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ВъзпОмЕНАНИЕ
ЕДНА ГОДИНА бЕз

гана 
нанкоВа

чЕрВЕнякоВа
на 85 години

Да те върнем не можем.
Да те забравим - никога.

Нека всички, които те позна-
ват, си спомнят с уважение 

за теб! 
Възпоменанието ще се извърши на 21 ноември 2019 
г. от 11.00 часа на гробището в село Ряховците.

От близките

Светозар Гатев

Новият сезон в Све-
товния шампионат по Су-
пер Ендуро в зала чука на 
вратата. За трета поредна 
година Теодор Кабакчиев 
ще бъде сред най-добри-
те ендуро състезатели на 
планетата и ще представи 
България в престижната 
надпревара на Междуна-
родната федерация по мо-
тоциклетизъм. Габровският 
талант е амбициран по-
вече от всякога да пре-
следва световната титла 
в клас Джуниър за пилоти 
до 23 години. Кабакчиев е 
пределно мотивиран за ус-
пех и е насочил целия си 
фокус към предстоящите 
стартове. В началото на 
месеца българският първе-
нец отпътува за Барсело-
на и започна подготовка, 
като плановете му са да 
остане да тренира в Ис-
пания до края на светов-
ния шампионат. Това стана 
възможно, благодарение 

на сериозния спонсор, 
който застана зад него. 
Компания „Еконт“ реши да 
подкрепи най-добрия бъл-

гарски състезател по хард 
ендуро и логото ѝ ще бъде 
на гърдите му в стартовете 
от световните серии по 

Супер Ендуро.
През сезон 2019/2020 

те ще бъдат общо пет. 
Първото състезание е в 

„Таурон Арена“ в Краков, 
Полша, на 7 декември. На 
4 януари 2020 г. е втори-
ят кръг в Риза, Германия, 

а на 18 януари сериите 
ще гостуват в Ла Коруня, 
Испания. На 1 февруари 
ще има старт в Будапеща, 

Унгария, а последният кръг 
от шампионата на плане-
тата е на 14 март в Лодз, 
Полша.   

Две седмици преди от-
криващото състезание в 
Краков Тедо сподели как 
протича подготовката му и 
какви са целите му.

- Тедо, как върви под-
готовката ти за световния 
шампионат?

- Подготовката ми вър-
ви чудесно. Базирах се в 
Испания. Малко късно за-
почнах, но се надявам да 
вляза в добра форма до 
първото състезание.

- защо реши да се 
преместиш в Испания, 
докато трае шампиона-
тът?

- Поради няколко при-
чини. Температурите през 
зимните месеци в Испа-
ния са положителни, а то-
плината е изключително 
важна за нашия спорт. 
Студеното време е пред-
поставка за контузии. 

продължава на стр. 8

Теäо Кàáàкчиев ще àтàкувà ñветовнàтà титлà ñ нов 
вàриàнт нà поäãотовкà, нов мотор и нов ñпонñор

ЖеНИНа ДеНЧева

 Общинските  съвети да 
определят размера на тру-
довото възнаграждение на 
кмета на община и кмето-
вете на кметства повелява 
законът. С това се заеха 
първо новоизбраните об-
щински съветници на из-
вънредно работно заседа-
ние, проведено вчера.
     Общинският съвет оп-
редели основното трудово 
възнаграждение на Таня 

Христова, кмет на Община 
Габрово, в размер на 2 875 
лв. Заплатите на  Румяна 
Иванова, кмет на кметство 
Поповци, и на Коьо Коев, 
кмет на кметство Яворец, 
са в размер на 1 170 лв.
   От общинската админи-
страция обосновават пред-
ложението си за заплатите 
с това, че според закона 
размерът на определените 
заплати не може да над-
хвърля основната месеч-
на заплата на министър 

и следва да е съобразен 
с разполагаемия ресурс. 
По данни на НСИ, основ-
ната месечна заплата на 
министър за периода юли 
- септември 2019 г. е в 
размер на 5 228,55 лв.
   Вносителите на предло-
жението припомнят, че с 
решение № 2/19.11.2015 г. 
е определено възнаграж-
дение на Таня Христова в 
размер на 2 300 лв. То не 
е променяно до края на 
мандата.

Опреäилихà зàплàтите нà кметà нà 
Гàáрово и нà ñелñките кметове 

 Фолклорен ансамбъл 
„Развитие“ ще чества 60 
години в края на месеца. 
Младите таланти, основни-
ят състав и ветераните от 
ансамбъла са подготвили 
специален концерт-спекта-
къл, с който ще зарадват 
севлиевци и гостите на 
града. ФА „Развитие“ към 
народно читалище „Разви-
тие – 1870“ е пазител на 
българската народна иден-
тичност вече 60 години. 
През цялото това време е 
успял не само да съхрани, 
но и да развие по непов-
торим начин фолклорните 

песни и танци не само от 
Северняшкия край, но и от 
други фолклорни области 
на страната. Ансамбълът 
е участвал в хиляди изяви 
в България и по света, а 
дейността му продължава 
да се развива с подкрепа-
та на Община Севлиево. 
 Първият концерт е 
днес в Дома на културата 
„Мара Белчева“, а вторият 
- на 25 ноември на същата 
сцена. Спектакълът днес е 
с покани, а на 25 ноември, 
входът ще е свободен за 
всички. Концертите започ-
ват от 18:30 часа.

Фолклорен àнñàмáъл „Рàзвитие” ñ äвà концертà зà юáилея ñи

 Екипът на сдружение 
„Обсерватория за идеи 
2Д“ – Габрово кани габро-
вци на символично пъте-
шествие из космоса чрез 
демонстрации на Плане-
тарното общество в Габро-
во. Те се организират по 
повод откриването на пе-
тото издание на VIVACOM 
Регионален грант (2019-
2020).
 Началният час е 12.00, 
мястото - ул. „Радецка“ № 
17 в Габрово.
 

 Днес едновременно в 
пет града на България – 
София, Монтана, Сандан-
ски, Габрово и Русе, ще се 
проведат специални съби-
тия, които представят раз-
нообразието от инициати-
ви, подкрепени от Програ-
мата. По места домакини 
ще са граждански органи-
зации, които са получили 
финансиране от предиш-
ните издания на VIVACOM 
Регионален грант. 

продължава на стр. 5

Оáñервàтория зà иäеи 2Д кàни 
нà ñимволично пътешеñтвие в 
Коñмоñà - äнеñ, 12:00, “Рàäецкà”

 Габрово е една от 
шестте области, за които 
ще бъдат изготвени реги-
онални прединвестицион-
ни проучвания (РПИП) за 
водоснабдяване и кана-
лизация с безвъзмездни 
средства по Оперативна 
програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ (ОПОС).
 Договорът за подпома-
гане на инвестиционното 
планиране в отрасъл ВиК 
на стойност 22,8 млн. лева 
е сключен в края на мина-

лата седмица между Ми-
нистерството на околната 
среда и водите и Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ).
 Освен Габрово, дей-
ностите ще обхванат обо-
собените територии, об-
служвани от ВиК друже-
ствата София, Велико Тър-
ново, Плевен, Търговище 
и Хасково. Изработването 
на РПИП е условие за

продължава на стр. 2

Гàáрово ñреä оáлàñтите 
ñ инвеñтиции от 
еврофонäовете зà ВиК

 Кметът на Габрово Таня Христова е в делегацията, 
която участва в конгреса на Европейската народна 
партия. Тя участва в конгреса с право на глас при про-
веждане на ключовите избори.
 На конгреса ще бъде избрано ново ръководство 
на партията - председател, 10 заместник-председателя, 
генерален секретар и ковчежник.
 Форумът на ЕНП се провежда от 20 ноември в 
Загреб, Хърватия, продължава и днес.
 Във фокуса на конгреса са теми като европейските 
инвестиции в регионите и градовете след 2020 г., пре-
дизвикателствата и споделените отговорности около 
Западните Балкани, поемане на лидерството от страна 
на ЕНП по отношение на действията за климата, както 
и гласуването на „Визия на ЕНП за устойчива планета“.

Кметът нà Гàáрово Тàня 
Õриñтовà учàñтвà в конãреñà нà 
ЕНП в Зàãреá ñ прàво нà ãлàñ

Бàщàтà нà “Мàрия Стюàрт” 
от Нàроäния áил учител в 
Текñтилния техникум  8
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О б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-960/23.10.2019 Г.)
 3 бр. вакантни длъжности за войници за военно 
формирование от състава на Военно-географската 

служба: 24430 - Троян.
 Длъжността, за която може да се кандидатства, 
е:  „младши шофьор”.

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 20.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно 
окрЪЖиЕ – гаБроВо, ул. „софроний Врачански” 1а
 
 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - да притежават свидетелство за управление на 
мпС категория „С”.

подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg.

О б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-977/05.11.2019 Г.)
 3 бр. вакантни длъжности за офицери за военно 
формирование от състава на Военно-географската 

служба: 24430 - Троян.
 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са:
Топограф в секция „Топография“на сектор „Топо-
геодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ на сек-
тор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция „Географски 
база данни“ на сектор „Дистанционни изследва-
ния“

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 17.01.2019 г. ВЪВ ВоЕнно 
окрЪЖиЕ – гаБроВо, ул. „софроний Врачански” 1а
 
 Изисквания: 
 - образование – ОКС „бакалавър“ по специалност
геодезия, фотограметрия и картография;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани.

подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg.

 О б Я В А

зА пРИЕмАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖбА НА ЛИЦА, 
зАВъРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 

ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(мз ОХ-953/21.10.2019 Г.)

117 бр. вакантни длъжности за войници 
за военни формирования от състава 

на Съвместното  командване на силите:
48940-бургас, 42610-Козарско, 52480-София,

28860-Горна малина, 
52210-банкя и 22980-София.

Длъжностите, за които може да се кандидатства, са:
 „Мл. шофьор”, „Мл. електротехник”, „Мл. специалист по 
комунално-битово осигуряване”, „Автоматчик”, „Мл. гот-
вач”, „Работник в кухня”, „Мл. специалист по отчета на 
финансови и материални ресурси”, „Работник в склад”, „Мо-
токарист”, „Мл. специалист по пожарна безопасност”, „Мл. 
администратор на мрежи и операционни системи”, „Химик-
разузнавач” и др. 
В заявлението си кандидатите могат да посочват до 5 

(пет) позиции (длъжности) от обявата. 

ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 23.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно окрЪ-
ЖиЕ – 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 свидетел-
ство за управление на мпС, категория „С” или „С+Е”.

подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  

Справка: www.comd.bg

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн оБслуЖВащ 

цЕнТЪр гаБроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 27.11.2019 - 28.11.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, ВС „Столетов”, ТП „Мандра”, 
ТП „Костница”, ТП „Мотел”, местността Столетов и 
връх Столетов. 

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 на тел. 0700 1 61 61.

       

з А п О В Е Д
  № пО-05-22/19.11.2019 г.

 На основание чл. 47ж, ал. 1от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 103 и чл. 104, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение 
на Заповед № РД-46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн. ДВ, 
бр.33 от 19.04.2019 г. и публикувана във вестник „24 часа“, бр. 112 от 24.04.2019 г. и Заповед № 
РД-46-91/27.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

н а р Е Ж Д а М:
 1. Откривам процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за от-
даване под наем за 1 (една) стопанска година на останалите свободни земеделски земи с начин 
на трайно ползване (НТП) „пасища, мери“ и „ливади“ (ПМЛ) от държавния поземлен фонд (ДПФ) 
в област Габрово за стопанската 2019-2020 година на собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, и лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по реда на чл. 37и, 
ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 от ППЗСПЗЗ и чл. 47в-47о от ППЗСПЗЗ.
 2. обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, НТП, 
форма на отдаване (наем), срок за предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е нераз-
делна част от настоящата заповед.
 3. условия за участие: В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани по надлежния ред в Интегрираната информационна система на БАБХ, и 
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро замеделско и екологично състояние 
съгласно приложение II на регламент (Ес) № 1306/2013 на Европейския парламент и съве-
та от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата 
селскостопанска политика, съответно критериите, посочени в наредба № 2 от 26.03.2018 г. 
за критериите за допустимост на земделските площи за подпомагане  по схеми и мерки за 
плащане на площ (обн. ДВ, бр. 29 от 30 март 2018 г., изм. ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2019 г.) 
- физически лица, еднолични търговци, кооперации и юридически лица, регистрирани по Търговския 
закон, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в, ал. 1, т. 1-9 от ППЗСПЗЗ за всички или 
за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.
 4. началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени съ-
гласно Приложение № 1 - графа 2 и 3 към Заповед № РД-46-161/21.03.2019 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите. Размерът на депозита за участие в търга е, както следва: 20% от 
определената начална тръжна цена, умножена по площта на имота.
 5. условия за плащане на цената и депозита:
 Плащанията се извършват в български лева, по банков път, по сметка на: 

оБласТна ДирЕкция „зЕМЕДЕлиЕ” - гаБроВо 
уни крЕДиТ БулБанк  
IBAN BG 23 UNCR 70003319713688
BIC UNCRBGSF   
основание: „Депозит за участие в търг за имот №………….., в землището на ……….”.

