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СТЕФКА БУРМОВА

	 Откритата	 базилика	 в	
кв.	 Радецки	 по	 време	 на	
строителните	 дейности,	
свързани	 с	 изграждането	
на	 новостроящия	 се	 път	
„Обход	 на	 Габрово“,	 вече	
е	със	статут	на	недвижима	
културна	 ценност	 „от	 на-
ционално	значение“.	
	 Тя	 вече	 е	 регистри-
рана	 в	 Автоматизираната	
информационна	система	–	
Археологическа	 карта	 на	
България,	 става	 ясно	 от	
резултатите	на	извършено-
то	 „спасително	 археологи-
ческо	 проучване	 на	 обект	
0600137	 Базилика	 на	 км	
19+580“	по	трасето	на	Об-
хода	на	Габрово“.
	 Тричленна	 експертна	
комисия	 с	 председател	
Гергана	 Шейлева,	 регио-
нален	инспектор	от	Главна	

дирекция	 „Инспекторат	 за	
опазване	 на	 културното	
наследство“	 към	 Минис-
терството	 на	 културата	 е	
приела	резултатите	от	спа-
сителното	 археологическо	
проучване	 на	 базиликата	
в	 кв.	 Радецки,	 представе-
ни	от	неговия	ръководител	
проф.	д-р	Хитко	Вачев.
	 Огледът	 на	 обекта	 е	
извършен	 в	 присъствието	
на	Петър	Йорданов,	техни-
чески	ръководител	в	„Път-
ни	 строежи“	 АД	 -	 Велико	
Търново.	 Проучването	 е	
показало,	че	„...	по	време	
на	 спасително	 археологи-
ческо	 наблюдение	 на	 из-
копни	 и	 строителни	 рабо-
ти	 по	 Обхода	 на	 Габрово	
е	 установено,	 че	 на	 км	
19+580	 по	 трасето	 на	 но-
востроящия	се	път	в	мест-
ността	 Манастирището	 на	
габровския	 кв.	 Радецки	 е	

засегната	 част	 от	 дъгата	
на	 широка	 апсида,	 запа-
зена	 в	 основи,	 вкопани	 в	
стерилната	 пръст“.	 В	 ре-
зултат	 на	 това	 изкопни-
те	 и	 строителните	 работи	
в	 участъка	 са	 спрени	 и	
е	 препоръчано	 „цялостно	
проучване	 на	 новоразкри-
тата	 археологическа	 цен-
ност“.
	 При	огледа	на	място	в	
северната	 част	 на	 парце-
ла	 са	 разкрити	 „частично	
архитектурните	останки	на	
християнска	 храмова	 по-
стройка.	
	 Тя	е	ориентирана	в	по-
сока	 изток-запад.	 От	 нея	
са	 разкрити	 апсидната	
конха	 и	 част	 от	 южна-
та	 стена,	 запазени	 само	
в	 субструкция.	 А	 нейните	
размери	 са	 1,65	 м	 (И-З)	
и	8,65	м	(С-Ю).	Северната	
част	 на	 храма	 напълно	 е	

унищожена	при	 съвремен-
ните	 регулативни	 дейнос-
ти.	Останалата	 част	 попа-
да	 в	 частен	 имот,	 извън	
сервитута	 на	 навостроя-
щия	 се	 път,	 което	 прави	
невъзможно	 нейното	 пъл-
но	 проучване.	 Предполага	
се,	че	тя	е	унищожена	при	
строителството	 на	жилищ-
ната	постройка	в	граници-
те	на	имота.
	 Храмът	 е	 изграден	 от	
речни	 волутаци	 и	 средно	
големи	 камъни	 от	 местна	
порода	 камък,	 споени	 с	
бял	хоросан	със	значител-
но	количество	едър	речен	
пясък.	 За	 строителството	
вероятно	 са	 използвани	
и	 бигорови	 блокове,	 като	
фасадите	 на	 постройката	
вероятно	са	били	от	редо-
ве	тухли	и	бигорови	камъ-
ни.	
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	 Въвежда	 си	 20-кило-
метрова	 санитарна	 зона	
около	 индустриалната	
ферма	 за	 отглеждане	 на	
свине	 „Айви	БГ”,	 която	 се	
намира	в	местността	Чака-
ла,	община	Севлиево.	
	 Зоната	 е	 въведена	 с	
решение	 на	 Централната	
епизоотична	комисия	от	29	
юли	2019	г.
	 В	рамките	на	санитар-
ната	 зона	 не	 трябва	 да	
има	 лични	 стопанства	 и	
отглеждане	 на	 домашни	
свине	без	мерки	за	биоси-
гурност.	В	 зоната	 попадат	
следните	населени	места:

От Община ГабрОвО: 
гр.	 Габрово,	 кметствата	
Златевци,	 Музга,	 Райнов-
ци	 (с.	 Райновци	 и	 с.	 Ми-

хайловци),	 Стоевци,	 Де-
бел	 дял,	Трънито,	 Яворец,	
Новаковци,	 Драгановци,	
Враниловци,	 Армените	 (с.	
Армените,	 с.	 Петровци),	
Поповци,	Гергини	(с.	Герги-
ни,	 с.	 Гарван,	 с.	Пейовци,	
с.	 Николчовци),	 Козирог	
(с.	 Козирог,	 с.	 Парчевци),	
Гръблевци	(с.	Гръблевци,	с.	
Иванили,	с.	Седянковци,	с.	
Бобовци),	 както	 и	 всички	
прилежащи	 към	 тях	 насе-
лени	места.

От Община СевлиевО
в	 зоната	 попадат	 всички	
населени	 места	 на	 тери-
торията	на	община	Севли-
ево.	

Община ДрянОвО
–	кметство	Янтра.
	 В	 20-километровата	

зона	попадат	и	общини	от	
областите	Ловеч	и	Велико	
Търново.	От	община	Троян	
–	 с.	 Дебнево,	 от	 община	
Ловеч	 –	 с.	 Малиново,	 от	
община	Априлци	 –	 гр.	Ап-
рилци	 и	 кв.	 Острец,	 и	 от	
община	Сухиндол	–	Горско	
Косово,	Бяла	река,	Коевци	
и	Горско	Калугерово.
	 Епизоотичната	 коми-
сия	на	национално	ниво	е	
взела	още	решение	клани-
ците	 да	 бъдат	 под	 посто-
янно	 наблюдение	 от	 вете-
ринарен	 лекар	 и	 военна	
полиция.	 На	 територията	
на	 област	 Габрово	 дейст-
ващи	са	2	кланици	–	в	Се-
влиево	и	в	село	Соколово,	
община	 Дряново.	 Целта	 е	
да	 не	 се	 допуска	 клане	
на	 нерегламентирани	 до-
машни	свине,	които	не	са	

от	обекти	със	съответното	
ниво	на	биосигурност.
	 Продължават	 съвмест-
ните	 проверки	 на	Област-
ната	дирекция	по	безопас-
ност	 на	 храните	 с	МВР	 и	
представители	на	ОД	„Зе-
меделие”	на	нерегистрира-
ните	свиневъдни	обекти	от	
типа	 „заден	 двор“.	Особе-
но	 внимание	 и	 приоритет	
са	 обекти	 с	 животни	 за	
разплод.	
	 Това	 стана	 ясно	 по	
време	 на	 заседание	 на	
Областната	 епизоотична	
комисия.	 От	 Областната	
дирекция	 по	 безопасност	
на	 храните	 отново	 под-
чертаха,	 че	 всеки,	 който	
иска	 да	 отглежда	 свине	
тип	 „заден	 двор“,	 трябва	
да	 спазва	 разпоредбите	
на	Закона.										 стр. 2
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Николай	 Петков	 от	
село	 Лоза	 използва	 вре-
мето	за	въпроси	на	 граж-
дани	 преди	 началото	 на	
заседание	 на	 Общинския	
съвет	 и	 сподели	 неволите	
на	жителите	на	селото.
	 Той	 зададе	 въпрос,	
свързан	 с	 косенето	 на	
пътя	през	Лоза.	През	2018	
г.	 е	 косено	 веднъж	 меха-
низирано	и	веднъж	ръчно.	
Тази	година	все	още	не	е	
минавано.	Какъв	е	бюдже-
тът	 за	 окосяването?	 Не	 е	

ли	 по-добре	 този	 бюджет	
да	 бъде	 разпределен	 по	
селските	 кметове	 и	 те	 да	
се	 справят	 с	 проблема?	
Кога	 ще	 се	 ремонтират	
селските	улици?,	пита	той.	
„Маркирана	е	улица	в	се-
лото,	а	нашата	-	не	-	дъл-
жина	около	150	м.	Нашата	
улица	след	всеки	дъжд	се	
превръща	 в	 река,	 дупки-
те	 стават	 ями.	 Бих	 желал	
да	 се	 вземе	 някакво	 ре-
шение.	 Съгласно	 графика,	
извозването	 на	 отпадъци	
е	 четири	 пъти	 в	 месеца,	
през	лятото	това	не	е	дос-

татъчно.	 На	 втория	 ден	
контейнерите	са	препълне-
ни“,	допълва	той.
	 В	отговора	на	Община-
та	се	казва:	 „През	2018	 г.	
дейностите	по	поддържане	
на	общинска	пътна	мрежа	
стартираха	 в	 края	 на	 ме-
сец	 май	 с	 новосъздадена	
група	към	ОП	„Благоустро-
яване”,	 състояща	 се	 от	 5	
човека.	 Общата	 площ	 на	
поддържаната	 пътна	 мре-
жа	 е	 приблизително	 250	
км,	 или	 750	 дка.	През	 из-
миналата	година	по	цялата	
дължина	 на	 обслужваната	

мрежа	 са	 почистени	 над-
виснали	 клони,	 прерасла	
и	самонастанила	се	расти-
телност,	стесняваща	шири-
ната	на	пътните	платна,	на	
места	 банкетът	 е	 уширен.	
В	 посоченото	 от	 Вас	 на-
правление	Янковци	-	Мил-
ковци	 -	 Златевци	 -	 Лоза	
-	Петровци	-	Армените	гру-
пата,	 поддържаща	 общин-
ската	пътна	мрежа	(в	т.	ч.	
и	едрогабаритната	механи-
зация),	 е	 преминала	 през	
месеците	юни,	юли,	август	
и	октомври.
	 През	 2019	 г.	 редът	 за	

преминаване	през	населе-
ните	места	е	в	обратна	по-
следователност,	 като	 пър-
вото	 почистване	 с	 едро-
габаритна	 механизация	 в	
посоченото	направление	е	
извършено	на	15	юли	2019	
г.	В	рамките	на	7	до	10	дни	
предстои	 по	 трасето	 да	
премине	 останалата	 част	
от	 групата,	 която	 ръчно	
почиства	 растителността.	
Графикът	 е	 ориентировъ-
чен	и	променливите	мете-
орологични	 условия	 могат	
да	доведат	до	непредвиде-
но	забавяне.	  стр. 2

Да се кîсè è äа се èзхвърлят пî-честî îтпаäъцèте в с. Лîза
	 Около	 07:40	 часа	 на	
30	 юли	 на	 общински	 път	
с.	 Златевци	 –	 с.	 Янковци,	
в	 посока	 Янковци	 е	 въз-
никнало	 пътнотранспорт-
но	 произшествие	 с	 лек	
автомобил,	 управляван	
от	 57-годишен	 жител	 на	
Габрово.	При	навлизане	в	
ляв	завой	водачът	не	е	съ-
образил	 скоростта	 с	 път-
ната	настилка	и	с	релефа	
на	 местността,	 при	 което	
автомобилът	 е	 напуснал	
платното	 за	 движение,	
ударил	 се	 е	 в	 скат	 и	 се	
е	 преобърнал.	 Пострада-

ли	 са	 водачът	 и	 неговата	
съпруга,	 която	 е	 пътувала	
заедно	 с	 него.	 Водачът	
е	 проверен	 за	 употреба	
на	 алкохол	 с	 техническо	
средство,	 като	 е	 отчетена	
концентрация	 на	 алкохол	
над	 допустимата.	 Постра-
далите	 са	 откарани	 за	
преглед	в	МБАЛ	–	Габрово	
и	са	настанени	за	лечение	
в	 хирургично	 отделение.	

