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Мерките може да продължат да
действат до 31 януари 2021 година

Действащите противоепидемични мерки, въведени на 27 ноември, да
продължат да действат до
31 януари 2021 г., като изключения да бъдат направени за учениците от 1 до
4 клас, детските градини
и местата за хранене към
хотелите.
Това
предложение
разпространи
вчера
пресслужбата на Министерски съвет.
Предложението е на

здравния министър Костадин Ангелов и членовете на Националния оперативен щаб на работно
съвещание при министърпредседателя Борисов.
Още миналата седмица
премиерът изиска от НОЩ
да подготви доклад за
ефективността на противоепидемичните мерки и
експертно становище за
тяхното действие предвид
актуалната обстановка с
COVID-19.

„Обществото очаква от
нас в следващите дни да
бъде информирано и то
своевременно какво възнамеряваме да правим на
базата и то единствено
и само на медицинската експертиза - според
броя на заразените, на
оздравелите и др.“, заяви
в началото на съвещанието министър-председателят
Бойко Борисов.
Здравният министър
докладва, че за една сед-

мица броят на излекуваните е 18 907 души.
Другото положително
като резултат от мерките е, че заболеваемостта
спадна и вече е под 600
на 100 000 души. Няма области, оцветени в черно,
където е над 1000 на 100
000 души, изтъкна Ангелов.
Въпреки посочените
тенденции, България запазва мястото си по заболеваемост в ЕС.
продължава на стр. 2

Корнелия Мотова, директор на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Габрово:

Партньорството с Технически
университет е възможност за
по-качествено образование

Традиция и престиж
на Василиадиевото
училище
През 2020 година се
навършват 125 години от

създаването на Василиадиевото техническо училище, което води началото
си от 1895 година и което и до днес продължава
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Дългогодишна учителка по физическо възпитание
Дългогодишна
учителка
в ТТ “Йордан Радославов”-Габрово

по физическо възпитание
в ТТ С„Йордан
Радославов” усмивката си лъчезарна, с обичта голяма в сърцето,
Габровов душата, така оставаш ти сред нас!
и с добротата
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да бъде стожер на професионалното техническо
образование не само в
региона, но и в цялата
страна. За авторитета на

техническата гимназия говорят нейните над 20 000
реализирали се випускници, които намират удачно
поле за достойна изява
на придобитите професионални знания и умения и с
това допринасят за просперитета на икономиката
и съвременното развитие
на стопанския живот в родината и в страните от
Европейския съюз.
Патронният празник по

За първи път от 8
века: Витлеемската
звезда ще озари
небето на 21-ви

Moника, Рената-Крис и Никол от ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" с призови места

Двете най-големи планети на Слънчевата система са на път да се „сблъскат“ в изключително рядко събитие, нeвиждано от
Средновековието. На 21
декември Юпитер и Сатурн ще се бъдат толкова
близо, че ще изглеждат
като „двойна планета“ съвпад, който от Земята
ще изглежда като ярка
светлинна точка. „От 4
март 1226 г. не е имало
по-близко подреждане на
тези обекти, видими в нощното небе", обяснява пред
Forbes Патрик Хартиган,
астроном.
 стр. 2

Електронните направления

гласува промяна в Наредбата за осъществяване на
правото на достъп до медицинска помощ, с която се осигурява възможността за издаването на
електронни направления и
рецепти.
С приемането на тази
промяна изчистваме и
част от исканията, които
поставиха представителите на Българския лекарски
съюз“, заяви вчера министър-председателят Бойко
Борисов.

USD - 1.60459, EUR - 1.95583, CHF - 1.8133, GBP - 2.17435

Иновативен подход при
определяне на план приема в техническата
гимназия

В съответствие с държав-

Певици от , Upstream Voices” с
награди от "Сарандев - 2020"

Панихидата ще се извърши на 19 декември
в 12.30 ч. в храм „Успение на Пресвета Богородица”.

валутни
курсове

лите и учениците подкрепят тази инициатива, която
изгражда съзнание за принадлежност към традицията на техническата гимназия и която категорично
отново доказва нейния
престиж в обществото.

Три ученички от основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ спечелиха призови места на национални конкурси с мултимедийни презентации.
Moника Цветанова Минева от 6 „в“ клас (на
снимката) зае първо място
в конкурса „Вярата, животът и човекът“, посветен на
111 години от рождението
на Никола Вапцаров.
Рената-Крис Ярославова Алтънова от 7 „в“ клас
е първа в ХXII национален
конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството“.
 стр. 2

от семейството
Дълбок поклон пред светлата
ти памет!
Панахидата
ще се извърши
на 28 юли
2020 г., в 12,30
ПОЧИВАЙ
В МИР!
ОБИЧАМЕ
ТЕ!ч.
в храма “Успение на Пресвета Богородица”
От семейството

ще бъдат достъпни в специализирания медицински
софтуер на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с
НЗОК“, съобщи министърът на здравеопазването.
Той допълни, че същата ще
бъде процедурата и по отношение на електронното
изписване на лекарствени
продукти, на медицински
изделия и на диетични
храни за специални медицински цели.
Министерският съвет

традиция трябваше да се
проведе на 19 декември,
но поради пандемичните
мерки се отлага. В чест
на тази голяма годишнина
ръководството на техническата гимназия заедно
с родителите на обучаваните решиха да се въведе
задължителна ежедневна
униформа за учениците:
тениска с якичка и суичър
с цип, обозначени с училищната емблема. Родите-

Гала Ботева
прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

Три певици от ВФ
„Upstream Voices” получиха
поредните си награди от
Европейски поп-рок конкурс „Сарандев - 2020“.
В надпреварата се
включиха 86 изпълнители
от 13 държави и 22 населени места от 11 до 30-годишна възраст.
Далия Ковачева (група
11-14 години) се класира
на второ място в голяма
конкуренция с 42 изпълнители. Далия участва с песните „Кажи ми докога“, из
репертоара на Маргарита
Хранова, и „Big Time”, по-

ЧЕТВЪРТЪК 60/00

ПЕТЪК 50/-10

пулярен хит из мюзикъла
„Bed Girls”.
Далия успява да впечатли с атрактивните си
изпълнения петчленното международно жури с
председател Хайгашод Агасян и представители на
Казахстан, Гърция и Узбекистан.
Гала Ботева, която
участва във втора група,
15-18 г., получи трета награда. 16-годишната певица впечатли журито с
песните „Вяра“, от репертоара на Вяра Пантелеева,
и „Bound to you”. стр. 2

СЪБОТА 60/10

ната политика и във връзка със задачите, поставени от Закона за професионалното образование, както и в резултат на последователно провежданата в
област Габрово местна регионална политика за подкрепа на професионалното
образование, са налице
много добри резултати за
развитието на професионалното образование.
продължава на стр. 8

От 9 на 78
скочиха случаите
с ковид за ден
На 16 декември са регистрирани 78 случая на
коронавирус в областта,
според Националната информационна система.
От началото на епидемията от коронавирус
до 16 декември на територията на Габровска област
диагностицираните случаи
на COVID-19 са 3887, информират от Регионалната здравна инспекция Габрово.
Към момента 1022 лица
са на домашно лечение, в
това число 526 от Габрово,
299 от Севлиево, 41 от
Дряново и 156 от Трявна.
Настанените в болница
са общо 127, от които 83
от Габрово, 25 от Севлиево, 13 от Трявна и 6 от
Дряново.
Излекуваните са 2611,
а 731 са поставени под
карантина.
Починалите от коронавирусна инфекция досега
в Габровска област са 127
(Габрово-62; Севлиево - 29;
Дряново - 9; Трявна - 27).
* * *
Нападателят на хондураския "Олимпия" Джери
Бенгтсон е първият футболист с маска по време
на мач Ветеранът, който
е капитан на тима, игра
с такава срещу "Монреал
Импакт" в Шампионската
лига на КОНКАКАФ.
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Още има проблеми в информационната система на спирките
Общинският съветник
от Демократична България
Ивелин Стоянов коментира проблемите, свързани
с информационната система, обслужваща транспортната схема на територията на община Габрово.
„Въведена ли е в експлоатация информационната система или все още
се разработва? Така пише
поне по таблата. Кой отговаря за актуалната информация, поднесена на
гражданите чрез информационните табла по спирките, и кой контролира
верността на тези данни? На практика всеки от
нас постоянно вижда как
просто не се спазва това,
което пише на таблата.
Пише „ще дойде след
15 минути“. Седите 15 ми-

нути на спирката. Автобус
няма. Там все още седи
„ще дойде след 15 минути“, казва той.
В отговора на кмета
Таня Христова се казва:
„Системата за информация на пътниците в градския транспорт на Габрово е напълно изградена и
въведена в експлоатация.
Тя най-общо се състои от
оборудване на диспечерско - работно място, сървър, бордови устройства
в превозните средства,
информационни табла на
спирките и софтуер. Комуникацията между тях се
осъществява безжично,
чрез услуга от мобилен
оператор.
Всичките й елементи
са изправни и работят.
Информационните табла
се захранват с електричество по три начина, в

зависимост от условията
на терен - през мрежата
на „Енерго-про“, от фотоволтаични панели и от
системата за улично осветление. Последните два
са възможни само в ограничен времеви интервали
в денонощието, поради
което се използват акумулатори за съхраняване на
енергията.
Установени са единични случаи на неработещи
табла, чиито акумулатори
в няколко поредни дни
не са били зареждани от
системата за улично осветление поради дефекти
и аварии в последната.
Всички те се докладват и
отстраняват максимално
бързо.
Установена е и необходимост от допълнителни
настройки на комуникационните модули на таб-

лата, за да се избегне
т. нар. забиване след
рестарт или след подмяна
на хардуерни устройства
на мобилния оператор.
Последното вече е направено. Устройствата се
рестартират автоматично
през кратък интервал от
време и по този начин
подновяват своята работа,
дори и след такива събития.
Софтуерът, който базира
своята работа на предварително въведена информация за изпълнението
на транспортната схема,
ползва данните от всички бордови устройства,
изчислява времената на
преминаване през всички
спирки по дадена линия,
изпраща информация до
диспечер и до водачите
на превозните средства,
както и необходимата за

пътниците информация
също е инсталиран и работи. В него е интегриран
алгоритъм за самообучение, който ползва данните
за обичайното време на
преминаване по линията,
времето за придвижване
от спирка до спирка в
различни часове от денонощието, в това число
изчакване в кръстовища и
спирки, и следва да осигурява все по-точна информация в бъдеще.
Той обаче се рестартира при всяко ново зареждане на промени в
транспортната схема на
Габрово, каквито в последните месеци често се
налагат. Освен това върху
правилната работа на системата влияние оказват и
външни фактори. Особено
проблемни са случаите,
в които превозно сред-

ство започва изпълнение
на даден курс, преди да
е настъпило времето за
тръгване от началната точка, или такива, в които водач на автобус не е въвел
наряда, който изпълнява,
или е въвел друг наряд.
Последното непременно
води до неточна информация, тъй като софтуерът търси грешен автобус,
вижда данните от неговия
комуникатор, очаква го в
готовност да изчислява
времената, описани по-горе, изчислява ги, изпраща
ги до спирките по линията,
но в изпълнение на терен
е друг курс, за който визуализираната информация
е невярна.
Всички, описани дотук
проблеми, са в процес
на разрешаване. Ръководството на транспортното
дружество полага еже-

дневни усилия да елиминира факторите, които
биха могли да повлияят
негативно. От разработчиците на системата е поискана доработка, която
да позволи показване на
верни времена на пристигане на всяка спирка,
изцяло базирани на текущото местоположение
на превозните средства,
независимо от общото неточно времево изпълнение
на курсове при по-ранно
тръгване от крайна точка.
Към момента системата работи и предава информация в реално време.
Поради това считаме,
че до постигане на устойчива информационна обезпеченост текстът, указващ
на пътниците, че „системата е в процес на изграждане“, е целесъобразно да
остане.

