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 Java2Days и CodeMon-
sters - конференциите за 
разработка на софтуер, 
които формират най-ма-
щабното събитие за про-
грамиране и технологии в 
страната, обявиха безпла-
тен вход за професионали-
сти и ентусиасти.

  Специалният билет се  
нарича „Explorer Pass” и 
вече е достъпен. Той дава 
възможност на желаещите 
да се потопят в атмос-
ферата на целия форум 
GlobalTech Summit, под чи-
ято шапка се провеждат и 
конференциите за разра-

ботчици. Всеки, регистри-
рал се за „Explorer Pass”, 
ще получи достъп до лек-
ции на водещи имена в 
областта на разработката 
на софтуер. 
 По време на официал-
ното откриване световно-
известни мениджъри ще 
представят бъдещето на 
разработката на софтуер 
- от навлизането на из-
куствен интелект до пре-
дизвикателства, свързани 
със сигурността, IoT (Ин-
тернет на нещата). След 
това посетителите ще имат 
възможност да се включат 

в различни технологични 
дискусии, които предста-
вят теми като бъдещето 
на водещи технологии и 
платформи за разработ-
ка на софтуер, създаване 
на сигурен код, блокчейн, 
създаване на софтуер за 
автономни автомобили, 
смарт технологии, чатбото-
ве и други. 
 Програмата включ-
ва още панели с воде-
щи експерти в областта 
на човешките ресурси, на 
които присъстващите ще 
могат директно да зада-
ват своите въпроси и да 

получат информация как 
се селектират кандидатите 
по CV, какво е най-важно-
то по време на интервю, 
какви са бонусните схеми 
и ТОП съвети за успешно 
развитие в технологичния 
бранш. За предприемачите 
са предвидени дискусии с 
мениджъри от водещи тех-
нологични компании, както 
и с инвеститори от Сили-
циевата долина. 
 Събитията дават дос-
тъп до специалните 
зони „Community Zone”, 
„Tools & Platforms” и 
#JobsAhead. Простран-

ството „Community Zone” е 
място, където посетители-
те могат да се запознаят 
с представители на тех-
нологичните общности в 
страната и чужбина, да се 
срещнат със съмишленици 
и да разширят контакти-
те си. „Tools & Platfoms” 
ще даде възможност на 
посетителите да тестват 
различни средства за 
разработка и да разши-
рят професионалните си 
познания. #JobsAhead е 
зона за кариерно разви-
тие, където посетителите 
ще могат да се информи-

рат за отворените позиции 
и възможности за работа 
на щандовете на софтуер-
ните компании. 
 На мястото на събити-
ето ще бъде изградено и 
споделено работно прос-
транство в партньорство 
с водещите co-working 
центрове в страната. Така 
посетителите ще имат 
възможност да поработят 
между лекциите и да се 
освежат с кафе и напитки 
от Re:Charge бара.стр. 5
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Общинският съветник 
Диана Гатева от ГЕРБ за-
даде въпрос по време на 
заседание на Общинския 
съвет за изграждащия се 
храм в кв. Младост. Кол-
ко са вложените средства 
за строителството на този 
храм до момента? Пред-
виждате ли нови инициати-
ви, като благотворителната 
кампания „Да бъде новият 
храм на Габрово“?  Има ли 
ориентировъчна дата или 
време, в което този храм 
ще бъде отворен?, пита 
Гатева.
  Отговорът на кме-
та Таня Христова е: „Ин-
веститор на обекта храм 
„Св. Св. Онуфрий, Дамас-
кин и всех мучеников Га-
бровских“ в кв. Младост 
е Габровско архиерейско 

наместничество, предста-
влявано от протойерей 
Руслан Личев. Общински 
съвет - Габрово реши на 
31 март 2016 г. да се уч-
реди безвъзмездно без-
срочно право на строеж 
в полза на Архиерейско 
наместничество - Габрово 
за изграждане на правос-
лавен храм, което подно-
вява отстъпено право на 
строеж от 2010 г. С дого-
вор от 22 август 2016 г. 
между Община Габрово и 
Великотърновска епархия 
бе учредено безвъзмездно 
безсрочно право на стро-
еж върху общинска земя 
в полза на Архиерейско 
наместничество - Габрово 
за изграждане обект нова 
църква върху имот, нахо-
дящ се на бул. „Могильов“ 
в Габрово.

продължава на стр. 2

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 44-годишен жител на 
Севлиево блъсна с авто-
мобила си пешеходец в 
село Сенник. Произшест-
вието е станало на 12 но-
ември около 15 часа на 
ул. „Дан Колов“, в посока 
изхода към Севлиево.
 44-годишният севли-
евец, шофирал лек ав-
томобил „Опел Мерива“, 
излизал от селото към Се-
влиево, когато застигнал 
и ударил движещия се по 
пътното платно 65-годишен 
пешеходец. След инциден-
та пострадалият бил отка-
ран в Центъра за спешна 

медицинска помощ в Се-
влиево, където му била по-
ставена първоначална ди-
агноза „комоцио церебри“, 
а после бил настанен за 
наблюдение в Нервно от-
деление на севлиевската 
болница „Д-р Стойчо Хри-
стов“.
 Водачът на автомобила 
още на място бил тест-
ван за алкохол – такъв 
не се оказал. На пешехо-
деца била взета кръв за 
химическа експертиза, но 
резултатът още не е готов. 
Води се разследване на 
причините за инцидента, 
образувано е досъдебно 
производство.

ОтЕц СтЕфАН

 В своеобразен юбилей 
се превърна храмовият 
празник на село Здравко-
вец, чийто духовен застъп-
ник и именник на църквата 
е Свети архангел Михаил. 
За пръв път от 10 години 
празничното богослуже-
ние бе отслужено в храма. 
Преди това бе невъзмож-
но заради проточилия се 
10-годишен основен ремонт 
на храма. През това вре-
ме бе подменен покривът 
на храма, бяха заякчени 
основите му, осъществено 
бе вътрешно измазване и 
боядисване, ново окабе-
ляване, подът бе покрит с 
гранитогрес, а поставената 
аларма надеждно го пази 
от крадци и разбойници. 

продължава на стр. 3

Õрàмов прàзник нà ñело Зäрàвковец

Севлиевец ñ „Опел Меривà” 
áлъñнà пешехоäец в Сенник

БОЖИДАР СтОйкОВ

 В него имаха право 
да участват всички млади 
хора от габровските учили-
ща, навършили 15 години.
 Младите хора - инте-
рактори, проведоха отлич-
на промоционална кампа-
ния в габровските училища 
за създаване на есе или 
поетична творба, вдъхно-
вена от мотото на теку-
щата ротарианска година 
- „Бъди вдъхновението“.
 Истинска изненада бе 
колко много млади хора 
с интелектуална и литера-
турна зрялост взеха учас-
тие в конкурса.

 Вечерта на обявява-
нето на наградите гости 
бяха не само младите тво-
рци, но и многобройни те-
хни съученици, приятели и 
преподаватели по литера-
тура.
 Президентът на Ротари 
клуба д-р Георги Атанасов 
откри церемонията, след 
което президентът и се-
кретарят на Интеракт клуб 
- Габрово обявиха трите 
награди.
 първа награда - Вик-
тория Иванова - 10 клас, 
Природоматематическа 
гимназия „Акад. Иван Гю-
зелев“ - Габрово, със сти-
хотворението „Жар“.  

 Втора награда - Инна 
Бойнова - 11 клас, При-
родоматематическа гимна-
зия „Акад. Иван Гюзелев“ 
- Габрово, с есето „Бъди 
вдъхновението“.
 Трета награда - Десис-
лава Савчева - 11 клас, 
Национална Априловска 
гимназия, с есето „Бъдеще 
и вдъхновение“.
 Лауреатите получиха 
специални подаръци от 
Ротари клуб - Габрово, а 
всички участници - грамо-
ти за участие.
 На снимката: Викто-
рия Иванова от Матема-
тическата гимназия - пър-
ва награда

Конкурñ „Бъäи вäъхновението” орãàнизирàхà  
Ротàри клуá и Интерàкт клуá - Гàáрово

Преäñтоят нови áлàãотворителни кàмпàнии 
зà äовършвàне хрàмà в квàртàл Млàäоñт
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    Уточнение 
 В брой 265 на в. „100 
вести“ в рубриката „Док-
торе, кажи“ материалът е 
озаглавен от автора Ди-
митър Серафимов - ма-
гистър по клинична пси-
хология, психотерапевт,  
„Смисълът на живота и 
марксизма“. 
 Дежурният редактор 
Димка Господинова е 
подменила смисъла, като 
е поставила без съгласи-
ето на автора заглавие 
„Защо сме болни от иде-
ологията на марксизма“, 
водена от редакторски 
изисквания за съответ-
ствие на рубрика и съ-
държание. Предвид на 
изказаното неодобрение 
същата се извинява на 
автора за причиненото 
му неудобство.

СтЕфкА БУРМОВА 

 Кристина Сидорова 
внася предложение в Бю-
джет 2019 на страната да 
бъдат заложени допълни-
телно 2 млн. лева за спра-
вяне с водния проблем на 
Севлиево, за започване 
подмяна и рехабилитация 
на водопровода в посока 
Велико Търново, съобщи 
депутатът от коалиция „За 
България“ на пресконфе-
ренция. „Най-силно от 
безводието са засегнати 
11 населени места в Се-
влиевско – коментира тя. 
- Миналия ден бях на Ря-
ховците, където имат вода 
само вечер. В Ловнидол 
не са получавали от теч-
ното злато с дни, дори 
водоноските там са пре-
сушени. А и хората ги е 
страх да ползват вода от 
водоноските. Проблемът е 
страшен, но няма чувае-
мост. Знам, че започнаха 
процеси за решаване на 

проблемите с водата в Се-
влиево, но мисля, че кога-
то хора бедстват, е изклю-
чително важно вниманието 

да се насочи именно там. 
Да се построи нещо също 
е важно, но да се осигури 
вода на хората е още по-

важно.“
 Единият от вариантите 
за решаването на водния 
проблем в Севлиево, по-
сочен на Сидорова от ВиК 
експерти, е в етернитовите 
тръби, чийто диаметър е 
много голям да се поста-
вят тръби с по-малко Ф-и, 
тъй като сега потребление-
то е значително по-ниско, 
отколкото през 1962 г., ко-
гато с вода от Севлиево 
се е захранвало и Велико 
Търново.   
 Проблемът на всяка 
цена трябва да бъде ре-
шен, защото там живеят 
хора - възрастни, малки 
деца, и не е нормално да 
няма вода по 15 дни в ме-
сеца, подчерта още тя. 
 Сидорова обясни още, 
че в момента се подменя 
централния водопровод, 
който снабдява водохра-
нилищата, които са към 
Априлци и към Севлиево, 
при което със сигурност 
ще има по-малко загуби 

на водата. В селата Лов-
нидол, Търхово, Идилево, 
Буря, Богатово и Добро-
мирка не знаят кога и за 
колко часа ще има теча-
ща вода, въпреки обяве-
ния график. Водоснабдя-
ването става по етерни-
тов водопровод, изграден 
през 1962 г. Проектиран 
е да захранва с питейна 
вода общините Севлиево 
и Велико Търново, но с 
изграждането на язовир 
„Йовковци“ необходимост-
та да се подава вода към 
Великотърновска община 
отпада. Дължината на този 
водопровод е 32 км, сро-
кът му на експлоатация 
отдавна е изтекъл, а лошо-
то му техническо състоя-
ние е причина за чести и 
тежки аварии. Изграден е 
от тръби с дължина 4 м, 
свързани с муфи. Муфите 
са напълно изхабени, по-
ради което водата, дори 
да я има, изтича преди 
да достигне до населените 