57-гîäèшеí íе съîáразè скîрîстта 
è се преîáърíа слеä селî Златевцè

	 Вчера	в	деловодството	
на	 Община	 Габрово	 е	 по-
стъпило	заявление	от	про-
куриста	 на	 „Пазари“	 АД,	
че	 поисканото	 преди	 ме-
сец	от	тях	разрешение	за	
премахване	 на	 липата	 до	
чешмичката	на	централния	
градски	 пазар	 в	 Габрово	
няма	да	бъде	изпълнено.
	 До	конкретното	искане	
за	 премахване	 на	 липата	
се	 е	 стигнало	 след	 сигна-
ли	 от	 страна	 на	 търговци	
за	 наличието	 на	 опасно	

надвиснали	и	падащи	сухи	
клони.	Община	Габрово	ще	
възложи	 извършването	 на	
експертиза	 на	 специали-
зирана	 фирма,	 която	 да	
даде	 официално	 станови-
ще	 дали	 дървото	 е	 по-
тенциално	 опасно	 или	 ще	
препоръча	конкретни	мер-
ки	 за	 по-нататъшното	 му	
съхраняване.	
	 За	информация,	липата	
не	 фигурира	 в	 регистъра	
на	 вековните	 дървета	 към	
МОСВ.												 стр. 2

Лèпата íа цеíтралíèя пазар 
íяма äа се премахва засега
Липата не е в регистъра на вековните дървета към МОСВ
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уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 14.08.2019 г. от 09:00 до 13:00 ч. поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	Габро-
во,	ул.	„Върба“,	ул.	„Граничар“,	ул.	„Никола	Войнов-
ски”	№	109	и	212	до	края,	ул.	„Урожай”,	ул.	„Звезда”,	
ул.	 „Момина	 скала”,	 ул.	 „Малина”,	 квартали	 Велче-
вци,	 Гачевци,	 Чехлевци,	 Славовци;	 селата:	 Чукили,	
Бамболово,	Трънето,	Бойновци,	Врабци,	Мечковица,	
Пъртевци,	 Геновци,	Янкула	и	 Горнова	могила.	Фир-
мите	 „Сарже“,	 „Риск	91“,	 „Европластгруп“,	 „Прециз“,	
„Плас	 Глас“	 ООД,	 „Лотос“,	 комплекс	 „Синкевица“,	
„САМ	 2011“	 ЕООД,	 ЕТ	 „Краси	 -	 Красими	Аврамов“,	
Бетонов	възел	„Пътни	строежи	Велико	Търново”	АД,	
квартал	Велчевци.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 161 61.

	 „Няма	възможна	мярка	
по	 отношение	 на	 афри-
канската	чума	по	свинете,	
която	да	не	е	взета.	Един-
ствената	 мярка,	 която	 не	
е	 взета	 и	 е	 прилагана	 в	
други	 държави,	 е	 тотално	
унищожаване	 на	 всички	
прасета,	отглеждани	в	до-
машни	 условия.	 Подобна	
мярка	 няма	 обществена	
подкрепа	 и	 към	 момента	
не	е	на	дневен	ред.“	
	 Това	каза	пред	журна-
листи	 след	 срещата	 при	
президента	 Румен	 Радев	
с	 представители	 на	 ин-
ституциите,	 ангажирани	 с	
овладяване	 на	 кризата	 в	
сектор	 свиневъдство,	 ви-
цепремиерът	 Томислав	
Дончев.

	 Дончев	 посочи,	 че	 са	
запознали	 президента	 с	
всичко,	което	е	планирано	
да	 се	 случи	 през	 след-
ващите	 дни	 и	 седмици,	 и	
то	 е	 срещнало	 неговата	
подкрепа.	 По	 думите	 на	
вицепремиера	президентът	
смята,	 че	 действията	 са	
правилни.
	 „Голямата	опасност	тук	
е,	 че	 се	 всява	 недоверие	
по	 отношение	 на	 дейст-
вията,	 които	 предприемат	
българските	 ветеринарни	
власти.	 Когато	 някой	 оби-
каля	 и	 ви	 казва:	 „Няма	
чума“,	 това	 е	 още	 един	
стимул	 хората,	 стопани-
те,	кметовете	на	населени	
места	 да	 не	 ни	 съдейст-
ват“,	 коментира	 Томислав	

Дончев.	Той	посочи	и	слу-
чаи,	 при	 които	 прасета	
се	 укриват	 в	 спалните	 от	
проверяващите.	
	 „Особено	 нощем	 в	
20-километровата	 зона	 по	
горски	пътеки	и	пътища	се	
опитват	 да	 ги	 мигрират	 в	
съседното	село“,	каза	Дон-
чев.
	 Вицепремиерът	 каза	
още,	 че	 вярва	 в	 българ-
ските	 ветеринарни	 власти	
и	мерките,	 които	 те	пред-
приемат,	 са	 адекватни.	
Осигурена	 е	 и	 необходи-
мата	 степен	 на	 междуин-
ституционално	 взаимо-
действие,	 т.	 е.	 БАБХ	 има	
подкрепата	и	на	МВР,	и	на	
МО,	и	на	МОСВ,	и	на	дру-
гите	 министерства,	 където	

е	необходимо.
	 Вицепремиерът	 от-
прави	 призив	 към	 всички	
политици,	 независимо	 от	
ранга	 им,	 към	 кметовете	
на	 кметства,	 на	 общини	
и	 общинските	 съветници	 -	
да	бъдат	съпричастни	към	
мерките,	 които	 се	 вземат.	
Той	каза,	че	има	проблем	
с	 кметовете	 на	 населени	
места,	 които	 не	 съдейст-
ват	 достатъчно	 и	 често	
отправят	 противоречиви	
послания	към	хората.
	 „Най-страшно	ще	бъде,	
ако	 епидемията	 на	 афри-
канска	 чума	по	 свинете	 я	
съчетаем	 с	 политическа	
глупост“,	посочи	още	вице-
премиерът	 Томислав	 Дон-
чев.

Тîмèслав Дîíчев: “Няма възмîжíа мярка пî îтíîшеíèе 
íа афрèкаíската чума пî свèíете, кîятî äа íе е взета”
Най-страшно ще бъде, ако епидемията на африканска чума по свинете я съчетаем с политическа глупост

Саíèтарíа зîíа îкîлî 
свèíефермата в Чакала

продължава от стр. 1
Ветеринарномедицинските	
изисквания	 към	 животно-
въдните	 обекти	 са	 опре-
делени	с	Наредба	№	44	от	
2006	г.	
	 Според	 нея	 животно-
въдните	обекти	за	отглеж-
дане	 на	 свине	 във	ферми	
„заден	 двор“	 трябва	 да	
отговарят	 на	 определени-
те	 по	 чл.	 4	 изисквания	
и	 да	 включват	 следните	
мерки	 за	 биосигурност:	
изградени	са	съгласно	из-
искванията	 на	 норматив-
ните	документи	за	защита	
и	 хуманно	 отношение	 към	
селскостопанските	 живот-
ни;	 снабдени	 са	 с	 дос-
татъчно	 количество	 вода	
за	 пиене	 от	 собствени	 и/
или	от	обществени	водоиз-
точници;	 имат	 вход,	 който	
разполага	 с	 оборудване	
и	 място	 за	 измиване	 и	
дезинфекция	 на	 хора	 и	
транспортни	 средства;	
оградени	са	по	начин,	оси-
гуряващ	 безопасността	 на	
обекта	 и	 здравното	 бла-
гополучие	 на	 животните,	
който	 не	 позволява	 сво-
боден	 достъп	 на	 хора	 и	
други	 животни.	 Съгласно	

разпоредбите	 на	 Закона	
за	 ветеринарномедицин-
ската	 дейност	 собственик	
на	 селскостопански	 жи-
вотни,	 който	 не	 изпълни	
задължение	по	чл.	132,	ал.	
1,	т.	1	-	3,	5,	10,	11,	13,	15	-	
20	и	24,	се	наказва	с	глоба	
от	 500	 до	 2000	 лв.,	 а	 при	
повторно	 нарушение	 -	 от	
1000	 до	 5000	 лв.	 Когато	
нарушението	 по	 ал.	 1	 е	
извършено	 от	юридическо	
лице	 или	 едноличен	 тър-
говец,	 се	 налага	 имущест-
вена	 санкция	 от	 1000	 до	
3000	 лв.,	 а	 при	 повторно	
нарушение	-	от	2000	до	10	
000	лв.		
	 От	 29	 юли	 2019	 г.,	 съ-
гласно	 решение	 на	 Цен-
тралната	 епизоотична	
комисия,	 изпратено	 до	
Областната	 епизоотич-
на	 комисия,	 е	 въведена	
20-километрова	 санитарна	
зона	 около	 индустриална-
та	 ферма	 „Айви	 БГ”	ООД,	
намираща	 се	 в	 местност-
та	Чакала,	 община	Севли-
ево,	в	рамките	на	която	не	
трябва	 да	 има	 лични	 сто-
панства	 и	 отглеждане	 на	
домашни	свине	без	мерки	
за	биосигурност.	

Базèлèката в кв. Раäецкè е с íацèîíалíî зíачеíèе
продължава от стр. 1

Основание	 за	 това	 пред-
положение	е	значителното	
количество	от	 тези	 строи-
телни	 материали,	 открити	
в	 насипите	 около	 сграда-
та“	-	пише	още	в	констата-
циите,	 свързани	 с	 огледа	
на	място.	
	 Освен	 това	 е	 посоче-
но,	 че	 апсидната	 конха	
е	 полукръгла,	 суперструк-
цията	 е	 запазена,	 а	 във	
вътрешността	 й	 са	 раз-
крити	 останки	 от	 прими-
тивно	 изпълнен	 синтрон,	
от	 който	 са	 запазени	 три	
стъпала.	На	запад	от	пър-
вото	 му	 стъпало	 са	 раз-
крити	 останки	 от	 камера,	
оформена	 от	 вертикално	
поставени	 тухли	 и	 с	 под-
ложка	от	каменна	плоча...	
Пространството	 западно	
от	 плочника	 е	 унищожено	
при	извършване	на	съвре-
менни	регулативни	дейнос-
ти.	 През	 него	 минава	 съ-
временният	водопровод	от	
керамични	 тръби,	 който	 е	

захранвал	 с	 вода	 същест-
вуващия	през	30-те	години	
на	 ХХ	 век	 хан.	 Друг	 тръ-
бопровод	 от	 интернитови	
тръби	и	метални	връзки	е	
разрушил	 част	 от	 апсид-
ната	конха.	Откритите	ма-
териали	 и	 стратиграфията	
на	пластовете	дават	осно-
вание	 да	 се	 предположи,	
че	 храмовата	 постройка	
е	 функционирала	 в	 хро-
нологическите	 граници	 на	
V-VI	 век,	 е	 информацията,	
посочена	 в	 констатациите	
на	експертната	комисия.	
	 В	 резултат	 експерти-
те	 правят	 заключение,	 че	
„придобитите	данни	и	сте-
пента	 на	 запазеност	 на	
разкритите	 структури	 да-
ват	основание	проучвател-
ният	 екип	 да	 препоръча	
на	комисията	да	освободи	
терена	 за	 реализация	 на	
инвестиционното	 намере-
ние“.	Тоест,	дадена	е	зеле-
на	светлина	за	продължа-
ване	изграждането	на	тра-
сето	на	Обход	на	Габрово.