 6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга: Документите за участие 
в търга се получават в ОД  „Земеделие” - Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 3, стая № 1 (деловод-
ство), всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч., в срок, не по-кратък от 15 календарни дни, считано 
от последната дата на публикацията на обявата в местен вестник – 09.12.2019 г. включител-
но.
 7. Място и срок за подаване на документи за участие в търга: Документите за участие в 
търга се подават всеки работен ден в ОД „Земеделие” - Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 3, стая 
№ 1 (деловодство), от 9,00 до 17.30 часа в запечатан непрозрачен плик, адресирани до ОД „Земе-
делие” - Габрово с указанието „Документи за участие в търг“. срок за подаване на документи 
– до 09.12.2019 г. включително.   
  8. Място за получаване на информация за земите от Дпф - обект на търга:
Информация за земите - обект на търга, е изложена  в Областна дирекция „Земеделие” - Габрово, 
ул. „Брянска” № 30, ет. 3, и всички общински служби по земеделие на територията на областта за 
земите обект на търга в съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие” - 
Габрово: www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo.
 9. Търгът ще се проведе, както следва: Три дни след изтичане срока за подаване на офер-
тите - на 12.12.2019 г. от 10,00 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово, ул. 
„Брянска” № 30, ет. 3, задължително в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях 
лица. съгласно чл. 47з, ал. 3 от ппзспзз, когато лицето участва в търга чрез пълномощник, 
представя на комисията в деня на провеждането нa търга (тръжната сесия) оригинал на нота-
риално заверено пълномощно. 
 предоставяне на удостоверение за актуална банкова сметка, издадено от съответната 
банка, с указанието „сметка за възстановяване на депозит“, на комисията в деня на провеж-
дането на търга (тръжната сесия), е необходимо с оглед безпрепятственото и своевременно 
възстановяване на внесените депозити, по реда на чл. 47м, ал. 6 и 8 от ппзспзз, от Дапф-
сДчр при оД „земеделие” - гр. габрово.
 10. В случай, че от няколко участника в търга е предложена една и съща цена за даден имот, 
между тях се провежда търг с явно наддаване, като стъпката за наддаване е в размер на един лев 
от предложената от кандидатите цена. 
 сключването на договори за наем за ползване на обявените по този ред земеделски 
земи от Дпф не гарантира подпомагане на земеделските стопани по схемите и мерките на 
общата селскостопанска политика.

саШко сТанчЕВ /п/ 
Директор на ОД „Земеделие“ - гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция ”Земеделие” - Габрово

ЖеНИНа ДеНЧева

 Общински съвет - 
Габрово определи броя на 
членовете на постоянните 
комисии от по 7 общински 
съветника, в това число 
и ръководства на посто-
янните комисии от по 2 
общински съветника, пред-
седател и заместник-пред-
седател. Освен това той 
избра и поименен състав 
на постоянните комисии. 
 Комисия „Бюджет, фи-
нанси и европроекти” е с 
председател Диана Гатева; 
заместник-председател - 
Кирил Динков.
 Комисия „Общинска 
собственост, инвести-
ционна политика, стопан-
ски дейности и туризъм”. 
Председател е Симеон 
Ценкуловски; зам.-предсе-
дател - Стефан Трифонов. 
 Комисия „Териториал-
но устройство и регионал-
но развитие“ е с пред-
седател Лена Георгиева; 

заместник-председател - 
Лена Енева. 
 Комисия „Администра-
тивно обслужване, общест-
вен ред и международно 
сътрудничество“: предсе-
дател - Митко Димитров; 
заместник-председател - 
Диляна Стефанова. 
 Комисия „Транспорт 
и комунални дейности“: 
председател - Владимир 
Влаев; заместник-предсе-
дател - Димитър Михайлов. 
 Комисия „Образова-
ние, култура и вероизпове-
дания”: председател - Ма-
риана Кръстева; замест-
ник-председател - Йордан 
Ташков.
 Комисия „Екология, зе-
меделие и гори“: предсе-
дател - Сашко Станчев; 
заместник-председател - 
Веселин Данчев.
 Комисия „Младежта и 
спорта“: председател - До-
бромир Проданов; замест-
ник-председател - Грета 
Господинова - Станева. 

 Комисия „Здравеопаз-
ване и социална полити-
ка“: председател - д-р Ми-
рослав Стоянов; замест-
ник-председател - Светла 
Григорова.
 Освен това бе опреде-
лен броят на членовете на 
постоянната комисия на 
Общински съвет - Габро-
во по Закона за проти-
водействие на корупцията 
и отнемане на незаконно 
придобитото имущество 
от 5 общински съветни-
ка, председател: Митко 
Димитров. Членове: Лена 
Енева, Диляна Стефано-
ва, Иван Христов, Ивелин 
Стоянов.
 Определени бяха пред-
ставител и заместник-
представител на Община  
Габрово в Общото събра-
ние на РСО „Централна 
Стара планина“ - Таня Хри-
стова и Климент Кунев.
 Представител на Об-
щински съвет - Габрово в 
Областния съвет за раз-

витие е Климент Кунев. 
Той е и представител, и 
делегат на Общински съ-
вет - Габрово в Общото 
събрание на Национално-
то сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ).
 Определени бяха и 
представители на Община 
Габрово в търговски дру-
жества, в които Общината 
е акционер или съдруж-
ник.
 Общинските съветници 
вчера гласуваха единодуш-
но заплатите си. От 11 
ноември 2019 г. възнаграж-
дението на един общински 
съветник в Общински съ-
вет - Габрово за участие в 
едно заседание на Общин-
ски съвет и на неговите 
комисии е в размер на 70 
на сто от средната брутна 
работна заплата на об-
щинската администрация 
за съответния месец.
 Размерът на общото 
възнаграждение на общин-

ския съветник в рамките 
на един календарен месец 
не може да надвишава 70 
на сто от средната брутна 
работна заплата на об-
щинската администрация 
за съответния месец, като 
то не включва възнаграж-
дението, което общинските 
съветници могат да полу-
чават за участието си в 
специализирани органи на 
Общинския съвет.
 Размерът на заплатите 
на народните избраници 
не е приет произволно. 
Той е съгласуван с разпо-
редбата на чл. 34 от ЗМС-
МА.
 Общинските съветници 
определиха и възнаграж-
дението на инж. Климент 
Кунев, председател на 
ОбС - Габрово. За про-
дължителност на работа 
8 часа той ще получава 
възнаграждение в размер 
на 90 на сто от възна-
граждението на кмета на 
Общината.

Оáщинñки ñъвет - Гàáрово опреäели áроя 
нà комиñиите и ãлàñувà зàплàтите ñи

отДел „общеСтвеНо 
зДраве”, рзИ-Габрово

 „Спри сега за по-добро 
здраве утре!”, е мотото на 
кампанията, под което ще 
премине тази година 21 
ноември - Международен 
ден без тютюнопушене. 
Темата обхваща здраво-
словния начин на живот, 
превенцията на поведен-
ческите рискови фактори 
за здравето, свързани със 
здравословното хранене, 
физическата активност, 
злоупотребата с алкохол и 
тютюнопушене.
 Според данни от 
„Здравния профил за Бъл-
гария“ - източник Европей-
ската комисия, разпрос-

транението на тютюнопу-
шенето сред българското 
население е най-високо в 
ЕС и е почти седем про-
центни пункта над средно-
то за Европейския съюз. 
Повече от един на всеки 
трима пушат ежедневно. 
Равнищата на тютюнопу-
шенето сред младежите 
са сходни. Разпростране-
нието на тютюнопушене 
сред 15-годишните момче-
та е второто най-високо в 
ЕС (21%, след Хърватия), 
докато при 15-годишните 
момичета, което е най-
високо в ЕС – са редовни 
пушачи.
 Разкритият в РЗИ - 
Габрово Консултативен ка-
бинет за отказ от тютюно-

пушене (ККОТ) обявява на 
21 ноември 2019 г. Ден на 
отворените врати. На всич-
ки желаещи посетители, 
освен безплатни консул-
тации, ще бъде направено 
и изследване за степента 
на зависимост с апарат за 
измерване съдържанието 
на въглероден оксид в из-
дишвания въздух и нивото 
на карбоксихемоглобин в 
кръвта.
 Сред планираните дей-
ности са и четири беседи, 
които в периода от 18 до 
29 ноември 2019 г. ще се 
проведат с млади хора в 
областни училища. Ще бъ-
дат направени демонстра-
ции сред подрастващите 
с интерактивни пособия 

(пушещата кукла СЮ) с 
цел децата лично да на-
блюдават колко катран се 
отделя от една изпушена 
цигара. На големите учени-
ци ще бъде предоставена 
възможността да се тест-
ват с т. нар. алко-очила.
 На територията на 
област Габрово ще бъдат 
раздавани здравно-обра-
зователни материали като 
част от кампанията по по-
вод Международния ден 
без тютюнопушене.
  Целта на всички посо-
чени инициативи е да се 
акцентира върху предпо-
читането на непушенето, 
както и към повишаване 
толерантността на пушачи-
те към непушачите.

21 ноември - Межäунàроäен äен áез тютюнопушене

В ЕС áълãàрите пушàт нàй-мноãо

Гàáрово ñреä оáлàñтите 
ñ инвеñтиции от 
еврофонäовете зà ВиК

Продължава от стр. 1
за получаване на евро-
пейско финансиране за 
доизграждане и модер-
низация на ВиК инфра-
структурата в съответните 
територии. Това е въз-
можно, след като всички 
общини в тези области 
станаха членове на об-
ластните асоциации по 
ВиК и услугите във вся-
ка от тях се предоставят 
от едно водоснабдително 
дружество.
 Проучванията ще съ-
държат техническа и ико-
номическа документация 
за подготовката на инвес-
тиционни предложения за 
финансиране с европей-
ски средства. Разработ-
ките ще включват съби-
ране и анализ на данни 
за състоянието на ВиК 
системите и съоръжения-
та, разработване на стра-
тегически и детайлни ва-
рианти за водоснабдител-
ните и канализационните 

системи и съоръжения, 
финансов и икономически 
анализ.
 През програмен пери-
од 2014-2020 г. ОПОС фи-
нансира ВиК проекти чрез 
прилагане на регионалния 
подход „една обособена 
ВиК територия – един ВиК 
оператор – един проект“. 
Този проект е продълже-
ние на първата процедура 
за подпомагане на реги-
оналното инвестиционно 
планиране на ВиК отрасъ-
ла с бенефициент Минис-
терство на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството.
 Към момента 12 кон-
солидирани оператора из-
пълняват договори за из-
граждане на водна инфра-
структура със средства по 
ОПОС. Това са ВиК дру-
жествата Варна, Пловдив, 
Смолян, Стара Загора, 
Кърджали, Сливен, Ямбол, 
Перник, Видин, Силистра, 
Русе и Враца.