места. Така до тези села 
водата пристига най-късно 
или въобще не достига до 
тях заради големите загу-
би и големия по диаметър 
водопровод. „За да се на-
пълни той, са нужни поне 
8 часа, ако не се лъжа, а 
толкова много вода няма 
и положението наистина е 
драматично“ - счита тя. И 
обясни, че за водния про-
блем на Севлиево се жал-
ват не само севлиевци, но 
и габровци, чиито роднини 
живеят в селата, най-за-
сегнати от недостига на 
воден ресурс. Народният 
представител информира 
още, че разполага с мно-
жество преписки от пери-
ода 2010-2011 г., свързани 
с безводието в Севлиев-
ския край, както и за во-
дата на с. Буря, които да 
бъдат свързани с Гостили-
ца. Там е започнала про-
цедура, но краткият живот 
на Кабинета „Орешарски“ 
не разрешава тя да бъде 

доведена докрай и проце-
сът е спрян. Поради което 
и в момента село Буря 
е без вода със седмици. 
А истината е, че и безво-
дието е голямо. Така че 
изходът е ремонт на целия 
водопровод, за който дър-
жавата трябва да отпус-
не средства, тъй като по 
предварителни изчисления 
ремонтът би струвал кол-
кото е годишният бюджет 
на Община Севлиево. Има 
възложена обществена по-
ръчка за реконструкция на 
участък от около 2 км, 
но работата не може да 
започне, докато няма оси-
гурено финансиране. Ето 
защо Кристина Сидорова 
категорично заяви, че про-
блемът с безводието в Се-
влиевско трябва да бъде 
решен, но според думите 
й в сегашния Бюджет 2019 
няма предвидени никакви 
средства за справяне с 
водната криза в този ра-
йон. 

 Проверката е извър-
шена малко преди обяд 
на 12 ноември. Младежът, 
на 20 години, шофирал лек 
автомобил „Сааб 95“. Съм-
нителното му поведение и 
вид накарали полицаите 
да го тестват с техниче-
ското средство „Дрегер 
Друг тест 5000“, което от-
чело положителен резул-
тат за наркотика метам-
фетамин. След проверката 
младежът получил и талон 
за медицинско изследва-
не. Дал е кръв за химичен 
анализ и резултатът ще 
бъде включен в образува-

ното по случая досъдебно 
производство.
 С това обаче не се 
приключило – при допъл-
нителните полицейски 
действия служителите 
открили, че младежът е 
придобил и държи светло-
кафяво на вид кристало-
образно вещество. Напра-
веният полеви наркотест 
доказал категорично, че и 
това е наркотик – амфета-
мин. Младежът ще отиде 
на съд и по второто обви-
нение. След случая е бил 
задържан до 24 часа и 
после освободен.

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА 

 - В парламента започ-
на приемането на бюдже-
та на държавата за 2019 
година. Какъв е той спо-
ред Вас?
 - Приехме бюджета на 
първо четене. Предстои 
приемане на предложе-
ния преди второто четене. 
Това е един от най-добри-
те бюджети на България 
- запазват се положител-
ните очаквания за иконо-
мически растеж. Растежът 
на брутния вътрешен про-
дукт се очаква да бъде 
3,7%, а нивото на безрабо-
тицата да падне от 5,4 до 
4,8%. Приоритет и в новия 
бюджет остава образова-
нието, социалната полити-
ка, отбрана и политика на 
доходите. Увеличаването 
на възнагражденията за 
педагогическия състав е 
средно 20 на 100 за 2019 г., 
увеличават се и на непеда-
гогическите специалисти, 
както и средствата за хра-
нене в училище. За хората 
с увреждания с е дават 
150 млн. лв. допълнител-
но. За целеви помощи за 
отопление са предвидени 
допълнително 40 милиона. 
Средната работна заплата 
се увеличава на 560 лв., 
пенсиите - с 5.7%, а запла-
тите в държавната админи-
страция - с 10%. 

 Увеличават се сред-
ствата за отбрана и здра-
веопазване. Изключително 
важно е, че се запазват 
ниските ставки за корпо-
ративните данъци, което 
е важно за инвестиции-
те в страната. Вярно е, 
че очакванията на хората 
може би са по-високи, че 
очакват по-високи темпове 
на развитие на страната 
и това е нормално, но 
важното е, че през по-
следните години темпът 
на развитие расте и това 
показва, че провежданите 
политики в страната са 
правилни.
 - пенсионерите ще 
имат коледни надбавки, 
нали?
 - За социално ориенти-
раната политика на прави-
телството говори и послед-
ното решение на МС. Око-
ло 1 290 600 пенсионери 
ще получат добавка към 
пенсиите си за Коледа. 
Допълнителната сума към 
пенсията е в размер на 
40 лв. и ще се изплаща на 
пенсионери, на които пен-
сията или сборът от пенси-
ите заедно с добавките и 
компенсациите към тях за 
месец декември 2018 г. е 
в размер до 348 лв. вклю-
чително, т. е. до размера 
на линията на бедност за 
2019 г. За изплащането на 
добавките към пенсиите за 

Коледа правителството ще 
отпусне допълнително 51 
624 000 лв. по бюджета на 
държавното обществено 
осигуряване. Средствата 
са осигурени за сметка на 
преструктуриране на раз-
ходите и/или трансферите 
по централния бюджет за 
2018 година.
 - Защо тогава БСп не 
го харесва, казва, че е 
предизборен и са си със-

тавили свой бюджет?
 - Този бюджет, който 
сега разглеждаме в Пар-
ламента, е за 2019 година, 
предизборен би бил, ако 
е за 2021 г. Нормално е 
опозицията да има дру-
ги виждания, нормално е 
опозицията да има своя 
алтернатива. Но още вед-
нъж казвам, в новата си 
история България никога 
не е имала толкова социа-

лен бюджет. Би трябвало в 
известен смисъл те да са 
доволни от него.
 - плашат ни с вдигане 
на цените на природния 
газ, горивата, това вече 
се случи?
  - Важно е какво е 
усещането на хората за 
качеството на живот, ако 
растат заплатите, расте 
и стандартът. Ако можем 
да си позволим повече 
неща, които да ни носят 
удовлетворение от живота, 
не е проблем вдигането 
на цените. Зад вдигане на 
цените стоят и по-високи 
заплати на хората. Спо-
ред мен е важно да има 
баланс между цените на 
стоките и приходите на 
хората.
 - Нещо недобро се 
случва в парламента. 
Едва събирате кворум. 
БСп и ДпС не се регис-
трират. Какво става там?
   - В последно време 
БСП не влиза в Парламен-
та, с изключение на някол-
ко човека, които следят 
дали ще падне кворумът. 
Ако пък има заседание, 
те се опитват да го про-
вокират по някакъв на-
чин. Целта им е да спъват 
работата на Парламента. 
Това в крайна сметка е 
право на избор на опо-
зицията. За мен тя тряб-
ва да бъде конструктивна, 
да има съвсем различна 
роля от тази, която те са 
възприели в момента. Не 
мога да разбера тяхното 
поведение. Това не е мое 

поведение, никога досега 
не съм отсъствал от засе-
дание. Лошото е, че през 
времето, в което трябва 
да са в Парламента, те 
обикалят страната, полз-
ват служебни автомобили, 
правят предизборна кам-
пания само година и поло-
вина след избори. Имаме 
достатъчно снимки отвся-
къде, включително и от 
Габровска област, как бяха 
дошли с коли на Парла-
мента, за да извършват 
чисто партийна дейност, 
да представят визията си 
за управление. Така с ре-
сурса на Народното съ-
брание вършат партийна-
та си дейност, което на 
практика е кражба на този 
ресурс. Това показва тях-
ната същност. В Парла-
мента гласувахме на тези, 
които не се регистрират 
на заседание, да им се от-
мени ползването на днев-
ните, командировъчните и 
транспортните разходи. За 
всеки неприсъствен ден те 
не получават възнагражде-
нията, които им се пола-
гат. Опитват се с различни 
административни хватки 
да успеят да си вземат 
парите. Когато има пар-
ламентарен контрол, те не 
се регистрират, но понеже 
няма гласуване, те си из-
мислиха едно гласуване, 
с което да успеят да се 
регистрират. ГЕРБ и ко-
легите от коалицията сме 
общо 122, надявам се да 
съумеем да продължим да 
работим. Ако не успеем, 

нека хората знаят защо се 
случва.
 - Агенция АФИС изле-
зе с проучване, че БСп 
водят в резултатите пред 
ГЕРБ?
 - Аз на щатни социоло-
гии не вярвам. 
 - Има опасения да не 
се повтори предишното 
положение, след проте-
сти и политическо напре-
жение да се предизвикат 
нови парламентарни из-
бори. Има ли такава опас-
ност?
    - Винаги има такава 
опасност, когато опози-
цията има такава цел - 
да употреби справедливи 
искания на хората, като 
към тях добави искане за 
оставка. Мисля, че наше-
то общество преживя това 
през 2013 г., когато про-
тестиращите бяха употре-
бени, предизвикани бяха 
предсрочни избори, които 
доведоха до управлението 
на Кабинета „Орешарски“ 
и последици, които мисля, 
че още не сме забрави-
ли - банков фалит, спрени 
европейски средства, връ-
щане назад на икономиче-
ското ни развитие. Мисля, 
че сегашната ситуация е 
изпитание за нашето об-
щество дали сме научили 
урока си. От това ще за-
виси изходът от нея. Вяр-
вайки в интелигентността 
и интуитивността на обще-
ството ни, моето предпо-
ложение е, че то няма да 
повтори грешката от 2013 
година. 

„Бълãàрия никоãà не е имàлà толковà ñоциàлен áюäжет”
Николай Сираков, народен представител от ПП ГЕРБ:

 За държавния бюджет, който в момента се приема в 
Парламента, за неговите параметри, за конфликтните си-
туации в Народното събрание, за протестите на БСП и ДПС 
разказва народният представител от ГЕРБ Николай Сираков.

Продължава от стр. 1
Строителните дейности 
стартираха същата година. 
С кампания за набиране 
на средства през 2017 го-
дина са осигурени ресур-
сите за строителния про-
цес до финализирането на 
покрива, като с решение 
на Министерски съвет от 
7 септември 2017 година 
беше осигурена финансо-
ва помощ в размер на 180 
000 лева, благодарение на 
която беше предотврате-
но компрометирането на 
вече изградената част от 
грубия строеж, предвид 

идващия зимен сезон 
през същата година.
 В края на 2017 година 
необходимостта от финан-
сова подкрепа за завърш-
ване на новостроящия 
се храм мотивира Общи-
на Габрово да инициира 
съвместно с Архиерейско 
наместничество - Габрово 
благотворителна кампани-
ята, наречена „Да бъде 
новият храм на Габрово“.
 В рамките на кампа-
ния, с цел да се насърчи 
цялата габровска общест-
веност за набирането на 
средствата, с които да 

продължат довършителни-
те работи по храма, бяха 
проведени серия събития 
и инициативи - благотво-
рителен базар, изнесен 
дарителски пункт, поста-
вяне на кутии за даре-
ния в габровски храмове, 
благотворителен концерт 
в Спортна зала „Орловец“. 
Средствата, постъпили от 
даренията, бяха предава-
ни на представителя на 
Габровското архиерейско 
наместничество и внасяни 
по банковата сметка на 
храма.
 Допълнително, след 

решението на правител-
ството от 3 октомври 2018 
г., бяха осигурени още 315 
000 лв. за довършителните 
дейности по новостроящия 
храм, с което набирането 
на дарения за завършва-
нето на строителството в 
рамките на кампанията е 
преустановено.
 Община Габрово до-
пълнително ще подкрепи 
новия храм, като планира 
да изпълни озеленяване-
то, облагородяването и 
осветлението в района на 
храма.

