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Коледни
пожелания
- на стр. 8

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
В най-празничния месец от годината Ви пожелавам найвече здраве! Разбрахме важността му по труден начин, затова
нека го пазим, нека пазим близките си и обичани хора и посрещнем Рождество Христово и Новата година с любов, вяра
и убеждението, че ни чака една по-спокойна и по-добра 2021 г.
Когато обърнем поглед назад, виждаме предизвикателства, които не си представяхме като реални. Но едновременно
с трудностите, годината предизвика у нас неподозирани умения, чувства и смели постъпки.
Пожелавам на всички да запазим доброто, което утвърдихме в себе си - готовността да си помагаме, споделянето,
мисълта за другите, силата, вярата, търпението, смирението,
любовта.
Вярвам, че ще влезем в 2021 г. по-мъдри и по-добри,
заслужили чудесна година, пълна с благоденствие, щастие и
красота!
Таня Христова, Кмет на Габрово

Антонио Станков - треньор на годината
Теодор Кабакчиев е Спортист на Габрово за 2020 година, „Янтра“ е отборът на годината
СВЕТОЗАР ГАТЕВ
Световният шампион по
Супер Ендуро Теодор Кабакчиев е спортист на годината
в Габрово. Първият български
състезател триумфирал една от
дисциплините на Международната федерация по мотоциклетизъм (FIM) напълно заслужено
беше удостоен с престижното
отличие на церемония, която се
състоя вчера вечерта в Ритуалната зала на Община Габрово и беше излъчвана директно
във Фесбук и You tube. Теодор,
който за втора поредна година
ще посрещне коледните и новогодишни празници тренирайки
в Испания, се включи с видео-

обръщение към всички, в което
каза: „Благодаря за наградата!
Искаше ми се да бъда сред
вас, но истината е, че моторът
ми не ме му пусна. Иска да
тренираме, въпреки че са празници. Много е целеустремен.
Надявам се моят успех да бъде
един добър пример за децата.
Смятам, че спортът възпитава
както физиката, така и душата.
Прави ги устойчиви и непоклатими, независимо от обстоятелствата. Призовавам младежите
да прекарват повече време в
спорт в реалния свят и по-малко във виртуалния. Не е важно
откъде си тръгнал – Дряново,
Габрово, Севлиево…, няма никакво значение.         стр. 6

Радослав Първанов засне сближаването на Юпитер и Сатурн, небесен прозорец се отворил пред обектива на талантливия фотограф

Витлеемската звезда
изгря над Габрово!
Радослав
Първанов

Случи се! Витлеемската звезда изгря над Габрово!
Благодаря на съдбата,
че предостави тази възможност и тази вечер за
няколко минути небето ни
се "усмихна" и видяхме
от местността Узана това
прекрасно явление в небето над Габрово!
Тази нощ се случи
нещо, което светът не
е виждал от 800 години.
Нощното небе беше огряно
от Витлеемската звезда.
За първи път от осем века
двете най-големи планети
ВАЛУТНИ
КУРСОВЕ

Прозорец в небето на юг - запад
позволи да видим Витлеемската звезда

в Слънчевата система - изглеждат като най-ярката
Юпитер и Сатурн видимо звезда в небето.
се приближават толкова
Да бъде доброто!
близо една до друга, че  
продължава на стр. 8

USD - 1.60762, EUR - 1.95583, CHF - 1.8133, GBP - 2.15637

ПРОГНОЗА
ЗА ВРЕМЕТО

ЧЕТВЪРТЪК 130/30

ПЕТЪК 130/40

СЪБОТА 100/30
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С какво ще запомните отиващата си
година? Какво очаквате от новата 2021-ва?

С КАКВО ЩЕ ЗАПОМНИТЕ ОТИВАЩАТА СИ
2020 ГОДИНА? КОИ СА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ СЪБИТИЯ В УПРАВЛЯВАНАТА ОТ ВАС ИНСТИТУЦИЯ
ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА? КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ 2021
ГОДИНА? ТОВА СА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ЗАДАДОХМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ,
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОЛИТИЦИ.

СВЕТЛА ДИМИТРОВА,
ДИРЕКТОР НА РЕМО "ЕТЪР“:
"2020 е годината на сериозни предизвикателства. Тя ни направи по-сплотени и ни
провокира да търсим нови възможности за
работа с нашите публики. През изминалата
2020 г. за първи път в своето полувековно съществуване музеят бе затварян за посещения,
заради пандемията с коронавируса. Не само
институцията е важна, а и всеки един от членовете на екипа. През тези месеци на изпитание ние се подкрепяме с всички възможности,
които имаме. Защото не става въпрос само за
служители, които изпълняват професионални
задължения, а за хора, които работата е направила близки в чисто човешки план. Новите
обстоятелства ни накараха да се научим да
работим дистанционно, да обърнем повече
внимание на виртуалното предлагане, да си
направим блог, за да може да информираме
по-добре последователите си, да продължим
да присъстваме сериозно в социалните мрежи
- във Фейсбук, Инстаграм, Ютюб, където имаме добре развити собствени канали.  

Годината 2020 бе подчинена на работа
по подпомагане обявяване на обществените
поръчки, свързани с реализирането на спечеления от Община Габрово проект „Превръщане на РЕМО „Етър” в музей за креативен
туризъм”. Проектът е изключително сложен и
изисква постигане на много добра координация в работата на различни институции. Освен
това, всички дейности се съгласуват с Националния институт за опазване на недвижимото
културно наследство, което прави процедурите
още по-продължителни. Надявам се да имаме
възможност да говорим все повече за проекта, за да могат приятелите на музея да бъдат
добре информирани. Въпреки тежката ситуация с развитието на туризма, през изминалата
година успяхме за първи път да организиране
национален фолклорен конкурс, посветен на
обредната трапеза. Той се проведе по време
на празника на пестила и вярвам, че бъдещето
му е гарантирано заради доброто организиране и представяне на групите от страната в
първото издание. През 2020 г. музеят получи
голямата награда на Министерството на културата за образователните програми, които
реализира.
Надявам се през 2021 г. да започнат поетапно ремонтните и реставрационните дейности. Те ще се реализират без музеят да
спира да посреща посетители. Така много
повече хора ще бъдат не само съпричастни
към случващото се, но и коректив в работата
на строителните организации. Подготвили сме
интересен събитиен календар. Тъй като няма
да може да организираме международен панаир на занаятите през септември, ще дадем
възможност на занаятчиите от страната да
покажат своите умения и изделия пред активния туристически сезон. Приканвам вашите
читатели да следят сайта на музея и новините
в социалните мрежи, за да не пропуснат нещо
интересно.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ, НАРОДЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ:
"2020 ще запомня с уникалната възможност
да спрем забързания си начин на живот, да
намалим своето потребление, до намалим
своя преразход на енергия. А да се обърнем
повече към себе си, към близките си, към
човечността. Бяхме принудени да стигнем до
това по пътя на страданието, трябваше да се
научим да проявяваме повече съпричастност,
състрадание в пандемичните условия, през
които премина почти цялата година.
За 2020 година ще запомня няколко важни
събития. Първото е справянето с кризата, преминаването през този нелек период. Важно е,
че хората започнаха да се подкрепят, да загърбват злобата и омразата, това изплува на
първи план и всичко останало остана назад.
Реализирането на инфраструктурни проекти,
инвестициите, увеличаване на брутния вътрешен продукт, това което ни вълнуваше преди
месец март сякаш остана на втори план. То
премина в сферата на задължителните резултати, не толкова на важните резултати. За мен
най-важното беше как ще превъзмогнем институциалното мислене и бюрокрацията в тези
тежки времена. Хората, които са си по работните места няма да разглеждат това, което
имат да вършат като просто са си на работа,
а ще могат да го вършат от сърце, за доброто
на другите хора. Става дума за лекари, за учители, полицаите и магазинерите, всички онези,
всички онези които са в пряк досег с много
хора през деня.
Всичко останало, което смятахме за важно
се оказа, че не е. През 2020 година можехме
да се тестваме докъде сме стигнали в собственото си развитие. Видя се, че в хазната има
средства, видя се, че имаме изключителен
капацитет от лекари, от учители, от ИТ специалисти, от предприемачи. Цялата ни нация успя
да се мобилизира да преминем през тежките
времена. Не бива да забравяме това и през
2021 година, за да натрупаме ресурс.
Габрово бе първият град със заразени от
коронавирус. Мисля, че сме един от градовете, които се справиха блестящо в началото
на кризата. Въпреки, че по-късно стигнахме
до нива с най-много заразени и починали,
като че ли в Габрово има много повече спокойствие и сигурност, и преминаваме през
този тежък период по-леко, отколкото в други
областни градове. Чувам го от мои колеги, но
аз се чувствам спокоен и сигурен в Габрово.
Общината и останалите институции се справят
много добре. Освен това наскоро Габрово бе
обявен за град, най-добър за живеене. Преди
това Габрово получи европейската награда
"Зелен лист“ за екологичните си политики.
Трябва да запазим тази насока за развитие.
Кризата все някога ще премине и тогава ще
бъде важно какво сме правили по време на
пандемията. Един габровски бизнесмен в началото на епидемията ми каза, че чака доставка
на нови машини. Попитах го защо инвестира
в толкова несигурно време. Той ми отговори:
"Ако ще мрем, то е лесно, но ако останем да
живеем, трябва да знаем какво правим. Аз се
готвя за времето, в което ние ще живеем“.Така
е, в работата си трябва да живеем, мислейки
за времето, в което няма да има криза.
   От 2021 година очаквам вече да се разгърне това, което започна през 2020 година. А то
е именно състраданието, любящата доброта
в хората. Да обръщаме повече внимание на
дребните неща, на природата около нас и найважното да бъдем благодарни на това, което
имаме, за чувстваме удовлетворение от това,
което имаме. Всичко друго е или в миналото
или в бъдещето. А животът съществува само в
настоящия момент.