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 21 ноември 2019 г., година XV, брой 46 (3259)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР

21	 ч	 U	 Въведение	 Богоро-
дично	 (Ден	 на	 православната	 хрис-
тиянска	младеж	и	семейство)	(Разре-
шава	се	риба)	(Тип.	с.	123)
22	 п	 Св. ап. Филимон. Св. 
Михаил воин, българин
23	 с	 Св. Амфилохий, еп. Ико-
нийски. Св. Григорий, еп. Акрагантий-
ски. * Св. благоверен княз Александър 
Невски
24	 н	 U	 13	Неделя	 след	Не-
деля	 подир	 Въздвижение.	 Св. вмчца 
Екатерина. Св. вмчк Меркурий. Гл. 6, 
утр. ев. 1, ап. Гал. 3:23-4:5 (с. 418), 
лит. ев. Лк 18:18-27 (Тип. с. 126)
25	 п	 * Св. Климент, архиеп. 
Охридски. Св. Климент, папа Римски. 
Св. Петър, еп. Александрийски. (Отда-
ние на Въведение Богородично) (Тип. с. 
127)
26	 в	 Преп. Алипий Стълпник. 
Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан 
Пафлагонийски		
27	 с * Преп. Теодосий Тър-
новски. Св. вмчк Яков Персиец. 
    Преп.  Паладий (Тип. с. 129)

ДверИ На ПравоСлавИето

 Софийска митрополия 
ще проведе състезание 
по Религия за ученици от 
Софийска епархия на 7 
декември. Инициативата е 
посветена на 550-годиш-
нината от връщането на 
мощите на св. Йоан Рил-
ски от Търново в Рилската 
света обител.
 В състезанието могат 
да участват ученици от 1 
до 4 клас, които изучават 
Религия – Християнство-
Православие. Всяко учили-
ще може да се представи 
с един отбор от общо до 
17 ученика. Във всеки кръг 
участват ученици съответ-
но от 1, 2, 3 и 4 клас, как-
то следва: по трима уче-
ници от 1 и от 2 клас, по 
петима от 3 и по шестима 
ученици от 4 клас.
 Състезанието ще се 
проведе в четири кръга:
 Първи кръг: „Да подре-
дим икона-пъзел“.
 Участват ученици от 1 
клас. Всеки отбор полу-
чава пъзел с икона на 

св. Йоан Рилски. Вярна 
подредба носи точка. До-
пълнителна точка се дава 
за бързина и прецизност.
 Втори кръг: „Познай 
верния отговор“ с въпроси 
от живота на св. Йоан 
Рилски.
 Участват ученици от 2 
клас. Всеки отбор изтегля 
въпрос с три възможни 
отговора. Верният отговор 
носи точка.
 Трети кръг: „Да решим 
кръстословицата“.
 Участват ученици от 3 
клас. Всеки отбор полу-
чава кръстословица. При 
вярно решение носи точ-
ка. Допълнителна точка се 
дава за бързина и прециз-
ност.
 Четвърти кръг: „По 
пътя на мощите“ и „По-
знаваме ли Рилския мана-
стир?“. Участват ученици 
от 4 клас. Този кръг има 
два етапа, във всеки етап 
участват по трима учас-
тници:
 - първи етап: отговор 
на въпрос, свързан с пре-
насяне на мощите на све-

теца;
 - втори етап: отговор 
на въпрос, свързан с Рил-
ския манастир.
 Верен отговор носи 
точка. Допълнителна точка 
се дава за по-изчерпате-
лен отговор.
 Между кръговете – въ-
проси към публиката.
 Въпросите в състеза-
нието са съставени въз 
основа на „Житие на пре-
подобния наш отец Йоан 
Рилски“, написано от св. 
патр. Евтимий, както и на 
„Разказ за пренасянето 
на мощите на св. Йоан 
Рилски от Търновград в 
Рилския манастир“ от Вла-
дислав Граматик. Въпроси-
те в четвърти кръг, свър-
зани с Рилския манастир, 
може да се отнасят за: 
църквата, Хрельовата кула, 
постницата „Св. Лука“, пе-
щерата, скалата на мо-
литвата, църквата с гроба 
на светеца, музея и Рафа-
иловия кръст, магерницата, 
чудотворната икона на св. 
Богородица, възрожденски 
гостни стаи.

 Студентският театър 
„Алма Алтер“ към СУ „Св. 
Климент Охридски“ полу-
чи книгата „Иконите раз-
казват“ за незрящи. Това 
стана след премиерата на 
постановката „Последна 
радост“ по Йордан Йов-
ков, в която участват и 
незрящите актьори Андри-
ян Асенов и Моника Мето-
диева.
 Книгата съдържа 12 
икони с описание от Рил-
ската св. обител, а изда-

нието на „Двери“ излиза 
с благословението на Св. 
Синод на Българската пра-
вославна църква. 
 За младите хора от 
„Алма Алтер“ това беше 
първи досег със света на 
православната икона и те 
не скриха своята изненада 
и вълнение. Вдъхновени, 
те решиха да организират 
посещение на Рилския ма-
настир, който някои от тях 
не са посещавали никога 
досега.

ДверИ На ПравоСлавИето

 Националната брайло-
ва библиотека, която се 
помещава в Националното 
читалище на слепите „Луи 
Брайл“ в София, получи 
безвъзмездно екземпля-
ри от издадената наскоро 
книга „Иконите разказват“ 
за незрящи. Изданието, 
дело на екипа на Центъра 
за образователни иници-
ативи „Двери“, беше отпе-
чатано с благословението 
на Св. Синод на БПЦ и 

съдействието на Запад-
но- и Средноевропейския 
митрополит Антоний. То съ-
държа описание на 12 ико-
ни от Рилския манастир, 
представящи основните 
християнски празници от 
църковния календар от Въ-
ведение Богородично до 
Петдесетница. Текстовете 
разказват за евангелските 
събития, залегнали в ос-
новата на празниците, за 
символиката на иконата, 
за значението на цветове-
те и жестовете.

 Иконите от Рилския ма-
настир са адаптирани за 
незрящи така, че са оста-
вени само главните конту-
ри, които предават основ-
ното послание на иконата 
и слепите добиват пред-
става за сюжета й. Текстът 
на книгата е записан и на 
аудиофайлове. Изданието 
е осъществено съвместно 
с екип на фирма БГАсист, 
специализирана в предос-
тавяне на специализира-
ни стоки и услуги за хора 
със зрителни увреждания. 

Дарението беше предоста-
вено на председателя на 
Националното читалище 
на слепите Спас Карафе-
зов от Полина Спирова, 
ръководител на екипа на 
изданието. Библиотеката 
не разполага с никаква 
богословска литература, 
освен текста на Библията 
и аудиофалове на Св. Пи-
сание, записани от актьора 
Петър Евангелатов. Слу-
жителите на библиотеката 
и издателството за слепи 
към читалището сподели-

ха, че тематиката е много 
интересна за тях и нямаха 
търпение „да видят“ как 
са направени иконите. Те 
не скриха вълнението си 
от представянето на кни-
гата в салона на Софийска 
митрополия и присъствието 
на Негово Светейшество 
патриарх Неофит на него. 
Вниманието на Църквата 
към тях е нещо ново и те 
изразиха надежда, че ще 
има още църковни проекти 
в полза на хората с нару-
шено зрение.  

ДверИ На ПравоСлавИето

 Румънската право-
славна църква призова 
родителите християни да 
бъдат отговорни към здра-
вето на своите и другите 
деца и да спазват иму-
низационния календар в 
страната. Тя призова и 
лекарите да подхождат 
сериозно към опасенията 
на родителите от странич-
ните ефекти на ваксинира-
нето, да разговарят с тях 
и да гарантират надежд-
ността на използваните в 
страната ваксини. В раз-
пространеното становище 
на Комисията по етика 
и право към Румънската 
патриаршия се казва:
 „Откриването на вак-

сините като метод на про-
филактика и лечение е 
било много важна стъпка, 
извършена от съвременна-
та медицина. Много сери-
озни заболявания са били 
изкоренени, милиони жи-
воти – спасени, а качест-
вото на човешкия живот 
значително се подобри.
 Ваксините имат осо-
бено голямо значение за 
профилактиката на бо-
лести и епидемии, които 
могат да застрашат жи-
вота на широки слоеве 
от населението, като по 
този начин допринесат за 
защитата на свещения дар 
на човешкия живот. Във 
връзка с това родителите 
носят отговорност за пре-
дотвратяването на боле-

стите при децата и спася-
ването на техния живот, а 
ваксинирането на децата 
играе важна роля в за-
щитата на техния живот и 
здраве.
 Църквата подкрепя 
програмите за обществе-
но ваксиниране с терапев-
тични цели. Страничните 
ефекти, споменати в ин-
формационните упътвания 
към лекарствените препа-
рати, включително и вак-
сините, могат да предиз-
викат сред някои родители 
колебания и резервира-
ност към използването на 
тези препарати от техните 
деца. Тези колебания са 
нещо естествено и трябва 
да бъдат разглеждани и 
подробно обсъждани с ме-

дицинския персонал, който 
е най-подходящ да пре-
доставя компетентна кон-
султация и препоръки към 
родителите.
 Затова компетентните 
органи и фармацевтични 
компании трябва да га-
рантират на родителите, 
че ваксините се доставят 
от надеждни източници и 
че производителите и дър-
жавните органи ще носят 
отговорност за медицин-
ските грешки и странични 
ефекти от ваксините, ако 
има такива.
 Децата и семействата 
в Румъния имат нужда от 
ясна, подробна и прозрач-
на информация за всички 
мероприятия, свързани с 
процеса на ваксинация. 

Познаването на стандар-
тите за безопасност и ка-
чество, които се спазват 
при изготвянето, транс-
порта и поставянето на 
ваксините, ще убеди голям 
брой родители да приемат 
решение за ваксиниране-
то на своите деца“.
 Повод за призива на 
Румънската православна 
църква е големият про-
блем, с който се сблъск-
ва румънското общество 
през последните три го-
дини. Страната преживя-
ва една от най-тежките 
епидемии на морбили в 
Европа с 15 хиляди забо-
лели годишно и 59 смърт-
ни случая (в България за 
същия период има 700 ре-
гистрирани случаи). Спо-

ред доклад на Световната 
здравна организация само 
в началото на 2019 година 
34 хиляди души са заболе-
ли в Европа, като повече-
то са от Украйна, Румъния 
и Албания. В световен ма-
щаб Румъния се нарежда 
до Конго, Сомалия и Ма-
дагаскар. 
 В Румъния бумът на 
шарката се дължи на сил-
ното движение срещу вак-
сините (т. нар. „антиваксъ-
ри“), но и на системни 
проблеми като липсата на 
достъп до медицински ус-
луги на широки слоеве 
от населението, бедност, 
ниско доверие в медицин-
ската система и липса на 
сериозни информационни 
кампании в обществото.

90 години от решението на Светия Синод да определи 21 ноември за Ден на християнското семейство и православната младеж

Семейнàтà ñреäà в роäà Муñтàкови - пример зà 
утвържäàвàне нà хриñтиянñките äоáроäетели 
Братята х. Велчо и х. Иванчо Мустакови даряват средства за изработването на една от ранните рилски щампи, две икони на манастира ñтр. 4

Нàционàлнàтà áрàйловà áиáлиотекà в София получи 
áезвъзмезäно книãàтà „Иконите рàзкàзвàт” зà ñлепи

Румънñкàтà пàтриàршия призовà роäителите äà вàкñинирàт äецàтà ñи

Орãàнизирà ñе ñъñтезàние по Релиãия 
зà учениците от Софийñкà епàрхия

Незрящи àктьори от ñтуäентñкия теàтър 
“Алмà Алтер” получихà  „Иконите рàзкàзвàт”

 ПравоСлавИе бГ
 Българският патриарх 
Неофит е приел на 19 но-
ември Нейно превъзходи-
телство г-жа Херо Мустафа 
- новата посланичка на 
САЩ в България. На сре-
щата в Софийската света 
митрополия са взели учас-
тие Мелнишки епископ Ге-
расим - главен секретар на 
Светия синод, Белоград-
чишки епископ Поликарп 
- викарий на Софийския 
митрополит, архимандрит 

Василий - протосингел на 
Софийската света митро-
полия, и иконом Николай 
Георгиев - началник на от-
дел „Връзки с обществе-
ността” при Светия синод 
на БПЦ.
 На срещата са разме-
нени приветствия и добри 
пожелания за бъдещата ра-
бота на г-жа Херо Мустафа 
в България. Негово светей-
шество патриарх Неофит е 
обърнал внимание на въ-
проса за българските еми-

гранти в Съединените щати, 
като е подчертал, че на те-
риторията на САЩ Българ-
ската православна църква 
има своя епархия, която 
обгрижва духовно хиляди 
българи. Той е изразил и 
надежди някой ден съна-
родниците ни да се върнат 
в България.
 „Тази свързаност с ис-
торията я забелязвам на-
всякъде, не само в София, 
но и в цялата страна. Смя-
там, че е важно гражда-

ните на всяка държава да 
бъдат горди със своята ис-
тория, култура и традиции”, 
е казала г-жа Херо Муста-
фа по време на срещата. 
Тя е споделила, че първата 
й работа като дипломат е 
била в Гърция, поради кое-
то разбира колко важна е 
връзката на Православната 
църква и обществото.
 Срещата е завършила с 
изразена готовност за бъ-
дещи срещи и реализиране 
на общи проекти.