продължава от стр. 1
Продължава да държи 10-а и 11-а позиция, а
по показателя смъртност
страната ни е на първо
място.
В този контекст и след
проведените редица срещи със съсловните организации и компетентните
структури министърът на
здравеопазването предложи на премиера всички
разписани мерки, които
спират да действат на 21
декември 2020 г., да продължат да се прилагат до
31 януари 2021 г., с изключение на следните: разрешаване на учениците от 1
до 4 клас да започнат да
посещават училище от 4
януари догодина, както и
отваряне на детските градини и яслите; от 1 януари
да се отворят галерии, музеи, кина, както и театрите, които не са затваряни,
като работят при капацитет от 30% и през седалка; разрешаване местата
за хранене в хотелите да

могат да работят с до 50%
заетост само за гости на
хотелите с въведен вечерен час до 22 ч.
Здравният министър
подчерта, че поради продължаващия силен натиск
върху здравната системата е немислимо да се
говори за още по-голямо
разхлабване на ограниченията у нас. „Затова всички останали мерки, които
и към момента действат,
предлагаме да продължат
да се прилагат до 31 януари 2021 г., като следващото им преразглеждане да
бъде на 21 януари, отнасящо се за периода след 1
февруари“, добави здравният министър.
Министър-председателят бе категоричен, че
при взимането на решения
винаги се е облягал на
становището на експертите. Премиерът изтъкна,
че на фона на затегнатите
мерки в Европа и света
България продължава да
прилага най-либералния

режим, който щади психиката на хората и им дава
възможност за свободно
движение. „При настоящата ситуация и при тази натовареност на здравната
система можем да удържим със сега действащите
мерки и да се надяваме
след празниците новите
случаи да продължат да
намаляват“, подчерта премиерът Борисов.
Той посочи, че удължаването на мерките до 31
януари 2021 г. изисква държавата да осигури нови
250 милиона лева, с които
да се компенсират временно затворените бизнеси или тези с ограничена
дейност. „Трябва да преминем през тези дни. Пандемията е непредсказуема,
затова - колкото може да
се пазим с дисциплина,
дистанция, дезинфекция“,
заяви премиерът Борисов.
Той изиска всекидневно
да се прилага строг контрол по изпълнението на
противоепидемичните мер-

ки, а на нарушителите да
се налагат санкции.
„Направеното предложение за удължаването
на мерките е много балансирано, така ще укрепим крехката тенденция
към намаляване на случаите на COVID-19, а след
празниците ще обсъдим
възможност да смекчим
допълнително мерките“,
заяви в хода на работното съвещание при премиера главният държавен
здравен инспектор Ангел
Кунчев. Председателят на
НОЩ и началник на ВМА
Венцислав Мутафчийски
допълни, че предвид заболеваемостта към момента
не може да има по-голямо
разхлабване на ограниченията.
Подробности с финално уточняване на направените предложения за мерките и срокове ще бъдат
съобщени днес на редовния брифинг на министъра на здравеопазването и
представителите на НОЩ.

Правителството одобри проект за безвъзмездно придобиване на сгради
в Украйна, в които е живял Христо Ботев
Министерският съвет
одобри проект за безвъзмездно придобиване от
българската държава чрез
дарение на сгради в Украйна, в които е живял
Христо Ботев през 18661867 г. Предвижда се постройките да бъдат обявени за публична държавна
собственост и да се предоставят за управление на
Министерството на образованието и науката.
През 2015 г. имотът,
който се намира в село
Задунаевка, Одеска област, е пререгистриран от
държавен нотариус вследствие на сключени договори за дарение между
собственика им Мария
Вакаренкова и Димитър
Тучков - тогава действащ
генерален консул на Република България в Одеса.
След реконструиране на

постройките Димитър Тучков е заявил желание да
дари безвъзмездно имота
на българската държава.
Средствата за покриване на разходите за управление на сградите ще
се осигурят от бюджета на
МОН или ще се предвидят
по Националната програма „Роден език и култура
зад граница“. Предстои да
бъдат разгледани възможностите, които предоставя
украинското законодателство за използването и
опазването им.
Посвещаването
на
постройките на делото и
живота на Христо Ботев
са продиктувани от възможността за запазване и популяризиране на
културното наследство на
България извън пределите
на страната, както и за
съхранение на историята
сред българската диаспора в Украйна.
* * *
В Одеса Христо Ботев
пристига 15-годишен. За-

писан е като „волнослушател“ в тамошната Втора
гимназия. Заедно с още
десетина български ученици е настанен в пансиона към гимназията. Бунтарската и любознателна
натура на Христо Ботев
бързо се разочарова от
закостенялата строга дисциплина в училището, от
учителите, голяма част от
които използват свободното си време за частни
уроци, а не за новостите в
педагогиката.
Напуска пансиона, живее в квартири под наем,
но посещава библиотеките в града. Най-често е
в българската библиотека
„Юрий Венелин“, която се
помещава в дома на Тошков.
През 1866 г. Ботев е
назначен за учител в с.
Задунаевка - българско
село в руската част на
Южна Бесарабия. Селото
е основано в 1812 г., когато тук се заселват 40
български семейства.

продължава от стр. 1
Във втора група се състезава успешно и Анна Христова от Габрово, която бе
отличена с поощрителна
награда. Ани е на 17 години и изпрати видеозаписи с ,,Пей сърце“, една

от най-популярните песни
на Георги Христов и ,,One
night only”, популярен хит
на Дженифър Хъдсън. Анна
участва и в онлайн изданието на Международния фестивал ,, Орфей в
Италия“. Международното

жури оцени записът на
талантливата габровка на
известния хит на Уитни
Хюстън ,,I have nothing” и
и присъди втора награда.
Благодарни сме на нашия
генерален спонсор ,, Идеал Стандарт- Видима“АД ,

за постоянната финансова
и морална подкрепа, както
и на Община- Севлиево и
Община- Габрово за поканите за участия в различни културни събития в
областта!“, каза вокалният
педагог Ценка Горалова.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

Мерките може да продължат да Сградите в Украйна, където е живял
действат до 31 януари 2021 година Христо Ботев, ще се управляват от МОН

Moника, Рената-Крис и Никол от ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" с призови места

продължава от стр. 1
Той е специфична форма
за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и
дейности, свързани с изследване и използване на
космическото простран-

ство за мирни цели, за
търсене на нови области
на приложение на космическите изследвания.
Никол Георгиева Димитрова, 7 Б клас, зае
трето място Националният
ученически конкурс „Мила

Родино” през 2020 год. под
надслов: „170 години от
рождението на Иван ВАзов“. Конкурсът стимулира
учениците да развият уменията си за изследване,
творческа изява и мисъл,
провокирани от Вазов

За първи път от 8 века: Витлеемската
звезда ще озари небето на 21-ви
продължава от стр. 1
Този феномен е известен
като „Коледната звезда“
или „Витлеемска звезда“.
Всъщност мнозина смятат,
че легендарната звезда от

историята на Трите влъхви
може да е рядка тройна
връзка между Юпитер,
Сатурн и Венера. Според
Forbes събитието ще може
да се наблюдава навсякъ-

де, където небето е ясно за
около час след залез слънце на 21 декември - денят
на Зимното слънцестоене.
Това явление няма да се
повтори до 15 март 2080 г.

Певици от ,,Upstream
Voices” с награди
от "Сарандев - 2020”

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

Четвъртък, 17 декември 2020 г., година XVI, брой 49 (3312)

Консултант на изданието:
Архиерейско наместничество - Габрово

Храмовете ще останат отворени по време на Рождественските празници

ме на Великденските
празници са показаПо време на Рождест- ли, че могат да са
венските празници храмо- дисциплинирани и да
вете в цялата страна ще спазват санитарните
бъдат отворени, това съ- правила, каза владиобщи Западно- и Средно- ката.
Митрополит Антоевропейският митрополит
Антоний в сутрешното пре- ний напомни, че в
даване на БНТ в неделя. православните храВладиката призова народа мове се извършва
да усили молитвите си в редовна дезинфектова напрегнато време, но ция по няколко пъти
и да спазва всички проти- на ден, а по време
на богослуженията
воепидемични мерки.
Той отбеляза, че в миряните трябва да
Западна Европа ограниче- бъдат с маски и да
нията срещу епидемията спазват дистанция
са много по-строги и в помежду си.
Владиката напомнякои страни това засяга
и богослужебния живот. У ни указанието на Св.
нас богомолците по вре- Синод, че християните мо-

си, без това да намалява
тяхното значение и сила.

Пандемията и ограниченията, които тя ни наложи, може да ни послужат за поука, за това
да станем по-добри, посъстрадателни и внимателни един към друг, каза
митрополитът. Той посочи,
че от началото на епидемията Църквата се моли
ежедневно за избавление
от болестта и ще продължи да го прави до края
на това изпитание. Според
него страхът от заразата нанася сериозни вреди на хората и им пречи
те да живеят пълноценно.
Затова молим Бог да ни
избави от болестта и да
възстанови мира и спокойствието в човешките души,

каза още митр. Антоний.
В навечерието на
Рождество Христово владиката пожела на всички
православни християни
„да имат Христовия мир
в своите сърца, да вземат
върху си благата воля на
родилия се Богомладенец,
да усилят своята молитва,
да бъдем по-добри и съпричастни към нуждите на
нашите ближни, та така
да изпълним и заповедта
на нашия Спасител и Избавител да имаме любов
между човеците и по това
ще познаем, че сме синове Божии“.
През последните два
месеца на пандемията
заразата засегна голяма

част от клира и богомолците на БПЦ. В големите
градове като София и Варна от коронавируса се
заразиха много свещеници
и техните енории. Част от
свещениците в различни
епархии на страната загубиха живота си, поразени
от вируса. За това разказа и Варненският и Великопреславски митрополит
Йоан в интервюто си за
предаването „Религията
днес“ по БНТ в събота. Духовниците обаче отбелязват, че празникът на Христовото Рождество е празник на надеждата, който
ни напомня, че Христос е
винаги с нас през всички
дни до свършека на света.