продължава от стр. 1
	 Ангажимент	 на	 ОП	
„Благоустрояване”	 е	 само	
общинска	 пътна	 мрежа,	
а	 не	 цялостно	 поддържа-
не	 на	 общинските	 зелени	
площи	 в	 малките	 насе-
лени	 места	 на	 общината.	
Конкретно	 в	 село	 Лоза	
ангажимент	 за	 поддържа-
не	е	само	главната	улица,	
преминаваща	 по	 описано-
то	трасе.
	 В	 рамките	 на	 ограни-
чения	финансов	ресурс	за	
текущ	 ремонт	 на	 улици	 в	
село	Лоза	ще	бъде	извър-

шен	 ремонт	 и	 на	 посоче-
ната	улица.
	 ОП	 „Благоустрояване”	
извозва	 отпадъка	 в	 село	
Лоза	 4	 пъти	 месечно	 в	
летния	 период	 и	 2	 пъти	
месечно	 зимния	 пери-
од	 по	 съответен	 график,	
предоставен	 на	 кметски-
те	 наместници.	 Съдовете	
за	 смет	 в	 село	 Лоза	 са	
5,	 разположени	 на	 2	 пло-
щадки	в	селото.	Съдовете	
са	 предназначени	 за	 из-
хвърляне	на	битов	отпадък	
(пластмасови	 опаковки,	
хартия,	 найлон,	 обелки	 от	

плодове	 и	 зеленчуци).	 В	
село	Лоза	системно	се	из-
хвърлят	в	съдовете	отпадъ-
ци	от	строително-ремонтни	
дейности,	 треви,	 клони	 и	
други	 небитови	 отпадъци,	
което	води	до	препълване	
и	 увреждане	 на	 контейне-
рите“.
	 Николай	 Петков	 не	 е	
удовлетворен	от	 отговора.	
Той	 мисли,	 че	 обществе-
ната	поръчка	за	пътищата	
се	печели	от	фирма,	която	
взема	парите	и	след	това	
възлага	 работата	 на	 по-
дизпълнител.

Да се кîсè è äа се èзхвърлят 
пî-честî îтпаäъцèте в с. Лîза

	 Проект	 на	 Наредба	
предвижда	 промени	 в	 из-
искванията	 и	 контрола	
върху	 дървесината,	 коя-
то	 се	 използва	 за	 битово	
отопление.	Основната	 цел	
е	да	се	ограничат	концен-
трациите	 на	 замърсители-
те	на	атмосферния	въздух.	
Измененията	 предвиждат	
комплекс	 от	 изисквания,	
като	 най-важно	 от	 тях	 е	
използване	на	суха	дърве-
сина.	Тя	не	трябва	да	е	ме-
ханично	 третирана	 с	 леп-
ливи	 вещества,	 като	 бои,	
лакове,	 смоли	 и	 лепила,	
както	и	да	не	е	претърпя-

ла	 друга	 химическа	 обра-
ботка	 или	 да	 е	 свързана	
с	 	 примеси,	 представля-
ващи	 текстил,	 пластмаси,	
гуми	 или	 други	 вещества.	
Текстовете	 на	 проекта	 са	
съобразени	 с	 европейски-
те	 директиви	 за	 по-чист	
въздух	в	Европа.
	 Проектът	на	норматив-
ния	акт	е	изготвен	от	меж-
дуведомствена	 група	 съв-
местно	 Министерство	 на	
земеделието,	храните	и	го-
рите	(МЗХГ),	Изпълнителна	
агенция	 по	 горите	 (ИАГ),	
Министерство	на	околната	
среда	 и	 водите	 (МОСВ),	

Националното	 сдружение	
на	 общините	 в	 Република	
България	 (НСОРБ),	 Асо-
циация	 „Общински	 гори“,	
браншови	 и	 неправител-
ствени	организации.
	 Усилията	 на	 работната	
група	 са	 съобразени	 със	
специалния	 доклад	 на	Ев-
ропейската	 сметна	 палата	
и	статистиката	на	Светов-
ната	здравна	организация,	
според	 които	 страната	 ни	
е	 на	 първо	 място	 по	 за-
мърсяване	 на	 въздуха,	 а	
основните	 източници	 за	
това	са		битовото	отопле-
ние	и	автомобилният	

Прîмеíè в èзèскваíèята è кîíтрîла 
íа äървесèíата за áèтîвî îтîплеíèе

	 На	 база	 на	 предвари-
телни	данни	и	оценки	сал-
дото	 по	 консолидираната	
фискална	 програма	 (КФП)	
на	касова	основа	към	юли	
2019	 г.	 се	 очаква	 да	 бъде	
положително	 в	 размер	 на	
3	 246,2	 млн.	 лв.	 (2,8	%	 от	
прогнозния	 БВП).	 На	 ме-
сечна	база	само	за	месец	
юли	бюджетното	салдо	по	
КФП	 е	 близко	 до	 балан-
сирано,	събщиха	вчера	от	
Министерството	на	финан-
сите.
	 Основните	 фактори	 за	
формирането	 на	 прогно-
зираното	 превишение	 на	
приходите	 над	 разходите	
за	 първите	 седем	 месе-
ца	 на	 2019	 г.	 са,	 от	 една	
страна,	 положителното	
развитие	 при	 приходите,	
а	 от	 друга	 -	 относител-
но	ниското	изпълнение	на	
разходите	 в	 резултат	 на	
концентриране	 на	 голяма	
част	от	инвестиционните	и	
други	разходи	в	третото	и	
четвъртото	 тримесечие	 на	
годината.	
	 Предвид	 посочените	
причини,	 традиционно	 бю-
джетното	изпълнение	през	
първото	 полугодие	 на	 го-
дината	 се	 характеризира	
с	превишение	на	приходи-
те	 над	 разходите,	 докато	
през	 второто	 полугодие,	
и	 по-специално	 през	 по-
следното	 тримесечие,	 се	
отчита	 отрицателно	 бю-
джетно	 салдо.	 Поради	

това	бюджетното	салдо	за	
първите	 седем	 месеца	 на	
годината	не	може	да	бъде	
съотнесено	към	заложена-
та	 годишна	 фискална	 цел	
с	разчетите	към	ЗДБРБ	за	
2019	г.
	 Основни	параметри	по	
КФП	на	база	предварител-
ни	данни	и	оценки:
	 Приходите	и	помощите	
по	КФП	към	юли	2019	г.	се	
очаква	да	бъдат	в	размер	
на	25	942,7	млн.	лв.,	което	
е	59,2	%	от	годишния	раз-
чет.	
	 Разходите	 по	 консоли-
дираната	 фискална	 про-
грама	 (вкл.	 вноската	 на	
Република	България	 в	 бю-
джета	на	ЕС)	към	юли	2019	
г.	са	в	размер	на	22	696,5	
млн.	 лв.,	 което	 е	 49,0	 %	
от	 годишния	 разчет,	 като	
обичайно	изпълнението	на	
разходите	 спрямо	 плани-
раното	с	разчетите	 за	 го-
дината	 е	 по-високо	 през	
второто	 полугодие.	 За	
сравнение	 разходите	 по	
КФП	към	юли	2018	г.	бяха	
в	размер	на	20	532,5	млн.	
лева.	
	 Частта	 от	 вноската	
на	 България	 в	 бюдже-
та	 на	 ЕС,	 изплатена	 към	
31.07.2019	 г.	от	централния	
бюджет,	 възлиза	 на	 811,9	
млн.	лв.,	което	е	в	изпъл-
нение	на	действащото	към	
момента	 законодателство	
в	областта	на	собствените	
ресурси	на	ЕС

МФ îчаква превèшеíèе íа 
прèхîäèте íаä разхîäèте в 
размер íа 3 246,2 млí. лв. 

продължава от стр. 1
До	 момента	 състоянието	
й	 е	 било	 оценено	 само	
по	 външни	 белези	 като	
силно	 влошени	 условия	
на	месторастене	–		липса	
на	 нормативно	 отстояние	
от	 сградата,	 бетонирани	
ствол	и	коренова	система,	
наличие	 на	 коренови	 из-
дънки,	изсъхнали	скелетни	

клони,	кухини	и	други.	
	 Детайлната	 експерти-
за	 ще	 бъде	 извършена	
чрез	 допълнително	 не-
инвазивно	 обследване	
с	 импулсен	 томограф	 и	
резистограф,	 които	 ще	
дадат	 реална	 картина	 за	
здравословното	 състоя-
ние	на	дървото	от	вътреш-
ната	страна.

Лèпата íа цеíтралíèя пазар ...



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 1 август 2019 г., година XV, брой 30 (3243)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

1 ч Св.	мчци	 7	 братя	Макавеи.	Св.	Соломония.	
Св.	Елеазар.	Произхождение	на	св.	Кръст	(Водосвет)	
(Начало	на	Богородичния	пост)	(Тип.	с.	383)	(Вечерта	
Вечерня	 с	Молебен	 канон	 на	Пресвета	Богородица)	
(Тип.	с.	387)    
2 п Пренасяне	мощите	на	св.	архидякон	Стефан.	
Св.	свщмчк	Стефан,	папа	Римски	(Тип.	с.	386)	(Вечер-
та	Вечерня	с	Молебен	канон	на	Пресвета	Богороди-
ца)	(Тип.	с.	387)
3 с Преп.	Исакий,	Фавст	и	Далмат

4 н U 7	Неделя	след	Петдесетница.	Св.	7	отро-
ци	в	Ефес.	Св.	прпмчца	Евдокия.	Гл.	6,	утр.	ев.	7,	ап.	
Рим.	15:1-7	(с.	114),	лит.	ев.	Мт	9:27-35	(Вечерта	Вечер-
ня	с	Молебен	канон	на	Пресвета	Богородица)	(Тип.	с.	
387)
5 п Св.	мчк	Евсигний	(Предпр.	на	Преображение	
Господне)

6 в U Преображение	 Господне	 (Службата	 е	 из-
цяло	 според	Минея)	 (Тип.	 с.	 390-391)	 (Разрешава	 се	
риба)	(Вечерта	Вечерня	с	Молебен	канон	на	Пресве-
та	Богородица)
7 с Св.	прпмчк	Дометий.	Св.	Наркис,	патр.	Йе-
русалимски	 (Вечерта	 Вечерня	 с	 Молебен	 канон	 на	
Пресвета	Богородица)	(Тип.	с.	387)   
8 ч Св.	Емилиан	изповедник,	еп.	Кизически.	Св.	
Трендафил	Загорски	

1 - 8 август

	 От	 вчера,	 ден	 преди	
началото	 на	 поклонниче-
ския	поход	„Рилския	чудо-
творец”,	 стартира	 официа-
лен	сайт	на	инициативата.	
През	 2019	 г.	 се	 изпълват	
десет	 години	 от	 започва-
нето	 на	 поклонническия	
път,	който	води	православ-
ните	 християни	от	 столич-
ния	 храм	 „Св.	 София”	 до	
Рилската	св.	обител.
	 Всяка	 година	 похо-
дът	 тръгва	 на	 1	 август	 и	
свършва	на	6	август	-	Пре-
ображение.	 Ознаменува	
символично	пътя,	по	който	
чудотворните	мощи	на	св.	
Йоан	 Рилски	 са	 премина-
ли	 от	 София	 до	 Рилската	

св.	 обител.	 В	 новия	 сайт	
ще	може	да	се	запознаете	
както	с	организаторите	на	
поклонническия	път,	така	и	
с	любопитни	истории	око-
ло	 шестдневното	 духовно	
пътешествие.	За	Св.	Йоан	
Рилски,	 както	 и	 за	 марш-
рута,	 по	 който	 традицион-
но	 походът	 минава,	 също	
ще	 може	 да	 прочетете	 в		
http://www.rilskipoklonnik.bg.
	 В	утрешния	ден	от	ста-
ринния	 храм	 „Св.	 София”	
над	200	души	ще	се	отпра-
вят	 по	 стръмните	 пътеки	
на	Витоша,	Верила	и	Рила,	
за	да	достигнат	до	двори-
те	 на	 дома	 на	 св.	 препо-
добен	 отец	 Йоан	 Рилски.	

Чудотворец.

