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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Кои са най-запом-
нящите се събития в об-
ластта и държавата спо-
ред Вас през 2022 годи-
на?
	 -	Годината	изобилства-
ше	 от	 събития,	 които	 са	
в	 двата	 противоположни	
спектъра.	Безспорно	най-
запомнящите	се	от	тях	са	
краят	 на	 ковид	 ограниче-
нията,	 войната	 в	Украйна	
и	 политическата	 криза,	
която	 настъпи	 в	 страна-
та	 ни	 след	 оставката	 на	
редовния	 кабинет.	 В	 об-

ластта	се	случиха	редица	
хубави	неща	в	сферата	на	
инфраструктурата,	 на	 об-
разованието,	 социалните	
дейности.	
  - Вие се срещате чес-
то с ученици и учители, 
какво е мнението Ви, на 
какво ниво е образова-
нието в областта, има ли 
интересни инициативи и 
събития в училищата?
	 -	 Срещите	 с	 ученици-
те	 и	 техните	 учители	 са	
изключително	зареждащи.	
Смело	 мога	 да	 заявя,	 че	
образованието	 в	 нашата	
област	е	на	високо	ниво.	

За	 същото	 говорят	 и	 да-
нните	от	последното	пре-

брояване,	 които	 показват	
увеличение	 на	 лицата	 с	

висше	 образование	 с	 6	
процентни	 пункта	 спрямо	

данните	 от	 предходното.	
През	 изминалите	 месе-
ци	имах	възможността	да	
посетя	 голям	 брой	 обра-
зователни	институции	как-
то	 в	 градовете,	 така	 и	 в	
по-малки	населени	места.		
Истински	 съм	 впечатле-
на	 от	 начина,	 по	 който	
се	променя	учебната	сре-
да,	от	мотивацията,	която	
виждам	 в	 децата,	 и	 же-
ланието	 им	 за	 усвоява-
не	на	нови	знания.	STEM	
центровете,	 които	 бяха	
открити	 през	 изминалата	
година,	 превръщат	 учили-
щата	ни	в	съвременни	об-
разователни	 институции.	
Десетки	 са	 и	 проектите	
по	„Еразъм+“,	които	бяха	
реализирани.	 Те	 дават	
възможност	 на	 младите	
хора	 от	 областта	 да	 об-
менят	 опит	 и	 в	 различни	
държави.	

 - Има ли интензивен 
културен живот в облас-
тта, как работят култур-
ните институции?
	 -	 Културният	 живот	 в	
област	 Габрово	 остава	
сред	 най-интензивните	 в	
страната.	 Има	 богатство	
и	 разнообразие	 в	 цялата	
област,	 за	 което	 допри-
насят	 културните	 институ-
ции	 и	 техните	 колективи,	
които	 ежедневно	 творят	
изкуство	 във	 все	 по-ди-
намична	 среда,	 при	 по-
неблагоприятни	 условия,	
но	 и	 по-пламенно,	 и	 по-
креативно.
	 Благодарение	 на	 тях	
всички	ние	имаме	възмож-
ност	 да	 присъстваме	 на	
прекрасни	събития.	Не	ис-
кам	да	изброявам,	защото	
ще	изпусна	някого,	но	теа-
тралните	постановки,  

продължава на стр. 2

Иñтинñки ñъм впечатлена от начина, по който ñе 
променя учеáната ñреäа, и от мотивацията на äецата

Кристина Сидорова, областен управител, за срещите с ученици и учители:

 За най-запомнящите се събития в областта и държава-
та през изминалата година, за нивото на образованието и 
учебния процес, за многобройните училищни инициативи, за 
интензивния културен живот в областта, за разноцветните 
културни събития, които изпълниха 2022 година, за очаквани-
ята за 2023 година разказва областният управител Кристи-
на Сидорова.

ИВАН ГоспоДИНоВ

	 Двама	13-годишни	със-
тезатели	 -	 Ванеса	 Цвета-
нова	и	Христо	Вичев,	бяха	
определени	за	номер	едно	
-	 съответно	 в	 женското	 и	
мъжкото	 направление	 на	
баскетболния	 „Чардафон“,	
за	отминалата	2022	година.	
Изборът	е	на	Треньорския	
съвет	 и	 се	 основава	 на	
постигнатите	 резултати	 и	
влиянието	 им	 върху	 пред-
ставянето	 на	 отборите,	 в	
които	 участват.	 И	 двама-

та	 са	 под	 наблюдение	 на	
наставниците	на	национал-
ните	 отбори	 във	 възрас-
това	 група	 до	 14	 години	
и	 участваха	 в	 регионални	
тренировъчни	 контроли	 и	
занимания.	Христо	е	в	клу-
ба	 от	 2019	 г.	 Възпитаник	
е	 на	 шампиона	 с	 ЦСКА	
отпреди	 години	 Мариян	
Костадинов,	който	иначе	е	
рожба	 на	 емблематичната	
ботевградска	 баскетболна	
школа.	Досега	Вичев	е	от-
белязал	 821	 точки	 в	 43	
мача.

Ванеñа Öветанова и Õриñто Вичев ñа 
номер еäно в áаñкетáолния „Чарäафон"

на стр. 8
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА 

	 Общинският	 съвет	 в	
Габрово	 даде	 съгласие	
за	 поставяне	 на	 мемори-
ален	 елемент	 (паметен	
знак)	 в	 градинката	 между	
Драматичен	 театър	 „Рачо	
Стоянов“	 и	 РБ	 „Априлов-
Палаузов“,	 на	 мястото	 на	
съществувалия	до	средата	
на	 XX	 век	 храм	 „Благове-
щение	Богородично“.	

	 Приложена	 е	 обоснов-
ка	с	мотивите	за	проекта,	
за	 ситуирането	 и	 идей-
но	 решение.	 Заявено	 е,	
че	 финансирането	 ще	 се	
осъществи	 със	 собствени	
средства.
	 Искането	на	вносителя	
е	 паметният	 знак	 да	 се	
постави	 в	 непосредстве-
на	 близост	 до	 чешмата	 и	
морената.	 Свързано	 е	 с	
изграждане	 на	 един	 сим-

вол	в	памет	на	храм	 „Св.	
Благовещение“	 -	 част	 от	
манастирски	 комплекс,	
който	 се	 е	 намирал	 в	 зо-
ната	 на	 градската	 гради-
на.	Проектът	представлява	
композиция,	 наподобява-
ща	 камбанария	 -	 символ	
на	 храм.	 Съставена	 е	 от	
три	 елемента:	 кръст,	 кам-
бана	и	арка/свод,	с	общи	
размери:
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	 ФИБА	 включи	 Геор-
ги	 Глушков	 в	 луксозното	
си	 юбилейно	 издание	 „90	
иконични	 момента	 1932	 -	
2022“,	 с	 което	Федерация-
та	 отбеляза	 90-годишнина-
та	от	основаването	си.
	 Събитие	 номер	 43	 в	
книгата	 е	 изборът	 на	 ле-
гендарния	тревненски	бас-
кетболист	 и	 преминаване-
то	 му	 във	 Финикс	 Сънс	
в	 НБА	 -	 „Георги	 Глушков	
блести	като	първият	евро-
пеец	в	НБА“.
	 ФИБА	 представя	 един-
ствения	 засега	 българин,	
играл	в	НБА:
	 „Има	 109	 международ-
ни	играчи	от	39	страни	на	

старта	на	сезон	2021/2022	
в	 НБА	 -	 37	 години,	 след	
като	 пионерът	 Георги	 Глу-
шков	 става	 първият	 из-
точноевропейски	 играч	 в	
състезанието.	 „Забивачът	
от	 Балканите“	 е	 в	 загла-
вията	 на	 американските	
медии	през	1985	 г.,	 когато	
изиграва	първия	си	мач	за	
Финикс	Сънс.	Българското	
крило	 проправя	 пътя	 на	
много	европейци,	които	го	
последват.	Той	се	появява	
в	 баскетболните	 радари	
за	пръв	път	на	ЕвроБаскет	
през	1979	г.	и	става	запа-
зена	марка	за	баскетбол	в	
родината	си	и	отвъд	нея.	

продължава на стр. 2

ФИБА включи Георãи Глушков 
в юáилейното ñи изäание „90 
иконични момента 1932 - 2022

“

Поñтавят паметен знак на мяñтото на храм 
"Блаãовещение Боãороäично" в ãраäинката äо театъра

205 ãоäини от мъче-
ничеñката ñмърт на 
препоäоáномъченик ñв. 
Онуфрий Гаáровñки5 

Изложáа на ñтуäенти от Националната 
хуäожеñтвена акаäемия ñе открива в 
петък в ÕГ "Õриñто Öокев"              8
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малки Обяви за „100 вести“ се приемат От 
9:30 дО 17:00 на вхОда на редакцията

 ВОДОРАВНО:	Пирамида.	Амидофен.	Комар.	Салам.	
Мало	(Ектор).	Босилек.	Каравелов	(Любен).	Лира.	Око-
ви.	Енива.	Коч.	Керала.	Приток.	Катар.	Тарок.	„Каро”.	
Анам.	Ван.	Дим.	Ген.	Мане	(Едуар).	Абати.	Рагу.	Илек.	
Нес.	Лов.	Накала.	Лин.	Новалис	(Фридрих).	Немо	(„Ка-
питан	 Немо”).	 Лабан	 (Рудолф).	 Во.	 Виреле.	 Ягодина.	
Арап.	 Али	 („Ибрям	 Али”).	 Ано	 (Жан	 Жак).	 Патарок.	
Инозит.	Кокола.	„Уно”.	Амани	(Николай).	Вар.	Вероника.	
Алат.	Тотализатор.	Тепе.	Илик.	Нонанал.	Мака.	Иганово.	
Ени.	Лирика.	Атиг.	Радин	(Николай).	Килимар.	Калима-
на.	Касано	(Автонио).	Хаан	(Ари).	Нанин.	
 ОТВЕСНО:	 Николо	 Паганини.	 „Академика”.	 Росич	
(Джоко).	 Регенератор.	Парис.	Памир.	Конус.	 „Мерак”.	
Текила.	 Малака.	 Коларово.	Акин.	Тире.	 ЕТА.	 Еполети.	
АМО.	 Коран.	 Карали.	 Мас.	 Карамел.	 Олигарх.	 Акол.	
Масон.	 Уникат.	 Салават.	 Неволя.	 Аниз.	 Ника.	 Мари	
(Пиер).	Авел.	Вага.	Оканоган.	Лима.	Пра.	Анаболи.	Атов	
(Камен).	Верона.	Аладина.	„Онорин”.	Поменик.	Бикини.	
Омара.	„Ама”.	Фалит.	Далас.	Назал.	Недан.	Деловоди-
тел.	„Ванина	Ванини”.	Новак.	Микадо.	Отит.	Линан.	

отговори на сканди от бр. 1, сряда

                                  ОБЩИНА     ГАБРОВО

 Със Заповеди №№ 18 и 19 от 04.01.2023 г.  на Кмета на Община Габрово
са открити процедури за публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти:

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ИМОТА
Дата и час 
на търга

Начална 
цена, лв.
без ДДС

Закупуване 
на тръжна 

документация

Дата и час 
за повторен 

търг

Закупуване 
на тръжна 

документация
1. Поземлен	имот	с	идентификатор	14218.509.588	по	КК	и	КР	

на	гр.	Габрово,	незастроен,	с	площ	518	кв.	м,	съответстващ	
на	УПИ	ІХ	–	жил.	строителство	от	кв.	192	по	плана	на	гр.	
Габрово	–	ІІІ	етап,	ул.	„Роден	край”.

17.01.2023	г.
от	13,30	ч.