гат да отправят молитви
към Бога и от домовете

Сложната епидемична обстановка в страната наложи затварянето
на енорийските школи
и неделните училища в
страната. Това доведе до
пълно прекратяване на
заниманията, провеждани с деца и възрастни,
тъй като тази форма на
църковна просвета у нас
досега не е провеждана
в онлайн режим. Въпреки необичайната ситуация, преподавателите и

учениците от различни
възрасти положиха усилия заниманията да не бъдат напълно спрени. Там,
където имаше желание и
възможност от страна на
учители и курсисти, бяха
организирани онлайн срещи и обучения с безплатни интернет платформи.
Опитът показа, че голямото желание да не бъдат
прекратявани срещите и
обучението накара много
хора да подобрят дигиталната си култура и да се
усъвършенстват в работа-

та онлайн независимо от
възрастта и уменията си.
Съобразявайки се с
необичайната ситуация,
Софийска св. митрополия
взе решение да подкрепи
усилията на учителите и
обучаващите се от енорийските училища, като
им осигури възможност
да работят с интернет
платформата Zoom и през
нея да организират срещите и обучението си. С
благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски

митрополит Неофит и по
решение на Епархийския
съвет митрополията поема
финансовите разходи за
ползване на Zoom, а с
организацията по разпределението и управлението на акаунтите се заема
Енорийският център към
храм „Покров Богородичен“. В инициативата за
онлайн обучение на деца
и възрастни са се включили всички храмове в
столицата, в които има
енорийски центрове или
неделни училища.

Опитът от последните
месеци показва, че след
затварянето и ограниченията, наложени от пандемията, участниците в църковните курсове, особено
възрастните, чувстват още
по-голяма потребност от
заниманията по църковна
просвета. Участието в енорийските курсове помага
на хората да се чувстват
част от църковна общност,
да общуват с преподавателите, съкурсниците си и не
на последно място - със
свещениците, когато това

е възможно.
Учителите по Религия,
които имат възможност,
също организират онлайн
обучение за своите ученици. Те ползват безплатни
интернет платформи или
тези, които училището е
избрало за своите ученици. Преподавателите
в Центъра за подкрепа
и личностно развитие ОДК във Варна, където се
провеждат заниманията
по Православни християнски ценности и култура, онлайн обучението се

организира съвместно с
началните учители в съответните училища.
Развитието на епидемичната ситуация показва, че вероятно онлайн
обучението ще продължи
да се провежда и през
следващата календарна
година и решението на
Софийска митрополия да
подкрепи енорийските
учители ще осигури възможност за достатъчно
добра образователна работа на полето на църковната просвета.

Инициативен комитет
начело с историка проф.
Пламен Павлов предлага
в София да бъде поставен
паметен знак в чест на
Св. Йоан Рилски, който да
напомня за духовния закрилник на България.
Членовете на комитета са изготвили обръщение
до общинските съветници в
София, в което припомнят
житието на светеца и връзката му с днешната българска столица.
Инициативният комитет
напомня, че след канонизацията на Рилския чудотворец „мощите му са пренесени в Средец (София)
– според едни учени още
при Св. цар Петър, според

други – около 989-992 г. от
цар Самуил и патр. ГерманГаврил. След превземането на Велики Преслав от
Византия през 971 г. Средец е временна столица
на царството и резиденция
на българските патриарси. Търсената закрила от
Св. Йоан Рилски е акт на
утвърждаване на държавността в тежките години на
борбата с византийската
агресия, а т. нар. Средецка
служба е най-ранният паметник в прослава на „всесветото светило на света“ и „Средецка слава“…
Отначало Св. мощи са в
древната базилика „Св.
София“, по-късно в храма
„Св. апостол и евангелист

Лука“, около който възниква манастир… Знае се, че
манастирът е бил изграден
близо до лековитите минерални извори. През 1567 г.
в района е изградена джамията „Баня башъ“. Факт
е, че през 1578 г. близо до
джамията е имало храм
„Св. Йоан“, както отбелязва немският пътешественик Стефан Герлах. Според
археолозите храмът се е
намирал западно от бул.
„Мария Луиза“ и близо до
ул. „Пиротска“.
Като припомнят историята на пренасянето на
мощите на светеца, от инициативния комитет накрая
призовават „в района на
някогашната манастирска

обител да бъде поставен
паметен знак, посветен на
нашия национален светец“.
Те предлагат това начинание да бъде осъществено
за летния празник на Св.
Йоан Рилски, деня на неговото успение – 18 август
2021 г.
Сред членовете на инициативния комитет са проф.
Николай Овчаров - археолог и историк в Националния археологически институт при БАН, проф. Милияна
Каймакамова, както и други
преподаватели по история
в Софийския университет,
журналисти, сред които Ани
Салич от „Нова телевизия“
и Георги Ангелов, водещ на
„История БГ“ по БНТ, и др.

Двери на православието

Софийска митрополия подкрепи дистанционното обучение на енорийските центрове в столицата
Двери на православието

Историци предлагат в София да бъде
поставен паметен знак за Св. Йоан Рилски

		

„Лъх от тих вятър” – сборник
разкази от ик. Йоан Карамихалев

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
17 - 24 декември

17 ч Св. прор. Даниил и св. 3-ма отроци Анания,
Азария и Мисаил
18 п Св. Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк Севастиан и дружината му
19 с Св. мчк Бонифаций. Св. свщмчк Игнатий Богоносец (Игнажден) (Тип. с. 147)
20 н † Неделя преди Рождество Христово. Св.
Йоан Кронщадски. Гл. 3, утр. ев. 6 ап. Евр. 11:910 (с. 431), лит. ев. Мт 1:1-25 (Тип. с. 148) (Предпразненство на Рождество Христово)
21 п Св. мчца Юлиания и мъченици с нея 500 мъже
и 130 жени в Никомидия
22 в Св. вмчца Анастасия
23 с * Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в Крит.
Св. мчк Геласий (Тип. с. 149)
24 ч Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин
(Бъдни вечер) (Утреня, Царски часове, Вечерня със
св. Васил. лит.) (Тип. с. 153)

Неотдавна от печат излезе нова книга на столичния
свещеник, богослов, църковен
писател, поет и преводач на
омилетична литература о. Йоан
(Янчо) Карамихалев, който през
есента на тази година беше
приет и за член на Съюза на
българските писатели. Досега
Янчо Михайлов, както той подписва литературните си трудове, беше известен главно със
своята поезия, публикувана в
общо четири стихосбирки, а

сега за първи път предлага на
читателите си сборник с къси
разкази.
Разказите, включени в книгата, са обединени около голямата тема за всекидневния
живот във вярата и в Църквата,
в неговото богато разнообразие и многопластовост. В разказите си о. Йоан се опитва да
предложи както гледната точка
на свещеника, така и на всеки един от представителите на
висшето духовенство до найнезначителния на пръв поглед
църковен служител и мирянин,
а също и на съмняващия се във
вярата си и враждебно настроен към Бога и Църквата наш
съвременник.
Книгата излиза под редакцията на известната българска
писателка и публицист Теодора
Димова и съдържа четиридесет
и два разказа и послеслов на

редактора. В него Теодора Димова споделя, че разказите на
о. Йоан, неговият пръв опит в
белетристиката, подобно на неговите стихове, „носят същата
аскетичност. Не са бъбриви.
Нямат за цел да смайват, да
впечатляват, да зашеметяват.
Искат да разкажат как се живее
ежеминутно в координатната
система на Бога…“. И продължава: „… едно нещо категорично няма в тези разкази: няма
осъждане на другия, нито налагане на своя светоглед, нито
говорене като от последна, Божия инстанция“.
Сборникът с къси разкази
„Лъх от тих вятър“ на Янчо Михайлов (иконом Йоан Карамихалев) щe се разпространява в
книжарниците „Български книжици“ и „Къща за птици“, както
и в Интернет – от електронната
книжарница book.store.bg.

Неврокопска митрополия с
инициатива в подкрепа на
болницата в Гоце Делчев
В усилното време, в
което по Божие допущение
живеем през тази година,
митрополии, храмове и отделни християни предприеха почини за подпомагане
и насърчаване на медицинските работници, които с
риск за своя живот се борят за здравето и живота
на всички нас. В този дух
и Неврокопска света митрополия за трета поредна
година организира Рождественски благотворителен
базар с цел набиране на
средства за подпомагане на
местната болница. Базарът
ще се проведе в навечерието на Рождество Христово, на 24 декември 2020
г., от 10:30 до 16:30 ч. пред
катедралния храм „Св. Св.
Кирил и Методий“ в гр. Гоце
Делчев. За целта на 22 и

23 декември в сградата на
митрополията ще се събират дарения на храни и други стоки или изделия, които
на 24 декември ще се предложат на благотворителния
базар. Няма ограничения в
броя и вида на предоставените продукти, достатъчно е
да бъдат в духа на общочовешките и/или християнски
ценности. Храните трябва
да бъдат пакетирани или
опаковани.
Събраните средства ще
се използват за подпомагане на МБАЛ „Иван Скендеров“ в град Гоце Делчев.
Базарът се организира
и провежда съгласно противоепидемичните мерки,
въведени в страната.
За контакти: Крум Дамянов, служител в митрополията, на тел. 0894706055.

ХРИСТИЯНИ
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В обектива: хоризонти на вярата.
Атон през погледа на японски фотограф

двери на правословието
Фотографската изложба
„Монасите на Атон“ с автор
Хирохито Наканиши е представена през 2016 г. Но Велизара Червенкова толкова
интересно разказва не само
за преживяването да си на
Атон чрез фотосите, но и
какво е да си на Атон в сърцето на град Осака.

Велизара
Червенкова,
11 януари 2016 г.

В ноемврийската петъчна
вечер Осака е, както винаги,
бляскава в неоновите си одежди, но и някак по-празнична от
обикновено: Хелоуин току-що е
отминал, предстои „Мери Крисмас“. През последните години и
двата така наречени празника
започват неистово да се натрапват от реклами и витрини
още с първите дни на есента:
единият - с чучела и озъбени
тикви, другият веднага след
него - със сладникави звънчета
и обещания за блаженство,
прогресивно нарастващо с всяка следваща покупка.
„Така е“ - потвърждава моя
японска позната, майка на три
малки деца. „В моето детство
тези празници изобщо не бяха
разпространени. Днес всички
ги празнуват.“ „Добре - питам я
аз, - а какво все пак означават
те за вас?“ Тя се замисля може би точно над този въпрос
се замисля за първи път.
„Ами Хелоуин е празник за
децата. Те го чакат с нетърпение заради веселбата покрай
маскирането и костюмирането.
Тази година и трите ми деца
имаха празнични програми в
детската градина и в училище.
Покрай тях и ние, родителите,
се радваме. А пък Коледа е поскоро „ивент“. Тогава ходим с
половинката си или с приятели
на ресторант да празнуваме.“
„Ама какво празнувате?“ - не
спирам да любопитствам аз.
„Ами нищо - отвръща ми с
усмивка тя. - Просто повод да
се облечем по-официално и да
отидем на някой по-специален
ресторант.“
Ето още едно от лицата на
Япония - мисля си след края
на разговора с моята позната. Япония, прекрачила прага
на XXI век като една от наймощните икономически сили в
света и приютила най-големия
метрополис на планетата, неизбежно привнася в своя ден
и бит озъбени тикви и сладникави звънчета. Задъханата й от
надпревари островна душа тръпне в празничното очакване на
някакъв „ивент“ - пък бил той
и онова мъгляво презокеанско
„Мери Крисмас“...
Та в такава една предпразнична вечер се озовавам в

жужащото от хора, влакове и
коли сърце на Осака.
Пътят неусетно ме отвежда
в просторния приземен етаж
на огромен стъклен небостъргач. Сякаш за да успокои нажежените ми от градския пейзаж
сетива, пред мен се разкрива
красив вътрешен двор с дръвчета и приятна зеленина. След
него се намира градската галерия „Канон“. Прекрачвайки
прага й, попадам в друг свят:
слухът ми начаса е завладян от
византийски църковни песнопения, а от красиви фотоси от
стените ме гледат православни
монаси. Градът остава някъде
там - далеч. Аз съм в Атон...
В момента тук тече фотографската изложба „Монасите на Атон“ с автор Хирохито
Наканиши. Изложбата е започнала да „обикаля“ големите японски градове още през
юли, стартирайки от столицата Токио. Общо 35-те снимки,
включени в нея, са тематично

.