КРИСТИНА СИДОРОВА,
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БСП:
" Ще запомним годината с Ковид кризата, пандемията, с изпитанията на които бяхме поставени, като общество и като държава. Важно
е да си извадим поуки от това. Ще запомним
годината и с енергията, която имаше у хората
да бъдат съпричастни, да бъдат добри. Ще
я запомним и със смелостта на българските
медици. А също и със куража на онези българи, които пренебрегната страха и заявиха,
че искат една по-различна държава. Годината
беше различна, предизвикателна, от която ако
успеем да научим уроците, съм убедена, че ще
може да бъдем едно по-добро общество през
2021 година.
Най-значимото събитие в държавата бе
пандемията, предизвикателствата пред здравеопазването, образованието, предизвикателствата пред цялото ни общество, това са
събитията на годината. А също така протестите
през лятото и през есента, без да искам да
ги сравнявам. По-различното в Габрово беше
енергията, с която хората правеха добро, обединяваха се, Габрово стана по-задружен град,
обединено за добри каузи.
     От 2021 година очаквам да бъде много поздрава, много по-щастлива година за всички
българи, всички габровци. Нека тя най-накрая
донесе спокойствие, благоденствие, лекарства
срещу коронавируса. Да донесе повече свобода на всички, защото през 2020 открихме
колко важна е свободата и как трябва да си
я пазим. И отново - най-вече много,   много
здраве, много мъдрост и добри дела.

отклоняваме от целта за устойчиво развитие
на общината. Благодаря на жителите на общината за подкрепата, разбирането и доверието!
За съжаление, пандемията се оказа събитието на 2020 за целия свят и работата
на Общината в тези условия беше огромно
предизвикателство. Укрепването на екипния
дух, предвид първата година от мандата, беше
съпроводено с адаптирането на институцията
към наложените от епидемичната обстановка
обстоятелства. Грижата за здравето и живота
на хората беше приоритет пред другите политики. Организирането на доброволчеството,
укрепването на социалните структури, грижата за поддържане на здравословна градска
среда бяха водещи и аз благодаря на всички,
които в тези трудни дни бяха и пак са на първата линия. Благодаря специално на екипа на
общинска администрация за усилията да се
работи прозрачно и в услуга на жителите на
общината, както и за укрепване на връзките
ни с всички фактори от социалната среда. За
важни събития за общината считам успешно
реализираните инфраструктурни проекти и
започването на нови.
За 2021 г очаквам да бъде не по-малко
трудна от 2020 година. Усилията ни ще бъдат
насочени към възстановяване на икономиката и нормалния ритъм на социален живот
в общината. Подреждането на приоритетите
започва с грижа за хората, и завършва с тях.
Ще продължим с отделни аспекти от социалната политика, свързани с младите семейства
и децата, с подобряване услугите за населението, с осигуряването на по-добра градска
среда, с грижа за местния бизнес. Вярвам,
че заедно и с много работа, ще преодолеем
бързо последиците от пандемията, през които
ще преминем и през 2021 година. На читателите на вестник „100 вести“, на всички жители
на областта, на дряновци, желая да са живи,
здрави, щастливи и успешни! Весела Коледа!
Мирна и щастлива 2021 година!

ПЕТКО КОЙЧЕВ, ДИРЕКТОР
НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
“
"РАЧО СТОЯНОВ :

ТРИФОН ПАНЧЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО:
Отиващата си 2020 беше трудна за всички,
за нашата община също. Една година, изпълнена с предизвикателства и изпитания. Но
мисля, че Дряново премина достойно през
нея. Жители и институции положиха усилия
и макар и в непозната и тежка ситуация,
в известна степен пандемията ни сплоти и
заедно се трудихме и празнувахме. Самото
време наложи приоритетите, а те бяха в името на живота, здравето и спокойствието на
хората. Смятам, че заедно успяхме по-леко
да преминем през това изпитание, без да се

"Със сигурност ще запомня отиващата
си година - в сложното, пандемично време
успяхме да направим 8 премиери, което е
страшно много. Успяхме да докажем колко е
важно един театър да има добра трупа, колко
е важно да има специалисти, като сценографи,
композитори, режисьори, защото само с присъствието на тези важни за един театър хора
могат да се  създадат много постановки.
   Най-запомнящото се събитие бе честването
на 75-  годишнината на театъра и премиерата
на спектакъла "Иван Вазов“ на 10 октомври.
След премиерата получихме много поздравления. Излезе една статия на Паулина Новакова,
което пише, че габровският театър вече е театър, който пише история на българския театър.
Въпреки пандемията последната ни премиера
за годината "Иванка на три морета“ на 11 декември бе посетена от достатъчно брой зрители. Те приеха много добре спектакъла.
    От новата година очаквам нови предизвикателства, готови сме вече за всякакви изненади. Очаквам по-голяма възможност да представим всичките си, защото имаме много, но в
момента не можем да ги играем пълноценно.
Надявам се, мерките малко да отслабнат и да
играем, ако не на пълен салон, поне на половина, както е сега. През 2021 година очаквам
един мащабен проект на Петринел Гочев, един
нов сръбски проект на Ана Батева и отново
очаквам изненади от Васил Дуев.
Женина ДЕНЧЕВА

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

Свещеници ще посещават болниците в София в дните до Рождество Христово
дължение е да посещаваме болните, да се грижим
за тях и да полагаме усилия те да бъдат подкрепени, да бъдат въздигнати
духовно. Така ще покажем същността на нашата
вяра и добродетелност и
това, че сме достойни,
истински последователи
на Иисуса Христа, полагащи грижи за нуждаещите
се… Надявам се тази духовна акция да премине
под знака на Рождество Христово с мир, със
силна вяра и с духовна

ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

По инициатива и с
благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит
от 21 декември Софийска
митрополия организира
посещение на духовници
в столични болнични заведения и помазването
им с осветен елей. Тридесет софийски свещенослужители, преборили
COVID-19, ще се срещнат
с боледуващите хора и
техните лекари, медицински сестри и персонал.
Те ще вдъхнат надежда
на боледуващите и лекуващите, ще ги помажат с
осветен елей, като уверение за грижата на Църквата за тях. Посещенията
ще се осъществят в периода от 21 до 23 декември
2020 г., както и в дните от
5 до 7 януари 2021 г.
    Началото на инициативата беше поставено тази
сутрин в митрополитската катедрала „Св. Неделя“. Там Белоградчишкият
епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в присъствието на
ангажираните в акцията
свещенослужители, освети   елей и шест хиляди
икони, които ще бъдат
раздадени на болните и
медицинския персонал,
заедно с джобно издание
на Евангелието.
Поликарп се обърна
към присъстващите и ги
насърчи с думите: „В тези
благодатни дни на Рождество Христово наше за-

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

		