	 Българският	 патриарх	
Неофит	се	срещна	с	пред-
седателя	 на	 Камарата	 на	
представителите	 на	 Репу-
блика	Кипър	Димитрис	Си-
лурис.
	 Негово	 Светейшество	
Българският	 патриарх	 Не-
офит	 се	 срещна	 вчера	 с	
председателя	на	Камарата	
на	представителите	на	Ре-
публика	 Кипър	 Димитрис	
Силурис,	 който	 е	 на	 офи-
циално	посещение	у	нас.
	 Приемът	 се	 състоя	
в	 сградата	 на	 Софийска	
св.	 Митрополия,	 а	 в	 него	
участие	 взеха	 Техни	 Пре-
освещенства	 Мелнишки	
епископ	 Герасим	 -	 главен	
секретар	 на	 Св.	 Синод,	
Белоградчишки	 епископ	
Поликарп	-	викарий	на	Со-
фийския	 митрополит,	 ар-

химандрит	 Василий	 -	 про-
тосингел	 на	 Софийска	 св.	
Митрополия,	 и	 представи-
тели	на	Република	Кипър.
	 Светейшият	 патриарх	
Неофит	поздрави	г-н	Силу-
рис,	като	подчерта	добри-
те	 взаимоотношения	 меж-
ду	Българската	православ-
на	 църква	 и	 Кипърската	
архиепископия.	
	 „Поддържаме	 тес -
ни	 връзки	 и	 взаимоотно-
шения	 с	 всички	 помест-
ни	 православни	 църкви,	
включително	с	Кипърската	
архиепископия”,	 каза	 па-
триарх	Неофит.	
	 Предстоятелят	 на	 Бъл-
гарската	 православна	
църква	припомни	и	за	сре-
щата	с	Негово	Блаженство	
архиепископ	 Хризостом	 –	
предстоятел	 на	 Кипърска-

та	 архиепископия,	 която	
се	състоя	на	20	май	т.	г.
	 От	своя	страна	Димит-
рис	Силурис	благодари	за	
топлия	 прием,	 както	 и	 за	
оказаната	 чест	 от	 страна	
на	 Негово	 Светейшество	
патриарх	Неофит.	
	 „Общата	ни	вяра	пред-
ставлява	една	добра	осно-
ва,	 върху	 която	 сме	 гра-
дили	 и	 продължаваме	 да	
градим	 нашите	 взаимоот-
ношения.	С	Вашето	благо-
словение,	 срещите,	 които	
проведохме	тук	и	са	с	на-
сока	за	задълбочаване	на	
отношенията,	 се	 надявам	
да	 бъдат	 доведени	 до	 ус-
пех.	 Българите,	 които	 жи-
веят	и	работят	в	Кипър,	по	
нищо	не	се	различават	от	
кипърците,	 напротив	 -	 те	
са	едни	от	най-добрите	ра-

ботници	 и	 кипърците	 жи-
веят	в	добри	отношения	с	
тях.	Те	не	само	обогатяват	
страната	ни,	но	и	духовно	
ни	 даряват	 много	 неща”,	
каза	г-н	Силурис.
	 По	 време	 на	 срещата	
бе	 поставен	 въпросът	 и	
за	бъдещо	сътрудничество	
между	 Софийската	 духов-
на	семинария	и	духовните	
училища	в	Кипър,	 както	и	
за	 изграждане	 на	 добри	
отношения	и	на	академич-
но	богословско	ниво.
	 Срещата	 завърши	 с	
благопожелания	 за	 бъде-
щи	 успехи	 в	 работата	 и	
служението,	 както	и	с	на-
дежда	 за	 развиване	 на	
общи	 инициативи,	 които	
да	 спомогнат	 за	 още	 по-
доброто	 сътрудничество	
между	България	и	Кипър.	

Дèмèтрèс Сèлурèс: “Българèте, кîèтî раáîтят в Кèпър, íе 
самî îáîгатяват страíата, äухîвíî íè äаряват мíîгî íеща”
Българският патриарх Неофит прие председателя на Камарата на представителите на Република Кипър Димитрис Силурис

Стартèра îфèцèалеí сайт íа пîклîííèческèя 
път “Рèлскèя чуäîтвîрец”, пîхîäът тръгва äíес

ПОклОнниците СлеДват СтъПките, ПО кОитО Са ПренеСени 
мОщите на Св. ЙОан рилСки През 1469 ГОДина. 

ПреОДОляват три Планини – витОша, верила и рила, 
ОтСяДат в Две Села – ярлОвО и клиСура. там меСтнОтО 

наСеление Ги  ПОСреща ГОСтОПриемнО и Се наСтаняват в 
храмОвете. на шеСтия Ден ПриСтиГат в рилСкия манаСтир 

и Се ПОкланят ПреД мОщите на Свети ЙОан рилСки.

	 Продължават	 разкоп-
ките	 на	 некропола	 около	
средновековния	храм	край	
Червен,	Русенско,	съобщи-
ха	 от	 РИМ	 -	 Русе.	Архео-
логическите	 дейности	 там	
продължават	 вече	 трети	
сезон.	Разкопките	се	 кон-
центрират	 върху	 вътреш-
ната	 част	 на	 църквата	 и	
пространството	около	нея.
	 Преди	 година	бяха	на-
мерени	осем	гробни	каме-
ри	–	част	от	тях	изсечени	
в	скалите.	Средновековна-
та	 църква	 е	 разположена	
в	 западния	 хълм	 на	 Чер-
венския	рид	и	е	с	размери	
6,70	 на	 12,80	 метра.	 Хра-
мът	 се	 състои	 от	 притвор	
и	 основна	 част	 –	 наос,	
а	 олтарното	 пространство	
завършва	 като	 тристен-
на	 апсида.	 Постройката	 е	
изградена	 от	 обработени	
каменни	блокове	и	е	била	
декорирана	 с	 употребата	
на	 тухлени	 пояси	 и	 ниши.	
По	 мнение	 на	 учените,	
храмът	е	от	периода	на	ХІV	
век.

	 Тази	 църква	 беше	 не-
известна	 за	 археолозите,	
защото	 не	 е	 фигурирала	
в	 плановете	 на	 среднове-
ковния	 град	 Червен.	 Това	
е	 16-ият	 храм	 на	 терито-
рията	 на	 митрополитския	
център	от	времето	на	Вто-
рото	 българско	 царство,	
като	досега	бяха	проучени	
2	митрополитски	и	13	ено-
рийски	църкви.
	 Размерите	 и	 начинът	
на	градеж	я	отвеждат	сред	
най-представителните	 хра-
мове	 в	 средновековния	
град.	 Разкрити	 са	 множе-
ство	 фрагменти	 от	 стено-
писи	в	разнообразни	цве-
тови	нюанси,	които	някога	
са	украсявали	стените.
	 Първо	 данните	 са	
били,	 че	 на	 това	 място	
има	 крепостна	 стена	 с	
кулоподобно	 съоръжение.	
Интересен	е	входът	-	май-
сторите	 са	 внедрили	 ска-
лата	в	църквата,	има	изсе-
чени	стъпала	и	са	използ-
вали	 скалата	 за	 подова	
настилка.

	 Румънската	православ-
на	 църква	 изрази	 искре-
ното	си	състрадание	и	со-
лидарност	 с	 болката	 към	
семейството	на	момичето,	
което	стана	жертва	на	от-
вличане	и	бе	 убито,	 съоб-
щава	basilica.ro.
	 „Докато	 чака	 оконча-
телния	 резултат	 от	 раз-
следването	 на	 властите,	
разследващи	 този	 случай,	
Румънската	 патриаршия	
призовава	 всички	 свеще-
ници	и	вярващи	да	се	мо-
лят	 за	Александра,	 нейни-
те	 родители	 и	 скърбящи	
роднини	в	молитви.
	 Надяваме	 се	 този	
случай	 да	 бъде	 изяснен	
възможно	 най-бързо	 от	
властите,	 а	 виновните	 ще	
бъдат	 наказани	 според	
действащите	закони.	В	съ-
щото	време	ние	сме	обез-
покоени	 от	 нарастващия	
брой	 жени,	 които	 стават	
жертва	на	насилие	и	 тра-
фик	на	хора,	което	влоша-
ва	човешкото	достойнство	
и	 социалния	 мир.	 В	 този	

смисъл,	 освен	 молитва-
та,	 трябва	 да	 се	 засилят	
действията	 за	 солидар-
ност	 със	 засегнатите	 се-
мейства	 и	 насърчаването	
на	отговорно	поведение	в	
обществото“,	 се	 казва	 в	
посланието	на	Румънската	
патриаршия.
	 Отвличането	 и	 убий-
ството	 на	 15-годишно	 мо-
миче	 продължава	 да	 пре-
дизвиква	 напрежение	 в	
Румъния.	 Властите	 са	 об-
винявани	в	немарливост	и	
дори	съпричастие	в	смър-
тта	 на	 Александра	 Маче-
шану.	
	 15-годишното	 момиче	
беше	отвлечено,	след	като	
се	опитало	да	се	прибере	
в	 дома	 си	 в	 Добросло-
вени,	 Южна	 Румъния,	 на	
стоп.
	 Случаят	 с	 Александра	
е	скандален,	защото	тя	ус-
пяла	да	се	обади	цели	три	
пъти	на	телефона	за	спеш-
на	 помощ	 112.	Полицията,	
обаче,	 първо	 реагирала	
бавно,	а	след	като	открили	

имота	 на	 заподозрения,	
ненужно	 изчакали	 уточня-
ването	 на	 административ-
ни	подробности,	вместо	да	
влязат	да	търсят	жертвата.	
В	събота	в	Букурещ	имаше	
протест	 срещу	 действията	
на	властите,	а	вътрешният	
министър	 уволни	шефа	на	
полицията.	 После	 и	 той	
подаде	оставка.
	 Механик	 на	 65	 г.	 от	
Каракал	призна,	че	е	убил	
Александра	Мачешану.

Румъíската патрèаршèя èзразè съпрèчастíîст 
към áлèзкèте íа îтвлечеíî è уáèтî мîмèче

Археîлîзè прîäължават 
раáîта îкîлî храма в Червеí
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	 Богородичният	 пост	 е	
утвърден	 от	 църковната	
традиция	 в	 чест	 на	 Успе-
ние	 на	 Пресвета	 Богоро-
дица	 -	 15	 август.	 Започва	
на	1	август.
	 Свързан	 изключително	
с	 почитта,	 любовта	 и	 на-
деждата	 на	 православни-
те	към	Пресветата	Майка,	
този	пост	има	строг	харак-
тер,	 подобно	 на	 Великия	
пост.	 Само	 на	 празника	
Преображение	 Господне	
-	 6	 август,	 се	 разрешава	
приемането	на	риба.
История на поста
	 Непотвърдено	 пре-
дание	 свързва	 установя-
ването	 на	 този	 пост	 със	
светите	апостоли.	Но	като	
установена	църковна	прак-
тика	е	въведен	сравнител-

но	по-късно	от	другите	три	
основни	поста.
	 В	 началото	 той	 бил	
разделен	на	два	по-малки	
поста	 -	 пост	 за	 Преоб-
ражение	 Господне,	 който	
продължавал	 пет	 дни	 и	
съответно	 на	 празника	 се	
разрешавало	месо,	и	пост	
за	 Успение	 на	 Пресвета	
Богородица.
	 Император	 Леон	 Фи-
лософ	 (V	век)	повелил	за-
брана	за	яденето	на	месо	
на	 Преображение	 в	 цяла-
та	Византийска	империя	и	
така	 свързал	 двата	 поста	
в	един.
	 Император	 Маврикий	
(582-602)	 пък	 въвел	 с	 из-
рична	 заповед	 празнува-
нето	 на	 Успение	 Богоро-
дично	навсякъде	по	импе-

рията.
	 Въпреки	 това	 закон-
ността	 му	 дълго	 била	 ос-
порвана	и	подхвърляна	на	
съмнение.	 Никон	 Черного-
рец	 (†1088)	 съобщава,	 че	

по	негово	време	едни	по-
читали	 Богородичния	 пост	
като	 законно	 установен	 и	
го	 спазвали.	 Други	 счи-
тали,	 че	 за	 него	 липсват	
канонични	 основания	 и	

следователно	 не	 е	 задъл-
жителен.	Трети	 го	 отхвър-
ляли	и	осъждали.
	 Константинополски -
ят	 патриарх	 Николай	 ІІІ	
(†1111)	 свикал	събор,	 кой-

то	решил,	че	постът	преди	
Успение	 Богородично	 не	
е	 задължителен	 нито	 за	
монасите,	 нито	за	 христи-
яните.	 Но	 на	 свикания	 от	
константинополския	патри-
арх	 Лука	 Хрисоверг	 през	
1166	 година	 събор	 много	
епископи	 застъпили	 ста-
новището,	 че	 този	 пост	 е	
част	 от	 апостолския	 пост	
(т.	 е.	 свързан	 с	 Петде-
сетница	 и	 Св.	 Дух).	 На	

този	 събор	 присъствал	 и	
византийският	 император	
Мануил	І	Комнин	(†1180).
	 Така	 до	 края	 на	 ХІІ	
век	 Богородичният	 пост	
не	 бил	 задължителен	 и	 в	
Александрийската	 църква.	
Споровете	около	него	про-
дължили	столетия	и	стана-
ли	 причина	 за	 сравнител-
но	късното	му	вписване	в	
църковните	 устави	 -	 едва	
през	ХІV-ХV	век.

