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• Bulgarian homes network •

	 Десетки	родолюбци	се	
поклониха	 пред	 „Завеща-
нието”	 на	 Васил	Априлов,	
съобщиха	 от	 Национална-
та	библиотека	„Св.	Св.	Ки-
рил	и	Методий”	-	София.
	 Представители	 на	 га-
бровски	 културни	 институ-
ции	 също	 присъстваха	 на	
откриването	 на	 Деня	 на	
отворените	врати	в	НБКМ	
по	 повод	 230	 години	 от	
рождението	 на	 видния	

просветител.
	 В	 специална	 витрина	
за	 пръв	 път	 пред	 широка	
публика	бе	показан	ориги-
налът	 на	 „Духовное	 заве-
щанiе	 Василiя	 Евстатьева	
сына	Априлова”,	писано	от	
възрожденеца	през	1844	г.	
в	Одеса.	Ръкописът	е	част	
от	 колекцията	 „Български	
исторически	 архив”	 (БИА)	
на	 Националната	 библио-
тека.																стр. 8

НБКМ покàзà Зàвåщàниåто нà Априлов, 
Гàáрово изпрàти ñвои прåäñтàвитåли
Документът се съхранява в трезор на БНБ и беше изваден специално за 230 г. от рождението на Априлов

	 В	Трявна	Васил	Петров	
ще	 постави	 началото	 на	
първия	 мини	 джаз	 фести-
вал.	 На	 25	 август	 заедно	
със	Симфониета	-	Враца,	с	
диригент	Владимир	Бошна-
ков,	 и	 „Йордан	 Тоновски	
джаз	трио“	той	ще	изпълни	
популярни	джаз	стандарти	
на	площада	пред	часовни-
ковата	 кула.	 На	 6	 август	
певецът	 открива	 Между-
народния	 джаз	 фестивал	
в	Банско	заедно	Биг	Бенд	
Благоевград,	 с	 диригент	
Борис	 Янев,	 и	 Камелия	
Тодорова,	 с	 която	 ще	 из-
пълнят	дуети.

Емилия Димитрова

	 Превозвачът,	 който	
изпълнява	 над	 80	 на	 сто	
от	 линиите	от	 общинската	
транспортна	 схема	 в	 Се-
влиево,	се	закани,	че	ако	
до	 15	 дни	 няма	 отговор	
от	АПИ	 кога	 ще	 може	 да	
купи	 годишна	 винетка	 за	
автобусите	 си,	 спира	 да	
изпълнява	линиите.	
	 Пламен	 Боевски,	 чи-
ито	 автобуси	 превозват	
пътуващите	 до	 повечето	
села	 в	 община	 Севлиево,	
е	твърдо	решен	да	не	отс-
тъпи	пред	намерението	си	
да	 блокира	 изпълнението	
на	 линиите	 и	 обеща,	 че	
ако	се	стигне	до	това,	ще	
събере	 пътниците	 на	 ав-
тогарата	 и	 лично	 ще	 им	
обясни	 защо	 предприема	
крайната	мярка.	
	 Хората	не	са	виновни,	

но	в	крайна	сметка	те	ще	
бъдат	 потърпевши,	 както	
обикновено	 става	 в	 дър-

жавата	 ни,	 каза	 Боевски.	
И	 обясни,	 че	 дава	 15	 дни	
на	АПИ	да	му	отговори	на	

изпратеното	 писмо,	 дали	
може	 да	 закупи	 годишни	
винетки	 за	 колите	 си	 от	

август.	 „Ако	 до	 1	 август	
нямам	отговор,	спирам	да	
изпълнявам	курсовете,	въ-

преки	 че	 имам	 договор	 с	
Община	Севлиево.	
	 Готов	 съм	 да	 платя	 и	
неустойките	 по	 него,	 но	
не	 и	 да	 плащам	 принуди-
телно	 за	 седмични	 винет-
ки,	 защото	 държавата	 не	
изпълнява	 ангажиментите	
си.	 За	 какви	 облекчения	
на	 бизнеса	 постоянно	 ни	
говорят.	Това	е	прът	в	ко-
лелата	 на	 всички,	 които	
изпълняват	 пътнически	
или	товарни	превози”,	ко-
ментира	 разгневен	 пре-
возвачът.	
	 Вече	 стана	 ясно,	 че	
до	приемането	на	поправ-
ките	 в	 закона,	 с	 които	
се	 отлага	 въвеждането	
на	ТОЛ	 системата,	 ще	 се	
продават	 само	 дневни	 и	
седмични	винетки	за	теж-
котоварните	 автомобили.	
Това	 би	 трябвало	 да	 про-
дължи	 само	 седмица,	 ако	

се	 вярва	 на	 казаното	 от	
министъра	 на	 МРРБ	 Петя	
Аврамова,	 която	 бе	 при-
викана	 в	 парламента	 да	
даде	 обяснения	 за	 хаоса	
при	превозвачите.	
 „АПИ,	 изпълнявайки	
закона,	 е	 спряла	продаж-
бата	 на	 винетки	 с	 едно-
месечно	 действие.	 Очак-
ванията	са	до	23	юли	т.	г.,	
днес,	 законът	 за	 отлага-
нето	на	ТОЛ	системата	да	
бъде	обнародван.	
	 Моята	 молба	 е	 да	 не	
създаваме	 излишно	 на-
прежение	 за	 една	 седми-
ца,	 за	 която	 превозваче-
ският	 бранш	 е	 информи-
ран	 и	 знае,	 че	 по	 него-
во	 искане	 отлагаме	 ТОЛ	
системата.	Има	период	от	
седмица,	 в	 който	 ще	 се	
купуват	 седмични	 винет-
ки”,	 е	обяснила	Аврамова,	
цитирана	от	dnes.bg.

Прåвозвàч äàäå ñрок нà АПИ зàрàäи винåткитå
Превозвач от Севлиево е принуден да купува само седмични винетки, вместо годишна. Твърди, че ще фалира и заплашва 
да остави община Севлиево без междуградски автобуси. Годишната му струвала 800 лв., сега дава по 40 лв. на седмица

	 Около	13:00	часа	на	19	
юли	дежурен	на	РД	„Про-
тивопожарна	 безопасност	
и	 защита	 на	 населението“	
е	 подал	 сигнал	 в	 дежур-
ната	част	на	РУ	 -	Габрово	
за	пожар	в	апартамент	на	
ул.	„Осми	март“	в	Габрово.	
При	 потушаване	 на	 пожа-
ра	в	една	от	 стаите	огне-
борците	са	открили	тялото	
на	59-годишен	мъж.	Започ-
нато	 е	 досъдебно	 произ-
водство	 за	 установяване	
причините	 за	 пожара	 и	
смъртта	на	мъжа.	Разслед-
ването	 е	 под	 надзора	 на	
Окръжна	прокуратура.

Вàñил Пåтров поñтàвя 
нàчàло нà първи мини 
äжàз фåñтивàл в Трявнà

Мъж изãоря 
при пожàр нà 
ул. "Оñми мàрт"

	 При	 движение	 на	 за-
ден	 ход	 лек	 автомобил,	
управляван	 от	 46-годишен	
мъж	от	Бургас,	 е	 блъснал	
лек	 автомобил,	 управля-
ван	от	 22-годишен	мъж	от	
Габрово.	 При	 инцидента	
няма	 пострадали.	 Водачи-
те	на	моторните	превозни	
средства	 са	 тествани	 за	
употреба	на	алкохол	с	тех-
ническо	 средство.	 Винов-
ният	 за	 произшествието	
водач	е	употребил	алкохол	
над	допустимото.	Съставен	
му	е	акт.	Разследването	по	
случая	върви	под	надзора	
на	Районна	прокуратура.

Пиян воäàч 
уäàри äруã нà 
зàäåн хоä

	 На	 20	 юли	 в	 спортен	
комплекс	 „Ангел	 Кънчев“	
-	Трявна	 се	 проведе	реги-
онален	турнир	за	деца	до	
8	 години.	 Бронзовите	 ме-
дали	бяха	за	Виктор	Стоя-
нов		и	Мартин	Тотев	от	ТК	
„Българов	 -	 Габрово“,	 сре-
бърен	 медал	 е	 за	 Радост	
Петкова	 от	 ТК	 „Българов	
–	Трявна“	 и	 златен	 медал	
заслужи	Елия	Гутева	от	ТК	
„Българов	-	Габрово“.
	 Състезателката	 на	 ТК	
„Българов“	 Валерия	 Гър-
невска	се	представи	трета	
на	 Регионален	 турнир	 до	
14	г.	в	град	Плевен	в	нача-
лото	на	юли.

Дåцàтà нà Бълãàров ñ отличия в Трявнà
	 Трето	 отличие	 за	 трета	
поредна	 година	 бе	 присъ-
дено	 на	 Дряново	 от	 Асо-
циацията	 на	 българските	
градове	 и	 региони.	Тради-
ционната	 годишна	 среща	
на	представителите	на	из-
пълнителната	власт	в	Бъл-
гария	 се	 състоя	 на	 19	 и	
20	юли	в	хотел	 „Боженци“	
-	Габрово.	
	 Асоциацията	 присъди	
на	 Община	 Дряново	 на-
ционалната	 награда	 Об-
щина	 №	 1	 за	 2019	 г.	 в	
категорията	 „Културно-
историческо	 наследство“.	
Инж.	 Мирослав	 Семов	

прие	наградата	с	радост	и	
удовлетворение	 от	 постиг-
натото,	но	и	с	ангажимент	
за	 още	 повече	 усилия	 в	
работата	 по	 развитие	 и	
облагородяване	 на	 Дря-
новската	община.
	 Участие	 в	 събитието	
взе	 и	 заместник-министъ-
рът	 на	 регионалното	 раз-
витие	и	благоустройството	
и	 ръководител	 на	 Упра-
вляващия	 орган	 на	 ОПРР	
Деница	Николова.	

Дряново ñ приз зà културно-иñторичåñко нàñлåäñтво

Слàãàт отново Гàáрово в компàниятà 
нà Виäин и Кюñтåнäил ñ нàй-виñок 
äял възрàñтно нàñåлåниå 
	 В	края	на	2018	г.	хора-
та	 на	 65	 и	 повече	 навър-
шени	години	са	1	493	119,	
или	 21,3%	 от	 населението	
на	 страната.	Това	 е	 с	 0,3	
на	сто	повече	спрямо	пре-
дходната	2017	г.	Най-висок	
е	 делът	 на	 възрастното	
население	в	областите	Ви-
дин,	Габрово	и	Кюстендил.	
Най-нисък	е	делът	в	обла-
стите	София	и	Варна.
	 Данните	 бяха	 изнесе-
ни	на	обучителен	семинар	
от	 експерти	 на	Министер-
ството	 на	 труда	 и	 соци-
алната	 политика,	 които	
представиха	 акценти	 от	

Националната	 стратегия	
за	 активен	 живот	 на	 въз-
растните	хора	(2019-2030).
	 Според	 доцент	 Георги	
Бърдаров	 предизвикател-
ствата	 в	 демографската	
област	 у	 нас	 са	 свързани	
предимно	 с	 липсата	 на	
младо	 активно	 поколение	
и	 високата	 смъртност,	 а	
не	 на	 ниска	 раждаемост.	
По	 думите	 му	 трябва	 да	
се	 обърне	 сериозно	 вни-
мание	 на	 образованието,	
което	 да	 се	 пригоди	 за	
XXI	век,	за	да	отговаря	на	
нуждите	на	пазара	на	тру-
да.																		 стр. 3

Блàãотворитåлåн концåрт 
зà чàñтното áåзплàтно 
училищå в ñåло Руñàля 
ñå провåäå нà Узàнà   8
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Вестник 
„100 вести“ 

е единственият 
регионален 

всекидневник - 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
1500 цигли за 200 
лева се продават на тел. 
0899/021-003. [6, 3]
сТарияТ МодЕл циг-
ли, перфектно качест-
во, се продават на тел. 
0896/00-31-52. [3, 1]
сТари запазЕни цигли 
- 0.10 лв./бр., се прода-
ват на тел. 0888/89-63-
48. [3, 1]

продаВа 
обзаВЕданЕ
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 2]
чЕТирикрилЕн гар-
дЕроб с надстройка 
- 100 лв., и двоен ди-
ван с механизъм - 100 
лв., се продават на тел. 
0896/266-311. [2, 1]

продаВа 
разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 10]
здраВи дЕМонТирани 
радиатори се продават. 
Справка на тел. 0887/57-
50-63. [3, 3]
ВарЕл за вино, неръжда-
вейка, 200 литра, за 200 
лева се продава на тел. 
0896/164-146. [4, 3]
нЕупоТрЕбяВан фа-
бричЕн котел за твърдо 
гориво - 90х58х50 см, 

с водна риза, цена: 150 
лв., се продава на тел. 
0888/76-32-16. [4, 2]
казан за ракия - 
100-литров, се продава 
на тел. 0876/44-03-11. 
[4, 1]

купуВа 
разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува тел. 
0889/885-944. [22, 10]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 4]

купуВа 
МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
ЖЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 4]

иМоТи продаВа
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 11]
апарТаМЕнТ - 63 кв. м, 
ул. „Младост“ 11, срещу 
горния „Лидл“, хол, спал-
ня, кухня, 37 000 лв., 
след ремонт, се прода-
ва на тел. 0889/900-000. 
[11, 11]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 5]
МонолиТЕн гараЖ на 
улица „Зелена ливада“, до 
гробищния парк, се про-
дава на тел. 0899/219-
257. [11, 3]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
ул. „Градище“ 27, 150 кв. 
м, 3-стаен, се продава 
на тел. 0896/96-44 -13. 

[7, 5]
къща В село Горна Ро-
сица, 5 дка двор, лози, 
асма, геран, гараж, се 
продава на тел. 0988/767-
690. [5, 5]
ЕТаЖ оТ къща в центъра, 
зад МОЛ Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 4]
боксониЕра сЕ прода-
ва на тел. 0895/733-202. 
[3, 1]

иМоТи 
купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
парцЕл с право на стро-
еж - 1 дка, от Шиваров 
мост до кв. Любово търси 
да закупи тел. 0894/682-
826. [22, 14]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до 22 000 лв. спешно се 
купува на тел. 0896/336-
155. [5, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [11, 10]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/38-14-
78. [11, 9]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в идеален център се 
дава под наем на тел. 
0892/002-642. [5, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 2]

гори купуВа
„балкан пЕлЕТс“ ООД 
изкупува гори на кон-
курентни цени. Тел. 
0897/430-228. [11, 10]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни да-
ват къща срещу гледане. 
Може и бездомно семей-
ство. Тел. 066/99-22-44.

Отоплåниå 
нà пåлåти
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ, 
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 

мОНТИРА, ПУСКА
Справки на тел. 

0887 611 753, 
066 810 410. 

Офис Габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

                                                         ОБщИНА         ГАБРОВО

КОНКУРСНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ" НА ОБЩИНА ГАБРОВО 2019 ГОДИНА
ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Габрово открива процедура за 
Първа конкурсна сесия за 2019 година по 
Програма „Младежки дейности“, финансирана 
от бюджета на Община Габрово.
 Процедурата се провежда съгласно Пра-
вилник за финансиране на проекти по Про-
грама „Младежки дейности“, приет с Решение 
№ 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет 
– Габрово, и Заповед № 1455 от 22.07.2019 
г. на кмета на община Габрово за определяне 
на приоритети и началната и крайна дата 
за подаване на проектни предложения.
 Основна цел на Програма „Младежки 
дейности“ на Община Габрово е да подкрепя 
и стимулира младежката инициативност и ли-
дерство, търсене на оригинални и новаторски 
подходи, креативност и иновативни решения 
при реализиране на проекти в сферата на 
младежките дейности, за развитие на мла-
дежкия сектор и в интерес на гражданите на 
община Габрово.

 I. съдърЖаТЕлЕн обХВаТ
приориТЕТ за 2019 г.: разВиТиЕ на Мла-
дЕЖка срЕда В габроВо
 Приоритет на Програмата за 2019 г. са 
проекти, които дават видимост и са с при-
нос към активното участие на младите хора 
в обществено значими каузи, мобилизират 
младежкия потенциал, насърчават взаимната 
солидарност, социалното приобщаване и раз-
бирателство, развиват взаимодействието и 
комуникацията между институциите и младите 
хора.
 В рамките на настоящата сесия ще се 
подкрепят проектни предложения, които оси-
гуряват възможност на младите хора чрез 
творчески идеи, подходи и иновации да 
 - подобрят и развият междусекторни 
партньорства (в т. ч. с бизнес, образование, 
спортни клубове, културни институции и др.), 
партньорства, насочени към устойчиво раз-

витие на перспективно общество в Габрово, 
за утвърждаване култура на градивен диалог, 
активно лидерство и споделени ценности;
 - насърчават младите хора за лично-
стно израстване и развиване на умения за 
успешна професионална реализация, за пре-
дприемаческа мотивираност и мироглед; за 
открояване на предимствата на Габрово като 
място, изпълнено с възможности;
 - популяризират и подобряват възмож-
ностите за изява и включване на младежите 
в гражданското общество - в дейности, 
стимулиращи, развиващи и популяризиращи 
таланти в сферата на културата, изкуствата 
и спорта; в опазването на околната среда; 
в насърчаване на здравословния начин на 
живот; в социалния живот в общността и 
доброволчески каузи;
 - повишават интереса и уменията на 
младите хора, чрез структурен диалог, мре-
жово партньорство и свое представителство, 
реално да участват в създаването на визията 
и решенията за развитие на града.

