	
	 Направи	ми	обаче	и	впечат-
ление	 тоталното	 западничест-
во	 и	 поклонство	 на	 запада	 и	
западната	 култура.	 Надписите	
–	 английски	 думи	 на	 кирилица	
изписани,	 навсякъде	 западна	

музика	 се	 рекламира,	 джаз,	
не	знам	си	какво	още,	изобщо	
не	мога	да	разбера	какво	имат	
против	 руснаците	 западните	
държави,	 та	 руснаците	 са	 си	
поклонници	на	Запада	отвсякъ-
де,	само	ги	тормозят	със	санк-
ции	 и	 ги	 пъдят,	 пък	 те	 са	 им	
фенове.	И	както	преди	са	били	
франкофони	и	ги	нападнал	На-
полеон,	 сега	 са	 американофи-
ли,	 а	 пък	 американците	 се	 ка-
нят	 да	 ги	 нападнат	 –	 странна	
работа!	
	 Другото,	 което	 ми	 направи	
впечатление,	са	азиатците,	кои-
то	 работеха	 на	 строителните	
обекти.	 По-късно	 тук	 проче-
тох	някакви	западняшки	статии,	
че	 това	 били	 севернокорейски	
роби,	 които	 експлоатирал	 Пу-
тин	и	всякакви	дивотии	в	този	
стил,	пък	то	–	нищо	такова.	Пи-
тах	шофьора	на	автобуса	за	тях	
и	той	каза,	че	са	наети	от	по-
бедните	 бивши	 републики	 като	
Таджикистан,	Киргизстан,	нещо	
такова,	 но	 си	 бяха	 наети	 на	
работа,	 макар	 и	 по-ниско	 пла-
тени.	 Пак	 западни	 лъжи,	 ама	
плитки,	ако	знаеш	истината.	
	 Другото,	 което	 ми	 направи	
впечатление	 –	 младите	 хора	
по	улицата.	Мъжете	бяха	копия	
на	 Брад	 Пит	 и	 Леонардо	 ди	
Каприо	–	по	5-6	срещах	такива	
на	 улицата,	 другият	 тип	 бяха	
разни	 грамадни	 мужици.	А	же-
ните	 –	 манекенки	 във	 всички	
стилове	 –	 руси,	 черни,	 ази-
атки,	 всякакви.	 Мен	 изобщо	
не	 ме	 отразяваха,	 сигурно	 им	
изглеждах	 като	 Квазимодо	 в	
сравнение	 с	 местните	 убавци,	
ако	изобщо	ме	забелязваха,	 т.	
е.	освен	сред	посетителките	на	
местните	 приходи	 общо	 взето	
нямам	шансове.
	 Другото,	 което	 прави	 впе-
чатление	в	Москва,	са	остана-
лите	 комунистически	 символи		
–	 мавзолея	 –	 гробницата	 еги-
петска	пирамида	на	комунисти-
ческата	 мумия	 на	 Ленин	 (кога	
ли	ще	 го	 разкарат	 оттам	 и	 да	
го	погребат	като	хората?!);	пе-
толъчките	по	кулите	на	Кремъл;	
сградите	 дворци	 на	 Сталин;	
станциите	на	метрото/имена	на	
улици,	 които	 са	 си	 още	 кому-
нистически	като	станция	Марк-
систкая,	 Октябрская,	 Площад	
революции;	 бюста	 на	 Ленин	
в	 Троице-Сергиевата	 лавра	 –	
можете	 ли	 да	 си	 представи-
те!!!	 –	 отиваш	 на	 поклонение	
в	 Лаврата	 на	 мощите	 на	 Св.	
Сергий	Радонежки	и	на	паркин-
га	посреща	и	изпраща…	Ленин	
с	 един	 черен	 бюст	 –	 върлия	
борец	 против	 Църквата,	 пълен	
парадокс,	как	не	са	го	махнали	
досега,	 просто	 ума	 ми	 не	 го	
побира;	 паметник	 на	 Енгелс	 и	
др.	Явно	Русия	си	живее	с	ко-
мунистическите	артефакти	и	не	
се	разделя	с	миналото,	все	пак	

комунистическият	 режим	 и	 те-
рор	им	е	промивал	съзнанието	
над	70	години.
	 Общо	 взето	 това	 са	 ми	
спомените	 от	 Москва.	 Сега	
си	 давам	 сметка	 колко	 много	
неща	 сме	 видели,	 посетили	 и	
то	 набързо.	 Все	 бързане,	 бър-
зане,	важните	неща	почти	не	ги	
виждаш,	нямаш	време	за	тях,	а	
всичкото	време	отива	в	чакане	
на	опашки	за	вход,	оставяне	на	

багаж,	пребъркване	по	КПП-та-
та	навсякъде	и	тичане	до	след-
ващия	 обект.	 Някак	 си	 няма	
време	 да	 осмислиш	 нещата	 и	
да	ги	преживееш	спокойно.	
	 Може	 би	 сега	 в	 спомените	
само	ще	 се	 връщам	 към	 това,	
което	 се	 е	 запечатало	 в	 съз-
нанието.	Но	това,	което	трябва	
да	се	подчертае,	че	съм	много,	
изключително	много	доволен	от	
посещението	в	Москва.	
	 Поклоних	 се	 на	 мощи	 на	
светци,	на	които	няма	къде	дру-
гаде	да	го	сторя,	научих	много	
интересна	 информация	 за	 тях,	
видях	 чудотворни	 икони,	 посе-
тих	свети	места,	църкви,	мана-
стири,	видях	знакови	места	за	
руската	 и	 световната	 история,	
гробове	 на	 знаменитости,	 уни-
кални	 картини	 и	 нови	 и	 инте-
ресни	 преживявания.	 Така	 че	
оставам	с	положителни	впечат-
ления	 и	 много	 доволен,	 може	
да	се	каже	и	удовлетворен.

	 П.	С.	Както	разбрахте,	апа-
ратът	ми	се	повреди	и	снимки	
имам	малко	отпреди	повредата	
и	след	това	каквото	изобретих	
с	 клечката	 за	 зъби,	 така	 че	
на	моите	 снимки	ще	 отбележа	
този	факт,	а	другите	са	от	Ин-
тернет.
	 Материалът	 в	 първата	 си	
част	 „Москва“	 беше	 довършен,	
изготвен	и	публикуван	на	9	май	
2018	г.,	23:42	минути,	по	случай	
празника	на	Русия.	
	 Е,	постарах	се!	

Друãи меñтà из 
Руñия
 Троице-Сергиевата лавра 
и мощите на Св. преподобни 
Сергий Радонежки
	 На	 третия	 ден	 от	 пътува-
нето	 –	 10	 юли,	 понеделник,	
посетихме	 Троице-Сергиевата	
лавра.	Това	е	най-големият,	а	и	
най-посещаваният	руски	мъжки	
манастир,	 разположен	 в	 цен-
търа	 на	 града	 Сергиев	 посад,	
който	 манастир	 е	 ставропиги-
ален,	 т.	е.	подчинен	на	Светия	
Синод	 на	РПЦ.	Там	се	 намира	
и	 Московската	 духовна	 акаде-
мия.	 Датата	 на	 основаването	
му	се	счита	заселването	на	Св.	
Сергий	Радонежки	през	1337	 г.	
Манастирът	 е	 освен	духовен	и	
исторически	център,	тъй	като	е	
подкрепял	 властта	 във	 време-
на	 на	 междуособици.	 От	 1744	
година	 манастирът	 е	 именуван	
„лавра“.	 Какво	 означава	 това?	
„Лавра“	 е	 название	 на	 някои	
от	 най-големите	 мъжки	 право-
славни	 манастири,	 които	 имат	
особено	 историческо	 и	 духов-
но	 значение.	 Идва	 от	 гръцки	
-	 градска	 улица,	 многолюден	
манастир.	Счита	се,	че	женски	
манастири	 „лавра“	 няма	 и	 по	
пророчеството	на	Св.	Серафим	
Саровски	 Дивеевския	 женски	
манастир	ще	е	първата	 лавра-
женски	 манастир	 преди	 самия	
край	на	света.	
	 В	 Русия	 статут	 на	 „лавра“	
имат	 само	 Троице-Сергиевата	
лавра	 и	 Александро-Невската	
лавра	от	1797	г.	в	Санкт	Петер-
бург.	В	България	манастир	със	
статут	на	лавра	няма.	Лаврата	
е	закрита	през	1920	г.	от	кому-
нистите,	които	я	отварят	отново	
през	1946	г.	и	е	действаща	до-
сега.	През	1422	г.	на	мястото	на	
първоначалната	 дървена	 църк-
ва	 е	 построен	 каменен	 храм,	
посветен	 на	 Светата	 Троица,	
който	е	изписан	от	Андрей	Руб-
льов	 и	 Даннил	 Чьорный.	 Като	
храмова	икона	е	изписана	зна-
менитата	 „Св.	Троица“	 на	 Руб-
льов,	 която	 видях	 в	 оригинал	
в	 Третяковската	 галерия.	 При	
строителството	 на	 събора	 са	
намерени	мощите	на	Св.	преп.	
Сергий	 Радонежки.	 Манастир-
ската	 църква	 и	 самият	 мана-
стир	 са	 свидетели	 на	 множе-
ство	исторически	събития,	като	
се	 почне	 от	 благословението	
на	 Св.	 Сергий	 Радонежки	 на	
Димитрий	 Донски	 преди	 Кули-
ковската	битка	1380	 г.,	 в	която	
са	 взели	 участие	 и	 двама	 от	
монасите	 по	 благословението	
на	Св.	Сергий	Радонежки.	
Продължава следващия четвъртък 
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	 XVIII	 възпоменателен	
туристически	 поход-пре-
клонение	 „По	 пътя	 на	
четата	 на	 Цанко	 Дюста-
банов”,	 посветен	 на	 175	
години	 от	 рождението	 на	
Цанко	 Дюстабанов,	 140	
години	 от	 Освобождение-
то	 на	 България	 от	 тур-
ско	 робство,	 142	 години	
от	 Априлското	 въстание,	
82	 години	 от	 освещава-
не	паметника	на	четата	в	
местността	 Ранни	 бунар	
-	мястото	на	последното	й	
сражение	под	връх	Мара-
гидик	в	Стара	планина,	се	
проведе	 от	 20	 до	 22	юли	
2018	 г.	За	 три	дни	поход-
ниците	 от	 Габрово,	 Плов-
див,	 Ямбол,	 София,	 Русе,	
Нови	 Искър,	 с.	 Чомако-
вци	-	община	Червен	бряг,	
Петрич,	Сопот	и	Калофер	
преминаха	по	пътя	на	че-
тата,	 възпроизвеждайки	
събитията	 от	 Април	 1876	
г.,	 прекланяйки	 се	 пред	
подвига	 и	 саможертвата	
на	 героите,	 движейки	 се	
в	 зелената	 приказка	 на	
Предбалкана	и	Балкана.
	 	 	 По	 традиция	 походът	
започна	в	 Габрово	с	 тър-
жествено	 откриване	 пред	
паметника	 на	 Цанко	 Дю-
стабанов.	
	 Закичени	със	символа	
на	 похода,	 изпратени	 с	
хляб	 и	 сол,	 походниците	
поднесоха	цветя	пред	па-
метника	на	войводата,	по-
ложиха	цветя,	преклониха	