 Днес сутринта Православната църква отбелязва Произ-
хождение на св. Кръст. Във всички епархии на Българската 
православна църква се отслужва Водосвет. На този ден започ-
ва Богородичният пост. През първите дни на поста вечерта 
във всички епархии на Българската православна църква се 
отслужва Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица.

 Както при всеки православен пост, по време на Бого-
родичния пост се стремим към възможно по-пълна духовна 
съсредоточеност, като избягваме шумните развлечения, 
кавгите, чувствените наклонности и пороци и се упражнява-
ме съзнателно в благодетелен живот и добродеяния. Стара 
традиция е в нощта срещу празника хората да преспиват 
на свято място и да си пожелават нещо хубаво, което да се 
сбъдне с благословията на Богородица. Рано сутринта носели 
в църквата всички плодове, които са се родили. Свещеникът 
прекаждал и освещавал с пожелание за здраве и берекет на 
семейството. Затова вечерта за последен път се консуми-
рат месни и млечни продукти, които са забранени за период 
от 2 седмици. На днешния ден се прави трапеза с обредна 
„заговезнишка пита“, която се чупи, а не се реже; ястията 
са блажни, а в някои селища следващите три дни гладуват, 
за да се пречистят тялом и духом.

Запîчва Бîгîрîäèчíèят пîст, 2 сеäмèцè áез месî è млякî

	 Сагата	 дали	 е	 правос-
лавен	 храм	 потопената	
църква	 в	 язовир	 „Жреб-
чево“	 приключи	 с	 щаст-
лив	 край.	 Лично	 Негово	
Високопреосвещенство	
Старозагорският	 митропо-
лит	 Киприан	 ще	 отслужи	
божествена	 Св.	 Литургия	
в	 храм	 „Св.	 Йоан	 Рилски	
Чудотворец“	 (Потопената	
църква),	 язовир	 „Жребче-
во“.
	 Богослужението	 на	
владиката	 ще	 е	 първо	 в	
храма	от	много	години	на-
сам.	
	 То	 ще	 е	 на	 4	 август	
-	 7-ма	 Неделя	 след	 Пет-
десетница,	 от	 09:00	 часа.	
Църквата	 е	 на	 повече	 от	
120	 години	и	изплува	вся-
ка	 година	 от	 водите	 на	
язовира.	
	 Храмът	е	осветен	през	
1892	 година,	 но	 изогра-
фисан	 30	 години	 по-късно	
със	 средства,	 събрани	 от	
населението.
	 В	началото	на	тази	го-
дина	 християни,	 носещи	
дълбоко	в	себе	си	вярата,	
започнаха	богоугодна	ини-

циатива,	за	да	може	отно-
во	под	звуците	на	камбана	
да	 се	 прекръстят,	 да	 за-
палят	свещ	и	да	се	помо-
лят	 в	 мистичния	 храм	 на	
язовир	 „Жребчево“,	 който	
вече	 50	 години	 бори	 сти-
хиите	и	винаги	изплува	от	
водите	 на	 водоема	 като	
символ	на	Божията	сила	и	

благодат.
	 През	 февруари	 бого-
молците	 организираха	
кампания	 по	 набирането	
на	 средства	 за	 поставя-
нето	на	малка	камбанария	
към	 православния	 храм	
„Свети	 Иван	 Рилски“	 и	
веднага	на	призива	им	от-
кликна	 дарител.	 Църквата	

е	издигната	през	1891	г.	и	
е	единствената	останка	от	
тогавашното	село	Запалня,	
потопено	 заедно	 с	 още	
две	 села	 заради	 строежа	
на	язовир	„Жребчево“.	
	 Днес	 няма	 следа	 от	
домовете	на	тези	над	1000	
жители,	 изселени	 прину-
дително	в	Твърдица	и	Гур-

ково.	 Само	 храмът,	 носил	
името	 на	 българския	 све-
тия	Иван	Рилски,	напомня,	
че	тук	някога	е	кипял	жи-
вот.	Църквата	е	изградена	
на	хълм,	който	е	бил	най-
високото	 място	 в	 селото,	
както	 повелява	 християн-
ската	традиция.	
	 В	 месеците	 на	 пълно-

водие	 –	 пролетта,	 при	 то-
пене	на	снеговете	–	църк-
вата	остава	на	 2/3	от	 ви-
сочината	 си	 потопена,	 а	
при	 дълготрайни	 валежи	
или	тежка	зима	потъва	на-
цяло.	Спадне	ли	нивото	на	
язовир	 „Жребчево“,	 църк-
вата	 излиза	 на	 сушата	 и	
тогава	може	да	се	влезе	в	

нея.	По	стените	й,	вместо	
иконите	и	стенописите	от-
преди	години,	се	откроява	
релеф	от	черупки	на	миди	
и	 речни	 камъчета.	 След	
като	 трудната	 задача	 с	
намирането	 на	 дарител	 е	
изпълнена,	 сега	 Светият	
Синод	 призна	 потопения	
храм	за	църква.

Старîзагîрската мèтрîпîлèя прèзíа: пîтîпеíèят в язîвèр “Жреáчевî” 
храм е църква, влаäèката Кèпрèаí ще îтслужè лèтургèя íа 4 август

	 Директори	на	 училища	
и	 учители	 от	 български-
те	 училища	 в	 чужбина	 се	
събраха	 на	 25	 и	 26	 юли	
на	 семинар,	 организиран	
от	 Центъра	 за	 образова-
телни	инициативи	„Двери“,	
в	 Бачковския	 манастир.	
На	 него	 педагозите	 бяха	
запознати	 с	 модела	 за	
християнска	 просвета	 на	
ученици	от	началния	етап,	
разработен	 от	 екипа	 на	
„Двери“,	както	и	с	конкрет-

ни	проекти	и	помагала	за	
работа	 с	 деца.	 Проявата	
се	 организира	 по	 иници-
атива	 и	 с	 благословение-
то	 на	 Западно-	 и	 Сред-
ноевропейския	митрополит	
Антоний,	 а	 обучението	 се	
проведе	 от	 д-р	 Полина	
Спирова	и	д-р	Златина	Ка-
равълчева.
	 В	срещата	взеха	учас-
тие	 26	 директори	 и	 учи-
тели	 от	 Англия,	 Австрия,	
Германия,	Италия,	Северна	

Ирландия,	Русия,	Украйна,	
Дубай,	 САЩ.	 Техните	 учи-
лища	 са	 членове	 на	 Асо-
циацията	 на	 българските	
училища	в	чужбина	(АБУЧ),	
която	 е	 съорганизатор	 на	
събитието	 в	 Бачковския	
манастир.	 Това	 е	 третата	
проява,	 която	 „Двери“	 и	
АБУЧ	 организират	 с	 бла-
гословението	 и	 съдей-
ствието	 на	 митр.	Антоний.	
Предишните	бяха	в	Троян-
ския	 и	 Рилския	 манастир.	

Участниците	 споделят,	 че	
за	 тях	 тези	 семинари	 са	
интересни	 и	 полезни	 не	
само	 в	 професионален	
план,	 но	 и	 в	 контекста	
на	 личностното	 им	 разви-
тите.	 Атмосферата	 на	 ма-
настира,	 богослужението,	
общуването	допринасят	за	
по-доброто	 разбиране	 на	
християнските	 послания	 и	
осмислянето	 на	 факта,	 че	
православието	 е	 не	 само	
учение,	но	и	начин	на	жи-

вот	и	мироглед.	В	хода	на	
работата	на	семинара	учи-
телите	 от	 чужбина	 за	 по-
реден	 път	 посочиха	 необ-
ходимостта	от	християнско	
ограмотяване	 на	 българ-
ските	 ученици,	 които	 рас-
тат	и	се	възпитават	далече	
от	 родината.	 Училищата	 в	
чужбина	 насочват	 своите	
усилия	 към	 ограмотяване	
на	 българските	 ученици	 в	
родното	 четмо	 и	 писмо	 и	
чрез	 изучаване	 на	 наша-

та	 история,	 литература	 и	
традиции,	 за	 да	 запазят	
така	 връзката	 на	 децата	
с	 нашето	 отечество.	 В	
хода	 на	 работата	 си	 оба-
че	 учителите	 установяват,	
че	 връзката	 с	 родината	
се	 поддържа	 и	 от	 христи-
янските	 празници,	 тради-
ции,	 добродетели,	 които	
са	 част	 от	 националната	
и	 личностна	 идентичност	
на	 българите.	 Така	 педа-
гозите	започват	да	 търсят	
начини	 да	 обогатят	 своя-
та	 просветна	 дейност	 и	 в	
тази	насока.	По	време	на	
семинара	 участниците	 по-
сочиха,	че	за	тях	са	много	
полезни	 готовите	 уроци	 и	
учебни	 материали,	 кои-
то	 от	 няколко	 години	 им	
предоставя	 Центърът	 за	
образователни	инициативи	
„Двери“,	 защото	 работата	
на	 учителите	 в	 неделните	
училища	 в	 чужбина	 е	 на-
прегната	 и	 изисква	 много	
усилия.	За	успешното	про-
веждане	 на	 семинара	 до-
принесе	 високата	 степен	
на	 мотивация	 на	 учители-
те,	както	и	установяването	
на	 общ	 дух	 на	 съпричаст-
ност,	 вдъхновение	 за	 ра-
бота	и	планиране	на	нови	
съвместни	проекти.
	 Изключително	 голяма	
роля	 за	 успешното	 про-
веждане	на	семинара	има-
ше	 домакинът	 на	 проява-
та	 –	 Велички	 еп.	 Сионий,	

игумен	 на	 Бачковския	
манастир,	 който	 осигу-
ри	 изключителни	 условия	
за	 работата	 на	 учители-
те.	 Игуменът	 посрещна	 и	
приветства	 участниците	
в	 семинара,	 като	 им	 по-
жела	 сили	 и	 вдъхновение	
за	тяхната	просветителска	
дейност	 сред	 българите	 в	
чужбина.	 Той	 подари	 на	
учителите	 за	 благослове-
ние	икони	от	манастира.
	 В	двата	дни	на	семина-
ра	участниците	се	радваха	
на	 щедростта	 и	 доброто	
отношение	на	игумена	към	
тях.	 Учителите	 имаха	 въз-
можност	да	участват	в	бо-
гослужението	 в	 реставри-
рания	 манастирски	 храм,	
да	 разгледат	манастира	 и	
костницата,	 да	 опитат	 от	
произведенията	 на	 мана-
стирското	стопанство.
	 В	края	на	проявата	д-р	
Ирина	 Владикова,	 пред-
седател	 на	 УС	 на	 АБУЧ,	
от	 името	 на	 присъствали-
те	 подчерта,	 че	 тези	 се-
минари,	 организирани	 в	
българските	манастири,	не	
само	 дават	 нови	 знания	
и	 идеи	 на	 учителите,	 но	
и	 зареждат	 участниците	 с	
духовна	 енергия	 и	 жела-
ние	да	продължават	неле-
ката	си	работа	за	българ-
ска	 просвета	 сред	 децата	
на	 емигрантите	 с	 надеж-
дата,	 че	 така	 поддържат	
жива	връзката	с	родината.