 II. финансиранЕ
 Предвидената максимална сума, която ще 
бъде отпусната на едно проектно предложе-
ние в тази конкурсна сесия, е 4 000 лв.
 Програмата финансира до 100% от об-
щата стойност на проектно предложение, но 
не повече от по-горе посочената максимална 
сума за финансиране на едно проектно пред-
ложение.
 Дейностите по финансираните проекти 
трябва да се реализират на територията на 
община Габрово в периода от 16 септември 
2019 г. до 30 ноември 2019 г.
 Всяко проектно предложение, получило 
средна стойност при оценката под 70 точки, 
няма да бъде предмет на класиране.
 Одобряването за финансиране на проект 
по Програмата не освобождава кандидатства-
щите организации и лица от необходимостта 
да получат разрешение за използване на 

обекти и оборудване, публична или частна 
общинска собственост, по надлежния ред.
 Всички условия за финансово подпомага-
не на одобрените проекти по Програма „Мла-
дежки дейности“, разходването и отчитането 
на предоставените финансови средства, както 
и взаимните права и задължения се уреждат 
с договор между кмета на община Габрово и 
организацията – изпълнител.
 От бюджета на Община Габрово за 2019 
г. за реализиране на Програма „Младежки 
дейности“ са осигурени финансови средства 
в размер на 30 000 лв.
 обявяване на проектната процедура – 
22.07.2019 г.
 приемане на проектни предложения – 
до 16.30 часа на 23.08.2019 г.
 реализирането на проектните дейности 
трябва да започне не по-рано от 16.09.2019 
г. и да приключи не по-късно от 30.11.2019 
г. 
 срок на отчитане на проектите - не по-
късно от 10.12.2019 г.

 III. допусТиМи кандидаТи 
 По настоящата процедура могат да канди-
датстват:
 1. Младежки организации, регистрирани 
при условията на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, както и юридически 
лица с нестопанска цел, с предмет на дейност 
в сферата на младежките дейности. 
 2. Юридически лица, създадени по Закона 
за предучилищното и училищното образова-
ние, Закона за висшето образование и Зако-
на за народните читалища.
 Всеки кандидат може да представи само 
едно проектно предложение. 
 
IV. подаВанЕ на проЕкТниТЕ прЕдло-
ЖЕния
 1. Проектните предложения се подават в 
запечатан плик, съдържащ 1 (един) оригинал 
на хартиен носител, комплектуван с всички 

изискващи се документи, 2 (две) копия на 
хартиен носител и 1 (едно) копие на електро-
нен носител, съдържащ всички представени 
документи. 
 2. Формулярът за кандидатстване се 
представя във формат Microsoft Word, а бю-
джетът - във формат Microsoft Excel.
 Не се приемат документи и формуляри, 
попълнени на ръка.
 3. Проектните предложения се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и 
e-mail, както следва:

 дo
 община габрово
 пл. “Възраждане” № 3 
 гр. габрово 5300

 проЕкТно прЕдлоЖЕниЕ
 ……………………………………………………………………………
	 (наименование	на	проекта)

 оТносно: учасТиЕ В процЕдура за 
финансиранЕ на проЕкТи по програМа 
МладЕЖки дЕЙносТи за 2019 година
..........................................................................
..........................................................................
	 (наименование	на	организацията)
..........................................................................
..........................................................................
(адрес	за	кореспонденция)	
..........................................................................
..........................................................................
	 (телефон	и	e-mail)

и входиращо писмо.
 4. Проектните предложения се подават 
в Центъра за информация и услуги на граж-
даните в Община Габрово до 16.30 часа на 
23.08.2019 г. включително.
 Необходимите документи за конкурсната 
сесия са публикувани на сайта на Община 
Габрово в раздел „Младежки дейности“.

Плàчковци ñå ñтяãà зà ñвоятà 50-тà ãоäинà

 ОКОлО 23:30 часа на 18 
юли в дежурната част на РУ -  
Габрово е получено съобщение 
за възникнало пътнотранспорт-
но произшествие. Пристигнали-
ят на място полицейски патрул 
е установил, че при движение 
на заден ход лек автомобил, 
управляван от 46-годишен мъж 
от Бургас, е блъснал лек автомо-
бил, управляван от 22-годишен 
мъж от Габрово. При инцидента 
няма пострадали. Проверката 
е установила, че виновният за 
произшествието водач е употре-
бил алкохол над допустимото. 
 ОКОлО 13:00 часа на 19 
юли дежурен диспечер на РД 
„Противопожарна безопасност и 
защита на населението“ е подал 
сигнал в дежурната част на РУ 
- Габрово за възникнал пожар 
в апартамент на улица „Осми 
март“ в града. При потушаване 
на пожара в една от стаите на 
жилището огнеборците са откри-
ли тялото на 59-годишен мъж. 
Извършен е оглед на место-
произшествието и е започнато 
досъдебно производство за уста-
новяване причините за пожара и 
смъртта на мъжа.
 ОКОлО 07:40 часа на 20 
юли чрез ЕЕН 112 в дежурната 
част на РУ - Габрово е получено 
съобщение за възникнало път-
нотранспортно произшествие с 
лек автомобил на обходен път 
Габрово – село Донино. Пристиг-
налият на мястото автопатрулен 
екип е установил, че при на-
влизане в ляв завой водачът на 
моторното превозно средство не 
е съобразил скоростта с пътната 
настилка и с релефа на мест-
ността, при което автомобилът е 
напуснал платното за движение, 
ударил се е в крайпътно дърво 
и се е преобърнал. Вследствие 
на инцидента са пострадали во-
дачът, 20-годишен мъж от град 
Златица, и жена на 41 години, 
негова майка. Водачът е тестван 
за употреба на алкохол, резулта-
тът е отрицателен.

анахроника

	 „Ще	 се	 присъединя	
към	John	Steel	в	участието	
им	 на	 30	 август	 на	 Рок	
фест	 „Хоталич“	 в	 Бълга-
рия“,	 обявява	David	 Reece	
в	 специално	 видео	 обръ-
щение	 към	 феновете	 на	
рока	 преди	 третия	 нацио-
нален	 рок	 фест	 „Хоталич“	
–	 Севлиево‘	 2019.	 На	 30	
август	 една	 от	 най-инте-
ресните	родни	групи	-	John	
Steel,	идва	в	Севлиево	за-
едно	 с	 David	 Reece,	 за	
да	зарадва	феновете	си	с	
качествен	рок.	
	 Групата	работи	по	тре-
тия	си	албум	съвместно	с	
David	 Reece	 (бивш	 член	
на	Accept	и	Bonfire).	Имен-
но	с	него	миналата	година	
подгряваха	 Hammerfall,	 а	
след	месец	ще	им	се	на-
сладим	 край	 стените	 на	
крепостта	 „Хоталич“.	 „Ня-
маме	търпение	да	дойдем	

в	Севлиево	и	да	се	заба-
вляваме	 заедно	 с	 публи-
ката	 на	 това	 магическо	
място“,	споделят	от	банда-
та.	
 „Не	 пропускайте	 из-
пълнението	 на	 John	 Steel 
и	 David	 Reece	 в	 третото	
издание	 на	 Националния	
рок	 фест	 „Хоталич“.	 На	
30	 и	 31	 август	 край	 Се-
влиево!	 Вход	 свободен!“	 
-	 призовават	 от	 Община	
Севлиево.

David Reece ñ виäåо оáръщåниå прåäи 
рок фåñт „Õотàлич - Сåвлиåво'2019"

	 Петият	 град	 в	 Габровска	 об-
ласт	–	Плачковци,	се	стяга	да	от-
бележи	своя	половинвековен	юби-
лей.	Плачковци	 е	 обявен	 за	 град	
през	1969	година.	
ПРОГРАМА	ЗА	чЕСТВАНЕ	50-ГО-
ДИшНИНАТА	НА	ГР.	ПЛАчКОВцИ

27 юли 2019 г.
16.15	 часа	 -	 подреждане	 на	 тан-
цовите	групи,	участници	във	фес-
тивала	 за	 фолклорни	 танцови	
клубове	 и	 групи	 „Да	 разлюлеем	
Балкана“	2019	за	шествието.	Мяс-
то	-	пред	кметство	Плачковци.
16.30	 часа	 -	 шествие	 и	 полагане	
на	 венец	 пред	 новопостроения	
Мемориален	 комплекс	 „Стена	 на	
храбростта“,	 издигнат	 в	 чест	 на	
загиналите	 във	 войните	 жители	
на	 Плачковския	 край.	 Място	 -	
Мемориален	 комплекс	 „Стена	 на	
храбростта“.	
17.00	 часа	 –	Официално	открива-
не	на	празника	на	гр.	Плачковци,	
което	ще	започне	с	ІХ	издание	на	
фестивала	за	фолклорни	танцови	

клубове	 и	 групи	 „Да	 разлюлеем	
Балкана“	 2019.	 Фестивалът	 има	
за	 цел	 да	 събере	 любителите	 на	
българското	 хоро	 и	 да	 се	 попу-
ляризира	дейността	на	клубовете	
за	народни	хора	в	страната,	чрез	
които	 се	 съхранява	 фолклорното	
ни	 богатство.	 Място	 -	 площад	
„Илинден“.
20.00	 часа	 –	 церемония	 по	 наг-
раждаването	 на	 участниците	 във	
фестивала.	Място	-	пл.	„Илинден“.
28 юли 2019 г.
12.00	 часа	 –	 Горещи	 балкански	
ритми,	 поднесени	 от	 Емил	Трон-
ков.	Място	-	площад	„Илинден“.
13.00	часа	–		Освещаване	курбан	
за	здраве	и	благоденствие.	Място	
-	площад	„Илинден“.
29 юли 2019 г.
18.00	 часа	 –	 Изпълнения	 на	Тан-
цово	 студио	 „Импулс“	 с	 ръково-
дител	 Петя	 Бонева,	 Общински	
мажоретен	 състав	 „Екстрийм“	 с	
ръководител	 Вероника	 Миланова		
и	певицата	Анна	Войнова.	Място	-	

площад	„Илинден“.
19.00	часа	-	Откриване	на	излож-
ба	 на	 тема	 „Български	 знаци,	
ордени	 и	 медали“,	 посветена	 на	
141	години	от	Освобождението	на	
България	 от	 османско	 робство	 и	
в	 памет	 на	 загиналите	 от	 нашия	
регион.	Място	-	Ритуалната	зала	в	
кметство	Плачковци.
30 юли 2019 г.
19.00	 часа	 –	Театрална	 постанов-
ка	 „Милионерът“	 от	 Й.	 Йовков,	
представена	 от	 Театрална	 тру-
па	 при	 Нч	 „Пробуда-	 1924”,	 град	
Плачковци.	Вход	свободен.	Място	
-	салонът	на	Нч	„Пробуда	-	1924”,	
град	Плачковци.
31 юли 2019 г.
11.30	 часа	 –	 Куклен	 театър	 „Три-
мата	 братя	 и	 златната	 ябълка”	
на	 Музикално-драматичен	 театър	
„Константин	 Кисимов”	 –	 Велико	
Търново.	Вход	 свободен.	Място	 -	
салонът	 на	 Нч	 „Пробуда	 -	 1924”,	
град	Плачковци.
18.00	часа	–	футболна	среща	ОФК	

„Балкан“	 (Плачковци)	 -	 Сборен	
отбор	 ветерани.	 Място	 -	 градски	
стадион.
1 август 2019 г.
21.30	часа	–	Прожекция	на	филм	
на	пътуващото	лятно	кино	на	Live	
7	TV.	Вход	свободен.	Място	-	град-
ски	стадион.
2 август 2019 г.
18.00	 часа	 –	 Празничен	 концерт	
„Там	 край	 реката“	 с	 участието	
на	 колективи	 от	 Нч	 „Съгласие	 –	
1907“	-	с.	Новачене	и	Нч	„Пробу-
да-1924”,	 град	 Плачковци.	 В	 про-
грамата	 известни	 попфолк	 песни	
и	народни	танци.	Място	-	площад	
„Илинден“.
3 август 2019 г.
20.00	часа	–	Концерт	на	Нелина
21.30	 часа	 –	 Томбола	 с	 големи	
печалби
22.00	 часа	 –	 Уникално	 лазерно	
шоу	-	автор	Анди	Фокнър
22.10	 часа	 –	 Традиционна	 праз-
нична	заря
Вход	свободен.	градски	стадион

https://youtu.be/ovi04Td0Kr0
https://youtu.be/ovi04Td0Kr0
https://www.facebook.com/events/2013309808715541/
https://www.facebook.com/events/2013309808715541/
https://www.facebook.com/events/2013309808715541/
https://www.reverbnation.com/johnsteelband?fbclid=IwAR0CbKuBGQl_bRcLRWMjUZJSUc88Gv-XZGguxHnddYX1Ts6OtR2X_65SNNQ
https://www.reverbnation.com/johnsteelband?fbclid=IwAR0CbKuBGQl_bRcLRWMjUZJSUc88Gv-XZGguxHnddYX1Ts6OtR2X_65SNNQ
https://www.reverbnation.com/johnsteelband?fbclid=IwAR0CbKuBGQl_bRcLRWMjUZJSUc88Gv-XZGguxHnddYX1Ts6OtR2X_65SNNQ
https://www.facebook.com/RockFestHotalich/
https://www.facebook.com/RockFestHotalich/
https://www.facebook.com/events/2013309808715541/
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"Българските	книжници	или	на	кое	словенско	племе	собстве-
но	принадлежи	кириловската	азбука?"

Оáщитå ñъáрàния нà "Спортåн клуá 
Нåкñт" - Гàáрово взåхà вàжни рåшåния 
зà рàзвитиåто нà ñäружåниåто
	 На	 28	 юни	 т.	 г.	 от	 17	
часа	 на	 ул.	 „Ванче	 Ми-
хайлов“	 25	 в	 гр.	 Габрово	
на	 основание	 чл.	 26	 от	
ЗЮЛНц	 и	 чл.	 22,	 т.	 2	 се	
проведе	 Общо	 събрание	
на	 сдружение	 „Спортен	
клуб	Некст“	-	Габрово.
	 Събранието	 се	 про-
веде	 при	 следния	 дневен	
ред:	 вземане	 на	 решение	
за	промени	на	седалището	
и	адреса	на	сдружението;	
вземане	 на	 решения	 за	
промени	в	Устава	на	„ССК	
Некст“;	 освобождаване	 и	
избор	на	нови	членове	на	
УС;	 избор	 на	 председа-
тел	 на	 сдружението;	 ре-
шения	 за	 пререгистрация	

на	 „ССК	Некст“	 -	 Габрово	
в	Търговския	регистър	към	
Агенцията	 по	 вписванията	
и	други.
	 На	основание	чл.	26	от	
ЗЮЛНц	и	чл.	22,	т.	2	на	8	
февруари	 2019	 г.	 от	 17.30	
часа	 в	 град	 Габрово	 на	
ул.	 „Ванче	 Михайлов“	 25	
се	 проведе	 Общо	 събра-
ние	 на	 сдружение	 „Спор-
тен	клуб	Некст“	-	Габрово.
при	 следния	 дневен	 ред:	
представяне	 и	 приемане	
на	 Годишен	 финансов	 от-
чет	 и	 Годишен	 доклад	 за	
дейността	 за	 2018	 г.;	 раз-
глеждане	 и	 приемане	 на	
молби	за	нови	членове	на	
сдружението	и	други.

	 На	 основание	 чл.	 23,	
ал.	4,	т.	1	от	ЗМСМА	свик-
вам	на	 заседание	Общин-
ски	съвет	–	Габрово,	което	
ще	се	проведе	на	 25	юли	
2019	г.	от	13:00	часа	в	За-
седателна	зала	на	Община	
Габрово	 при	 следния	 про-
ект	за	дневен	ред:
	 1.	 Питания	 и	 отговор	
на	питания.
	 2.	Приемане	на	проект	
на	 Наредба	 за	 отмяна	 на	
Наредба	 №	 2	 за	 използ-
ване	и	опазване	на	улици-
те,	тротоарите,	площадите,	
пътищата,	 мостовете,	 под-
лезите,	 парковете,	 лесо-
парковете	 и	 уличните	 на-
саждения	 на	 територията	
на	община	Габрово	-	първо	
четене.
	 3.	 Приемане	 на	 отчет	
за	изпълнение	бюджета	на	
Община	Габрово	за	2018	г.
	 4.	 Актуализиран	 бю-
джет	и	информация	за	из-
пълнението	на	бюджета	на	
Община	Габрово	за	2019	г.	
към	30	юни	2019	г.
	 5.	Актуализация	на	бю-
джета	на	Община	Габрово	
за	 2019	 г.	 и	 на	 инвести-
ционната	програма.
	 6.	 Подписване	 на	 За-
пис	на	заповед	във	връзка	
с	 авансово	 плащане	 по	
проект	 №	 BG16RFOP001-
5.002-0022-С01	 „Изгражда-
не	на	Среда,	позволяваща	
предоставяне	 на	 качест-
вени	 социални	 услуги	 за	

възрастни	 и	 хора	 с	 ув-
реждания“,	финансиран	по	
Оперативна	програма	„Ре-
гиони	в	растеж“	2014-2020.
	 7.	 Поемане	 на	 общин-
ски	 дълг,	 чрез	 сключване	
на	договор	за	дългосрочен	
инвестиционен	 кредит,	 с	
цел	 осигуряване	 средства	
за	собствен	принос	на	Об-
щина	 Габрово	 и	 за	 рефи-
нансиране	 на	 разходи	 от	
собствения	принос	за	реа-
лизацията	на	проект	„Раз-
витие	на	устойчив	градски	
транспорт	на	гр.	Габрово“.
	 8.	 Одобрение	 за	 по-
даване	 на	 проектно	
предложение	 от	 Община	
Габрово	 с	 наименование:	
„ЕМО	 „Етър”	 -	 музей	 за	
креативен	 културен	 ту-
ризъм”	 по	 процедура	 №	
BG16RFOP001-6.002	„Разви-
тие	 на	 туристически	 ат-
ракции”,	 Приоритетна	 ос	
6:	 „Регионален	 туризъм“,	
Оперативна	програма	„Ре-
гиони	 в	 растеж“	 2014-2020	
г.	 и	 кандидатстване	 за	
финансиране	 с	 финансов	
инструмент	 пред	Фонд	 на	
фондовете.
	 9.	Вземане	на	Решение	
за	 изразяване	 на	 предва-
рително	писмено	съгласие	
за	становище	по	свикано-
то	 извънредно	 заседание	
на	 Общото	 събрание	 на	
Асоциация	по	В	и	К	в	обо-
собена	 територия	на	 „В	и	
К“	ООД	-	Габрово.