се	 и	 пред	 паметника	 на	
Тотю	Иванов	-	подвойвода	
на	четата,	и	се	отправиха	
по	пътя	на	четата,	по	пътя	
на	безсмъртието.
	 В	 квартал	Нова	маха-
ла	 –	 най-бунтовното	 га-
бровско	 село,	 оръжейни-
ца	 на	 Първи	 революцио-
нен	 окръг,	 бяха	 посрещ-
нати	 от	 читалищни	 дейци	
с	вълнуващ	разказ	за	ис-
торията	на	селото,	с	огро-
мна	погача,	закичени	със	
здравец	и	китка	фолклор-
ни	песни	в	изпълнение	на	
ВГ	„Новомахленчета“.	
	 След	полагане	на	цве-
тя	пред	паметника	на	Ап-
рилци	и	морената,	показ-
ваща	мястото	на	родната	
къша	 на	 Ботевия	 четник	
Димитър	Тодоров	–	Димит-
рото,	 походът	 се	 отправи	
към	 Соколски	 манастир,	
сборния	 пункт	 на	 четата	
на	1	май	1876	г.	

Тук	 походниците	 бяха	 по-
срещнати	 от	 отец	 Ста-
нислав,	който	им	прочете	
молитва	за	път	за	успеш-
но	 провеждане	 на	 Похо-
да.	Поднесоха	цветя	пред	
костницата	на	манастира,	
пиха	 вода	 от	 осемструй-
ната	 чешма,	 построена	
от	 майстор	 Колю	Фичето	
през	 1868	 година	 в	 па-

мет	 на	 обесените	 осем	
въстаника	 тук	 и	 научиха	
историята	 на	 манасти-
ра.	Тук	вечерта	на	Първи	
май	1876	г.	се	събират	219	
въстанника,	 избират	 си	
щаб:	 Цанко	 Дюстабанов	
-	 войвода,	 Тотю	 Иванов	
-	 подвойвода,	 Георги	 Бо-
чаров	 -	 писар,	 разделят	
се	 на	 седем	 отделения	 и	
се	отправят	на	запад	към	
въстаналите	села	Батоше-
во,	Кръвеник	и	Ново	село	
като	 Първата	 българска	
войска.	
	 При	 местността	 Чер-
вен	бряг	водят	първото	си	
сражение	 –	 без	 жертви,	
отправят	 се	 на	 юг	 към	
Балкана,	 минават	 през	
селата	Стоманеците	и	Зе-
лено	 дърво,	 спускат	 се	
към	Топлеш	и	Тодорчетата	
(сега	на	дъното	на	язовир	
„Христо	 Смирненски“)	 и	
през	местността	Руйчовци	

стигат	 до	 връх	 Моровеци	
вече	 400	 на	 брой,	 къде-
то	 полагат	 въстаническа	
клетва.	По	пътя	към	връх	
Моровеци	 участниците	 в	
похода	 разгледаха	 ЕМО	
„Етър”	и	се	отправиха	към	
кв.	 Лютаци,	 където	 бяха	
сърдечно	 посрещнати	 с	
традиционна	 трапеза	 в	
читалище	 „Искра	 1854”	 -	
кв.	 Лютаци	 на	 Габрово,	
минаха	през	село	Руйчов-
ци	 и	 неусетно	 стигнаха	

до	скромния	паметник	на	
връх	Моровеци.	Тук	 няко-
га	 Цанко	 Дюстабанов	 и	
Тотю	 Иванов	 кръстосват	
саби	 и	 войводата	 поел	
тон:	 „Момчета,	 казал	 им,	
пред	нази	има	два	пътя	-	
бесило	и	позор	за	върнал	
се	назад,	куршум	и	слав-
на	смърт	за	тръгналий	на-
пред,	кой	което	ще	-	това	

да	 избере”	 и	 с	 викове	
„Бунт!”,	 „На	 оръжие!”,	 „С	
теб	сме,	войводо!”	въста-
ниците	преминали	под	са-
блената	арка	и	след	това	
четата	 тръгва	 на	 запад,	
като	 в	 местността	 Завоя	
към	нея	се	присъединяват	
още	 габровци,	 носещи	
цветни	 венци	 за	 героите,	
изплетени	от	габровските	
моми,	 и	 второто	 знаме	
на	четата	от	червено	сук-
но	 с	 извезани	 от	 едната	
страна	разярен	бял	лъв	и	
надпис	над	него	„Свобода	
или	 смърт”,	 а	 от	 другата	
-	бял	кръст,	ушито	от	Ма-
рия	Рязкова.
			 Рамо	 до	 рамо	 вървя-
ха	 88-годишният	 Никола	
Ковачев	 от	 Петрич	 и	 8-	
годишният	 Преслав	 Фи-
липов	от	село	Чомаковци	
-	община	Червен	бряг.	
	 Походните	 знамена	 -	
първото	 знаме	 на	 четата	

от	 момина	 престилка	 с	
бял	 кръст	 и	 второто	 зна-
ме	 –	 червено,	 с	 разярен	
бял	лъв	и	надпис	на	него	
„Свобода	 или	 смърт“	 с	
бял	 кръст	 националният	
трибагреник	се	развяваха	
гордо	и	величествено.	
			 Участниците	 в	 похо-
да	 поднесоха	 цветя	 на	
скромния	 осквернен	 па-
метник	 с	 откраднати	 об-
лицовъчни	 пясъчни	 пло-
чи,	 с	 изчезнала	 плоча,	

на	 която	 беше	 написа-
но,	 че	 някога	 тук	 четата	
на	 Цанко	 Дюстабанов	 е	
положила	 клетва,	 импро-
визираха	 въстаническата	
клетва	и	през	букови	гори	
и	поляни	се	спуснаха	към	
село	Бойновци	 -	 родното	
място	на	Никола	Войнов-
ски,	 военен	 ръководител	
на	 Ботевата	 чета.	 След	
скромно	 тържество	 пред	
бюст-паметника	му	с	под-
насяне	 на	 цветя	 походът	
продължи	към	село	Дебел	
дял,	където	поднесе	цветя	
на	 паметника	 на	 Тодор	
Асенов	 -	по-малкият	брат	
на	 Хаджи	 Димитър,	 по-
срещнати	по	традиция	от	
кметовете	на	двете	сели-
ща.	
				Вечерта	 участниците	
в	 похода	 пристигнаха	 в	
село	 Гъбене,	 където	 ця-
лото	 население	 на	 кмет-
ството	ги	очакваше	с	не-
търпение	на	селския	пло-
щад.	Пристигането	на	По-
хода	и	тази	година	стана	
празник	на	духа,	празник	
на	 българското	 гостопри-
емство,	на	родолюбието	и	
патриотизма.
	 Походниците	 поднесо-
ха	 цветя	 и	 застанаха	 в	
минута	мълчание	пред	па-
метника	 на	 падналите	 за	
свободата	 на	 България	 и	
се	включиха	в	тържество-
то.	
	 Вторият	 ден	 на	Похо-
дът	 започна	 с	 поднасяне	
на	цветя	на	гроба	на	отец	
Атанас	Коев	в	църковния	
двор,	 посрещнал	 някога	
въстаниците	 с	 водосвет	
в	местността	Осена,	раз-
гледаха	и	църквата,	стро-
ена	през	1842	година.	
		 Следва	 отново	 сър-
дечно	 посрещане	 в	 село	
Камещица.	 Поздравления	
със	стих	и	песен,	снимки	
за	 спомен	 и	 отново	 на	
път	 -	 движение	 на	 се-
верозапад	 по	 макаданов	
път	 през	 гори	и	 градини.	
Неусетно	е	стигнато	село	
Батошево.	
 Цветя	 и	 минута	 мъл-
чание	пред	Паметника	на	
въстаника,	сочещ	пътя	на	
четата,	 и	 стария	 памет-
ник	с	имената	на	загина-
лите.	