24 - 31 ДЕКЕМВРИ

24 ч Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин
(Бъдни вечер) (Утреня, Царски часове, Вечерня със
св. Васил. лит.) (Тип. с. 153)
25 п † Рождество Христово (Утреня и св. Златоустова лит.) (Всичко на празника) (Тип. с. 153, 154
и 155) (Блажи се)
26 с † Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф
Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий
(Тип. 156)
27 н † Неделя след Рождество Христово. Св.
първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор
Начертаний (Стефановден). Гл. 4, утр. ев. 7 ап.
Деян. 6:8-15 (с. 443), лит. ев. Мат 2:13-23 (Тип. с.
159)
28 п Св. 20 хиляди мчци, изгорени в Никомидия
29 в Св. 14 хиляди младенци-мъченици, избити от
Ирод във Витлеем. Преп. Маркел
30 с Св. мчца Анисия. Преп. Зотик Сиропитател
(Блажи се)
31 ч Преп. Мелания Римлянка (Отдание на Рождество Христово)

тите лечители Козма и
Дамян и св. вмчк Пантелеймон, с които бяха
благословени медици и
пациенти. Свещенослужителите посетиха ковид-отделенията на ВМА, както
и такива, в които не се
лекуват пациенти с коронавирусна инфекция, и
помазаха с осветен елей
и поръсиха със светена
вода болните, лекарите и
целия медицински персонал.
Снимки: Сайт на Софийска
епархия и фейсбук на ВМА
радост. Бог да помага по
молитвите на Светейшия
ни патриарх Неофит на
всички, които търсят от
Бога милост, закрила и
здраве“.
Във Военномедицинска академия клириците
бяха посрещнати от директора на болницата ген.
Венцислав Мутафчийски,
който изрази радостта си
от църковната инициатива. „Вие идвате в навечерието на пристигането на
ваксините. От контактите
ми с нашите духовници
знам, че винаги сте подкрепяли науката и нейния
прогрес. Сегашните ваксини са едно високотехнологично постижение –
вяра и надежда, че ще се
справим успешно с този
бич за човечеството. Така
че, с вярата и с науката,
ние ще се справим! Дай
Боже! Амин!“, каза той.
От Гигинския манастир
„Св. Козма и Дамян“ бяха
изнесени мощите на све-

Митрополиите в страната отменят Рождественските тържества
ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

Тази година за Рождество Христово няма да
се организират тържества,
посещения на коледари и
раздаване на подаръци в
митрополиите в страната.
Заради сложната пандемична ситуация епархийските архиереи са ограничили празничните прояви
и събирането на хора. Богослуженията за Бъдни вечер и Рождество Христово
ще се проведат в цялата
страна, но митрополитите
призовават богомолците
да спазват всички противоепидемични мерки и в
храмовете задължително
да носят маски.
Последните два месеца пандемията засегна сериозно клира и миряните
в БПЦ. Голяма част и от
висшите духовници също
боледуваха от COVID-19.
Във всички епархии на

даме сериозно на
противоепидемичните мерки. Още в
началото на кризата с коронавируса
Св. Синод публикува указания за отговорно поведение
на клира и богомолците в храмовете,
както и много пъти
напомни, че в дните
на пандемия християните могат да се
молят и в домовете си, за да не се
получава струпване на богомолци в
църквите.
Независимо от
тежките и необичайни обстоятелства, при които
посрещаме тази
Децата получиха скромни коледни подаръци за благослове-година Рождество
ние от Русенския митрополит Наум.
Христво, Църквата
страната има и свещени- Затова в навечерието на
ни напомня, че Бог
ци, които загубиха живота Рождественските празни- не ни изоставя и трябва
си, покосени от заразата. ци БПЦ ни напомня да гле- да гледаме на бъдещето

с надежда и упование в
Божията милост. Въпреки
ограниченията и притесненията много храмове в
страната поддържат бодър
духа на своите енориаши чрез организиране на
благотворителни акции,
онлайн-беседи, различни
други прояви. В Русе при
спазване на строги противоепидемични правила
ученици от 3 клас при ОУ
„Иван Вазов“ с класен ръководител Росица Рачева
се събраха в катедралата „Света Троица“, за да
украсят Рождественската
елха и да напомнят на
богомолците за настъпващите светли празници.
Заедно с председателя на
храма о. Алеко Рачев те
се помолиха за изцеление
на болните от COVID-19 и
Бог да дарува на българския народ здраве, мир и
благоденствие през новата
2021 година.

ХРИСТИЯНИ
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Богословският факултет на СУ вече е с четири катедри
ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

В началото на м. декември
Богословският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе своето
Общо събрание, на което наред
с многото решения беше представен и отчетният доклад на декана, доц. д-р Ивайло Найденов.
Основен акцент в него, както и в
програмата на цялото събрание
беше темата за преструктуриране на звената (катедри) в Богословския факултет и за необходимите действия те да станат
четири, отговаряйки на дяловете на богословието: Библейско,
Историческо, Систематическо и
Практическо. Това преструктуриране всъщност е възстановяване
на една традиция от миналото,
променена поради законови изисквания, криза в поколенията
на духовната школа, разминаване с университетската политика. Промяната е била цел на
няколко декански ръководства,
а усилията по постигането му
сегашният декан определя като

общо успешно дело на всички
потрудили се, на цялото академично семейство и на добронамереността на ректорското ръководство и Академичния съвет,
които подкрепиха и гласуваха
възстановяване на тази справедливост.

В отчета на декана за изминалата година се подчертава, че факултетът бележи темп
на развитие въпреки сложната
икономическа, демографска, а
напоследък и пандемична ситуация. Отбелязва се и помощта
на държавата за развитието на

богословските факултети и катедри. С министерско постановление кандидат-студентите богослови (бакалаври и магистри)
от випуск 2020-2021 г., държавна
поръчка, са освободени от такса
за целия период на обучение.
Министерският съвет е определил и квота от десет места,
държавна поръчка, за българи, живеещи в чужбина. През
последните години факултетът
обучава четирима бакалаври от
Северна Македония, Украйна и
Русия, както и четирима докторанти, съответно от Северна
Македония, Румъния и САЩ (виж
Графика 1).
Освен утвърдените вече магистърски програми на Богословския факултет на СУ (това са
„Вяра и живот“, „Религия и образование“, „Християнско поклонничество“, „Църковен мениджмънт“, „Литургия и музика“, „Църковно социално дело“, „Съвременни аспекти на богословието“)
през изминалата учебна година
(2019-2020) успешно стартира и
нова програма – „Църковно из-

куство в България (оценяване,
опазване, презентиране)“.
В последната година Министерството на образованието
и науката предложи програма
„Практика – II част“. В тази програма министерството си партнира със Софийския университет, съответно Богословския
факултет, и институция, която
предоставя възможност за практика. В конкретния случай тази
трета страна е БПЦ и звената й
(митрополии, манастири, музеи,
архиви, библиотеки, образователни центрове, културни центрове). В програмата се включиха: Рилски манастир; Троянски
манастир, Германски манастир
„Св. Йоан Рилски“; Старозагорска митрополия; храм „Рождество Христово“ в ж. к. „Младост-3“,
гр. София; Регионален исторически музей на гр. Перник; Музей
на занаятите в Троян; Фондация „Поклонническо-просветен
център „Св. Йоан Рилски“ и др.
Резултатът е 49 регистрирани
студенти в онлайн платформата
и 13 успешно проведени летни

практики с издадени сертификати на студенти в ОКС Магистър –
двама души и в ОКС Бакалавър
– единадесет души.
Две от програмите на МОН
„Следдипломна квалификация“
и „Мотивирани учители“ се осъществяват в Богословския факултет. През 2019 г. се осъществи
обучението на първия випуск по
Квалификация – учител по религия на 18 човека. Свидетелствата
им бяха връчени официално на
30.1.2020 г., празника на св. Трима светители, който е и празник
на висшите богословски школи.
Подобни курсове по програмите
„Мотивирани учители“ и „Квалификация“ стартираха през 2020
г., като единият ще приключи
през 2020 г., а другият – през
2021 г.
Въпреки трудностите, пред
които е изправено образованието в ситуация на пандемия,
Богословският факултет на СУ
успява да посрещне достойно
новите предизвикателства и се
готви за честването на своята
стогодишнина.