	 10.	 Отпускане	 на	 ин-
дивидуална	 финансова	
помощ	 за	 настаняване	 в	
„Регионален	хоспис“	ЕООД	
-	гр.	Дряново	на	Иван	Йо-
тов.
	 11.	 Изменение	 на	 Ре-
шение	 №	 127/26.06.2019	
г.	 на	 Общински	 съвет	 –	
Габрово.
	 12.	 Изпълнение	 реше-
нията	на	Общински	съвет	-	
Габрово,	приети	в	периода	
31	януари	2019	г.	 -	26	юни	
2019	г.
	 13.	Промяна	в	състава	
на	Обществения	съвет	към	
Община	Габрово.
	 14.	 Предоставяне	 без-
възмездно	 за	 управление	
на	 части	 от	 имоти	 -	 пуб-
лична	 общинска	 собстве-
ност,	представляващи	пар-
коместа	в	гаражи,	находя-
щи	се	в	сутерена	на	зала	
„Възраждане“	 и	 в	 гараж	
на	 ул.	 „Станционна“	 №	 9,	
гр.	Габрово.
	 15.	Отдаване	под	наем	
на	 част	 от	 нежилищен	
имот	 -	 частна	 общинска	
собственост,	 представля-
ващ	 приземен	 етаж	 от	
смесена	 сграда,	 находя-
ща	се	 в	 с.	 Влайчовци,	 на	
Сдружение	 Ловно-рибар-
ско	дружество	 „чардафон“	
-	Габрово.
	 16.	 Изменение	 Реше-
ние	№	19	от	31.01.2008	г.	на	
Общински	съвет	-	Габрово,	
във	връзка	с:

	 -	 продажба	 на	 общин-
ски	жилища,	намиращи	се	
в	 гр.	 Габрово,	 ул.	 „Зелена	
ливада“	 №	 34,	 вх.	 Б,	 ет.	
1,	 ап.	 3,	 бул.	 „Трети	март“	
№	 21,	 ет.	 11,	 ап.	 62,	 бул.	
„Столетов“	№	66,	вх.	Д,	ет.	
6,	ап.	18	и
	 -	 събаряне	 на	 сгради,	
частна	 общинска	 собстве-
ност,	 намиращи	 се	 в	 гр.	
Габрово.
	 17.	 Продажба	 на	 пор-
тативен	 преносим	 ски	
влек,	 тип	 -	 пътнически	
ПСБ	 11,	 монтиран	 на	 ски	
писта	в	м.	Узана.
	 18.	 Закупуване	 на	 не-
движим	имот,	 собственост	
на	частни	лица,	от	Община	
Габрово	 на	 основание	 чл.	
3,	 т.	 3,	 ал.	 1	 от	 НРПУ-
РОИ	 на	 Общински	 съвет	
–	Габрово.
	 19.	 Продажба	 на	 об-
щински	 имот,	 предвиден	
като	 придаден	 по	 регула-
ция	 към	 имот	 на	 физиче-
ски	лица	на	основание	чл.	
58,	ал.	1	и	2	от	НРПУРОИ,	
находящ	се	в	село	Музга,	
община	Габрово.
	 20.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост	 -	 зе-
меделска	 земя	 -	 имот	 №	
87120.14.8	 в	 землище	 Яво-
рец,	община	Габрово.
	 21.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост	 по	
реда	 на	 чл.	 45,	 ал.	 2	 от	

НУРУЖННОЖ	(Апартамент	
№	 7,	 ет.	 3,	 ул.	 „Д-р	 Тота	
Венкова“	№	 11,	 вх.	 Д,	 гр.	
Габрово).
	 22.	 Продажба	 на	 имот	
-	 частна	 общинска	 соб-
ственост	(УПИ	VІІ	-	складо-
во	стопанство	от	 кв.	 4,	 с.	
Враниловци).
	 23.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост	 (УПИ	
ХVІІІ.51	 –	 общ.	 обсл.	 дей-
ности	и	сграда	от	кв.	12	по	
плана	на	с.	Гъбене).
	 24.	Продажба	на	имот	-	
частна	 общинска	 собстве-
ност	(Самостоятелен	обект	
14218.513.71.1.2,	 предста-
вляващ	втори	етаж	и	част	
от	 първи	 етаж	 от	 сграда,	
находяща	 се	 в	 кв.	 Войно-
во,	община	Габрово).
	 25.	 Предоставяне	 на	
земеделски	 земи	 на	 Об-
щинска	служба	по	земеде-
лие	-	Габрово	за	възстано-
вяване	 на	 собствениците	
им,	 съгласно	 Протокол	№	
1/29.12.2008	 г.	 на	 комисия	
назначена	 със	 Заповед	
№	 РД-ЗА53/17.12.2008	 г.	
на	 директора	 на	 Област-
на	 дирекция	 „Земеделие“	
-	Габрово.
	 26.	 Предоставяне	 на	
земеделски	 земи	 на	 Об-
щинска	служба	по	земеде-
лие	-	Габрово	за	възстано-
вяване	 на	 собствениците	
им,	 съгласно	 Протокол	№	
1/29.12.2008	 г.	 на	 комисия,		

назначена	 със	 Заповед	
№	 РД-ЗА53/17.12.2008	 г.	
на	 директора	 на	 Област-
на	 дирекция	 „Земеделие“	
-	Габрово.
	 27.	 Предоставяне	 на	
земеделски	 земи	 на	 Об-
щинска	служба	по	земеде-
лие	-	Габрово	за	възстано-
вяване	 на	 собствениците	
им,	 съгласно	 Протокол	№	
1/29.12.2008	 г.	 на	 комисия,	
назначена	 със	 Заповед	
№	 РД-ЗА53/17.12.2008	 г.	
на	 директора	 на	 Област-
на	 дирекция	 „Земеделие“	
-	Габрово.
	 28.	 Предоставяне	 на	
земеделски	 земи	 на	 Об-
щинска	служба	по	земеде-
лие	-	Габрово	за	възстано-
вяване	 на	 собствениците	
им,	 съгласно	 Протокол	№	
1/29.12.2008	 г.	 на	 комисия,	
назначена	 със	 Заповед	
№	 РД-ЗА53/17.12.2008	 г.	
на	 директора	 на	 Област-
на	 дирекция	 „Земеделие“	
-	Габрово.
	 29.	 Одобряване	 на	
Подробен	 устройствен	
план	 -	 Комуникационно-
транспортен	 план	 (ПУП-
КТП)	 и	 Подробен	 устрой-
ствен	 план	 -	 Парцеларен	
план	 (ПУП-ПП)	 за	 трасе	
за	 водопровод	 до	 ПИ	 с	
идентификатор	 14218.729.1	
по	КК	на	гр.	Габрово.
	 30.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	

План	за	 застрояване	 (ПЗ)	
за	установяване	конкретен	
режим	 на	 устройство	 и	
предназначение	 на	 ПИ	 с	
проектен	 идентификатор	
43339.8.308	 по	КК	 на	 село	
Лесичарка,	 община	 Габро-
во	-	„за	производствена	и	
складова	дейност	и	трафо-
пост“.
	 31.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	
План	за	 застрояване	 (ПЗ)	
за	новообразуван	имот	№	
282,	 кадастрален	 район	
35	по	плана	на	новообра-
зуваните	 имоти	 на	 мест-
ност	 шенини,	 землище	
гр.	 Габрово,	 във	 връзка	 с	
промяна	 предназначение	
на	 земеделска	 земя	 за	
неземеделски	 нужди	 -	 „за	
жилищно	строителство“.
	 32.	 Приемане	 на	 про-
ект	на	Наредба	за	отмяна	
на	 Наредба	 №	 2	 за	 из-
ползване	 и	 опазване	 на	
улиците,	 тротоарите,	 пло-
щадите,	 пътищата,	 мос-
товете,	 подлезите,	 пар-
ковете,	 лесопарковете	 и	
уличните	 насаждения	 на	
територията	 на	 община	
Габрово	-	второ	четене.

Лена	 Георгиева,	 предсе-
дател	 на	 Общински	 съвет	
-	Габрово

Днåвåн рåä нà зàñåäàниåто нà Оáщинñки ñъвåт - Гàáрово - 25 юли, чåтвъртък

Европейските	 универ-
ситетски	 мрежи	 ще	 дадат	
възможност	за	задържане	
на	 младите	 хора,	 на	 сту-
дентите	 в	 България,	 както	
и	 за	 получаване	 на	 общи	
дипломи.	С	тези	думи	ми-
нистърът	 на	 образование-
то	 и	 науката	 Красимир	
Вълчев	се	обърна	към	рек-
тори	 и	 преподаватели	 по	
време	на	форум,	посветен	
на	качеството,	количество-
то	и	доходите	в	държавни-
те	 висши	 училища,	 орга-
низиран	 от	 Националния	
синдикат	 „Висше	 образо-
вание	и	наука“	към	КНСБ.

Според	 министър	 Въл-
чев	 висшето	 образование	
в	 страната	 е	 изправено	
пред	 предизвикателството	
да	 отговори	 на	 съвремен-
ните	 обществени	 очаква-
ния.	 По	 думите	 му	 обаче	
това	няма	как	да	се	случи	
при	настоящия	крайно	за-
творен	 модел	 на	 акаде-

мично	управление,	 крайна	
либерализация	 на	 приема	
и	избуяването	на	нерацио-
нално	 търсене	 на	 висше	
образование.	 Справедлив	
ли	 е	 този	 модел	 на	 ака-
демично	 управление	 към	
обществото,	запита	минис-
търът.

Повече	 свързаност	 и	
взаимодействие	трябва	да	
има	в	стратегиите	за	раз-
витие	 на	 висшите	 учили-
ща,	смята	той.	Тези,	които	
се	включат	в	мрежите,	ще	
бъдат	 стандарт	 за	 качест-
во,	 а	 останалите	 риску-
ват	 да	 изостанат,	 смята	
министърът.	 Той	 изрази	
съжаление,	 че	 нито	 едно	
българско	 висше	 училище	
не	 е	 включено	 в	 списъка	
на	европейските	универси-
тетски	мрежи.

Според	 министър	 Въл-
чев	има	неравенства	в	об-
разованието.	 Голяма	 част	
от	младите	преподаватели	

се	 губят,	 защото	 самите	
учебни	 заведения	 използ-
ват	 модел	 за	 формиране	
на	възнагражденията,	ори-

ентиран	към	по-възрастни-
те.	До	2,6	пъти	е	разликата	
между	 най-ниските	 и	 най-
високите	 възнаграждения	

във	 висшите	 училища,	 по-
сочи	 министърът,	 докато	
в	 системата	 на	 средното	
образование	тази	разлика	
е	 1,5	пъти.	В	измененията	
и	 допълненията	 в	 Закона	
за	 висшето	 образование	
има	 текст	 за	 определяне	
на	 минимална	 заплата	 за	
преподавателска	длъжност	
в	 университетите,	 като	
това	 се	 отнася	 за	 най-
ниската	 преподавателска	
длъжност.

В	поправките	се	пред-
вижда	също	младите	учени	
да	 могат	 да	 участват	 в	
управлението	 на	 универ-
ситетите.	 По	 този	 начин	
от	 рано	 ще	 им	 се	 дава	
възможност	за	кариерно	и	
управленско	 развитие.	 Те	
са	 най-дългосрочно	 заин-
тересувани	 от	 развитието	
на	висшето	 училище,	 смя-
та	министърът.

„Ние	 трябва	 да	 фи-
нансираме	политики,	 а	 не	

общо	 поддържане.	 Пове-
че	 средства	 предполагат	
обединения	 и	 привличане	
и	 на	 младите	 преподава-
тели“,	 заяви	 министърът	
в	 отговор	 на	 изказвания,	
че	 средствата	 от	 бюдже-
та	 не	 са	 достатъчни.	 Той	
съобщи,	 че	 се	 предвижда	
финансиране	 на	 консоли-
диране	 на	 университетите	
у	нас,	както	и	национални	
програми	 за	 политики	 в	
системата	за	висше	обра-
зование.

Приемът	 във	 висши	
училища	 ще	 продължи	 да	
намалява,	 особено	 в	 со-
циалните,	 стопанските	 и	
правните	 науки,	 каза	 още	
министър	 Вълчев.	 Той	
анонсира	 промени,	 насо-
чени	 към	 привличане	 на	
чуждестранни	 студенти	 и	
младежи	 от	 българските	
диаспори.	 Ще	 се	 облекчи	
кандидатстването	 от	 чуж-
бина	чрез	специална	плат-

форма,	за	да	не	се	налага	
кандидат-студентите	да	пъ-
туват	често	до	България.

Председателят	 на	 ко-
мисията	 по	 образование	
и	 наука	 в	 Народното	 съ-
брание	 Милена	 Дамянова	
определи	 като	 положител-
но	 предложението	 с	 про-
мените	в	Закона	за	висше	
образование	 програмната	
акредитация	 на	 висшите	
училища	 да	 се	 извършва	
от	 чуждестранни	 агенции,	
членове	 на	 Европейската	
асоциация	 за	 осигуряване	
на	качеството	във	висшето	
образование.	 Тя	 призова	
ректорите	 за	 повече	 уси-
лия	към	задържане	на	зна-
ещите	 и	 можещите	 хора	
в	 страната.	 Разпределе-
нието	 на	 средствата	 за	
учебните	заведения	трябва	
да	бъде	на	база	постигна-
ти	резултати,	каза	от	своя	
страна	 кметът	 на	 София	
Йорданка	Фандъкова.

Крàñимир Вълчåв: "Европåйñкитå унивåрñитåтñки мрåжи щå äàäàт 
възможноñт зà зàäържàнå нà млàäитå хорà, нà ñтуäåнтитå в Бълãàрия"

На	 23	юли	ще	 се	 проведе	 разширено	 заседание	
на	Областната	епизоотична	комисия,	в	което	участие	
ще	вземат	д-р	Георги	Желев	и	доц.	Койчо	Коев	от	ТУ	-	
ВМФ,	гр.	Стара	Загора.

В	 15:00	 часа	 е	 предвидена	 среща	 за	 медии	 в	
Заседателната	 зала	 на	Областната	 администрация	 с	
актуална	 информация	 за	 болестта	 африканска	 чума	
по	свинете	в	частност	-	област	Габрово.

продължава от стр. 1
Презентация	 на	 семи-

нара	изнесе	и	председате-
лят	 на	 Балканския	 инсти-
тут	 по	 труда	 и	 социална	
политика	 Иван	 Нейков,	
който	 отбеляза,	 че	 една	
втора	 от	 хората,	 родени	
след	 1	 януари	 2018	 г.,	 ще	
доживеят	100-годишна	въз-
раст.	 На	 всеки	 10	 годи-
ни	 продължителността	 на	
живота	 се	 увеличава	 с	 2	
години.

„На	 опашката	 в	 Ев-
ропейския	 съюз	 сме	 по	
здраве	на	възрастното	на-
селение.	Ние	сме	на	26-то	
място.	 По-добре	 стоим	 в	
класацията	по	работна	за-
етост	на	пенсионерите,	на	
20-та	позиция.

Това	 са	 част	 от	 пока-
зателите,	 залегнали	 в	 Ин-
декса	 за	 активен	 начин	
на	 живот	 на	 възрастни-
те	 хора,	 съобщи	 Злати-
на	Найденова	–	експерт	в	
Министерството	 на	 труда	
и	социалната	политика	по	

време	 на	 семинара	 в	ца-
рево.	 -	 В	 тази	 категория	
попадат	 хората	 на	 65	 го-
дини	и	 над	 тази	 възраст”,	
поясни	тя.

Твърде	 нисък	 е	 и	 де-
лът	 на	 възрастното	 насе-
ление,	 ползващо	 интернет	
технологиите,	 което	 също	
е	 показател,	 залегал	 във		
въпросния	индекс.		

По	 думите	 на	 Найде-
нова	 амбицията	 е	 в	 след-
ващите	години	да	бъде	по-
стигнато	 средното,	 14-то	
място	в	Европа.

Изпратени	са	писма	до	
всички	 отговорни	 институ-
ции	 за	 вкючване	 в	 Стра-
тегията	 за	 активен	 начин	
на	 живот	 на	 възрастните	
хора,	 която	 беше	 приета	
през	 месец	 март	 тази	 го-
дина.	 Сред	 тях	 са	 БАН	 и	
НСИ.	 От	 тях	 са	 поиска-
ни	 всички	 мерки,	 които	
са	 разработвали	 до	 мо-
мента	 за	 насърчаване	 на	
възрастните	 към	 активен	
начин	 на	 живот.	 Инфор-

мацията	 трябва	 да	 бъде	
предоставена	 до	 края	 на	
месец	 август,	 като	 през	
септември	 експерти	 на	
Министерството	 на	 тру-
да	 и	 социалната	 полити-
ка	 ще	 я	 обобщи	 и	 внесе	
в	 Министерския	 съвет	 за	
разглеждане,	каза	експерт	
Златина	Найденова.

Според	 Европейската	
комисия	 терминът	активен	
начин	 на	 живот	 на	 въз-
растните	 хора	 означава	
приспособяване	на	начина	
на	 живот	 към	 факта,	 че	
неговата	 продължителност	
се	увеличава.		