26	280.00 до	16.01.2023	г. 24.01.2023	г.
от	13,30	ч.

до	23.01.2023	г.

2. Поземлен	имот	с	идентификатор	14218.509.589	по	КК	и	КР	
на	гр.	Габрово,	незастроен,	с	площ	467	кв.	м,	съответстващ	
на	УПИ	ХІ	–	жил.	строителство	от	кв.	192	по	плана	на	гр.	
Габрово	–	ІІІ	етап,	ул.	„Роден	край”.	

17.01.2023	г.
от	14,30	ч.

23	700.00 до	16.01.2023	г. 24.01.2023	г.
от	14,30	ч.

до	23.01.2023	г.

 
	 Тръжната	документация	ще	се	получава	в	Центъра	за	административно	обслужване	при	Община	Габрово	срещу	представяне	на	квитан-
ция	за	закупени	документи.	Цената	на	тръжните	документи	е	50	лв.	без	ДДС.
  Датите за повторно провеждане на търга са при неявяване на участници на първата обявена дата.

За допълнителна информация – телефон: 066 818 383.

 

	 Новината	се	разнесе	бързо.	Радостно	оживление	-	у	някои	сдържано,	у	някои	
искрящо,	но	у	всички	с	чувство	на	гордост...	Спечелили	сме!	Можем,	добри	сме!
	 Истината	е,	че	в	последните	години	селото	се	оживи	-	има	фолклорен	танцов	
колектив,	който	се	надпреварва	по	награди	с	певческия,	отбелязват	се	национал-
ни	и	официални	празници,	все	повече	хора	се	включват	в	тържествата...	Но	жела-
нието	да	се	достигне	старата	слава	на	селото,	когато	то	е	било	по-многобройно	и	
животът	е	бил	по-пълнокръвен,	беше	все	още	мечта.
	 До	есента	на	2022	г.,	когато	се	получи	вестта	от	Национален	фонд	„Култура“	
към	Министерството	на	културата,	че	сме	спечелили	проект	за	„Възстановяване	
на	 театралния	 колектив	 и	 възобновяване	 на	 театралната	 дейност	 на	 читалище	
„Дeнчо	Славов-1900“	-	с.	Ганчовец,	община	Дряново,	област	Габрово“.	Което	доба-
ви	липсващото	парченце	към	пъзела.
	 Голямо	предимство	ни	даваше	фактът,	че	в	селото	от	няколко	години	живее	
режисьорът	Кирил	Станков,	създател	на	два	фестивала	в	Ганчовец,	вече	станали	
традиционни	и	популярни	в	страната	-	„Кино-магия“	и	„Ракия-магия“.	Разчиташе	се	
на	него,	смятахме,	че	успехът	ни	е,	както	се	казва,	„в	кърпа	вързан“.
 До	октомври	 2022	 г.,	 когато	 един	ден	не	повярвахме	на	 ушите	 си:	Кирил	 е	
починал	в	съня	си...	Мнозина	неволно	прошепнаха:	 „...като	праведник...	 в	съня	
си...“,	но	такава	вест	трудно	достига	до	съзнанието.	Известно	време	всички	бяха	
в	стрес:	млад	човек	все	пак,	един	от	активните	двигатели	в	селото,	покрай	кого-
то	беше	започнало	да	се	оформя	ядро	от	млади	хора,	предпочели	живота	сред	
природата	пред	този	в	града	-	начало	на	тенденция,	която	ще	промени	социалния	
облик	в	страната...
	 Кирил	може	да	се	гордее	с	тези	свои	последователи:	всички	единодушно	ре-
шиха	в	негова	памет	да	продължат	делото	му,	въпреки	внезапния,	огромен	шок.	
Кирил	може	да	се	гордее	и	със	своите	колеги	-	въпреки	неблагоприятните	усло-
вия	(краен	срок	1	ноември	2023	г.,	почти	на	доброволни	начала,	работа	с	хора,	
„непомирисвали“	сцена,	актьорът	Милен	Иванов	от	МДТ	-	Велико	Търново	се	нае	
да	„дешифрира“	замисъла	на	Кирил	Станков	с	пиесата	„Рейс“	на	Станислав	Стра-
тиев.
	 Ще	следим	развитието	на	драмата,	в	която	съдбата	„забърка“	новосформира-
лия	се	театрален	колектив	на	читалище	„Денчо	Славов-1900“	-	с.	Ганчовец,	общи-
на	Дряново,	област	Габрово.	Репетициите	продължават.

Проектът е реализиран с финансовата 
ПодкреПа на националния фонд 

„култура“ По Програма „деБЮти ’22“

продължава от стр. 1
концертите	 и	 изложбите,	
които	се	проведоха	през	
изминалата	година,	могат	
да	 задоволят	 и	 най-кри-
тичния	зрител.	
	 Благодаря	 на	 всички,	
които	 направиха	 живота	
ни	 през	 2022	 година	 по-
цветен,	 по-емоционален	
и	духовно	зареден.
 - През 2023 година 
ще се проведат местни 
избори, смятате ли, че 
това ще се отрази на 
дейността на местните 
общински администра-
ции?
	 -	 Надявам	 се	 това,	
че	 има	 местни	 избори,	
да	стимулира	общинските	
администрации	 да	 рабо-
тят	с	повече	мисъл	и	гри-
жа	 за	 гражданите.	 Пре-
дизборните	 обещания	 да	
останат	 на	 заден	 план,	
за	 сметка	 на	 реалната	
работа	 и	 решаване	 на	
проблемите.	 Пожелавам	
успех	 на	 всички,	 които	

ще	премерят	сили	за	до-
верието	 на	 своите	 съ-
граждани.		
 - Какви са очаква-
нията Ви за следващата 
година, какви са Вашите 
пожелания към жители-

те на областта?
	 -	Искрено	 вярвам,	 че	
новата	 2023	 година	ще	е	
по-успешна,	мирна	и	спо-
койна.	
	 От	 сърце	 пожелавам	
здраве	 и	 благоденствие,	

мир	и	щастие.	
	 Нека	 във	 всеки	 дом	
има	 топлина	 и	 радост,	
просперитет	за	областта,	
спокойствие	 за	 бизнеса	
и	подкрепа	за	най-уязви-
мите.	

Иñтинñки ñъм впечатлена от начина, по който ñе 
променя учеáната ñреäа, и от мотивацията на äецата

Кристина Сидорова, областен управител, за срещите с ученици и учители:

продължава от стр. 1
На	ЕвроБаскет	1985	го	за-
белязват	 скаутите	 на	 Фи-
никс	 Сънс	 и	 го	 канят	 на	
подготвителен	камп.	
	 След	 това	 му	 предла-
гат	договор,	като	не	е	лес-
но	за	играчи	от	комунисти-
чески	 страни	 да	 заиграят	
в	 чужбина.	Той	 се	 нуждае	

от	 специално	 разрешение	
от	правителството	и	воен-
ните,	 за	 да	 отиде	 в	 НБА.	
След	един	сезон	със	Сънс,	
той	 се	 връща	 в	 Европа,	
за	 да	 играе	 за	Касерта	 в	
Италия	заедно	с	легендар-
ния	Оскар	Шмидт.	От	2010	
г.	 Глушков	е	президент	на	
БФБаскетбол“.

ФИБА включи Георãи Глушков 
в юáилейното ñи изäание „90 
иконични момента 1932 - 2022

“

продължава от стр. 1
външен	диаметър	-	1,36	м,	
височина	 с	 кръста	 4,16	 м	
(без	кръста	-	3,48	м).
	 Предложението	 е	 раз-
гледано	 от	 Общинския	
експертен	 съвет,	 като	 е	
изразено	 положително	
становище,	че	то	е	допус-
тимо	по	отношение	на	гра-
доустройствените	 условия	
и	конкретно	-	поставянето	
на	 композицията	 в	 този	
имот.
	 На	 12	 декември	 2022	
г.	 е	 проведено	 заседание	
на	 Комисията	 по	 въпро-
сите,	 свързани	 с	 памет-
ниците,	 паметните	 плочи,	
възпоменателните	 морени	
на	територията	на	община	
Габрово,	 на	 което	 е	обсъ-

дено	направеното	 предло-
жение.	 Комисията	 изра-
зи	 становище,	 че	 приема	
принципно	 предложението	
и	 идейната	 концепция	 на	
вносителя.	 При	 изработ-
ване	 на	 инвестиционен	
проект	 за	 композицията,	
съставена	от	три	символни	
елемента	 (свод,	 кръст	 и	
камбана),	 препоръчва	 на	
вносителя	пропорциите	на	
композицията	 и	 нейните	
елементи	да	се	съобразят	
с	 конкретната	 ситуация;	
формата	 на	 кръста	 да	 е	
съобразена	 с	 българската	
църковна	 традиция;	 да	 се	
изчистят	 ненужните	 хори-
зонтални	елементи	с	оглед	
безопасност	 и	 визуално	
въздействие.

Поñтавят паметен знак на мяñтото на храм 
"Блаãовещение Боãороäично" в ãраäинката äо театъра

сВЕтозАр ГАтЕВ

	 Божидар	 Томовски	 е	
четвъртото	 ново	 попълне-
ние	в	състава	на	„Янтра“.	
Младият	десен	краен	бра-
нител	 започна	 занимания	
с	 отбора	 от	 първия	 ден	
на	 зимната	 подготовка.	
18-годишният	 Томовски	 е	
юноша	на	Царско	село	и	
има	 записани	 игрови	 ми-
нути	в	efbetЛига	с	тима	от	

столицата.	 През	 измина-
лата	 есен	младокът	 беше	
в	 състава	 на	 „Миньор“	
(Перник).	
	 „Идвам	 в	 един	 фут-
болен	 град	 и	 съм	 амби-
циран	 да	 покажа	 своите	
качества.	Имам	нагласата	
да	давам	100	процента	от	
себе	 си	 във	 всяка	 една	
тренировка	 и	 всяка	 ми-
нута,	 в	 която	 треньорът	
реши	 да	 ме	 използва	 в	

игра.	Желанието	ми	е	да	
се	уча,	да	се	развивам	и	
да	 стана	 по-добър	футбо-
лист.	
	 Гледал	 съм	 „Янтра“,	
знам,	че	тук	има	една	до-
бра	 сплав	 от	 млади	 фут-
болисти	с	добри	качества	
и	по-опитни	играчи	и	е	въ-
прос	на	време	отборът	да	
покаже	потенциала,	който	
безспорно	 има“,	 сподели	
младият	бранител.	

И Божиäар Томовñки 
оáлича екипа на "Янтра"

 Богоявление	 е	 един	 от	 най-тачените	 празници	 в	
Дряново.	 Всяка	 година	 на	 6	 януари	 стотици	 хора	 се	
събират	на	каменния	мост	над	р.	Дряновска,	построен	
през	1861	г.	от	майстор	Колю	Фичето,	за	да	видят	риту-
ала	по	спасяване	на	кръста.	Ето	и	цялата	програма	за	
тази	година:
 09:00 ч.	 -	 Богослужение	 и	 в	 трите	 църкви	 	 -	 "Св.	
Троица",	"Св.	Никола"	и	"Св.	Въведение	Богородично";
 10:45 ч.	-	Литийно	шествие	от	храм	"Св.	Въведение	
Богородично"	до	каменния	мост	над	р.	Дряновска,	по-
строен	от	майстор	Колю	Фичето;
 11:00 ч.	-	Водосвет	и	ритуал	по	спасяване	на	бого-
явленския	кръст.