Учèтелè îт áългарскèте учèлèща в чужáèíа íа семèíар в Бачкîвскèя маíастèр
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рабоТа прЕдлага
Магазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ШиВаШко аТЕлиЕ „катя 
колева“ търси да назначи 
шивачка. спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
[22, 20]
ббс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 18]
пицария „Мания“ търси 
пицар. справки на тел. 
0877/44-55-82. [11, 10]

ФирМа Търси работник 
за производство на тес-
тени изделия. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 9]
ФирМа Търси работ-
ници. справки на тел. 
0888/255-318. [11, 7]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 7]
ТаксиМЕТроВ Шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 7]
ФирМа Търси готвач. 
дневна смяна. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 7]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. справки на тел. 
0885/069-027. [11, 7]

ТаксиМЕТроВи ШоФьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 8]
сЕрВиТьорка за събота 
и неделя се търси на тел. 
0899/147-447. [5, 4]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси готвачка. 
добро заплащане. справ-
ки на тел. 0897/930-192, 
след 14.00 часа. [7, 6]
Търси дърВодЕлЕц с 
опит. малка фирма, ра-
бота само с масив, дълго-
срочно, договор. справки 
на тел. 0899/155-378. [5, 
5]
ФирМа „ЕлиТ“ оод тър-
си да назначи шлосер 
със средно образование. 
справки на тел. 0886/80-
22-23. [5, 5]

„диМас“ ад Търси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, ФакТурисТ. 
За повече информа-
ция: тел. 0885/803-
330. [11, 9]

„лЕдър арТ“ оод търси 
да назначи оператори на 
лешачни машини за скла-
да си в село яворец. Про-
изводствен опит се счита 
за предимство. високо за-
плащане. справки на тел. 
0878/284-515. [5, 4]
пицария „гладници“ 
търси пицари, сервитьори 
и готвачи. справки на тел. 
0899/319-114. [9, 4]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/миячка. За справ-
ки: тел. 0889/319-654. 
[11, 4]
бисТро „карТал“ търси 
помощник-готвачи за пе-
тък и събота вечер. справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 4]

ФирМа „аеМес“ набира 
шивачки с опит. стартова 
заплата 1000 лв. телефон 
за връзка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 3]
болноглЕдачки В ав-
стрия с познания по нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 1]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка. 
справки на тел. 0889/319-
654. [5, 3]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на 4-часов работен ден. 
Постоянна работа - тел. 
0889/319-654. [5, 3]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. За контакт: тел. 
0879/988-010. [11, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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.

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА 
НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ 

СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-582/24.06.2019 г.) 

77 броя вакантни длъжности за 
войници за военни формирования 

във Военновъздушните сили: 
София, Стара Загора, Крумово, Долна Мит-

рополия, Шабла, Божурище, Банкя, Кос-
тинброд, Черноморец, Батак и др.

 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства	
са:	 „Младши	шофьор”,	 „Шофьор-агрегатчик”,	 „Млад-
ши	 охранител”,	 „Оператор”,	 „Номер	 на	 ракетно-пу-
скова	 установка”,	 „Завеждащ	 хранилище”,	 ”Младши	
радиомеханик”	и	др. 
ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 (в	 зависимост	 за	
кое	 военно	 формирование)	 ДО	 27.08.2019	 г.;	
ДО	 30.08.2019	 г.	 и	 ДО	 05.09.2019	 г.	 ВЪВ	 ВО-
ЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	 „Софроний	
Врачански”	1А.
	 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-
високо;
-	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
-	да	не	са	осъждани;
-	за	отделни	длъжности	да	притежават	свиде-
телство	за	управление	на	МПС	категория	„С“	
или	„C+E”.
Подробна информация на тел. 0888210283; 

066/805531; 066/800257 справка: www.comd.bg

 

 Едно	 селце,	 може	 да	 се	 нарече	 почти	 квартал	
на	Габрово,	се	унищожава,	и	то	не	е	толкова	заради	
пари.	Иска	се	организация	и	желание,	за	да	същест-
вува.	
	 Кметицата,	 за	 която	 ми	 е	 думата,	 толкова	 без-
отговорно	 се	 отнася	 с	 хората	 от	 село	 Поповци	 (не	
Куката),	че	се	питам	има	ли	кмет	за	това	село	или	
не.	Налага	се	по	няколко	пъти	да	слизаме	до	Кмет-
ството.	Когато	и	да	отидем,	вечно	я	няма.	Толкова	ли	
е	огромно	кметството,	та	тя	от	„обикаляне“	на	района	
не	се	застоява	на	работното	си	място.	Дори	да	е	там,	
непрекъснато	 връща	 възрастни,	 болни	 хора,	 които	
слизат	от	селцата	до	кметството.	Връща	ни	с	думите:	
„Ела	следобед,	ела	утре...“.	За	мен	това	е	нахалство,	
което	 минава	 границата	 на	 всичко.	 Стационарният	
телефон	на	кметството	е	изключен,	тя	дори	не	оставя	
бележка,	 че	ще	дойде	еди	кога	или	еди	колко	часа	
ще	я	няма.	Това	си	е	просто	безотговорност,	защото	
тя	взема	заплата	като	кмет.	Ами	по-хубаво	тези	пари	
да	се	дадат	за	направа	на	улиците	за	село	Поповци.	
За	нейните	3-4	години	мандат	тя	за	селото	не	напра-
ви	нищо.	Улица	„Митко	Палаузов“,	ул.	„Първи	май“	в	
центъра	 са	 кози	пътеки,	 а	 в	 църквата	 над	 входната	
врата	расте	дърво,	отломки	падат	по	главите	на	хора-
та.	Тя	не	вижда	това,	а	се	пише	по	книгите,	че	взема	
участие	в	ремонта	на	църквата!	
	 На	спирката	й	трябват	две	кутии	боя,	за	да	не	се	
доразсипе,	но	и	това	не	вижда.	Това	село	за	нея	съ-
ществува	само	за	да	събира	данъци.	Искаме	да	няма	
кмет	на	заплата,	а	да	се	назначи	от	Габрово	служи-
тел,	който	в	определени	дни	и	часове	да	идва	в	кмет-
ството.	Така	хората	ще	знаят	и	няма	да	бием	пътя	от	
горе	до	село	Куката	в	студ	и	дъжд	и	да	я	чакаме	по	
3	часа.	Не	е	кой	знае	какъв	районът	на	кметство	По-
повци,	та	тя	да	се	оправдава,	че	била	тук	или	там.	Не	
оставя	бележка,	както	оставят	на	пощата,	върти,	тор-
мози	хората,	както	си	иска,	всички	казват:	„Тя	нищо	
не	прави“,	и	е	така,	не	е	кой	знае	колко	работата	за	
един	кмет,	да	не	заблуждаваме,	че	има	брой	хора	за	
кмет,	просто	е	назначена.
	 И	 се	 питат	 хората:	 Защо	 неразумно	 се	 дават	
средства	 за	 неразумни	 неща?	 А	 ние	 в	 селото	 се	
питаме	 къде	 ни	 отиват	 данъците	 като	 40	 години	 за	
това	селце	нищо	не	правят,	само	казват:	„Няма	пари,	
няма	пари“.	Няма	отговорност,	драги	властимащи!	Не	
я	искат	селата,	за	които	така	тарикатски	постъпват.	
Щели	да	гласуват	само	Поповци	и	Куката	за	кмети-
цата,	а	тя	взе	тефтера	и	тръгна	по	селцата	Прахали,	
Дивеци,	Пецевци...	да	се	подпишели	хората,	че	тя	ще	
им	върши	работа.	Номера	и	хитрини,	а	тя,	кметицата,	
кара	хората	да	й	занесат	в	кметството	документи	и	
тя	щяла	 да	 ги	 занесе	 в	 Габрово.	Абе,	много	 големи	
станахме,	 бе!	Много	 хитрини	 правим.	Така	България	
умира	 от	 тарикати...	 Затова	 молим	 медиите	 да	 ни	
обърнат	внимание	и	да	се	стреснем.
 Стоянка Павлова, Поповци

СИлВАНА СТОяНОВА
глАВЕН ЕКСпЕРТ В 

„ОТДЕл СТАТИСТИЧЕСКИ 
ИзСлЕДВАНИя – гАБРОВО“, 

ТЕРИТОРИАлНО 
СТАТИСТИЧЕСКО БюРО 
– СЕВЕР, НАцИОНАлЕН 

СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

1. Лечебни заведения и 
леглови фонд
	 Към	 31	 декември	 2018	
г.	 в	 област	 Габрово	 функ-
ционират	 6	 заведения	 за	
болнична	помощ	с	860	лег-
ла	 (табл.	 1).	 Заведенията	
за	 извънболнична	 помощ	

са	39	с	4	легла,	а	другите	
лечебни	и	здравни	заведе-
ния	–	3	с	30	легла.
	 Заведенията	 за	 бол-
нична	 помощ	 включват	

болници,	центрове	за	кож-
но-венерически	 заболява-
ния,	центрове	за	психично	
здраве	и	комплексни	онко-
логични	 центрове.	 Съглас-
но	 Закона	 за	 лечебните	
заведения	 болниците	 са	
многопрофилни	 и	 специа-
лизирани.
	 Легловият	фонд	на	бол-
ниците	 запазва	нивото	 си	
от	2017	г.
	 Към	 31	 декември	 2018	
г.	многопрофилните	болни-
ци	 в	 областта	 са	 3	 с	 497	
легла.	 Те	 представляват	
50.0%	от	болниците	и	в	тях	

са	съсредоточени	57.8%	от	
легловия	 фонд	 на	 всички	
болници	в	областта.
	 Заведенията	 за	 извън-
болнична	 помощ	 в	 облас-

тта	 в	 края	 на	 2018	 г.	 са	
39	 с	 14	 легла	 за	 кратко-
срочно	 лечение.	 Сред	 из-
вънболничните	 заведения	
най-голям	 е	 броят	 на	 са-
мостоятелните	 медико-ди-
агностични	 и	 медико-тех-
нически	 лаборатории	 –	 22	
заведения,	 следват	 меди-
цинските	 центрове	 –	 12	 с	
8	 легла,	 и	 диагностично-
консултативните	 центрове	
–	13	с	4	легла.
	 Към	 други	 лечебни	 и	
здравни	 заведения	 се	 от-
насят	центровете	за	спеш-
на	медицинска	помощ,	ре-

гионални	
здравни	 инспекции,	 до-
мове	 за	 медико-социални	
грижи	 за	 деца	и	 хосписи-
те.	 През	 2018	 г.	 в	 област	

Габрово	тези	заведения	са	
3	с	30	легла.	В	сравнение	
с	 предходната	 година	 е	
запазен	 общият	 им	 брой,	
а	 легловият	 фонд	 на	 тази	
категория	 заведения	 се	
увеличава	с	30.4%.

 2. Медицински персо-
нал.
	 В	 края	 на	 2018	 г.	 на	
основен	 трудов	 договор	 в	
лечебните	 и	 здравни	 за-
ведения	 в	 областта	 прак-
тикуват	 420	 лекари	 (табл.	
2).	 Лекарите	 по	 дентална	
медицина	 са	 96,	 а	 меди-

цинските	 специалисти	 по	
здравни	грижи	–	759,	като	
498	 от	 тях	 са	 медицински	
сестри.	

	 В	 структурата	 на	 ле-
карите	 по	 специалности	
най-голям	 е	 делът	 на	 об-
щопрактикуващите	 лека-
ри	 –	 72	 (17.1%),	 следвани	
от	 практикуващите	 Други	
специалности	–	33	(24.5%),	
Педиатрия	 –	 32	 (7.6%),	 и	
Кардиолози		–	21	(5.0%).
	 Осигуреността	 с	 ле-
кари	 в	 област	 Габрово	 в	
края	 на	 2018	 г.	 е	 38.7	 на	
10	 000	 души	 от	 населе-
нието,	 като	 показателят	 е	
по-нисък	 от	 средния	 за	
страната	 (42.4).	 Най-ниски	
са	 стойностите	 му	 в	 об-

ластите	Кърджали	(25.9	на	
10	000	души	от	население-
то),	Добрич	(26.7)	и	Перник	
(28.6).