Индексът	 за	 активен	
начин	 на	 живот	 на	 въз-
растните	 хора	 пък	 е	 ин-
струмент	за	измерване	на	
неизползвания	 потенциал	
за	 активно	 и	 здравослов-
но	 стареене	 на	 национал-
но	и	регионално	ниво.	Той	
е	 изграден	 от	 22	 индика-
тора,	 сред	 които	 заетост,	
участие	в	обществото,	 не-
зависим	и	сигурен	живот	в	

добро	здраве.
От	 МТСП	 припомниха,	

че	 тененцията	 в	 България	
е	населението	не	само	да	
намалява,	 но	 и	 да	 заста-
рява.

По	 данни	 на	 НСИ	 хо-
рата	 на	 65	 и	 повече	 го-
дини	 към	 края	 на	 2018	 г.	
са	 1	 493	 111	 души,	 кое-
то	 представлява	 21,3%	 от	
това	 в	 цялата	 страна.	 В	
сравнение	 с	 2017	 година	
броят	им	е	нарастнал	с	0,3	
на	сто.	Най-много	са	те	в	
областите	 Видин	 –	 29,6%,	
Габрово – 28,6%	и	Кюстен-
дил	–	27,3	на	сто.	Общо	в	
двадесет	обрасти	този	дял	
е	 над	 средния	 за	 страна-
та.	Най-нисък	е	делът	им	в	
столицата	–	17,5%	и	Варна	
–	18,9	процента.

Даннте	 показват,	 че	
средно	 на	 100	 излизащи	
от	пазара	на	труда	влизат	
64	 нови.	 Дисбалансът	 в	
това	 отношение	 по	 обла-
сти	обаче	е	голям	–	в	Смо-
лян	 на	 100	 пенсиониращи	

се	 започват	 работа	 едва	
35	човека.

1208	лв.	е	средната	ра-
ботна	 заплата	 за	 страна-
та.	В	Бургас	средната	ра-
ботна	 заплата	 е	 под	 1000	
лева.	Изпреварват	го	Ста-
ра	Загора	и	Габрово.

Предвижда	се	изготвя-
нето	 на	 национален	 план	
за	 условията,	 които	 ще	
предостави	 държавата	 на	
възрастните	 хора	 до	 2030	
година.	 Сред	 тях	 са	 въз-
можности	 за	 осигуряване	
на	работа,	професионални	
обучения,	предоставяне	на	
специализирани	 услуги	 за	
работници	 и	 подобряване	
на	 здравето	 на	 хората	 в	
пенсионна	възраст.	Плани-
ра	 се	 и	 предоставяне	 на	
гъвкави	 услуги	 на	 пазара	
на	 труда	 и	 социални	 гри-
жи,	 което	 означава	 въз-
можности	 за	 работещите	
да	 бъде	 организиран	 ра-
ботният	им	ден	така,	че	те	
да	могат	да	се	грижат	и	за	
възрастните	си	родители.

Слàãàт отново Гàáрово в компàниятà нà Виäин и 
Кюñтåнäил ñ нàй-виñок äял възрàñтно нàñåлåниå 
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Една	 книга	 и	 нейният	
автор	са	поредното	свиде-
телство,	 че	 развитието	 на	
селищата,	 изявите	 на	 тях-
ното	 население	 и	 отдел-
ните	обществени	личности	
не	затварят	понятието	„ло-
кална	 история”	 в	 стесне-
ните	 рамки	 на	 местното	
краезнание.	 Книгата	 на	
Стоян	 Марков	 „Град	 Бяла	
(Антропогеографски	проуч-
вания)”,	издадена	в	София	
през	 1937	 г.,	 е	 сред	 дока-
зателствата	 за	 широките	
граници	 на	 историческите	
взаимовръзки	 между	 гр.	
Бяла	(Русенско),	гр.	Габро-
во	 и	 Габровско.	 Новото	
фототипно,	 допълнено	 и	
разширено	издание	е	пос-
ветено	на	120-годишнината	
от	 рождението	 на	 автора.	
А	 събитието	 по	 неговото	
представяне	 бе	 повод	 да	
потърсим	 обвързаността	
между	минало	и	настояще	
на	 двете	 селища,	 да	 зат-
върдим	 с	 конкретни	 при-
мери	наличието	на	„много	
стари	 и	 трайни	 историче-
ски,	 културни,	 демограф-
ски	 и	 др.	 връзки”,	 които	
според	 местния	 историк	
Дянко	 Колев	 не	 само	 съ-
ществуват	 между	 тях	 от	
векове,	 но	 имат	 и	 разно-
посочен	 характер,	 с	 учас-
тието	 на	 значими	 лично-
сти-габровци.	 Габрово	 се	
явява	и	брънката	от	съвре-
менната	свързаност	между	
книга-автор-наследници.

На	13	юни	2019	г.	зала-
та	 на	 читалище	 „Трудолю-
бие	–	1884	 г.”	в	 град	Бяла	
е	препълнена	от	различни	
по	 възраст,	 социална	 и	
обществена	 принадлеж-
ност	 беленчани.	 Признак,	
че	 „интересът	 е	 жив”,	 а	
книгата	-	„знакова”	за	гра-
да,	 по	 думите	 на	 кмета	
на	 Община	 Бяла	 Димитър	
Славов,	 който	 откри	 съ-
битието.	 В	 присъствието	
още	на	проф.	Пламен	Па-
влов	 от	Великотърновския	
университет	 -	 автор	 на	
предговора,	 Дянко	 Колев	
-	 съставител	 и	 редактор,	
Богомил	 и	 Станислав	 Не-
девски	 -	внуци	на	автора,	
представители	 на	 Държа-
вен	 архив	 –	 Монтана,	 къ-
дето	се	съхранява	негови-
ят	 личен	архив,	 тя	 е	офи-
циално	 представена.	 Съ-
битието	 е	 съпроводено	 с	
изложба	на	ДА	–	Монтана	
от	архивни	снимки	и	фак-
симилета	 на	 документи,	
посветена	 на	 Стоян	 Мар-
ков,	 свързал	 голяма	 част	
от	живота	 и	 дейността	 си	
на	 учител,	 общественик	
и	 краевед	 с	 някогашния	
град	Фердинанд	 (по-късно	
Михайловград,	 дн.	 Монта-
на).		 	 	
„Татко	беше	добър	и	умен	
човек,	непрактичен,	но	чо-
век	 на	 науката.	 Учеше	ме	
да	 обичам	 хората,	 да	 им	
прощавам.	 Съветваше	 ме:	
за	 всичко	 първо	 ще	 тър-
сиш	 вината	 в	 себе	 си,	 а	
после	в	другите”	–	споделя	
за	своя	баща	и	напътстви-
ята	му	Веселина	Недевска,	
един	от	ръководителите	на	
Дома	на	културата	„Еману-
ил	 Манолов”	 в	 Габрово	 в	
периода	 юли	 1985	 –	 март	
1988	 г.	 Родена	 през	 1941	
г.,	 по	 време	 на	 Гоцедел-
чевския	 учителски	 период	
на	 Стоян	Марков,	 дъщеря	
му	 свързва	 своя	 живот	 с	
габровеца	 Минчо	 Недев-
ски	и	създава	семейство	с	
двама	сина,	които	днес	се	
развиват	 в	 техническата	
област	 като	 специалисти-
инженери.	 Според	 разка-
зите	 на	 своята	 баба	 вну-
ците	му	го	определят	като	
„много	 скромен,	 сладко-
думен	 мъдрец”,	 за	 когото	
„всички	 хора	 бяха	 добри,	
а	той	много	далече	от	па-
рите	и	битовизмите”.	чрез	
неговите	 книги	 те	 „преот-
криват”	дядо	си,	за	когото	

са	 чували,	 че	 „хора	 от	
цяла	България”	го	наричат	
„Даскала”	 и	 продължават	
да	си	спомнят	с	„уважение	
за	него”.		 	
	 Стоян	Марков	е	роден	
на	25	ноември	1898	г.	в	с.	
Новачене,	Орханийско	(дн.	
Ботевградско).	Въпреки	че	

е	от	бедно	семейство,	той	
получава	добро	образова-
ние	и	през	1930	г.	завърш-
ва	Софийския	университет,	
специалност	 „История	 и	
география“.	 Негови	 препо-
даватели	 са	 изтъкнатите	
професори	 и	 учени	 Васил	
Златарски,	 Петър	 Мутаф-
чиев,	Анастас	Иширков,	Га-
врил	Кацаров,	Жеко	Радев	
и	 др.	 Повишава	 научната	
си	 и	 езикова	 квалифика-
ция	като	специализира	не-
колкократно	 в	 Германия,	
Франция	и	Австрия.	Почти	
целия	 си	 професионален	
път	 –	 около	 30	 години,	
той	 посвещава	 на	 учител-
ството.	До	1957	г.	е	учител	
или	 директор	 на	 гимна-
зиите	 в	 градовете	 Бяла,	
Фердинанд	 (дн.	 Монтана),	
Неврокоп	 (дн.	 Гоце	 Дел-
чев),	 Белоградчик,	 Лом,	
Криводол,	 училището	 в	 с.	
Ружинци,	 Видинско.	 Ос-
вен	 чрез	 учителските	 си	
занимания,	 Стоян	 Марков	
насочва	 своите	 познания	
за	 реализирането	 на	 ис-
торически	 и	 антропогео-
графски	 изследвания.	 В	
период	 от	 седем	 години	
(1937-1944	г.)	той	успява	да	
публикува	 истории	 на	 две	
от	 селищата,	 в	 които	 ра-
боти	–	Бяла	и	Фердинанд.	
„Трудно	 се	 пишат	 и	 изда-
ват	книги	в	днешните	вре-
мена	–	служебни	причини,	
липса	на	хартия	и	уредени	
печатници	 в	 провинцията,	
далеч	 от	 културен	 център,	
както	 и	 материални	 сред-
ства.	 [...]	Верен	на	завета	
на	 моя	 покоен	 професор	
Иширков,	че	всяко	селище	
трябва	 да	 има	 своя	 ис-
тория,	 преодолях	 горните	
пречки...”	 –	 споделя	 той	 в	
писмо	 (оригиналът е в личния 
му архивен фонд в ДА - Мон-
тана)	 относно	 трудностите	
по	издателската	и	разпро-
странителската	си	работа.	

Проф.	Павлов	отбеляза	
пред	 беленската	 общест-
веност,	 че	 историята	 на	
гр.	Бяла,	която	е	„с	много	
дълбоки	 пластове”,	 след	
повече	от	80	години	„отно-
во	излиза	от	забвението	и	
дава	 повод	 за	 размисли”.	
Той	 счита,	 че	 „изследва-
нето	на	Стоян	Марков	[…]	
има	 както	 научна,	 така	 и	
своята	 обществена	 значи-
мост”.	 Със	 „завръщането”	
си	неговата	книга,	отдавна	
превърнала	 се	 в	 библи-
ографска	 рядкост,	 макар	
че	 е	 малка,	 е	 „интересна	
и	 съдържателна”,	 съхра-
нила	 „високата	 си	 науч-
но-познавателна	 стойност”	
и	 сега.	 Идеята	 за	 новото	
издание,	 цялостната	 кон-

цепция	по	реализацията	й,	
както	и	редакцията	на	кни-
гата	 принадлежи	 на	 Дян-
ко	Колев.	Като	съставител	
той	прилага	свои	бележки	
и	 добавки,	 които	 влагат	
пояснения,	 осъвременява-
не	 на	 съдържанието	 чрез	
излязлата	 по-късно	 исто-

риография	 по	 темата.	 Не-
гово	дело	са	още:	биогра-
фията	на	автора,	поставил	
„здравата	 основа,	 върху	
която	днешните	и	утрешни-
те	изследователи	на	мест-
ната	 история	 ще	 я	 над-
граждат	 и	 допълват”;	 пре-
цизно	оформените	Именен	
и	 Географски	 показалци,	
които	 подпомагат	 по-лес-
ното	използване	на	ориги-
налното	 изложение;	 Хро-
никата	от	събития	и	факти	
(уникална	 по	 замисъл	 и	
изпълнение)	 -	 от	 първите	
писмени	 извори	 (турски)	
за	 селището	 (1544-1545	 г.)	
до	 1937	 г.,	 когато	 е	 пуб-
ликувана	 първата	 история	
на	 гр.	 Бяла,	 авторство	 на	
Стоян	 Марков;	 включен	 е	
и	 нов	илюстративен	мате-
риал	–	13	снимки	на	авто-
ра	 и	 на	 интересни	 лично-
сти	–	част	от	историята	на	
селището,	 които	 допълват	
онези	 (12	 броя),	 част	 от	
автентичното	издание.	

В	предговора	е	отбеля-
зано,	 че	 Стоян	 Марков	 е	
„съумял	 да	 „запечата”	 ин-
тересни	моменти	от	разви-
тието	 на	 Бяла	 и	 региона”	
през	ХIХ	-	началните	десе-
тилетия	 на	 ХХ	 век.	 Проф.	
Павлов	 счита,	 че	 авторът	
„излиза	извън	категорията	
на	 т.	 нар.	 „кабинетни”	 из-
следователи”.	 Проникнал	
е	 „дълбоко	 в	 проучваната	
историческа	 и	 обществе-
на	 проблематика”.	 Той	 е	
категоричен,	 че	 „не	 става	
дума	 само	 за	 стандартни	
понятия	 от	 рода	 на	 „кра-
езнание”,	 „локална	 исто-
рия”,	 а	 за	 „показване	 на	
реалното	място	на	града	и	
неговият	район	в	миналото	
на	 България	 като	 цяло”.	А	
ние	 ще	 добавим	 -	 и	 със	
значение	 за	 разкриване	
многообразните	му	връзки	
или	отношения	с	личности	
и	 събития	 с	 повече	 от	 70	
български	и	чуждестранни	
селища	 преди	 и	 след	 Ос-
вобождението.	 	
	 Върху	 страниците	 на	
книгата	 се	 откриват	 име-
ната	на	Габрово,	Дряново,	
Севлиево,	 Трявна,	 които	
са	 отбелязани	 от	 автора	
според	 различни	 момен-
ти	 от	 изясняване	 съдър-
жанието	 на	 беленската	
история.	 „Още	 в	 първите	
десетилетия	 на	 ХIХ	 век	 в	
Бяла	 се	 заселват	 много	
семейства	 от	 Габрово	 и	
района,	 т.	 нар.	 балкан-
джии.	 По-късно	 при	 стро-
ителството	 на	 моста	 над	
река	Янтра	(1865-1867)	има	
голяма	 група	 майстори	 от	
Габровско,	такива	участват	
и	 при	 строежа	 на	 новата	

църква	 в	 града	 (1910-1915	
г.)”	 -	 споделя	 Дянко	 Ко-
лев.	 А	 според	 свидетел-
ствата	 на	 Стоян	 Марков:	
„Балканджиите	 или	 граж-
даните,	 както	 ги	 наричат	
тук,	са	се	заселили	не	по-
късно	 от	 стотина	 години	
и	 произлизат	 главно	 от	

Балкана	 (Габрово,	 Трявна	
и	 др.).	 Свободолюбивият	
дух	на	българите	в	Балка-
на	 е	 бил	 по-добре	 запа-
зен,	 освен	 това	 гъстотата	
на	 населението	 и	 оскъд-
ната	 балканска	 почва	 са	
станали	 причина	 там	 да	
се	 развие	 по-голяма	 ин-
телигентност	 и	 предпри-
емчивост	 на	 населението.	
Поради	тия	свои	качества	
балканджията	 успява	 бър-
зо	в	новите	си	поселения.	
Тук	 те	 са	 главно	 занаят-
чийският	 и	 търговският	
елемент”.	 Проф.	 Николай	

Ковачев	сочи,	че	след	Ос-
вобождението	 нова	 вълна	
на	 масови	 изселвания	 от	
Габрово	и	Габровския	край	
се	 осъществява	 на	 север	
към	 Дунавската	 равнина	
–	 в	 Свищовско,	 Русенско,	
Беленско.	 Интересна	 ста-
тистика	 предлага	 Стоян	
Марков	 в	 книгата	 си	 от-
носно	 процесите	 на	 из-
селвания	 и	 преселвания	
през	първата	половина	на	
30-те	години	на	ХХ	век.	Той	
изтъква,	 че	 през	 шестго-
дишния	 период	 на	 1930-
1935	г.	са	изселени	с	ново	
местожителство	в	Габрово	
4-ма	 мъже	 и	 3	 жени	 бе-
ленчани.	По	същото	време	
в	 Бяла	 се	 преселват	 от	
Дряново	 1	мъж	и	 5	жени.	
Обобщението	 му	 е,	 че	
през	 „последните	 години	
[има	 се	 предвид	 втората	
половина	 на	 30-те	 години]	
преселването	 на	 балкан-
джии	 е	 напълно	 спряло”.	
Именно	 това	 население,	
според	 автора,	 „промени	

и	 физиономията	 на	 Бяла	
по	 отношение	 на	 нейното	
стопанство”.	Като	придава	
особено	значение	на	„тър-
говският,	 занаятчийският	
и	 чиновническият	 елемент	
в	 Бяла”,	 Стоян	 Марков	
бележи	 -	 „в	 голямото	 си	
мнозинство	 придошло[то]	
„балканджийско”	 населе-
ние”	е	притежател	на	„ма-
газините,	шивачниците,	со-
долимонадените	 фабрики	
и	 всички	 други	 индустри-
ални	 (макар	 и	 дребни)	 и	
занаятчийски	заведения”.