Боãоñлужение, литийно шеñтвие, 
воäоñвет и ритуал по ñпаñяване 
на áоãоявленñкия кръñт в Дряново
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	 След	 двугодишно	 пре-
късване	 от	 3	 до	 5	 фев-
руари	 2023	 г.	 в	 Музея		
на	 хумора	 и	 сатирата	 в	
Габрово	 ще	 се	 проведе	
петото	издание	на	Gabrovo	
Game	 Jam,	 част	 от	 най-
големия	 хакатон	 за	 раз-
работка	 на	 игри	 в	 света	
-	 GlobalGameJam	 (http://
globalgamejam.org/).	 Ре-
ализацията	 на	 събитието	
разчита	 на	 регионално	 и	
национално	 сътрудничест-
во	между	организации,	ра-
ботещи	 в	 сферата	 на	 ИТ,	
културата,	 образованието,	
технологиите.	
 Домакин и организа-
тор на Gabrovo Game Jam 
2023	 е	 Музеят	 на	 хумо-
ра	 и	 сатирата.	 На	 иници-

ативата	 партнира	 катедра	
КСТ	на	Технически	универ-
ситет	-	Габрово.	
	 Спонсор	на	хакатона	е	
глобалната	 агенция	 за	 ди-
гитални	платформи	FFW*.
	 Gabrovo	 Game	 Jam	 не	
е	 просто	 състезание	 за	
разработка	на	игри,	а	мяс-
то	 за	 среща	 със	 съмиш-
леници	 и	 повод	 за	 нови	
приятелства.
	 Желаещите	 да	 се	
включат	 в	 хакатона	 имат	
възможността	 да	 се	 ре-
гистрират	 за	 участие	 до	
25	 януари	 2023	 г.	 на	 ggj.
humorhouse.bg/.	 Официал-
ният	старт	за	участващите	
на	 място	 в	 Музея	 е	 в	 17	
часа	 на	 3	 февруари.	 В	
неделя,	 5	 февруари,	 ще	

бъдат	обявени	победители-
те.	 Оценяването	ще	 става	
по	 стандартни	 критерии,	
а	 това,	 което	 ще	 търси	
журито	 и	 ще	 донесе	 бо-
нус	 точки	на	отборите,	 са	
сюжети	и	персонажи	в	иг-
рите,	 близки	 до	 Габрово	
и	 габровци	 –	 находчиви	
и	 пестеливи,	 предприем-
чиви,	 с	 чувство	 за	 хумор,	
както	 и	 присъствието	 на	
отличителни	 символи	 на	
града.		
 Какво преäñтавлява GGJ?
	 За	 48	 часа	 Gabrovo	

Game	 Jam	 ще	 събере	 в	
Музея	 любители	 на	 ком-
пютърни	 и	 настолни	 игри,	
програмисти,	 писатели,	

аниматори	 и	 художници.	
Обединени	 в	 отбори,	 те	
ще	направят	игри	по	обща	
тема,	 която	 международ-
ните	 организатори	 Global	
Game	 Jam	 ще	 обявят	 в	
деня	на	старта.	
	 В	 годините	 назад	 е	
имало	 теми	 като	 „Ритуал“,	
„Какво	 ще	 правим	 сега“,	
„Звукът	 от	 сърцебиенето“,	
„Ние	 не	 виждаме	 нещата	
такива,	 каквито	 са,	 ние	
ги	 виждаме	 такива,	 ка-
квито	 сме	 ние“,	 „Вълни”,	
„Зараза”,	„Какво	означава	

домът	 за	 теб?“,	 „Ремонт”.	
Практика	в	този	формат	е	
участниците	 да	 имат	 гото-
ва	основна	идея	за	игра.	В	

деня	на	откриването	идеи-
те	 се	 споделят	 и	 намират	
своите	 екипи.	 В	 рамките	
на	 две	 денонощия	 игрите	
се	 разработват	 до	 ниво	
прототип,	 който	 може	 да	
се	играе.
	 *FFW	 е	 глобална	 аген-
ция	за	дигитални	платфор-
ми,	която	съчетава	страте-
гия	и	дизайн	–	FFW	създа-
ва	завладяващи	дигитални	
преживявания.		
	 С	 повече	 от	 700	 екс-
перти	в	цял	свят	екипът	на	
компанията	 действа	 като	

навигатор	 за	 дигитални	
преживявания,	 на	 които	
редица	клиенти	се	доверя-
ват.

	 Със	 се-
далище	 в	 Ко-
пенхаген,	Дания,	
FFW	 е	 основа-
на	 през	 2000	 г.	
и	 оттогава	 не-
прекъснато	 се	
разраства.	 По-
настоящем	 има	
около	 20	 офиса	
в	 11	 държави,	
включително	 в	
САЩ,	 Германия,	
Франция	 и	 Ве-
ликобритания.	В	
България	 около	
160	 служители	
работят	 на	 че-
тири	 различни	

м е с т а :	
С о ф и я ,	
Габрово,	
В е л и к о	

Търново	и	Пловдив.
	 Интердисциплинар -
ни	 екипи,	 които	 работят	
за	 клиенти	 като	 Bitburger,	
Panasonic,	Randstad,	Pfizer	
и	 ZDF.	 В	 международен	
план	 сред	 клиентите	 на	
FFW	са	21	от	2000-те	най-
големи	компании	в	света.
	 Компанията	има	амби-
циозни	 цели:	 Очаква	 се	
до	2025	г.	броят	на	най-го-
лемите	й	клиенти	в	света	
да	нарасне	до	100.	Тогава	
FFW	 ще	 бъде	 сред	 100-те	
най-големи	 консултантски	
компании	 в	 света	 в	 об-
ластта	на	потребителското	
изживяване	и	mar-tech.

	 Община	 Севлиево	 ус-
пешно	 изпълнява	 проект	
„Равен	 шанс	 за	 всички”	
по	схема	за	предоставяне	
на	 безвъзмездна	 финан-
сова	 помощ	 „Услуги	 за	
ранно	 детско	 развитие”	
от	 1	 август	 2016	 г.	 до	 30	
юни	 2023	 г.	 По	 новата	
процедура	 „Бъдеще	 за	
децата“	 се	 дава	 възмож-
ност	 Община	 Севлиево	
да	 продължи	 да	 предос-
тавя	 подкрепа	 на	 деца	 в	
ранна	 детска	 възраст	 и	
техните	 семейства	 за	 по-
добряване	 на	 достъпа	 до	
здравна	 грижа,	 формира-
не	на	родителски	 умения,	
подобряване	 на	 семейна-
та	 среда,	 повишаване	 на	
училищната	 готовност	 на	
децата	 за	 включване	 в	
образователната	 система,	
както	 и	 предотвратяване	
на	настаняването	на	деца	
в	 специализирани	 инсти-
туции	 и	 устойчивост	 на	
създадения	по	Проекта	за	

социално	включване	Общ-
ностен	център.
		 Целта	 на	 процеду-
рата	 е	 предоставяне	 на	
социални	 и	 интегрирани	
здравно-социални	 услуги,	
включително	 в	 домашна	
среда,	 както	 и	 други	 ви-
дове	 консултативна	 под-
крепа	с	цел	превенция	на	
рисковете	 от	 изоставяне	
на	децата,	намаляване	на	
негативните	 тенденции,	
свързани	 с	 детската	 бед-
ност,	 както	 и	 подобрява-
не	качеството	на	живот	в	
контекста	 на	 Европейска-
та	гаранция	за	детето.

	 Ще	 бъдат	 финансира-
ни	дейности	като	здравна	
профилактика	 и	 превен-
ция,	 информираност	 за	
здравното	 обслужване	 на	
гражданите	 и	 достъпа	 до	
здравни	 грижи;	 инфор-
мираност	 относно	 иму-
низационния	 календар;	
програми	 за	 превенция	 в	
най-уязвимите	 и	 маргина-
лизирани	 общности	 като	
например	 програми	 за	
превенция	 на	 ранни	 бра-
кове	и	раждания,	семейно	
планиране,	 подготовка	 за	
включване	 в	 образова-

телната	 система	 и	 други	
според	 идентифицираните	
нужди;	 мерки	 за	 повиша-
ване	 на	 здравната	 култу-
ра	 по	 отношение	 превен-
цията	 на	 болестите	 при	
децата.
  Сред допустимите 
дейности са също услуги 
за	 ранно	 детско	 разви-
тие	-	формиране	на	роди-
телски	 умения;	 семейно	
консултиране	 и	 подкрепа,	
включително	 и	 по	 отно-
шение	 на	 здравните	 ас-
пекти;	 ранна	 интервенция	
за	 деца	 с	 увреждания	 и	
затруднения	 в	 развитие-
то;	 патронажна	 грижа	 за	
деца	от	0	до	3	г.;	преван-
тивни	и	подкрепящи	услу-
ги	в	общността	за	деца	и	
младежи	до	завършването	
на	 средно	 образование,	
но	не	повече	от	20-годиш-
на	 възраст;	 интегрирани	
здравно-социални	 услуги	
за	 деца	 и	 младежи	 до	
завършването	 на	 средно	

образование,	 включител-
но	 с	 увреждания	 и	 с	 по-
требност	от	постоянни	ме-
дицински	грижи;	подкрепа	
за	младежи	до	завършва-
нето	 на	 средно	 образо-
вание,	 ползващи	 социал-
ни	 услуги	 за	 резидентна	
грижа,	както	и	напускащи	
системата	 за	 закрила	 на	
детето	 чрез	 информиране	
и	консултиране,	застъпни-
чество	 и	 посредничество,	
подкрепа	 за	 придобиване	
на	 социални	 и	 трудови	
умения.	 Ще	 се	 подкрепят	
и	услиги	за	подготовка	за	
пазара	на	труда	и	др.;	въ-
веждащи	 и	 надграждащи	
обучения,	 включително	 и	
супервизия	 на	 служители	
на	 доставчиците	 на	 со-
циални	 услуги,	 във	 връз-
ка	 с	 услугите	 за	 ранно	
детско	 развитие,	 превен-
ция,	 ранна	 интервенция	
на	уврежданията	за	деца,	
интегриран	подход	и	ком-
плексност	 на	 подкрепата	
и	др.

GABROVO GAME JAM ñе завръща

Gabrovo Game Jam 2023
Дати на провеждане:
Присъствено:	3	-	5	февруари	2023	г.
Дистанционно:	30	януари	-	5	февруари	2023
Място:	Музей	на	хумора	и	сатирата
Регистрирайте се	на	ggj.humorhouse.bg/

ЮлИяНА ЦАНЕВА

	 Първият	 любителски	
фотоконкурс	 за	 най-краси-
ва	зимна	снимка	на	Трявна	
приключи.	Припомняме,	че	
надпреварата	 бе	 иниции-
рана	 от	 местната	 власт	 и	
бе	включена	в	Коледно-но-
вогодишната	 програма	 на	
Община	Трявна	за	2022.	
Желание	за	участие	са	
заявили	 общо	 седем	
любители	 фотографи,	
които	 ще	 се	 борят	 за	
първото	място	в	катего-
рия	над	18	години.
	 Може	да	ги	подкре-
пите	като	гласувате	он-
лайн	 на	 официалната	
ни	 FB	 страница	 -	 „Об-
щина	Трявна“от	днес	до	
23:59	 ч.	 на	 09	 януари	
2023	 год.,	 където	 в	 от-
делни	постове	са	каче-
ни	 снимките	 на	 всеки	
един	от	тях.
	 Постът	с	три	автор-
ски	 снимки	 на	 зимна	
Трявна,	 събрал	 най-

много	харесвания,	ще	бъде	
обявен	 за	 победител	 в	
първото	 издание	 на	 люби-
телския	 фотоконкурс	 „За-
печатай	 Коледния	 дух	 на	
Трявна“	 на	 11	 януари	 2023	
година.	 Наградите	 ще	 бъ-
дат	 връчени	 от	 кметът	 на	
Община	 Трявна	 г-жа	 Сил-
вия	Кръстева	на	13	януари	

2023	 година	 в	 Ритуалната	
зала	в	сградата	на	общин-
ска	администрация.
	 Ръководството	и	екипът	
на	Община	Трявна	благода-
ри	 на	 всички	 участници	 и	
техните	 любителски	 фото-
кадри	 на	 прекрасната	 ни	
зимна	Трявна	и	им	пожела-
ва	успех!