	 Сърдечно	 посрещане	
от	 секретаря	 на	 НЧ	 „По-
мощ	 1881“.	 Разглеждане	
на	 музейната	 експозиция	
в	 селото	 и	 пред	 очите	
оживяват	шестте	дни	сво-
бода	от	1	до	6	май	1876	г.	
Беше	 посетен	 и	 разгле-
дан	 Батошевски	 девиче-
ски	манастир.
					Пътят	 на	 четата,	 по	
който	 вървим,	 продължа-
ва	на	запад	–	минават	се	
гори,	 градини	 и	 поляни,	
стръмни	 върхове	 и	 дъл-
боки	 долове,	 село	 Шу-
мата,	 махали	 Енев	 рът,	
Делъг,	 Стоили,	 Кривошии	
и	се	стига	до	Граднишкия	
боаз.	 Тук	 от	 1901	 година	
се	 издига	 старият	 памет-
ник	с	имената	на	убитите,	
обесените	 и	 заточените,	
през	 дерето	 се	 извисява	
от	1976	г.	и	величествени-
ят	паметник	на	въстанник,	
а	до	самия	път	е	чешма-
та,	 която	 зове:	 „Пътнико,	
спри,	помълчи	за	минута,	
дедите	ни	битка	тук	води-
ха	люта	девет	дни	трещя-
ха...”.
	 Паметниците	 са	 обки-
чени	 с	 цветя	 и	 походът	
продължава	 към	 центъра	
на	Кръвеник.	
	 Цветя	 са	 поставени	
на	 бюст-	 паметника	 на	
кмета	 дядо	 Филю	 Радев	
-	 душата	 и	 стожерът	 на	
въстанието	 в	 региона,	
на	 местността	 Бабан	 -	
Кръвенишкото	 Оборище,	
където	 е	 взето	 решение	
Централна	 Северна	 Бъл-
гария	да	въстане	на	1	май	
1876	 г.,	 и	 е	 прозвучала	
тяхната	клетва:	„И	ако	ме	
заловят,	както	щат	да	ме	
мъчат	-	очите	ми	да	вадят,	
месата	ми	 да	 режат,	 пак	
няма	 да	 кажа	 никого”,	 в	
центъра	 на	 Кръвеник,	 на	
паметника	 на	 загиналите	
от	селото	в	деветдневни-
те	боеве.
					Походът	 пристигна	 в	
Ново	село	–	администра-
тивен	център	на	 град	Ап-
рилци,	 и	 поднесе	 цветя	
на	 паметника	 в	 центъра	
на	града,	разгледа	Музей-
ната	 експозиция,	 посве-
тена	 на	 въстанието,	 пре-
клони	 се	 пред	 мощите	
на	 Новоселските	 свети	
мъченици	 в	 манастира																																																																																																																																								
„Света	Троица”.

			 Третият	 ден	 поднесе	
цветя	 на	 Черния	 памет-
ник	 в	 Дебневския	 боаз	
-	мястото,	където	са	били	
позициите	 на	 въстани-
ците	 и	 четниците	 срещу	
Реджеб	 паша	 от	 Плевен,	
с	 цветя	 и	 минута	 мъл-
чание	 се	 преклони	 пред	

чешмите	 паметници	 на	
Кольо	 Матеев	 –	 Ковача	
-	 оръжейникът	 на	 Ново-
селското	въстание,	и	Ма-
рин	 Сяров	 -	 куриерът	 на	
въстанието,	 и	 тръгна	 по	
пътя	 на	 четниците	 към	
местността	 Ранни	 бунар	
-	 мястото	 на	 последното	
им	 сражение	 под	 връх	
Марагидик.	 Малката	 по-
лянка	със	студения	извор	
в	 западния	 край	 помни	
лютия	 бой,	 в	 който	 със	
смърта	на	храбрите	заги-
ват	 Пенчо	 Постомпиров,	
Колчо	 Влайков,	 Дончо	
Фесчиев,	 Досю	 Димов	 и	
Никола	 Фтичев.	 Войво-
дата	 Цанко	 Дюстабанов	
е	 ранен	 в	 дясната	 ръка	
и	 снема	 въстаническата	
клетва	от	четниците.	Едни	
тръгват	да	се	спасяват	по	
билото	на	запад	към	Сър-
бия,	други	-	на	изток	към	
Габрово.	 На	 мястото	 на	
последното	 сражение	 на	
четата	 Дружество	 на	 за-
пасните	офицери	-	Габро-
во	 е	 издигнало	 импозан-
тен	 паметник,	 който	 е	
осветен	на	26	юли	1936	г.	
Цветя	и	минута	мълчание	
пред	подвига	и	саможерт-

вата.	 Устремно	 спускане	
надолу	към	ВЕЦ	„Видима”	
по	 най-краткия	 път	 и	 от-
пътуване	 към	 Габрово	 и	
родните	места.
	 В	 Априлци	 председа-
телят	на	Българска	феде-
рация	 по	 туризъм	 Весел	
Пендичев	 връчи	 грамота	

за	 дългогодишна	 орга-
низаторска	 и	 водаческа	
работа	 на	 Възпоменате-
лен	 туристически	 поход-
преклонение	 „По	 пътя	
на	 четата	 на	 Цанко	 Дю-
стабанов“	 на	 инж.	Милка	
Караджова	 от	 името	 на	
Федерацията.
			 Благодаря	 на	Община	
Габрово	 за	 предоставе-
ните	 ми	 10	 броя	 траурни	
букети	по	4	карамфила	за	
първия	ден	на	похода.	
			 Благодаря	 на	 ОбС	 на	
БСП,	на	Държавно	горско	
стопанство	 -	 Габрово,	 на	
НП	 „Централен	 Балкан“	
-	 Габрово,	 на	 ПП	 „Бъл-
гарка“	 -	 Габрово,	 на	 Ту-
ристически	 информацио-
нен	 център	 -	 Габрово,	 на	
фирма	ВАС	 -	Габрово,	на	
фирма	„Едит	12“	-	Габрово	
за	 оказаното	 техническо	
съдействие.	
	 XVIII	 възпоменателен	
туристически	 поход-пре-
клонение	 „По	 пътя	 на	
четата	 на	 Цанко	 Дюста-
банов”	 завърши	 успеш-
но.	 Благодаря	 на	 всички	
хора,	 които	 съдействаха	
при	 техническото	 обез-
печаване	на	проявата,	на	

всички,	 които	 посрещаха	
и	 изпращаха	 похода,	 за	
да	 се	 превърне	 в	 праз-
ник	 на	 българския	 дух,	 в	
огнище	 на	 родолюбие	 и	
патриотизъм.

Инж. Милка Караджова, 
организатор на похода

Начало на похода
пред паметника на Цанко 

Дюстабанов в Габрово

Пред новия паметник на въстаника в село Батошево

Пред паметника в местността Рани бунар - място на последното сражение на четата

Пред паметника на загиналите в село Кръвеник

XVIII възпîмеíàтелеí туриñтичеñки пîхîä-преклîíеíие              
„Пî пътя íà четàтà íà Öàíкî Дюñтàáàíîв”зàвърши уñпешíî
 26 юли 1936 г. Към малката полянка Ранни бунар 
под връх Марагидик в Стара планина се изкачват 
хора с цветя в ръце, с празнични дрехи, с торби 
през рамо. С усмивка и радост те идват от изток 
и запад, от север и юг - потомците на въстаници-
те, потомците на четниците, останалите живи 
участници във величавите събития.за празника 
–- освещаването на паметника на четата на Цанко 
Дюстабанов, издигнат от Дружество на запасните 
офицери- Габрово на мястото на последното сраже-
ние на четата в местността Ранни бунар. По този 
повод ежегодно се организира и възпоменателен 
туристически поход-преклонение „По пътя на чета-
та на Цанко Дюстабанов”.
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рабоТа прЕДлага
Търси Да назначи	 лични	
асистенти.	Справки	на	тел.	
066/800-718	[20,	15]
ФирМа Търси мебелист.	
Справки	на	тел.	0898/626-
781	[33,	32]

ФирМа В обласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси оФис-сЕ-
крЕТар с опиТ,	който	
да	 отговаря	 на	 след-
ните	 условия:	 висше	
образование;	 владеене	
на	 руски	 и	 английски	
език;	 комуникативност.	
предлагаме:	 заплата	
1000	 лв.;	 бонус	 па-
кет.	CV	изпращайте	на:	
sport_events@abv.bg.	
[30,	27]

“ФорЕсТа МЕбЕл“	
ЕООД	 търси	 да	 назначи	
мебелисти.	 Гр.	 Габрово,	
0886/332-968	[33,	25]
рабоТници за Франция	
и	Белгия,	касапи	и	обезко-
ствачи,	 10	 евро	 на	 час	 +	
квартира,	се	търсят	на	тел.	
0894/215-756,	 0032/470-
847-409.	[20,	17]
Магазин за хранителни	
стоки	в	кв.	Палаузово	тър-
си	продавачка.	Справки	на	
тел.	 0898/431-016.	 [22,	
15]