С	 отличното	 си	 гео-
графско	 положение	 (по	
мнението	 на	 унгарския	
учен	и	пътешественик	Фе-
ликс	 Каниц)	 Бяла	 обра-
зува	 „централен	 пункт	 на	
пътищата”,	 които	 свързват	
Свищов	и	Русе	с	важните	
центрове:	Търново,	шумен,	
Пловдив,	 между	 които	
в	 книгата	 е	 посочено	 и	
Габрово.	Като	част	от	Мид-
хатовият	 (Мидхат	 паша,	
валия	на	Дунавска	област)	
път,	през	1867	г.	е	построе-
но	шосейното	разклонение	
между	Търново	и	 Габрово.	
„Един	 път	 дава	 плод	 и	
полза,	 ако	 се	 докара	 до	
едно	 пристанище	 или	 до	
един	 търговски	 център”	 -	
това	е	основната	максима	
в	управлението	на	Мидхат	
паша.	Затова	и	важен	мо-
мент	 в	 неговата	 политика	
е	 изграждането	 на	 пътна	
система,	която	да	стимули-
ра	развитието	на	търговия-
та,	да	обезпечава	сигурна	
връзка	 с	 отделните	 сто-
пански	 области.	 Габров-
ските	 търговци	 използват	
Русе	 като	 междинен	 па-
зар,	 където	 те	 сключват	
нови	 или	 приключват	 ста-
ри	 сделки,	 като	 търговско	
средище,	 пряка	 връзка	 с	
водния	 път	 по	 р.	 Дунав	
или	в	което	се	съсредото-

чават	 обслужващите	 тър-
говията	 съоръжения.	 Без	
съмнение	 намиращото	 се	
на	 пътя	 към	 дунавското	
пристанище	 селище	 Бяла	
е	 етап	 от	 преминаването	
на	 шосето	 Габрово-Тър-
ново-Русе,	 което	 е	 пред-
почитано	 от	 габровските	
търговци	 и	 кираджии.	 А	
„прочутите	 беленски	 хани-
ща”,	разположени	от	двете	
му	 страни,	 са	 им	 добре	
познати.	Освен	търговския	
път,	 свързващо	 звено	 в	
географската	 характерис-
тика	на	Бяла	и	 Габрово	е	
река	Янтра.	Габрово	е	най-
голямото	 селище	 по	 ней-
ното	горно	течение,	а	Бяла	
е	 разположен	 на	 десния	
й	 бряг,	 където	 тя	 прави	
най-големия	 си	 завой	 при	
три	крайречни	хълма	и	до-
лината,	 заградена	 между	
тях.	 Но	 най-съществената	
връзка	 с	 Габровския	 край	
е	мостът	на	Уста	Колю	Фи-
чето,	 родом	 от	 Дряново.	
Построен	 през	 1865-1867	

г.,	 той	 е	 „едно	 от	 най-
красивите	и	монументални	
съоръжения	на	Балканите”	
по	оценката	на	Ф.	Каниц.	
Впечатлява	 не	 само	 със	
своите	 13	 подпори	 и	 14	
извити	 свода,	 но	 и	 със	
съграденото	 за	 първи	 път	
право	 платно	 по	 него.	 В	
книгата	делото	на	дрянов-
ския	 майстор-строител	 се	
свързва	 и	 със	 „старинния	
красив	 изглед”	 на	 Севли-
евския	мост.	След	голямо-
то	наводнение	от	1897	г.	и	
двете	 мостови	 съоръже-
ния	загубват	облика	си	на	
„най-хубавите	 архитектур-
ни	паметници	от	миналото	
ни”	–	бележи	в	частта	„Хи-
дрография”	на	изследване-
то	си	Стоян	Марков.	

Връзката	 Габрово	 –	
Бяла	 „се	 подхранва	 и	 с	
три	особено	значими	лич-
ности.	 Тримата	 габровци	
с	изключително	интересни	
съдби,	 вплетени	 в	 исто-
рията	 на	 Бяла	 (обявен	 за	
център	на	градска	община	
през	1891	г.),	са	свещеник,	
лекар-полиглот	и	министър	
на	 финансите”	 –	 разказ-
ва	 Дянко	 Колев.	 Първият	
е	отец	Петър	цокев	(1856-
1910	 г.),	 близък	 роднина	
на	 известния	 габровски	
художник	от	ХIХ	век	Хрис-
то	 цокев,	 най-вероятно	
са	 братовчеди.	Той	 е	 бил	
възрожденски	 учител	 в	
с.	 Попина,	 Силистренско	
(1870-1877	 г.),	 и	 финансов	
служител	в	Тутракан,	а	до	
края	на	живота	си	е	ено-
рийски	 свещеник	 в	 Бяла	
(1889-1910	 г.),	 където	е	по-
гребан.	Петър	цокев	има	и	
ключова	роля	при	строежа	
на	новата	църква.	

Вторият	 е	 д-р	 Стефан	
Гунчев	 (1868-1925	 г.),	 кой-
то	 в	 периода	 1903-1907	
г.	 е	 околийски	 лекар	 в	
Бяла.	 Произхожда	 от	 из-

вестната	 габровска	 фами-
лия	 Гунчеви.	 Оценяван	 е	
като	 изключителен	 поли-
глот,	 който	 владее	 френ-
ски,	 немски,	 английски,	
италиански,	 латински	 и	
всички	 славянски	 езици.	
Първоначално	 е	 учител	 в	
гр.	 Попово	 (1888-1893	 г.),	
след	 което	 учи	 медицина	
в	Лил,	Франция	 (1893-1899	
г.).	Практикува	 като	 лекар	
в		Троян,	Бяла,	Панагюри-
ще,	Габрово	и	др.	Баща	е	
на	 многолюдна	 челяд	 -	 8	
деца,	от	които	двама	про-
фесори:	 географът	 Гунчо	
Гунчев	(1904-1940	г.),	роден	
в	гр.	Бяла,	е	преподавател	
в	 Софийския	 университет	
и	 биологът	 Здравко	 Гун-
чев	 (1910-1973	 г.).	 И	 тре-
тият	 габровец	 е	 с	 впе-
чатляваща	 визитка.	 Лазар	
Паяков	 (1860-1910	 г.)	 също	
произхожда	 от	 богата	фа-
милия.	 Завършва	 Робърт	
колеж	 в	 цариград	 (1878	
г.)	 и	 Висшето	 търговско	
училище	 в	 Париж	 (1883	

г.).	След	това	е	учител	две	
години	 (1884-1886	 г.)	 в	Со-
лунската	 мъжка	 гимназия,	
учител	и	директор	на	Тър-
говската	 гимназия	 в	 Сви-
щов	 (1887-1893	 г.),	 от	 1893	
г.	до	1903	г.	се	установява	
във	Варна,	където	се	зани-
мава	с	търговия	и	банкер-
ство,	 член	 и	 председател	
е	 на	 Варненската	 търгов-
ско-индустриална	 камара,	
министър	 на	 финансите	 е	
в	 няколко	 правителства	
(1903-1908	 г.),	 управлява	 и	
Министерството	на	народ-
ното	 просвещение	 (януа-
ри-март	1907	г.).	През	1906	
г.	 Лазар	 Паяков	 дарява	
голяма	 сума	 за	 градски	
часовник,	 който	 е	 монти-
ран	 на	 построената	 още	
през	 1872	 г.	 часовникова	
кула,	намираща	се	и	днес	
до	 църквата	 в	 Бяла.	Това	
е	първото	голямо	дарение	
в	историята	на	Бяла	през	
ХХ	век.	И	нещо	много	лю-
бопитно	 -	 Лазар	 Паяков	
и	 д-р	Стефан	 Гунчев	 са	 т.	
нар.	 „придобити”	 роднини.	
Сестрата	 на	Лазар	 -	Дон-
ка	 Паякова-Конкилева,	 е	
тъща	 на	 доктора	 –	 майка	
на	 съпругата	 му	 Велика.	
През	 годините	 името	 габ-
ровец	 и	 балканджия	 се	
превръща	 в	 нарицателно	
за	 беленската	 история.	
Като	 очертава	 „основните	
параметри	 в	 обществено-
историческото	 развитие	
на	 Бяла	 през	 вековете”,	
Стоян	Марков	„прави	уни-
кална	 аналитична	 снимка”	
на	многопосочните	й	връз-
ки	с	по-близки	и	по-далеч-
ни	български	 селища,	 в	 т.	
ч.	 с	 Габрово	 и	 Габровско.	
Затова	 и	 авторът	 е	 оп-
ределян	 от	 съвременната	
историография	 за	 „пока-
зателен	 пример	 за	 рав-
нището	 на	 академичното	
образование,	 ценностната	

система,	 научните	 интере-
си	 и	 модерният	 патрио-
тичен	 дух	 на	 българското	
учителство”	 през	 30-40-те	
години	на	ХХ	век.	Прежи-
вял	 първите	 си	 и	 вероят-
но	 най-хубави	 учителски	
години	 в	 Бяла,	 той	 съби-
ра,	анализира	и	обобщава	
„своите	наблюдения	за	фи-
зико-географските	 харак-
теристики	 на	 Бяла	 и	 ней-
ния	район”,	както	и	„бога-
тото	 културно-историческо	
наследство”,	 „стопанските	
промени,	 социално-психо-
логическия	 облик	 на	 тога-
вашните	 жители	 на	 града	
и	околията”.		 	
	 Днес	 Стоян	 Марков	
буди	у	внуците	си	Богомил	
и	Станислав	„особено	ува-
жение”,	възприема	се	като	
„странен,	но	много	земен”,	
а	 за	 дъщеря	 си	 Веселина	
Недевска	 той	 продължа-
ва	 да	 бъде	 „най-добрия	
учител	 и	 човек	 с	 големи	
ораторски	 качества,	 из-
ключително	скромен”.	

Гàáрово, Гàáровñкият крàй и Бялà - áрънкàтà от отминàлàтà и ñъврåмåннà 
ñвързàноñт мåжäу åäнà книãà, нåйния àвтор и нàñлåäницитå му

От ляво надясно: Станислав Недевски, проф. Пламен Павлов, Дянко Колев, Богомил Недевски
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Според	легендите	и	ис-
ториите	двата	брата	Кирил	
и	 Методий	 като	 солуняне	
или	 тесалоникяне	 изучили	
българският	 или	 словен-
ският	 язик	 от	 словенете,	
които	живели	в	Солун	и	в	
неговите	села.

Освен	 вишеречените	
причини,	 какво	 тия	 бра-
тия	и	да	са	били	греци	не	
могли	 да	 научат	 соверше-
но	той	язик,	аз	предлагам	
на	 критиците	 да	 издирят	
още	 това	 обстоятелство.	
Греците	 от	 вкоренялото	 в	
них	искони	предубеждение	
и	 народна	 гордост	 считат	
за	 унижение,	 ако	 ся	 учат	
варварски	 язик,	 каквото	
тии	 наричат	 сичките	 сло-
венски	 наречия,	 защото	
си	 имат	 елинският,	 кого-
то	 толко	 тънко	 обработи-
ха	 в	 цветущето	 време	 на	
нихната	 республика.	 Тии	
могаха	да	изгонят	римски-
ят	 язик	 и	 из	 канцеларии-
те	 (мехкемета)	 на	 своите	
победители	 римляне	 и	 да	
воведат	 във	 Восточната	
римска	 империя	 гречески-
ят	 или	 елинският,	 който	 в	
сегашният	си	вид	ся	е	от-
далечил	 от	 старият	 много	
повече,	 нежели	 сегашният	
български	 от	 тогавашният,	
что	ся	говорили	в	девятият	
век.	Може	да	е	това	само	
причината,	дето	новите	им	
победители,	 българите,	 и	
другите	 народи	 зели	 да	
наричат	Римската	империя	
Греческа.	 Грецкото	 само-
любство	 ся	 показвало	 ся-
къде,	 каквото	 в	 граждан-
ските	 и	 военните	 работи,	
така	 и	 в	 самата	 ученост.	
Който	 престъпи	 общите	
правила	 на	 господству-
ющата	 политика,	 той	 ся	
почиташе	за	низък	от	гре-
дите,	които	бяха	облечени	
и	в	 громогласното	имя	на	
владелците	 на	 тогдашният	
известен	 свят.	 Как	 сино-
вете	 на	 един	 знаменити	
римски	 сановник,	 който	
беше	сотник	в	император-
ската	служба,	Кирил	и	Ме-
тодий,	 да	 учат	 варварски	
язик?	Това	щеха	да	го	счи-
тат	 за	 низост,	 унижение,	
отступление	 от	 здравият	
смисъл.	 Това	 закореня-
ло	 грецко	 самолюбие	 ся	
удержа	 и	 в	 турското	 им	
поданство	 и	 господству-
ва	 между	 них	 и	 досега.	
Нека	 в	 сегашното	 време	
ми	покажат	в	Турция	поне	
едного	 (не	грекомана	бъл-
гарина,	които	са	много	по	
Европейската	 Турция)	 да	
знае	 совершено	 българ-
ският	 язик	 или	 да	 забере	
да	 го	 учи?	 От	 тии	 греци,	
които	живеят	в	Русия,	дето	
ся	 нуждават	 заради	 сно-
шенията	 си	 и	 торговията	
от	 руският	 язик,	 мнозина	
ли	 учат	 децата	 си	 руски?	
И	 в	 сами	 Атини,	 столни-
ната	 на	 новосоставленото	
Грецко	 кралевство,	 дето	
веке	 са	 учреждени	 сички-
те	 началните	 и	 високите	
училища,	 досега	 не	 пре-
дават	руски	 язик,	 който	е	
толкова	 нужен	 на	 греци-
те	 за	 отношенията	 им	 с	
Русията,	 която	 им	 покро-
вителствува	 и	 която	 така	
много	 нещо	 е	 направила	
за	них.	И	така,	кога	имаме	
пред	 очите	 си	 неспорни	
доказателства,	 чи	 греците	
ся	 отвращат	 от	 сичките	
словенски	 наречия,	 които	
им	са	толкова	нужни,	сега	
бива	 ли	 да	 ся	 рече,	 чи	
в	 това	 време,	 кога	 още	
империята	 им	 мерцаваше	
с	 какво	 да	 годе	 сияние,	

тогавашните	 греци	 щеха	
да	ся	учат	български?

Както	 горе	 казахме,	
изобретателите	на	българ-
ската	азбука	Кирил	и	Ме-
тодий,	 солунските	 жители,	
требува	 да	 ся	 били	 същи	
българе	 и	 да	 са	 изучили	
греко-елинският	язик	веро-
ятно	 в	 цариград;	 первият	
когато	 бил	 соученик	 на	
Михаила,	 сина	Теофилова,	
който	 после	 ся	 возцарил.	
По	 известните	 досега	 ла-
тински	 и	 грецки	 легенди	
никак	 не	 ся	 види	 да	 са	
учили	 тии,	 каквото	 говори	
г.	 Тирол,	 в	 Солун	 серб-
ският	 язик	 в	 тамошният	
сербски	 монастир,	 когото	
той	 г.	 Тирол	 предполага	
да	е	бил	тамо.	Ако	докаже	
това	исторически	г.	Тирол,	
тогава	 е	 друга	 работа,	 но	
до	 онова	 време	 остава	
неразумително	за	нас	как	
можаха	речените	братя	да	
ся	 учат	 сербски	 в	 такъв	
град,	дето	никак	не	имяло	
серби	и	как	могло	да	има	
сербски	 монастир	 там,	
дето	 сега	 няма	 ни	 един	
словенски,	 и	 то	 тогава,	
кога	сербите	още	не	били	
покръстени	 и	 не	 знаяли	
нито	да	читат,	нито	да	пи-
шат	по	словенски,	защото	
азбуката	 още	 не	 била	 из-
намерена.	„Като	изнамери	
азбуката	 -	 продължава	 г.	
Тирол,	 -	 Кирил	 преведе	
священото	 писание	 на	 то-
гавашното	 южнословен-
ско	 наречие.“	 На	 какво	
же	наречие	именно?	Аз	ся	
усерднейше	моля	на	сочи-
нителят	 да	 не	 остави,	 да	
излее	 свет	 на	 това	 нера-
зумително	 обстоятелство.	
Сербски	 монастир,	 кога	
сербите	 били	 още	 язич-
ници!	 Това	 е	 нещо	 много	
странно	 и	 неразумително.	
чакаме	обяснение.

Така	грецкото	духовен-
ство	 с	 поддържаванието	
на	 гражданската	 власт	
предвари	 честолюбивите	
намерения	 на	 римските	
архиепископи	 и	 в	 858-862	
лято	по	Р.	X.	покръсти	бъл-
гарският	 цар	 и	 народът	
му,	 който	 в	 истото	 време	
зел	от	своите	учители	Ки-
рила	 и	 Методия	 преводът	
на	 евангелието,	 псалти-
рът	 и	 другите	 книги.	 Една	
рукописна	 българска	 ле-
генда	 нарича	 своите	 учи-
тели	 Кирила	 и	 Методия	
„български	 Книжници“	 и	
приказва	 какво	 тий,	 като	
изнамерили	азбуката,	оти-
шли	 в	 Българията	 да	 тръ-
сят	 учени	 българе,	 за	 да	
ся	трудят	заедно	с	них	да	
преведат	 священото	 пи-
сание.	 С	 това	 намерение	
тии	 отишли	 в	 град	 Прес-
па	(Justiniana	prima),	който	
бил	 тогава	 столнина	 бъл-
гарска	 и	 сетне	 ся	 нарече	
Охрида.	 Тамо	 ся	 соеди-
ниха	 с	 них	 петина	 уче-
ни	 (на	 грецкият	 язик,	 как	
требува	 да	 ся	 разумее)	
българе,	 по	 име:	 Наум,	
Клим,	 Сава,	 Ангеларий	 и	
Еразън.	С	помощта	на	тия	
българе	 они	 превели	 свя-
щеното	 писание	 по	 коя	
причина	 народът	 още	 и	
досега	 почита	 памятта	 на	
тия	мъжи	и	ги	нарича	„бъл-
гарски	 книжници“.	 Едному	
от	них,	Науму,	е	посвящен	
и	 монастир,	 когото	 има	 и	
досега	50	версти	(10	часо-
ве)	 от	 Охрида	 при	 езеро,	
що	 носи	 истото	 име	 и	 ся	
назоваваше	в	старо	време	
Лихнидон.