Пàтриàрхът е приел новàтà поñлàничкà нà САЩ в Бълãàрия
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ДаНИела ЦоНева

 Преди 90 години Светият 
Синод на Българската право-
славна църква с решение от 
1929 г. определя 21 ноември за 
Ден на християнското семей-
ство и православната младеж. 
В църковната празнична тради-
ция на този ден се отбелязва 
един от големите вселенски 
празници - Въведение Бого-
родично. Като самостоятелен 
църковен церемониал той се 
отбелязва от 715 година и е 
отреден на въвеждането на 
тригодишната Дева Мария от 
родителите й в йерусалимски 
храм, за да я посветят в служ-
ба на Бога. Днес преплитане-
то на православния канон с 
народния празничен календар 
намира израз в определяне 
з н а ч им о т о 

място и роля на се-
мейството във възпитанието и 
утвърждаването на християн-
ските добродетели. 
 Със своята семейна лето-
пис, изпълнена от многостран-
на общественополезна дейност, 
един габровски род доказва, че 
семейството е средата, в коя-
то се преподават и научават 
най-ценните житейски уроци, 
с възможности да се усвояват 
знания и умения, създава се 
традиция за предаването им на 
следващите поколения, изграж-
дат се характери, чрез които 
се утвърждават бъдещи добро-
творци в различни области на 
живота. 
 Представители на габров-
ската фамилия Мустакови са 
не само крупни стопански дей-
ци, радетели и покровители на 
новобългарската светска про-
света, но и спомоществовате-
ли за развитието на българ-
ската възрожденска книжнина. 
С приносите си за развитие-
то на Габровското училище, 
на българското образование 
и книжнина братя Мустакови 
вписват имената си сред за-
служилите българи от периода 
на Възраждането ни. Приме-
рът Мустакови е историческото 
свидетелство не само за роля-
та на семейната среда в утвър-
ждаването на възрожденските 
християнски добродетели, но 
и за необходимостта от прием-
ственост при формирането на 
днешната православна младеж.
 Родът Мустакови е извес-
тен в Габрово още от времето 
на XVII век. Наименованието му 
вероятно идва от особености в 
характеристиката на образа на 
прародителя. Състои се от че-
тирима братя – Радион, Бано, 
Петко, а името на четвъртия е 
неустановено до този момент. 
Името Петко се среща отново 

след три поколения чрез на-
значения за учител в Габрово 
от 1 ноември 1861 г. Петко П. 
Досьов Мустаков. Последният 
факт сочи, че поне потеклото 
на един от братята остава да 
живее в Габрово. По-извест-
ни са двамата братя х. Велчо 
и х. Иванчо Мустакови, които 

свързват своя 
живот и дейност с развитие-
то на българската общност в 
Румъния. Не се знаят със си-
гурност мотивите им да напус-
нат родното място. Тръгнали по 
възходящ път в търговската си 
дейност, те изпитват върху себе 
си феодалните кърджалийски 
размирици от края на XVIII век, 
които заплашват имотите и жи-
вота им. Вероятно поради това 
те са принудени да емигрират 
във Влашко (Румъния), като по 
този начин стават част от тога-
вашната българска икономиче-
ска емиграция. Документалните 
свидетелства за техния живот 
и дейност са твърде оскъдни. 
Предполага се, че са родени 
около 30-40-те години на XVIII 
век. Техният баща х. Никола 
Мустаков е влиятелен и замо-
жен габровски първенец, за 
да посети Божи гроб в ония 
времена. Тоест Велчо и Иван 
Мустакови са потомци на бо-
гат и икономически активен 
габровски род. Двамата братя 
са грамотни и в търговската 
си дейност свободно ползват 
влашки (румънски) и гръцки 
език. Първи към Влашко се 
отправя х. Велчо най-вероятно 
в края на 70-те или най-късно 
докъм 1781 година. По дан-
ни на историографа д-р Петър 
Цончев през 1782 година той 
е вече известен като букурещ-
ки търговец, който снабдява 
с катинари младия и все още 
неопитен габровски предприе-
мач Христо Рачков. Предполага 
се х. Иванчо да е заминал за 
Букурещ едва през 90-те години 
на XVIII век. С неговото име се 
свързва едно от най-ранните 
писмени данни за фамилията 
Мустакови – писмо от 1797 го-
дина.
 Съдружието на Христо Ра-
чков с братя Мустакови се за-
дълбочава и в началото на XIX 
век те имат свои посредници 

и партньори в много големи и 
по-важни търговско-занаятчий-
ски средища из балканските 
провинции на Османската им-
перия. Като използват връзките 
си с Брашов и Виена, Одрин, 
Солун и Цариград, Пловдив, 
Стара Загора, Русе, Търново, 
Свищов и Габрово, двамата 

братя развиват модерна за 
времето търговия, успяват да 
натрупат пари и стават соб-
ственици на прочутия хан „Габ-
ровени“ в Букурещ. Едно из-
ключително търговско решение, 
което им носи добри печалби 
и възможности за широки тър-
говски контакти. Смъртта на 
по-големия брат - х. Велчо (пър-
вото десетилетие на XIX век), 
който притежава по-голям опит, 
ползва се с повече авторитет, 
се отразява върху предприема-
ческата дейност на х. Иван-
чо Мустаков. Той ограничава 
партньорските си контакти с 
Търновско и Габровско като ги 
насочва предимно към съдру-
жески операции с българи от 
Влашко, Сръбско. Свежда ги до 
по-малко рискови дейности и 
по-сигурни източници на печал-
ба, като например организира-
не на фабрично производство 
на фиде (от 1815 година). 
 Склонността на двамата 
братя към дарителство е осо-
бено показателна, когато през 
1792 година х. Велчо и х. Иван 
даряват средства за изработва-
нето на една от ранните рилски 
щампи. Научили за изработва-
нето им във Виена, те поръчват 
по образец на първата, на-
правена година по-рано, нова 
творба, която е реализирана в 
Москва. Освен рилската щам-
па, те даряват на манастира и 
две икони. Техните следовници 
продължават тази традиция и 
поддържат връзките си с Рил-
ската света обител. 
 Хаджи Велчо е без наслед-
ници, но по-малкият му брат 
- х. Иванчо, има петима синове 
– Никифор, Никола (Николай), 
Димитър, Христофор (Христо), 
Константин, и дъщеря - Кири-
кия. Първите двама сина са 
сочени като типични предста-
вители на зараждащата се 
буржоазия, „която акумулира 
капитали чрез всички възмож-
ни средства“. Те разширяват 
с нови дейности стопанските 
занимания на предходниците 
си – създават филиал на бу-
курещката фабрика за фиде в 
Галац, собственици са на дю-

кяни, къщи, арендатори са, т. 
е. наематели на обработващи 
земи. При делбата на бащиния 
имот на Никола се полага да 
стопанисва хана „Габровени“.
 Големите синове на х. Иван-
чо се раждат в Габрово преди 
преселването на семейството в 
Румъния. Най-ранните сведения 
за търговската дейност на Ни-
кола са от 1806 година, поради 
което може да се предположи, 
че той най-вероятно е роден 
не по-късно от 1780 година. Ни-
кифор (починал през 1817 или 
1818 г.) също се отдава изцяло 
на търговията. Някои непотвър-
дени документално източници 
сочат, че Никола е завършил 
„военни науки“ в Русия. Заед-
но с руския офицер Яри той 
замисля създаването на бъл-
гарски доброволчески отряд за 
участие в поредната Руско-тур-
ска война от 1806-1812 г. През 
1809 година събира сведения за 
руската армия, приобщавайки 
се към тогавашната политиче-
ската активност на Софроний 
Врачански. През 1817 година 
Никифор и Никола Мустакови 
са вече руски поданици. Нико-
ла е женен за Елена, с която 
имат седем деца (Янко, Ница, 
Никифор, Алеко, Григорий, Ири-
на, Ефросина). Никифор съз-
дава семейство с Анастасия и 
имат двама сина - Костаке и 
Василаке.
 Със солидно за времето 
си образование са останалите 
двама представители от рода 
– Христофор и Димитър се учат 
в прочутата Бейска академия 
в Букурещ (лицеят „Св. Сава“), 
едно от най-реномираните учеб-
ни заведения по онова време 
на Балканите. В края на XVIII и 
началото на XIX век академията 
е сред най-предпочитаните от 
по-заможните българи светски 
училища, което дава сериоз-
на хуманитарна и практическа 
подготовка. Димитър Мустаков 
е не само предприемчив, но и 
с интелектуални възможности 
и изявен свободолюбив дух. С 
юридическо образование, той 
е най-компетентен в съдебните 
дела сред останалите Мустако-
ви. Адвокатската практика на 
Димитър е свързана най-вече 
с имотните и стопански дела 
на семейството, както и със за-
дълженията му като изпълнител 
на завещанието на габровеца 
Теодосий Йовчев. Съветник и 
доверено лице е на сръбския 
княз Милош Обренович. Дълги 
години е втори дипломатиче-
ски агент на Сръбското княже-
ство в Букурещ. Според някои 
източници той е във връзка 
с националноосвободителното 
движение на Гърция. През 1820 
година търси поддръжката на 
сръбската държава за подгот-
вяното Гръцко въстание от 1821 
година. Умира през 1842 годи-
на.   
 След смъртта на брат си 
Христо Мустаков поема голяма 
част от неговите задължения 
– отношенията със Сръбското 
княжество и проблемите на 
Габровското училище. Той се 
включва активно в действията 
на българската емиграция в на-
вечерието на Кримската война 
(1853-1856 г.). Неговото име се 
вписва като член на създа-
дената организация Българска 
епитропия (наречена по-късно 
Добродетелна дружина), която 
има за цел организирането на 
български доброволчески отряд 
за участие във войната.
 Името на най-малкия брат - 
Константин, се свързва с учас-
тието му в Браилските бунтове 
от 1841-1843 г. Представители 
на следващото поколение мъже 
Мустакови са: Григор(ий), кой-
то подпомага финансово бъл-
гарското училище в Букурещ 
(създадено 1869 г.), както и 
издаването на комедията „Лов-
чанският владика или бела на 
ловчанският сахатчия“ от Теодо-

сий Икономов, осигурява сред-
ства за обучението на Васил Д. 
Стоянов в Прага, чиято дейност 
е обвързана със създаване-
то на Българското книжовно 
дружество; Васил(аке) – името 
му се свързва с превод на 
религиозна книга от руски на 
румънски; Петър – учителства в 
Бесарабия; Костаке е поддръж-
ник на румънската революция 
от 1848 година. 
 Според Петко Р. Славейков 
Димитър и Христо Мустакови 
са попечители на Габровското 
училище още от 1832 г. и до 
смъртта си се превръщат в 
двигатели по неговата уредба и 
развитие. Грижите им са насо-
чени към материалната подкре-
па за постройката на училище-
то, за намирането на подходящ 
учител, осигуряване на необхо-
димите учебни пособия и книги, 
към издръжката на училището. 
Ангажират се със събирането 
на доходите от завещаните в 
Букурещ имоти в полза на учи-
лището. Те препоръчват на Тър-
новския митрополит Иларион 
Критски да изпрати в Букурещ 
рилския монах Неофит, знаещ 
славянски езици и гръцкия, за 
да се подготви за учител в но-
вото габровско училище: „Ако 
ваше преосвещенство го одо-
брява, нека му пише да дойде в 
Букурещ на наши разноски, за 