Преäñтоят нови áлàãотворителни кàмпàнии 
зà äовършвàне хрàмà в квàртàл Млàäоñт

Криñтинà Сиäоровà: „В Бюäжет 2019 äà ñе зàложàт 
äопълнително 2 млн. левà зà воäния проáлем в Севлиево”

Полицàи зàäържàхà нàäруñàн 
ñ метàмфетàмин воäàч нà 
„Сààá” нà áул. “Бойкàтà”



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 15 ноември 2018 г., година XIV, брой 46 (3207)

ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 ч Св. мчци Гурий, Самон и Авив. (Начало 
на Рождественския пост)

16 п * Св. апостол и евангелист матей
17 с Св. Григорий, еп. Неокесарийски, чу-

дотворец      
18 н U 9 Неделя след Неделя подир Въз-

движение. Св. мчци платон и Роман
19 п Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам
20 в преп. Григорий Декаполит. Св. прокъл, 

архиеп. Цариградски. Св. мчк Дасий 
Доростолски (предпразн. на Въведе-
ние Богородично)

21 с Въведение Богородично. (Ден на пра-
вославната християнска младеж и 
семейство) (Разрешава се риба)

22 ч Св. ап. Филимон. Св. михаил воин, 
българин

15 - 22 ноември

Õрàмов прàзник нà ñело Зäрàвковец
Продължава от стр. 1
 Все още в процес на 
реставрация е иконос-
тасът и прилежащите му 
икони, но и този процес 
ще завърши в обозримо 
бъдеще. 
 В богослужението 
взеха участие двамата 
председатели на храма, 
през чието управление 
храмът се преобрази към 
по-добро: бившият - про-
тойерей Тодор Христов, 
и настоящият - протойе-
рей Стефан Стефанов, 
при усладителното пение 
на протопсалт Милчо. 
Бяха отслужени петохле-
бие, утрення и водосвет. 
След това на миряните бе 
представена новоотпеча-
таната книга за историята 
на храма, в основата на 
която стои историята на 
селото, описана от Ненчо 
Христов. В организация-
та на празника основна 
роля има и кметският на-
местник Николай Кара-
колев, който по традиция 
се грижи за всенародно-
то веселие на площада 
и неотменната празнична 
трапеза.
 Непременно трябва да 

се спомене и главният ви-
новник за всички тези до-
брини, църковният настоя-
тел Пламен Илиев, много-
кратните дарители от рода 
Караколеви леля Стефка 
и синът й Марин. Главни-
ят извършител на всич-
ки майсторски ремонтни 
дейности Росен Терзиев и 
неговите помощници. Ока-
белителят на храма Миро-
слав. Големият приятел на 
храма Венци и многоброй-
ните дарители и добровол-
ци, добре потрудили се, за 
да се случи всичко това, 
чиито имена ще изброя 
по-долу.
 Многобройните гости 
на празника отнесоха в 
сърцето си радостни и 
светли чувства, добро на-
строение и увереност, че 
бъдещето на село Здрав-
ковец е за ублажение, за-
щото е ковано от самите 
местни жители.
 Бог да благослови всич-
ки вярващи и участващи 
за доброто и благото в 
съдбините на храма и се-
лото.
Имената на 
дарителите на храма че-
тете на стр. 4

ДВЕРИ  НА пРАВОСЛАВИЕтО
 От 15 до 17 ноември 
в залата на Общинския 
съвет в Пловдив (ул. „Авк-
сентий Велешки“ 20) ще 
се проведе Международ-
на научна конференция на 
тема „Религия и образова-
ние. История, традиции и 
съвременни тенденции“.
 Конференцията е орга-
низирана от катедрата по 
теология към Философско-
историческия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски“ 
в сътрудничество с Об-
щински съвет – Пловдив и 
се провежда под егидата 
на Министерството на об-
разованието и науката.      
 Конференцията ще съ-
бере заедно представите-
ли на академичните среди 

(теолози, педагози, фило-
софи) с духовници и с екс-
перти в областта на обра-
зованието от национални 
и регионални институции, 
както и с учители, пре-
подаващи религия, млади 
учени и докторанти.
 В конференцията ще 
има участници от Бълга-
рия, Русия, Украйна, Пол-
ша, САЩ, Сърбия. Българ-
ските участници са пред-
ставители на девет висши 
училища и на БАН. В на-
учната програма на конфе-
ренцията ще участват как-
то международно признати 
и утвърдени изследовате-
ли, така и такива, които 
правят първите си стъпки 
в науката.
 Основна тема на кон-

ференцията е начинът, по 
който предметът Религия 
може да бъде интегриран 
в съвременното българско 
образование (както в на-
чалното и средното учили-
ще, така и в университе-
тите). Проследяването на 
историческите образци от 
по-далечното и по-близко-
то минало ще спомогне за 
осмислянето на ролята и 
мястото на религията в об-
разованието и възпитание-
то на съвременните млади 
хора.
 Темата на научния фо-
рум е особено актуална 
в контекста на кризата 
на моралните ценности и 
загубата на ориентири в 
поведението на днешното 
ни общество.

 На летището в Киев 
вчера е бил задържан йе-
ромонах, представил бъл-
гарски паспорт, който се 
оказал фалшив. Той е ис-
кал да се качи на полет 
Киев-Истанбул. Изяснило 
се, че духовникът е укра-
ински гражданин, но имал 
също и руски паспорт. За-
явил, че служил на Света 
гора, а българският пас-
порт му бил необходим, 
за да пътува свободно в 
Европейския съюз. Клири-
кът бил задържан за изя-
сняване на произхода на 
документите му.
 През тези дни медиите 
в Украйна активно комен-
тират скандала с българ-
ските паспорти, издавани 
незаконно у нас на укра-

ински граждани. В страна-
та действат фирми, които 
гарантират издаването на 
български паспорт („един 
от 20-те най-силни паспор-
ти в света“) за 3 хиляди 
евро за украинци и 4 хиля-
ди евро за руснаци. „Ние 
ще издирим вашите бъл-
гарски корени“, уверени са 
посредниците.

ДВЕРИ  НА пРАВОСЛАВИЕтО
 През месеците август 
и септември 2018 г. стар-
тираха два нови проекта 
за насърчаване на религи-
озния туризъм в селските 
и обезлюдяващи се райо-
ни в Северна България. 
Първият проект – „Нас-
таняване на поклонници 
и развитие на местата 
за поклоннически тури-
зъм в селските райони“ 
(PANHERA), е насочен към 
развитие на поклонниче-
ския туризъм в България, 
Испания, Италия, Норве-
гия, Турция и Румъния. Той 
е финансиран от програма 
„Еразъм+“ на Европейска-
та комисия. В България 
ПАНХЕРА се изпълнява от 
Фондация за регионално 
развитие в партньорство 
с неправителствени орга-
низации и поклоннически 
центрове от Италия, Румъ-
ния, Испания и Норвегия, 
община Испарта (Турция) 

и Център за диалог меж-
ду наука и религия към 
университета в Крайова, 
Румъния.
 Проектът ще продължи 
24 месеца, а основната 
му цел е да се подобрят 
уменията и познанията 
за управление на хора-
та, които са ангажирани 

с поклоннически туризъм 
и които работят в поклон-
нически центрове, хотели, 
хостели и други места за 
настаняване. ПАНХЕРА 
ще предостави на заети 
в този бранш от по-сла-
бо развити региони, през 
които минават поклонни-
чески маршрути, включ-

ване в обучение, водено 
от ментори, формални и 
неформални обучители, 
специалисти в областта на 
поклонническия туризъм. 
Девет участници от вся-
ка организация-партньор 
в проекта ще участват в 
курсове за придобиване 
на лидерски умения, ди-

гитална култура и други 
нужни познания, които 
ще могат от своя страна 
да преподадат и на други 
наученото в рамките на 
курса. Като добър ефект 
от дейностите се очаква 
стимулиране на отваряне-
то на нови места за прием 
на поклонници.
 В хода на проекта ще 
има инициативи за обмен 
на опит, които ще се про-
ведат в Испания, Норвегия 
и България.
 Другият проект – „Тран-
сгранично религиозно на-
следство“, цели да популя-
ризира областите Видин, 
Монтана, Враца, Плевен, 
Търново и Русе в Бълга-
рия и окръзите Олт, Долж 
и Мехединци в Румъния 
като дестинации за рели-
гиозен туризъм, като пре-
върне поклонничеството в 
нова марка в трансгра-
ничния туристически про-
дукт и създаде условия 

за увеличаване на броя 
на нощувките особено в 
манастирите, предлагащи 
места за настаняване. Той 
се осъществява от българ-
ска страна от Фондация 
за регионално развитие 
с партньор от румънска 
страна Университетът в 
Крайова.
 По време на проекта 
ще бъдат проучени религи-
озните обекти в трансгра-
ничния регион, възмож-
ностите за настаняване и 
изхранване на потенциал-
ната туристическа ауди-
тория, възможностите за 
допълнителни туристиче-
ски занимания около ре-
лигиозните обекти, както 
и изворите на нематери-
алното религиозно наслед-
ство в светлината на пок-
лонническия туризъм. Тези 
проучвания ще залегнат 
в основата на съвместна 
стратегия за насърчаване 
на развитието на религио-

зен туризъм и за разнооб-
разяване на религиозните 
маршрути на двата бряга 
на Дунава.
 Предстои да бъдат съз-
дадени електронна плат-
форма за поклонници, 
мобилно приложение за 
смартфони, което показва 
и лесно намира религиоз-
ните маршрути, разрабо-
тени по проекта, както и 
документален филм за по-
пуляризиране на обектите 
и нематериалното религи-
озно наследство.
 За представителите 
на общинските структури 
по туризъм и местния ту-
ристически бизнес – ту-
роператори, турагенти, 
хотелиери, ресторантьори, 
превозвачи, ще бъдат ор-
ганизирани семинари за 
представяне на резултати-
те от проекта.
 Той е стартирал през 
август 2018 г. и ще завър-
ши през февруари 2020 г.