ват ремонтните
дейности
да
бъдат напълно
завършени до
честването на
стогодишнината
на факултета
през 2023 г.
Идеята за
издигането на
постройка като
паметник
на
Българската екзархия и здание
за Висше богословско училище
се ражда още с обявяването
на независимостта на България, но всъщност строителните
дейности започват през 1913 г.
До началото на 1900 г. на мястото на сегашния Богословския
факултет се е намирала камбанарията на храм „Св. Неделя“,
откъдето са звънели камбаните,
подарени от княз Александър
Дондуков-Корсаков – руския императорски комисар на новоосвободена България (1878-1879 г.).
През 1915 г. сградата е почти готова. Завършването й се
забавя поради влизането на
страната в Първата световна
война, а от началото на 1917
г. зданието е приспособено за
военна болница от архитекта
Киро Маричков и се ползва
като такава в продължение на
две години. Довършителните
работи и стенописването продължават до есента на 1923 г.
Проектът е на виенския архи-

тект Фридрих Грюнангер (архитект на сградите на Окръжното
управление в Русе (сега Регионален исторически музей), Централната минерална баня, Синагогата, Софийската духовна
семинария, румънската църква
„Света Троица“ в София и др.) и
по стил и украса се доближава
до образците на старобългарското архитектурно изкуство.
Богатата каменна украса на
капителите, входния портал,
балдахините и интериорите са
дело на италианските архитекти Рихард Харди и Анджело
Филоти.
При англо-американските
бомбардировки на София на 10
януари и 30 март 1944 г. сградата на Богословския факултет е
ударена с фугасни и запалителни бомби. Най-тежки са последиците при бомбардировките
на 30 март 1944 г., когато изгаря куполът й и е унищожено
централното пано с учредяването на Българската екзархия,
които не са възстановени и до

днес.
През 1978 г. е изографисан
съществуващият от 30-те години
в сградата параклис „Св. Климент Охридски“. Стенописите
са дело на иконописеца от
руски произход Николай Ростовцев. През 2006 г. стенописите бяха продължени в западна
посока на коридора, който при
богослужение се използва от
богомолците. Те са с друг стил
и са дело на иконописеца Иво
Ковачев.
В сградата-паметник се помещава не само Богословският
факултет на Софийския университет, но и Богословската библиотека към факултета, Църковният историко-археологически
музей и Църковно-историческият и архивен институт на Св.
Синод.
През последните няколко
години сградата е включена в
програмата „Европейски дни на
наследството“ и се посещава
от стотици софиянци и гости на
столицата.

Правителството отпусна 2 200 000 лв. за ремонт
на сградата на Богословския факултет на СУ
Два милиона и двеста хиляди лева за ремонт и реставрационни дейности за сградата
на Богословския факултет на
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ отпусна вчера правителството. Това беше
договорено на среща в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов и министри, в която
взеха участие Варненският и
Великопреславски митрополит
Йоан и деканът на Богословския факултет доц. д-р Ивайло Найденов. Емблематичната
сграда на факултета на пл. „Св.
Неделя“ № 19 от години се нуждае от спешен ремонт, за който
все не се намираха средства.
     С благословението на Негово Светейшество Българския
патриарх Неофит тази есен Св.
Синод на БПЦ се обърна към
правителството с искане за
финансова помощ за историческото здание, което е предоставено от Църквата за ползване от богословите. Преговорите
с Министерския съвет и премиера се водеха от митр. Йоан,
който е духовен наставник на
Богословския факултет. В края
на срещата вчера той сърдечно
благодари на правителството и
отбеляза: „В годините Вие винаги сте помагали на Църквата
и богословското образование“.
Освен за Богословския факултет допълнителни средства
бяха отпуснати и за Софийска-

Сградата е тържествено открита през 1923 г. и стойността й възлиза на ок. 700 000 лв., колосална за времето си сума.
та духовна семинария (479 921
лв.), както и за два варненски
храма: 300 000 лева за ремонтни и реставрационни дейности
по Катедралния храм „Успение
Богородично“ и 200 000 лева за
довършването на новия храм
„Св. Прокопий Варненски“.
Деканът на Богословския
факултет доц. Найденов разясни, че с отпуснатите финанси
ще бъдат извършени укрепителни дейности,  за да се спре
рушенето на фасадата, което
създава опасност за преминаващите (в момента от години
сградата е опакована в плат-

Молитва при
смъртоносна болест
от свети Симеон, архиепископ Солунски († 1429)
източник: bg-patriarshia.bg
Автор: Александър Смочевски ,
Уводни бележки и превод:
Александър Смочевски

В усилните дни на болезненото изпитание, връхлетяло изневиделица и влязло, както крадец нощя
(1 Сол. 5: 2) в спокойния и уреден дом на модерния
човек, за да преобърне всичко, да разбие комфортното ни самозалъгване и да разклати лъжовната
ни самоувереност, в тези дни, повече отвсякога е
необходимо да се обърнем към животодателния и
спасителен опит на светата Църква. За 2000 години
Църквата е преживяла под различни форми и в разични епохи удивителен по своето многообразие низ
от събития, удари, ранявания, предателства, сътресения, изкушения и нападения – отвън и отвътре,
от ляво и отдясно, от видими и невидими врагове.
Основана върху камъка на вярата (Мат. 16: 18), тя
не само ги е преодолявала и надмогвала, но е излизала винаги оправдана, без промяна, все същата (Евр.
13: 8) – стълб и крепило на истината (1 Тим. 3: 15).
Огромното наследството, оставено ни от светите
отци и запечатано в техните слова, писма, канони,
молитви и богослужебни текстове, не бива да бъде
захлупено със съд, нито да бъде поставяно под одър,
а да стои на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат (Лук. 8: 16) в Църквата. И
виждайки светлината, тя да ги води към истинско
покаяние, да им показва пътя към Христос, като
пропъжда чувството за безпътица и безизходица,
както и угнетяващото усещане за безсмислие от

но); ще бъдат поставени противоземетръсни шайби, ще се
шприцоват компрометираните
основи на сградата, повредени
заради строителните дейности
по трамвайните трасета, подпочвени води и проблеми в
канализацията; ще се изгради
асансьор, за да се осигури достъпна среда за посетителите на
сградата. Деканът съобщава, че
вече има две заведени съдебни
дела от студенти срещу Софийския университет за невъзможен достъп до факултета.
Св. Синод на БПЦ и деканското ръководство се надя-

досега със смъртта и страданието.
Предлагаме на вашето внимание първи български превод на една изключитело красива по своята
образност и същевременно дълбока по своето богословско съдържание молитва, съставена от свети
Симеон, архиепископ Солунски. Свети Симеон е живял
през 15 век, в последните десетилетия на латинското владичество над византийските земи (1204
– 1430) и в навечерието на задаващото се от Изток
османско нашествие. Той е, може би, най-всестранният и изявен литургист в късна Византия. Автор
е на множество богословски съчинения и на голям
брой молитви и богослужебни текстове. Преводът
на настоящата молитва, която не е предназначена за богослужебна употреба, е направен според
критическото издание (което в случая се явява и
editio princeps) на приснопаметния преподавател по
литургика в Солунския Аристотелев университет
проф. Йоанис Фундулис (1927 – 2007): Молитвата е
изпълнена със скрити старозаветни и новозаветни
цитати – още един пример за това как нашите свети предци във вярата са живели светото Евангелие
и действително са имали жива представа (Евр. 11: 1)
за Бога, Който именно поради това им е разкривал
онова, що се не вижда.
от свети Симеон,
архиепископ Солунски († 1429)

Молитва при смъртоносна болест
Нетленни, безсмъртни, неизменни Господи,
Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който
единствен Си безсмъртен и Който единствен
имаш безначален и безкраен живот, защото
Твоите години няма да се свършат! Чуй ни,
смирените и най-малки Твои раби, и ни освободи от продължаващия справедлив Твой гняв
на преждевременна смърт над нас, който по-

губва нашата природа и без време ни затрива.
Защото Ти не си ни създал за смърт, нито Си
ни сътворил за тление, нито Си ни сътворил,
за да се намираме в небитие, Благи, а Си ни
привел в битие от нищо, така че да живеем и да
пребъдваме, и да Те величаем и славим – Теб,
нашия Творец и Владика. Защото това, че умираме – това ние сами на себе си причинихме,
като обикнахме повече тлението и не спазихме
Твоите божествени и животворящи заповеди.
Затова и Адам, и всички произлезли от Адам,
сме подложени на тление, тъй като не само
той стана отстъпник, но и всички ние сме отстъпници. Ето защо, и Единородният Твой Син
се въплъти и стана Втори Адам, освободи ни от
смъртта и ни дарува безсмъртен живот. Но ние
отново умъртвяваме себе си телесно и душевно,
като никак не изпълняваме Неговите слова за
живот, а живеем неразумно, и изобщо не се
грижим за онзи живот, който е приготвен за нас
от създание мира и за нетленните блага. Затова
сме оценени като недостойни и за настоящия
живот, и още оттук получаваме залога на онази
бъдеща печал и мъка. И бащи ридаят безутешно
над мъртвите си чеда, а деца – над родителите
си; и мъже и жени един за друг страдат и скърбят мъчително поради раздялата, и всеки гледа
тленността на всеки друг. Но и още, достойни
за нашите дела нещастия, се задават. Злините,
които вършат против нас нашите врагове, Ти допускаш за наше възпитание; от друга страна, те
са и признак за беснуването на нашите врагове
против нас, воювайки срещу нас в изстъпление
и безчовечно. Онова обаче, което е допуснато
от Тебе, човеколюбче Господи, свидетелства за
изобилието на нашите грехове. Защото как така
Ти, Който не искаш смъртта на грешника, а да
се обърне и да бъде жив, Си замислил да разлъчиш и умъртвиш народа Си, като си ни посе-