разделени на пет части:
„Атонски пейзажи“, запечатали изгреви и залези над
манастирите „Симонопетра“,
„Великата лавра“ и „Кутлумуш“,
както и величествената осанка
на връх Атон и лазурното синьо
на морето.
„Молитва“ с мигове от богослуженията, когато всеобщата
молитва се възнася неподправена и чиста към Бога.
„Ежедневието на монасите“,
включваща кадри от живота на
монасите: усмихнати, замислени, потънали в молитва, оживено разговарящи помежду си,
готвещи храна, чистещи килиите
си... Белязано от строгите, установени преди векове порядки,
както и от усилен труд, ежедневието на монасите не е леко, но
техните лица са винаги озарени
от радостта и надеждата за
бъдния живот в лоното на Бога.
„Животът на монах Н.“ - с
уникални кадри от живота на
монах Н. и неговата келия в

.
.
.

подножието на връх Атон. Сред
величествената тишина на уединението, времето за монах
Н. тече с ритъма на сърдечната
молитва.
„Вечност“ - с фотоси на костниците и гробищата из Атон,
които да ни напомнят за преходността на земния живот и
да целеустремяват сърцето към
вечността на Бога.
Авторът на изложбата - Хирохито Наканиши, е професионален фотограф, роден през
1979 г. в Токио. Той е син на
отец Павел (Юичи Наканиши)
от токийския катедрален храм
„Свето Възкресение“ и професор към „Нихон Юнивърсити“,
считан за един от най-големите
съвременни японски специалисти по древногръцка и източнохристиянска философия и
религия, както и за най-изтъкнатия японски изследовател на
историята и живота на Атон.
През последните няколко
години Хирохито Наканиши посещава неколкократно Атон за
по няколко седмици заедно
със своя баща. Той получава

.

специално разрешение да снима монасите и техния начин
на живот. „Атонските монаси
- споделя Наканиши - никак не
обичат да бъдат снимани. Затова да получа това разрешение
е особена чест за мен. Те ежечасно отдават живота си на
молитвата и на служението на
Бога и това се вижда в техните
погледи - красиви, изпълнени
със строгост и сила, но и с огромна доброта. Бих искал чрез
тези снимки да предам всичко
това на посетителите.“
Изложбата ще завърши
своята обиколка през февруари в новооткрития енорийски
център към храм „Благовещение“ в Киото. Няколко дни покъсно отец Павел Наканиши ще
изнесе в същия център лекция
с прожекция на тема „Заедно
с атонските монаси - молитвата и манастирският живот в
Православието“. Изложбата несъмнено е събитие в живота на
Японската православна църква. С нейното осъществяване
авторът не само успява да
„донесе“ атмосферата на Атон
в далечна Япония, но и да покаже, че хоризонтите на вярата
не са обусловени от границите
на времето и пространството,
нито пък от националността. Те
се простират винаги пред нас спокойни и светли, и чакат да
бъдат уловени с обектива на
сърцето.
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Какви изследвания ще се правят в лабораторен комплекс „Интелигентни
мехатронни системи за измерване и контрол” на технологичния парк в Габрово
На 20 ноември 2020 г. Технически университет - Габрово
откри официално първия извънстоличен технологичен парк. С
инвестиция по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие
е изградена модерна научна
инфраструктура с високотехнологично оборудване.
На територията на Технологичния парк са обособени общо
18 лаборатории от Център за
компетентност „Интелигентни,
мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по
мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност
„Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и
управление на риска“ (QUASAR)
и Център за компетентност
„Дигитализация на икономиката
в среда на Големи данни“.
В основата на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са лабораториите от Център за компетентност
„Интелигентни, мехатронни,
еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Партньори
по проекта са Технически университет - София, Технически
университет - Варна, Софийски университет „Св. Климент
Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по
роботика - БАН, Институт по
електроника – БАН, Централна
лаборатория по приложна физика – БАН.
В новия технологичен парк
водещи изследователи и техните екипи ще реализират пазарно ориентирани научни изследвания, насочени към бизнеса, а
студентите и докторантите ще
имат възможност да се обучават във високотехнологична
среда.
Общо 14 са новите лаборатории в Центъра за компетентност, групирани в 4 лабораторни комплекса, в които ще се
реализират изследвания и обучение в областта на мехатрониката и чистите технологии.
В поредица от броеве ще
се опитаме да ви представим
повече информация на закупеното оборудване, както и приложенията му в реалния бизнес. Лабораторният комплекс
„Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“
включва 2 лаборатории, оборудвани с уникална апаратура

и специализиран софтуер.
В лабораторията „Интелигентни, мехатронни системи
за измерване на статични и
динамични величини“ ще се
извършват качествени измервания, контрол, проверка и калибриране в областта на машиностроителното производство.
Чрез новозакупеното оборудване и съществуващата в университета апаратура в лабораторията могат да бъдат провеждани
измервания с доказана точност
на геометричните размери на
машиностроителните изделия,
да се определят отклоненията от правилната геометрична
форма и взаимното разположение на повърхнините и осите,
както и да се изпълняват всички изисквания, които се задават в техническите чертежи на
машиностроителните изделия.
Иновативният потенциал,
отнасящ се до научноизследователската дейност на лабораторията, е свързан със създаването на адекватни модели
и методи за изследване на
точностните характеристики в
областта на координатните измервания. Към настоящия момент съществуващите модели
и методи за изследване на измервателните средства не отговарят в пълна степен на практическите задачи, както и на
новите предизвикателства. Анализът на подобни измервателни
системи както в световен, така
и в национален мащаб се осъществява по приблизителни методи, без да се отчитат редица
важни фактори. Това води до
значителни грешки в етапите

на анализ и синтез на тези
измервателни средства, което
от своя страна предизвиква
недопустими неточности в процесите на контрола на различните видове производства и
управлението на обектите.
Отчитайки тези тенденции,
в лабораторията ще се разшири обхватът на измервателните
процедури чрез създаване на
иновативни подходи и методики
за точно измерване на все поширок спектър от геометрични
параметри на сложни машиностроителни детайли, възли и
механизми.
Учените от Технически университет – Габрово ще разработват, изследват и реализират
нови измервателни процедури, повишаващи точността на
измерването в реално време.
Това ще позволи намаляване
на систематичните грешки и
създаване на оптимална оценка на базата на итерационния
подход и отчитане на предходни и текущи измервания.
До този момент в международната метрологична практика
методите за изследване и изразяване на точността на измерване се осъществяват чрез
показателите на грешката при
измерване, а не чрез показателите на неопределеността на
измерване. Развитието на подобни измервания има съществено значение за развитието
на научно-приложната дейност
в метрологичната наука.
Ръководител на лабораторния комплекс е проф. дн Димитър Дичев, а членовете на научния екип имат необходимите
знания и умения да работят с
новата апаратура.
Лабораторията е оборудвана с мултисензорна измервателна система и измервателна
ръка с интегриран скенер. Първата система е разработена
въз основата на най-новите
технологии в областта на измервателната техника, защото хардуерно-софтуерната й
платформа позволява модулна
конфигурация на машината за
конкретното измерване. Системата поддържа мултисензорни измервания с помощта на
оптични сензори, тактилни и
сканиращи датчици, лазерни
триангулационни сензори, както и хроматични датчици за
бяла светлина. Базовата система на машината с оптични сензори може да бъде разширена
с всички налични датчици на
модулен принцип. Така изградената концепция на машината

Мултисензорна измервателна система

Рентгенов дифрактометър

предлага висока обемна точност на позициониране, предназначена е за бързо измер-

ване на координатно свързани
точки от повърхнини и високоефективно 3D сканиране.

Преносимата координатна
ръка е 7-осна прецизна измервателна система с лазерен скенер, която позволява
провеждането на високоточни
координатни измервания както
в лабораторни условия, така
и извършването на измервания директно в производствена
среда, където подобренията в
процеса са най-полезни. Системата притежава най-висок
клас измервателен софтуер за
контактни и безконтактни измервания, работа с 3D модели
и задълбочен анализ.
Съвременните възможности
на материалната база и разработваните нови измервателни методи, модели, методики
и процедури са предпоставка
за създаване на устойчив модел за прилагане на модерни
практики в ежедневното обучение на студенти и докторанти.
Ефектът от този подход на обучение е двустранен, защото от
една страна той ще доведе до
образователно и научно развитие на високо ниво на студенти
и докторанти от ТУ - Габрово,
а от друга - до формиране на
нови идеи, повишаващи научния потенциал на лабораторията, както и до качествено
обновяване на екипа.
В лабораторията „Интелигентни системи за изследване
на структура и свойства на материали“, част от лабораторния
комплекс е инсталиран рентгенов дифрактометър. Уредът
извършва рентгеноструктурна
дифрактометрия на монолитни
материали и тънки слоеве, качествен и количествен анализ
на структурни, фазови и съставни поликристални материали, както и измерва остатъчни
напрежения в монолитни поликристални материали и остатъчен аустенит. Апаратът е уникален и служи за: фазов анализ
на образци от прахообразна
форма - органични и неорганични (метали и неметали) материали; фазов анализ на образци с произволна форма от
монолитни поликристални материали; остатъчни напрежения
в монолитни поликристални материали; определяне на остатъчен аустенит в стомани. Уредът
и закупеният софтуер имат широко приложение в различни
отрасли на икономиката. Ръководител на лабораторията е
гл. ас. д-р Владимир Дунчев,
който притежава необходимата
квалификация и е преминал
през допълнително обучение за
работа с оборудването.

Вече директно от производителя
Представител на

Marely Systems
инж. Иван Господинов

ИК „КОЛОНЕЛ“ ООД

Камини с водна риза:
Mareli Systems - Модел „PSN“
3 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
PSN12/PBN12 - 1900,00 лв.
PSN18/PBN18 - 2150,00 лв.
PSN24/PBN24 - 2250,00 лв.
PSN30/PBN30 - 2550,00 лв.

МОДЕЛ „Jade“
JADE 6 - 1250,00 лв.