1. Лечебни и здравни заведения 
към 31 декември 2018 г. в об-
ласт Габрово (Брой)

 Заведения Легла

Лечебни заведения за болнична 
помощ 6 860

Многопрофилни	болници 3 497

Специализирани	болници 3 363

Лечебни	заведения	за	извънбол-
нична	помощ 39 14

Диагностично-консултативни	цен-
трове 3 10

Медицински	центрове 13 4

Дентални	центрове 1 0

Самостоятелни	 медико-диагнос-
тични	и	медико-технически	лабо-
ратории

22  

2. Медицински персонал към 31.12.2018 г. в област Габрово

 Брой На 10 000 души от  
населението

Лекари 420 38.7

Лекари	по	дентална	медицина 96 8.9

Медицински	 специалисти	 по	 здравни	
грижи 759 70.8

Фелдшери 61 5.6

Акушерки 38 3.5

Медицински	сестри 498 45.9

Лаборанти	(клинични	и	рентгенови) 82 7.6

Зъботехници 36 3.3

Други	медицински	специалисти 44 4.1

  
Население	на	един	лекар 258 х

Лечеáíè завеäеíèя за áîлíèчíа è èзвъíáîлíèчíа пîмîщ è 
зäравíè завеäеíèя в îáласт Гаáрîвî към 31 äекемврè 2018 г.

пЕНЧО КОйЧЕВ, 
ЕКСпЕРТ 

„КОМУНИКАцИя, 
ИНФОРМАцИя И 

лОгИСТИКА“, ОБлАСТЕН 
ИНФОРМАцИОНЕН 
цЕНТъР – гАБРОВО

	 За	четвърта	 година	ГД	
„Вътрешен	пазар,	промиш-
леност,	 предприемачество	
и	МСП“	на	ЕК	организира	
конкурс	 за	 есе	 за	 млади	
предприемачи.	 Право	 на	
участие	 в	 състезанието,	
което	се	провежда	в	рам-
ките	на	Европейската	сед-
мица	на	МСП,	имат	 граж-
дани	 на	 държави-членки	
на	ЕС	и	страни	партньори	
по	 Програма	 COSME	 на	
възраст	между	18	и	25	го-
дини.
	 Желаещите	 да	 участ-

ват	 в	 конкурса	 трябва	 да	
напишат	есе	с	максимална	
дължина	 от	 2500	 думи	 на	
английски	език.	
	 Темата	 на	 тазгодиш-
ното	 издание	 е	 „Речта,	 с	
която	бих	се	обърнал	към	
предприемачите	 от	 Евро-
па,	 ако	 бях	 Комисар	 с	
ресор	МСП	и	предприема-
чество“.	
	 Крайният	 срок	 за	 кан-
дидатстване	 е	 16	 август,	
като	всеки	участник	може	
да	кандидатства	само	вед-
нъж.	 Кандидатстването	 се	
извършва	 чрез	 попълва-
не	 на	 онлайн	 формуляр,	
достъпен	на	следния	линк:	
h t t p s : / / e c . e u r opa . e u /
eusurvey/runner/YEC_2019.
	 Наградата	 за	 автори-
те	 на	 най-добрите	 есета	
е	 безплатно	 пътуване	 и	

участие	 в	 тазгодишното	
издание	на	Асамблеята	на	
МСП,	която	ще	се	проведе	
в	 Хелзинки,	Финландия,	 в	
края	 на	 ноември	 2019	 г.	
Участниците,	 достигнали	
до	финала,	ще	бъдат	пока-
нени	да	произнесат	речта	
си	на	живо	и	да	отговарят	
на	 допълнителни	 въпроси	
от	публиката.
	 Участниците,	 предста-
вили	 най-добри	 есета,	 ще	
бъдат	обявени	през	месец	
октомври	и	ще	бъдат	пока-
нени	 да	 се	 състезават	 на	
големия	 финал	 в	 Хелзин-
ки,	 където	 ще	 представят	
речта	 си	 пред	 повече	 от	
500	делегати	на	Асамблея-
та	 на	МСП.	Определените	
да	 участват	 в	 Хелзинки	
ще	 получат	 професионал-
на	 подготовка	 за	 своето	

представяне	 пред	 публи-
ка.	Речите	на	финалистите	
ще	 бъдат	 популяризирани	
чрез	 официални	 канали	 в	
социалните	 медии.	 Край-
ният	победител	в	състеза-
нието	 ще	 бъде	 определен	
чрез	вота	на	публиката.
	 SME	Week	Youth	 Essay	
Competition	 е	 ежегод-
но	 състезание	 за	 есета,	
чрез	което	млади	предпри-
емачи	 имат	 възможност	
да	 изразят	 своите	 идеи	 и	
мнения	по	теми,	свързани	
с	 предприемачеството	 и	
МСП	на	европейско	ниво.		
Асамблеята	 на	 МСП	 е	
най-значимото	 събитие	 за	
МСП	 в	 Европа,	 което	 се	
провежда	веднъж	годишно	
в	рамките	на	Европейска-
та	седмица	на	МСП.
	 За	 допълнителна	 ин-

формация	относно	конкур-
са	можете	да	се	свържете	
с	 Дирекция	 „Европейска	
интеграция	 и	 европейски	
проекти“,	 БТПП,	 тел.	 02	
8117	553,	лице	за	контакт	-	
Димитър	Паунов.
	 Повече	 информация	 в	
блога	 Европейската	 коми-
сия,	 където	 може	 да	 се	
прочетат	 есетата	 на	 отли-
чените	младежи	в	преход-
ни	 издания	 на	 конкурса:	
https://blogs.ec.europa.eu/
promotingenterprise/youth-
essay-compet i t ion-2019-
launch/.	
	 Официален	 източ -
ник	 на	 информацията	 за	
България	 е	 Българска-
та	 търговско-промишле-
на	 палата	 https://www.
infobusiness.bcci.bg/mladi-
predpriemachi-ese.html.	

адрес “100 вести”

Еврîпа èска äа чуе гласа íа млаäèте преäпрèемачè

В Пîпîвцè се пèтаме къäе íè 
îтèват äаíъцèте катî 40 гîäèíè 
за тîва селце íèщî íе правят
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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 дърва 
за огрев - справки на тел. 
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, 33]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 18]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 5]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв. - справки на 
тел. 0893/511-154. [23, 
13]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 11]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени. незабавна 
доставка. сухи. справки 
на тел. 0896/807-688. 
[19, 10]
дърВа за огрев продава 
тел. 0893/83-04-02. [11, 
3]

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 - справки на тел. 
0896/183-637.
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.

кърТи, зида, вик, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 19]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 16]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
16]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 16]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 8]
бригада изВърШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. тел. 
0899/638-875. [11, 3]
рЕМонТ на покриви, 
тенекеджийство - тел. 
0893/873-271. [11, 3]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, и 
варови мазилки. справки 
на тел. 0876/416-716. [11, 
7]

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 и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 19]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. По всяко 
вРеме. тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
оТпуШВаМ канали от Ф 
50 до Ф 110 мм с профе-
сионална машина в Габро-
во и региона - справки на 
тел. 0896/684-793. [22, 
18]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/42-
53-13.

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 17]
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по доМоВЕТЕ - справ-
ки на тел. 0899/145-802. 
[33, 9]

дограМа
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
13]

градини, басЕйни

ландШаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. справ-
ки на тел. 0888/942-
335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
справки на тел. 0885/274-
443, 0894/921-663. [23, 
11]

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 и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 5]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
тел. 0886/30-80-17. [22, 
4]

косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/479-910. [11, 4]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0895/193-066. 
[11, 1]

хидроизолации
напраВа хидроизола-
ция на покриви и улуци - 
тел. 0896/514-365. [24, 3]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
нист) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач, кВ. смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
МЕТални консТрукции 
и цветни метали заварява 
тел. 0885/724-671. [11, 2]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 5]
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

иМоТи продаВа
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 11]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 6]
МясТо - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село драгие-
вци, 18 000 лв., се прода-
ва на тел. 0889/26-11-26. 
[7, 5]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 4]
къща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за жи-
лище в Габрово, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0876/777-839. [11, 3]

голяМа къща с двор в 
село стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на еса, до тера мол, за 
ремонт, се продава на тел. 
0898/879-758. [5, 2]
1/2 идЕална част от 
къща в кв. Палаузово (с 
право на ползване на 
общи части) се продава 
на тел. 0896/207-572. [3, 
2]

иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се  продава н етл. 
0897/569-027 [11, 2]

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, 21]

къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 5]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 10]
гарсониЕра на ул. „сте-
фан караджа“ 25, сре-
щу автогарата, с теЦ, се 
дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 7]
поМЕщЕниЕ - 240 кв. м, 
за складова база изгодно 
се дава под наем на тел. 
0894/422-089. [3, 2]
поМЕщЕниЕ В кв. еса, 
подходящо за магазин, 
офис, фризьорски услуги 
и т. н., се отдава под 
наем на тел. 0877/564-
996. [14, 1]

иМоТи заМЕня
къща заМЕня за дву-
стаен апартамент - тел. 
0878/497-710. [5, 3]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 20]

аВТоМобили продаВа
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 
11]
Форд ФиЕсТа, 1.3, бен-
зин/газ, 2005 г., за 3500 
лв. се продава на тел. 
0888/555-298. [5, 4]
опЕл заФира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, се продава 
на тел. 0889/22-98-60. 
[12, 3]
сиТроЕн с3 се продава 
на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 2]

Микробуси, каМиони
Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 4]

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 
[20, 15]

аВТочасТи/Магазини

изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 17]

гуМи, джанТи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
гуМи „Toyo pRoxEs” 
225/45/zR16 98W; 
цЕна по догоВаря-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 16]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

продаВа клиМаТици
зарЕдЕн клиМаТик 
„самсунг“ - 12-ца, за 120 
лева се продава на тел. 
0877/000-932. [4, 3]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0895/74-19-78. [4, 3]

продаВа обзаВЕжданЕ
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 3]
ФризЕр-ракла - 500 l, 
в много добро състояние, 
продава тел. 0885/611-312

продаВа разни
консЕрВи сВинско 
месо се продават на тел. 
0889/159-467. [10, 3]
покъщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 3]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува - 

0889/885-944. [22, 17]
сТара наФТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 11]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо изкупуВа тел. 
0885/274-443, 0894/921-
663. [23, 11]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 13]
кон - женски, се продава 
на тел. 0894/88-36-15. [9, 
8]

Регионалният 
всекидневник „100 вести“ 

излиза всеки ден 
без събота и неделя

СТАРА КЪщА във възрожденски стил, в отлично състоя-
ние, с двор и стопански постройки, в местността качури-
те се продава на тел. 0896/324-564. Цена по договаряне. 
Къщата пази спомените от детството на Христо 
Явашев - Кристо, и неговите братя Анани и Стефан.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 32]
услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [23, 13]

изгодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/080-862. 
[11, 4]

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 8]

лЕкари
психиаТър и невРолоГ. 
д-р трифонов, Габрово, 
ул. „емануил манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. иЗдава 
ПсиХиатРични удосто-
веРения.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 20]
проМоция! рЕлакси-
ращи, лечебни  и други 
масажи. може и по домо-
вете. мартин, 0882/38-15-
52. [22, 7]
проМоция! рЕлаксира-
щи, лечебни и други маса-
жи. може и по домовете. 
анета, 0876/731-419. [11, 
2]
проМоция! кола маска - 
0876/731-419. [11, 2]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

даВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 20]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 10]

ясноВидсТВо
ясноВидсТВо - тел. 
0895/22-18-68. [24, 3]
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МИглЕНА ВъглЕНОВА