да помогне за превода“ на вза-
имоучителни таблици (важни 
пособия за взаимоучителното 
обучение).
 Димитър и Христо Мустако-
ви споделят на Неофит Рилски 
съображенията и плановете си 
за бъдещата дейност на учи-
лището, грижат се за негови 
неотложни нужди, настояват 
обучението да се води на май-
чиния български език. Една от 
постоянните теми в разменени-
те между тях писма е въпросът 
за отпечатването и набавянето 
на книги и учебни пособия, 
стараят се да опазят Неофит 
Рилски от взаимните борби, ин-
триги и разпри между местните 
чорбаджии. Дават напътствия 
при провеждането на годишния 
изпит да се поканят предвари-
телно родителите на децата и 
други гости, на учениците, по-
казали добър успех, да се „под-
несе от страна на училището 
или от страна на настоятелите“ 
„калиграфии [учебници по кра-
снописание] и други книги“. 
 Важна страна от дейност-
та на букурещките българи е 
подпомагане на младежи, из-
пратени да добият високо об-
разование в чужбина. Братята 
помагат не само със средства, 
но и със съвети младите си 

съотечественици, които насоч-
ват към просветна дейност. 
Сред първите от тях са Тодор 
Бурмов (бъдещ учител, изявен 
книжовник, първи български 
министър-председател) и Илия 
Христович (също учителствал в 
Габровското училище). Родолю-
бивата просветителска дейност 
на братя Мустакови се проя-
вява и чрез подкрепата, която 
те оказват при отпечатването 
на български книги (използвай-
ки връзките си със сръбския 
княз Милош Обренович), не-
обходими не само в работата 
на Габровското, но и на други 
училища, които се създават по 
примера на Габрово. В тази 
връзка Васил Априлов бележи 
за Димитър Мустаков, че като 
букурещки представител на 
бившия княз Милош Обренович 
„успява да издействува от него 
разрешение да се отпечатат 
в княжеската печатница бъл-
гарски учебници – позволение 
похвално и от голяма важност 
за новообразуваните учебни 
заведения“. Христо Мустаков 
умира на 16 май 1860 г. и увен-
чава своето народополезно 
дело със завещание, съставено 
преди смъртта му, според което 
от прихода на 1800 жълтици 
да се подпомагат за обуче-
ние две момчета. Българската 
историография съхранява впе-

чатленията на съвременници 
и изследователи за приносите 
на Димитър и Христо Муста-
кови. Като им отдава нужно-
то почитание в предговора на 
„Българска граматика“, издаде-
на през 1835 г. с техни сред-
ства, Неофит Рилски ги нарича 
„любородните предстоятели на 
българското просвещение“. Ру-
ските учени - Юрий Венелин 
бележи, че те чувствали „не-
обходимост за грамотност на 
народа“, а Виктор Григорович 
изтъква, че братя Мустакови, 
наред с Априлов и Палаузов, 
са „известните съоревновате-
ли в просвещението на свое-
то отечество“. Самият Васил 
Априлов в своята „Денница на 
новобългарското образование“ 
(1841 г., Одеса) оценява тяхната 
усърдност, радушното приемане 
и проявеното съдействие за 
основаването и откриването на 
учебното заведение - „обещаха 
от своя страна да пожертвуват 
своите имоти, които се намира-
ха в самото Габрово“. А проф. 
Иван Шишманов обобщава, че 
„Априловата слава значително 
е затъмнила заслугите на тия 
ревностни наши патриоти. Из-
исква се едно по-справедливо 
разпределение на похвали и 
укори“.

90 години от решението на Светия Синод да определи 21 ноември за Ден на християнското семейство и православната младеж

Семейнàтà ñреäà в роäà Муñтàкови - пример зà 
утвържäàвàне нà хриñтиянñките äоáроäетели 
Братята х. Велчо и х. Иванчо Мустакови даряват средства за изработването на една от ранните рилски щампи и две икони на манастира

 Писма от габровски първенци 
до братята Христо и Никола Мус-
такови в Букурещ

 Обикновено щампата има религиозно съдържание и е предназначена 
да поддържа религиозните чувства у българина
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МеГлеНа златева

 За поредна година Га-
бровският драматичен те-
атър организира Коледен 
театрален фестивал, но за 
първи път наградите от 
празничната томбола ще 
бъдат изцяло театрални, 
подбрани специално за 
публиката. Фестивалът ще 
се проведе в четири дни, 
от 1 до 4 декември 2019 г., 
а в програмата му влизат 
само комедийни спекта-
кли, които започват в 19.00 
часа на сцената на ДТ 
„Рачо Стоянов“.
 На 1 декември зрите-
лите ще видят популярната 
габровска постановка „Че-
шити“ по разкази на Чудо-
мир, с режисьор Невена 
Митева. Участват актьори-
те: Велислава Маринкова, 
Силвия Боева, Надежда 
Петкова, Адриана Димо-
ва, Магдалена Славчева, 
Димо Димов, Светослав 
Славчев, Петко Петков, 
Живко Гущеров, Ангел Ка-
лев, Валери Радев, Любен 
Попов, Тони Христова. Хо-
реографията е на Лъчезар 
Захариев. Публиката ще 
открие колоритния свят на 
Чудомир, в чийто център 
е представен животът в 
едно село с неговите из-
обретателни жители, май-
тапчии и неуморното им 
старание да си погаждат 
един на друг номера.

 Вечерта на 2 декември 
ще гостува Драматичен те-
атър – Пловдив със спек-
такъла „Съблечи се“ на 
режисьора Красимир Ран-
ков. Участват актьорите: 
Ивайло Христов, Радина 
Думанян, Ивана Папазо-
ва, Троян Гогов, Алексей 
Кожухаров, Венелин Ме-
тодиев. Сценографията и 
костюмите са на Димитър 
Воденичаров, хореогра-
фията - на Светлин Иве-
линов, музикална среда 
– Красимир Ранков. „Съ-
блечи се!” е комедия от 

английския драматург Джо 
Ортън. Действието е тол-
кова шеметно, че самите 
герои забравят кои са и 
какви дрехи носят. Посто-
янното пренареждане на 
абсурдния пъзел от взаи-
моотношения предизвиква 
неудържим смях. Красиво 
момиче, невротичен лекар, 
сексуално ненаситна съ-
пруга, налудничав инспек-
тор, амбициозно пиколо и 
уплашен полицай се оп-
литат в сложно кълбо от 
ситуации.
 За 3 декември предло-

жението от фестивалната 
програма е за предста-
влението „Брачни безумия“ 
от Алексей Кожухаров. 
В ролите ще видим по-
знатите от телевизионния 
екран и театралните сце-
ни Милица Гладнишка и 
Милена Маркова – Маца, 
Жанет Миовска, Симеон 
Владов, Николай Тодоров 
и Божидар Минков. Сце-
нографията е на Георги Ге-
оргиев, костюмите са дело 
на Сърджан Кръстевски, а 
музикалната картина е от 
Алексей Кожухаров. Това 

е съвместна постановка 
между Габровския театър и 
Театър „Криле“. Публиката 
ще се потопи в позната-
та, обичайна ситуация на 
брачните изневери, когато 
и двамата съпрузи си имат 
по някой „друг“. Необичай-
ното е, когато четиримата 
се окажат по едно и също 
време под един покрив.
 В последния ден на 
фестивала – 4 декември, 
ще бъде представен га-
бровският спектакъл „Мни-
мият болен“ на Молиер. 
Сценичната версия и ре-
жисура са на Николай 
Урумов, сценографията и 
костюмите – на Кирил На-
умов, музикални картини 
– Иван Стоянов. Участват 
актьорите: Николай Уру-
мов, Надежда Петкова, 
Велислава Маринкова, Ад-
риана Димова, Магдале-
на Славчева, Ангел Калев, 
Димитър Петров, Валери 
Радев, Светослав Слав-
чев, Даниел Тотов, Пет-
ко Петков и Димо Димов. 
Публиката ще се потопи 
в комедия на маските, пе-
руките, танците и пищните 
костюми. Ще се срещне с 
темата за алчността, про-
вокирана от човешката на-
ивност, за да се сблъска 
с трудностите на любовта 
между двама млади.
 Общо пет награди 
ще бъдат изтеглени от 
коледната томбола на 4 

декември след края на 
представлението. Това ще 
стане на сцената пред 
публиката, в присъствието 
на тричленна комисия и 
представители на медиите. 
Първата и най-голяма на-
града е пропуск за двама 
за представлението „Укро-
тяване на опърничавата” 
в „Шекспировия Глоуб Ти-
ътър“ в Лондон на 8 фев-
руари 2020 г., с осигурени 
туристическа обиколка на 
театъра, самолетни билети 
до английската столица и 
обратно и две нощувки в 
хотел, като целият пакет е 
за двама. Втора награда – 
пропуск „Златен билет” за 
двама за всички премиери 
на ДТ „Рачо Стоянов” - 
Габрово през 2020 г. Трета 
награда - един пропуск за 
двама за представление 
от програмата на Народен 
театър „Иван Вазов” през 
февруари 2020 г. Четвърта 
награда – един пропуск 
за двама за представле-
нието „Одисей” на Драма-
тичен театър – Пловдив, 
съобразно програмата на 
театъра в началото на 2020 
г. Пета награда – един 
пропуск за двама за спек-
такъла „Майстори” на НТ 
„Иван Вазов”, който ще се 
играе на 15 декември 2019 
г. от 19.00 часа на сцената 
на ДТ „Рачо Стоянов” – 
Габрово. За участието в 
томболата са разписани 

правила, които ще бъдат 
публикувани на интернет 
страницата и във Фейсбук 
профила на Габровския те-
атър. Сред тях по-важните 
са: всеки зрител, закупил 
билет за едно или пове-
че от представленията от 
Коледния фестивал, има 
право да участва, като 
трябва да е на възраст 
минимум 14 г. Към всеки 
билет ще се издава талон, 
който зрителите трябва да 
попълнят и пуснат в ур-
ната на томболата. Тя ще 
бъде изложена във фоа-
йето на театъра, като зри-
телите ще могат да пускат 
талоните си всеки ден по 
време на фестивала до 
4 декември включително. 
Всеки участник може да 
спечели до една от общо 
петте награди. Имената 
на печелившите ще бъдат 
публикувани на интернет 
страницата на ДТ „Рачо 
Стоянов” - Габрово, как-
то и във всички профили 
на театъра в социални-
те мрежи. До 24 часа от 
обявяването им печелив-
шите трябва да се обадят 
на касата на театъра, за 
да получат наградите си 
или наградите им ще бъ-
дат предоставени на дру-
ги участници в томболата, 
изтеглени като резерви. 
В томболата нямат право 
да участват служители на 
Габровския театър.

Гàáровñкият теàтър преäлàãà поñтàновкà нà 
„Шекñпировия Глоуá Тиътър” в Лонäон

 Кметът на Община 
Трявна Силвия Кръстева 
се срещна с председатели 
на читалищни настоятел-
ства от общината.
 На срещата присъст-
ваха Илия Сираков – НЧ 
„Пенчо Славейков – 1871“ 
- Трявна, Мария Желяз-
кова – НЧ „Пробуда-1924” 
– Плачковци, Мара До-
брева – НЧ „Капитан дядо 
Никола – 1927“, и Манол 
Манолов – НЧ „Съедине-
ние – 1933“ - с. Кисийци.
 Освен съвместната 
работа между Общинска 
администрация и читали-
щата, беше обсъдена про-
грамата за предстоящите 
коледни празници, както и 
идеи за събития от култур-
ния календар на Община 
Трявна през следващата 
2020 година.