Като	 прияха	 българе-
те	 священото	 кръщение,	

Кирил	 и	 Методий	 отишли	
в	 863	 лято	 в	 Моравия	 и	
там	 проповядуваха	 слово	
божие;	там	Методий	бе	по-
ставлен	 епископ,	 а	 Кирил	
отишел	 в	 Рим	 до	 тамош-
ният	архиепископ	и	там	ся	
сконча.

Сега	требува	да	ся	из-
дири	 на	 какво	 собстве-

но	 наречие	 е	 преведено	
священото	 писание?	 Кол-
ко	 мнения	 и	 разногласия	
има	 за	 това!	 Някои	 пи-
сатели	 са	 достигнали	 да	
утвърждават,	 чи	 уж	Кирил	
и	Методий	изнамерили	 за	
преводът	 на	 священото	
писание	 особно	 наречие.	
Бива	 ли	 да	 ся	 допущава	
такава	 мисъл?	 Има	 ли	 в	
нея	 някакво	 правдоподо-
бие?	 Смешно	 е	 и	 да	 по-
мислиме	за	 таков	превод.	
Грецкото	 духовенство	 и	
византийският	 двор	 жела-
еха	 да	 кръстят	 българете	
и	да	им	дадат	понятие	за	
християнската	 вяра;	 зато-
ва	 требувало	 да	 преве-
дат	священото	писание	на	
простонародното	 наречие,	
това	и	направиха	греците.	
Но	на	тия	господари	е	чуд-
но,	 чи	 сегашните	 българе	
не	 говорят	 совершено	 по	
наречието	 на	 священото	
писание,	 наречие,	 с	 кое-
то	 требувало	 да	 говорят	
преди	 тисяща	 годин;	 но	
зачто	 тии	 нямат	 такива	
сомнения	 за	 сегашният	
грецки	 и	 италиански	 язик	
към	елинският	и	римският?	
Кога	 тии	 язици	 класиче-
ски,	обработани,	дето	има-
ли	много	писатели	и	които	
учените	 им	 ги	 вардили	 от	
род	 в	 род,	 ся	 изменили	
от	 времето,	 защо	 старо-
българският,	 необработан,	
оставен,	 пренебрежен	 и	
преследован	 от	 греците,	
требувал	да	ся	уварди	не-
изменно?	 До	 това	 ложно	
заключение,	за	което	гово-
рих	горе,	довело	е	руските	
учени	 това,	 чи	 тии	 никак	
не	 учат	 новият	 български	
язик.	 Само	 един	 Юрий	
Иванович	 Венелин	 стъпи	

на	 това	 поприще,	 но	 богу	
било	 угодно	 да	 го	 отнеме	
от	 руската	 литература	 ве-
сма	рано.	Страстите	и	ли-
чността	 на	 современници-
те	 ся	 мъчиха	 да	 заглушат	
гласът	 на	 истината,	 която	
говори	с	неговите	уста,	но	
истината	 ще	 возторжест-
вува	и	някои	веке	познаха	
достойнството	 на	 изиска-
нията	му,	други	зеха	да	му	
отстъпват	бранското	поле,	
а	когато	заедно	с	челове-
ците	 угаснат	 и	 страстите,	
които	ги	волноваха,	потом-
ството	ще	 почите	 памятта	
му	 като	 на	 изискателят,	
който	направи	нова	епоха	
с	трудовете	си.	А	българе-
те	 що	 щат	 направи?	 Бъл-
гарете	 ще	 му	 воздвигнат	

секъде	памятници.
Според	общият	естест-

вени	 закон	 и	 българският	
език	 требувал	 да	 уплати	
даване	 на	 всесокрущаю-
щето	 време.	 Но	 българ-
ската	писменост,	ако	и	да	
била	 почти	 совсем	 пре-
небрежена,	 после	 откак	
овладели	 турците	 Бълга-
рията	 и	 да	 ся	 е	 сохрани-
ла	само	в	богослужебните	
книги,	 старобългарският	
или	церковният	 язик,	 спо-
ред	греческият	и	латински-
ят,	изменил	ся	е	несравне-
но	по-мало.

Според	 това	 не	 само	
не	 бива	 да	 ся	 допусти,	
какво	 Кирил	 и	 Методий	
направили	нов	язик,	за	да	
преведат	 священото	 пи-
сание,	 но	 може	 и	 утвър-
дително	 да	 ся	 каже,	 чи	
преводът	 им	 е	 направен	
на	 най-простото	 наречие,	
което	 ся	 употреблявали	
българете	 тогава.	 Които	
искат	да	ся	удостоверят	за	
тази	 истина,	 нека	 ся	 пот-
рудят	да	сравнят	новобъл-
гарският	превод	на	Новият	
завет	сос	старобългарски-
ят	или,	каквото	го	наричат	
русите,	словенският.

Аз	 зная,	 чи	 учените,	
яко	 пристрастни	 (терекии)	
към	своите	мнения	и	които	
противоречат	 и	 Венелину	
затова,	 не	 ще	 бъдат	 до-
волни	и	с	това,	 -	щото	аз	
казах.	Като	природни	бъл-
гарин,	 длъжний	 повече	 от	
сичките	 да	 браня	 своята	
народност	и	да	не	оставям	
да	 усвоят	 другите,	 ако	 и	
да	са	еднородни	племена,	
това,	щото	не	е	нихно,	за	
да	 подкрепя	 моето	 мне-
ние,	 аз	 привождам	 още	

долните	 доказателства,	
които	 са	 неизвестни	 на	
ония,	 щото	 не	 знаят	 се-
гашният	български	язик.

1.	Сегашният	български	
язик	е	близо	до	священото	
писание	най-много	от	сич-
ките	 други	 словенски	 на-
речия;	 българинът	 по-лес-
но	разумява	церковно-сло-
венският	язик,	нежели	рус,	
сербин,	чех	и	пр.	Българе-
те	 и	 досега	 са	 увардили	
такива	 слова	от	 той	 язик,	
каквито	 няма	 в	 другите	
словенски	 наречия;	 които	
искат	 да	 ся	 удостоверят	
в	 това,	 нека	 погледнат	 в	
реченият	Неофитов	превод	
на	Новият	завет.

2.	 Сичките	 стари	 пер-
гаментни	словенски	книги,	

които	 ся	 на-
мират	 сега	 по	
европейските	
библиотеки,	 ви-
димо	 показват	
в	 себе	 българ-
щината.	 За	 по-
голямо	 удосто-
верение	 аз	 ща	
изчисля	 някои	
от	них.

а)	Так	 наре-
ченото	 Остро-
мирово	 еван-
гелие	 от	 1056	
лято,	 което	 ся	
варди	 в	 Руско-
императорска-
та	 публична	
б и б л и о т е к а ;	
тая	 рукопис	 е	
най-старата	 от	
сичките,	 щто	
има	 известни	
рукописи.	 В	
нея,	 както	 и	 в	
сичките	 други,	
употреблението	
на	 буквата	 юс	
е	 явна	 българ-
щина.	 Ето	 за	
удостоверение	
някои	 примери	
от	 Господнята	
молитва:	 иъдет,	
насъщне	 длъж-
ником.	 Любо-
питните	 могат	
да	продолжават	
с р а в н е н и е т о	
и	 по-нататък.	
Тия	 слова	 бъл-
гарете,	 и	 най-
низкият	 степен	

на	 народът,	 произречват	
също	така,	каквото	са	тук	
написани.

в)	 Рукописта,	 която	 ся	
намира	 във	 Ватиканската	
библиотека	 в	 Рим	 под	 №	
2.	Тя	е	превод	на	грецката	
летопис	 на	 Константина	
Манасия:	писана	е	на	пер-
гамент	в	1369	лято	и	е	ук-
рашена	с	малки	изписани	
икони	на	Александра,	царя	
българскаго	 и	 грецкаго,	 и	
на	сичкият	му	царски	род;	
тая	 рукопис	 писана	 е	 с	
юс	и	професор	Погодин	я	
позна	за	българска.

с)	 Реймското	 еванге-
лие,	 на	 което	 ся	 кланя-
ли	 французките	 кральове,	
кога	 ся	 короновали9.	 И	
тая	 рукопис	 е	 писана	 с	
ж	 й	 според	 изчислението	
С.	 Строева	 относи	 ся	 на	
1395	лято.

d)	Евангелието	от	1545	
лято,	писано	на	пергамент	
и	 намерено	 в	 Полтавска-
та	 губерния	 в	 Переяслав	
град,	 в	 тамошната	 семи-
нария,	 от	 магистра	 на	
Московският	 университет	
г.	 Бодянскаго.	 „Язикът	 на	
това	 евангелие	 -	 пише	 г.	
Бодянски	 -	е	старобългар-
ски	 и	 показва	 малко	 ук-
лонение	 от	 другите	 стари	
рукописи	и	напечатани	та-
кива	паметници,	например	
така:	не	съдити,	да	не	съ-
дими	бъдете	и	пр.“

3.	 Буквата	 юс,	 която	
българете	 употребляват	
и	 която	 произнасят	 като	
твърдо	 ъ	 в	 много	 слова,	
дето	русите	и	сербите	про-
изнасят	 у,	 явно	 показува,	
чи	 священото	 писание	 е	
преведено	 первоначално	
на	 нихното	 наречие,	 за-

щото,	 както	 ся	 види	 от	
вишереченото,	най-старите	
рукописи	на	той	превод	са	
пълни	 с	 юсове.	 На	 мно-
го	 места	 вместо	 юс	 е	 ту-
ряно	 ъ,	 когото	 българете	
тоже	 произносят	 като	юс.	
Когато	 изправляли	 руси-
те	священото	писание,	тии	
заменили	 ъ	 с	 буквата	 у,	
която	 тия	 употребляват,	 и	
напечатали	 священото	 пи-
сание	 с	 това	 изменение.	
Когато	 дошли	 тия	 книги	
в	 Българията,	 народът	 за	
леснота	 заменил	 с	 них	
своите	 рукописни	 и	 още	
досега	 служи	 по	 них	 в	
церквите.	 Народът	 слуша	
чтението	 на	 тия	 печатни	
книги	 и	 от	 голяма	 склон-
ност	 към	 сичко,	 що	 е	 ру-
ско,	употреблява	ги	без	да	
ся	грижи,	чи	е	изгонен	из	
них	юсът,	на	когото	гласът	
ся	чува	в	устата	на	сички-
ят	народ.	Освен	юсът	бъл-
гарете	 употребляват	 и	 у:	
например	 лук,	 и	 по	 руски	
лук,	 известното	 градинно	
растение,	 и	 пр.	Но	руски-
те	 слова	 муж,	 путь	 и	 пр.	
българете	 ги	 произносят	
със	 юс:	 мъж,	 път	 и	 пр.;	
изправлението	 на	 церков-
ните	книги	според	руското	
произношение	 вовело	 в	
заблуждение	 някои	 нови	
български	 писатели,	 меж-
ду	 другите	 и	 упомянутият	
преводчик	 на	 Новият	 за-
вет,	 отца	 Неофита,	 и	 ста-
нало	 причина	 да	 пишат	
някои	слова	с	у,	като:	пут,	
муж	 и	 проч.,	 а	 други	 пи-
сатели,	 като	 г.	 г.	 Берович	
и	 Кипиловски,	 за	 да	 из-
бегнат	от	трудът	да	пишат	
юсът,	употребляват	вместо	
него	а.

Не	зная	ще	ли	призна-
ят	 вишеприведените	 мои	
доказателства	 за	 доволни	
да	 развържат	 той	 Гордев	
възел,	или	мнозина	ще	си	
останат	сос	своето,	но	аз	
съм	 уверен,	 чи	 безпри-
страстните	 ще	 ся	 склонят	
на	реченото.

Като	 така	 ся	 доказа,	
какво	така	наречената	[от]	
г.	 Тирола	 словенска	 или	
сербска	 азбука	 е	 българ-
ска;	 какво	 изобретате-
лите	 й	 Кирил	 и	 Методий	
били	 същи	 българе;	 какво	
священото	 писание	 било	
преведено	 первоначално	
за	 българете;	 какво	 язи-
кът	на	той	превод	е	чисто	
старобългарско	 наречие	
и	 какво	 българете	 са	 ся	
покръстили	 по-напред	 от	
сербите	и	от	сичките	други	
словене	 -	 тогава	не	може	
да	 ся	 противоречи	 как-
во	 ми,	 българете	 (каквото	
каза	 това	 преди	 трина-
десят	 годин	 незабвенний	
Ю.	И.	Венелин),	 сме	 били	
первите	 наставници	 на	
сербите	 и	 после	 на	 руси-
те	 в	 книжевността	 и	 как-
во	просветили	сме	 ги	сос	
светило	на	истинната	вяра	
и	 им	 сме	 предали	 свя-
щеното	 писание	 на	 своят	
език,	на	който	сичките	ми	
и	 досега	 славим	 всевиш-
няго.	 Греците	 били	 при	
сичко	 толко	 посредници.	
За	 возмездие	 за	 такива	
услужения	 слабите	 внуци	
на	старите	българе	просят	
сега	 от	 силните	 си	 кръ-
щелници	само	внимание	и	
участие	в	писмеността	им,	
която	 ся	 возраждава,	 и	 в	
успехите	им	на	попрището	
образования,	 което	 още	
повече	трябва	да	сблизи	и	
по-яко	да	свърже	помежду	
си	тези	два	клонове,	които	
произрастуват	 от	 истият	
велик	корен.

Аз	 мня	 да	 са	 доволни	
вишеприведените	 дока-
зателства	 да	 удостоверят	
сичките	 и	 секого	 за	 ис-
тинното	произхождение	на	
Кириловската	азбука,	 коя-
то	 сега	 употребляват	 бъл-
гарете,	сербите	и	русите;	а	
щото	ся	относя	до	другите	
предложения	на	 г.	Тирола,	
които	 са	 изложени	 в	 ре-

чената	статия,	понеже	тии	
ся	относят	само	до	русите,	
то	аз	предавам	перото	на	
руските	 синове,	 които	 са	
много	 по-достойни	 за	 тая	
работа,	 нежели	 нихният	
усиновлений	 и	 преданий	
българин.

Тая	книжица	бяше	гото-
ва	и	напечатана	на	руски,	
когато	 дойде	известие,	 чи	
цариградският	 синод	 по-
веле	по	епархиите	на	мит-
рополитите	 да	 возпретат	
чтението	на	Новият	 завет,	
що,	както	горе	изяснихме,	
преведе	 на	 българският	
язик	 отец	 Неофит,	 и	 да	
соберат	 книгите,	 что	 са	
разпродани,	 които	 и	 да	
проклянат.	 Така	 българе-
те	 загубиха	 возможността	
(колай)	 да	 разбират	 ясно	
и	 понятно	 священото	 пи-
сание.	 цариградският	 си-
нод	 и	 истият	 патриарх	 по	
християнските	 канони,	 что	
им	са	наложени	от	нашата	
свята	православна	церква,	
като	 добри	 пастири	 и	 ис-
тинни	следователи	на	свя-
тите	 апостоли	 ся	 грижат	
за	паствата	си	и	не	пущат	
иноземците	 да	 развалят	
ни	 един	 церковен	 канон.	
Синодът,	как	ся	види,	сто-
ри	 това	 по	 тая	 причина,	
защо	не	знаяше	добре	ли	
е	 направен	 българският	
перевод,	 защото,	 както	
знаем,	 помежду	 синод-
ските	 членове	 и	 помеж-
ду	 владиците,	 что	 са	 по	
епархиите,	няма	природни	
българи,	на	които	да	може	
синодът	 да	 возложи	 приг-
ледванието	 на	 преводът	
и	 да	 ся	 увери,	 чи	 няма,	
както	 е	 и	 правдата,	 нищо	
криво	и	лъжливо	преведе-
но.	 А	 щото	 помежду	 вла-
диците	 няма	 българе,	 на	
това	 причината	 са	 истите	
българе.	 Защото	 ако	 би	
те	 учаха	 децата	 си	 и	 ги	
посвещаваха	 на	 науките,	
както	 на	 своят,	 така	 на	
грецкият	 и	 на	 други	 язи-
ци,	 тогизи	чадата	им	като	
учени	можеха	да	станат	и	
священици,	 и	 владици,	 но	
те	и	да	имат	секи	способ	
да	учат	децата	си,	сякога,	
яко	 необразовани,	 пред-
почитат	светското	житие	и	
така	 первите	 святителски	
места	 держат	 сякога	 гре-
дите.	Тези	несмислени	бъл-
гаре	 часто	 ся	 отговарят,	
каквото,	 когато	 оставят	
пари	на	децата	си,	учените	
ще	 им	 слугуват	 и	 силните	
ще	 ги	 имат	 в	 почест.	 Те	
не	 гледат	 богатите,	 които	
бяха	неучени	и	ся	случи	да	
обеднеят,	сос	какво	жалко	
положение	 провождат	 по-
следният	си	живот.

Така	 потребно	 е	 секи	
здравомислящий	 да	 пред-
почита	 учението	 от	 сяка	
друга	работа	и	да	ся	моли	
ежедневно	 на	 всевишня-
го	 бога	 за	 здравието	 на	
благодетелят	 си,	 на	 нине	
царствующаго	 падишаха,	
султан	 Абдул	 Меджида,	
който	 толко	много	ся	 гри-
жи	за	народът	си	и	толко	
много	 предстоява	 за	 об-
разованието	 му	 и	 учение.	
Като	 от	 старо	 време	 бла-
годарни	 сини	 на	 нашата	
православна	 християнска	
вяра	 треба	 да	 я	 държим	
свято	и	ненарушимо,	да	ся	
грижим	 да	 имаме	 в	 цер-
ковете	 священата	 литур-
гия	български	и	книгите	на	
словенски	язик,	както	пра-
вят	и	другите	наши	братия	
словене	 и	 освен	 това	 и	
сичкото	 духовенство	 да	 е	
от	българе	учени,	които	да	
проповядуват	на	български	
язик	православието,	за	да	
може	 секи	 да	 го	 разбира	
и	да	ся	подкрепява	на	вя-
рата	си,	 през	 която	може	
секи	 да	 получи	 блажен-
ство	 на	 бъдущата	 жизн,	
защото	 земното	 благо	 е	
временно	и	скоро	минува.