Двà проектà зà поклонничеñки туризъм в ñелñките рàйони зàпочвàт в Бълãàрия

В Пловäив ще ñе провеäе Межäунàроäнà нàучнà 
конференция нà темà „Релиãия и оáрàзовàние”

В Киев зàäържàхà 
монàх ñ фàлшив 
áълãàрñки пàñпорт
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 С духовната грижа и за-
стъпничество на Русенския мит-
рополит Наум на 12 ноември 
делегация от Основно училище 
„Иван Вазов“ в Русе посети 
Община Кирнодж, Румъния. От 
българска страна в пътуването 
взеха участие директорът на 
училището Теодора Йорданова, 
зам.-директорът Елена Петко-
ва, учителите Стефка Лазаро-
ва, презвитера Росица Рачева, 
Румяна Лазарова, Илиян Ка-
раджов, Никола Ковачев. От 
страна на Русенска митрополия 
участва свещеник Кирил Синев. 
Гостите от България връщаха 
визитата на учители от Кир-
нодж, която те направиха на 
16 април т. г., когато посетиха 
училище „Иван Вазов“ и Басар-
бовския манастир.
 При пристигането в Кирно-
дж българската делегация бе 
посрещната с хляб и сол в 
гимназиално училище № 3 от 
директора Моника Василе и 
преподаватели. В канцеларията 
се произнесоха приветствени 
слова, след което бяха посе-
тени шест класа. Ученици в 
народни носии издекламираха 
стихотворението „Молитва“ от 
Иван Вазов, което бяха нау-
чили на български в знак на 
почит към гостите. Прозвуча-
ха българският и румънският 

химн. Тъй като през настоящата 
година Румъния чества 100-го-
дишнината от своето обедине-
ние, децата изпълниха много 
патриотични песни. В края на 
културната програма ученици-
те подариха ръчно изработени 
подаръчета за гостите от Бъл-
гария. По-големите представиха 
урок по география на България. 
Румънските учители и ученици 
получиха символични подаръци 
от русенското училище, а през-
витера Рачева им подари пъзел 
(издание на Двери), който да 
изрежат и подредят в чест на 
празника Рождество Христово.
 На българските гости на-
прави впечатление наличието 
на икони във всички класни 
стаи. Румънската православна 
църква успя да спечели бит-
ката с няколко секуларизира-
ни организации, които преди 
няколко години се опитаха да 

премахнат свещените образи 
от класните стаи на държавни-
те училища.
 На всички чинове учени-
ците бяха нарисували в раз-
лична форма българското зна-
ме. В местното читалище беше 
посетена изложба на снимки, 
онагледяващи българо-румън-
ското сътрудничество.
 След незабравимия топъл 
прием в културните институции 
беше посетена църквата „Св. 
Николай“. Кметът на общината 
Иринел Роман изрази пълната 
си подкрепа за отношенията 
между двете училища. Пред-
седателят на храма протойе-
рей Адриан Постоля приветства 
гостите, а протойерей Фанел 
Бурулян разказа за произхода 
и предназначението на клепа-
лото в Православната църква. 
Ученици показаха уменията си 
по биене на клепало. Настоя-

телят при храма и ръководител 
на местната пощенска служба 
Аурелиан (Релю) Котобан раз-
каза подробно за духовните 
връзки на храма и общината 
с българите. Беше спомената 
паметната Литургия, отслуже-
на от Русенския митрополит 
Наум и епископа на Слобозия 
и Кълъраш Викентий в Кирнодж 
на 18 октомври 2015 г., когато 

б ъ л г а р с к и -
ят архиерей 
беше обявен 
за почетен 
г р а ж д а н и н 
на общината. 
В Кирнодж 
има дърворе-
збован край-
пътен кръст, 
посветен на 
Св. Йоан Рил-
ски, а преди 
седмица в 

храма беше представена кни-
гата на Котобан „Правосла-
вие без граници“, разказваща 
подробно за връзките между 
Кирнодж и Русенска епархия. 
Градът поддържа връзки и с 
други български населени мес-
та. Преди два месеца храм 
„Св. Николай“ е получил от 
Доростолска епархия частица 
от мощите на Св. Дасий Дорос-
толски.
 По време на разговори-
те между ръководителите на 
училищата бяха обсъдени нови 
възможности за сътрудничест-
во в трансгранични проекти.
 В края на деня българската 
делегация посети дърворезбо-
вания крайпътен кръст в чест 
на Св. Йоан Рилски, където 
беше изпят неговият тропар.
 В късния следобед русен-
ската делегация се прибра в 
България, духовно и културно 

обогатена от споделения опит с 
румънските партньори.
 Връзките между педагозите 
от двете страни на Дунава се 
установяват на основата на 
добрите взаимодействия между 
двете поместни православни 
църкви. Църковното сътрудни-
чество довежда до разширя-
ването на контактите и включ-
ването в общия диалог и на 
образователните институции. 
Русенският митрополит Наум, 
който отговаря за връзките на 
БПЦ с Румънската православна 
църква, полага усилия да се 
укрепва сътрудничеството меж-
ду двете страни на различни 
равнища. Особено полезен за 
България е опитът на румънци-
те в областта на религиозното 
образование, за което силна 
подкрепа се получава не само 
от църковните среди, но и от 
широки обществени слоеве.

Дàрители  
Зäрàвковец 
от 2008 ã.
1. Стоян Иванов 20 лв.
2. Пламен Илиев 20 лв.
3. Симеон И Симеонов 10 лв.
4. Петър П Стоянов 5 лв.
5. Стефан Стефанов 150 лв.
6. Гутьо М Гутев 20 лв.
7. Мита С Георгиева 20 лв.
8. Иванка К Колева 2 лв.
9. Атанас Ц Атанасов 20 лв.
10. Донка К Гутева 5 лв.
11. Велика Хр Колева 5 лв.
12. Иван Н Иванов 20 лв.
13. Пена Ц Маркова 3 лв.
14. Рада Д Атанасова 5 лв.
15. Донка Йо Тодорова 5 лв.
16. Влади Ц Тодоров 5 лв.
17. Донка М Пенчева 5 лв.
18. Радка К Цонева 20 лв.
19. Рада Т Иванова 1 лв.
20. Мария В Петрова  5 лв.
21. Анка Анд Колчева 20 лв.
22. Иван Б Цанков 10 лв.
23. Първо К Караколев 10 лв.
24. Христо И Башаков 10 лв.
25. Христо К Марков 10 лв.
26. Йордан Н Иванов 10 лв.
27. Христо  Ст Христов 10 лв.
28. Гица Ц Петрова 10 лв.
29. Петко М Петков 5 лв.
30. Костадин П Костадинов 7 лв.
31. Йовчо И Йовчев 7 лв.
32. Христо К Георгиев 7 лв.
33. Цонка Влахова 2 лв.
34. Кольо Х Христов 2 лв.
35. Мария М Христова 10 лв.
36. Илия С Илиев 10 лв.
37. Иван Л Иванов 10 лв.
38. Лазар Н колев 10 лв.
39. Иванка Хр Колева 5 лв.
40. Донка Г Симеонова 10 лв.
41. Димка Йос  Димова 5 лв.
42. Христо П Илиев 10 лв.
43. Христо Л Йовчев 5 лв.
44. Генка Т Милева 10 лв.
45. Мария К Гутева 5 лв.
46. Атанас С Атанасов 5 лв.
47. Мария П Колева 5 лв.
48. Петко Т Петков 5 лв.
49. Гана М Иванова 10 лв.
50. Стоянка Зд Стоянова 20 лв.
51. Тодорка Хр Колева 10 лв.
52. Велика Ст Гутева 20 лв.
53. Илия П Илиев 10 лв.
54. Донка М Колева 5 лв.
55. Маргарита К Георгиева 100 лв.
56. Марийка Ив Колева 20 лв.
57. Мария Ст Тодорова 5 лв.
58. Недялко К Недялков 20 лв.
59. Спас Йос Спасов 10 лв.
60. Росен Ник Цонев 20 лв.
61. Тотьо Тод Петков 4 лв.
62. Иван К Иванов 50 лв.
63. Стефана М Караколева 50 лв.
64. Венелин Ек Чобанов 20 лв.

65. Владимир П Йовчев 20 лв.
66. Добри и Олга Йовчеви 20 лв.
67. Димитър С Биков 100 лв.
68. Михаел Н Денчев 20 лв.
69. Нанко Ст Нанков 4 лв.
70. Лиса и Уди Лектън 150 лв.
71. Веско Вл Тепавичаров 10 лв.
72. Владимир Ив Кравчев 20 лв.
73. Христо Ив Коев /Кучето/ 10 лв.
74. Пламен П Недков 20 лв.
75. Илия Монев /Мони/50 лв.
76. Веселин Ст Антонов 20 лв.
77. Иванка и Гергана Антонови 50 лв.
78. Светлозар Т Тодоров 20 лв.
79. Михаил и Мария Христови 20 лв.
80. Велизар И Лазаров 100 лв.
81. Койо М Коев 100 лв.
82. Симеон Д Биков 20 лв.
83. Даниела С Караманова 100 лв.
84. Донка И Георгиева 8 лв.
85. Николай Г Проданов 10 лв.
86. Павлинка Казакова 2.60 лв.
87. Димитър С Биков 20 лв.
88. Георги Г Гатев 100 лв.
89. Калоян Енчев 20 лв.
90. Михаил Георгиев 10 лв.
91. Вачо Стефанов 10 лв.
92. Костадин Костадинов 10 лв.
93. Венцислав Цонков 10 лв.
94. Ивайло Герасимов 10 лв.
95. Николай Цанев 10 лв.
96. Йордан Цонев 10 лв.
97. Димитър С Биков 20 лв.
98. Кольо Ив Петков 30 лв.
99. На 09.11.2008 от дискус 66 лв.
100. Емил М Велчев 55 лв.
101. Анка Н Митова 10 лв.
102. Петър Г Петров 10 лв.
103. Недка Г Петрова 10 лв.
104. Димитър И Димитров 10 лв.
105. Пантьо Х Пантев 10 лв.
106. Иван Т Иванов 5 лв.
107. Деша К Христова 5 лв.
108. Кольо П Ненков 20 лв.
109. Галя И Иванова 5 лв.
110. Даниела Карамановава 5 лв.
111. Христо Ст Христов 10 лв.
112. Иван Хр Христов 10 лв.
113. Христина И Иванова 5 лв.
114. Съби Денев 20 лв.
115. Христо Ненов 100 лв.
116. Дияна Пант Янкова 20 лв.
117. Иво Хр Савчев 100 лв.
118. Вежен С Пенев /ВТ/ 10 Лв.
119. Светлин Милев/Др/ 10 лв.
120. Петър Андреев/ВТ/ 10 лв.
121. Николай Григоров/Коко/ 50 лв.
122. Мирослав Нейков/Лукс/ 30 лв.
123. Събрани от турнир в зала „ОРЛО-
ВЕЦ” 15.01.09 – 12.02.09 отбор „Мони“ 
146.78 лв.
124. Ненчо Ге Христов 20 лв.
125. Митко И Даскалов 20 лв.
126. Методи Палаков 35 лв.
127. Иво Йорданов 20 лв.
128. Пламен П Недков 60 лв.
129. Станьо П Иванов 100 лв.
130. Събрани от Димитър Биков от 
София 100 лв.
131. От Великден 2.26 лв.
132. Венелин Чобанов 30.01 лв.
133. Димитър Биков 74.40 лв.