Силвия Кръñтевà и читàлищните нàñтоятелñтвà оáñъäихà 
кàк ще рàáотят зàеäно зà културния кàленäàр нà Трявнà

Добри практики за 
взаимодействие с роди-
телите на институциите 
от предучилищното и учи-
лищното образование бяха 
акцента на съвместна ра-
ботна среща на Областния 
координационен център и 
екипите за обхват, съз-
дадени по Механизма за 
съвместна работа на ин-
ституциите по обхващане, 
включване и предотвра-
тяване на отпадането от 
образователната система 
на деца и ученици в за-
дължителна предучилищна 
и училищна възраст – съ-
общи старши експертът от 
Областната администра-
ция Михаела Стоянова. 

Срещата се органи-
зира и в изпълнение на 
Националната програма 
„Заедно за всяко дете“ и 
на нея присъстваха чле-
нове на екипите за обхват 
от училищата и детските 

градини в общини Габро-
во, Дряново и Трявна. За 
община Севлиево е пред-
видена отделна среща на 
21 ноември. 

В област Габрово са 
определени общо 50 екипа 
за обхват. От представе-
ния на срещата доклад 
за реализираните дейнос-
ти по Механизма става 
ясно, че oт началото на 
учебната година досега са 
предприeти мерки за об-
хващане на деца в задъл-
жителна предучилищна и 
училищна възраст, които 
не са записани в детска 
градина или в първи клас, 
както и децата и ученици-
те, посещавали училище 
или детска градина през 
предходната учебна го-
дина, но не са записани 
през учебната 2019/2020 
година. За този период 
екипите за обхват са посе-
тили на адрес 480 деца и 

ученици. Установено е, че 
в по-голямата част необ-
хванатите деца и ученици 
са извън страната. 15 от 
тях, които са се завърнали 
от чужбина, са записани 
и посещават училище или 
детска градина. В други 5 
случая са въведени мерки 
за съвместна работа на 
училища/ДГ с други ин-
ституции по Механизма, 
включително социална ус-
луга или консултиране на 
семействата с цел приби-
ране и задържане в учи-
лище. 

Присъстващите в зала-
та се насладиха на музи-
кални изпълнения на деца 
от ДГ „Младост“ и учени-
ци от ОУ „Иван Вазов“ 
– Габрово, където активно 
се използва интереса на 
децата към музиката като 
начин за тяхното задър-
жане в образователната 
система.

В по-ãолямàтà чàñт неоáхвàнàтите äецà и ученици ñà 
извън ñтрàнàтà, кàто ñе върнàт в Бълãàрия - ñе зàпиñвàт

 Историческият музей в Дря-
ново съвместно с Министерство 
на културата реализира проект 
„Детско ателие „Икономова къща 
– мост между поколенията“.
 Изложба в Икономовата къща 
с творбите на участниците по про-
екта се открива днес в 17.30 часа.
 Творбите, които ще бъдат из-
ложени, са на деца с интерес към 
изобразителното изкуство, които 
са се вдъхновили от творчеството 
на възрожденските майстори - 
иконописци и резбари, както и от 
творчеството на изтъкнатия стро-
ител и архитект майстор Никола 
Фичев.
 Икономовата къща е построе-
на от майстор Колю Фичето през 
1859 г. Само тя и „Къщата с май-
мунката“ във Велико Търново са 
оцелелите къщи, построени от ве-
ликия майстор. Била е на све-
щеника Васил Икономов и оттам 
идва името й.

Изложáàтà по проект 
„Икономовà къщà - моñт 
межäу поколениятà” ñе 
откривà äнеñ в Дряново

продължава от стр. 1
Сдружение „Обсерватория 
за идеи 2Д“ ще представи 
разнообразни демонстра-
ции в шатра „Планетарно 
общество“ – от модел на 
работеща биосфера през 
макет на Звезден град и 
макет на Слънчевата сис-
тема до няколко ракетни 
модели. Всички те са сът-
ворени от децата, участни-
ци в местния „Планетарен 
клуб“ на сдружение „Об-
серватория за идеи 2Д“. 
На място ще има и малка 
работилничка за изработ-
ване на „космически кар-
тички“.
 Програма „Регионален 
грант“ е една от обществе-
но отговорните инициати-
ви на VIVACOM, чиято цел 
е да подкрепя проекти на 
граждански организации, 
които се развиват в малки 
или по-големи населени 
места от цялата страна.

Оáñервàтория зà иäеи 
2Д кàни нà ñимволично 
пътешеñтвие в Коñмоñà 
- äнеñ, 12:00, “Рàäецкà”
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В книãàтà “Стàро Гàáрово и пътищàтà около неãо” Кирил 
Койчев - ñ новà хипотезà зà възниквàнето нà Гàáрово

 

Продължава от брой 223
Ето как Константин Иречек описва 
прохода през XIX век: „На това място 
става преминаването през Балкана 
от Троян за Сопот за 8 часа по една 
планинска пътека, наричана Троянска 
пътека; тук някога минавал един от 
най-оживените римски пътища, който 
съединявал почти по права посока 
Пловдив с колониите Нове (с. Стъклен 
при Свищов) и Ескус при устията на 
р. Искър”.
 През управлението на Констан-
тин Велики (306 – 337) бил изграден 
из основи големият каменно-дървен 
мост при големия град Улпия Ескус 
(при с. Гиген, обл. Плевен) и селище-
то Сукидава (с. Челей) на отсрещния 
бряг на река Дунав. Това станало на 
5 юли 328 г. За тази цел императорът 
пристигнал лично от град Никомедия 
в Мала Азия и отседнал няколко дни 
в Ескус. Двете глави на моста били 
изградени от каменен материал, а 
самото му трасе – от камък и дърво. 
Днес в реката са открити три масивни 
каменни пилона с правоъгълна основа 
(19 х 26 м). Несъмнено те са били мно-
го повече. Другите пилони, сводовете, 
настилката на платформата и двата 
парапета са били дървени. Дължина-
та на съоръжението била около 1150 
метра. Строителството било поверено 
на Теофил – военен конструктор и хи-
дроинженер, заемал високи служебни 
длъжности. Този мост бил направен по 
подобие на Аполодоровия при Понтес 
(днес Кладово) и Дробета (днешният 
град Турну Северин). 

 Мостът при Ескус се свързвал с 
Крайдунавския път, изграден по де-
сния бряг на реката, както и с южния 
път по посока на Стара планина към 
Филипополис (Пловдив) – най-голе-
мият град в провинция Тракия. Оттам 
той продължавал към Родопите и се 
свързвал с Виа Игнация, стар пър-
востепенен път по брега на Тракийско 
(Бяло, Егейско) и Мраморно море.
 По същото време при село Долни 
Вадин (община Оряхово) е бил издиг-
нат каменен мост на мястото на ста-
рия от времето на Корнелиус Фускус, 
генерал на император Домициан (81 
– 96).
 Все още от пътя, свързващ Се-
верна с Южна България, могат да се 
открият сравнително добре запазени 
следи от тази антична магистрала, 
достигаща до впечатляващите 6 м ши-
рочина, с осова линия, бордюри и от-
воднителни канавки. Всъщност пътят е 
още по-древен и е прокаран от траки-
те в началото на първото хилядолетие 
преди Христа, за да стане в 61 година 
сл. Христа образцова пътна артерия, 
обслужваща военния и търговски тра-
фик на Римската империя от Дунава 
до Филипополис (днешния Пловдив). 
Епиграфските паметници сочат, че 
днешният път през Троянския проход в 
голямата си част се вие по останките 
от „Виа Траяна”. Доказателство за го-
лямото значение, което Рим отдава на 
пътя „Виа Траяна”, е сведението, че в 
края на II век и първата половина на 
III век в една предпланинска крайпът-
на станция е разположен гарнизон от 
близо 500 войници и офицери, полови-
ната от които конници. 
 На места в района и до днес са 

запазени фрагменти от древния рим-
ски път, получил името се от прочутия 
със строителните си начинания рим-
ски император Траян Август. По негово 
време започва строителството на път-
ната артерия с крепости около нея. 
Той е в добро състояние и до днес, 
като притежава най-добрата запазе-
ната римска каменна настилка в цяла 
България. 
 Северно от Троянския проход се е 
намирала крайпътната станция Адра-
дице (с. Бели Осъм, Троянско), южно 
– Субрадице (с. Христо Даново, Пло-
вдивско) а в района на Беклемето – 
билната крайпътна станция Монтемно 
(Монте Аемо). 
 Северната станция Адрадице, сто-
яща в началото на прохода, не е 
имала значение на укрепено място. 
Намерените артефакти показват, че тя 
е функционирала от IV в. пр. Христа 
до III век. След средата на III век тя 
е пострадала сериозно в резултат на 
опустошителните готски нашествия по 
това време. Поради планинския ха-
рактер на местността тя не е успяла 
да прерасне в селище, а е останала 
само като пътна станция.
 Името на крайпътна станция Мон-
темно се среща върху надпис от 234 
година, открит според археолога В. 
Аврамов в района на „Спасителния 
дом” в местността Беклемето, разпо-
ложен непосредствено в северното 
подножие на Троянския проход. 
 Според друг наш археолог – Б. Ге-
ров, надписът е намерен в местността 
Маркова капия, което отговаря на 
известната на Феликс Каниц местност 
Крали Марков караул. Монтемно се 
споменава и през VII век от неизвес-
тен автор. Позната е и с името Емон.
Допълнително основание за локали-
зирането на Монтемно в района на 
Беклемето са откритите археологиче-
ски материали в местността Карцов 
бук. На площ от 200 кв. м са наме-
рени фрагменти от римска битова и 
строителна керамика и е установено 
наличието на два културни пласта – от 
римската ранновизантийска епоха и 

от периода IV – I век пр. Хр. Приема 
се, че след Беклемето пътят, на който 
е била разположена станцията, се 
отправя на юг към билото на планина-
та и оттам в югоизточна посока се е 
спускал в следващата римска станция 
– Субрадице.
 Не може със сигурност да се 
твърди каква е точната локализация 
на Монтемно. Въпросното укрепление 
е споменато и от Константин Иречек 
като „трета крепостна развалина” на 
върха на Троянския проход.
 През 1996 година следите от веро-
ятно укрепление или високопланинско 
селище са отбелязани в местност 
Курт Хисар и Влашки мандри (или 
Влашки колиби), разположени на око-
ло 4 км югоизточно от паметника на 
загиналите в Руско-турската освобо-
дителна война на билото на Троянския 
проход. Открити са: керамика, желяз-
на фибула от V век, железен свещник, 
гвоздеи, дребни метални предмети, 
монети.
 Твърде възможно е през втората 
половина на I хил. пр. Христа, по вре-
ме на римската и ранновизантийска 
епохи, до местност Карцов бук да е 
съществувала малка по площ сграда, 
обслужваща преминаващите пътници 
през прохода. Видни наши археоло-
зи като В. Аврамов, Иван Христов и 
Митко Маджаров локализират точно в 
тази местност на базата на откритата 
през 2003 г. кула с кръгла форма, коя-
то вероятно е била от комплекса на 
пътната станция.
 Едно от основните съмнения обаче 
гореспоменатата станция да се смята, 
че не е била построена в пределите 
на Беклемето е тази, че това място 

не е било възможно да се контроли-
рат страничните обходни пътеки през 
местностите Прекопите и Чучул.
 Събирайки в себе си няколко се-
лищни пътеки, пътят е преминавал 
през девет тракийски селища и ук-
репления в района на днешната Тро-
янска община, като през превала на 
Беклемето, връх Курт хисар (Вълча 
крепост) на югоизток и е слизал в ра-
йона на село Христо Даново. По такъв 
начин трасето през прохода се явя-
ва част от пътя Ескус – Филипопол, 
осъществявайки една от най-преките 
връзки от Дунавския лимес до про-
винция Тракия, свързвайки Крайдунав-
ския с Централния (Диагонален), път.
 Субрадице (буквално означава „в 
поли на планина”) като станция на 
римския път Ескус – Филипопол е 
имал важно стратегическо предназ-
начение. Нейното разположение в 
самото начало на Троянския проход е 
много сполучливо избрано. Налице са 
били всички необходими физико-гео-
графски условия за живот и отбрана 
на прохода. Това селище е заемало 
площ около 15 декара и също не е 
било укрепено. В замяна на това 
е било добре водоснабдено, имало 
е бански помещения, двуетажна ка-
зарма, масивни жилищни сгради за 
военачалниците, помощни постройки. 
Тази станция е просъществувала мал-
ко след IV век.
 Пътят Виа Траяна наистина потъва 
в забвението на отминалите столетия, 
но край него обитателите на земите от 
двете страни на планината отъпкват 
Троянската пътека, която предшества 
прокарването на най-високия старо-
планински проход - Троянския.
 По-голямо населено място от по-
нови времена е днешният град Троян. 
При теренни обхождания до днес в 
Троянско са открити руините на 15 
крепости. В тях са открити материали 
от желязната епоха, римското влади-
чество, късната античност и средно-
вековието. През XIII – XIV век целият 
край с днешните Ловеч и Троян са 
играли важна роля в историческия 
живот на Втората българска държава. 
Тук, край древния римски път Виа Тра-
яна, възникнало по-значително сели-
ще, свързано с движението по важния 
път и с неговата отбрана, а името на 
пътя се принася върху самото селище 
– Троян.
 В началото на османското иго, 
едва през XV век, тук се заселват бъл-
гари от Дунавската хълмиста равнина, 
Чипровско, Берковско, Разложко и 
Охридско. Отначало се е породило 
като попътно селище около няколко 
хана за почивка на големи кервани 
със стоки и за бивакуване на турските 
войници. Троян като селище за първи 
път е отбелязан в картата на италиан-
ския географ Джакомо Джантели да 
Ваньола, издадена в Рим през 1689 
година. През първата половина на XIX 
век в Троян процъфтяват занаятите. 
Водещо е грънчарството, което посте-
пенно създава уникалната и до днес 
Троянска керамична школа.