тил с голяма и неизцерима болест? Но голямо е
множеството на Твоите щедрости и безкрайна е
милостта Ти, Господи. И кой би отрекъл някога
всичко това? Защото спрямо Твоята милост,
която е безмерна, нашите грехове са скоропреходни и незначителни. Затова, спаси ни поради
милостта Си. Избави ни от това смъртно тление, заради Твоето добросърдечие, което лесно
прощава. Помилуй опечалените бащи, смили Се
над майчините утроби, от които безмислостно
са били откъснати техните чеда, пожали с благо
състрадание тези в незряла възраст. Запази
всички ни, тъй че да не ни откъсваш без време.
Защото Ти знаеш, че Си ни създал за живот. И
макар да желаем живота, тлението ни откъсва.
Затова, молим Те, оживи ни и ни възрадвай на
земята, и ни дай да прекараме дълго в живот и
здраве, да живеем за слава на Твоята власт и
да вършим благоугодното на Тебе, в мир и покаяние, тъй че в отреденото според Твоето благоволение и милост време да напуснем тялото и
да се присъединим към Твоите избраници. Към
които причислѝ като Щедър и починалите души
на Твоите верни раби, прощавайки всички техни
прегрешения. Удостой ги с просвещението Си и
с безкрайната Си утеха, и дай на тях и на нас
да се изпълним с благата Ти, и вечно да Те славим и величаем – Теб, едничкия наш безсмъртен
Животодател Владика. По молитвите на предоставилата за нас живот на единородния Ти Син
Приснодева Богородица, на Твоите безсмъртни
ангели, които не приемат тление, и на всички
удостоили се с вечния Ти живот Твои светии.
Защото Ти Си единственият вечно Съществуващ преди вековете и вовеки веков, и винаги
Живеещ, и на Тебе слава отдаваме, заедно с
Единородния Ти Син и Пресветия и Благия и
Животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки
веков. Амин.
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Мисли за сегашното
българско учение.
Одеса 1847
Преди десет години,
то е в 1836-та година, когато почна да ся возражда учебното любознание,
и по нашите българе, за
да не падне и нашата
словесност в той раздор, в който падна сербската, и да ся улесни,
колкото по-много може,
изучението на нашийат
българский язик, и да
не губят децата времето си по училищата с
непотребни правила на
бащиниат си язик, помислих да приглаша85 нашите граматико-учители
и писатели, да ся согласят на един граматически редове86, които и да
станат основа на язикат
ни. Примерат на италианците, гръците и други
словенски народи показа
ни, че суетно нещо щеше
да е, ако ищехме да ся
дружими с онова мнеине,
чи требова да ся грижими да вособновим старийат българский язик,
дето го имами в Священото писание и в другите
стари ръкописи. Гръците
возимеха 87 тая мисл и
почнаха да пишат, каквото можаха на стариат
кроеж, на когото много
книги издадоха и много
граматики составиха. Но
сичките почти тии граматически учители, които за
друго нещо не се грижяха, освен за буквалнийат
умрелий язик, свършиха
животат си, без да видят

народат да направи две
стъпки в словесното си
поприще. Тии гръци, кога
ся виждаха с европейци учени, нищо друго не
можеха да покажат на
тях, освен чи знаят старийат язик. Но него едва
ли го знаяха. Науките и
знанието, що показват
человекат образован и
приличен в общежитието, бяха работи чужди
за тях. В продолжението на това време почнаха някои да ся уверяват
каквото общата народна
привичка никак не може
да ся подаве от няколко
учени, дето ищат да върнат заминалите векове.
Тии пробудители народни
почнаха да отстъпват от
равената88 учебна метода
и да пишат по народно, с
притурвание на нови слова и с нови граматически
правила. Сичките тогис
познаха доброто си и
почнаха да советуват да
ся отдели новийат гръцкий яик от старийат. Един
техний филолог, г. Атанасий Христопуло, първий
ся показа на новото поприще. Той в 1805 година
издаде за опит първата
граматика на говорнийат
гръцкий язик. Одарен с
проничателен разум, той
предложи на отечествениците си да улеснат язикат и да ся освободят от
старите окови в писанието си, които станаха причина да ся роди тая пуста и непотребна ортография89, за която не децата
толко90 и юношите губят
в училищата много години, но и истите учители
длъжни са да ся рият в
граматиките и в словарите, за да пишат правилно. Това здравомислено
предложение на г. Христопула, каквото е известно, прие го от учените
толко г. Велара, с което

напечата и някои писания, но другите филолози, стари и млади, които
си изядоха хлябат да пишат и да учат празната
ортография, не можаха
да приемат едно мнеине, което скоро щеше да
ги уравни с вчерашните
учиници, защото колкото по-малко неправилни
правила има един язик,
толко по-равен, по-гладък
и по-сладък е и затова
по-лесно ся изучава. Италианскийат язик служи
за големо доказателство
на секиго. Г. Христопуло
советуваше, ортографията да остане на старийат
язик. Онези, дето ще ся
посвятят на церковното
служение и на ученост,
тии требува непременно
да учат старийат язик,
гледователно и ортографията; другийат народ,
който ся обраща91 сос
светски занятия, защо да
си губи толко години времето да ся учи непотребни за него работи? Не ли
е по-добре това време да
го употреби на някоя наука? Помислете, любезни
съотечественици!
Но това многополез-

ноп редложение Христопулово остана археологическо, и гръцката словесност остана на първото си битие92 и до днес.
Толко граматиката му за
говорнийат язик не можаше да не намери място в разглашената93 потребност за да ся отдели
новийат язик от старийат.
От една година на друга
тая нужда показваше ся
по-ущутителна94 и требуваше да ся испълни.
Г. Вардалах, человек
учен и глубокомислен,
кога беше главний преподавател на Одеското
гръцко училище, разсуди
за потребно да сочини
пълна новогръцка граматика за училището, която
и ся напечата в 1829-та
година в Одеса.
Вардалаховата граматика на новийат гръцки
язик стана ново светило на децата, и учението получи нова метода.
Гръците веки почеха да
учат първа новийат и
подир старийат язик, и
така юножшеството им
с юнацки стъпки върви в
совершенство.
Дали е присуждено и

българете да вървят по
той пример!
Да не помисли някой, чи писахме горното
писмо (1836 г.), за да ся
покажим самоправний 95
поправител на българската словесност. Това може
да стане сос общо согласие на учителите и писателите96, на които и предложихме нашето мнение,
по пример руский, които
изхвърлиха от азбуката
много букви, да изфърлим и ми ония, които
имат равен97 глас, и да
пишем с една буква сичкото, дето така да улесним учението и да направим язикат по-равен и
по-гладък.
За нашето нещастие
тая леснина не може да
ся разбере почти от никого, защото секи изгуби
си времето да ся учи тая
непотребна ортография,
и това ся вкорени веки
в сърдцето му до толкос дето стана природно.
101
И така - синча останаха в первобийтното102
си положение, и пише
различно секи, както
мисли, чи е правилно.
От Истото почти време
(1836) почеха някои да ни
дарят с своите трудове
за българското учение.
Архимандрит Неофит103 и
г. Васкидович104 издадоха „Българско детоводство“105 в което приложиха и граматика. Отец
Неофит 106, тогавашниат
габровский учител, сочини „Българска граматика“107, пък г. Христаки
П. Дупничанин108 издади
„Славено-българската си
граматика“.
По тия граматики почеха училищата да ся руководствоват, но тия бяха
сочинени по мнението
на сочинителите, които
однакож109 в едно совершено ся соединяваха, то
е в това, чи ся държаха
за печатаните церковни
книги, които, по тяхното
мнеине, содержават старобългарското наречине.
Затова тии граматикосоставители, и да обратиха
няколко внимание на го-