134. Галин Хр Христов  и
135. Свилен Ил Мълчанков  25 лв.
136. Венелин Ек Чобанов 15 лв.
137. Венелин Ек Чобанов 2.10 лв.
138. От Вторични суровини 198.45 лв.
139. Коловеца 20 лв.
140. Отец Тодор от Христо Станкин 
50 лв.
141. Венелин Ек Чобанов 3 лв.
142. Събрани от Вторични суровини 
67 55 лв.
143. Отец Тодор от Венелин Чобанов 
сбор Влайчевци 50 лв.
144. Стефана М Караколева и синове 
Николай и Марин 100 лв.
145. Екатерина Чобанова 2.70 лв.
146. Радка Райкова и Деньо Тотев Ко-
леви 10 лв.
147. Иван и Гергана Антонови 50 лв.
148. Емил М Велчев 30 лв.
149. Светлозар Т Тодоров 20 лв.
150. Николай Григоров (Коко) 20 лв.
151. Димитър С Биков 70 лв.
152. 08.11.2009 г. Архангеловден 117.50 
лв.
153. Тодоринка Маринова 30 лв.
154. Христо Коев Марков 1.50 лв.
155. Стефана Караколева 50 лв.
156. Съби Денев Събев 20 лв.
157. Иван Колев Иванов 60 лв.
158. От Тодор от шоколадите на Иво 50 
лв. Начало на 2010 г.
159. От Велезар Лазаров от шоколади-
те на Иво 25.50 лв.
160. Емил Велчев 10 лв.
161. Драгомир Братованов 5 лв.
162. Пламен Кръстев 5 лв.
163. Димитър С Биков 82 лв.
164. Петър Михайлов 5 лв.
165. Венелин Е Чобанов 3.15 лв.
166. О. Тодор (шоколади) 3.15 лв.
167. Пламен Илиев (…) 5 лв.
168. Великден дискус 29.13 лв.
169. Христо Коев Марков 2.60 лв.
170. Венелин Ек Чобанов 4 лв.
171. От о. Тодор 24 май Влайчевци 73 
лв.
172. Ненчо Ненчев (Историко) 50 лв.
173. Деша Кънева 100 лв.
174. Христо Станкин 50 лв.
175. Венелин Чобанов (от бонбони) 5 лв.
176. Емил Велчев Минков 20 лв.
177. Атанас Стан Атанасов 50 лв.
178. Емил Минков 20 лв.
179. От службата 100 лв.
180. Сем. Иван и Мариета Симеонови 
100 лв.
181. Стефана М Караколева 60 лв.
182. Марин М Караколев 600 лв.
183. Христо Ив Башаков 5 лв.
184. От шоколадите на Иво 65 лв.
185. Любомир Ламбов 20 лв.
186. Христо Кирилов 20 лв.
187. Христо Станкин 20 лв.
188. Шоколади на Иво Сав 140 лв.
189. Даниела Сим Караманова 50 лв.
190. Симеон Д Биков 20 лв.
191. Дискус Великден 25.04.2011 г. 32.80 
лв.
192. Дона Йорданова 10 лв.
193. Олга Овчева 20 лв.
194. Иван Колев Иванов 60 лв.

195. Стефана Караколева 35 лв.
196. Съби Денев 20 лв.
197. Иван Рачев 40 лв.
198. Тодоринка Маринова 40 лв.
199. Даниела Караманова 50 лв.
200. Димитър Биков 200 лв.
201. Владимир Кравчев 10 лв.
202. Николай Григоров 15 лв.
203. Веселин Пешев 15 лв.
204. Александър Маринов 10 лв.
205. Иванка Радева 10 лв.
206. Сбор с Влайчевци Петковден 
15.10.2011 г. 105 лв. чрез В. Чобанов
207. Любен и Ангелина Жилкови 20 лв.
208. Петър Димитров 20 лв.
209. Емил Велчев 20 лв.
210. Иван и Мариета Симеонови 50 лв.
211. Дискус от службата на 06.11.2011 
г. 50.50 лв.
212. Чрез Димитър Биков 100 лв.
213. Стефана Караколева 40 лв.
214. Николай Караколев 20 лв.
215. Дискус от Архангеловден 
08.11.2011 г. 12.50 лв.
216.  Йорданка и Даниела Влаеви 100 
лв. (Край на 2011 г.)
217. Дискус 16.04.2012 г. Великденска 
служба 47 лв.
218. Димитър Биков 100 лв.
219. Венелин Чобанов 2.50 лв.
220. Емил Велчев Минков 20 лв.
221. Дискус от Архангеловден 
10.11.2012 г. 31 лв.
222. Стефана Караколева 60 лв.
223. Любен и Ангелина Жилкови 50 лв.
224. Олга и Добри Йовчеви 20 лв.
225. Дискус от Великден 06.05.2013 г. 
4 лв.
226. Димитър Биков 50 лв.
227. Росен и Снежана Терзиеви 10 лв.
228. Георги Ангелов 10 лв.
229. Кака Недка 10 лв.
230. Емил Велчев 20 лв.
231. Александър и Мария Александро-
ви 31 лв.
232. Любен и Ангелина Жилкови 30 лв.
233. Стефана Караколева 60 лв.
234. Снежана и Росен Терзиеви 20 лв.
235. Дискус от Архангеловден 2013 г 
56 лв.
236. Красимир Якилов 2 лв.
237. Иван Диков 10 лв.
238. Марин Караколев 600 лв.
239. Стоян Генев 3.54 лв.
240. Игор Руняшки 2 лв.
241. Отец Борис и Олимпия 20 лв.
242. Дискус Великден 20.04.2014 г. 36.50 
лв.
243. Димитър Якимов 50 лв.
244. Генка Хр Дякова 15 лв.
245. Виляна Т Камбурова 15 лв.
246. Марин Караколен 600 лв.
247. Николай Младенов 140 лв. (заку-
пил 400 бр. цигли)
248. Недялка Колева 10 лв.
249. Банко Ганчев  105 лв. (закупил 300 
бр. цигли)
250. Георги Димитров, Севлиево 50 лв.
251. Пламен Ат Нанев 100 лв.
252. Петър Г Петров (цигли) 48 лв.
253. Иван Колев от Влайчевци 200 лв.
254. Стефана Караколева 60 лв.

255. Ирина Михова 20 лв.
256. Йордан и Лиляна Колеви 10 лв.
257. Вера Недялкова 5 лв.
258. Емил Минков 20 лв.
259. Ангелина и Любен Жилкови 30 лв.
260. Светлана Антова 20 лв.
261. Вилияна Т Камбурова 5 лв.
262. Генка Дянова 5 лв.
263. Александър и Мрия Александрови 
от Шумен 20 лв.
264. Марин Караколев 600 лв.
265. Доротея в магазина 23 лв.
266. Огнян и Владимир (Нер) 100 лв.
267. Марин Караколев 600 лв.
268. Пламен Генчев 10 лв.
269. Иван Лазаров (цигли)  35.35 лв.
270. Иван Лазаров 5.05 лв.
271. Дискус Великден 12.04.2015 г. 12.72 
лв.
272. Ганка Данова и Виляна Камбуро-
ва 40 лв.
273. Пламен Ат Нанев 25 лв.
274. Николай Караколев 24 лв.
275. Станко Станков (цигли) 32.60 лв.
276. Христо, Христина и Ветка Георги-
еви 20 лв.
277. Марин Караколев 300 лв.
278. Дирекция „Вероизповедания“ 3 
000 лв.
279. Мариета и Иван Симеонови 50 лв.
280. Мария Терзиева 10 лв.
281. Емил Минков 20 лв.
282. Ирина Михова 30 лв.
283. Христина и Генка Дякови  20 лв.
284. Вилияна Камбурова 10 лв.
285. Стоянка Екимова 5 лв.
286. Стефана Караколева 60 лв.
287. Дискус Архангеловден 2015 г. 100 
лв.
288. Дирекция „Вероизповедания“ 
                                       3 000 лв.
289. Сем Желкови 50 лв.
290. Анна-Мария Чобанова 10 лв.
291. Стоян Ганев 30 лв.
292. Марин Караколев 100 лв.
293. От касата в магазина 30 лв.
294. От касата в магазина 60 лв.
295. Красимир Екимов 3 лв.
296. Дискус Великден 2016 г 22 лв.
297. Вл и Д Йовчеви 20 лв.
298. Иво Савчев 20 лв.
299. Стефана Караколева 60 лв.
300. Ирина Михова 20 лв.
301. Дискус Архангеловден 2016 г. 7 лв.
302. Пламен Илиев от Марияна Колева 
20 лв.
303. Сем Жилкови 50 лв.
304. Мария Терзиева 2 лв.
305. Радослав Райков от Гб 500 лв. за 
иконата на Архангела (чрез о. Стефан) 
2017 г.
306. Сем. Бошкови  50 лв. (чрез о. 
Стефан)
307. Сем. Мария и Пенчо от Гб 4 лв. 
(чрез о. Стефан)
308. Радослав Райков от Гб 200 лв. за 
иконата на Архангела (чрез о. Стефан) 
2017 г.
309. Илия Иванов 10 лв. (чрез отец 
Стефан) 09.12.2017 г.
310. Пламен  Нанев 100 лв. (02.2018 г.)
311. Стефана Караколева 60 лв. 
(10.11.2018 г.)

Румънñки äецà поñрещнàхà áълãàрñки 
учители ñъñ ñтихотворение нà Ивàн 
Вàзов в оáщинà Кирноäж
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 В Деня на здравослов-
ното хранене и спорта, 
който се проведе в спорт-
на зала „Орловец“ в Габро-
во, се включиха 140 деца 
от областта. За поредна 
година четири институции 
– Европейският информа-
ционен център „Европа 
директно“ при ГТПП, Ре-
гионалното управление на 
образованието, РСО „Цен-
трална Стара планина“, 
Областна администрация, 
със съдействието на Общи-
на Габрово, се обединиха, 
за да превърнат събитие-
то в истински празник на 
спортсменството и знания-
та за здравословното хра-
нене. Тази година към тях 
се присъедини и „Нестле 
България“ АД в рамките на 
тяхната инициативата „Нес-
тле за по-здрави деца“, а 
участниците в надпревара-
та получиха по една тени-
ска от тях. 
 Всички участници в 
Деня на здравословното 
хранене бяха приветствани 
от представителя на РУО 
Юлия Влаева и от зам. об-
ластния управител Мария 
Пенева, която по-късно се 
включи в надпреварата и 
като жури за образовател-
ните игри.

 Всичките 140 ученици 
от 3 и 4 клас от преобла-
даващата част на учили-
щата в Габровска област 
премериха сили в отдел-
ните спортни състезания 
и забавни образователни 
игри: здравословна салата, 
3D картонени плодове и 
зеленчуци; пъзел, здраво-

словна дъга. За първи път 
в инициативата се вклю-
чиха деца от Добромирка 
и  Душево. Участниците от 
всяко училище бяха обосо-
бени в два отбора – 4 деца 
в образователни игри и 6 
деца в спортни игри. 
 Образователните игри 
през тази година бяха 

доста по-сложни и ком-
плексни. Освен знания за 
здравословните храни, в 
първата игра децата не 
само решаваха каква са-
лата ще приготвят, но тряб-
ваше да пресметнат колко 
ще им струват продуктите, 
да използват най-рацио-
нално предоставените им 

финансови средства, за 
да си купят необходимото 
от импровизирания пазар. 
Както се случва и на по-
големите, някои отбори се 
връщаха по няколко пъти 
на пазара, за да купуват 
още продукти.  
 Във всяка една от иг-
рите участниците трябваше 

да вложат много знания и 
умения, сръчност, да пока-
жат способностите си за 
работа в екип. А спортисти-
те, участващи в щафетни 
игри, освен бързина, тряб-
ваше да покажат и точен 
мерник. Така в спортните 
игри начело се класира-
ха представителите на ОУ 
„Ран Босилек“ в Габрово, 
следвани от ОУ „Иван Ва-
зов“ в Габрово и от СУ „Ва-
сил Левски“ в Севлиево. 
 Класирането на учас-
тниците в образователните 
игри беше следното: пър-
ви са ОУ „Иван Вазов“ - 
Габрово, на втора позиция 
застанаха децата от ОУ 

„Ран Босилек“ в Габрово 
и СУ „Райчо Каролев“ в 
Габрово.
 Според изпълнителния 
директор на Габровската 
търговско-промишлена па-
лата Галина Михнева всич-
ки участници в игрите от  
Деня на здравословното 
хранене са победители, за-
щото както всяка година, 
в края на празника децата 
си тръгнаха, заредени с 
много емоции, повече зна-
ния и, естествено, много, 
много подаръци и награ-
ди, осигурени от Европей-
ския информационен цен-
тър „Европа директно“ при 
ГТПП. 