ФирМа „ВЕгЕа“ ооД 
набира глаДачки за 
МЕжДинно и край-
но глаДЕнЕ.	 Справки	
на	 тел.	 0885/611-290.	
[16,	14]

ФирМа Търси	 работ-
ник	 за	 автомивка	 и	 гуми.	
Справки	на	тел.	0894/677-
099.	[11,	6]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД	 търси	 да	 на-
значи	 мъже	 за	 работа	 на	
длъжността	 работник	 кла-
ница.	 Телефон	 за	 връзка:	
0885/713-813.	[12,	11]
„алЕкс ок“ търси	 шо-
фьор	за	градски	транспорт	
във	Велико	Търново.	Висо-
ко	 възнаграждение,	 осигу-
рен	транспорт.	Справки	на	
тел.	0889/710-370.	[12,	9]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД	 търси	 да	 на-
значи	 шофьор	 с	 катего-
рия	 „С“	 и	 професионална	
компетентност.	 Телефон	
за	 връзка:	 0885/713-813.	
[11,	9]
ТъргоВски обЕкТ за	
хранителни	 стоки	 предла-
га	 работа	 за	 продавач-
консултант.	За	справка	на	
тел.	0879/80-80-12,	от	14	
до	18	часа.	[8,	7]
„ТанДЕМ - В“	 ООД	 -	 гр.	
Габрово	 търси	 работници.	
Справки	на	място	-	Север-
на	 индустриална	 зона,	 ул.	
„Индустриална“.	[11,	9]
ТЕхничЕски униВЕр-
сиТЕТ -	 Габрово	 обявява	
конкурс	 за	 асистент	 по	
математика.	 Справки	 на	
тел.	0878/622-366.	[20,	8]

ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	11]
Магазин за хранителни	
стоки	 в	 кв.	 Дядо	 Дянко	
търси	 продавачки	 -	 тел.	
0887/825-534.	[15,	8]
сЕрВиТьорки при добро	
заплащане	-	700-1000	лв.,	
уреден	 транспорт,	 се	 тър-
сят	на	тел.	0887/671-848.	
[12,	7]
аВТоМонТьори - добро	
заплащане,	 се	 търсят	 на	
тел.	0888/415-311.	[11,	7]
пицария „ТЕМпо“ търси	
сервитьор/ка	 и	 готвач/ка.	
Справки	на	тел.	0879/988-
010.	[12,	7]
ФорМоВчици, МожЕ и	
начинаещи,	 се	 търсят	 на	
тел.	0896/333-630.	[11,	6]
шоФьор с категория	
„С+Е“	 за	 работа	 с	 гон-
дола	 се	 търси	 на	 тел.	
0889/501-631.	[11,	6]
ТърсяТ сЕ сервитьорки	за	
морето.	 Много	 добро	 за-
плащане.	 Справки	 на	 тел.	
0897/926-662.	[11,	6]

Търся пЕрсонал за	 гле-
дане	 на	 възрастни	 хора	 в	
село	 Яворец.	 Работа	 на	
смени.	 Осигурена	 храна	 и	
карта	 за	 пътуване	 -	 тел.	
0885/430-525.	[7,	6]
„МВ янТра“ АД	 предлага	
работа	за	монтьор	на	по-
демни	 съоръжения	 и	 опе-
ратор	 на	 машини	 с	 ЦПУ.	
Справки	 на	 тел.	 066/801-
306.	[5,	4]
спЕшно сЕ търси	 опе-
ратор	 за	 бензиностанция.	
Справки	на	тел.	0898/881-
515.	[6,	5]
МанДра Търси да	назна-
чи	работник	в	цех	Кашка-
вал.	 Повече	 информация	
на	 тел.	 0898/567-667.	 [5,	
5]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 търси	
да	 назначи	 работник/ра-
ботници	 на	 4	 часа	 -	 тел.	
0887/907-032.	[6,	3]
сЕрВиТьор/ка и готвач-
ка	-	обедно	меню,	се	тър-
сят	на	тел.	0878/148-408.	
[11,	3]

заВЕДЕниЕ Търси готвач	
за	 денна	 смяна	 (обедно	
меню).	 Справки	 на	 тел.	
0896/654-013.	[11,	3]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци -	добро	заплащане,	се	
търсят	 на	 тел.	 0898/560-
440.	[6,	3]
ФирМа Търси стругар,	
може	 и	 пенсионер	 -	 тел.	
0888/455-794.	[5,	3]
заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 продавач	 на	 топли	
закуски,	 кафе	 и	 безалко-
холно.	 Справки	 на	 тел.	
0897/889-012.	[22,	2]
ФирМа Търси шивач-
крояч	 на	 тапицерски	 из-
делия.	 Справки	 на	 тел.	
0888/201-202.	[22,	2]
заВарчици, МонТажни-
ци и	строителни	работни-
ци	за	постоянна	работа	се	
търсят	 на	 тел.	 0893/393-
308.	[11,	2]

сТроиТЕлна ФирМа 
търси	 общ	 работник	 на	
постоянен	 договор	 -	 тел.	
0879/82-99-77.	[3,	2]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД	
търси	 оператор	 на	 ЦПУ	
машини.	 Справки	 на	 тел.	
0884/854-354.	[5,	2]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД	
търси	 общ	 работник.	
Справки	на	тел.	0884/854-
354.	[5,	2]
ноВооТкриВащо заВЕ-
ДЕниЕ търси	 да	 назначи	
хигиенистка	и	бармани.	За	
контакти:	 тел.	 0896/400-
669.	[11,	1]
ФирМа „ЕлиТ стил“	 -	
Трявна,	 производител	 на	
бельо,	 търси	 шивачки	 на	
бие,	 оверлог,	 покривна	 и	
флатлок.	 Осигурен	 транс-
порт.	 Отлично	 възнаграж-
дение.	 За	 контакти:	 тел.	
0878/96-31-25.	[4,	1]

ТЕспоМ аД -	гр.	Габрово,	
ул.	 „Бодра	 смяна“	 1	 (до	
КАТ),	 търси	 да	 назначи:	
ЗЪБОФРЕЗИСТИ,	 СТРУГА-
РИ,	 ШЛОСЕР	 МОНТЬОРИ,	
ОПЕРАТОРИ	 и	 НАСТРОЙ-
ЧИЦИ	 на	 ЦПУ;	 РАЗКРОЙ-
ЧИК	 (работа	 на	 абкант	 и	
гилотина);	 РАЗКРОЙЧИК	
ЛЕНТООТРЕЗНИ	 МАШИНИ;	
РАДИАЛЧИК.	[11,	1]
чисТачка за стаи	 под	
наем	на	повикване	се	тър-
си	 на	 тел.	 0876/805-665.	
[11,	1]

рабоТа Търси
рабоТа каТо общ	 ра-
ботник	 се	 търси	 на	 тел.	
0877/722-663.	[4,	2]

о б я В а
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОРКЕСТРАНТИ НА ВОЕННА 

СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 Със Заповед № ОХ – 391/08.05.2018 г. на минис-
търа на отбраната на република българия е разкрита проце-
дура по обявяване на 14 вакантни длъжности за сержанти 
- ВоЕнни оркЕсТранТи в гвардейския представителен духов 
оркестър на националната гвардейска част, в духови оркес-
три от сухопътни войски и в представителния духов оркестър 
на Военновъздушните сили.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
 „оркестрант ІІІ група” в гвардейски представителен ду-
хов оркестър” на военно формирование 54800-софия
 „оркестрант ІІІ група” в представителен духов оркестър 
на сухопътни войски” от състава на военно формирование 
42830-софия, 34750 –карлово, 22220-сливен
 „оркестрант ІІІ група” в представителен духов оркестър 
на ВВс от състава на военно формирование 28000-граф иг-
натиево”.
 Допълнителни изисквания за длъжността:
инструмент тромпет, кларинет, туба, баритон, цугтромбон, 
валдхорна, саксофон или ударни инструменти. 
 ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	ДО	27	ЮЛИ	2018	
г.	 ВЪВ	 ВОЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	
„Софроний	Врачански”	1А

подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 Фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел .	
0897/219-833.	[33,	21]
заЕМ ДнЕс -	 тел.	
0898/970-820.	[22,	4]

уроци, курсоВЕ
кВалиФициран прЕ-
поДаВаТЕл с	 между-
народен	 опит	 предлага	
уроци	 по	 холандски,	
испански,	 немски	 и	 ан-
глийски	 език	 -	 справки	
на	 тел.	 0879/332-232	 и	
0876/313-610.	[3,	2]

обяви

лЕкари
Д-р балникоВа -	кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/878-
193.

Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия,	 гр.	 Габрово,	 ул.	
„Брянска“	11,	понеделник,	
вторник,	сряда	и	петък	от	
10.00	 до	 17.00	 часа.	 За-
писване	на	тел.	066/800-
140

психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ,	
Габрово,	ул.	„Емануил	Ма-
нолов“	 №	 12-А,	 справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 изДаВа 
психиаТрични уДосТо-
ВЕрЕния.
Д-р йорДжЕВа -	 кожен	
лекар	 -	 справки	 на	 тел.	
0888/544-046.

- 1950 лв.. Пелетна камина 
GF24	с	помпа,	разши-
рителен	 съд	 -	 промо	

цена:	 1950 лева, GFN24 - 2050 
лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	 мощност	 от	 8	 kw	 до	

58	 kw, керамична запал-
ка,	 два	 подаващи	шнека	 и	
автоматично	механично	са-
мопочистване	 с	 нова	цена 
1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	 Пелетна	 горелка	
Gf	45	+	Водогреен	котел	Gf	
25	+	три	врати	+	подаващ	
шнек	+	бункер	за	210	кг	пе-
лети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 
2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	
Водогреен	котел	Gf	35	+	три	врати	
+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 
2980 лева.