	 Екипажът	 на	 Община	
Габрово	 спечели	 прес-
тижното	 трето	 място	 в	
генералното	 класиране	
на	седмото	 „Екорали	Бъл-
гария“	 за	 автомобили	 с	
електрическо	 и	 алтерна-
тивно	 задвижване.	 Пилот	
на	 общинската	 КИА	 Соул	
със	 стартов	 номер	 10	 бе	
Пламен	 Ботев	 от	 отдел	
„Административно	обслуж-
ване,	 материално-техниче-
ско	обезпечаване	и	отбра-
нително-мобилизационна	
подготовка“,	а	негов	нави-
гатор	 –	 гл.	 експерт	 „Пуб-
личност	 и	 визуализация“	
Миглена	Въгленова.	
	 Тимът	 на	 Община	
Габрово	 завоюва	 и	 вто-
рото	 място	 за	 Купата	 на	
общините.	Първо	място	за	
общински	 отбор	 получи-
ха	представителите	на	ин-
спектората	 към	 Столична	
община,	 които	 участваха	
с	три	коли	–	два	Хюндай	и	
Рено	 Зое.	 Наградите	 връ-
чи	 президентът	 на	 Авто-
мобилната	 федерация	 на	
България	Камен	Михайлов	
на	официална	церемония	в	

„София	Тех	Парк“.
	 Начело	 в	 класиране-
то	 застанаха	 екипажите	
на	 АСК	 „Дунев	 Рейсинг“.	
На	 първо	 място	 завърши	
европейският	 дрифт	 шам-
пион	 Тодор	 Дунев	 –	 зад	
волана	 с	 Ауди	 е-трон,	 с	
навигатор	 Руси	 Костов.	
Второто	 място	 остана	 за	
другия	 член	 на	 легендар-
ната	фамилия	–	многократ-

ния	шампион	 на	 България	
от	 рали	 и	 пистови	 над-
превари	Румен	Дунев.	Той	
управлява	 електрически	
Нисан	 Лийф,	 а	 навигатор	
бе	синът	му	Енрико.
	 „Екорали	 България“	
2019	г.	се	проведе	от	26	до	
28	юли	2019	 г.	 под	мотото	
„По	 пътя	 на	 Априлското	
въстание“.	Проявата	е	част	
от	 календара	 на	 Между-

народната	 автомобилна	
федерация	 (FIA)	 и	 важен	
кръг	от	Балканската	екоку-
па.	Общо	 13	машини	 –	 12	
електромобила	и	1	хибрид,	
изминаха	 437	 километра	
по	маршрут	от	София	през	
Стара	 планина,	 Средна	
гора	 и	 рида	 Гълъбец	 до	
Панагюрище	и	обратно.
	 Кодовата	дума	за	пре-
одоляването	 на	 десетте	

специални	 етапа	 в	 изклю-
чително	 техничното	 тра-
се	 бе	 „прецизност“.	 Пра-
вилата	 на	 състезанието	
включват	 придвижване	 по	
пътна	книга	и	провеждане	
на	 така	 наречените	 регу-
латорни	 тестове	 за	 май-
сторско	 управление	 със	
средна	 скорост	 в	 точно	
контролно	 време.	 Цялата	
дължина	 на	 специалните	

отсечки	бе	109	километра.
	 Със	 свои	 екипажи	
участваха	общински	и	дър-
жавни	институции,	спортни	
клубове	 и	 представители	
на	 бизнеса.	 Включиха	 се	
три	 изцяло	 дамски	 тан-
дема	 и	 четири	 смесени	
–	с	жени	навигатори.	Еко-
логичните	 возила	 бяха	 от	
марките	 на	 Ауди,	 Рено,	
КИА,	Нисан,	Хюндай	и	То-

йота.
	 Целта	 на	 „Екорали	
България“	 е	 да	 се	 попу-
ляризира	 използването	
на	 екологичен	 транспорт	
в	 населените	 места.	 На-
сърчават	 се	 новите	 тех-
нологии	 в	 автомобилната	
промишленост	за	съхраня-
ване,	 пестене	 на	 енергия	
и	 опазване	 на	 околната	
среда.

С	 богат	 репертоар	 и	
престижни	 награди	 при-
ключи	 творческият	 сезон	
на	 младежки	 театрален	
състав	 „Смехоранчета”	
към	 народно	 читалище	
„Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Мето-
дий”	-	Габрово,	с	художест-
вен	ръководител	Виктория	
Петрова.	

Сезонът	 приключи	 с	
18	 сценични	 изяви,	 три	
спектакъла,	 6	 миниатюри	
и	8	национални	 театрални	

фестивала.
В	 репертоарния	 афиш	

челно	 място	 зае	 спекта-
кълът	„Змейова	сватба”	на	
Петко	 Тодоров.	 Написана	
в	защита	на	любовта	меж-
ду	Яворов	и	Мина,	пиесата	
е	 апотеоз	 на	 красивата	
любов,	 на	 невероятното	
съчетание	 на	 мистичност,	
фолклор,	традиции	и	жаж-
да	за	свобода.

В	 конкурси	 и	 нацио-
нални	 фестивали	 в	 градо-

вете	Сливен,	 Русе,	 Хисар,	
Севлиево,	Свищов,	Варна,	
Велико	Търново	и	Поморие	
младите	 смехоранчета	 за-
воюваха	 призови	 места	 с	
оригинални	идеи:	изпълне-
нията	 на	 самодивски	 тан-
ци	 от	Катрин,	Петя,	 Рали-
ца,	Виктория,	Мария,	Бла-
говеста,	на	 гайда	от	Дани	
Стоянов,	 народни	 песни	
от	 Тихомир,	 Иван,	 Петър,	
Божидара,	 Дивлин	 и	 Ста-
си	 пленяваха	 публиката.	
Това	бе	високо	оценено	от	
журито	 и	 съставът	 получи	
няколко	 специални	 награ-
ди	 за	 музикално	 и	 танцо-
во	 изпълнение.	 Сложната	
роля	 на	 чорбаджийския	
син	 изпълни	 най-младият	
от	трупата	-	Цецо.

Трудната	роля	на	Змея	
Горянин	 завоюва	 първо	
място	 за	 мъжка	 роля	 в	
Сливен	 -	 Стоян	 Чудоми-
ров,	в	Русе	-	Веселин	Ма-
ринов.	 За	 женските	 роли	
конкурсите	 бяха	 трудни,	
но	нашата	героиня	от	този	
спектакъл	 Баба	 Марта	 -	
изпълнена	от	талантливата	
Лилия	 Пашова,	 взе	 първа	
награда	в	Русе.

	Драматичната	роля	на	
баба	 Славовица	 чудесно	
претвори	 Стели,	 а	 кра-
сивата	 Микаела	 Иванова	
стана	 любимка	 на	 публи-
ката	 за	 ролята	 на	 Цена	
-	 девойката,	 която	 търси	
свободата.	

Във	 Варна	 на	 фести-
вала	 „Приказка	 за	 теб”	 -	
първо	място	за	спектакъла	
и	първо	място	за	13	моми-
чета	и	11	момчета.	

В	 Севлиево	 отново	

първо	 място,	 във	 Велико	
Търново	-	специалната	на-
града	на	кмета	на	Самово-
дене,	 под	 чийто	 патронаж	
се	 провежда	 фестивалът,	
награда	 за	 всички	 худо-
жествени	постижения	в	гр.	
Хисар	и	гр.	Свищов.	

Успешни	 участия	 в	 се-
лата	 Драгановци,	 Крамо-
лин,	 Райновци,	 Новаковци	
и	Нова	махала.

„Смехоранчета“	 и	 Вик-
тория	 Петрова	 са	 изклю-
чително	 благодарни	 на	
ДФА	 „Габровче“	 с	 главен	
художествен	 ръководител	
Лъчезар	Захариев	за	пре-
доставения	гардероб	-	кра-

сиви	 народни	 костюми	 за	
артистите.

Пред	 габровската	 пуб-
лика	 този	 спектакъл	 ще	
бъде	 представен	 есента,	
по	 случай	 20-годишния	
юбилей	 на	 „Смехоранче-
та”.	 В	 репертоара	 на	 със-
тава	 влезе	 и	 един	 вечен	
и	 много	 актуален	 герой	
-	 Бай	 Ганьо	 в	 спектакъ-
ла	 „До	 Европа	 и	 назад”.	
Това	 комедийно	 шоу	 с	
много	 смешни	 ситуации,	
конфликти,	 танци	 и	 заба-
вления	 стартира	 в	 Хисар	
пред	 юли	 много	 успешно.	
В	ролята	на	Бай	Ганьо	ще	
видим	Веселин	Маринов	и	

целия	състав.	С	тази	пиеса	
започват	есенните	конкур-
си	 и	 фестивали.	 С	 широк	
диапазон	по	хумористични	
миниатюри	 на	 български	
автори	 -	 Чудомир,	 Вазов,	
Ст.	 Л.	 Костов,	 Н.	 Русев	 е	
композирал	 мини	 спекта-
къла	 „Кандидат-студенти”,	
успял	да	завоюва	вече	две	
специални	награди	във	Ва-
рна	 и	 Поморие,	 а	 Стоян	
и	Тихомир	 -	 за	 актьорско	
майсторство.

Още	 през	 лятото	 за-
почна	 ентусиазирана	
подготовка	 на	 два	 нови	
хумористични	 спектакъла	
-	 единият	 от	 българска-

та	 класика,	 другият	 -	 от	
английската.	 За	 художест-
вено	 творческото	 израст-
ване	 на	 „Смехоранчета”	
свой	дял	имат	младежките	
идеи,	натрупаният	опит,	го-
лямата	любов	и	всеотдай-
ност	 на	 25	 млади	 хора,	
занимаващи	 се	 с	 театър	
през	свободното	си	време,	
а	 това	 трудно	изкуство	 ги	
учи	 на	 постоянство,	 ра-
бота	 в	 екип,	 култура	 на	
общуването	и	приятелство.	
„Смехоранчета”	 има	 своя	
облик,	 своята	 младежка	
публика,	 своя	 комедиен	
репертоар	 и	 своя	 20-годи-
шен	опит.

Оáщèíа Гаáрîвî трèумфèра в „Екîралè Българèя” 2019

„Смехîраíчета” прèключèха твîрческèя сезîí, 
в áîгатèя репертîар áлестè “Змейîва сватáа”

Микаела Иванова в ролята на Цена и Стоян Чудомиров в 
ролята на Змея Горянин

 Успешно представяне на „Смехоранчета“ на сцената на националния фестивал на любителските театри за деца „Въл-
шебникът театър” в Севлиево

	 Благотворителна	 из-
ложба	с	портрети	на	Неве-
на	 Коканова,	 рисувани	 от	
художници	от	цялата	стра-
на,	 бе	 открита	 в	 столич-
ната	 галерия	 „Лампион”.
От	 месеци	 в	 родния	 град	
на	 Коканова	 -	 Дупница,	
се	 провежда	 кампания,	 с	
която	се	набират	средства	
за	 издигане	 на	 паметник	
на	 актрисата	 на	 място,	
което	Общината	ще	 опре-
дели.	Участие	в	изложбата	
са	 заявили	 художниците	
Пирин	 Македонски	 (Кюс-
тендил),	Жасмина	Широва	
(София),	Драган	Милев-Да-
ри	(София),	Стефан	Балтов	

(Горна	 Оряховица),	 Иван	
Иванов	 (Дупница),	 Вели-
ана	 Симеонова	 (София),	

Светозар	 Колев-Питкин	
(Габрово),	 Надя	 Пеовска	
(Бургас),	 Калина	 Тонева	
(София),	Стефана	Аргирова	
(София).
	 Творците	 рисуваха	
портрети	 на	 примата	 на	
българското	 кино	и	 ги	да-
ряват	 за	 каузата.	 „Наби-
раме,	 когато	 съберем	 по-
ловината,	 тогава	 ще	 тър-
сим	 и	 проекти,	 и	 място.	
Ще	 трябват	 около	 30	 хил.	
лева,	 когато	 съберем	 15	
хил.,	 минаваме	 на	 втория	
етап.	 Ще	 обявим	 конкурс	
за	 скулптор”,	 казва	 Нико-
лай	 Табаков,	 председател	
на	инициативния	комитет.	

Пèткèí среä хуäîжíèцèте, кîèтî 
рèсуват Кîкаíîва áлагîтвîрèтелíî