Приключи „Запечатай Колеäния äух"

Oáщина Севлиево ще канäиäатñтва ñ проект „Бъäеще за äецата" 
Максималната стойност на проектното предложение е 391 166 лв., не се изисква съфинансиране

ЮлИяНА ЦАНЕВА

	 1029,32	 лв.	 успя	 да	 съ-
бере	 първата	 благотвори-
телна	кампания	на	Община	
Трявна	 „Коледен	 дар	 от	
сърце“,	 която	 бе	организи-
рана	 в	 помощ	 на	 хора	 в	
нужда.	Социалната	инициа-
тива	бе	включена	в	Колед-
но-новогодишната	 програ-
ма	 на	 местната	 власт	 за	
2022-ра	и	успя	да	обедини	
хора	 от	 различни	 възра-
сти,	не	само	от	общината.	
В	 продължение	 на	 четири	
седмици,	в	навечерието	на	
най-светлите	 Рождествен-
ски	 празници,	 в	 15	 дари-
телски	 кутии	 се	 събираха	
средства	 от	 добри	 хора	
за	 подпомагане	 на	 нуж-
даещите	 се.	 С	 участието	
на	 общински	 служители	 и	
съдействието	 на	 собстве-
ници	те	бяха	разположени	
в	15	обществени	и	 търгов-
ски	обекта	в	Трявна,	които	
подкрепиха	кампанията.

1029,32 лева ñъáра 
„Колеäен äар от ñърце"

ЦВЕтомИрА ИВАНоВА
 
	 Ученически	конкурс	на	
тема	„ЗАвръщането“	обявя-
ва	 Областна	 администра-
ция	 -	 Габрово.	 	 Творче-
ската	 надпревара	 ще	 се	
проведе	 в	 две	 категории	
-	за	рисунка	и	за	текст.		
	 В	 категория	 „Рисунка“	
участниците	 са	 разделени	
в	 три	 възрастови	 групи	 -	
1-4	 клас,	 5-7	 клас	 и	 8-12	
клас.	Няма	ограничение	за	
техниките	 и	 материалите,	
използвани	 за	 създаване-
то	на	картините.	Единстве-
ното	 задължително	 усло-
вие	 е	 в	 изображението	
да	 бъде	 включена	 някоя	
от	 забележителностите	 в	
област	Габрово.	Рисунките	
се	 приемат	 в	 сградата	 на	
Областна	 администрация	
-	 Габрово	 в	 делничните	
дни	 до	 16	 януари	 2023	 г.		
включително.	 Всяка	 твор-
ба	 трябва	 да	 съдържа	 и	
личните	 данни	 на	 ученика	
-	 трите	 имена,	 училище,	

клас	и	телефон	за	връзка,	
изписани	 на	 гърба	 на	 ри-
сунката.	
	 В	категория	„Текст“	мо-
гат	 да	 се	 включат	 всички	
ученици	 от	 5	 до	 12	 клас.	
Те	са	разпределени	в	две	
възрастови	 групи	 -	 5-7	 и	
8-12	 клас.	 В	 раздел	 „Про-
за“	се	приемат	кратки	раз-
кази	 в	 обем	 до	 3	 печат-
ни	 страници	 (Times	 New	
Roman	14,	интервал	1,5).	В	
раздел	 „Поезия“	 творбите	
следва	да	са	с	обем	до	2	
печатни	 страници	 (Times	
New	 Roman	 14,	 интервал	
1,5).	
	 Участието	 в	 конкурса	
предполага	 разработване-
то	 на	 текстов	 материал	
по	 зададената	 тема,	 като	
мястото	 на	 действието	
следва	 да	 е	 разположено	
в	област	Габрово	 (за	пое-
тичните	 творби	 се	 допус-
ка	 само	 споменаване	 на	
населено	 място,	 местност	
или	 забележителност,	 на-
миращи	се	в	областта).	

Кметът Силвия Кръстева, 
вдясно на снимката, активно 
подкрепи кампанията

Конкурñ на тема „ЗАвръщането"

Разработките	 са	 приемат	 на	
имейл:	 pr@gb.government.bg	
„mailto:pr@gb.government.bg“		.		



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 5 януари 2023 г., година XIX, брой 1 (3416)

ХРИСТИЯНИ

 
 

05 ч Св.	мчци	Теопемт	и	Теона.	Преп.	Синклитикия	
и	Аполинария	(Водици)	(Утреня,	Царски	часове,	Вас.	
лит.)	(Велик	водосвет)	(Строг	пост)	(Тип.	с.	172)
06 п † Св. Богоявление (Утреня, Злат. лит.) (Велик 
водосвет) (Тип. с. 174) (Йордановден) (Блажи се)
07 с † Св. Йоан Кръстител (Тип. с. 177) (Иванов-
ден) 
08 н † Неделя след Богоявление. Св. Григорий, 
еп. Български. Преп. Георги Хозевит. Св. Емилиан 
изповедник. Преп. Домника. Гл. 5, утр. ев. 8, ап. 
Еф.4:7-13 (с. 457), лит. ев. Мт 4:12-17 (Тип. с. 179)
09 п Св.	мчк	Полиевкт.	Св.	Петър,	еп.	Севастийски.	
Преп.	Евстратий
10 в Св.	 Григорий,	 еп.	 Нисийски.	 Преп.	 Дометиан,	
еп.	Мелитински.	Св.	Маркиан.	Св.	Теофан	Затворник.
Блажена	Теозви
11 с * Преп. Теодосий Велики. Преп. Теодосий Ан-
тиохийски
12 ч Св.	мчца	Татяна	Римска.	Св.	Сава	Сръбски.	Св.	
мчк	Мертий.	Мчк	Петър	Авесаломит

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
5 - 12 яНуАРИ

 В	началото	на	новата	
2023	 г.	 Негово	 Светей-
шество	 Българският	 па-
триарх	 Неофит	 отправи	
новогодишно	 обръщение	
към	 българския	 народ.	
В	 него	 той	 заявява,	 че	
се	 моли	 „за	 по-добри	 и	
светли	 бъднини,	 за	 по-
вече	 благоволение	 меж-
ду	 човеците,	 за	 дълбок,	
истински	 мир	 във	 всяко	
човешко	 сърце,	 навсякъ-
де	по	нашата	изстрадала	
земя“.
	 Централно	 място	 в	
обръщението	 е	 отредено	
на	мира	–	в	света,	в	чо-

вешките	сърца,	мир,	кой-
то	идва	със	смирението,	
покаянието	 и	 молитвата	
към	Бога.
	 Негово	 Светейшество	
не	 пропусна	 темата	 за	
войната	 и	 отражението	
º	върху	живота	на	хрис-
тияните.	 За	 първи	 път	
той	 открито	 говори	 за	
разделението	и	противо-
поставянето	в	църковния	
и	обществен	живот	зара-
ди	отношението	към	вой-
ната	 в	 Украйна:	 „През	
изминалата	година	живо-
тът	 ни	 беше	 белязан	 от	
трагедията	 на	 разрази-

лата	 се	 в	 самото	 сърце	
на	 християнска	 Европа,	
в	 братска	 православна	
Украйна	братоубийствена	
война.	Конфликт,	в	който	
едни	срещу	други	се	из-
правиха	братя	по	вяра	и	
род;	 конфликт,	 който	 ще	
има	 своите	 отражения	 и	
последици	 в	 продълже-
ние	 на	 десетилетия,	 по-
сявайки	семето	на	враж-
дата	 и	 за	 бъдещите	 по-
коления.	 Това	 злочестие	
имаше	 своето	 въздейст-
вие	и	върху	нас	и	нашия	
живот,	 предизвиквайки	
и	 в	 нашето	 общество	 и	

държава	 разделения	 и	
противопоставяния,	 кои-
то	 помрачиха	 църковния	
и	общностния	ни	живот“.
	 Негово	 Светейше-
ство	 посочва	 пътищата	
за	 преодоляването	 на	
враждата	 и	 разделение-
то	 в	 нашето	общество	 и	
в	света:	дълбокото	и	ис-
крено	 покаяние,	 както	 и	
търсенето	 и	 изпълнение-
то	на	Божията	воля,	а	не	
на	 своята	 егоистична	 и	
несъвършена	воля.	„Нека	
новата	 2023	 година	 бъде	
година	на	дълбоко	и	ис-
крено	 покаяние	 за	 на-

шите	 грехове,	 година	 на	
добрата	 воля	 и	 на	 въз-
становяването	 на	 мира	
по	целия	свят.	Само	така	
ще	можем	да	строим	жи-
вота	си	и	този	на	нашите	
деца	в	съгласие	с	Божи-
ята	 свята	 воля,	 пости-
гайки	 Божия	 замисъл	 и	
божественото	предназна-
чение,	с	които	човекът	е	
сътворен	–	да	управлява	
като	добър	стопанин	по-
верения	 му	 от	 Твореца	
свят,	 да	 достига	 святост	
и	богоуподобяване“,	каза	
в	обръщението	си	патри-
арх	Неофит.

Патриарх Неофит: Войната в ñърцето на 
Европа ще има поñлеäици за äеñетилетия
За първи път той открито ãовори за разäелението и противопоñтавянето в 
църковния и оáщеñтвен живот зараäи отношението към войната в Украйна

	 Повече	от	400	еписко-
пи	 и	 четири	 хиляди	 све-
щеници	 ще	 съслужат	 на	
погребалната	 церемония	
на	Бенедикт	XVI,	която	ще	
ръководи	 папа	Франциск	
на	 5	 януари	от	 9.30	 часа	
на	площад	„Свети	Петър“.	
Акредитираните	 журнали-
сти	са	над	600,	а	ритуалът	
ще	 бъде	 предаван	 пряко	
по	мондовизията.
	 „О,	Боже,	който	в	за-
мисъла	 на	Твоето	 прови-
дение	 си	 призовал	 Твоя	
благословен	раб	да	ръко-
води	Църквата,	дай	му	да	
участва	в	небето	във	ве-
чната	слава	на	Твоя	Син,	
на	когото	той	служи	като	
викарий	на	земята.“	
	 С	 тази	 молитва,	 коя-
то	предшества	Литургията	
на	 Словото,	 папа	 Фран-
циск	 ще	 припомни	 по-
четния	папа	Бенедикт	XVI	
в	 заупокойната	 литургия,	
която	 ще	 предстятелства	
днес	 от	 9.30	 часа	 пред	
базиликата	 на	 площад	
„Свети	Петър“.	Освен	де-
кана	 на	 кардиналската	
колегия	 кардинал	Джова-
ни	Батиста	Ре,	на	олтара	
ще	 съслужат	 повече	 от	

120	кардинали,	повече	от	
400	епископи	и	почти	че-
тири	 хиляди	 свещеници.	
Римската	 префектура	 оч-
аква	 на	 церемонията	 да	
присъстват	 повече	 от	 60	
хиляди	вярващи.
	 Очакват	 се	 официал-
ни	 делегации	 от	 Герма-
ния	 и	 Италия,	 както	 и	
многобройни	 икумениче-
ски	представители,	 вклю-
чително	 Халкидонският	
митрополит	 Емануил	 и	
Италианският	 митрополит	
Поликарп	 от	 Константи-
нополската	 вселенска	
патриаршия	и	Волоколам-
ският	 митрополит	 Анто-
ний,	 председател	 на	 От-
дела	за	външни	църковни	
връзки	 на	 Московската	
патриаршия.	 Също	 така	
епископи	 от	 много	 пра-
вославни	 църкви	 в	 Евро-
па,	 Америка	 и	 Азия.	 Ще	
присъства	и	модераторът	
на	 Световния	 съвет	 на	
църквите	 епископ	 Хай-
нрих	Бедфорд-Щрьом.
	 Негово	 Преосвещен-
ство	Андреа,	 епископ	 на	
Беч,	 ще	 представлява	
Сърбия,	 а	 Негово	 Пре-
освещенство	 Силуан,	