Консултира, доставя, монтира,
пуска, поддържа.
Пелетен котел
Справки на тел.
Mareli Systems - Модел „CB“

0887 611 753,
066 810 410.

Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
email: ivan@stovesti.info

3 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
CB24P - 1250,00 лв.
CB32P - 1350,00 лв.
CB48P - 1650,00 лв.
CB24P+SMB50+БУНКЕР - 3030,00 лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР - 3130,00 лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР - 3430,00 лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР- 2640,00 лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР- 2740,00 лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР- 3140,00 лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР- 2780,00 лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР- 2880,00 лв.

Камини сухи:
Mareli Systems,
МОДЕЛ „PS“
3 ГОДИНИ ПЪЛНА
ГАРАНЦИЯ
PS10 - 1550,00 лв.
PS12 - 1650,00 лв.

Модел „Aurora Slim“
SLIM 8 - 1650,00 лв.
SLIM 10 - 1750,00 лв.

Само клиентите, закупили продукт
на “Марели системс” от ИК
„Колонел”,получават директна
гаранционна поддръжка. Останалите
при нужда от гаранционен сервиз трябва
да направят заявка на телефоните на

МОДЕЛ „ONYX“
ONYX 8 - 1500,00 лв.
ONYX 10 - 1600,00 лв.
Модел „PRIMAVERA“
(на снимката)
5 ГОДИНИ
ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
PRIMAVERA18 - 4780,00 лв.
PRIMAVERA24 - 4880,00 лв.

Пелетни камини, котли, горелки, предназначени за износ
Всички продукти се доставят до клиента директно от завода. Представителствата осигуряват гаранционния и извънгаранционен сервиз. В цената на базисните модели не влиза транспортът. Пелетните
камини са без помпа и разширителен съд. Монтажът може да се извърши от собственика при спазване изискванията на производителя. Предлагаме проектиране и изграждане на цялостна система за
отопление на пелети. Монтаж - 220 лв. Първоначален пуск, настройка, обучение, заверяване на гаранцията - 80 лева. Профилактика и заверяване на гаранцията за всяка следваща година - 60 лева.
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Нашият колоритен местен автор Александър Павлов с радост би приел
целия свят в дома си в село Велковци, не за да се похвали с книгите си,
а най-вече със съпругата си Райна, която приема всеки гост в дома
им. За добрите думи, които намира за всеки читател, поздравяваме
Александър с портрета, нарисуван с него във в. “Труд” през 2015 г.

Сашо, морякът на магаре

(Не)обикновени хора - Сашо,
морякът на магаре
Автор: Борислав Костов

желязна стълбичка Сашо се
катери към звездите, за да
полегне върху легло от овчи
кожи, обграден от изрисувани
Преди десетилетия Ървинг герои от приказките и всевъзСтоун пише „Морякът на кон” можни играчки, с които може
и проследява житие-битието и да се обзаведат няколко детски
питието на авантюристичния градини.
колега по перо Джек Лондон.
В каюткомпанията на “ИнХудожникът на редица литера- диана” не долавям плисък на
турни шедьоври със соления вълни и крясък на гларуси.
мирис на море остава закотвен Заместват ги мелодии от време
на сушата, моряшката му фла- оно, заредени в цял арсенал от
нелка се ветрее между кучешки всевъзможни уредби. Гледам
впрягове и конски седла.
замечтано към руля и морските
На десетки хиляди мили от шапки - бяла капитанска фуСкалистите планини и на още ражка и черна матроска барета
толкова километри талант от с ленти. Аха да ги наложа и да
Джек днес в гористите габров- отплавам като всички моряци,
ски планини си пия виното с които били чайки бели според
„човек от народа”.
Емил Димитров, и моят домаНарича се Александър Па- кин ме сваля на сушата. Сповлов, известен е като Сашо. ред Сашо трябва да бъда не
В следващите редове той ще чайка, а гладен и жаден гларус:
получи от мен виртуална лична обгражда ме отвсякъде с мекарта със следните данни: ро- зета, баници, сладкиши, ракия,
ден в София през 1932 година, вино, че и негов специалитет
пребивавал по различни при- - френско вино с такъв алкочини в Силистренско, Варна, холен градус, че ако издухам в
Плевен, Габрово, настоящ ад- катаджийския уред, може само
рес в село Велковци, Габров- да замирише на компот от каско. Особени белези: добър сис...
и наивен, отличен музикант,
Виж сега, приятел, веселбаковач, железар, дърводелец, та после, давай да те описвам
животновъд, земеделец, че и - очичките на Сашо хитро захудожник, притежаващ от рож- играват: бе нали си чел моите
дение бодър дух и фаустовски “Разкази без грим”, там всичко
умозаключения.
е описано. И за всеки случай
В навечерието на осемде- почва да ми чете от неговите
сетте си лазарника става писа- писателски умотворения. Вълтел с три книги, a пише едва от нува се като лишено от притпоследните четири години! Така ворство дете, вълнува се доподозрително опитва да се на- толкова, че може да преобърне
мести на коня зад американ- с емоционалните си 5-6 бала
ския моряк, но мен не може да не само малката “Индиана”, а
излъже: Сашо е морякът на... дори и безкомпасния кораб на
магаре. На зелената морава Съюза на независимите писадо велковското си имение има тели, в който членува. Впрочем,
не една, а две дългоухи божии новият лауреат на писателската
твари с копита - двайсетгодиш- слава бай Александър Павлов
ната Симона Синьоре и синът вече е изтеглил от банката пай Чопър. Докато магаретата рите, заделени за „последното
скубят тревата в очакване да отпътуване”, и ги е вложил в
представят пред мен уникалния неколкостотин книги. Каквото
спектакъл “Дай копито и целу- продал, продал, повечето подани ме бързо!”, домакинът писа- рил, а най-много скътал в шкател ме кани на борда на собст- фа в дърводелската работилнивеното корабче “Индиана”.
ца, за да се смеят и мишките
Не, не си объркал диоптри- на писателите с книжките.
те, непознати читателю! Бате
Чете си Сашо без очила,
Сашо е хвърлил котвата на лек ветрец разклаща боровете.
„Индиана” в края на високия Всеки миг Баба Яга ще излети
над улицата двор. Три бора срещу вятъра, а аз ще остана
гледат любопитно над морския в безмълвната като последна
съд, малко под короните им българска подводница „Индисе гуши кръглата ламарине- ана”, ако не раздвижа перото
на „къщичка на Баба Яга”. По си. И тръгвам към малкия Алек-

Изненада
Писмо на акад. Марин Кадиев
до Александър Павлов, получено на 2 септември 2020 г.
Става дума за 88-годишния
Александър Павлов – сладкодумен разказвач, с народностно светоразбиране и светоусещане, с природен интелект
и невероятно бърза и остра
рефлективна мисъл, който като
всеки оригинален творец винаги с всяка своя изява изненадва. Става дума за неговата
публикация „Обратната страна
на луната” в „100 вести”, в „Над
55” и в „Юбилеен сборник – поезия и проза” на СНБП. Това

е интегрална статия – тук има
есе, социален анализ, политически коментар, критическо
мислене, психологически размисли – една амалгама от вътрешните движения на твореца.
В началото пита защо е тъмна
едната страна на луната, ако е
хубава – хубавото не се крие;
и търси сравнение с човека и
неговите две страни – тъмното
и светлото. И основателно пита
защо Създателят е сътворил
така този свят – философски
въпрос без отговор. Александър Павлов говори за своите
пет книги „Разкази без грим”,
които са много стойностни и
в които е отразено цялото ни
съвременно битие. Захваща и

сандър, роден в София, останал твърде рано без опора.
Трябва сам да се оправя
в живота. Разминал се е с
надеждата да учи в Германия:
деветгодишен на село свири в
къщи на хармоника и кавалче,
двама немски офицери обещават след войната да вземат
талантливото сираче, но... явно
пътят им към Източния фронт
има еднопосочен билет.
Но талант в торба също не
стои: Сашо учи железарски
занаят, но овладява акордеона,
кавала, гайдата, пианото, флейтата, тромпета, цугтромбона,
саксофона, баскитарата. Става
майстор по ремонтите.
Отличен акордьор на
пиано. „Катери” се и по контрабаса по комичен начин.
През шейсетте години тръгва
по скалните чукари към Белоградчик да купува контрабас по
обява. Контрабасът е повреден,
но „Пени се, не пени се, ще го
ям, пари съм давал”. С контрабаса после при майстор Митю
в Казанлък, гледа, прихваща и
„изписва вежди”.
За такъв майсторлък името
му е хвалено. Преди години известният композитор Красимир
Кюркчийски си купува ново
чешко пиано и си поръчва не
кой да е, а габровския акордьор Сашо Павлов.
Всичко му иде отръки на
тоя човек! И за фотограф се
препоръчал навремето с верния си съветски „Киев”, чудо
албуми направил. Един от първите из Габровско забръмчал
със 125-кубиковата „емзетка” от
ГДР. Обзавел се с работилници
да люпи от пиле мляко, прокопал 14-метров геран без бомба
да гръмне.
Цял живот работил на две
места: механик в заводи денем, вечер в първокласни оркестри в екстра ресторанти.
Свирил в партийни вили „на
ушенце” на Тодор Живков, на
международен симпозиум на
медицински величия изкалъпил
такъв стар китайски танц, че
студеновежливите китайци му
се поклонили! Свирил е и пред
космонавтите Валентина Терешкова и Георгий Береговой.
Зарежи това четене, Сашо,
я слагай капитанската шапка!
Зер писатели по гори и джендеми из нашенско много, някои
доволно вятърничави, но вятър

в платната има само „Индиана”. Златни ти ръце и акъл да
спасиш ламаринената коруба
и от пенсионното през моргата да я реанимираш в твоята
чешитска обител. Стояла тази
яхта или катер във Варна, от
габровски завод я взели барче
да си правят. Нищо не направили, а един ден мотокар се
засилил люто и се плеснал в
умрелия корпус. Вдигнал ръце
директорът и рекъл на майстор
Сашо: Ако искаш, дигай това
оттук и си го бий в главата.
Така „Индиана” доплавала
без Колумб и Америго Веспучи
във Велковци при Сашо, който
още не се правел на писател,
така че имал свободно време
и налични левчета. И цъфнал
кораб за чудо и приказ насред
Балкана, което ще рече, че в
кораба имало чудни баници
и питиета за гости, а пък те
приказвали комуто трябва, та
преди години една национална
телевизия се сбъркала да покаже май “последния мохикан
на някогашната ни горда флота”.
Затваряй, писателю, страниците с негримираните ти бисери, и отваряй къщата. В „музикалната” стая инструментите
си играят на „прескочи кобила”,
прескачаме през акордеони,
пиано, синтезатори, чанти със
специални джаджи за поправка. В съседната стая прекрачваме няколко буренца с етикети, вътре няма нитроглицерин,
но ако отсипем кехлибарена
течност, ще ни хвръкнат чивиите! И ето я механата, дето
сам си изрисувал стените по