Отîплеíие íà цеíà и кàчеñтвî áез àлтерíàтивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“
ЦЕНИ за 2018 г. с ДДС.Пелетна камина	GF10	суха	-	промо	цена: 
1450 лв..Пелетна камина	GF18	с	помпа,	разшири-
телен	съд	-	промо	цена:	1850 лева. GFN18 

Вашата обява ще бъде отпе-
чатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакци-
ята на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цената на обявите е 
15 стотинки на дума, без 
предлози и съюзи, за едно от-
печатване. Можете да използ-
вате специалните отстъпки 
за годишни обяви, ако вашата 
обява излиза през цялата 2018 
година. При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 

буТикоВ сЕМЕЕн хоТЕл „Вск кЕнТаВър“ Търси 
Да назначи упраВиТЕл, заМЕсТник-упра-
ВиТЕл, рЕцЕпционисТ, гоТВач, сЕрВиТьор.	
изисквания:	 средно	 специално	 или	 висше	 обра-
зование	(Хранителни	технологии;	Производство	на	
кулинарни	изделия	и	напитки;	Обслужване	в	заве-
дения	за	обществено	хранене;	Туризъм;	Хотелиер-
ство,	ресторантьорство	и	кетъринг)	и	практически	
опит	на	релевантна	позиция.	предлагаме:	отлично	
заплащане,	обезпечаване	на	транспортните	разхо-
ди	от	местоживеенето	до	местоработата	и	обратно,	
бонуси	 за	 постигнати	 резултати.	 Месторабота:	
гр.	Дряново,	 ул.	 „Поп	Харитон”	№	3.	 Телефон	 за	
информация:	 0886/68-17-66	 или	 0884/98-06-08.	
E-mail:	iz@kentavar.com.	[20,	1]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
грижа за възрастни	
и	 болни	 хора	 предла-
га	 лицензирана	 фир-
ма	 ДП	 „Супорт“	 ООД.		
0877/493-060,	 066/800-
718	[20,	15]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки -	 0876/735-
596.	[22,	14]



066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

оТоплЕниЕ
„рая 08“ -	ДЪРВА	ЗА	ОГ-
РЕВ	 -	 метрови,	 нарязани	
и	 нацепени,	 БЕЗПЛАТЕН	
ТРАНСПОРТ,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/450-946,	
0887/105-729.
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0885/152-
803.

нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472
нацЕпЕни ДърВа -	 бук,	
габър,	дъб,	незабавна	дос-
тавка,	се	продават	на	тел.	
0899/508-564.
ДърВа нацЕпЕни. нЕ-
забаВна ДосТаВка. Тел.	
0876/437-140.

гоТоВи нацЕпЕни дърва	
-	безплатен	транспорт,	80	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва	
за	огрев	-	справки	на	тел.	
0887/547-499,	 0878/513-
655.
ДърВа за печки	 и	 ками-
ни.	 Бърза	 доставка.	 Тел.	
0877/108-825.
ДъбоВи и букови	 дър-
ва	 -	 80	 лв.,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0876/145-462.
нарязани и нацепени	
дърва.	 Реални	 количе-
ства.	 Тел.	 0879/988-131,	
0879/988-047.

гоТоВи ДърВа за	 печки	
и	 камини	 се	 продават	 на	
тел.	 0893/390-253.	 [33,	
32]
ДърВа - метрови,	 наря-
зани	 и	 нацепени	 (бук)	
се	 продават	 на	 тел.	
0894/211-512.	[22,	20]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища,	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[24,	20]
ДърВа - нарязани,	 наце-
пени	 и	 метрови,	 незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/519-077.	
[33,	17]

Дъб - 0878/159-361.	 [6,	
6]
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	7]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови	 дърва	 се	 прода-
ват	на	тел.	0897/801-935.	
[11,	7]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	-	80	лв.,	метрови	-	
70	лв.,	се	продават	на	тел.	
0893/511-154.	[22,	6]
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	на	тел.	0879/972-114.	
[33,	2]

аВТоМобили проДаВа
рЕно сцЕник, 1.9	 dci,	
2000	 г.,	 обслужено,	 пла-
тени	 застраховка	 и	 	 да-
нък,	нови	гуми,	се	прода-
ва	на	тел.	0898/493-472,	
0895/688-678.	[22,	17]
МЕрцЕДЕс Е280 -	 газ-
бензин,	нови	гуми,	всичко	
платено,	 се	 продава	 на	
тел.	0897/848-525.	[4,	3]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4	 Д,	
1992	 г.,	 се	 продава	 на	
тел.	 0897/604-463.	 [22,	
3]

гуМи
4 броя метални	 джанти	
-	 15	 цола,	 за	 Сузуки	Су-
ифот	се	продават	на	тел.	
0888/831-627.	[5,	5]

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

аВТоМобили сЕ	 да-
ват	 под	 наем	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	11]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	13]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа	 -	
справки	на	тел.	0897/832-
363.
чисТя ТаВани, стаи,	
мази,	дворове,	извършвам	
всякакви	строителни	рабо-
ти	от	А	до	Я.	 Телефон	за	
връзка:	0899/601-444
кърТи  - справки	на	тел.	
0878/943-895
полаганЕ и шлайфане	
на	бетон	-	тел.	0896/715-
688.
бЕТон, коФраж, арма-
тура,	 подпорни	 стени,	
огради	 -	 справки	 на	 тел.	
0895/707-050	[22,	12]
кърТи, пробиВа, из-
хвърля	 -	 справки	 на	 тел.	
0895/707-050.	[22,	12]
ВъТрЕшни и външни	
ремонти	 -	 0887/357-039	
[22,	12]

събаря плЕВни, къщи,	
гаражи	 -	 0887/357-039	
[22,	12]
ФирМа събаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	-	тел.	0896/183-637.	
[22,	7]
ВсякакВи рЕМонТи на	
покриви	 се	 извършват	 на	
тел.	0892/700-109.	[11,	7]
груб сТроЕж. ПОКРИВИ.	
Справки	на	тел.	0897/765-
110.	[5,	3]
рЕМонТ на циглени	 по-
криви,	 топло-	 и	 хидрои-
золации,	 тенекеджийски	
и	 бояджийски	 услуги	 –	
справки	на	тел.	0895/295-
654.	[10,	1]

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.
МонТаж на ламинат,	
паркет,	 циклене	 -	 тел.	
0897/978-762.

шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ -	 тел.	 0895/386-650.	
[32,	31]
цялосТЕн рЕМонТ на	
бани	и	тоалетни.	Полагане	
на	 фаянс,	 теракота,	 гра-
нитогрес,	 ламинат	и	 други	
настилки.	 Тел.	 0888/535-
764.	[6,	5]
Мазилки, заМазки, 
шпакловка,	фаянс,	терако-
та,	 монтаж	 (ламинат,	 кар-
тон)	 -	 тел.	 0876/130-074.	
[12,	2]

изолации
алпинисТи - тел.	
0898/907-400
алпинисТи - тел.	
0899/321-190

изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895
Външни Топлоизола-
ции -	алпинисти,	собстве-
но	скеле	-	тел.	0898/569-
486.
Топло- и хиДроизола-
ции	 на	 най-добри	 цени	
от	 алпинисти,	 скеле	 и	
гаранция	 за	 качество	 -	
0897/931-088	[33,	27]
Топлоизолация - тел.	
0887/131-311.	[33,	8]

хиДроизолации
соФи - хидроизолации	 с	
PVC	мембрана,	сертификат	
за	изпълнение	Швейцария,	
Гаранционен	срок	10	годи-
ни	-	0888/314-533.

хиДроизолация на 
покриви	 и	 гаражи	 -	 тел.	
0889/658-208.	[11,	1]

Ел. инсТалации
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по	домовете	предлага	тел.	
0899/145-802.	[33,	16]
Ел. МонТаж и	 поддръж-
ка	 -	 тел.	 0876/000-084.	
[33,	8]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Тел.	0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.
Вик услуги -	 мон-
таж	 и	 поддръжка	 -	 тел.	
0876/000-084.	[33,	8]

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	18]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [23,	
17]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева	 и	 хра-
сти	 -	 тел.	 0886/308-017.	
[11,	8]
косЕнЕ и поддръжка	 -	
тел.	0877/441-110.	[11,	7]
косЕнЕ на трева	 и	 хра-
сти	 -	 тел.	 0899/397-142.	
[6,	3]
косЕнЕ и поДДръж-
ка	 професионално	 -	 тел.	
0899/140-254.	[17,	3]

услуги
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
заВаръчни услуги -	
справки	на	тел.	0885/724-
671	[10,	4]

чисТЕнЕ на ТаВански 
сТаи и на апарТаМЕн-
Ти и Мази и	 извозване	
на	 строителни	 отпадъци	 -	
справки	на	тел.	0899/137-
542.	[5,	3]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на домове	
и	офиси	-	справки	на	тел.	
0893/604-886.	[11,	8]