епископ	 на	 Румънската	
православна	 епархия	 в	
Италия,	 заедно	с	помощ-
ния	 епископ	 Атанасий,	
ще	 представляват	 Патри-
аршията	 на	 Румъния.	 От	
Българската	 патриаршия	
ще	 присъства	 отец	 Иван	
Иванов,	 администратор	
на	 българската	 право-
славна	общност	в	Италия,	
а	 от	 Грузинската	 патри-
аршия	 -	 отец	 Йоан	 Хе-
лая,	 енорийски	 свещеник	
на	 грузинската	 общност	
в	 Рим.	 Константийският	
митрополит	 Василий	 ще	
представлява	 Кипърската	
църква,	 а	 Гръцката	 църк-
ва	 ще	 бъде	 представена	
от	Димитриадския	митро-
полит	 Игнатий	 (Волос)	 и	
архимандрит	 Амфилохий	
Милтос.	Йосиф	от	Тетово-
Гостивар	 е	 представител	
на	Православната	църква	
на	 Северна	 Македония,	
заедно	 с	 дякон	 Стефан	
Гоговски.
	 В	 сряда	 вечерта,	 4	
декември,	 след	 затваря-

нето	 на	 базиликата	 за	
поклонение	в	19	часа,	ки-
парисовият	 ковчег	 беше	
затворен,	 като	 по	 тради-
ция	бяха	поставени	меда-
лите	 и	 монетите,	 сечени	
по	време	на	понтификата,	
палиумите	 на	 архиепис-
копа	митрополит	на	Мюн-
хен	 и	 Рим,	 а	 след	 това	
нотариалния	 документ,	
който	 описва	 накратко	
понтификата	на	папа	Рат-
цингер,	в	метален	цилин-
дър.
	 Ковчегът	 с	 тленните	
останки	 на	 Бенедикт	 XVI	
ще	бъде	донесен	днес,		5	
януари,	 пред	 базиликата	
в	 8.45	 часа	 за	 измолва-
не	 на	 Светата	 броеница	
от	 всички	 вярващи.	 Ри-
туалът	 за	 погребението	
на	 почетния	 папа,	 как-
то	 уточни	 директорът	 на	
Ватиканския	 пресцентър	
Матео	 Бруни,	 ще	 следва	
модела	 за	 погребението	
на	управляващ	папа,	но	с	
някои	 адаптации.	 Напри-
мер,	няма	да	има	заклю-

чителни	молитви	от	епар-
хията	на	Рим	и	Източните	
църкви,	 специфични	 за	
управляващ	 папа,	 както	
и	литургичните	четива	на	
испански	и	английски	ще	
бъдат	различни.	
	 Първата	 от	 петте	 мо-
литви	на	верните	ще	бъде	
на	 немски	 език:	 „за	 по-
четния	 папа	 Бенедикт,	
който	 заспа	 в	 Господа:	
нека	 Вечният	 пастир	 го	
приеме	 в	 неговото	 цар-
ство	на	светлина	и	мир“.	
Останалите	 молитви	 ще	
бъдат	 на	 френски,	 араб-
ски,	португалски	и	итали-
ански.
	 В	молитвата	за	литур-
гичните	 дарове	 кардинал	
Ре	 ще	 се	 моли	 по	 след-
ния	 начин:	 „Със	 силата	
на	 тази	 жертва	 дай	 на	
твоя	 раб	 Бенедикт,	 ко-
гото	 си	 поставил	 като	
върховен	 пастир	 на	 тво-
ето	стадо,	да	бъде	приет	
на	 небето	 сред	 светите	
епископи“.	 След	 причас-
тието	 папа	Франциск,	 от	

името	 на	 цялата	 Църква	
и	 на	 присъстващите	 вяр-
ващи,	ще	помоли	Господ:	
„Нека	Твоят	раб	Бенедикт,	
верен	 разпространител	
на	 божествените	 тайни	
на	земята,	да	възхвалява	
Твоето	 милосърдие	 във	
вечната	слава	на	светци-
те“.	
	 Литургията	ще	придру-
жават	 хоровете	 на	 Си-
кстинската	 капела,	 ръко-
водена	 от	 маестро	 Мар-
кос	Паван,	хорът,	ръково-
ден	 от	 маестро	 Джафет	
Рамон	 Ортега	 Трило,	 а	
органистът	 ще	 бъде	 мае-
стро	Хосеп	Соле	Кол.
	 В	края	на	евхаристий-
ното	 тържество	 Фран-
циск	 ще	 председател-
ства	 обреда	 на	 Ultima	
Commendatio	 (последната	
препоръка)	 и	 Valedictio	
(сбогуването).	 След	 това	
ковчегът	 на	 почетния	
понтифекс	 ще	 бъде	 вър-
нат	 обратно	 в	 базилика-
та	 „Свети	 Петър“	 и	 след	
това	 във	 Ватиканската	

крипта	за	погребение.	По	
време	 на	 частен	 ритуал	
около	 ковчега	 ще	 бъде	
поставена	 лента	 с	 печа-
тите	 на	 Апостолическа-
та	 камара,	 Папския	 дом	
и	 Литургичната	 служба.	
След	 това	 кипарисовият	
ковчег	ще	 бъде	 поставен	
в	по-голям	цинков	ковчег,	
който	ще	бъде	заварен	и	
запечатан.	 На	 свой	 ред	
ковчегът	 ще	 бъде	 поста-
вен	в	дървена	кутия,	коя-
то	ще	бъде	поставена	на	
мястото,	 заемано	 преди	
това	 до	 беатификацията	
от	ковчега	на	Свети	Йоан	
Павел	 II.	 Тези,	 които	 ще	
следят	 погребалната	 це-
ремония	 по	 телевизията	
и	 в	 мрежата,	 ще	 могат	
да	 видят	 на	 живо	 кадри	
от	излизането	на	ковчега	
на	Бенедикт	XVI	пред	ба-
зиликата	 до	 завръщане-
то	му	в	базиликата,	след	
около	 час	 и	 45	 минути.	
До	настоящия	момент	ак-
редитираните	журналисти	
са	над	600.

Икуменичеñки äелеãации от цял ñвят ñе 
ñтичат в Рим за поãреáението на Бенеäикт XVI



	 П р е п о д о б н ом ъ ч е н и к	
Онуфрий	 се	 родил	 в	 Габро-
во,	 Великотърновска	 епар-
хия,	от	благочестиви	и	знат-
ни	родители.	(Баща	му	Дечо	
по-късно	 приел	 монашество	
под	 името	 Даниил	 в	 същия	
Хилендарски	 манастир	 на	
Атон,	 гдето	 се	 подвизавал	
тогава	 синът	 му.)	 На	 детето	
при	 Светото	 кръщение	 било	
дадено	 името	 Матей.	 Кога-
то	 поотраснал,	 пратили	 го	
в	 българско	 училище,	 гдето	
добре	 се	 учел.	 Когато	 бил	
вече	 на	 17	 години,	 веднъж	
родителите	 му	 го	 наказали	
за	някакво	немирство	и	 той	
от	 лекомислено	 честолюбие	
заявил	 в	 присъствието	 на	
турци,	 че	 ще	 приеме	 моха-
меданската	вяра.	В	подобни	
случаи	турците	веднага	граб-
вали	 далия	 такова	 обеща-
ние	 и	 извършвали	 над	 него	
обреда	 на	 мохамеданското	
обрезание.	За	да	не	станело	
това,	родителите	му	го	скри-
ли	и	може	би	го	изпратили	в	
Троянския	манастир	„Св.	Бо-
городица“,	гдето	до	наши	дни	
се	 запазило	 предание,	 че	
преподобномъченик	Онуфрий	
тук	 е	 започнал	 монашеския	
си	подвиг	и	тук	приел	първо-
то	си	монашеско	подстриже-
ние	с	името	Манасий.
	 Той	се	подвизавал	усърд-
но,	но	гласът	на	съвестта	му	
все	по-силно	започнал	да	го	
изобличава	 за	 отричането	
от	 християнството,	 макар	 и	
само	с	думи.	Навярно	пора-
ди	 това	 той	 се	 е	 отправил	
за	Св.	Гора	Атонска,	като	се	
надявал,	че	там	под	ръковод-
ството	 на	 по-опитни	 старци	
ще	положи	достатъчно	пока-
яние	и	ще	 успокои	съвестта	
си.	Известно	време	Манасий	
прекарал	 в	 Хилендарския	
манастир,	 гдето	бил	ръкопо-
ложен	за	дякон.
	 Но	-	както	говорят	свети-
те	отци	на	Църквата	-	колко-
то	 повече	 расте	 християни-
нът	в	добродетелите,	толкова	
по-дълбоко	се	смирява	и	ни-
щожните	грехове	му	изглеж-
дат	големи.	Така	станало	и	с	
йеродякон	Манасий.	Всякога	
му	 правели	 силно	 впечат-
ление	 думите	 на	 Спасите-
ля	Христа:	 „Всеки,	 който	ме	
признае	 пред	 човеците,	 ще	
призная	и	Аз	него	пред	моя	
Отец	 небесен;	 а	 който	 се	
отрече	 от	 Мене	 пред	 чове-
ците,	 и	Аз	 ще	 се	 отрека	 от	
него	пред	Моя	Отец	небесен“	
(Мат.	 10:32-33).	А	 от	 житията	
на	светците	особено	дълбоко	
го	 затрогвал	 примерът	 на	
св.	 мъченик	 Варлаам,	 кой-
то	 държал	 ръката	 си,	 без	
да	 трепне,	 над	 разпаления	
езически	 жертвеник,	 докато	
тя	 съвсем	 изгоряла,	 но	 не	
изпуснал	 тамяна	 върху	жер-
твеника,	 за	 да	 не	 се	 каже,	
че	принесъл	тамянна	жертва	
на	идолите.	А	сърцето	му	се	
разпалило	от	ревност,	когато	
преподобните	Евтимий,	Игна-
тий	и	Акакий	извършили	своя	
мъченически	 подвиг.	 Тогава	
Манасий	тайно	напуснал	Хи-
лендар	 и	 отишъл	 в	 Предте-
ченския	 скит	 при	 тамошния	
духовник	 Никифор	 с	 молба	
-	да	подготви	и	него	за	такъв	
мъченически	подвиг.
	 В	продължение	на	четири	

месеца	 той	 се	 подвизавал	
усилено	 под	 ръководството	
на	 този	 старец.	 Всеки	 ден	
Манасий	 правел	 по	 четири	
хиляди	 поклона;	 молитвата	
му	била	непрестанна;	покай-
ното	му	настроение	извиква-
ло	от	очите	му	потоци	сълзи.	
За	 тези	 четири	месеца	 под-
готовка	 той	 изял	 два	 кило-
грама	 и	 половина	 сушено	
грозде,	а	в	най-строгия	чети-
ридесетдневен	 пост	 ял	 през	
два-три	дни	по	30	грама	хляб	
и	 пиел	 вода	 с	 мярка.	 След	
като	 по	 такъв	 начин	 старе-
цът	 Никифор	 го	 подготвил	
за	предстоящия	мъченически	
подвиг,	той	го	подстригал	във	
велика	схима	с	името	Онуф-
рий	и	го	отправил	на	остров	
Хиос	със	същия	спътник,	ста-
реца	Григорий,	когото	изпра-
щал	 и	 с	 другите	 преподоб-
номъченици.	Там	 щял	 да	 се	
извърши	този	подвиг.
	 На	остров	Хиос	св.	Онуф-
рий	 живял	 една	 неделя	 в	
пост	 и	 молитва,	 докато	 в	
петък	 -	 деня	 на	 Христовите	