Публ.	 във	 В.	 Априлов,	
Съчинения,	София,	1968,	с.	
214-231

Из "Бълãàрñкитå книжници или нà коå ñловåнñко плåмå ñоáñтвåно 
принàäлåжи кириловñкàтà àзáукà?" (Вàñил Априлов, 1841 ãоäинà)

Една статия, публикувана в Одески вестник през лятото на 1841 г., провокира 52-го-
дишния Васил Априлов да вземе отношение по въпроса "дали сърбите пишат с букви, които 
те са създали". Във вестника сръбският литератор Д. П. Тирол пише, че сърбите приемат 
християнството през 856 година, тоест преди всички славянски племена, и заедно получили 
азбуката, която послужила да се преведе Свещеното писание на сръбски език. Кирил учи в 
Солунски сръбски манастир, там сред сърбите сътворил за тях азбука, превел Свещеното 
писание на южнославянско наречие и после, когато русите се покръстили, получили църковни-
те книги, сръбските, чрез гръцкото духовенство. Заедно с тях получили и сръбската (Кири-
ловата) азбука. Априлов е разгневен от статията. Нарича предположенията на Тирол нагли 
за всеки ревностен славянин. Априлов кани Тирол да подкрепи написаното с исторически дока-
зателства и взема отношение в статия "Българските книжници или на кое словенско племе 
собствено принадлежи кириловската азбука?". Публикуваме втората част от статията.
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐß

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÃÈÃÀÍÒ,
ÊÎËÎÑ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÀÔÐÈÊÀ

ÄÐÀÌÀ ÎÒ Ï.
Þ. ÒÎÄÎÐÎÂ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ-
×ÅÑÊÀ
ÂÈÑÎ×ÈÍÀ

ÐÓÑÊÈ ÏÈÑÀ-
ÒÅË - „ÍÎÑ”
/1809-1852/

ÊÀÌÅÍÀÐÑÊÈ
ÂÇÐÈÂ

ÑÒÐÀÑÒÅÍ
ÏÐÈÂÚÐÆÅ-
ÍÈÊ

ÇÀËÎÆÍÈÊ
Â ÄÐÅÂÍÀ
ÐÓÑÈß

ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ ÁÐÎ-
ÍÅÍÎÑÅÖ

ÄÂÓÊÎÐÏÓ-
ÑÅÍ ÊÎÐÀÁ

ÑÏÎÊÎÉÑÒ-
ÂÈÅ, ÒÈØÈÍÀ

ÌÅÒÀËÍÀ
ÊÓÒÈß ÇÀ
ÖÈÃÀÐÈ

ÀÍÒÈ×ÅÍ
ÃÐÀÄ ÊÐÀÉ
ÑÂÈÙÎÂ

ÅÇÅÐÎ Â
ÅÒÈÎÏÈß

¹2220

ÏËÀÂÀÙÎ
ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÏÐÅÂÎÇÈ

ÃÎËßÌÀ ÐÅÊÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ËÎÂÅÍ
ÑÎÊÎË

ÍÅÌÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1825-1913/

ÏÎÄÂÈÆÍÀ
ÏÐÅÃÐÀÄÀ

ÏÎÐÒÓÃÀËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÊÀÍÀÄÀ

ÍÎÌÈÍÀËÍÀ
ÑÒÎÉÍÎÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÑÊÓËÏÒÎÐ
ÎÒ Â. ÏÐ. ÕÐ.V

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1852-1901/

ÑÂÅÙÅÍ ÌÞ-
ÑÞËÌÀÍÑÊÈ
ÃÐÀÄ

ÎÁÐÀÒÍÀÒÀ
ÒÎ×ÊÀ ÍÀ
ÇÅÍÈÒÀ

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
ÑÊÈÎÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÔÈÐÌÀ ÇÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÒÚÍÚÊ
ÌÅÒÀËÅÍ
ËÈÑÒ

ÐÅÊÀ Â
ÏÎËØÀ

ËÎÇÀÐÑÊÈ
ÑÚÄ

ÏÐÅÄÅËÍÀ
ÍÎÐÌÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1639-1699/

ÂÈÄ
ÑÍÀÐßÄ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÃÍÎÉÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ
ÏÎ ÃÚÐËÎÒÎ

ÌÀØÈÍÀ ÇÀ
ÂËÀ×ÅÍÅ ÍÀ
ÂÚËÍÀ

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÎÒÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÀÌÈÍÎÊÈÑÅ-
ËÈÍÀ

ÕÈÆÀ ÍÀ
ÂÈÒÎØÀ

ÔÀÑÓË

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÐÒÈÑÒ
/1925-1984/

ÏÎËÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÑÎËÀÐÈÑ”
/1921-2006/

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
Á. ÑÌÅÒÀÍÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ-
ÊÀ ÍÀ ÔÈËÈ-
ÏÈÍÈÒÅ
/1933-2009/

ÍÀÓ×ÍÎ
ÇÂÀÍÈÅ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß, ÎÁË.
ÒÎÑÊÀÍÀ

ÄÐÅÂÍÎÑËÀ-
ÂßÍÑÊÈ ÊÍßÇ
/ÍÅÈÇÂ.-946/

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ Â
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÌÀËÊÀ
ÐÅÊÈ×ÊÀ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÇÅÌÍÎ ÂÚÇ-
ÂÈØÅÍÈÅ

ÈÐËÀÍÄÑÊÈ
ÐÅÂÎËÞÖÈÎ-
ÍÅÐ
/1807-1849/

ØÓÒ,
ÑÌÅØÍÈÊ

ÊÎÆÍÀ
ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ÃËÀÂÀÒÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÇÎÂ ÎÒ
„ÏÎÄ ÈÃÎÒÎ”

ÌÀËÊÀ
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀ
ÏÈÅÑÀ

ÏÎÐÎÄÀ
ËÎÂÍÈ
ÊÓ×ÅÒÀ

ÌÎÍÅÒÀÐÍÈ-
ÖÀ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÃÎËßÌÀ
ÌÅ×ÊÀ

ËÀÄÎÂÎ ÍÀÊ-
ËÎÍÅÍÈÅ Â
ÌÓÇÈÊÀÒÀ

ÐÅÊÀ Â
ÒÀÉËÀÍÄ

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÀÍÃÅË ÊÀÐÀ-
ËÈÉ×ÅÂ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ Ï.
ÑËÀÂÅÉÊÎÂ

ÃÐÀÄ Â ÞÆÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÏÐÎÑÒÎÐÍÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÑÃÐÀÄÀ

ÒÎÏ ÍÀÂÈÒÀ
ÍÀ ÁÀÐÀÁÀÍ
ÕÀÐÒÈß

ÌÈÒÈ×ÅÍ
ÀÒÈÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ
ÅÇÅÐÎ Â
ÇÀÏÀÄÅÍ
ÑÈÁÈÐ

ÊÀÍÀÄÑÊÈ
ÄÅÒÑÊÈ ÒÂ
ÑÅÐÈÀË

ÑÏÀÐÒÀÍÑÊÈ
ÐÎÁ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ
ÄÓÌÈ, ÁËÈÇ-
ÊÈ ÏÎ ÇÂÓ×Å-
ÍÅ, ÍÎ ÍÅ È
ÏÎ ÑÚÑÒÀÂ

ÅÄÈÍ ÎÒ ÊÎÍ-
ÒÈÍÅÍÒÈÒÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÎÍÎÐÅ ÄÜÎ
ÁÀËÇÀÊ

ÃÐÀÄ ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂ
ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ

ÅÄÈÍÈÖÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÌÎÙÍÎÑÒ

ÍÎÂÎÇÅËÀÍÄ-
ÑÊÀ ÁÅÇÊÐÈ-
ËÀ ÏÒÈÖÀ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
/1601-1667/

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÏÅÒÚÐ
ÑÒÚÏÎÂ

ÏÐÀÁÚËÃÀÐ-
ÑÊÈ ÕÀÍÑÊÈ
ÐÎÄ

ÒÎ×ÍÎ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÎ
ÂÐÅÌÅ

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÇËÀÒÎ

ÑËÀÁ, ÁÅÇÂÎ-
ËÅÂ ×ÎÂÅÊ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ÏËÅÌÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÐÅÊÀ Â
ÑÀÍÊÒ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÄÚÐÂÅÍÈ
ËÅÃËÀ Â
ÕÈÆÀ

ÔÈËÌ ÍÀ
ËÞÊ ÁÅÑÎÍ

ÔÎÒÎÃÐÀÔ-
ÑÊÈ
ÏÐÎßÂÈÒÅË

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÃÅÐÕÀÐÄ
ÕÀÓÏÒÌÀÍ
ÎÒ „ÑÀÌÎÒÍÈ
ÕÎÐÀ”

ÕÚËÌ ÊÐÀÉ
ÁÅËÃÐÀÄ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÅÍ
×ÅØÊÈ ÔÈËÌ

ÏÅÐÑÈÉÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÇËÎÒÎ

ÇÅÌËÅÍÎ ÎÒ-
ÁÐÀÍÈÒÅËÍÎ
ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÇÀËÈÂ Â ×ÅÐ-
ÂÅÍÎ ÌÎÐÅ

ÌÀÐÊÀ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÌÀÐÊÀ ÐÓÑÊÈ
ÕÐÎÍÎÌÅÒÐÈ

ÈÍÄÈÀÍÑÊÀ
ËÎÄÊÀ

ÏÎ-ÃÎËßÌÀ
ÑÅÑÒÐÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1652-1719/

ÈÇÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÑÂÅÒÅÖ

ÇÚË ÄÅÌÎÍ Â
ÊÞÐÄÑÊÀÒÀ
ÌÈÒÎËÎÃÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÏÈÏÈ ÄÚËÃÎ
ÒÎ ×ÎÐÀÏ×Å”

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÊÀÇÈÌÅÆ
ÒÅÒÌÀÉÅÐ

ÐÎÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÏÚÐÂÈßÒ
×ÎÂÅÊ
/ÁÈÁË./

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÅÂÈÖÀ È
ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ-
ÒÀ ÖÀÐÈÖÀ”

ÂÈÄÅÍ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÈÍ ÏÐÅÇ
ÔÅÎÄÀËÈÇÌÀ

ÃÐÀÄÈÍÑÊÈ
ÇÅËÅÍ×ÓÊ

ÏÐÅÃÐÀÄÀ
ÍÀ ÑÚÐÖÅÒÎ,
ÐÅÃÓËÈÐÀÙÀ
ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ
ÍÀ ÊÐÚÂÒÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÅÇÀ ÇÈ×È

ÀÃÀÒ, ÀËÀÑ, ÀËÊ, ÀÍÀÄÀ, ÀÍÀÌÀÐ, ÀÍÀËÀËÀÂÀ, ÀÏÀÐ, ÀÐÈÌÀÍ, ÄÀËÈÁÎÐ, ÊÀÌ, ÊÀÐÀÐÀ, ÌÀË, ÌÀÍÈÒÎÁÀ, ÏÀÐÎÍÈÌÈ, ÒÀËÈÒÀ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изграЖда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 14]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 12]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-

ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 9]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставра-
ции - тел. 0897/390-194. 
[25, 9]
рЕМонТ на покриви, 
хидроизолация, дренаж - 
тел. 0886/762-434. [25, 9]
сТроиТЕлни дЕЙнос-
Ти, вътрешни и външни 
ремонти, ел., ВиК - тел. 
0879/377-566. [11, 9]
груб сТроЕЖ. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [7, 7]
бЕТон, кофраЖ, арма-
тура, огради, подпорни - 
тел. 0887/35-70-39. [12, 
6]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - тел. 
0895/70-70-50. [12, 6]
дрЕнаЖи, изкопни ра-
боти - тел. 0887/35-70-39. 
[12, 6]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 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.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
ВъТрЕшни и външни ре-
монти - тел. 0895/70-70-
50. [12, 6]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 12]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 19]
Вик, Ел. инсталации - тел. 
0895/70-70-50. [12, 6]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 

0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 19]
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 11]

дограМа
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
6]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 10]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 10]
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 2]

градини, басЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел.  
0888/942-335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 4]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръЖка 
- 0899/140-254.

гриЖа за Вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. Тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [22, 
19]
косЕнЕ и почистване на 

места - тел. 0899/155-
386. [11, 9]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
събарянЕ и почистване 
на имоти - тел. 0885/950-
358. [17, 11]
ТЕнЕкЕдЖиЙски услу-
ги се предлагат на тел. 
0893/873-271. [12, 10]
почисТВанЕ на тавани, 
мазета, косене и събаря-
не на стари къщи - тел. 
0896/237-024. [5, 2]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТоВод-
но обслуЖВанЕ - 
0898/480-821

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 25]
ЕВТини ТоВарни прево-
зи - тел. 0898/537-268. 
[11, 11]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 8]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 6]

услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 6]

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

Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	
на	следващия	ден,	ако	бъде	подадена	

в	редакцията	на	„100	вести“	до	16.30	часа. 
 
Цената на обявите е:
• 15 стотинки на дума, 
• 30 стотинки на дума - в рамка, 
• 40 ст. на дума - в рамка със 

сива подложка, без предлози и 
съюзи,  за едно отпечатва-
не. Специални отстъпки за годишни 
обяви, ако вашата обява излиза през 
цялата година. При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 1]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-

пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
Тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 

кубатура. Тел. 0879/988-
047.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв. Доставка 
веднага! Тел. 0893/511-
154. [33, 26]
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [22, 17]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 11]
рЕЖа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[11, 9]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 

метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 6]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 4]
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени. Неза-
бавна доставка. Сухи. Тел. 
0896/807-688. [19, 3]
даВаМ дърВа срещу 
рязане и цепене - тел. 
0889/363-365. [2, 2]
цЕпЕнЕ на дърва - тел. 
0886/751-286. [4, 1]

рабоТа прЕдлага
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0882/290-345.
фирМа „коМ“ набира 
общи работници. Заплата 
1000 лв. Справки на тел. 
0899/137-896. [22, 17]
шиВашко аТЕлиЕ „Катя 
Колева“ търси да назначи 
шивачка. Спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. Тел. 0894/504-
843 - Колев. [22, 13]
ббс - България ООД тър-
си механици и ел. техни-
ци за постоянна работа 
- todorof@gmail.com. Тел. 
0898/247-826. [23, 11]
пицария „ТЕМпо“ търси 
работник/чка студена кух-

ня - 0879/988-010. [11, 11]
склад за метали търси 
работник - предимство шо-
фьорска книжка, може и 
почасово. Справки на тел. 
0879/653-659. [11, 11]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач/ка и 
чистачка - 0887/907-032. 
фирМа Търси работници 
- 0888/255-318. [11, 11]

рабоТа В Австрия за со-
циални асистенти с немски 
език - 0887/118-813. [11, 5]
биТоВо заВЕдЕниЕ в 
село Боженци търси да 
назначи помощник-кухня - 
денна смяна. Справки на 
тел. 0888/310-981. [12, 9]
биТоВо заВЕдЕниЕ тър-

си да назначи помощник-
готвач. Стартова заплата 
1000 лв. Справки на тел. 
0888/310-981. [12, 9]
МЕХана В село Боженци 
търси сервитьор/ка - денна 
смяна. Справки на тел. 
0887/002-030. [12, 9]
общ рабоТник набира 
0899/45-66-84. [11, 9]
ТранспорТна фирМа 
търси международен шо-
фьор с опит. Справки на 
тел. 0896/499-039. [11, 6]
бЕнзиносТанция Търси 
служители. Справки на тел. 
0885/292-801. [11, 6]
склад Търси шофьор-
пласьор - 0883/222-290. 