ворнийат язик, определително приеха печатнийат церковний
язик за толкоже правилен, колкото е свято и истинно самото
Писание. Тии писатели, отдалечени от европейските филологи,
не знаяха отркритията, които нашите братя,
словене, с много трудове
секи ден чинят в словесната ученост. Человеци
учени посветиха ся на
отечествената древност
и с голям труд риха ся
в сичките стари книгохранилища европесйки да
издирят нещо за старата
словенска словесност. От
една година на друга ся
показаха стари ръкописи,
и тия свидетелствоваха,
чи Священото писание
ся преведи на старобългарскийат говорний язик.
Но що беше главното доказателстов, дето реши
той спорнийат вопрос помежду европейските учени? Това беше най-много,
отличителната черта на
българскийат язик, то е
юсът (ѫ). Той ѫ и сега ся
произнася, както ся произносяше преди тисящи
(1000) години, когато ся
преведе Св. писание.
продължава в следващ брой

........................
84) Се застъпва; 85) Православни; 86) Синове; 87) Живот. 88) Покана; 89) Правила;
90) Възприеха; 91) Ръждивата; 92) Правопис; 93) Само;
94) Занимава( 95) Състояние(
96) Разгласената, разпространената; 97) Осезателна; 98)
Своеволен; 99) Еднакъв; 100)
Прилично е да упоменем тука
за самоправните мислители
наши (от младите учени): а)
г. Бусилин, когото приеха в
Московскийат университет да
свърше учението си, що почна во Атина, издаде Българский буквар, когото напечата
на сове иждивение, наш соотечественик и любословец г.
А. Хаджиоглу, да ся раздава
на българските училища. Но
той юноша, кому сос време
още обявихме нашето мнение,
падна в тая погрешка, да ще
да исправе язикат, и направи

буквар по желанието си и пр.
Не помисли Бусилин, чи таква
новина не може да има прием по Българията, дето веки
ся преучиха в церковниат.
Не знаем как приеха нашите
азбуката му по Българията,
но приглашавами соревнователат г. Хаджиоглу да ся не
отрича и напред от добри
работи. б) Другий ученик на
Одескийат лицей, г. Н. Геров,
возиме желание да подари
сооченците си руси с нещо
българско и така измисли
да преправе една българска
песна на български ритми.
Ревноста му голяма, но опитността му млада. Стиховете му, като неравни, станаха
мъчни, без сякаква сладост.
За да ги улесни, придума
ново произношение за я-та
и ѣ-ат. Ако секи стихосложец последува негов пример,
прощавайте ся с азбуката.
Произношението на буквите
отличава язикат; не дай Боже
да ся заразят и българете от
тая болест. Това ще стане
новий Лабиринт за децата,
инак да ся учат, пък инак да
пишат и инак да читат. Учителите никак да не допущат
това умозрение. Нашийат язик
е церковний, требува да ся
сохранява свят, както е. Б.
А. 101) Георги попопъ Илиев
Бусилин (Георги папа Илиев),
роден в Батак преди 1820 г.
Учил се първом в родното си
село, след това в Андрос и
Атина, дето свършил гимназията в 1841 г. През същата
година постъпил в историкофилологическия факултет на
Московския университет, но
скоро след свършването на
науките си починал в 1845
г. 102)Напечатан в Москва,
1844 г. Открит е от Д. Иванов
в чехския музей в Прага. 103)
Разноски; 104) Ангел Николаевич Хаджоглу, московски
търговец, родом от Русе; 105)
Черковнославянската азбука и
език; 106) Поканваме;

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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Благотворителна инициатива на „Идеал СтандартВидима: „Коледа е - нека дарим топлина”
Събраните от служителите
средства бяха дарени лично от
Милена Богданова, директор
„Човешки ресурси - Източна
Европа“, на ръководителите на
центровете Светослава Радева
и Петър Петров в присъствието
на заместник-кмета на Община
Севлиево - Красимира Йорданова. Останалата сума от
дарението е преведена по банков път на двете институции,
която ще бъде използвана от
ръководителите на центровете
да подобрят средата на децата.  
„Много се радвам, че 250
колеги се включиха в тази
нова и спонтанна инициатива.
Това ясно показва, че нашите
служители споделят ценностите на компанията - да прави
добро за обществото. Вярвам,
че поставяме едно ново начало на благотворителност и
добротворство и заедно ще
намерим още много съмишленици както сред нас, така и
извън компанията.

СТЕФКА БУРМОВА
Дни преди Коледа „Идеал
Стандарт - Видима“ проведе
благотворителна инициатива
под надслов „Коледа е - нека
дарим топлина“ за децата от
Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Центъра за настаняване
на деца и младежи до 28 години с увреждания в Севлиево.
Обърнахме се към работниците
и служителите с апела да стоплим сърцата на 23 деца, да им
вдъхнем надежда, да ги дарим
с топлина и да им подарим коледно настроение.
В рамките на кампанията,
за изключително кратко време,
събрахме 5 835 лв., с които да
направим празника на тези
деца топъл и красив, с богата
празнична трапеза и подаръци.
Компанията удвои събраната
сума и с това общата стойност на дарението стана 11
670 лева.

Защото доброто е заразно!“, каза Милена Богданова.
Светослава Радева, директор на ЦНСТДБУ,   изрази
своята благодарност с думите:
„Приемете нашата признателност и искрена благодарност
за направеното дарение. Благодаря Ви, че сте част от   истинските и достойни хора, които откликнаха на нуждите ни в
труден за нас момент!“
Признателност за дарението изказа и Петър Петров,
директор на ЦНСТДМУ: „Приемете най-искрените и сърдечни
благодарности и целувки от
всички деца и младежи с увреждания!
„Една от най-великите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава да бъде
правено е това, което правим
за другите с любов.“
„Идеал Стандарт-Видима“
желае на всички светли коледни празници и щастлива Нова
година!

Антонио Станков - треньор на годината
Теодор Кабакчиев е Спортист на Габрово за 2020 година, „Янтра“ е отборът на годината

продължава от стр. 1
Десятката на най-добрите
за 2020-та допълниха националните шампиони по рали спринт
в клас НС3 Пламен и Габриела
Георгиеви и записалият великолепно представяне в румънския шампионат Стефан Стоев,
поделили си шестата позиция;
шампионката на 3000 стипълчейз при девойките до 20 години и вицешампион при жените Маргарита Радева от АК
„Орловец 93“; трикратната медалистка от държавния личен
шампионат по бадминтон за
младежи до 19 години Паола
Пенкова от СКГ „Бадминтон“;
хандбалистите Мари Томова от
ХК „Бъки“ и Пламен Иванов
от ХК „Чардафон“, разделили
деветата позиция и лидерът на
мъжкия отбор на „Чардафон“,
участник в баскетболната „А“
група - Димитър Тодоров.
Призът за треньор на годината с парична премия от 1000
лева заслужи вдъхновяващият

млад наставник на ОБК „Чардафон“, незаменим в мъжкото
направление на клуба, Антонио Станков. През 2020-та той
изведе юношеският отбор на
„Чардафон“ до бронзовите медали в първа дивизия и беше
основния двигател на идеята
габровският клуб да участва
с три отбора в мъжките „А“ и
„Б“ група, при това изцяло със
собствени кадри.
Признанието за отбор на
2020-та в Габрово получи мъжкият тим на ОФК „Янтра“, който след 12 годишна пауза се
завърна сред професионалистите и отново накара любителите на футболната игра в
града да се вълнуват.
Паричната премия в размер на 1500 лева от името на
тима получи водещият реализатор на отбора до момента с
6 точни попадения във Втора
лига - Християн Кожухаров.
Общо 40 спортисти   от 17
вида спорт се състезаваха за

Спортният журналист Светозар
Гатев - с отличие за принос в
отразяване постиженията на
габровските спортисти

вписване в престижната десетка на 2020-та. Решението кои
от тях заслужават място в топ
10 взе постоянната комисия за
младежта и спорта към Общински съвет, а Община Габрово
тази година предостави награден фонд в размер на 5900 лв.
Няколко часа преди самата церемония кметът Таня Хри-

стова прие и отличи с грамоти
и останалите състезатели с
призови класирания от международни и държавни първенства, номинирани от спортните
клубове за Десятката на 2020та - Валерия Гърневска, Иво
Найденов, Михаела Цонева
(тенис на корт), Симона Тинчева, Симона Петрова, Радина

Петрова, Мина Пенчева (бадминтон), Петьо Стефанов (вдигане на тежести), Петър Данаилов (джудо), Ева Петкова –
(лека атлетика), Калоян Събев
(спортна стрелба), Виктор Меразов, Моника Стоянова (карате киокушин), Мартин Пенчев,
Косара Ботева, Борис Карабойков, Анна-Марея Игнатова,

Цвета Комитска, Никол Иванова (ориентиране), Аделина Ангелова, Михаел Митев (скокове
на батут), Александра Филчева,
Никол Начева, Кристофор Филчев, Валентин Петров, Йордан
Йорданов, Александър Ангелов,
Ивона Иванова (таекуон-до),
Мартин Милев, Пламена Драголова (кик-бокс и савате).  