популярни габровски мотиви.
Какво свети там? Овнешка глава със страховити рога. Тая
глава навремето отворила цяла
глава в еротичния фолклор на
габровски оркестър. Имали певица красавица от древното
Кабиле, обичала романтично да
присяда на подиума и да пее.
Гостували една нощ в механата
и оркестрант се направил на
мъж, като казал никой да не
се стеснява, защото, който се
стеснява, ще бъде малко... натакован. Станала красавицата,
признала, че е от стеснителните, събула си прелестното
нежно бельо и го окачила на
овнешкия рог. На майтап, разумява се, но тарикатът зяпнал и
тутакси дал заден.
Докато сме на тая вълна,
да отбележим и щурия късмет
на акордеониста Сашо. Мернал
самотна непозната хубавица
в ресторанта и хайде песен,
хайде на масата да я “кове”.
Взела си куфарчето от хотела
и го паркирала до куфарчето
на акордеона в музикантската
квартира. Тръгнала ръката на
акордеониста надолу, все едно
клавиши и басове търсела. Момата обаче не, та не. Пак палава ръчичка, и пак не. Решил
музикантът, че тия движения
може да му повредят скъпоценните пръсти, и си заспали като
братче и сестриче. В утрото се
разделили, ама не по системата „чук, чук, чао”, а „чао, чао
без чук”, в смисъл, че вратата
била с електрически звънец и
нямало нужда от „чук”.
След седмица колега мъжкар среща Сашо и го пита: Ти

от поликлиниката ли идваш?
Защото аз бях с твойта, и сега
малко ми бият инжекции. Сашо
се усмихнал: тя ми викаше “не”,
а оня се сконфузил, че и на
него казвала „не”, ама той си
направил оглушки. Е, мерак с
пари се гаси.
Симона Синьоре ни чака,
за да ни покаже артистичната си натура. Магаретата задружно идват към нас, Чопър
ме гледа пренебрежително: “Бе
какъв писател си, магаре като
мен!” А мама Симона повдига
копито за ръкуване със Сашо,
но фотоапаратът ми закъснява.
Улавям обаче целувката и цялата поза на умиление, оказано
от магарета на човек.
Бе то и аз като човек понякога се сближавам с магарета,
но „нейсе, запуши я”, идат избори по Алеко.
Иде и времето да „отблъсна” от велковското пристанище,
иначе бай Сашо ще отвори
своите „Разкази без грим” и буренцата бочки, от които ще се
нагримирам тъкмо за пред КАТ.
Благодаря на леля Райна
за баницата и я питам валидно
ли е за съпруга Сашо онова за
музиканта, който къща не храни. Жената се усмихва: „Храни,
храни той, добре че съм аз да
се грижа за него, та да си отиде по-бързо...”. И продължава:
„Като идват с бусчето габровските писатели да го вземат
за литературни четения, аз им
казвам, че като го върнат, ще
ги почерпя. А ако не го върнат,
ще почерпя всички села наоколо!”
Габровец да почерпи?

темата за любовта от конкретно стихотворение – тук неговите философско-психологически
размисли са многобройни и
разнопосочни и са верни на
тази извечна тема ЛЮБОВ с
нейните полюсни измерения.
И децата, които се раждат от
тази любов и които най-много
страдат невинно; и „родителските страдания и терзания,
истински и престорени”; и ревността, и съдилищата с драматичните последствия, и нещастните деца след разводите, и
безгрижието на държавата към
тях, и купуването и продажбата
на деца, и срамната търговия
с тях, за да заключи във възходяща градация тази трагична ситуация: „жестоко, тежко,
гадно, пошло, ужасно, тъжно,
много тъжно…”. Със сатирична
страст Павлов продължава да
громи предлаганите съвременни ценности, които са всъщност фалшификати. И най-много
неговият сарказъм е насочен
към ширещата се фарисейщина
и ренегатство към тия, които са
проповядвали и преподавали
марксизъм, а днес го плюят и
за стотинки разпродават сътвореното от народа. „От такива
тъмни и арогантни бояджии са
страдали и преди, сега и жална
им майка на бъдещето поколение, както са я подкарали…
Комай единственото и вярно
нещо е, че човек може да живее до 100 години, но управление - не.” Това е оптимистична

констатация, това е диалектиката на битието. И заключението
е за вечната екзистенциалност:
„Ех, таз тъмна човешка страна…”. Той се вживява, съчувства и състрадава на трагичното
ни битие, но е жизнелюбив и с
вродения си усет към словото
ни оптимизира макар и с риторичните си въпроси и верни и
точни изводи.
Въпреки че поезията не е
първа любов, Александър Павлов има искрени лирически
изяви. Те са по-скоро поетични взривявания и отдушник
на душевни преживявания. В
стихотворението „На съпругата
ми лично – малко поетично”
той е трогателно и безкористно истинен и с благоговение
признава за всеотдайността и
загрижеността на жена си Райна към неговата нестандартна
и развихрена човешка личност.
Такава изповедност е рядкост
и говори за душевно благородство и преданост към човека,
интимно свързан със себе си.
Много ме впечатли стихотворението „Думите”, в което
Павлов проницателно анализира ДУМИТЕ, с които ни е надарило Провидението и с които общуваме, които са нашата
същност и израз на вътрешния
ни духовен свят. И които ни
отличават от другите видове
във фауната. Но ДУМИТЕ биват
неизброимо многообразни, разнопосочни, полюсни; цял живот
ги е слушал, премислял, чувст-

вал, изричал, но:
Думи прости, думи сложни,
думи в проза или стих.
Думи лоши, думи невъзможни,
а добрите? – тъй и не открих…
Това е вечният човешки въпрос, търсещата мисъл; защо
животът е една непрекъсната
голгота; илюзия ли е или реалност и има ли стойност този
мъчителен и все пак прекрасен
живот.
Тези текстове на писателя
Александър Павлов са автентични и жизнеутвърждаващи. Те
мобилизират волята, извисяват
духа и стимулират за пълнокръвно съществуване.

докоснало душата и мисълта,
не е само лично негово увлечение. Често той цени, цитира
и се опира на опита и мъдростта на великите световни
мислители – като негова нравствена позиция, изказвайки и
своята гледна точка и мисъл.
„Образите на неговите герои
– наши съвременници, са от
живи по-живи и убеден съм, ще
надживеят времето, в което са
родени.
С житейска мъдрост и остроумие Александър Павлов
често с шеговита самоирония
осмива, отрича, възхвалява
и когато трябва, подчертава
своята силна обич с типично
земното си усещане за справедливост, проникнат от своя
си, но в същото време типично нашенски, балканджийски
силен дух, събрал толкова житейски примери в шестте, издадени от него, книги, в които
щедро споделя и дарява нравствения опит на редица поколения.
Образите му са наситени с
житейска чувствителност. Сякаш времето него е избрало, за
да ни заведе при бълбукащото
родно кладенче, от което и
ний можем да пием от живата изворна вода на народната
мъдрост.
Скромен, земен, без особени претенции, Сашо щедро ни
дарява със сентенции от вековете, събиращи духовните сили
на българите.

Писмо от Николай Попов
до Александър Павлов – 2
септември 2020 г.
Възрастта не е сума от
изминали години, а онова количество от творчески планове,
които както и преди, така и
днес искаш и можеш да осъществиш. (Наталия Ил. Сац.)
Неизчерпаеми са творческите възможности и планове
на писателя Александър Павлов, живущ в село Велковци,
Габровско. В своите многобройни разкази той ни предоставя
стотици интересни случки и
събития от неговия живот – живяни и истински преживяни, такива, каквито са се докосвали
до неговата интересна съдба.
Да опишеш всичко, което си
видял и преживял, което ти е

на тел. 0895/752-838.
Имоти дава под наем
Апартамент в центъра полуобзаведен, дава под
наем тел. 0897/80-40-81.
[11, 11]
Помещение в блок
„Дунав-2“, подходящо за
Имоти продава
Тухлен апартамент на офис или магазин, дава
ул. „Градище“ - 96 кв. под наем тел. 0897/80м, се продава на тел. 40-81. [11, 11]
Апартамент се дава под
0889/23-24-40. [22, 22]
наем на тел. 0878/81-7472. [4, 3]
Земи
Квартира дава под наем
Купува ниви тел. 0988/350-241. [8, 1]

тел. 0879/888-388,
bgzemi.com

Нощувки
Къща за гости - Габрово, тел. 0878/532-714,
0888/532-714.
Имоти купува
Евтина къща, може и Нощувки - 0888/254полусъборена, се купува 625, 0879/272-528.
Хотел за домашни любимци
Хотел за домашни любимци в Габрово очаква
своите посетители. Справки на тел. 0887/130-350.
[12, 10]
Преводи
Преводи и легализации - справки на тел. 0895/505656.
Ясновидство
Изчистване на всичко негативно - 0895/221-868.
Автомобили
под наем
„VAIKAR RENTACAR“ Автомобили под наем, ул.
„Емануил Манолов“ 28 0999/009-008.
Автомобили продава
Рено Меган Сценик 1999 г., 1.6 куб. см, 90 к.
с., обслужена, с бензин/
АГУ, климатик, за 2000 лв.
продава тел. 0885/530109. [19, 11]
Форд Фокус - комби,
в отлично състояние, регистриран и обслужван,
като нов, продава тел.
0878/347-099. [12, 9]

Скрап, стари
автомобили
Фирма „Вайкар“ изкупува стари и нови, излезли от употреба МПС.
Вземане от място 0999/009-008.
Коли за скрап от място се изкупуват на тел.
0899/092-510. [15, 7]
Коли за скрап се купуват на тел. 0897/82-8088. [12, 7]
Продава материали
Каменни плочи - 10
лв./кв., и дялан камък 35 лв., се продават на
тел. 0895/752-838.
Продава разни
Наливно вино - 1.00
лв., и вино за ракия 0.80 лв./л, продава тел.
0889/218-879. [3, 3]
Животни продава
Гълъби-кепета и пауни - 5 лв., продава тел.
0886/744-200. [11, 8]

Продава машини
Монофазен електрожен за 100 лева продава Купува разни
0886/744-200. [11, 8]
Стара нафта се купува
Електрическа „Щил“ - на тел. 0895/752-838.
1800 вата, продава тел.
0896/656-221. [11, 8]
Купува материали

Лекари
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов,
Габрово, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А,
0885/251-655. ИЗДАВА

ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р марина Санкева,
специалист кожни
и венерически болести, естетична дерматология, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11,
понеделник, вторник,
сряда и петък от 10.00
до 17.00 часа. Записване на тел. 066/800-140.

ден
Рекламата в “100 вести” ввсеки
нов брой

Еротика
Момче под наем срещу заплащане - тел. 0879/296508. [16, 8]
еротичен масаж - тел. 0894/277-849. [12, 4]
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топ център нощувки кабелна, климатик, интернет, се предлагат на тел.
0879/669-596. [25, 17]
Нощувки в топ център
- 0878/46-99-11. [22, 19]
Нощувки в идеален център - 0878/8469-911. [22,
19]
Нощувки - 0899/439467. [1, 1]

Вестник „100 вести“ излиза всеки
ден, без събота и
неделя.
8Гишето за обяви на
входа на редакцията
- Габрово, ул. „Отец
Паисий“ 2, работи от
9.30 до 16.30 ч. След
16.30 ч. обяви се приемат в редакцията на
4 етаж.