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

граДини, басЕйни

ланДшаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа,	
озеленяване,	 водопа-
дни	 и	 езерни	 форми,	
скални	 кътове,	 барбе-
кюта.	 Справки	 на	 тел.	
0888/942-335.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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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.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлага	на	
тел.	0899/377-924
ТранспорТ със самос-
вал	до	2	тона	се	предлага	
на	тел.	0886/604-711.
ТранспорТ - 3	 бр.	 са-
мосвали,	 2.5	 -	 3.5	 -	 5	
тона,	с	автокран	се	пред-
лага	 на	 тел.	 0887/357-
039.	[22,	12]
услуги с ГАЗ-ка,	самос-
вал	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0893/494-650.	[12,	12]

ТранспорТ с каМион 
До ДВа Тона, саМос-
Вал, ДокЕрски услу-
ги	-	изнасяне,	пренасяне,	
изхвърляне	 на	 мебели,	
пренасяне	 на	 строител-
ни	 и	 други	 тежки	 това-
ри,	извозване	на	ненужна	
покъщнина,	 строителни	
отпадъци	 до	 сметище-
то,	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0898/780-448
ТранспорТ с бус	
се	 предлага	 на	 тел.	
0879/080-862.	[11,	6]

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

иМоТи проДаВа
къща с гараж	 и	 дворно	
място	 се	 продава	 на	 тел.	
0885/53-56-68.	[15,	10]
апарТаМЕнТ - 150	кв.	м,	
в	 град	 Габрово,	 обзаве-
ден,	 луксозен,	 с	 гараж	 и	
таванска	 стая,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0896/964-413.	
[12,	9]
рЕгулиран иМоТ в	село	
Новаковци	 -	 ток,	 вода,	
кирпичена	 постройка,	
овощна	 градина,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0879/284-
541.	[11,	9]
изгоДно! ДВуЕТажна 
къща,	 завършена,	 в	 село	
Донино	се	продава	на	тел.	
0897/569-027.	[11,	8]

къща - ново	 строител-
ство,	 155	 кв.	 м	 РЗП,	 на	
3	 етажа,	 цена:	 33	 333	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/450-180.	[11,	8]
апарТаМЕнТ В квар-
тал	 Русевци,	 тристаен,	 с	
ТЕЦ,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/323-281.	[6,	4]
къща В квартал	 Войно-
во	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/577-723.	[9,	5]
сТара къща в	 имот	 от	
3	 дка	 за	 14	000	 лева	 се	
продава	на	тел.	0899/118-
557.	[3,	1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
52	кв.	м,	център,	4	етаж,	
за	35	000	лева	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0885/467-188.	
[5,	1]

иМоТи купуВа
гарсониЕра или дву-
стаен	апартамент	търси	да	
закупи	тел.	0899/963-415.	
[2,	2]

ДаВа поД наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/929-
080.	[26,	22]
боксониЕра В центъра	
на	града	се	дава	под	наем	
на	тел.	0886/828-074.	[4,	
3]
гарсониЕра на Еса,	не-
обзаведена,	 тухла,	 ПВЦ,	
дългосрочно,	 предплата	 6	
месеца,	се	дава	под	наем	
на	тел.	0878/524-514.	[5,	
2]
ТаВанска сТая за	 сту-
дент	се	дава	под	наем	на	
тел.	 0878/204-299.	 [11,	
3]
Магазин сЕ дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0877/891-
525.	[11,	2]

гори купуВа
изкупуВа гори -	справ-
ки	 на	 тел.	 0894/211-512.	
[22,	20]

оказиони
оказион на ул.	 „Нико-
лаевска“	 147	 за	 техника	
втора	 употреба.	 изкупу-
Ва сТари анТики, сТа-
ри пЕчки, сТари хла-
Дилници, фритюрници,	
стари	 менци,	 стари	 коли,	

стари	 часовници,	 стари	
книги,	 стари	 телефони,	
стари	 компютри,	 лапто-
пи	 и	 всичко	 старо,	 втора	
употреба.	Справки	на	тел.	
0899/837-374.	[15,	2]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	8	лв./
кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	 35	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.	[22,	7]
сух бук -	2	кубика,	дълж.	
1-1.20	 см,	 деб.	 5	 см,	 6	
см,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/845-640.	[11,	7]
чЕрничЕВа и орехова	
дървесина	 се	 продава	 на	
тел.	0877/753-117.	[3,	1]

цигли - едноканал-
ни,	 севлиевски,	 0.20	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0884/837-000.	[5,	2]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел.	
мотори	и	 други	 се	 прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	7]
казани за ракия	се	про-
дават	на	тел.	0886/92-81-
01.	[12,	8]
изгоДно! газоВ писто-
лет	 „Voltran“	 продава	 тел.	
0887/526-469.	[3,	3]
изгоДно! ВъзДушна 
пушка	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/526-469.	[3,	3]

изгоДно! ВЕлоЕрго-
МЕТър „Body	 sclupture“	
-	нов,	 се	продава	на	 тел.	
0887/526-469.	[3,	3]
коТЕл с водна	риза,	пом-
па	 „Грундфос“,	 разшири-
тел	и	кюнци,	за	370	лв.	се	
продава	на	тел.	0888/820-
030.	[10,	3]
хлаДилни ВиТри-
ни се	 продават	 на	 тел.	
0877/891-525.	[11,	2]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват	 -	
справки	 на	 тел.	 066/88-
21-13,	 0884/156-497,	
срещу	 „Капитан	 Дядо	 Ни-
кола“.

хлаДилници, пЕчки, 
перални,	 желязо	 -	 всяка-
къв	 вид,	 се	 изкупуват	 на	
тел.	 0894/921-663.	 [33,	
21]
сТара наФТа се	 купу-
ва	 на	 тел.	 0895/752-838.	
[22,	7]
сТъклЕни ДаМаДжа-
ни се	 изкупуват	 на	 тел.	
0877/891-525.	[11,	2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.	[22,	7]
плочи оТ стара	къща	се	
купуват	на	тел.	0887/704-
704.	[3,	3]
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обяви

жиВоТни проДаВа
агнЕТа, ярЕТа и	 пръч	
се	 продават	 на	 тел.	
0888/975-692.	[11,	7]
ярЕТа и пръч	на	две	го-
дини	се	продават	на	тел.	
0892/351-112.	[3,	3]

храна за жиВоТни
бали сЕно се	продават	
на	 тел.	 0888/975-692.	
[11,	7]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[26,	22]
нощуВки В топ	 център	
-	10	лв.,	се	предлагат	на	
тел.	 0876/731-419.	 [22,	
14]
нощуВки сЕ предлагат	
на	 тел.	 0896/771-078.	
[22,	11]

запознансТВа
руМЕн бончЕВ Енчев,	
на	49	 г.,	работя	в	кмет-
ството	 в	 с.	 Царева	 ли-
вада.	Имам	средно	обра-
зование.	 Завършил	 съм	
СПТУ	 по	 МВ	 -	 Дряново.	
Свиря	 на	 устна	 хармо-
ника.	 Пуша,	 но	 не	 пия.	
Търся	 добра	 домакиня	
между	40-50	години.	Тел.	
0884/734-764.	[11,	1]

ЕроТика
прЕДлагаМ саМо еро-
тични	 масажи,	 стандарт-
ни,	 за	 сериозни	 хора,	
много	сочни	са	масажите	
-	 Габриела,	 0895/039-
942.	[18,	7]
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	5]
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Най-сърдечни пожелания 
по повод 
Златната сватба 
на Веска и Аврам 
Аврамови От семейството