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.
0895/252-686.
СУХИ И сурови нацепени
дърва - 80 лв., се продават на тел. 0895/752838.
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ
дърва - 85 лв., метрови
- 75 лв. 0893/511-154.
ДЪРВА - нацепени, сурови и сухи, всякакъв вид
- 80 лв./куб., се продават на тел.0896/183-637.
[24, 21]
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, 11]

НЕЗАБАВНА ДОСТАВКА
на дъб и бук - нацепени,
80 лв./куб. - 0886/652152. [29, 26]
ДЪРВА ЗА огрев - метрови, нарязани и в чували - тел. 0877/69-04-78.
[28, 25]
РАЗПАЛКИ ПРОДАВА - справки на тел.
0899/683-897. [8, 6]
ИЗРЕЗКИ ЗА огрев
- 40 лв./куб. м - тел.
0899/355-810. [8, 6]
МЕТРОВИ - 75 лв./куб.,
нарязани - 85 лв./куб.,
чували - 5 лв. - тел.
0988/816-628. [8, 6]
СУХИ РАЗПАЛКИ в големи чували - 5 лв./брой,
дърва в чували се продават на тел. 0876/29-4343. [5, 3]

КЪРТИ, РЕЖЕ, зида, ВиК,
ел. фаянс - справки на
тел. 0878/943-895
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ
от А до Я - справки на
тел. 0897/215-513. [19,
16]
СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
по покриви, саниране,
СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ
И
п р о б и - дренажи, гипсокартон,
ва - справки на тел. хидроизолации и др. тел. 0888/020-187. [8,
0897/832-363
ФИРМА ИЗГРАЖДА, 6]
рЕМОНТИРА ИЛИ СЪБАРЯ - ОБЕЗОПАСЯВА ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ВСЯКАКВИ ПОКРИВИ. ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ Изгражда навеси, огра- редене, БЕЗПРАХОВО
ди и други на най-ни- циклене, фино шлайски цени и с високо фане, лакиране - монкачество. Справки на таж на ламиниран паркет - 066/86-61-43,
тел.0895/752-838.
ФИРМА СЪБАРЯ, почист- 0889/286-025.
ва за сметка на матери- БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕалите - тел. 0896/183- НЕ - справки на тел.
0887/040-471.
637.
ПОДОВИ ЗАМАЗКИ, мазилки, шпакловки, гипсокартон, фаянс, теракота,
изолации и др. - справки
на тел. 0898/672-883.
[4, 2]

ВИК
ИЗТОЧВАНЕ НА септични
ями - тел. 0889/177-737.
МАШИННО ОТПУШВАНЕ,
ВиК ремонти - 0887/680034.
ОТПУШВАНЕ НА канали 0889/177-737.
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУГИ по домовете - тел.
0899/145-802. [17, 14]

УСЛУГИ
КЪРТИ, ЧИСТИ, извозва - справки на тел.
0889/177-737.
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ НА
ОПАСНИ ДЪРВЕТА (АЛПИНИСТ) - справки на
тwww.arborist-bg.com,
тел.0884/942-942.

ТЪРСИ ПОД НАЕМ
БОКСОНИЕРА В блок
„Рачо Ковача“ се търси
на тел. 0899/79-79-32.
[6, 4]
РАБОТА ПРЕДЛАГА
МЕБЕЛНА ФИРМА „Фореста Мебел“ - Габрово
търси да назначи мебелисти и шприцьор с
опит - 0886/332-968.
[19, 16]
ТРАНСПОРТНА ФИРМА набира шофьори
на гондоли с категория „С+Е“. За контакти: 0887/818-462.
[18, 15]
“ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлайфист центрови шлайф. Справки
на тел.0879/123-678
или на място. [11, 11]
МАГАЗИН ЗА хранителни стоки търси продавачка. Справки на тел.
0888/355-219. [8, 6]
БАНИЧАР - 4 - 6
часа, с гъвкаво работно време, търси тел.
0899/987-544. [7, 5]
„ТЕСПОМ“ АД търси
да назначи шлосермонтьор. Справки на
тел.0879/123-678 или
на място. [5, 3]
СКЛАД ЗА строителни материали търси
работник до 45 години. Справки на тел.
0896/870-867. [3, 3]
РАБОТА ТЪРСИ
ПОЧИСТВАНЕ НА входове се предлага на
тел. 0884/510-589. [3,
2]

НОЩУВКИ
КЪЩА ЗА гости ЗЕМИ
Габрово, справки на
КУПУВА НИВИ тел. 0878/532-714,
тел. 0879/888-388, 0888/532-714.
- справки
bgzemi.com НОЩУВКИ
на тел. 0888/254-625,
ЗЕМЯ В землище Борики 0879/272-528.
купува тел. 0888/683- ТОП ЦЕНТЪР нощувки
- кабелна, климатик, ин529. [5, 3]
тернет, се предлагат на
тел. 0879/669-596. [25,
ИМОТИ КУПУВА
ЕВТИНА КЪЩА, може и 22]
полусъборена, се купува
ХОТЕЛИ
на тел. 0895/752-838.
ХОТЕЛ „РОСИЦА“ в Севлиевмо отдава СТАИ И
ДАВА ПОД НАЕМ
КВАРТИРА ДАВА под АПАРТАМЕНТИ - справнаем тел. 0988/350-241. ки на тел. 0887/671848. [4, 2]
[8, 6]
СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНА КЪЩА: счетоводно
обслужване, годишни данъчни декларации, годишно приключване,
регистрация на фирми - справки
на тел. 0898/480-821

ЛЕКАРИ
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ Д-Р ТРИФОНОВ,
ГАБРОВО, справки на тел.
0885/251-655. ИЗ-

ДАВА 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.

пува стари и нови, излез- МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ
ли от употреба МПС. Взе- ВЕЛОБАГАЖНИК ЗА темане от място - справки глич, за три велосипеда,
на тел. 0999/009-008.
мигачи, стопове, почти

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
РЕНО МЕГАН Сценик 1999 г., 1.6 куб. см,
90 к. с., обслужена, с
бензин/АГУ, климатик, за
2000 лв. се продава на
тел. 0885/530-109. [19,
16]
СКРАП, СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ФИРМА „ВАЙКАР“ изку-
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КОЛИ ЗА скрап от място се изкупуват на тел.
0899/092-510. [15, 12]
КОЛИ ЗА скрап се купуват на тел. 0897/82-8088. [12, 12]
КОЛИ ЗА скрап - старо
желязо, се изкупуват на
тел. 0897/06-71-46. [11,
8]
КОЛИ ЗА скрап се изкупуват на тел. 0896/0387-52. [11, 8]

не ползван - 350 лева,
0887/611-753 [12, 9]
ПЪТНА ПОМОЩ

ПЪТНА ПОМОЩ (лицензирана - 0999/009-008.

АВТОМОБИЛИ
ПОД НАЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ Автомобили под наем, ул.
„Емануил Манолов“ 28 0999/009-008.

ОТОПЛЕНИЕ
ДЪРВА ЗА огрев 066/823-712, 0887/620535, 0876/162-172.
„МГ-ЛЕС“
ПРОДАВА
дърва за огрев - 0887/547-499,
0878/513-655.
СУХИ ДЪРВА в чували
и разпалки - 5 лв., безплатна доставка, се продават на тел. 0876/839779.