страдания	-	се	явил,	облечен	
в	 турски	 дрехи,	 пред	 съди-
ята,	 открито	 похулил	 Моха-
меда	и	захвърлил	на	земята	
зелената	 чалма	 от	 главата	
си.	 Увещавали	 го,	 хвърлили	
го	 в	 тъмница,	 мъчили	 го	 и	
в	 същия	 ден	 го	 осъдили	 на	
смърт.	 На	 4	 януари	 1818	 г.	
на	 самия	 морски	 бряг	 му	
отсекли	 главата	 и	 хвърлили	
в	 морето	 тялото	 му	 заедно	
с	 пролятата	 кръв,	 за	 да	 не	
могат	 християните	 да	 взе-
мат	 за	 свое	 благоволение	
никаква	 частица-светиня	 от	
преподобномъченика.	 Преди	
кончината	му	някои	го	запи-
тали	за	името	и	за	родината	
му.	Преподобномъченикът	от-
говорил,	че	се	нарича	Матей	
и	 е	 от	 Велико	 Търново.	 По	
този	начин	той	искал	да	за-
пази	 Света	 Гора	 Атонска	 и	
своя	 манастир	 от	 неприят-
ности	 от	 страна	 на	 турците.	
Гърците	от	Атон	скоро	подир	
мъченическата	 му	 смърт	 го	
канонизирали	 и	 съставили	
житие	 и	 служба	 в	 негова	
чест.

ПОчИт към ГАБРОВскИя 
сВетец

	 През	20-те	 години	на	XIX	
век	 архимандрит	 Йосиф	 Со-
колски	посещава	Света	гора.	
След	като	се	завръща,	дона-
ся	със	себе	си	ръкописа	на	
„Габровски	сборник“,	в	който	
е	 описано	 житието	 на	 св.	
мъченик	Онуфрий	Габровски.	
То	е	преписано	от	габровеца	
Петко	х.	Манафов.
	 През	 1903	 г.	 Васил	 Ка-
рагьозов	 е	 на	 поклонение	 в	
манастира	 „Св.	 вмч.	 Георги	
Зограф“	 на	 Атон.	 Оттам	 до-
нася	житието	и	службата	на	
Св.	Онуфрий	Габровски	и	 ги	
дарява	на	Девическия	мана-
стир	 „Свето	 Благовещение	
(Габрово)“.	 Както	 сам	 пише	
във	вестник	„Търновски	епар-
хийски	вести“,	той	е	измолил	
„да	 се	 споменава	 всякога	
на	 отпуст	 църква	 името	 на	
Габровския	светия“.

ХРАм „сВ. ОНуфРИй, 
ДАмАскИН И ВсеХ 
мучеНИкОВ ГАБРОВскИХ“

беше	 осветен	 на	 1	 ноември	

2020	г.	в	квартал	Голо	бърдо	
в	Габрово.
	 Първата	 копка	 на	 храм	
„Св.	 Онуфрий,	 Дамаскин	 и	
всех	 мучеников	 Габровских“	
беше	 направена	 точно	 де-
сет	 години	преди	 това,	на	6	
октомври.	 Проектирането	 е	
започнало	 преди	 повече	 от	
20	 години	 на	 терен,	 предос-
тавен	 от	 Общината.	 Архите-
ктурният	 проект	 е	 дело	 на	
арх.	Иван	Николов.
	 Техническият	 проект	 е	
изработен	 безвъзмездно	 от	
бившия	кмет	на	Габрово	инж.	
Богомил	Белчев.	Изпълнител	
е	габровската	фирма	„Фаво-
рит“	ООД.
	 На	южната	вътрешна	сте-
на	в	 храма	е	изписан	след-
ният	 текст:	 „Съгради	 се	 и	
се	 освети	 тази	 църква	 „Св.	
Онуфрий,	 Дамаскин	 и	 всех	
мучеников	 Габровских“	 в	
лето	 господне	 2020	 при	 ар-
хипастирското	 светителство	
на	 Негово	 Високопреосве-
щенство	 Великотърновский	
Митрополит	 Григорий.	 Бла-
годарение	на	щедрото	дари-
телство	 на	 Министерски	 съ-
вет	 на	 Република	 България,	
на	 г-н	 Лалю	 Метев	 и	 много	
други	спомоществователи	за	
завършването	 на	 този	 нов	
Божи	дом	на	град	Габрово“.
	 Строителството	 стартира	
през	2016	г.	През	септември	
2017	 г.	 държавата	 отпусна	
180	000	лева.	Следващата	го-
дина	правителството	отпусна	
още	315	000	лв.	за	довърши-
телните	дейности.	Лальо	Ме-
тев	-	217	400	лв.	Юридическо	
лице	от	Бургас	 -	100	000	лв.	
Юридическо	лице	от	Габрово	
-	60	000	лв.	Фирма	„Алфрида	
Пеев“	 -	 50	 000	 лв.	 Физиче-
ски	 и	 юридически	 лица	 с	
труд	 и	 по-малки	 суми	 –	 24	
710	 лв.	 Арх.	 Иван	 Николов	
дари	 архитектурния	 проект,	
инж.	 Богомил	 Белчев	 дари	
техническия	 проект.	 Община	
Габрово	 участва	 активно	 с	
благотворителна	 кампания,	
наречена	 ДА	 БЪДЕ	 новият	
храм	на	Габрово.
 
	 Рисунката	 е	 на	 Николай	
Попов	от	Габрово

П реподобни Онуфрий Габровски бил 
родом от гр. Габрово, Великотър-
новска епархия. като юноша за 

буйство наказан от баща си, безразсъдно 

заявил, че ще се потурчи. Разкаял се за 
това, отишъл в света гора и Хилендар-
ския манастир. Приел монашество с име 
манасий, подвизавал се строго. Отишъл 

на остров Хиос и пред съда с отвращение 
отрекъл мохамеданството и за Христо-
вата вяра бил обезглавен в 1818 година на 
32-годишна възраст.

Вчера Бълãарñката правоñлавна църква почете паметта 
на Св. препоäоáномъченик Онуфрий Гаáровñки, заãинал 
мъченичеñки на 4 януари преäи 205 ãоäини
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 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 и котли са без помпа и разширителен съд.  ЦЕНИТЕ СА  
ВАлИДНИ ЗА НАлИчНИ ПРОДУКТИ. Поради нестабилния пазар на 
стомани производителят си запазва правото за тяхното актуализи-
ране.
 Монтажът може да се извърши от собственика при спазване 
изискванията на производителя.
 Предлагаме проектиране и изграждане на цялостна система за 
отопление на пелети.  Монтаж - 360 лв.  
 Първоначален пуск, настройка, обучение, заверяване на гаран-
цията - 80 лв.., 96 лв. с ДДС. Профилактика и заверяване на гаран-
цията за всяка следваща година - 60 лв., 72 лв. с ДДС

Само клиентите, закупили проäукт на “Марели 
ñиñтемñ” от ИК „Колонел”, получават 
ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА ПОДДРЪжКА. 
Оñтаналите при нужäа от ãаранционен ñервиз тряáва äа 
направят заявка на телефоните на äоñтавчика.

КОНСУлТИРА, ДОСТАВя, 
МОНТИРА, ПУСКА,  ПОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 
066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
e-mail: ivan@stovesti.info

Модел „PRIMAVERA“

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
SMB50 1816,67 лв. 2180,00 лв.
SMB100 3300,00 лв. 3960,00 лв.
SMB200 4833,33 лв. 5800,00 лв.
SMB50+БУНКЕР 2016,67 лв. 2420,00 лв.
SMB100+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
SMB200+БУНКЕР 5033,33 лв. 6040,00 лв.

Пелетна горелка SMB50 - автоматично механично почистване

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

AMG 890 590,00 лв.         708,00 лв.         

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР AMG 1090 624,00 лв.         748,80 лв.         

 МОДЕЛ "AMG" AMG 1290 680,00 лв.         816,00 лв.         

Електронно управление (термостат) с Wi-Fi

*В цвят по RAL (мин. 10 бр) 25,00 лв.           30,00 лв.           

**Комплект декоративни крака 29,00 лв.           34,80 лв.           

***Трипътен винтил 88,00 лв.           105,60 лв.         

* Възможност за боядисване в цвят по RAL
** Възможност за заявка на комплект декоративни крака
*** Възможност за монтаж на трипътен винтил

ЦЕНИТЕ СА EX WORK СИМИТЛИ

Цените са валидни от 01.08.2022 г.

      

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИПредставител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК „КОлОНЕл“ ООД

произвежäа 
пелетни камини, 
котли, ãорелки, 
преäназначени за изноñ

Директно от 
произвоäителя

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Котел на пелети модел "CB", комлект с горелка и бункер

CB24P+SMB50+БУНКЕР 3750,00 лв. 4500,00 лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР 3900,00 лв. 4680,00 лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР 4275,00 лв. 5130,00 лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР 3341,67 лв. 4010,00 лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР 3966,67 лв. 4760,00 лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР 3491,67 лв. 4190,00 лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР 3658,33 лв. 4390,00 лв.
Бункер за пелети 303,33лв. 364,00лв.

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

PS8 1725,00 лв. 2070,00 лв.
PS10 1791,67 лв. 2150,00 лв.
PS12 1875,33 лв. 2250,00 лв.
PSN6 1466,67 лв. 1760,00 лв.
Jade6 1241,67 лв. 1490,00 лв.

ONYX 8 1725,00 лв. 2070,00 лв.

ONYX10 1791,67 лв. 2150,00 лв.

Aurora slim 8 1816,67 лв. 2180,00 лв.

Aurora slim 10 1900,00 лв. 2280,00 лв.

Сухи пелетни камини, модели JADE, ONYX, PS, PSN

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
PSN12/PBN12;  PS13/PB13 2291,67 лв. 2750,00 лв.
PSN18/PBN18; PS18/PB18 2541,67 лв. 3050,00 лв.
PS24/PB24 2666,67 лв. 3200,00 лв.
PSN25/PBN25 2708,33 лв. 3250,00 лв.
PSN30/PBN30; PS30/PB30 3041,67 лв. 3650,00 лв.
ONYX 12 3050,00 лв. 3660,00 лв.
ONYX 15 3133,33 лв. 3760,00 лв.
ONYX 18 3191,67 лв. 3830,00 лв.
ONYX 24 3275,00 лв. 3930,00 лв.
ONYX 30 3441,67 лв. 4130,00 лв.
Помпа+разширителен съд 191,67 лв. 230,00 лв.

Пелетна камина с водна риза - модели PSN и PS,
цена без помпа и разширителен съд

PRIMAVERA 18 4733,33 лв. 5680,00 лв.
PRIMAVERA 24 4816,67 лв. 5780,00 лв.

Цена с ДДС Без ДДС

SBN12 3880,00 лв. 3233,33 лв.

SBN18 4010,00 лв. 3341,67 лв.

SBN24 4160,00 лв. 3466,67 лв.

SBN30 4310,00 лв. 3591,67 лв.

SBN35 4460,00 лв. 3716,67 лв.