продължава от стр. 1
 Посетителите ще могат 
да се включат и в мно-
жество игри с награди, 
забавни благотворителни 
инициативи или просто да 
поиграят тенис на маса, 
джага или да покажат 
гейминг умения. 
 Безплатният „Explorer” 
билет е с ограничен ти-
раж и има за цел да 
запознае посетителите, 
които до момента не са 
имали възможност да 
посетят Java2Days или 
CodeMonsters, да усетят 
атмосферата на водещ 
световен форум и да на-
учат новостите от най-

добрите в света. Конфе-
ренциите предлагат също 
и платените Economy и 
Professional билети, кои-
то дават достъп до раз-
ширена програма, която 
включва и още професио-
нални лекции, обучения, 
хакатони, дискусии и со-
циални събития. 
 Регистрацията е отво-
рена на сайтовете на вся-
ко от отделните събития - 
Java2Days, CodeMonsters 
и AI&Smart Tech. За улес-
нение на желаещите, ре-
гистрации се приемат и 
на е-mail: contact-gts@
innovationcenter.tech. По-
следователите на събити-

ята във Facebook и Twitter 
имат възможност да зая-
вят присъствие или да се 
информират допълнител-
но чрез директни съобще-
ния. 

Зà Global Tech Summit
 GlobalTech Summit е 
международен техноло-
гичен форум, който обе-
динява конференциите 
Java2Days, CodeMonsters, 
AI&Smart Tech, както и 
безплатните образовател-
ни инициативи FreeTech 
Trainig и Tech4Kids. През 
последните 10 години 
конференциите (част от 

GTS) се утвърдиха като 
водещи за технологична-
та общност не само в 
страната, но и в цяла 
Източна Европа. 
 От 27 до 29 ноември 
повече от 100 светов-
ноизвестни лектори ще 
представят последните 
тенденции в областта на 
разработката на софтуер 
и ще споделят опита си с 
посетителите.
 Java2Days е едно от 
най-посещаваните съби-
тия в световен мащаб, 
посветено на Java тех-
нологиите (с 10-годишна 
история). 
 CodeMonsters е кон-

ференция, която се фо-
кусира върху всички тех-
нологии за разработка 
на софтуер, освен Java. 
Така двете събития заед-
но формират едно място, 
което представя послед-
ните новости в областта 
на софтуерната разработ-
ка като цяло и е прите-
гателен център за 2500+ 
разработчици на софтуер 
и ИТ професионалисти.
 AI & Smart Tech е ново 
събитие, което е с ак-
цент изкуствен интелект, 
машинно самообучение, 
проектиране и изгражда-
не на „умни“ инфраструк-
тури и др. 

 Free Tech Training - 
безплатна инициатива 
за студенти и начинаещи 
професионалисти (еже-
годно в нея се включват 
над 600 студенти, обуча-
ващи се в т. нар. ком-
пютърни специалности, 
и ученици от последните 
класове на специализи-
раните училища и мате-
матически гимназии).
 Tech4Kids - безплатен 
фестивал за деца от 7 до 
14 години (разделени на 
групи), който има за цел 
да ги запознае с новите 
технологии, професиите, 
свързани с разработка-
та на софтуер, както и 

да им даде възможност 
да направят своите първи 
стъпки в програмирането 
и роботиката. 
 В програмата на GTS 
2018 са включени и тема-
тични дискусии с участие 
на водещи технологични 
експерти, HR мениджъри 
и мениджъри на водещи 
компании, поредица от 
хакатони, годишни техно-
логични награди, прос-
транства за демонстра-
ция на средства за раз-
работка на софтуер, зона 
за директна среща между 
специалисти и компании 
с отворени работни пози-
ции и много други.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 Световната седмица 
по предприемачество тази 
година е от 12 до 18 но-
ември, но за педагозите 
от Детска градина „Мики 
Маус” започна още на 9 
ноември с участието на 
Бистра Георгиева (Чипри-
янова), главен учител, в 
Осмия международен есе-
нен научно-образователен 
форум на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Там тя предста-
ви доклад и презентация 

на тема: „Формиране на 
интерес към предприема-
чество и обогатяване зна-
нията на децата за личната 
икономика” чрез проект 
„Малките предприемачи”.
 През седмицата пред-
стоят „открити уроци” в 
подготвителна група 6-го-
дишни и подготвителна 
група 5-годишни деца по 
програма „Ние” на „Джу-
ниър Ачийвмънт”. За първи 
път ще се реализира и 
експериментална програма 

за 4-годишни деца, която 
ще се базира на програ-
мите „Моето семейство” и 
„Ние”. Тя ще е съобразена 
с възрастта, нивото на зна-
ния на по-малките деца и 
съответстващите форми и 
методи на обучение, ще 
включва и подхода „учене 
чрез правене”.
 Началото ще е на 14 
ноември с обучително-раз-
влекателна ситуация на 
тема „Неда купува пода-
рък” и продължава с „Явор 

и зеленчуковата градина”, 
разработена за 5 и 6-го-
дишни деца.
 Детска градина „Мики 
Маус” е единствена в об-
ласт Габрово, която работи 
по проект и в партньор-
ство с „Джуниър Ачийв-
мънт България“ по програ-
ми, одобрени от МОН и 
финансирани от Община 
Габрово. Всички педагози 
вече преминаха курс на 
обучение и имат право да 
преподават.

СтЕЛИАНА 
пОСтОМпИРОВА,  

ДИРЕктОР НА ОУ „ИВАН 
ВАзОВ“

 При провеждане на XXVI 
Национален ученически кон-
курс под надслов „110 години 
независима България“ на На-
ционален клуб „Родолюбие“ 
от ОУ „Иван Вазов“ взе учас-
тие ученичката Иванжелина 
Миланова от 6 „а“ клас. В 
конкурса тя участва с пре-
зентация на тема „Пътят към 
независимостта“. 
 За радост на училището, 
тя получи Грамота за отличие 
- Второ място в раздел „Пре-
зентации“, възрастова група 
5-7 клас. Нашата ученичка 
демонстрира добра подго-
товка в рамките на учебното 
съдържание и извън него, 

както и стремеж за изява на 
творческите си способности. 
Това е резултат от сериозна 
педагогическа работа, далеч 
надхвърляща задължително-
то обучение. 
 Консултант на Иванжели-
на Миланова е г-жа Бистра 
Кисьова, старши учител по 
История и цивилизации и 
по География и икономика в 
училището. 
 Съдействие при разра-
ботване на презентацията 
оказа и г-жа Цветомира Кой-
чева, главен експерт в Реги-
онален държавен архив, клон 
Габрово.
 В Националния политех-
нически музей в град София 
се проведе тържествена це-
ремония за връчване на на-
гради на победителите и от-

личените ученици. Присъст-
ваха г-жа Таня Михайлова 
- заместник-министър на об-
разованието и науката; г-жа 
Янка Такева - председател на 
Обществен съвет на Нацио-
нален клуб „Родолюбие“; г-жа 
Ваня Кастрева – началник на 
РУО - София; началници на 
РУО от други области. 
 Ръководството на ОУ 
„Иван Вазов“ - Габрово из-
казва благодарност на Иван-
желина Миланова, на ней-
ния научен ръководител г-жа 
Бистра Кисьова за активното 
им участие в конкурса и за 
спечеленото отличие, като 
им желае здраве и още по-
големи творчески успехи. По-
стижението на ученичката е 
гордост за училището и за 
Габрово.

В Деня нà зäрàвоñловното хрàнене и ñпортà ñе включихà 
140 äецà от оáлàñттà ñъñ ñпортни и оáрàзовàтелни иãри

В Детñкà ãрàäинà „Мики Мàуñ” ще ñе оáучàвàт нàй-мàлките преäприемàчи

Отличие и нàãрàäà зà ОУ „Ивàн Вàзов” в нàционàлен конкурñ 

Нàй-мàщàáният форум зà ñофтуерни рàзрàáотчици GlobalTech 
Summit - ñ áезплàтен áилет Explorer Pass
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БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

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.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
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 - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 14]

ДърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 12]
БукоВ паркЕТ за огрев и 
разпалки - 5 лв./чувал, се 
продава на тел. 0899/195-
494. [11, 9]
ДъБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 7]
проДаВаМ слънчоглЕ-
ДоВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 7]

рЕжа ДърВа - справки на 
тел. 0899/278-396. [12, 6]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 6]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 3]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [26, 2]

аВТоМоБили проДаВа
сЕаТ ТолЕДо - 1.8, бен-
зин, се продава на тел. 
0897/637-319. [5, 5]

ДжипоВЕ
Джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 
2006 г.; пробег 196 000 
км, се продава на тел. 
0876/200-595. [22, 3]

аВТоМоБили 

поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 3]

гуМи
4 ноВи зимни гуми, 
195/60/15, се продават 
на тел. 0877/264-300. [5, 
3]

поД наЕМ
Вишка сЕ дава под наем 
на тел. 0889/909-727. 
[11, 8]

аВТоВишка
услуги с вишка - тел. 
0889/909-727. [11, 8]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка:  0899/601-444.
кърТи  - 0878/943-895
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 9]

рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 8]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 3]
изгражДанЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 3]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 3]

МайсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпаклов-
ка - тел. 0899/702-795. 
[22, 2]
шпаклоВки, Мазилки, 
замазки, довършителни 
работи, бетон - справки 
на тел. 0898/672-883. [8, 
2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
БояДисВанЕ, изола-
ция, картон - справки на  
тел. 0878/855-920. [33, 
29]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

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

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

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 9]

ДограМа
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 13]

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. Тел. 0888/942-
335.

услуги
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 11]

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 
отпечатване. Можете да 

използвате специалните от-
стъпки за годишни обяви,. 
При текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SEAC Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 8]

проДаВа МаТЕриали
горнооряхоВски циг-
ли с два канала се про-
дават на тел. 0897/220-
386. [20, 13]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 3]

проДаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 3]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни единица се продават 
на тел. 0888/942-095. [6, 
2]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 3]
сТаринни прЕДМЕТи, 
стари броеници и герда-
ни, монети, банкноти, ча-
совници, писалки, ордени, 
саби и друг антиквариат 
се купува в блок „Чайка“, 
вх. Г - партер, центъра, 
тел. 0889/211-957. [6, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 3]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

КУХНЕНСКИ
шКАФОВЕ 
ОФИС 
мЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
6]

ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 6]
ТранспорТ с бус и пи-
кап - тел. 0879/080-862. 
[5, 3]

иМоТи проДаВа
къЩа на 10 километра 
от Габрово, 150 кв. м, на 
2 етажа, с 3 дка овощна 
градина, обзаведена, цена 
по споразумение, се про-
дава на тел. 066/87-66-
74. [4, 2]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [12, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 3]

иМоТи ДаВа 
поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 13]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил-2, на-
пълно обзаведен, 350 лв., 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [13, 8]
гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 300 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 2]

иМоТи Търси
поД наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 
2]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 3]

зЕМЕДЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 2]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 14]
ноЩуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 13]

раБоТа прЕДлага
ФирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
БисТро „карТал“ търси 
хигиенистка/чистачка за 
събота и неделя. Пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [11, 9]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/мияч. Пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [11, 9]

„инна Транс“ ооД - 
гр. сЕВлиЕВо Търси 
Да назначи МЕжДу-
нароДни шоФьори 
за ВъТрЕшЕн Транс-
порТ В ЕВропа. За 
контакти и информа-
ция: тел. 0888/585-
170. [10, 7]

ФирМа В село Вранило-
вци търси машинни опера-
тори за работа на смени: 
жени и мъж с техниче-
ско образование. Осигу-
рен служебен транспорт. 
Справки на тел. 0888/314-
563. [7, 6]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 11]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 6]
Мц „ВиТаМЕД плюс“ ООД 
търси камериерка до 50 
години. Справки на тел. 
066/801-549. [6, 5]
сЕрВиТьор/ка, МожЕ и 
почасово, се търси на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 5]

„сТс принТ“ аД 
Търси Да назначи 
пЕчаТар. Справки 
на тел. 066/817-131, 
066/817-132. [11, 3]

каМЕриЕрка До 50 го-
дини от 8.30 до 17.00 
часа се търси на тел. 
0888/310-981. [11, 5]
сЕрВиТьор/ка - дневна 
смяна, от понеделник до 
петък, се търси на тел. 
0888/907-987. [5, 4]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьор/ка, готвач/ка - тел. 
0899/319-114. [7, 3]
Магазин „Билла“ в Те-
рамол търси служител от-
дел „Деликатеси“ - тел. 
0887/950-088. [5, 2]

БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 2]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 2]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 1]

раБоТа Търси
Търся си работа спеш-
но - тел. 0878/555-841. 
[6, 1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

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

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. [22, 2]
заЕМ ДнЕс - тел. 0898/970-820. [22, 16]
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красимир Мирчев 

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 пелетна 
горелка с мощност от 8 kw до 
58 kw, керамична запалка, два 
подаващи шнека и автоматично 
механично самопочистване 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 + Водо-

греен котел Gf48 + три врати + подаващ шнек + бун-
кер за 210 кг пелети..UPS ЗА пЕЛЕТНИ КАмИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За всички клиенти, закупили наш продукт, промоцио-
нална цена от 375 лева. С две години пълна гаранция!