ÌÅÁÅËÈ
КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ
ОФИС
МЕБЕЛИ

ТИПОВИ
И ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0897 893 563
0897 843 667

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ,
СКЕЛЕ - справки на тел.
0898/907-400.
АЛПИНИСТИ - 0899/321190
ИЗОЛАЦИИ,
СКЕЛЕ - справки на тел.
0878/943-895

ИЗРАБОТВА
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ се изработват на
тел. 0885/72-46-71. [10,
КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО- 8]
ЧИСТВАНЕ на комини - отгоре и отдолу. ЩОРИ
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. EТ „КАСТЕЛО“
0897/704-502.
ЩОРИ - външни и
КОМИНОЧИСТАЧ
- вътрешни, ВРАТИ 0889/177-737.
блиндирани, входни,
автоматични гаражни,
КОМИНОЧИСТАЧ С
РОЛЕТКИ - охранителопит - 30 лв. - тел.
ни, ДОГРАМА - алуми0894/525-258.
ниева, PVC, БАРИЕРИ КОМИНИ ЧИСТИ МАШИННО - справки на автоматични - справки
на тел. 066/87-04-89,
тел. 0898/538-938.
0888/255-318
РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ
РЕМОНТ НА хладилници
и фризери по домовете
- 0897/425-313. [28, 28]
РЕМОНТ НА всички марки автоматични перални - тел. 0888/294-214.
[16, 13]
РЕМОНТ НА телевизори по домовете - тел.
0888/279-846. [3, 1]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КУПУВА РАЗНИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 10 СТАРА НАФТА се купува
лв./кв., и дялан камък - на тел. 0895/752-838.
35 лв., се продават на
тел. 0895/752-838.
КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични
ЖИВОТНИ ПРОДАВА
купува всякакви жеПРАСЕТА НА ПОЛОВИН- леза - справки на тел.
КИ, ТРУПНО, БЕЗ СЛА- 0896/183-637.
НИНА, 6.80 ЛВ./КИЛО- ВСЯКАКВО ЖЕЛЯЗО от
ГРАМ, продава - справки място изкупува - справна тел. 0887/003-780. ки на тел. 0897/82-80[5, 4]
88. [12, 12]

ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ
ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН, оформление и
изпълнение на дворни
места, озеленяване,
водопадни и езерни
форми, скални кътове,
барбекюта. 0888/942335.

ПРЕВОЗИ

УСЛУГИ СЪС самосвал
- 25 лв., и багер - 50
лв./час - 0893/511154.
ТРАНСПОРТ С бус до
3.5 т - 0882/266-155.
[16, 13]
БУС - 0.45 лв. - тел.
0894/00-40-45. [10, 7]

Следващият брой на вестник „100 вести“ очаквайте на 29 декември - вторник
БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - 066/80-4948, 0887/83-61-73.
ПРЕВОДИ
ПРЕВОДИ И легализации справки на тел. 0895/505656.

Коледа не е просто времето, когато отваряме подаръците си,
а времето, когато отваряме сърцата си. Джанис Медитър

ЯСНОВИДСТВО
ИЗЧИСТВАНЕ НА всичко
негативно - 0895/221868.

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

ЕРОТИКА
МОМЧЕ ПОД наем срещу заплащане - тел.
0879/296-508. [16, 13]
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ тел. 0894/277-849. [12,
9]
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Витлеемската звезда изгря над Габрово!
продължава от стр. 1
Сиянието е добавено
в последствие върху двете
планети!
Това е явление, при
което две небесни тела
са много близо едно до
друго. Това могат да са
две планети или планета и
луна. Този процес се нарича съединение. Всъщност
Сатурн и Юпитер застават
много близо една до друга
до една линия със Земята.
Спътниците на Сатурн и
Юпитер също могат да бъдат наблюдавани.
ХРОНОЛОГИЯ
НА СЪБИТИЕТО
„Витлеемската звезда
или сближаването на Юпитер и Сатурн може да се
види тази вечер 21.12.2020
16:55 4203 Витлеемската
звезда или сближаването
на Юпитер и Сатурн може
да се види тази вечер При
добро време тази вечер
всеки би могъл да наблюдава видимото сближаване на двете големи планети от Слънчевата система - Юпитер и Сатурн.
Този Коледен спектакъл,
от мнозина е наречен Витлеемска звезда, при ясно
време ще се види за първи път от стотици години.
„Толкова да се сближат,
че да изглеждат като един

обект, е рядко.
Последното подобно е
било преди 800 години 1236-та ли беше. И следващото подобно се очаква
да е 2080-та, но на 20 години се повтаря.
Сближаването е все
едно на практика се сливат, това е по-рядко, каза
доц. Никола Петров – директор на Националната
астрономическа обсерватория „Рожен“ за сайта
www.actualno.com.
„Като че ли има някакъв шанс да се види между облаците, защото от
17,30 докъм 17.45, най-късно до 19 часа вечерта има
възможност да се видят.
След това тези две
планети залязват, тъй че
не могат да се наблюдават
прекалено дълго време.
30-40 минути след залеза
на слънцето, в посока към
залеза на слънцето, югозапад, ще се виждат тези
две планети с невъоръжено око като едно. На практика почти са се слели“,
посочи той.
Петров посочи, че
дори няма да можем да
различим на небето Юпитер от Сатурн. С бинокъл
ще можем да видим, че са
две тела, близо едно до
друго, а в действителност

разстоянието между тях
е повече от 700 милиона
километра. Видимо за нас
Юпитер и Сатурн застават
на една линия и ще ги ви-

дим като едно общо тяло,
което ще свети най-силно
на небето след Луната. За
първи път от 400 години
- сближаване на Юпитер

и Сатурн За първи път
от 400 години - сближаване на Юпитер и Сатурн
Веднага след залеза на
слънцето на 21 декември

2020 г., ниско над югозападния хоризонт, ще може
да се наблюдава рядко
небесно явление -... Прочети повече По думите му

всеки би могъл да го наблюдава, ако има късмет
небето да е чисто, веднага
след залеза на слънцето. Най-напред ще видим
първа четвърт на Луната и
на югозападния хоризонт
ще можем да видим сближени Юпитер и Сатурн и
до около 15 минути двете
планети ще могат да се
наблюдават, в зависимост
от това колко чист хоризонт има на небето. „Те ще
са ниско над хоризонта“,
поясни Петров.
Водещата снимка е
направена от Теменужка
Начева - до неотдавна директор на Планетариума
в Смолян. Направена е
на 18-ти декември, когато
Юпитер и Сатурн са много близо една до друга,
но още не са в един ред.
Тази вечер след залеза
на слънцето двете планети
ще се доближат дотолкова, че ще са като едно
небесно тяло.“
* * *
Прочетете целия материал на следния линк:
https://www.actualno.com/
cosmos/vitleemskatazvezda-ili-sblijavanetona-upiter-i-saturn-mojeda-se-vidi-tazi-vechernews_1533887.html

B

навечерието на
Рождество Христово правим
равносметка на
изминалата година. Днес тя е
предизвикателна
и поучителна.
През изминалата година
осъзнахме, че
всички сме взаимосвързани, че за да бъдем
здрави, трябва да се грижим за здравето си, но
и за здравето на околните, че за да бъдем щастливи, трябва да даряваме щастие.
През тази година се учихме на търпение,
съпричастност, толерантност, грижа, жертвоготовност. Вярвам в мъдрия дух на българите и
знам, че ще помним тези уроци и през новата
година. Всичко е преходно - след трудното време идва благоденствие.
Нека ценим това, което имаме, и да бъдем
благодарни!
Бъдете здрави и се обичайте!
Светло Рождество Христово и щастлива
Нова година!
Николай Сираков,
народен представител от ПП ГЕРБ

Честито Рождество
Христово и успешна
Нова 2021 година!
Нека магията на Коледа
да влезе в домовете ви
и Ви донесе здраве,
късмет и благоденствие!
Пожелаваме Ви
Новата година
да е спорна и мирна!
Каузите, които ни обединяват, да стават все повече.
Здрава и щастлива 2021 година!
Здравко Кънчев,
председател на ОбС
на БСП – Габрово

Днес повече от всякога се нуждаем от
чудото на Коледната нощ, от вярата в новото начало през Новата година. Днес повече
от всякога копнеем да бъдем до близките и
приятелите си и се надяваме трудностите
да са ни научили да се обединяваме, а не да се
разделяме.
Да си пожелаем през Новата година да
бъдем здрави, да бъдем заедно, да забравим
лошото, но не и уроците по съпричастност,
отговорност към другите и доброволчество,
на които ни научи трудната 2020 година!
Заедно ще се справим!
Бъдете благословени!
Цветомир Михов, областен координатор
на ПП ГЕРБ - Габрово

Кристина Сидорова,
народен представител
7 МИР - ГАБРОВО