фирМа прЕдлага рабо-
та в отрасъл строителство, 
предимство за хората с 
опит - 0877/44-51-99. [11, 5]

МЕбЕлна фабрика търси 
общ работник и мебелист 
-  0888/419-838. [22, 4]
сЕрВиТьорка за събота 
и неделя се търси на тел. 
0899/147-447. [5, 4]
сТроиТЕлЕн ТЕХник тър-
си 0899/147-447. [5, 4]
пицария „Мания“ търси 
пицар - 0877/44-55-82. [11, 3]
фирМа Търси работник 
за производство на тес-
тени изделия. Справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 2]
шофьор на самосвал 
търси 0899/808-700. [5, 1]
фирМа Търси работник 

за шприцавтомат. Тел. 
0888/378-036. [3, 1]

„диМас“ ад Търси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, факТурисТ. 
За повече информация: 
0885/803-330. [11, 2]

ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 1]
Търся за сондаж на вода 
с преносима сонда - тел. 
0888/587-816. [3, 1]
цЕХ за производство на 
пластмасови изделия на-
бира работници за нощ-
на смяна. Справки на тел. 
0899/010-648. [5, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като нощен 
пазач. Притежавам доку-
мент. 0896/00-31-52. [3, 1]

гриЖа за болни
глЕда болни почасово - 
тел. 0879/689-667. [5, 2]
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аВТоМобили продаВа
AUDI а3, на бензин, 
се продава на тел. 
0893/839-140. [22, 21]
фолксВагЕн голф - 
тъмносин, се продава на 
тел. 0897/99-62-22. [3, 
3]
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 
4]
FIAT PUNTO 1.1 MI, 
1997 г., ГО, ГТП, за 950 
лв. се продава на тел. 
0888/672-724. [5, 4]

дЖипоВЕ
дЖип „даЙХацу“, 
бензин, 1.6, 109 к. 
с., специализиран за 
лов, отлично състоя-
ние,  се продава на тел. 
0885/133-711. [20, 8]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) 
от място на най-висо-
ки цени се изкупуват на 
тел. 0897/429-374.
дЖип луаз купува тел. 
0888/672-724. [5, 4]

аВТочасТи/Магазини
изгодно! ТЕглич 
за Лада 2105 (2107) 
се продава на тел. 
0896/25-15-49. [5, 2]

 под наЕМ

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

аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [20, 14]

скрап
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 10]

гуМи, дЖанТи

а л у М и н и Е В и 
дЖанТи оТ „ауди“ 
а6. с гуМи „TOyO 
PROxEs” 225/45/
zR16 98W; цЕна 
по догоВарянЕ - 
0887/611-753 [20, 9]

дЖанТи за „Опел“ 
се продават на тел. 
0896/343-227. [5, 2]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ ноВи и 
сТари, западни и 
социалисТичЕски 
МоТопЕди и Мо-
ТоциклЕТи - здрави 
и повредени, може и 
с липси - 0999/009-
008

лЕкари
псиХиаТър и НЕВРОЛОГ. Д-р 
Трифонов, Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести, ес-
тетична дерматология, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване на тел. 
066/800-140

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални МасаЖисТки 
- 0876/735-596. [22, 13]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТудЕнТи 
задочници

ЖиВоТни продаВа
кон сЕ продава на тел. 
0897/385-915. [11, 9]
оВцЕ сЕ продават на 
тел. 0898/575-123 [33, 
6]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 
2]
3 бр. кози на второ 
яре се продават на тел. 
0878/44-16-12. [5, 1]
кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-
15. [9, 1]

даВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 13]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 3]

БАЛКАН 
ПЕЛЕТС
„балкан пЕлЕТс“ оод 
продаВа иглолисТни 
пЕлЕТи, клас а1, на 
конкурентни цени. Тел. 
0878/921-488. [11, 10]

сладкарски цЕХ 
обяВяВа сВобод-
ни позиции за ра-
боТа. МоЖЕ и бЕз 
опиТ. Справки на тел. 
0889/989-755.

сладкарница обя-
ВяВа сВободно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МоЖЕ и 
бЕз опиТ. Справки на 
тел. 0889/989-755.

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [22, 16]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 15 
лв. - 0876/731-419. 
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продължава от стр. 1
Подобно	 на	 други	 ценни	
документи	 като	 личните	
бележници	на	Левски,	Бо-
тев	 и	 Раковски,	 той	 се	
съхранява	 в	 трезор	 на	
БНБ	 и	 се	 изважда	 оттам	
само	по	значими	поводи.
	 „Благодарение	 имен-
но	 на	 хора	 като	 родения	
в	 Габрово	 предприемач,	
просветител	и	дарител	Ва-
сил	 Априлов	 днес	 имаме	
национално	 образование,	
библиотеки,	култура,	църк-
ва	 и	 държава…	 всичко,	
което	 ни	 прави	 нация	 от	
достойни	 хора	 със	 собст-
вена	 история	 и	 проекция	
за	 бъдещето”,	 подчерта	 в	
словото	 си	 директорът	 на	
НБКМ	доц.	д-р	Красимира	

Александрова	 и	 припомни	
неговите	 думи:	 „Тези,	 кои-
то	не	правят	 благодеяния,	
не	трябва	да	бъдат	извеж-
дани	 на	 сцената,	 тяхната	
участ	е	забравата”.
	 За	 делото	 и	 живота	
на	Васил	Априлов	разказа	
д-р	Руслан	Иванов,	главен	
архивист	 в	 БИА.	 А	 Иван	
Петров,	 главен	 редактор	
на	 издателство	 „Абагар”,	
представи	фототипното	из-
дание	 „Заветът”,	 отпеча-
тано	 специално	 за	 230-го-
дишнината	 от	 рождението	
на	възрожденеца.
	 Гости	на	НБКМ	в	Деня	
на	 отворените	 врати	 бяха	
представители	 на	 култур-
ни	 институции	 в	 Габрово,	
сред	 които	 Снежана	 Ра-
чевиц	 –	 директор	 на	 На-
ционалната	 Априловска	
гимназия,	 Савина	 цонева	
–	 директор	 на	 Регионал-

ната	 библиотека	 „Априлов	
–	 Палаузов”,	 експерти	 от	
Националния	музей	на	об-
разованието	 и	 Регионал-
ния	 исторически	 музей,	
както	 и	 д-р	 Елена	 Серби-
нова,	 правнучка	 на	 един	
от	 изпълнителите	 на	 „За-
вещанието”,	която	живее	в	
САЩ	и	 от	 няколко	 години	
е	силно	ангажирана	с	иде-
ята	 да	 популяризира	 да-
рителството	 и	 дарителите,	
както	тя	предпочита	да	ги	
нарича	„радетели”.
	 Доц.	 Александрова	
връчи	на	г-жа	Рачевиц	по-
четна	 грамота	 за	 Нацио-
налната	 Априловска	 гим-
назия	 по	 повод	 дарените	
от	 учениците	 средства	 по		
почетната	 грамота	 „Дари-
тел	 през	 2018”,	 програма	
„Осинови	 книга”,	 за	 рес-
таврация	 на	 ценни	 доку-
менти	от	фонда	на	НБКМ.

	 Както	 „100	 вести”	 съ-
общи	в	навечерието	на	24	
май,	ученици	от	IX	„а”	и	X	
„а”	 на	 гимназията	 с	 клас-
ни	 ръководители	 Стефка	
Костадинова	 и	 Владилена	
Катевска	 се	 включиха	 в	
„Осинови	 книга”.	 Те	 посе-
тиха	 НБКМ,	 срещнаха	 се	
със	 специалисти	 рестав-
ратори	 и	 избраха	 да	 оси-
новят	тефтер	от	163	листа,	
в	 който	 са	 писмата	 до	
Априлов.	За	неговата	рес-
таврация	 са	 необходими	
802	 лева,	 които	 ученици-
те	 започнаха	 да	 събират	
веднага.	Тефтерът	обхваща	
времето	 от	 1	 май	 1840	 г.	
до	 30	 януари	 1850	 г.	 Съ-
държа	 копия	 на	 писма	 от	
габровци	 до	 Васил	 Апри-
лов,	 Николай	 Палаузов,	
Константин	 Огнянович,	
братя	Мустакови,	Йоан	Ба-
калоглу	 и	 други	 дарители	

за	 българската	 просвета.	
Писмата	 са	 във	 връзка	 с	
Габровското	 училище,	 от-
крито	 през	 1835	 г.;	 с	 учи-
лищни	 сметки;	 изпращане	
на	 българчета	 да	 учат	 в	
Русия	 и	 др.	 В	 периода	
влиза	 и	 1847	 година,	 ко-
гато	 Априлов	 за	 първи	 и	
единствен	път	се	връща	в	
Габрово	и	прави	подписка	
за	 изграждане	 на	 сегаш-
ната	гимназия.
	 Веселин	 Лазаров,	
уредник	 от	 Националния	
музей	 на	 образованието,	
получи	 почетната	 грамо-
та	„Дарител	през	2018”	за	
безвъзмездно	 предоставе-
ните	 от	 музея	 експонати	
за	 Зала	 „История	 на	 кни-
гата”,	 открита	 на	 140-ия	
рожден	 ден	 на	 Национал-
ната	библиотека.
 Фотограф:	
	 Стефан	Рангелов

Нàционàлнàтà áиáлиотåкà "Св. Св. Кирил и Мåтоäий" покàзà ориãинàлà 
нà Зàвåщàниåто нà Априлов, Гàáрово изпрàти ñвои прåäñтàвитåли

 Доц. д-р Красимира Александрова, директор на Национал-
ната библиотека, връчва почетна грамота на Националната 
Априловска гимназия по повод инициираната от Априловите 
възпитаници инициатива "Осинови книга"

 Доц. д-р Красимира Александрова, директор на Национал-
ната библиотека, връчва почетната грамота „Дарител през 
2018” на представителя на Националния музей на образова-
нието - Габрово Веселин Лазаров 

 Д-р Елена Сербинова, правнучка на Иван Рашеев (1864-
1936), последният изпълнител на Завещанието на Априлов.  
Д-р Сербинова организира ежегоден конкурс „Познавам ли 
историята на моето училище и неговите благодетели”

 Представителите на културните институции от Габрово: Веселин Лазаров (НМО), Катя 
Гечева (РИМ - Габрово), Димитър Димитров (НМО), Савина Цонева (РБ "Априлов - Палаузов"), 
Снежана Рачевиц (НАГ)

тоДорка мирчЕва, 
кмЕтски намЕстник 

на ЗЕлЕно Дърво

	 На	поляната	до	хостел	
„Горски	дом“		в	габровска-
та		туристическа	местност		
Узана	 се	 проведе	 благот-
ворителен	концерт	с	учас-
тието	 на	 музикални	 фор-
мации	 от	 Стара	 Загора,	
Габрово,	Горна	Оряховица,	
София,	 Ямбол.	 Събитието	
беше	 част	 от	 дарителска	
кампания	 за	 набиране	 на	
средства	 за	 Училище	 по	
изкуства	и	занаяти	за	со-
циално	слаби	деца	„Дими-
тър	Екимов“	в	село	Русаля.
	 Организатори	 бяха	
Сдружение	 „Русаля“	 на-

чело	 с	 Анимари	 Дими-
трова	 и	 Златко	 Златков.	
Северноцентрално	 дър-
жавно	 предприятие	 под-
крепи	 изцяло	 благородна-
та	 инициатива	 и	 помогна	
това	 да	 случи	 в	 центъ-

ра	 на	 България	 –	 турис-
тическа	 местност	 Узана.	
	 Наследницата	 на	 па-
трона	 на	 Училището	
Анимари	 е	 завършила	
НАТФИЗ	 „Кръстьо	 Сара-
фов“	и	 заедно	със	Златко	
Златков	 -	 също	 актьор,	
през	 2000	 година	 старти-
рат	собствена	 гражданска	
програма	 за	 деца,	 лише-
ни	 от	 родителски	 грижи.	
Оттогава	 техен	 основен	
приоритет	 е	 работата	 с	
деца,	 като	 реализират	 и	
Училището	 по	 изкуства.	
С	 мотото	 „Който	 отваря	
училище,	 затваря	 затвор“	
на	Виктор	Юго	на	15	сеп-
тември	 2014	 г.	 се	 отварят	
вратите	на	училище-панси-

он	 по	 изкуства	 и	 занаяти	
„Димитър	 Екимов“	 в	 село	
Русаля.	 То	 е	 единствено	
по	 рода	 си	 в	 България,	
което	 осигурява	 безплат-
но	 образование	 на	 будни	
и	 талантливи	 деца	 от	 со-

циално	 слаби	 семейства.	
Името	на	патрона	на	учи-
лището	не	е	избрано	слу-
чайно.	 Димитър	 Екимов	 е	
роден	в	град	Габрово	през	
1933	 година.	Той	 притежа-
вал	 фабрика	 и	 изгражда	
едни	 от	 първите	 общежи-
тия	 за	 своите	 работници.	
Създава	добри	условия	за	
живот	 на	 техните	 семей-
ства.	 Бил	 е	 щедър	 благо-
детел	и	меценат	–	помагал	
на	 българската	 култура	 и	
изкуство.	 Сред	 най-чес-
тите	 гости	 и	 приятели	 в	
дома	 му	 са	 били	 писате-
лят	Елин	Пелин,	актьорите	
Сава	 Огнянов,	 Владимир	
Трендафилов,	 Петя	 Герга-
нова,	 професор	 Алексан-

дър	 Балабанов	 и	 много	
други	 видни	 български	
интелектуалци.	 За	 всички	
тях	 Димитър	 Екимов	 не-
еднократно	е	правил	щед-
ри	 финансови	 жестове	 в	
подкрепа	 на	 творчеството	

и	 научното	 им	 развитие.
	 Ски	 пистата	 „Горско-
то“	 се	 оживи	 от	 детска	
глъч	 и	 много	 млади	 хора,	
дошли	 да	 се	 включат	 в	
събитието.	 Обновени-
ят	 горски	 дом	 гостопри-
емно	 посрещна	 всички,	
дошли	 от	 близо	 и	 далеч.
	 Директорът	 на	 Дър-
жавно	 ловно	 стопанство	
„Росица“	 инж.	 Иван	 Сте-
панов	връчи	на	училището	
стипендия	за	един	ученик.	
В	нея	се	казва:	„Територи-
ално	предприятие	Държав-
но	 ловно	 стопанство	 „Ро-
сица“	 обявява	 стипендия	
за	 един	 ученик,	 обучаващ	
се	 по	 специалност	 „Гор-
ско	и	ловно	стопанство“	в	
НПГГСД	 „Сава	 Младенов“	
-	 гр.	Тетевен	или	в	НПГГС	
„Христо	 Ботев“	 -	 град	 Ве-
линград,	 за	 целия	 срок	
на	обучението	стипендията	
се	 отпуска	 на	 възпитаник	
на	 училище	 по	 изкуства	
„Димитър	 Екимов“	 -	 село	
Русаля	 и	 цели	 да	 помог-
не	 неговото	 образование	
и	 гарантира	 бъдещата	 му	
професионална	 реализа-
ция.	 Стипендията	 е	 инди-
видуална	 и	 се	 изплаща	
при	 критерии	 и	 условия,	
определени	 от	 ТПДЛС	
„Росица“	 -	 село	 Стоките“.
	 През	целия	ден	децата	
бяха	 ангажирани	 с	 полез-
ни	 дейности:	 малки	 рабо-
тилници,	 където	 получиха	
практически	 знания	 по	
рисуване	 върху	 коприна,	
познания	 по	 йога-техники,	
по	българска	история	и	за	
това	 какво	 е	 характерно	
за	 габровските	 домакини.	
Христофор	 Пенчев	 чрез	
алпийска	 техника	 показа	
на	 желаещите	 малчугани	
способи	 и	 ги	 запали	 в	
тази		област.	Даде	им	ука-
зания	 как	 да	 се	 отнасят	
към	 околната	 среда.	 Из-
ложбата	от	картини,	рису-
вани		от	децата,	обучавани	

в	 училището,	 бяха	 през	
целия	ден	на	поляната	до	
хостела	 и	 много	 от	 тях	
бяха	откупени.	Дали	за	да	
върви	 по	 вода	 на	 благо-
родното	 дело,	 с	 което	 са	
се	 захванали	 организато-
рите	 и	 подкрепящите	 го	

служители	от	Северноцен-
трално	държавно	предпри-
ятие,	 често	 се	 появяваше	
за	 кратко	 дъждец,	 който	
не	 уплаши	 никого.	 Беше	
като	 природен	 феномен:	
в	 периметър	 от	 десетина	
квадрата	 валеше,	 а	 в	 съ-
седния	 участък	 на	 поля-

ната	 грееше	 слънце.	 Това	
налагаше	 картините	 да	
се	 прибират	 по	 няколко	
пъти	 на	 ден	 и	 после	 от-
ново	 да	 бъдат	 показвани.
	 Както	 каза	 Радостина	
Тричкова	 от	 Сдружение-
то:	 „Това	 е	 най-подреж-

даната	 изложба	 някога“.	
	 Сцената	 се	 изпълни	 с	
малките	 таланти	 от	 шко-
лата	 на	 Ваня	 и	 Радослав	
Талеви.	Обаятелният	шест-
годишен	 Леон	 Даниел	
Александров	 само	 от	 две	
години	е	в	школата,	а	пле-
няваше	 гостите	 с	 артис-

тично	 присъствие,	 точно	
изпълнение	 на	 китара	 и	
открояващо	изпълнение	на	
руски	песни.	Заедно	с	Ра-
дослав	Талев	и	по-големи-
ят	 -	 Мариян,	 с	 „Карибски	
пирати“	 и	 „Танго	 д'Аморе“	
ни	 накараха	 да	 притаим	
дъх,	а	после	да	огласим	с	
аплодисменти.	 Пресияна,	
Катя,	Влади,	Христина,	Ди-
мана	 зарадваха	 участни-
ците	в	събитието	с	вечни-
те	 песни	 у	 нас.	 Наоколо	
се	 изпълни	 от	 почитатели	
на	рок	музиката,	които	от-
кровено	 се	 наслаждаваха	
на	 атмосферата,	 доприне-
сена	 от	 рок	 група	 „Фа	
диез“	 от	 град	 София,	 с	
габровските	 „Оливър	 ту-
истед“	 и	 „Мисисипи	 дръм	
машин“	 със	солист	цвето-
мир	цанков	–	цецо	Джаза.	
	 Кулминацията	 на	 све-
черяване	 под	 красивото	
звездно	 небе	 се	 постиг-
на	 с	 рок	 формацията	 на	
Иво	Руев.		Старозагорски-
те	 рокаджии	 накараха	 и	
осемдесет	 и	 пет	 годишни	
почитатели	 на	 тази	 музи-
ка	 да	 потропват	 и	 пеят	
заедно	 с	 тях.	Те	 бяха	 до-
пълвани	 от	 момичетата	
и	 момчетата	 на	 „Файер	
шадълс“	 (Огнени	 сенки).	

 Радослав Талев заедно със своите възпитаници Леон и Мариян. От Музикална школа 
"Звезди в аванс" участваха седем певици на Ваня Талева и четирима китаристи на Талев.

Блàãотворитåлåн концåрт зà чàñтното áåзплàтно 
училищå в ñåло Руñàля ñå провåäå нà Узàнà 

 Инженер Иван Степанов, Радостина Тричкова, Анимари Димитрова