Отопление нà пелети ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
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. .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 пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 80 лв.; 
          монтаж - 170 лв.

Сàмо клиентите, зàкупили проäукт 
нà “Голäън фàйър” от ИК „Колонел”,  
получàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàнàлите при нужäà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà äà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà äоñтàвчикà.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева

лЕкари

Д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕТи 
науМ“ - гр. соФия, 
приЕМа В каБи-
нЕТ за психично 
зДраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-
95-51. [20, 15]

Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
л Е ч Е Б ни  Ма с а -
жи -  справки на тел. 
0876/731-419. [22, 14]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 6]

 ВоДораВно: Бебе. Запор. Раиса. „Наклонената свещ“. Лес-
тър. Радон. Ола. Срок. Кесон. Сляб. Саар. Хуни. Остин. Фашист. 
„Лацио“. Осезание. Олива. Нагоя. Глава. Бе. Развой. Недра. Мол. 
Виет (Франсоа). Баров (Александър). Ларо. Ремс. Нуга. Анонс. 
Адютант. Антим. Вик. Амин. Раджа. Облак. Галоа (Еварист). Ло. 
Караян (Херберт фон). Линей (Карл). Гем. Ларн. Минск. Гага. 
Вила. Шише. Скари. Апрески. Блок. „Кавасаки“. „АЕЛ“. Ана. Ба-
суто. Инвърнес. Майор. Вяра. Видра. 
 оТВЕсно: Ренесанс. Авери. Али Баба (“Али Баба и четири-
десетте разбойници“). Басра. Ензим. Корал. Вай (Стийв). Ректор. 
Завеса. Бара. Асо. Лък. Фагот. Далян. Асур. Взор. Ханой. Нюман 
(Пол). Шпат. „Ан“. Кушия. Бутик. Мирков (Сава). Оперение. 
Наган. Лишеи. Онасис (Аристотел). Геран. „Гинес“. Ир. „Прадо“. 
Толдо (Франческо). Транс. Кана. Тоно. Ларва. Алексиев (Влади-
мир). Оран. Слива. Надой. Лъв. Ас. Става. Лонжа. Габ. Ри. Биво-
лица. Манта. Гарланд (Джуди). Селяни. Борси. Легионер. Мащаб. 
Опело. Миома. Каса. 

отговори на сканди от бр. 264, сряда

 Евродепутатите искат 
оценка на ценностите на 
ЕС във всяка държава- 
членка.
 Сегашната рамка за 
диалог не е достатъчна за 
предотвратяване или от-
страняване на заплахите 
към правовата държава.
 Призовават Съвета на 
ЕС „да поеме по подходящ 
начин“ ролята си в про-
цедурите относно член 7, 
които вече са в ход.
 ЕС се нуждае от ясен, 
постоянен и обективен ме-
ханизъм, който да защита-
ва демокрацията и основ-
ните права, отбеляза ЕП в 
сряда.
 В незаконодателната 
резолюция евродепутати-
те изразиха съжаление, 
че Европейската комисия 
още не е предложила за-

конодателно предложение 
за въвеждането на такъв 
механизъм, за което пле-
нарната зала призова 
през октомври 2016 г.
 Те отбелязват, че отто-
гава насам Парламентът 
предприе безпрецедент-
ната стъпка да призове 
Съвета да задейства член 
7 от Договора за ЕС сре-
щу Унгария и да определи 
наличието на явен риск 
от сериозно нарушение от 
страна на Унгария на ос-
новополагащите ценности 
на ЕС, а Комисията пое 
инициативата по отноше-
ние на Полша и също така 
поиска откриването на 
процедура по член 7.
 Те призовават Съвета 
„до поеме по подходящ 
начин“ институционалната 
си роля в тези процедури, 

да информира незабавно 
и напълно Парламента на 
всички етапи и да покани 
ЕП, който да представи 
мотивираното си предло-
жение относно Унгария 
към Съвета.
 Те също така посочват 
нарастващите опасения по 
отношение на демокраци-
ята и върховенството на 
закона в Малта, Словакия 
и Румъния и големия брой 
процедури за нарушение 
срещу няколко държави- 
членки в областта на пра-
восъдието, основните пра-
ва и гражданството.
 Текстът, който беше 
приет чрез вдигане на 
ръка, приключва дебата 
от пленарната зала от 23 
октомври с първия замест-
ник-председател на Евро-
пейската комисия Франс 

Тимерманс и Австрийското 
председателство на Съве-
та на ЕС.
 Парламентът преду-
преждава, че предизвика-
телствата пред върховен-
ството на закона и демо-
крацията в ЕС предста-
вляват риск за свободата, 
сигурността и правосъдие-
то, както и легитимността 
на външната дейност на 
ЕС, особено във връзка с 
политиките за присъединя-
ване и съседство.
 Евродепутатите под-
чертават, че уредбата за 
правовата държава, опре-
делена от Комисията през 
2014 г., която е била из-
ползвана само с Полша, 
се е оказала недостатъчна 
за предотвратяване или 
отстраняване на заплахи-
те.

 Предложеният от ЕП 
механизъм ще се основава 
на годишна, основана на 
факти оценка на спазване-
то на ценностите от всички 
държави членки, залегнали 
в член 2 от Договора за 
ЕС, включително препоръ-
ки за отделните държави 
, както това се прави за 
икономическите политики, 
което ще бъде последвано 
от междупарламентарен 
дебат.
 Този нов инструмент, 
съгласно резолюцията, 
може да бъде свързан с 
проектозаконодателството, 
предложено от Комисията, 
за защита на бюджета на 
ЕС в случай на пропуски 
по отношение на върхо-
венството на закона.

 Цитати

 Емил Радев (ЕНП, Бъл-
гария) коментира: 
 „Преди две години Ев-
ропейския парламент при-
зова за общоевропейски 
механизъм за демокрация, 
върховенство на закона и 
основни човешки права, 
който да се прилага еднак-
во, въз основата на ясни 
критерии, спрямо всички 
държави-членки. Този Ме-
ханизъм ще замени Меха-
низма за сътрудничество 
и проверка за България 
и Румъния и ще гаран-
тира, че всички държави 
в Европейския съюз са 
оценявани еднакво, а не 
по политически или дру-
ги пристрастия. Време е 
Европейската комисия да 
прояви смелост и да из-
лезе със законодателно 
предложение“.  

Мехàнизъм зà зàщитà нà äемокрàциятà в ЕС е нужен повече от вñякоãà 

 Интерактивният многое-
зичен уебсайт „Какво прави 
Европа за мен“, създаден 
от Службата на ЕП за пар-
ламентарни изследвания, 
съдържа стотици лесни 
за четене и не по-дълги 
от страница бележки, които 
представят положителното 
значение на ЕС в живота 
на хората. Потребителите 
могат лесно да намерят 
специфична информация за 
това какво Европа прави 
за техния регион, тяхната 
професия или любимото им 

занимание в свободното 
време.
 На разположение на по-
требителите са над 1800 бе-
лежки, които могат да бъдат 
четени онлайн, споделяни 
в социалните мрежи или 
сваляни като документи. Бе-
лежките са организирани 
в две основни категории. 
Раздел „В моя регион“ поз-
волява на потребителите да 
изберат мястото, където те 
и семействата им живеят и 
работят и да прочетат как 
Европа присъства в техните 

градове и региони, напри-
мер в Габрово, Ловеч, Ва-
рна или Шумен. Този раздел 
обхваща над 1400 места от 
целия Европейски съюз.
 Раздел „В моя живот“ 
позволява на потребителя 
да избере от 400 бележки 
и да открие неща, които са 
важни лично за него или 
за нея. Как ЕС влия върху 
нашите семейства, здравео-
пазване, хобита, пътувания, 
сигурност, потребителски 
избор и социални права? 
Как ЕС подкрепя хората 

в техните професии – от 
пчеларите до шофьорите и 
пивоварите? Какво е на-
правил ЕС за хората, кои-
то обичат в свободното си 
време да се занимават със 
спорт, с музика или да гле-
дат телевизия?
 Третият раздел на сай-
та, „На фокус“, допълва пър-
вите два раздела с по-под-
робни информационни доку-
менти за политиките на ЕС, 
които очертават някои от 
постиженията на настоящия 
парламентарен мандат. 
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 - макар да не сте обя-
вени за иновативно учи-
лище, какви иновативни 
подходи използвате?
 - Нашите педагогиче-
ски специалисти са висо-
коквалифицирани, повече-
то продължават квалифи-
кацията си. Пет колеги са 
носители на най-висока-
та квалификационна сте-
пен - първа, като 4 от тях 
защитиха преди 1 месец 
тази най-висока квалифи-
кационна степен. Един ко-
лега е с ІІ педагогическа 
степен, в момента трима 
колеги продължават обу-
чението си за степен по 
квалификация. Вътрешна 
квалификация - споделяне 
на опит между колегите, 
открити уроци и много до-
бре функционираща систе-
ма за наставничество на 
младите колеги е другият 
подход. Радваме се, че 
имаме от миналата година 
четирима млади учители, 
които работят и сега, през 
тази година има нови мла-
ди учители. Надяваме се 
да останат, имаме много 
дейности за мотивиране 
на младите учители. 
 От тази година са въ-
ведени електронни днев-
ници, които улесняват 
комуникацията с родите-
лите. Разработваме план 
за кариерно ориентиране 
на учениците от първи до 
седми клас.
 На територията на учи-
лището се провеждат за-
нятия по информационни 
технологии и програмира-
не от „Телерик академия“ 
от наш преподавател, като 
дейността е финансира-
на от Фондация „Америка 
за България“ и е безплат-
на за учениците от целия 
град.
 Материално-техниче-
ска база е добра. Има-
ме модерно обзаведени 
класни стаи и кабинети по 
информационни техноло-
гии, изобразително изку-
ство, музика, технологии и 
предприемачество, готвар-
ство, фитнес зала и зала 