Вашата обява
ще бъде отпечатана още на следващия
ден, ако бъде подадена в редакцията на
„100 вести“ до 16.30
часа.
Коли за скрап - старо
желязо, се изкупуват на
тел. 0897/06-71-46. [11,
3]
Коли за скрап се изкупуват на тел. 0896/03-8752. [11, 3]
Мотори/велосипеди
Велобагажник за теглич, за три велосипеда,
мигачи, стопове, почти не
ползван - 350 лева, продава тел. 0887/611-753
[12, 4]
Пътна помощ
Пътна помощ (лицензирана - справки на тел.
0999/009-008.
Пункт за вторични купува всякакви железа - тел.
0896/183-637.
Всякакво
желязо
от място изкупува тел.
0897/82-80-88. [12, 7]

Цените на обявите са: 15 ст./дума,
без предлози и съюзи,
за едно отпечатване;
30 ст./дума за обява
в каре; 40 ст./дума в
каре със сива подложка.
Можете да използвате
специалните отстъпки
за годишни обяви, ако
вашата обява излиза
през цялата година. При
текущите обяви всяка
11-та е безплатна.
Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - 066/80-4948, 0887/83-61-73.

Работа предлага

968. [19, 11]
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи фрезист на универсална фреза. Справки
на тел. 0879/123-678 или
на място. [11, 7]
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлайфист центрови шлайф. Справки на тел.
0879/123-678 или на място. [11, 6]
Магазин за хранителни
стоки търси продавачка.

Справки на тел. 0888/355219. [8, 1]
Търся жена за гледане
на възрастна жена почасово в района на Автогара
- Спортна зала. Телефон
за връзка: 0898/22-75-19
- Генчо. [3, 1]

Разпалки и дърва в чували, с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/108-825.
Дърва за огрев в чували
и разпалки - 5 лв., доставка на място, се продават
на тел. 0876/437-140.
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв. Незабавна доставка. Тел.
0877/191-102.
Дърва за печки и камини
- 80 лв., се продават на
тел. 0876/583-472.
Дъбови и букови дърва
за огрев - нацепени, 80
лв., с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/471-466.
Доставка на пелети на
място - 0884/709-093

Нацепени дърва - 80
лв. Безплатен транспорт.
Незабавна доставка. Тел.
0895/252-686.
Сухи и сурови нацепени
дърва - 80 лв., се продават на тел. 0895/752-838.
Нарязани, нацепени
дърва - 85 лв., метрови
- 75 лв. - 0893/511-154.
Сухи разпалки в големи
чували - 5 лв./брой, дърва
в чували се продават на
тел. 0876/29-43-43. [24,
22]
Незабавна доставка на
дъб и бук - нацепени, 80
лв./куб. - 0886/652-152.
[29, 21]
Дърва за огрев - метрови, нарязани и в чували
- тел. 0877/69-04-78. [28,

20]
дърва - нацепени, сурови
и сухи, всякакъв вид - 80
лв./куб., се продават на
тел. 0896/183-637. [24,
16]
готови дърва за огрев,
нарязани и нацепени, дърва в чували - 5 лв./бр.,
разпалки в чували - 5 лв./
бр., се продават на тел.
0896/80-76-88. [14, 6]
Разпалки продава тел.
0899/683-897. [8, 1]
Изрезки за огрев
- 40 лв./куб. м - тел.
0899/355-810. [8, 1]
Метрови - 75 лв./куб.,
нарязани - 85 лв./куб.,
чували - 5 лв., се продават на тел. 0988/816-628.
[8, 1]

паркет - 066/86-61-43,
0889/286-025.
Безпрашно циклене 0887/040-471.
Шпакловки, боя, гипсокартон, плочки, мазилки, изолации и др. 0898/672-883. [11, 10]

Коминочистач
0889/177-737.

Транспортна фирма набира шофьори на гондоли с
категория „С+Е“. За
контакти: 0887/818462. [18, 10]
Мебелна фирма „Фореста Мебел“ - Габрово
търси да назначи мебелисти и шприцьор с опит.
Справки на тел. 0886/332-

Отопление
ДърваОтопление
Дърва за огрев се продават на тел. 066/823-712,
0887/620-535, 0876/162172.
„МГ-ЛЕС“ продава дърва за огрев - 0887/547499, 0878/513-655.
Сухи дърва в чували и
разпалки - 5 лв., безплатна доставка, се продават
на тел. 0876/839-779.

Строителство
Кърти и пробива 0897/832-363
Фирма Изгражда, ремонтира или събаря обезопасява всякакви покриви. Изгражда навеси,
огради и други на найниски цени и с високо
качество. Тел. 0895/752838.
Фирма събаря, почиства за сметка на материалите - тел. 0896/183637.
Кърти, реже, зида,
ВиК, ел., фаянс - тел.
0878/943-895
Фирма с ниска оферта.
Чисти от А до Я къщи,
мази, дворове. Извършва и строителни работи.
Почиства материали. Тел.
0899/601-444, по всяко
време. [33, 33]
Строителни ремонти
от А до Я - 0897/215-513.
[19, 11]
Строителни услуги по
покриви, саниране, дренажи, гипсокартон, хидроизолации и др. - тел.
0888/020-187. [8, 1]
Вътрешен ремонт
паркет, ДЮШЕМЕ - редене, БЕЗПРАХОВО циклене,
фино шлайфане, лакиране
- монтаж на ламиниран

Коминочистач с
опит - 30 лв. - тел.
0894/525-258.
Комини чисти машинно
- 0898/538-938.

Изолации
Ремонт на
АЛПИНИСТИ, скеле - електроуреди
0898/907-400.
и електроника
Алпинисти - 0899/321- Ремонт на хладилници
190
и фризери по домовете Изолации, скеле - 0897/425-313. [28, 23]
0878/943-895
Ремонт на телевизори по домовете - тел.
Изработва
0888/279-846. [22, 21]
Метални конструкции Ремонт на всички маризработва тел. 0885/72- ки автоматични перални 46-71. [10, 5]
тел. 0888/294-214. [16, 8]
Щори

EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ
- външни и вътрешни,
ВРАТИ - блиндирани,
входни, автоматични,
гаражни, РОЛЕТКИ охранителни, ДОГРАМА - алуминиева, PVC,
БАРИЕРИ - автоматични - 066/87-04-89,
0888/255-318.
Ел. инсталации,
ремонти
Дребни електроуслуги по домовете - тел.
0899/145-802. [17, 9]
Комини
Професионално почистване на комини отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704502.

Счетоводство

Превози
Услуги със самосвал 25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
Транспорт с бус до 3.5
тона - 0882/266-155.
[16, 8]
Бус - 0.45 лв. - тел.
0894/00-40-45. [10, 2]

-

Счетоводна къща: счетоводно
обслужване, годишни данъчни декларации, годишно приключване,
регистрация на фирми - справки
на тел. 0898/480-821
Цените на обявите са: 15 ст./дума, без предлози и съюзи, за едно отпечатване; 30 ст./дума за обява в каре; 40
ст./дума в каре със сива подложка. Можете да използвате
специалните отстъпки за годишни обяви, ако вашата обява излиза през цялата година. При текущите обяви всяка
11-та е безплатна.

ВиК
Източване на септични
ями - тел. 0889/177-737.
Машинно отпушване,
ВиК ремонти - 0887/680034.
Отпушване на канали 0889/177-737.

ÌÅÁÅËÈ
кухненски
шкафове
офис
Мебели

типови
И по проект
на клиента

0897 893 563
0897 843 667

Търси партньори
10 човека за печеливш бизнес търси тел.
0886/543-052. [4, 3]

Градини, басейни

Ландшафтен дизайн, оформление и
изпълнение на дворни места, озеленяване, водопадни и езерни форми, скални
кътове, барбекюта.
Тел. 0888/942-335.
Услуги
Кърти, чисти, извозва 0889/177-737.
Рязане, кастрене на
опасни дървета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

Внимание!
В края на годината
обявите, които излизат повече пъти,
продължават и през
2021 година. Сигнатурите са разделени
до края на 2020 г. и
през 2021 година.
Примерно, при въведена обява за 33
пъти на 4 декември
сигнатурата е [191], т. е. до края на
декември, и [14-1]
през януари.

Регионалният
всекидневник
„100 вести“

излиза всеки ден
без събота и неделя.

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; e-mail: 100vesti@stovesti.info

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.
Mc
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125 години Професионална
техническа гимназия
„Д-р Никола Василиади”
Избрах:

Защо избрахте да
учите в ПТГ “Д-р
Никола Василиади”?

Н

е всеки може да каже, че е Василиадиевец. За хората, които не са свързани с габровското техническо училище, това име не означава нищо, но тези, които 125 години минават през неговите класни стаи, работилници и лаборатории, да бъдат част от
огромното семейство на Василиади, е гордост и съдба за цял живот. А какво означава да си Василиадиевец? Дали това име означава само горд ученик на ПТГ „Д-р Никола Василиади“, първото професионално техническо училище в България. Отговорът на този въпрос
намира всеки, прекрачил прага на школото, открито в 1895 година от един българин, роден
и живял в чужбина, но цял живот мислил за родния си край. Пътят, който всеки млад човек
извървява в този храм на техниката, е дълъг, труден, невинаги изпълнен с щастие. Но винаги е
интересен. Защото редом с уроците идва и приятелството, често за цял живот.
Аз също съм Василиадиевец. Горда съм, че с моя клас сме обединени от ценностите, завещани от патрона, и показваме на учители и ученици как с труд, постоянство и учене може
да стигнем високо ниво на успех. Всеки Василиадиевец научава много от своите учители, не
само за професионалното си развитие, но и как да се справя с трудностите в живота.
За 125 години много випуски са минали през гимназията. Духът на Василиади е онази
магия, която връща побелели вече старци всяка година на 24 май отново там, в началото, в
младостта и радостта да откриваш света. Духът на Василиади обединява стари и млади, живее във всеки един от нас, той е не само повод за гордост, но и отговорност.
Беатрис Ватева – 9 „б“ клас

„Промишлена електроника“, защото е
търсена специалност и мога да се реализирам
след време. (Йордан Даскалов, 8 клас)

Избрах „Д-р Никола Василиади“, защото:

„Компютърна техника и технологии“,
защото компютърните технологии са бъдещето.
(Виктория Ненова, 10 клас)

Е едно от най-елитните училища в града и
смятам, че ще ми даде добра професионална
подготовка. (Калоян Ангелов, 9 „а“ клас)

„Компютърна техника и технологии“,
защото е специалност на бъдещето и защото
използвам и прилагам наученото в ежедневието. (Страцимир Митев, 10 „а“ клас)

Харесват ми специалностите, които предлага,
а и ще бъда трето поколение машиностроителинструменталчик. (Цветиан Чаковски, 9 „а“ клас)
Получавам професионално, а не само средно
образование. (Теди Лефтерова, 10 „а“ клас)
Техническата гимназия има богата 125-годишна
история и предлага интересни специалности,
които могат да се превърнат в наши професии
след време. (Страцимир Митев, 10 „а“ клас)
Престижно училище, което предлага добро образование. (Янислав Макавеев, 9 „а“ клас)
Получих добри препоръки за училището. (Йордан Даскалов, 8 клас)

Кое ви накара да изберете
тази специалност?