	 На	свое	заседание	на	6	юни	2018	
г.	 Управителният	 съвет	 (УС)	 на	 ФК	
„Янтра	1919“	реши,	че	в	навечерието	
на	 100	 години	 организиран	футбол	 в	
Габрово	 е	 дошло	 време	 противоре-
чията	 между	 двата	 водещи	 клуба	 в	
града	да	се	изгладят.
	 За	 официални	 преговарящи	 от	
страна	 на	ФК	 „Янтра	 1919“	 бяха	 из-
брани	 Николай	 Мънчев	 и	 Стоян	 Да-
чев	–	членове	на	Управителния	съвет	
на	Клуба.
	 Преразказвам	 видяното	 през	 по-
гледа	ми	 (Николай	Мънчев).	 Подчер-
тавам	 това,	 защото	 от	 всяка	 гледна	
точка	се	вижда	различно.
	 „Натоварен	 да	 преговарям	 с	 чо-
век,	с	който	от	6	години	не	си	казвам	
„добър	ден“	и	диалозите	помежду	ни	
са	 водени	 единствено	 по	 покани	 на	
Общината	 и	 винаги	 завършващи	 с	
различни	желания	 и	обвинения	 един	
към	друг,	реших	да	потърся	медиатор,	
който	да	организира	срещата	ни	и	с	
помощта	му	да	се	опитаме	да	прове-
дем	такъв	разговор.
	 За	 най-подходящ	 такъв	 реших,	
че	 е	 Виктор	 Венков.	 Интелигентен	
мъж,	 спортен	 мениджър,	 израснал	 с	
габровския	 футбол.	 Играл	 за	 нашия	
клуб.	 Един	 от	 основателите	 на	 ФК	
„Янтра	 Габрово“.	 Радетел	 за	 силен	
габровски	отбор.	
	 Обадих	 му	 се.	 Нахвърлях	 му	 на	
две,	 на	 три	 за	 какво	 става	 въпрос.	
Той	 ми	 отговори,	 че	 се	 е	 отказал	
от	 габровския	 футбол,	 но	 идеята	 му	
допада	 и	 ще	 се	 опита	 да	 помогне.	
Уговорихме	си	среща	за	неделя,	коя-
то	се	състоя	на	бензиностанция	OMV.	
Там	в	продължение	на	90	минути	об-
съдихме	доста	неща	около	футбола	в	
града	ни	през	последните	10	години.		
	 С	 радост	 стигнах	 до	 извода,	 че	
нещата,	които	той	ми	казва	–	аз	също	
ги	мисля,	както	и	обратното,	което	аз	
мисля,	го	мисли	и	той.
	 Треньорите	ни,	млади	и	неопитни,	
не	 се	 усъвършенстват,	 тъй	 като	 не	
вярват,	 че	само	с	 треньорската	про-
фесия	ще	могат	 да	 се	 прехранват	 и	
почти	 всички	 работят	 и	 нещо	 друго.	
Започват	с	ентусиазъм	и	лека-полека,	
като	 им	 вземат	 първите	 две	 –	 три	
деца	в	други	клубове,	ентусиазмът	им	
охлажда	–	факт.
	 Условията	 за	 трениране	 при	 тол-
кова	 много	 клубове	 са	 трудни	 и	 до-
пълнително	се	утежняват	с	неколеги-
ално	отношение	–	факт.
	 Отборът	 ни	 спечели	 градското	
дерби	 и	 всички	 бяхме	 „на	 седмото	
небе“	от	радост,	а	в	това	време	вече	
се	 беше	 разбрало,	 че	 отпадаме	 –	
факт.
	 В	съблекалнята	ни	състезател	на	
ФК	„Янтра	Габрово“	(юноши)	се	опита	
да	хвърли	бомбичка	–	недопустимо.
Лидерите	 на	 двата	 отбора	 –	Пламен	
Кожухаров	и	Мирослав	Иванов	пушат	
на	стадиона	–	недопустимо.
	 …	 и	 така	 неусетно	 мина	 час	 и	
половина.	 Аз	 виждах	 един	 силен,	
обединен	габровски	отбор,	но	Виктор	
леко	 охлади	 ентусиазма	 ми	 като	 ме	
подсети,	че	Пламен	Георгиев	е	много	
тежък	 характер,	 но	 ще	 се	 опита	 да	
ни	уреди	среща.	Молбата	ми	бе	и	той	
да	 присъства	 на	 първата	 среща,	 за	
да	 не	 се	 стигне	 до	 пореден	 грозен	
епизод	 от	 разговорите	ми	 с	Пламен	
Георгиев.
	 Уведомих	Стоян	за	разговора	ми.	
В	сряда	Вики	ми	звънна	и	се	угово-
рихме	да	се	видим	в	четвъртък,	като	
остана	 да	 уточним	 мястото	 и	 часа.	
След	 две	 обаждания	 се	 уговорихме	

часът	да	бъде	16.30	в	четвъртък	 -	 22	
юни	2018	г.	
	 Виктор	 ме	 попита	 дали	 имам	
нещо	против	срещата	ни	да	се	състои	
в	офиса	на	Пламен	Георгиев.	И	така	
срещата	 започна.	 Първоначалното	
напрежение	отмина	и	като	че	ли	все-
ки	разбра	за	другия,	че	не	е	чак	тол-
кова	лош	човек.	Виктор	каза	няколко	
встъпителни	думи,	след	което	аз	взех	
думата.	
	 Извиних	 се	 за	 всички	 волни	 или	
неволни	 вреди,	 които	 съм	 причинил	
на	присъстващите,	 и	 казах,	 че	инци-
дентът	след	мача	между	двата	клуба	
е	първото,	което	ни	показа,	че	е	не-
обходимо	обединение.	
	 Казах	им,	че	не	знам	как	го	пра-
вят,	 но	 въпреки	 всичко	 се	 справят	
повече	 от	 добре	 с	 издръжката	 на	
мъжкия	отбор,	като	това	е	следваща-
та	причина	да	ги	потърсим	за	обеди-
нение.	
	 Казах,	че	ако	от	двата	отбора	на-
правим	един	 (съберем	всички	 габро-
вци	 заедно),	 то	 най-вероятно	 ще	 се	
борим	 за	 място	 в	 тройката,	 детско-
юношеската	 школа	 ще	 бъде	 водеща	
страната	с	талантите,	които	имаме,	и	
спортната	база,	която	би	се	ползвала	
много	по-правилно	при	единно	ръко-
водство.	
	 Казах,	 че	не	 трябва	да	се	прави	
чистка	 на	 треньорите,	 а	 те	 да	 се	
оставят	 да	 поработят	 под	 някаква	
форма	 заедно	 в	 конкурентна	 среда,	
която	 да	 ни	 помогне	 да	 изберем	 и	
назначим	най-подходящия	треньор	на	
най-подходящото	място	за	Клуба.
	 Поех	личен	ангажимент	да	поема	
транспорта	 на	 ЮСВ,	 ЮМВ	 и	 деца,	
както	 и	 да	 возя	 на	 преференциални	
цени	мъжкия	отбор	и	подготвителните	
групи.	Поех	ангажимент	да	заплащам	
хотелите	 и	 хонорар	 на	 старши	 тре-
ньор	на	юношите	в	елитна	група.
	 Казах,	че	не	желая	да	бъда	в	УС	
на	новия	клуб,	но	искам	всичко	да	е	
разписано	точно	и	ясно	предварител-
но.
	 Казах,	 че	 за	 нас	 приоритет	 е	

участието	 ни	 в	 елитна	 юношеска	
група,	 а	 мъжкият	 отбор	 е	 на	 второ	
място.
	 Казах,	 че	 съм	 водил	 разговор	 с	
Милен	Георгиев	(мениджър	на	Христо	
Лалев)	 относно	 това	 Христо	 Лалев	
да	започне	да	играе	при	нас.	Казах,	
че	разчитам	за	всички,	родени	2000/	
2001	 г	в	Габровска	област,	независи-

мо	в	кой	клуб	са	били	досега,	участи-
ето	в	елитната	да	е	приоритет.	
	 Разделихме	 се	 приятелски	 и	 се	
разбрахме	да	се	чуем	и	видим	в	най-
скоро	време.
	 В	петък	се	чухме	с	Пламен	Геор-
гиев	 по	 телефона	 и	 се	 разбрахме	 в	
понеделник	да	се	видим	в	офиса	му.	
Стоян	имаше	ангажимент	и	не	можа	
да	дойде.	
	 Беше	 ми	 предложен	 текст	 на	
споразумение,	за	който	аз	казах,	че	
трябва	 да	 обсъдя	 с	 другите	 членове	
на	УС	на	нашия	клуб.	Прилагам	пред-
ложение	на	ФК	„Янтра	Габрово“:	

ФК „Янтра Габрово“
СПОРАЗУМЕНИЕ

Пламен	Георгиев	-	председател	на	УС	
на	Сдружение	ФК	„ЯНТРА	ГАБРОВО“,	
и	Христо	Илиев	Куцилев	–	член	на	УС	
на	Сдружение	ФК	„ЯНТРА	ГАБРОВО“,	
от	 една	 страна	 и	 Веселин	 Антонов	
-	 председател	 на	 УС	 на	 Сдружение	
ФК	 „ЯНТРА	 1919“,	 и	Николай	Иванов	
Мънчев	 –	 член	 на	 УС	 на	Сдружение	
ФК	„ЯНТРА	1919“,	от	друга	се	спора-
зумяха	за	следното:
 1.	 С	 цел	 преобразуване	 чрез	
вливане	 на	ФК	 „ЯНТРА	 1919“във	ФК	
„ЯНТРА	ГАБРОВО“	да	се	свикат	общи	
събрания	на	двете	сдружения	според	
техните	устави,	считано	от	датата	на	
подписване	 на	 споразумението,	 като	
същите	 вземат	 и	 решение	 преобра-
зуваното	сдружение	след	вливане	да	
бъде	 преименувано	 на	 ОФК	 „ЯНТРА	
ГАБРОВО“.
 2.	 Преобразуваното	 сдружение	
ОФК	 „ЯНТРА	 ГАБРОВО“	 да	 вземе	
участие	 в	 първенствата,	 администри-
рани	от	БФС,	както	следва:
2.1. Мъже	-	Северозападна	Трета	лига.
2.2. Елитна	юношеска	група	U	19
2.3. ЮСВ	-	Зона	Велико	Търново	А	група.
2.4. ЮМВ	-	Зона	Велико	Търново
2.5. ДЕЦА	-	Зона	Велико	Търново
2.6.	Подготвителна	група	-	Зона	В.	Търново.
2.7. Футбол	9	-	Зона	Велико	Търново.
2.8.	Футбол	7	-	Зона	Велико	Търново.