SBNAUTO12 4890,00 лв. 4075,00 лв.
SBNAUTO18 5060,00 лв. 4216,67 лв.
SBNAUTO24 5200,00 лв. 4333,33 лв.
SBNAUTO30 5350,00 лв. 4458,33 лв.
SBNAUTO35 5470,00 лв. 4558,33 лв.

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ “ECOSTAR“ И “ECOSTARAUTO“
“ECOSTARAUTO“  ВКЛЮЧВА: автоматична система за почистване на 
горивната пота, ръчна система за почистване на димогарните тръби, 
вакуумсензор, допълнителен вентилатор за първичен въздух, тъчскрийн
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Работа пРедлага
Работници за подго-
товка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-
371. [6, 2]
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0887/82-55-34. 
[19, 2]

бистРо „КаРтал“ тър-
си да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 2]
Магазин за хранител-
ни стоки „Ивекс“ търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0888/321-619. [7, 
1]
Хотел „пРиМа S“ - 
Узана търси камериерка 
с опит (може и пенси-
онери). Справки на тел. 
0888/009-001. [5, 1]
РестоРант „сопРано“ 
търси миячка, вечер. За-
плата 900 лв. Справки 
на тел. 0879/22-11-32. 
[6, 1]
заведение тъРси гот-

вачка за обедно меню 
с опит, може и млада 
пенсионерка. Справки 
на тел. 0898/441-776. 
[6, 1]
„глинени гъРнета“ 
търси хигиенистка. Ин-
формация на място. [5, 
1]
„глинени гъРнета“ 
търси барман/ка. Ин-
формация на място или 
на 0876/90-80-71. [5, 1]

гРижа за болни
и възРастни
тъРся жена за грижи 
за възрастна жена. По-
неделник - петък от 8 до 
11 часа. Справки на тел. 
0896/66-97-28. [3, 2]

автоМобили Купува
Коли, бусове, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват 
на тел. 0897/429-374.

автоМобили 

под наеМ
„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава автомобили под 
наем - справки на тел. 
0999/009-008.

сКРап, стаРи
автоМобили
ФиРМа вайКаР из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточа-
сти - справки на тел. 
0999/009-008.

пътна поМощ
вайКаР Роуд АСИС-
ТЪНС - денонощна път-
на помощ - справки на 
тел. 0999/009-008.

пРодава Разни
оРеХи с черупките, 
тазгодишни, се прода-
ват на тел. 0878/881-
501. [3, 2]

иМоти пРодава
апаРтаМент, 67 кв. м, 
на Гарата за 53 000 
лв. се продава на viber 
0034/609-917-778.

иМоти Купува
гаРаж се купува на 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 1]

иМоти дава
под наеМ
с тоМа толо гич ен 

Кабинет се дава под 
наем на тел. 066/80-
61-05. [9, 2]
поМещение - 75 кв. 
м, в идеалния център 
на Дряново се дава под 
наем на тел. 0887/087-
457 [3, 2]
гаРаж на ул. „Спорт-
на“ 3 - 45 лв., се 
дава под наем на тел. 
0895/465-050. [3, 2]
КваРтиРа се дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 
1]

иМоти тъРси 
под наеМ
КваРтиРа се търси на 
тел. 0877/495-882. [15, 
2]
КваРтиРа се търси на 
тел. 0878/872-645. [22, 
2]

стРоителство
КъРти и пробива - 
0897/832-363.
услуги с мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.

РеМонт на стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. 
[7, 2]
стРоителни РеМонти 
от А до Я се предлагат 
на тел. 0897/21-55-13. 
[3, 2]
отстРаняване на течо-
ве по покриви, капаци, 
комини, саниране, бе-
тони, вътрешни СМР - 
0888/020-187. [3, 2]
КъРтя бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [3, 
2]

вътРешен РеМонт

паРКет, дЮшеМе 
- редене, безпРа-
Хово циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - справки 
на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

безпРашно циКлене - 
0887/040-471.
вътРешни РеМонти, 
гипсокартон, бани, тапе-
ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-
194. [3, 2]

изолации
вътРешни и външ-
ни изолации със ске-
ле - справки на тел. 
0896/655-839.
алпинисти, сКе-
ле - справки на тел. 
0898/907-400.
алпинисти - справки 
на тел. 0899/321-190

ХидРоизолации
ХидРоизолация на 
покриви, гаражи, дренаж 
и други СМР - справки 
на тел. 0882/471-678. 
[3, 2]

щоРи

Eт „Кастело“ - щоРи 
- външни и вътрешни, 
вРати - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, РолетКи - 
охранителни, догРа-
Ма - алуминиева, 
PVC, баРиеРи - авто-
матични - 066/87-04-
89, 0888/255-318

виК
Машинно отпушване, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.

КоМини

пРоФесионално по-
чистване на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

К о М и н о ч и с т а ч 
с опит. чисти от-
гоРе и отдолу. 40 
лв. гаРанция. Тел. 
0894/525-258.

вРати, огРади, 
паРапети
изРаботКа на ковани 
орнаменти, парапети, 
огради, врати, порти, на-
веси, метални конструк-
ции, маси и столове. Тел. 

0876/147-440. [22, 1]

услуги

почистване на 
двоР, изХвъРляне 
на боКлуК, събаРя-
не на поКРиви, пРе-
насяне на багаж. 
изКупуване на же-
лязо. Тел. 0893/921-
083. [26, 1]

почистване
почистване на мази, 
тавани, апартамен-
ти и други помеще-
ния -  справки на тел. 
0894/265-340. [3, 2]

леКаРи
псиХиатъР и НЕВРОЛОГ 
Д-р Трифонов, Габрово, 
0885/251-655.
д-Р МаРина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 

на тел. 066/800-140
исКРа  Хо тниш-
Ка - логопед/психолог 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.com
невРоХиРуРгът д-Р 
Петър Тодоров ще из-
вършва неврохирургич-
ните прегледи през 2023 
г. в МЦ „Апогей” - гр. 
Габрово, ул. „Ивайло“ 1, 
всеки четвъртък от 10 
ч., след предварително 
записване на тел. 066 
87 64 24, от понедел-
ник до петък от 8,00 – 
17,00 ч. Първата дата е 
05.01.2023 г. Моля, но-
сете наличната медицин-
ска документация. [4, 1]

Консултации

Консултации по пен-
сиониРане (изчисля-
ване на пРогнозни 
пенсии), здРавно, пен-
сионно осигуРяване и 
дР. - ул. „Опълченска“ 45 
(срещу ДСК), 0899/654-
611.

отопление
наРязани, наце-
пени дърва, чували - 
0892/329-728.
дъРва за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
дъРва в чували и раз-
палки. Незабавна дос-

тавка. Тел. 0884/709-
093.
нацепени дъРва, раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-
ка. Тел. 0895/252-686.
дъРва в чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
дъРва за печки и ка-
мини се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъРва за огрев в чува-
ли и разпалки. Доставка 
на място. Справки на 
тел. 0877/191-102.
дъРва в чували и раз-
палки. Безплатна дос-
тавка. Тел. 0876/437-
140.

наРязани и нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
наРязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„М г - л е с “  п Ро -
дава дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
чувал дъРва - 9 лв. - 
0893/511-154 [8, 2]
Режа дъРва. Споразу-
мение само на място! 
Тел. 0894/363-580. [32, 
2]
Режа дъРва - 
0877/299-214. [24, 2]
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КапитансКи КуРсове
КуРсовете за правоспособност „Водач на кораб до 
40 БТ по море“ (капитански курсове)  под ръковод-
ството на родения в Габрово капитан Илия Дянков. 
Индивидуален график за всеки курсист. Можете да 
съчетаете учебната програма с годишната си отпуска. 
За информация и записване - тел. 0898/535-793

пРевози
пРевоз с бус до 2.5 тона в цялата страна - 
справки на тел. 0878/888-439.

КуРсове по ветРоХодство с Родения в 
габРово Капитан илия дяКов - с тРи 
пРеКосявания на атлантичесКия оКе-
ан. Курсовете се водят по индивидуален гра-
фик в акваторията на Несебър с 25-футова 
яхта. За допълнителна информация и запис-
ване - 0898/535-793

ветРоХодство

онлайн 
www.100vesti.info

еРотиКа
еРотичен Масаж - 0894/277-849. [6, 2]

пРодава тоР
обоРсКа тоР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 2]

животни пРодава
пРъчове и шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [6, 2]

доМашни лЮбиМци
КаРаКачансКа овчаР-
Ка - женска, на 1 година, 
с паспорт, се подарява 
на тел. 0897/58-36-16. 
[11, 2]

О Б я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СлУжБА НА лИЦА, 

ЗАВъРШИлИ ГРАжДАНСКИ СРЕДНИ ИлИ ВИСШИ УчИлИЩА 
(Заповед № РД-1492/09.12.2022 г.) 

20 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ
Във военно формирование 52480 – София от състава 

на  Командване за логистична поддръжка
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 27.01.2023 г. ВъВ ВОЕННО 
ОКРъжИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „Софроний Врачански” 1А.
 Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетел-
ство за управление на МПС;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	харак-
тер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВ-
СРБ:
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	
ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобож-
даването	им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-
малко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	
военно	звание.
  Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 
066/800257; справка: www.comd.bg.



5 януари 2023 г.8

	 Културният	 календар	
на	 Художествена	 гале-
рия	„Христо	Цокев“	през	
2023	 г.	 стартира	 с	 из-
ложба	 на	 студенти	 от	
Националната	 художест-
вена	академия.	В	експо-
зицията	 се	 представят	
дипломни	работи	на	въз-
питаници	 на	Приложния	
факултет	 от	 специално-
стите	 „Резба“,	 „Керами-
ка“,	 „Метал“,	 „Текстил	
–	 изкуство	 и	 дизайн“	 и	
„Дизайн	 на	 порцелан	 и	
стъкло“.	 Участници	 са:	
Десислава	 Латинова,	
Лазар	 Митрев,	Алексан-
дър	 Филипов,	 Цветина	
Генева,	Маринела	Мила-
нова	(специалност	„Рез-
ба“),	 Пламен	 Петров,	 Пламена	 Пенева,	
Светли	 Евгениев	 (специалност	 „Кера-
мика“),	 Александра	 Стоянова,	 Марина	
Пъшева,	Кристина	Николова,	Александра	
Бошнакова,	 Ина	 Валентинова,	 Антонио	
Митев	 (специалност	 „Текстил	 –	 изкуство	
и	 дизайн“),	 Василена	 Станчева,	 Цветан	
Панайотов,	Петя	Танева,	Атанас	Борисов,		
(специалност	 „Метал“),	 Кристина	 Попо-
ва,	 Снежана	Таскова,	 Ванеса	 Георгиева,	
Аника	Липсиус	 (специалност	 „Дизайн	на	
порцелан	и	стъкло“).
	 	 Целта	 на	 събитието	 е	 да	 се	

представят	 съвремен-
ните	 тенденции	 и	 тър-
сения	 в	 израстването	
на	 младите	 автори	 от	
специалности	 с	 дълго-
годишна	история	и	тра-
диции	в	Академията
		 	 	 Изложбата	 е	 орга-
низирана	 от	 Центъра	
за	 опазване	 и	 разви-
тие	 на	 традиционните	
за	 България	 приложни	
изкуства	 към	 НХА,	 а	
ръководител	 на	 проек-
та	е	доц.	Роберт	Цанев	
(на	снимката).
   откриване: 06.01.2023 
г., 17:30 ч. Хг „Христо 
цокев“, ет. 3
				Събитието	ясно	под-
чертава	 ролята	 на	 га-