за танци. Имаме модерно 
обзаведена библиотека с 
интернет достъп.
 Всички класни стаи са 
оборудвани с мултимедия, 
а за всички учители са 
осигурени лаптопи. Осигу-
рен е достъп до интернет 
във всяка точка на учи-
лищната сграда. Миналата 
година по проект обзаве-
дохме игротека, която тази 
година оборудвахме с ши-
рокоформатен дисплей, а 
сега предстои оборудване 
чрез дарение от 12 мони-
тора и компютри, които 
ще бъдат свързани в мре-
жа за работа на учениците 
в занимания по интереси 
след учебните занятия. 
 За почти всички клас-
ни стаи са осигурени ин-
дивидуални шкафчета 
за учениците, а до края 
на календарната година 
всички ученици ще бъдат 
осигурени с индивидуал-
ни шкафчета за учебните 
помагала по спечеления 
проект по Национална 
програма „Осигуряване на 
съвременна образовател-
на среда“, модул „Осигуря-
ване на ученически шкаф-
чета“.
 -  Във вашето училище 
обичате изкуството. Голя-
ма част от извънкласните 
дейности са посветени на 
него. Какви са те?
 - В училището функ-
ционират театрален със-
тав „Вълшебник“ с ръко-
водител Виктория Петро-
ва, танцов състав „Дъга“ 
с ръководител Цветослав 
Балашев, вокална група 
с ръководител Елена На-
зърова, организират се и 
много изложби в училище 
и извън него, в художест-
вени галерии. 
 Като кулминация на 
постиженията на нашите 
малки таланти се органи-
зира Ден на таланта, кой-
то се провежда ежегодно 
в зала „Възраждане“. Там 
изявяват своите способ-
ности всички наши талант-
ливи ученици. Цяла годи-
на децата се подготвят за 

този ден, предварително 
правим кастинг с комисия.
 - Какви са постижени-
ята на децата?
 - Опитваме се да от-
криваме талантите във 
всички наши деца и да 
ги развиваме. Миналата 
година по проект „Твоят 
час“ имахме 17 клуба по 
интереси. Учениците имат 
много постижения. Дълги 
са за изброяване, но ми 
се ще да ги кажем, за да 
стимулираме още повече 
талантливите деца.
 Последните постиже-
ния са второ място на На-
ционален конкурс „  „При-
казка за теб“ във Варна 
за танцовия състав за на-
родни и характерни танци  
„Дъга“. 
 Има приемственост 
между поколенията и част 
от нашите ученици в теа-
тралния състав „Вълшеб-
ник“ сега продължават 
дейността си в читалища и 
средни учебни заведения. 
На конкурса „Приказка за 
теб“ във Варна наши уче-
ници от VІІ клас спечелиха 
І награда с постановката 
„Змейова сватба“. В края 
на юни нашият театрален 
състав спечели трето мяс-
то на Международен кон-
курс в Испания, в Коста 
Брава. Впечатли ме, че 

бяхме включени с две из-
пълнения в гала концерта.
 Спечелихме първа на-
града на Регионален  му-
зикално-фолклорен кон-
курс с  вокална група 
„Пейте с нас“ с художест-
вен ръководител Елена 
Назърова.
 Имаме три спортни 
клуба - карате, баскетбол 
и футбол. През тази учеб-
на година имаме и редица 
спортни постижения като 
първо място в Общинско 
първенство по лека атле-
тика за момчета 5 - 7 клас 
и второ място в Общин-
ско първенство по лека 
атлетика за момичета 5 - 7 
клас.
   Искам да спомена и 

имената на ученици, кла-
сирани в математически 
състезания, национални и 
международни конкурси 
за литературно, музикално 
творчество и спортни със-
тезания. Илина Друмешка 
от 1 „б“ клас - трета на-
града на Регионален музи-
кално-фолклорен конкурс. 
Талантливата Адриана Къ-
нева - 5 „а“ клас, спече-
ли специална награда за 
най-добро изпълнение на 
Шопен на XII Междунаро-
ден конкурс за пианисти 
„Алберт Русел“ в София, 
а също така I място при 
момичета до 12 години на 
III Национален шахматен 
конкурс „Маргенополци“ в 
Павликени и на III Между-
народен шахматен турнир 
в Нова Загора - I място 
момичета до 12 години.
 Кристиан Кънев от 2 
„б“ клас също е първи на 

III Национален шахматен 
конкурс  „Маргенополци“ в 
Павликени - момчета до 8 
години.
 Мирослав Петров от 
6 „а“ клас има първо мяс-
то в дисциплина форма 
деца 12-13 години на XVI 
Национален открит турнир 
за купа „Багатур“ -  Стара 
Загора по Таекуондо, също 
и III място в Национален 
детски турнир по Таеку-
ондо за Купа Плевен и в 
Международен турнир по 
Таекуондо в Румъния - III 
място. 
 Емили Цонева от 7 „а“ 
клас е лауреат първа сте-
пен на Международен кон-
курс „Слaвься, Отечество!“ 
- Москва.

Диана Делуди от 7 „б“ е с 
награда за млад талант на 
Национален конкурс „При-
морска перла“ и първо 
място в Национален кон-
курс в Сунгурларе. 
    В Международен тур-
нир по батут в Кюстендил 
- II място за Александра 
Христова - 3 „б“ клас;  Ми-
хаил Попминков от 2 „а“ 
клас - второ място в Мате-
матическо състезание „Хи-
тър Петър“ и второ място 
в Математически турнир 
„Черноризец Храбър“; Пе-
тър Мурджев от 2 „в“ клас 
- второ място в Математи-
чески турнир „Черноризец 
Храбър“, и Момчил Капи-
танов от 4 „а“ клас - вто-
ро място в Математическо 
състезание „Хитър Петър“.
 За всеки празник 
талантливи ученици из-
лъчват специални ради-
опредавания. Имахме и 

електронен вестник, който 
спечели награда. Изнася-
ме концерти в читалищата 
по селата, където много 
ни се радват. Тази година 
организирахме клуб по на-
родни танци и за учители-
те.
 - по какви проекти 
работи вашето училище?
   - От новата кален-
дарна година ще работим 
проект на МОН по на-
ционална програма „Оси-
гуряване на съвременна 
образователна среда“ за 
учениците от I, II, III, IV 
клас, модул „Музеите като 
образователна среда“, 
който предвижда провеж-
дане на учебни часове в 
музеите.

 - Акцент в ОУ „Неофит 
Рилски“ е кариерно ори-
ентиране, как го осъщест-
вявате?
 - В нашето училище 
функционира система за 
кариерно ориентиране 
от І до VІІ клас, която е 
разработена от екип от 
преподаватели и включ-
ва дейности по кариерно 
ориентиране през цялата 
учебна година, както и ин-
тегриране в учебното съ-
държание по всеки учебен 
предмет.
 Във връзка със Седми-
цата на кариерно ориен-
тиране на 23 и 24 октом-
ври учениците от шестите 
класове на ОУ „Неофит 
Рилски“ - Габрово посети-
ха институциите МВР, РД-
ПБЗН, НАП, МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“, НМО, на 
6 ноември учениците от 
седмите класове посети-

ха същите институции, а 
също така фирмите „Га-
бинвест“ и „Пластформ“ и 
се запознаха с професии 
и дейностите, които се из-
вършват в тях.
 - Какво ново предстои 
в училището?
 - На 26 ноември ще 
се проведе споделяне на 
опит на една от колежки-
те за мисловните карти, 
начин на организация на 
учебното занятие. Това е 
един иновативен метод на 
преподаване, може да се 
използва по всеки учебен 
проект в начален етап. 
Мероприятието е съвмест-
но с РУО - Габрово. Пока-
нени са учители и ученици 
от цялата област.

 Фотодокументалната 
изложба „Мила родино“, 
посветена на създателя 
на българския национален 
химн Цветан Радославов, 
бе открита вчера в Нацио-
налната Априловска гимна-
зия в Габрово.
 На събитието присъст-
ваха доц. Илия Железаров 
- зам.-ректор на Техниче-
ски университет - Габрово, 
Снежана Рачевиц - дирек-
тор на гимназията, учите-
ли, ученици, гости.
 Пенка Петрова, учител 
по История и цивилизации 
в НАГ, представи изложба-
та, подчертавайки връзка-
та на Цветан Радославов 
с Габрово - като ученик и 
по-късно учител в Държав-
ната реална мъжка гимна-
зия.
 Показаните документи, 
снимки, писма, издания, 
ноти от фондовете на На-
учния архив на БАН; Ис-
торическия музей, ХГ „Ни-
колай Павлович“ и СОУ 

„Цветан Радосла-
вов“ в Свищов сви-
детелстват за него-
вия жизнен и твор-
чески път, обширни 
познания и разнос-
транни интереси, 
научни и художест-
вени постижения.
 Цветан Ра -
дославов завеща-
ва на България пе-
сента „Горда Стара 
планина“ (написана 
1885 г.),  която през 
1964 г. е утвърде-
на за национален 
химн под името 
„Мила Родино“. 
 Първообразът 
на българския химн 
в архивни докумен-
ти е представен в 
изложбата, като на един 
от тях пише, че химнът 
е изпят от проф. Иван 
Шишманов през 1926 годи-
на. 
 Изложбата е създаде-
на през 2013 година по по-

вод 150 години от рожде-
нието на Цветан Радосла-
вов. 
 Радославов е роден на 
20 април 1863 година в 
Свищов. Наследник  на ви-
дните фамилии Павлович, 

Хаджиденкови и Радосла-
вови, които му осигуряват 
солидно образование в 
Европа. Завършва класи-
ческа гимназия във Вие-
на, История и Славистика 
в Карловия университет 

в Прага. Докторант е на 
известния философ проф. 
Вилхелм Вунд в Лайпциг, 
при когото защитава на-
учна степен Доктор по фи-
лософия и Магистър на 
изящните изкуства.

  След завръщането си 
в България води упражне-
ния по експериментална 
психология в Софийския 
университет, след което 
учителства в Първа, Втора 
и Трета мъжка гимназия в 

София. Преди София, меж-
ду 1888 и 1893 г., е гимна-
зиален учител в Габрово.
 Експозицията е под-
готвена от Научния архив 
на БАН, Историческия му-
зей, Художествената гале-
рия „Николай Павлович“ и 
СОУ „Цветан Радославов“ - 
Свищов, със съдействието 
на Националния музей за 
изобразително изкуство и 
ДА „Архиви“.
 Гостуването на излож-
бата в Националната Апри-
ловска гимназия е по идея 
на доц. Железаров, който 
е координатор на проек-
та за Ученически институт 
към БАН (УчИ – БАН). По 
този проект екип от НАГ 
реализира проучване на 
тема „Габровските учители 
и техният принос за об-
ществено-политическото, 
културно и икономическо 
развитие на България през 
XIX век”.

X клас, НАГ
СИП „Журналистика“  

Мàя Колевà, äиректор нà ОУ “Неофит Рилñки”: „Опитвàме ñе äà 
откривàме тàлàнтите във вñички нàши äецà и äà ãи рàзвивàме”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Основните акценти в учебно-образователната дейност 
на едно от най-старите, но същевременно модерно училище 
- ОУ „Неофит Рилски“, са иновативни подходи на преподаване 
и изкуството. Училището има вокална група, танцов състав, 
театрален състав, клуб по изобразително изкуство, мажо-
ретен състав и много клубове в извънкласната дейност. В 
училището учат 488 ученици, дори 21 деца не са били приети 
в първи клас поради липса на места. Децата печелят редица 
награди, което ги стимулира за още по-добри изяви. Какви 
са иновативните подходи и какви са успехите на децата в 
областта на изкуството, коментира директорът на учили-
щето Мая Колева.

Изложáàтà „Милà роäино” ãоñтувà в Нàционàлнàтà Априловñкà ãимнàзия