	 При	 наличие	 на	 голям	 брой	 със-
тезатели	от	дадена	възраст	да	бъдат	
сформирани	по	два	отбора.
 3.	 В	 преобразуваното	 сдруже-
ние	 Николай	 Иванов	 Мънчев	 поема	
следните	 финансови	 ангажименти	 за	
сезон	2018/2019	г.:
 3.1. Поема	 изцяло	 издръжката	
на	 Елитна	 група	 U19	 (треньорски	
хонорари,	 транспорт,	 нощувки	 при	
гостувания,	 възстановителна	 храна,	
квартирни,	 екипировка	 и	 др.),	 като	
използва	в	пълен	размер	общинската	
субсидия,	 получена	 от	 ФК	 „ЯНТРА	
1919“	за	сезон	2017/2018	г.
 3.2. Поема	 изцяло	 транспортните	
разходи	 на	 ЮМВ	 и	 ДЕЦА,	 а	 на	 ос-
таналите	 формации	 осигурява	 транс-
порт	на	преференциални	цени.
 4. Субсидиите	от	Община	Габрово,	
полагащи	 се	 на	 двете	 сдружения	 за	
сезон	 2017/2018	 и	 постъпили	 по	 тех-
ните	 сметки,	 да	 бъдат	 прехвърлени	
по	 сметка	 на	 преобразуваното	 сдру-
жение,	като	субсидията	на	ФК	„Янтра	
1919“	бъде	изразходвана	целево	и	из-
цяло	при	участие	на	елитна	U19	през	
сезон	2018/2019.
 5.	В	УС	на	преобразуваното	сдру-
жение	 да	 бъде	 предложено	 да	 вля-
зат:	 Пламен	 Георгиев,	 Евгени	 Стоев,	
Ботьо	 Ботев,	 Христо	 Куцилев	 Стоян	
Дачев	и	Николай	Мънчев,	като	същи-
те	се	ангажират	пряко	с	изготвянето	
и	осигуряването	на	бюджета	за	сезон	
2018/2019.
 6.	 Оперативното	 управление	 и	
организация	на	работата	на	преобра-
зуваното	сдружение	да	бъде	осъщест-
вено	 от	 Пламен	 Георгиев	 и	 Христо	
Куцилев.
	 Дата:	07.07.2018	г.
	 Споразумели	се:
	 Гр.	Габрово	 	 	 		
 1. Пламен	Георгиев........................		
 3. Николай	Мънчев...........................
 2. Веселин	Антонов.........................		
 4. Христо	Куцилев............................
	 Прочитайки	 текста	 на	 споразу-
мението,	 предложено	 от	 ФК	 „Янтра	
Габрово“,	 ние	 стигнахме	 до	 извода,	
че	 то	 (споразумението)	 освен	 обе-
динение,	по-скоро	иска	да	се	заличи	
нашият	клуб.
	 Конкретни	 ангажименти	 към	 на-
шите	състезатели	на	мъжкия	клуб	не	
бяха	поети.	Ангажимент	за	запазване	
на	работните	места	на	треньорите	от	
нашия	 клуб	 не	 желаеха	 да	 поемат,	
което	 ни	 накара	 да	 предложим	 нов	
текст	на	споразумение,	в	което	като	
страна	 да	 бъде	 включена	 и	 Община	
Габрово,	за	да	го	направи	по-трайно	
и	окончателно,	както	и	да	бъде	арби-
тър	на	двете	 течения	в	УС	на	новия	
клуб.
	 Прилагам	 предложение	 на	 ФК	
„Янтра	1919“:

ФК „Янтра 1919“
СПОРАЗУМЕНИЕ

 Днес	………….	2018	г.	в	гр.	Габрово	
се	сключи	настоящото	Споразумение	
между:
 1.	Членовете	на	Управителния	съ-
вет	 на	Сдружение	ФК	 „Янтра	 Габро-
во“	-	Габрово;
 2.	 Членовете	 на	 Управителния	
съвет	на	Сдружение	ФК	„Янтра	1919“	
-	Габрово;		
	 и
 3.	Община	Габрово.
 1. Създаване	на	ново	Сдружение	
–	 „ОФК	 ЯНТРА“	 (Обединен	 футболен	
клуб	Янтра),	в	което	се	вливат	двата	
клуба	или	единият	се	влива	в	другия,	
като	в	него	се	влива	и	новото	Сдру-

жение.
	 срок	за	създаване:	…
	 срок	за	обединение:	…	
	 отговорник	:	…
 2. Избиране	 на	 Управителен	 съ-
вет	 на	 новото	 Сдружение,	 който	 ще	
бъде	 и	 Управителен	 съвет	 на	 клуба,	
в	 който	 се	 извърши	 сливане,	 ако	 е	
необходимо.
 2.1.	В	Управителния	съвет	да	има	
8	 души,	 предложени	 и	 одобрени	 от	
Комисия,	 състояща	 се	 от	 4-ма	 души	
–	 по	 двама	 от	 управителните	 съвети	
на	 Сдружение	 ФК	 „Янтра	 Габрово“	
-	 Габрово	 и	 Сдружение	 ФК	 „Янтра	
1919“	-	Габрово;
срок	за	създаване	на	Комисия:	…
отговорници	 за	 създаване	 на	 Коми-
сия:	…
	 срок	за	определяне	на	Управите-
лен	съвет:	…
 2.2. В	Управителния	съвет	да	има	
1	 или	 3	 души,	 посочени	 от	 Община	
Габрово;
	 срок:	…
	 отговорник:	…
 2.3. Всеки	 член	 на	 Управителния	
съвет	 трябва	 да	 внася	 членски	 внос	
в	 размер	 на	 250.00	 лв.	 всеки	 месец	
от	 създаване	 на	 Сдружението.	 При	
отказ	 от	 членство	 в	 Управителния	
съвет	всеки	отказал	се	е	длъжен	да	
внесе	 сума	 в	 размер	 на	 три	 месеч-
ни	 членски	 вноски	 след	 месеца	 на	
отказването.	 Членовете,	 посочени	 от	
Община	 Габрово,	 са	 освободени	 от	
членски	внос.
	 3.	Участието	на	мъжкия	отбор	се	
обезпечава	 от	 спонсори	 и	 целеви	
средства	от	Община	Габрово.	Според	
тях	 (паричните	 средства)	 се	 опреде-
лят	и	бюджета,	и	целта.
	 4.	Участието	на	Детско-юношеска-
та	школа	на	клуба	се	обезпечава	от	
спонсори,	 членски	 внос	 на	 участни-
ците	 в	 отборите	 и	 от	 целеви	 сред-
ства	от	Община	Габрово.	Според	тях	
(паричните	средства)	се	определят	и	
бюджета,	и	целта.
	 5.	 Субсидията	 за	 2018/2019	 г.	 от	
Община	 Габрово,	 както	 и	 членски	
внос	на	Управителния	съвет	на	ново-
то	 Сдружение	 постъпват	 по	 банкова	
сметка	на	новото	Сдружение.	Ако	се	
извърши	 вливане	 в	 някой	 от	 клубо-
вете,	 с	 тях	 (паричните	 средства)	 ще	
разполага	клубът,	в	който	е	извърше-
но	вливането.
 6.	 Треньорите,	 които	 ще	 бъдат	
назначени	 в	 новия	 клуб,	 да	 бъдат	
определени	по	критерии,	одобрени	до		
……..…………..	от	Управителния	съвет	на	
новото	Сдружение.
	 Членове	 на	 Управителния	 съвет	
на	Сдружение	ФК	 „Янтра	 Габрово“	 -	
Габрово:
1.	………………………….	…………….
2.	…………………………………………
3.	…………………………………………
4.	…………………………………………
5.	…………………………………………
6.	………………………………………………
Членове	 на	 Управителния	 съвет	 на	
Сдружение	ФК	„Янтра	1919“-Габрово:	
1.	……………………………………………
2.	………………………………………………
3.	………………………………………………
4.	………………………………………………
5.	………………………………………………
6.	………………………………………………
За	Община	Габрово:
1.	………………………………………………“
Готови	сме	на	дискусия	относно	обе-
динението	и	ще	обявим	дата	за	прес-
конференция,	на	която	да	запознаем	
обществеността	с	резултатите	от	про-
ведените	разговори.

Пиñмî íà ФК „Яíтрà 1919” зà îáеäиíеíиетî íà клуáîвете
Ръководството на ФК „Янтра 1919“ се обърна с писмо във връзка с водените разговори за обединение с ФК „Янтра Габрово“ и изготвените споразумения от страна на 
двата клуба. Желанието на УС на ФК „Янтра 1919“ е текстовете да бъдат публикувани, за да се запознае спортната общественост в града с усилията на двата клуба 
в навечерието на 100-годишнината на организирания футбол в Габрово да има силен, обединен и с гарантирано финансиране мъжки отбор и детско-юношеска школа.  

Мостри на продуктите на „Голдън фа-
йър“ - в магазин „Марина“ - кв. Войно-
во, ул. „Войновска спирка“

ЦЕНИ за 2018 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 
- 1950 лв..Пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелет-
на горелка с	мощност	от	8	kw	
до	58	kw, керамична запалка, 
два	 подаващи	 шнека	 и	 авто-
матично	 механично	 самопо-
чистване	 с	 нова	 цена 1590 
лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	котел	Gf	 25	+	 три	врати	
+	 подаващ	 шнек	 +	 бункер	 за	 210	 кг	
пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.

Включва: Пелетна	 горелка	 Gf52	 +	 Водогреен	 котел	
Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	
пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A.

 За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 про-
дукт,	промоционална	цена	от	375	лева. С 
две години пълна гаранция!

Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на 

ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 
12 до 48 месеца. 

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîäукт 
íà “Гîлäъí фàйър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàíàлите при íужäà îт 
ãàрàíциîíеí ñервиз тряáвà äà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà äîñтàвчикà.

.Продуктите на GOLDEN FIRE се 
поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетни-
те камини с помпи и разширите-
лен съд и на водогрейните котли 
- монтажът към вече изградена 
система за отопление..Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети..Транспорт - ОКОЛО 60 лв.; .Монтаж - 170 лв.

НОВО, НОВО, НОВО: 35 квт котел, тип камина, само на пелети
НОВО, НОВО, НОВО: 50 квт котел, С ГОРЕЛКА, само на пелети