 Русалийският проход е разполо-
жен в Троянско-Калоферския дял на 
планината, източно от връх Марагидик 
(Русалка), и е най-високият проход, 
пресичащ Централна Стара планина. 
Крепостите от двете страни на река 
Боазка и река Острешка са служили 
за охрана на пътя. Според легендата 
оттук е преминала княгиня Мара, сес-
тра на цар Иван Шишман, дадена за 
жена на турския султан Мурад. Оттук 
идва и името на прохода – Марин 
проход.

Русалските игри са езическо наслед-
ство, това са т. нар. „срамни игри”, 
за които пръв съобщава още през 
ХІІІ век охридският епископ Димитър 
Хоматиан. През седмицата след Пет-
десетница (50 дена след Великден) 
млади хора обхождали селата на чети, 
събирали подаръци, танцували, скача-
ли и правели пантомима.
 В народния календар за Русалска 
се смята неделята преди или след 
Петдесетница и според вярванията 
тогава бродят русалии, невидими ду-
хове, които наказват за неспазени за-
брани с отнемане на ръце или крака. 
По същото време предимно в Северна 
България чети от мъже, наречени ру-
салии или калушари, обхождат селата 
и лекуват болни чрез обредни танци 
и музика. Името Русалия идва от 
името на античния празник на розите, 
който бил тясно свързан с култа към 
мъртвите. Същевременно с „русалии” 
твърде отрано се означават игри и 
участници в тях и в т. нар. „поганни 
дни” от Коледа до Ивановден.
 Русалските игри и празникът се 
осъзнават през Средновековието като 
езически остатъци („срамни или идол-
ски игри”), но смисълът им досега 
не е разкрит, тъй като се анализи-
рат откъснато от средата, която ги 
е породила, а именно българското 
езичество. В този им вид, в който ги 
заварват етнографите през ХІХ век, и 
празникът, и игрите били в значителна 
степен християнизирани. Старинният 
пласт, който издава езическата им 
същност, е съхранен донякъде в песни 
и в топонима „Русалски гробища”.
 Топонимът „Русалски гробища” е 
още по-сигурно указание за същност-
та на русалиите като посветителни 

обреди от езическо време. Те, както 
джамалските в източните краища и 
коледарските в западните, са свърза-
ни с поверието, че там са погребани 
убитите при сраженията на две прес-
рещнали се дружини русалии, джама-
лари или коледари. Примерите, които 
имаме на разположение, позволяват 
сигурна реконструкция на изходната 
семантика:
 Константин Иречек описва Руса-
лийски гробища в Русалския проход 
на Стара планина от Ново село за 

Калофер до които има и Самодивски 
кладенец. 
 На пътя от Трявна за Казанлък на 
една равнина се намирали Русалски 
гробища, за които П. Р. Славейков 
съобщава, че там някога са се сража-
вали „исполини русали” и бродници и 
магьосници ходели да правят своите 
заклинания. Предполага се, че за 
едно от двете места се отнася сведе-
нието в „Цариградски вестник” от 1858 
г., според което русалските гробища 
са „въздълги камъни, обрасли в земя-
та”.
 На пътя от Трявна за Казанлък на 
една равнина се намирали „Русалски 
гробища”, за които П. Р. Славейков 
съобщава, че там някога са се сража-
вали „исполини русали” и бродници, и 
магьосници ходели да правят своите 
заклинания. Предполага се, че за 
едно от двете места се отнася сведе-
нието в „Цариградски вестник” от 1858 
г., според което русалските гробища 
са „въздълги камъни, обрасли в земя-
та”.
 „Русалийски”, наричани още „Елин-
ски” или „Латински гробища”, се на-
мират между връх Градището и връх 
Васильов над село Шипково, Троянско 
(по устно сведение от Васил Марков).
Този проход, наричан още „Марин”, 
крие една полулегенда, полуистина 
за неговото име. Времето, през кое-
то възникват т. нар. „русалски игри”, 
съвпада с трагичните събития за Бъл-
гария в края на Второто българско 
царство.
 През 1329 година османлиите пре-
крачват Босфора, стъпват на Балка-
ните и започват безчинства. Отна-
чало само грабежи на стоки, храни, 
добитък. Откарвали и кервани роби 
в тяхната Мала Азия, а непокорните 
обричали на безпощадна сеч. Тракия, 
според тогавашен византийски хро-
нист, се превръщала в дива пустееща 
земя. „От морето до Балкана, ще пъту-
ваш не часове, а дни, без да срещнеш 
жива душа”, казва той. Виждайки, че 
по на север има богати земи, добри 
условия за живот, османлиите запо-
чнали постепенно да завземат Плов-
див, Стара Загора, Ямбол, Твърдица. 
Завладяват и Стремската долина поч-
ти без съпротива. Безпокойство цари
и в Търновград. Царското семейство, 
заедно с придворните си се уста-
новява в Никополската крепост, къ-
дето е сметнало, че ще е най-добре 
защитено. Пълзящият османлийски 
завоевател на север започва да тре-
вожи не само българите, а и самата 
Европа. През 1363 г. папа Урбан Пети 
организира кръстоносен поход срещу 
нашественика, но без успех. Виж-
дайки се в безизходно положение, 
българският цар Иван Шишман моли 
младия турски султан Мурад за ми-
лост, за мир, признава му се за васал 
и обещава да му даде за жена сестра 
си Мара. За Мара (наричана Тама-
ра) византийският историк Ханкондил 
пише, че „в нея греела необикновена 
красота, и че тя наранила сърцето на 
Мурада...”. 
 Въпреки нейното нежелание да 
даде вярата си, да стане жена на 
завоевател, все пак е мислела, че с 
брака си ще помогне на родината си 
и ще я спаси от поробване. 

Продължава в сряда

Рисунка от Едгар Дюпре на Траяновия мост при р. Дунав, построен през 
102-105 г.

Преминаване през Балкана. Гравюра от E. Challis, 1840 г.

Основни древни пътища през Централна Стара планина според археоло-
га Иван Христов



оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев се про-
дават 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.
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
ДЪрВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел.  0876/583-472.

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - спарвки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
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.
БукоВи ДЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
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.
пЕлЕТи проДаВа тел. 
0888/818-756. [11, 10]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 10]
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 9]
изгоДна проДаЖБа 
и доставка на троян-
ски букови пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 7]
ДЪрВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [15, 3]
ДЪБоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 2]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. -  0893/511-154. 
[22, 2]

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.
кЪрТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс - справки на тел. 
0878/943-895.
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 3]

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 покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
18]
БригаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - 
справки на тел. 0899/63-
88-75. [18, 12]
хиДроизолация, сани-
ранЕ, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 7]

услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 3]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, саниране, 
гипсокартон, шпакловка, 
боя и др. - тел. 0898/613-
913. [13, 1]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
ШпаклоВка, БояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.

алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [22, 
22]
ВЪТрЕШни рЕМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 
0899/874-974. [22, 21]
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 6]
ВЪТрЕШни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
справки на тел. 0898/907-
400.
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 18]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете извършва тел. 
0899/145-802. [33, 21]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 4]

ДограМа
AL и PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 18]
AL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 8]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 13]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 8]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А до Я - 
тел. 0876/62-26-17. [12, 
9]

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 дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 18]
цЕпя ДЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 4]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

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
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 15]
кЪща Близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 8]

кЪща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 10]
ЕТаЖ оТ къща до КАТ се 
продава на тел. 0878/933-
513. [3, 3]
ноВо ЖилищЕ - 73 кв. 
м, ет. 4, център Габро-
во, се продава на тел. 
0887/163-234. [5, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. [5, 
5]

луксозно оБзаВЕДЕно 
студио в новопостроена 
сграда в широк център 
се дава под наем. Наем: 
250 лв. Справки на тел. 
0876/799-855. [5, 5]
гарсониЕра за студенти 
се дава под наем на тел. 
0889/632-740. [12, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0885/642-
467, 066/86-59-43. [11, 
2]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.

нощуВки В топ център 
- на тел. 0876/731-419. 
[12, 7]
нощуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [14, 8]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра - нощувки/под наем 
- се предлагат на тел. 
0878/515-080 [14, 8]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
парцЕл В регулация в 
Габрово купува - справки 
на тел. 0887/34-32-61. [5, 
2]

аВТоМоБили проДаВа

RENAULT SCENIC, В 
оТлично сЪсТоя-
ниЕ, цЕна по Дого-
ВарянЕ, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 19]

фолксВагЕн голф из-
годно се продава на тел. 
0892/797-569. [4, 3]
суБару сЕ продава - 
справки на тел. 0878/933-
513. [3, 3]

сяДаШ и караШ
аВТоМоБили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, КАМИ-
ОНИ, ТРАКТОРИ, РЕМАРКЕ-
ТА (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

поД наЕМ

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

аВТоМоБили поД 
наем - справки на тел. 
0878/929-080. [14, 8]

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
изкупуВа ВсякакВи 
бракувани МПС - справ-
ки на тел. 0899/937-991 
[14, 8]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
12]

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.

паркЕТ проДаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
www.alexfloor.com

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиДи и капаци 
БРАМАК (втора употре-
ба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 2]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
оТоплиТЕлни пЕчки - 
акумулираща, газова, наф-
това, изгодно се продават 
на тел. 0898/460-609. [5, 
1]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 10]
каМина с водна риза из-
годно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 12]

проДаВа разни
изгоДно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-
00-32. [10, 2]
празни газоВи бутил-
ки - 2 броя, се продават 
- справки на тел. 066/88-
52-78. [4, 1]

ЖиВоТни проДаВа
оВЕн, оВцЕ, кози се про-
дават на тел. 0879/36-00-
65. [11, 3]

проДаВа Тор
гоВЕЖДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт - 
спарвки на тел. 0878/650-
456. [22, 13]

купуВа разни
сТара нафТа се купува - 
справки на тел. 0895/752-
838. 

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

Регионалният 
всекидневник „100 вести“ 

излиза всеки ден 
без събота и неделя
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лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 

уговорка на тел. 066/80-
32-37
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.