лерия	„Христо	Цокев“	на	медиатор	между	
образователни	 и	 културни	 институции	 и	
акцентира	върху	съвременните	тенденции	
на	 обучението	 по	 приложни	 изкуства.	
В	 тази	 връзка	 домакините	 организират	
отворена	среща	с	пет	от	водещите	пре-
подаватели	 в	 представените	 специално-
сти	 -	 с	 начален	 час	 16.30	 в	 галерията.	
Възможност	да	зададат	своите	въпроси,	
свързани	с	кандидатстване	и	модели	на	
образование,	ще	имат	ученици	и	родите-
ли.		
 Нели Недева, ХГ „Христо Цокев”

Ванеñа Öветанова и Õриñто Вичев ñа номер еäно в áаñкетáолния „Чарäафон"
Продължава от стр. 1
Статистиката	 му	 се	 раз-
валя	 от	 участието	 в	 по-
горните	възрастови	групи.	
Иначе	 в	 своята	 -	 до	 14	
години,	 той	 е	 изключите-
лен.	През	сезона	има	изу-
мителното	 постижение	 от	
225	 точки	 в	 6	 срещи,	 или	
37.5	 на	 мач.	 За	 кадетите	
(момчета	до	16	г.)	е	запи-
сал	 31	 точки	 в	 4	 срещи,	
показател,	 с	 който	 „под-
пира“	някои	от	титулярите.
	 На	 неговото	 ниво	 е	
и	 Ванеса	 Цветанова,	 в	
„Чардафон“	от	сезон	2020-
2021	г.	Нейни	треньори	са	
Анита	 и	 Виктор	 Круше-
ви.	 Ванеса	 впечатли	 още	
при	 дебюта	 си	 при	 12-го-
дишните,	 отбелязвайки	 98	
точки	 в	 8	 срещи.	 През	
този	 сезон	 има	 114	 в	 6	
мача	 за	 14-годишните,	 но	
резултатите	 й	 биха	 били	
значително	 по-добри,	 ако	
групата,	в	която	отборът	й	
играе,	 е	 по-равностойна.	
„Чардафон“	 е	 в	 обединя-
ващите	 зони	 „Мизия“	 и	
„Загоре“,		Дивизия	„Изток“	
заедно	 със	 сливенския	
„Тони	7“	и	„Вихър“	(Айтос).	
Габровки	 имат	 6	 победи	
с	по	над	40	точки	в	шест	
срещи	 и	 треньорското	
ръководство	 ограничава	
престоя	 на	 терена	 на	 ли-
дерките,	давайки	шанс	за	

изява	 на	 всички	 момиче-
та.	
	 Ванеса	еднозначно	бе	
определена	за	номер	едно	
в	 женското	 направление.	
Христо	 имаше	 сериозна	
конкуренция	 в	 лицето	 на	
Андреан	 Деков,	 който	 за	
втора	 поредна	 година	 е	
в	 отлична	 форма.	 През	
миналия	 сезон	 отбеляза	
252	 точки	 в	 13	 мача	 за	
юношите	 и	 256	 в	 19	 за	
мъжете.	 В	 настоящия	 -	
2022-2023	тръгна	съответно	

с	80	от	четири	мача	и	
33	от	 5.	В	 клуба	е	от	
2017	 година,	 изиграл	
е	 133	 срещи,	 има	 от-
белязани	 1320	 точки,	
спечелени	 259	 борби,	
има	 и	 69	 асистенции.	
Като	се	изключат	точ-
ките,	 статистиката	 е	
само	от	мачовете	при	
мъжете.
	 Отличието	 за	
спортист	 номер	 едно	
на	 „Чардафон“	 се	
връчва	 за	 трети	 път.	
Негови	 първи	 носите-
ли	 през	 сезон	 2013-
2014	 станаха	 Симо-
на	 Стефанова,	 която	
вчера	 навърши	 26	 го-
дини,	 и	 Стефан	 Ива-
нов	 -	 Джордъна,	 сега	
състезател	на	мъжкия	
отбор	 на	 „Чардафон“	
и	треньор	на	тревнен-
ския	 „Зограф“.	 През	

миналата	 година	 за	 но-
мер	едно	заслужено	бяха	
обявени	 националката	
Стела	 Симеонова,	 която,	
за	 съжаление,	 се	 отказа	
от	баскетбола,	и	Боримир	
Алексиев.
	 Идеята	 бе	 Христо	 и	
Ванеса	да	получат	памет-
ните	си	плакети	по	време	
на	предновогодишния	бас-
кетболен	 празник	 в	 зала	
„Орловец“	 на	 29	 декем-
ври,	 но	 семейни	 ангажи-

менти	 на	 двамата	 проме-
ниха	 намеренията.	 Иначе	
в	шоуто,	продължило	от	9	
до	 18	 часа,	 се	 включиха	
над	120	състезатели.	Изи-
граха	се	и	5	контроли	-	за	
момчета,	 момичета,	 юно-

ши	и	мъже.	В	празника	се	
включиха	 не	 малко	 роди-
тели,	а	и	хора	от	публика-
та,	 които	 демонстрираха	
можене	под	двата	коша.
	 За	 приноса	 им	 за	
възстановяването	 на	 бас-

кетбола	 в	 Габрово	 и	 във	
връзка	 с	 пенсионирането	
им	бяха	отличени	и	двама	
ветерани	 -	 Петър	 Прода-
нов	 и	 Николай	 Вътков.	
Проданов	е	член	на	упра-
вителния	съвет	на	клуба	и	

активен	 участник	 в	 орга-
низационната	 дейност	 на	
клуба,	 Вътков	 бе	 първият	
треньор	на	кадети	и	юно-
ши	 след	 2009-та,	 досега	
помага	 на	 наследилия	 го	
Антонио	Станков.	

Петър Проданов

Николай Вътков бе основно действащо лице и при кастинга  
в зала "Орловец" за сформиране на отбори при възстановя-
ването през септември 2009 г. на закрития през 1975 г. 
баскетболен клуб "Чардафон-Орловец"

ЮлИяНА ЦАНЕВА

	 Снежана	Бончева	Сто-
янова	–	дългогодишен	тре-
ньор	 по	 баскетбол	 в	 БК	
„Зограф“,	 почина	 вчера	
в	 родната	 Трявна.	 Тя	 бе	
в	 редиците	 на	 клуба	 още	
от	 основаването	 му	 през	
2009	 година	 и	 предаваше	
своите	 знания	 и	 опит	 на	
младите	 ни	 състезатели.	
Снежана	бе	човек	за	при-
мер	 и	 подражание	 –	 в	
спортната	си	кариера	се	е	
състезавала	в	група	„А“	от	
ББЛ	при	девойките	и	група	
„Б“	от	ББЛ	при	жените.
	 Към	 съболезнованията	
на	кмета	на	Община	Тряв-
на,	 на	 целия	 екип	 на	 об-
щинска	 администрация	 се	
присъедини	и	администра-
тивното	 и	 треньорско	 ръ-
ководство	 на	 габровския	

„Чардафон“,	който	от	годи-
ни	поддържа	тесни	връзки	
със	 „Зограф“!	 Всички	 те	

изказват	 своите	 искрени	
съболезнования	на	семей-
ството	и	близките	на	Сне-

жана	Стоянова!
	 Поклон	 пред	 светлата	
й	памет!

"Зоãраф" оñтана áез Снежана Стоянова
УВАЖАЕМИ ОПЕЧАЛЕНИ БЛИЗКИ И СРОДНИЦИ,

	 Приемете	моите	най-сърдечни	и	искрени	съболезно-
вания	по	повод	кончината	на	един	от	най-достойните	
и	 обичани	 треньори	 в	 редиците	 на	 баскетбола	 в	 гр.	
Трявна	 –	 Снежана	 Бончева	 Стоянова!	 Човек	 за	 пример	
и	 подражание,	 дал	 сърцето	 и	 душата	 си	 за	 спорта	 и	
развитието	на	нашите	деца!

	 Баскетболен	клуб	„Зограф“	–	гр.	Трявна	бе	второто	
семейство	 на	 Снежана!	 Тя	 бе	 дългогодишен	 треньор	
там	още	от	основаването	на	 клуба	 през	 2009	 година!	
Със	своята	усмивка	и	добра	душа	тя	успяваше	умело	да	
предава	своите	знания	и	опит	на	не	едно	или	две	поко-
ления	млади	баскетболисти	в	гр.	Трявна.	Борбеността,	
хъса	и	амбицията	й	за	победа	се	усещаха	винаги	на	те-
рена,	а	най-голямата	й	радост	бяха	децата!
	 В	 този	 тежък	 за	 всички	 нас	 момент	 й	 оставаме	
благодарни	 и	 се	 прекланяме	 пред	 светлата	 й	 памет!	
Името	й	няма	да	бъде	забравено!
 Дълбоки	съболезнования!	Да	почива	в	мир!

 С уважение,
СИлВИя КРъСТЕВА,

Кмет на Община Трявна

	 Стефан	 Кацарски	 от	
ПГМЕТ	 „Ген.	 Иван	 Бъчва-
ров“	бе	удостоен	с	награ-
дата	 „Учител	на	 годината”	
2022	 г.	 на	 Община	 Се-
влиево.	 Той	 е	 завършил	
Националната	 спортна	
академия	 „Васил	 Левски“	
с	 три	 профила:	 футбол,	
спортен	мениджмънт,	пре-
подавател	 по	 физическо	
възпитание	и	спорт.		След	
дипломирането	 си	 е	 при-
ет	 като	 треньор	 в	 ЦСКА,	
а	 след	 това	 продължава	
треньорската	си	професия	
в	частна	школа	по	футбол.	
От	3	 години	е	преподава-
тел	 по	 физическо	 възпи-
тание	и	спорт.	Желанието	
да	 работи	 с	 ученици	 и	
добрата	колегиална	среда	
му	 помагат	 бързо	 да	 на-
влезе	 в	 педагогическата	
професия.

Стефан Кацарñки е 
учител на ãоäината

Изложáа на ñтуäенти от Националната хуäожеñтвена 
акаäемия ñе открива в петък в ÕГ "Õриñто Öокев"

студентите са от специалностите „резба“, „Керамика“, „метал“, 
„текстил – изкуство и дизайн“ и „Дизайн на порцелан и стъкло“ на НХА

	 На	 	6		януари	2023	 г.	от	
17	:	30	часа	в	Хаджистояно-
вото	училище		ще	бъде	от-
крита	 изложбата	 „Спомен	
за	вяра“	с	икони	от	фонда	
на	 Историческия	 музей	 в	
Севлиево.	 	Събитието	 ще	
бъде	открито	официално		с	
концерт	 на	 трио	 „Мелос“,	
които	 ще	 изпълнят	 	орто-
доксална	 музика.	 По-го-
лямата	 част	 от	 иконите	 в	
експозицията	са	рисувани	
около	 средата	 на	 XIX	 век			
за	християнски	храмове	в	
района	.	Основната	част	са	
дело	на	известната	школа	
на	тревненските	зографи.		
	 А	кцент	 в	 изложбата	 е	

един	 особено	 ценен	 екс-
понат	от	постоянната	екс-
позиция	-	домашна	икона,	
поръчана	 от	 севлиевския	
първенец	Хаджи	Сава	Рад-
ков,	няколко	години	преди	
да	бъде	убит	в	дома	си	от	
наемници,	 заедно	 с	 брат	
си.	Тази	икона	е	шедьовър	
на	 един	 от	 най-прочути-
те	 зографи	 -	 Захария	 Ца-
нов	от	Трявна.		Р	исувана		е		
през	1842		година.		
	 Тази	 малка	 изложба	
от	ценни	предмети	на	въз-
рожденското	 изкуство	 е	
по	повод	поредицата	голе-
ми	 християнски	 празници	
през	месец	януари.

Изложáа на икони от фонäа 
ñи поäрежäа Иñторичеñкият 
музей в Севлиево