С кое важно събитие свързвате
датата 19 декември 2020 г.?
със:
125-годишнината от създаването на гимназията.
Горд съм, че уча в това училище, защото смятам, че тук образованието е на високотехнологично ниво. (Цветиан Чаковски, 9 „а“ клас)
125 години от създаването на гимназията. Горд
съм от факта, че уча в училище със 125-годишна
история. (Калоян Ангелов, 9 „а“ клас)
125 години от създаването на гимназията. Училището ми дава самочувствие и увереност относно бъдещата ми професионална реализация.
(Виктория Ненова, 10 „а“ клас)

Корнелия Мотова: Партньорството с Технически университет
- Габрово е възможност за по-качествено образование
продължава от стр. 1
В тази връзка план-приемът на ПТГ „Д-р Никола
Василиади“ закономерно
се увеличава през последните няколко години. Роля
за това имат не само популяризирането на професионалното образование,
а и въведените преди две
години стипендии за защитените специалности.
Численият състав на
учениците е 522. От тях
новоприетите са 123 в 5
паралелки. Има и ученици
от Севлиево, Дряново и
Трявна. Сред новите осмокласници момичетата са
27, което е своеобразен
рекорд. Повечето от тях
са се насочили към специалностите „Приложно програмиране“ и „Компютърна
техника и технологии“.
Стремим се към балансираме на специалностите
и винаги поддържаме обучение в 4-5 професионални направления. Имаме
две паралелки в ИТ-сектора, две в „Машиностроенето“, една „Автотранспортна
техника“ и в направлението „Промишлена електроника“ – „Електротехника
и автоматизация“. Винаги
обсъждаме план-приема с
нашите фирми-партньори,
тъй като реализираме с
тях обучение в реална работна среда - дуално обучение.
В момента 39 ученици
се обучават в две дуални паралелки по специалността „Машини и системи с ЦПУ“. Те провеждат
практическото си обучение
в 9 габровски машиностроителни компании, които са коректни партньори
на училището.
Много успешно завърши XII клас първият випуск
с дуално обучение по специалността „Мехатроника“
и анализът показва, че
обучението в реална работна среда с шестте фирми-партньори е по-ефективно от професионалното
обучение в дневна форма.
Държавният изпит за придобиване на професио-

нална квалификация по
практика се провежда при
реални условия в присъствието на изпитната комисия, в която са включени
и наставниците, които са
били ментори на зрелостниците. Така те се чувстват
много по-уверени и спокойни, защото познават
материалната база, технологиите и обстановката.
Гимназията ще се
включи и в новия проект
на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с посещения на ученици от VIII и IX клас във
фирми-партньори, в които
да стажуват по един ден.
Те са в дуална система
на обучение, но до X клас
изучават специалностите
предимно на теория, затова пробното стажуване
ще ги подготви по-задълбочено за втория гимназиален етап. Тогава в XI
клас учениците сключват
трудови договори с фирмите партньори и започва
практическото им обучение в реална работна среда в рамките на два дни
седмично по 7 часа, а в XII
клас те вече работят по 3
дни.
Ако има промяна в
нормативната уредба за
дуалното обучение, планираме да поискаме специалността „Мехатроника“,
която е с дневна форма на
обучение, да стане дуална
във втория гимназиален
етап от X клас. Такова е
желанието на автосервизите, с които работим.
Бизнесът в този сектор
заявява готовност, така че
ако има възможност, ще
се опитаме да променим
формата на обучение в дуална. Още повече, че това
са паралелки с доказан
дефицит на пазара на труда, а фирмите партньори
имат нужда от такива специалисти. В разширената
подготовка на учениците
ще използваме услугите
на автосервизите по отношение на електрическите
и хибридните автомобили,
защото трябва да разши-

рим обучението в тази посока. Имаме подкрепа и
от бизнеса, и от родителите и ако има законова
възможност, ще опитаме
да направим обучението
дуално с 2-3 фирми-партньори.
Гимназията е изнесла
практическото обучение
на своите възпитаници
във фирмите партньори
по всички направления, с
изключение на някои от
темите по автотранспорта,
които се провеждат в нашите работилници.
Преподавателска
колегия и извънкласни
дейности

Педагозите в техническата гимназия са 47, като
около половината от тях
са мъже. Училището има
педагогически съветник,
един ръководител „Информационни и комуникационни технологии“ и един външен лектор, ръководител
на духовия оркестър, винаги оглавяващ шествието за
Деня на славянската писменост и култура - 24 май,
следван от мажоретките и
випускниците.
В училището учат 4
деца със специални образователни потребности
в специалност „Автотранспортна техника“, няколко
с хронични заболявания
и такива с обучителни
трудности, за които има
допълнителни занимания
по проекта „Подкрепа за
успех“. Има и 14 групи
за занимания по интереси
– спорт, клуб по религия
и православно християнство, най-актуалната е групата за коронавируса, в
която се обсъжда как се
разпространява и какви
правила и мерки трябва
да се спазват. В групата по химия и опазване
на околната среда пък е
включена и биология. Тя е
в подкрепа на здравното
образование и в нея се
учат да оказват и първа
помощ, което ще им трябва, за да станат водачи
на МПС.

Разширяване и
задълбочаване на
партньорството с ТУ Габрово

Като нов директор на
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ имам отговорността и
съзнанието за огромното
предизвикателство пред
реализацията на новите
посоки и бъдещата организация на професионалното обучение в тази
изключително авторитетна гимназия в региона и
страната. Затова перманентното разширяване и
поддържането на добрите
партньорски отношения с
Техническия университет в
Габрово ще ни даде нови
опори и възможности да
осигуряваме все по-качествено образование на
нашите ученици. В тази
връзка с подкрепата и съдействието на г-жа Таня
Христова – кмет на Община Габрово, и г-н Георги
Маринов – началник на
РУО – Габрово, както и
след промените в Закона
за висшето образование
през септември 2020 г.
се сключи Споразумение
между Технически университет - Габрово и ПТГ „Д-р
Никола Василиади“, полагащо основите на взаимна
подкрепа и организиране
на няколко партньорски
инициативи: провеждане на интегративни уроци
на ученици от различни
специалности в училището с преподаватели от ТУ,
съвместно осъществяване
на клубните занимания по
интереси, в разработване
на сборник- наръчник за
учениците от техническата гимназия в подкрепа
на дуалното обучение по
специалността „Мехатроника“, в осъществяване
на иновативно обучение
по най-новата дуална специалност - „Електрически
превозни средства“.
Не на последно място
е и инициативата за съвместно разработване на
учебни планове, програми и учебни помагала в
подкрепа на новите техни-

чески дисциплини в училището. Въвеждането на
новото учебно съдържание
и новите учебни програми по много специалности
при нас и усъвършенстването на професионалните
умения на учителите изисква интегративно обучение
по формулата „Техническа
гимназия – висше училище“.
Специфичен пример в
това отношение е работата на нашите учители в
XI клас в специалността
„Приложно програмиране“, които са подпомогнати от преподаватели от ТУ
чрез конкретни интегративни уроци в определени
часове заедно с нашите
учители. Очаква се това
да създаде благоприятни
условия за продължаване обучението на нашите
зрелостници в габровския
Технически университет.
Около 30% от учениците
от випуск 2020 вече са студенти в ТУ – Габрово.
Тази година учениците
от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ за първи път взеха
участие и в традиционната
студентска научна сесия
на Технически университет
– Габрово, където представиха свои разработки с
практическа насоченост –
доклади и макет на студения ток на Тесла, създаден
под ръководството на инж.
Банчев. На студентската
сесия бяха изнесени 59
доклада в направленията
„Електротехника и електроника“, „Машиностроене
и уредостроене“ и „Стопански науки“. Учениците
от ПТГ Пламен Трифонов
и Йордан Даскалов успяха
да се преборят със студентите и получиха трета
награда за доклада „Симулиране на преходни
процеси в пневматична
задвижваща система“ в
област „Машиностроене и
уредостроене“.
Разковничето за осигуряване на качествено
професионално образование на възпитаниците
на габровската техниче-

ска гимназия „Д-р Никола Василиади“ се крие в
добрите взаимоотношения
с местния бизнес, в партньорството с ТУ – Габрово,
в креативните взаимоотношения с РУО – Габрово, с
местните власти и подкрепата от държавата.
Спечелени проекти и
обогатена материална
база

Наскоро гимназията
спечели със свой проект финансиране по модул „Библиотеката като
образователна среда“ от
Национална програма на
МОН „Осигуряване на съвременна образователна
среда“. Идеята е да се дигитализира фондът и осъвремени обстановката на
училищната библиотека, за
да може тя да отговори на
съвременните модерни изисквания за предоставяне
на дигитализирана комуникация между читателя
и книгата и да привлече
интереса на младите хора
към четенето и ученето
през целия живот. Сега
възпитаниците на техническото училище имат
възможност да ползват
ресурсите и на библиотеката на ТУ, като много от
учебните часове се провеждат в залите и лабораториите на университета.
Тази година за първи път
трябва да се организира
състезание по мехатроника, но то за момента се
отлага заради пандемията.
В Техническия университет
се провежда и училищният кръг от Националното
състезание по приложна
електроника „Мога и зная
как” от календара на МОН.
Участие в
професионални
конкурси, състезания и
олимпиади

Нашите ученици участват във всички професионални състезания - „Найдобър млад автомонтьор
и водач на МПС“, състезанието по техническо чертане, на което тази година

бяхме домакини, както и
на олимпиади по български език и литература,
физика и астрономия, по
гражданско образование,
по философия и др.
Учениците от ПТГ „Д-р
Никола Василиади“ се
включиха и в „Седмица на
професионалните умения в
България“, която се проведе от 9 до 13 ноември. В
рамките на инициативата
те посетиха няколко габровски фирми, които са
партньори на гимназията
в дуалното обучение, за
да ги разгледат и да видят
своите бъдещи работни
места в XI и XII клас.
Индивидуално и групово участваха и в онлайн
изложението на Младежко техническо творчество, което се проведе в
Горна Оряховица на 16 и
17 ноември 2020 г. В конкурса гимназията се представи достойно с проекта
на Цветан Сомлев от XII
„б“ клас с ръководител ст.
учител Красимир Иванов и
получи втора награда: 400
лв. и плакет на Община
Горна Оряховица.
Уважаеми бивши и настоящи Василиадиевци,
В навечерието на
125-годишния юбилей на
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ най-искрено пожелавам на учителите, служителите, учениците, родителите и бившите колеги
и випускници на техническата гимназия, на всички бизнес партньори, на
членовете на Училищното
настоятелство и на Обществения съвет най-много здраве, дръзновение и
вяра в делата, търпение
и мъдрост на учителите и
учениците за осъществяване на професионалното
и духовно израстване на
бъдещите техници на България! За да се сбъдне
заветът на д-р Василиади
и да пребъде авторитетът
на техническата гимназия
в XXI век!
На многая и благая
лета!