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 6]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

раБоТа прЕДлага
фаянсаДЖии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сТроиТЕлна БригаДа 
набира персонал. Справ-
ки на тел. 0895/424-308. 
[22, 21]

ТранспорТна фирМа 
наБира Шофьори 
на гонДоли с каТЕ-
гория „с+Е“. Справки 
на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [16, 8]

Магазин за хранител-
ни стоки търси да на-
значи продавач-консул-
тант. Справки на тел.  
0897/954-247, 0879/482-
551. [22, 20]
лиМк ооД търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
9]

ДЪрВооБраБоТВаща 
фирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 2]
ЖЕна за гледане на жена 
на легло се търси на тел. 
0888/886-245. [3, 1]
краВари сЕ търсят на 
тел. 0896/690-300. [11, 1]

„МВ янТра“ АД - Габрово 
търси да назначи: зъбофре-
зист, фрезист на универ-
сална фреза, заварчик, 
оператор на лентоотрезна 
машина, оператор на плаз-
мено разкроечна машина, 
шофьор/докер. Информа-
ция на тел. 066/801-306, 
0885/006-010. [6, 5]
ТаксиМЕТроВ Шофьор 
търси 0888/41-31-97. [3, 
1]
пицария „глаДници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/128-151. [11, 1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
услуги сЪс самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
17]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 

[24, 13]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-
605. [11, 7]

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ДоМаШни лЮБиМци
чисТокрЪВни кучЕТа за 
трюфели (лагото) се про-
дават на тел. 0899/538-
494 [8, 6]

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно оБслуЖВа-
нЕ - справки на тел. 
0898/480-821.
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вела лазарова

 - Г-жо Шкодрева, до-
бре дошли в родния град. 
Как се чувствате?
 - Много съм щастлива, 
че отново съм тук. Майка 
ми Таня Вучкова започ-
ва оттук своята театрална 
кариера. Баща ми Васил 
Шкодрев е габровец, бил е 
учител в Текстилния техни-
кум. 
 Много се вълнувам. За 
малкото време, което бях, 
успях да видя мои близки 
приятели, които имат къща 
извън Габрово. Така че тук 
имам сантимент. Градът 
е едно много специално 
място за мен, а също мно-
го се харесва на моите ко-
леги. Усеща се една много 
специална енергия. 
 - В пиесата сте в ро-
лята на кралицата с две 
корони. Каква е Вашата  
мария Стюарт?
 - Чувствам се малко 
особено, защото тъкмо из-
лизам от една комедийна 
роля. А този спектакъл по 
текст на Оля Стоянова, 
журналист в Българско на-
ционално радио, го оби-
чам много. От две години 
го играем в Народния теа-
тър и има награда.
 Авторката написа спе-
циално за нас с Бойка 

Велкова ролите на Елиза-
бет Първа и Мария Стю-
арт. Това е било мечтата 
на живота ми, някой да 
напише нещо специално 
за  мен, като знае какви 
качества имам. Смятам, 
че това е истинското твор-
чество. Мисля, че се по-
лучи нещо много силно. 
Надявам се публиката да 
го оцени (б. а. продъл-
жителните аплодисменти 
и многократното излизане 
на актьорите на сцената, 
на финала, потвърди въз-
торга от играта им).
 - Една интересна ис-
торическа драма, която 
завладява вниманието.
 - В момента в българ-
ския театър няма истори-
ческа драма. Пиесата на 
Оля Стоянова е и психо-
логическо изследване на 
женската природа. Сблъ-
сък на конфликти, религи-
озни противоречия в един 
мъжки свят.
 Трябва да сме горди, 
че една българка е на-
писала пиесата, в която 
същевременно има нещо 
съвременно. Силна, бор-
бена и както казва моята 
героиня - „Бях млада и 
трябваше да се оправям 
сама”. Това е валидно за 
всяка жена и за всяко 
време.

вела лазарова

Народният театър 
„Иван Вазов” гостува на 
габровска сцена с пиесата 
на Оля Стоянова „Цветът 
на дълбоките води”. Ре-
жисьор - Бойка Велкова, 
композитор - Теодосий 
Спасов, хореограф - Татя-
на Соколова.

Фабулата връща към 
времето на Шекспир,  
„Златният век на Англия”.  
Две силни жени - една 
срещу друга. 

Две кралици и братов-
чедки са орисани да бъдат 
врагове. Елизабет Първа 
(1533-1603) - кралицата 
Дева, най-забележителни-
ят монарх в английската 
история (Бойка Велкова), 
и Мария Стюарт (1542-
1587) с две корони - шот-
ландска и френска (Ема-

нуела Шкодрева), воюват 
за своята независимост и 
за власт над английския 
престол.

„Тези две жени не се 
борят само за власт. Тези 
жени имат кауза. А това 
е нещо, което много ни 
липсва днес. Защото как-
во е властта, когато не 
можеш да имаш контрол 
дори върху себе си? Стру-
ва ли нещо властта, когато 
нямаш идеи?”, отбелязва 
авторът Оля Стоянова.

Един вълнуващ спек-
такъл, който прикова вни-
манието и спечели апло-
дисментите на публиката, 
която свикна да очаква 
и се наслаждава на за-
бележителното актьорско 
майсторство и постановки 
на артистите от първия ни 
театър.

„Öветът нà äълáоките воäи” нà Нàроäния теàтър ãоñтувà в Гàáрово

Емàнуелà Шкоäревà (Мàрия Стюàрт): 
„Мноãо ñъм щàñтливà в роäния ãрàä"

Кралицата Емануела Шкодрева - вляво, и придворната дама Вяра Табакова

- Вие сте героиня от  
епохата на Шекспир?

- Да, придворна дама  
на Мария Стюарт, крали-
ца на Шотландия. Пиесата 
е психологически анализ 
на човешката природа, на 
монарха Елизабет Първа 
(кралицата Дева), на пле-
щите на която пада отго-
ворността не само да въз-
роди една империя, но да 
взима съдбоносни и много 
страшни и понякога зло-
вещи решения, свързани 
с други човешки животи 
и съдби. 

Тя трябва да реши 
дали да убие сестра си 
Мария Стюарт, с която са 
от различни майки, но от 
един баща, за да укрепи 

своето управление. Или да 
чуе повика на кръвта, на 
сърцето и да бъде милос-
тива. 

- пиесата поставя об-
щочовешки проблеми. 

- За властта, преда-
телството, любовта. Мария 
Стюарт е била любвеобил-
на. Тази нейна чувствител-
ност й коства главата и 
короната.

- Рядко се пишат бъл-
гарски пиеси и то за една 
чужда история. Удоволст-
вие ли е да се пренесете 
в един друг свят на една 
друга епоха?

- Да, разбира се. Това 
беше предизвикателство 
и удоволствие. За мен 
това е една много любима 

тема. Текстът можеше да 
бъде не като една хрони-
ка, а по-чувствителен. Бой-
ка Велкова, освен в ро-
лята на кралица Елизабет 
Първа, е и режисьор на 
спектакъла. Тя е извлякла 
максималното от текста на 
Оля Стоянова, който е но-
сител на награда АСКЕЕР.

Пиесата се приема 
много добре. Почива на 
историческа достоверност. 
Сценографията връща в 
онази далечна епоха. При 
това драматургът и режи-
сьорът, а и ние с Емануела  
ходихме в  Шотландия. Пи-
есата се харесва, радва 
се на интерес, макар да 
мислим, че това не е тема 
на българина в момента. 

Приäворнàтà Вярà Тàáàковà: "Пиеñàтà 
поñтàвя оáщочовешки проáлеми зà 
люáовтà, преäàтелñтвото, влàñттà"

 Емануела Шкодрева е носителка на АСКЕЕР'2004 за роля-
та на Инес в "Живот х 3" от Ясмина Реза в Театър 199. Има 
номинация за ИКАР`2004 за ролята на Медея в “Разбиване” и 
Награда за главна женска роля за Глафира във “Виновният” на 
Международния фестивал в Зайчар`2019.

Днеñ "Мàйчинà ãрижà" 
отáелязвà 150 ãоäини
 Днес женското бла-
готворително дружество 
„Майчина грижа” в Габро-
во отбелязва 150 години 
от основаването си под 
мотото „Събрали сме се 
да творим добро”.
 Събитието е от 18 часа 
в ХГ „Христо Цокев". 
 Програмата включва 
откриване на изложба, 
подготвена от Държавен 
архив - Габрово, и пред-
ставяне на юбилейния ка-
талог „150 години Майчина 
грижа”. 
 Ще бъдат наградени и 
участниците в ученическия 
конкурс „Жената, майката 
и даряването на добро”. 
Вестник „100 вести” публи-
кува наградените есета в 
броя от вторник.
 Председателят на дру-

жеството Ганка Шиваро-
ва се обръща към гостите 
на празника да подкрепят 
благотворителната дей-
ност на дружеството, като 
вместо цветя и подаръци, 
дарят тяхната равностой-
ност.
 Организацията е ос-
нова на 6 август 1869 г. 
По инициатива на Димитър 
Енчев - главен учител в 
Габровското училище, съв-
местно с по-интелигентни 
и изявени жени от Габро-
во, се основава „Женско 
дружество”. Дружеството в 
Габрово е третото по ред в 
страната, след Лом и Ста-
ра Загора. Ако в начало-
то дейността е била само 
просветна, то на по-късен 
етап се разширява и става 
благотворителна.

Теäо Кàáàкчиев ще àтàкувà ñветовнàтà титлà ñ нов 
вàриàнт нà поäãотовкà, нов мотор и нов ñпонñор

продължава от стр. 1
Друга важна причина 

е средата. Тук се събирам 
със състезатели на светов-
но ниво. Тренираме, раз-
говаряме, обменяме опит. 
Трасетата пък са профе-
сионални. Изготвени са по 
подобие на тези от све-
товния шампионат. Трудни 
са и се изморявам много 
качествено на тренировка. 
В България нямаме трасе-
та на такова ниво.

- Спомена състезате-
ли от световно ниво. С 
кои от тях се подготвяш в 
момента?

- На всеки трениро-
въчната програма е раз-
лична до някаква степен 
и не тренирам всеки ден 
с едни и същи хора, но се 

засичам с големи имена 
в нашия спорт като Теди 
Блазусиак, Джони Уолкър, 
Пол Тарес и др.

- Как протича един 
твой ден в Испания?

- Събуждам се, къпя 
се, правя си стабилна за-
куска и отивам на тре-
нировка с мотора. След 
тренировката обядвам, 
измивам мотора и го ос-
тавям. После идва време 
за физическа подготовка. 
Тренирам, къпя се, при-
бирам се, вечерям и зас-
пивам. Общо взето това е 
ежедневието ми тук.  

- Имаш ли компания 
или си сам и отдаден на 
мотора?

- Компанията са ми 
останалите състезатели. 

Сега съм фокусиран вър-
ху световния шампионат 
и нямам нужда от друга 
компания.

- Чудесна новина е, че 
имаш генерален спонсор 
за шампионата. Как се 
стигна до партньорството 
с „Еконт“?

- Запознах се с чове-
ка, който стои зад компа-
ния „Еконт“. Той е почи-
тател на ендуро спорта и 
го практикува. Изглежда е 
видял в мен желанието да 
се боря в световния шам-
пионат и да защитавам 
силата и авторитета на 
България. 

Благодаря на г-н Нико-
лай Събев за страхотната 
възможност. Много съм 
щастлив и ако трябва да 

изразя мотивацията си в 
проценти в момента, тя е 
101%.

- С какъв мотоциклет 
ще се състезаваш през 
сезона?

- Ще се състезавам 
с двутактов мотоциклет 
KTM, модел EXC 300, мо-
дел 2020-та. Машината е 
нова. Различното тази го-
дина е, че моторът ми е 
оборудван с афтърмаркет 
окачване, което е задъл-
жително за нашата дисци-
плина. 

Досега винаги съм ка-
рал с фабрично и в мо-
мента съм като дете с 
корекомско яйце. Има и 
много други модификации 
по мотора, но тази е най-
голямата.

- Каква е голямата ти 
цел?

- Голямата ми цел ви-
наги е била да стана све-
товен шампион и ще я 
преследвам докрай.

- по-готов ли се 
чувстваш за постигането 
ѝ тази година?

- Определено се чувст-
вам по-готов. Сега водя 
тренировъчната си програ-
ма много по-професионал-
но и вярвам, че това ще 
даде резултат.

- Какво би обещал на 
тези, които ще следят из-
явите ти на Световното?

- Единственото, което 
мога да им обещая, е, че 
ще дам най-доброто от 
себе си. Това го знам със 
сигурност.  

Баща ми Васил Шкодрев е габровец, 
бил е учител в Текстилния техникум


