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прогноза
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курсоВЕ  ЧЕТВЪРТЪК 270/130                   ПЕТЪК 300/150                     СЪБОТА 250/160

	 „Образованието	и	нау-
ката	са	неотменим	нацио-
нален	приоритет	и	служеб-
ното	 правителство	 прави	
всичко	 необходимо,	 за	 да	
ги	 развива.“	 Това	 заяви	
министър-председателят	
Стефан	 Янев	 при	 откри-
ването	 на	 новата	 учебна	
година	в	Основно	училище	
„Неофит	 Рилски“	 в	 Габро-
во.	 Премиерът	 поздрави	
учениците	 и	 техните	 пре-
подаватели	 и	 им	 пожела	
успех	 в	 стремежа	 им	 към	

нови	знания	и	постижения.	
Министър-председате-

лят	 изказа	 благодарност	
към	 учителите	 за	 труда	
и	 отдадеността	 им	 към	
професията.	 Стефан	 Янев	
сподели	 добрите	 си	 впе-
чатления	 от	 посещението	
на	ученици	от	Клуб	„Тради-
ции	и	ценности“	на	габров-
ското	 училище	 в	 Минис-
терския	 съвет	 преди	 два	
месеца.	

„Стремежът	 към	 зна-
ние	е	похвален	и	ни	води	

напред	 -	 обърна	 се	 към	
учениците	 премиерът.	 -	
Знанието	 е	 това,	 което	
е	 ценното,	 и	 това,	 кое-
то	 трябва	 да	 търсите	 и	
преследвате	 във	 вашето	
ежедневие	 в	 училище.	
Знанието	 е	 ценност,	 която	
заслужава	 да	 бъде	 тър-
сена.	 Пътят	 е	 труден,	 но	
е	 труден,	 именно	 защото	
знанието	е	ценно.	По	този	
път	вашият	естествен	при-
ятел	и	съюзник	са	вашите	
учители.             стр. 8

Премиерът Яíев уäàри 
първия учеáеí звъíец 
в ОУ "Неîфит Рилски"

СТЕФКА БУРМОВА

След края на тържест-
вената част в училище 
„Неофит Рилски“ преми-
ерът Стефан Янев комен-
тира пред медиите поли-
тически теми, свързани 
с актуалната ситуация в 
страната.

 
 - Г-н Янев, днес всич-

ки си задават въпроса от 
утре Вие ли ще бъдете от-
ново служебен премиер?

-	Това	ли	е	най-важни-
ят	въпрос	за	обществото?

- Да, важен е!
-	Добре,	щом	е	важен,	

ще	 отговоря.	 Да,	 очаквам	
аз	 да	 бъда	 този	 човек,	
който	 ще	 бъде	 министър-

председател	на	следващо-
то	служебно	правителство.	
Предвид	 ситуацията	 по	
развитието	 на	 политиче-
ския	 процес	 тази	 година,	
нито	45-ят,	нито	46-ят	пар-
ламент	 успяха	 да	 излъчат	
стабилно	 парламентарно	
мнозинство,	 което	 да	 из-
лъчи	правителство.	Така	че	
в	изпълнение	на	Конститу-
цията	 Президента,	 мисля,	
че	 вече	 е	 подписал	 Указ,	
който	ще	влезе	в	сила	от	
утре	 (днес)	 и	 съответно	
ще	 имаме	 ново	 служебно	
правителство.

- Да очакваме ли дру-
ги промени и какви ще 
бъдат те?

-	Винаги	трябва	да	оч-
аквате	 промени.	 Такъв	 е	

животът.	 Нека	 да	 видим	
Указа	публикуван	и	тогава	
да	говорим.	Да	не	се	ока-
же,	че	е	нещо	преди	вятъ-

ра	–	така	да	сме	тръгнали	
да	тичаме.

- Ще има ли министри 
от сегашното служебно 
правителство, които ще 
основат нова политиче-
ска формация?

-	 В	 момента	 аз	 съм	
изпълняващ	 длъжността	
министър-председател	 на	
служебното	 правителство.	
Основната	 задача	 на	 слу-
жебното	 правителство	
знаете,	 макар	 и	 да	 не	 е	
ограничено	 по	 Конститу-
ция,	 но	 при	 липсата	 на	
Парламент	и	смислена	за-
конодателна	 инициатива,	
която	 да	 определя	 нови	
политики,	е	да	проведе	по-
редните	избори.	Наистина,	
в	 нашия	 случай	 за	 пър-

ви	 път	 три	 последовател-
ни	 избора	 в	 една	 година,	
което	означава,	че	в	тази	
предизборна	 ситуация	 ро-
лята	на	служебния	кабинет	
е	да	бъде	еднакво	отворен	
и	 еднакво	 отговорен	 към	
всички	 политически	 фор-
мации.	 Дали	 са	 нови	 или	
са	 стари,	 третирането	 им	
ще	 бъде	 по	 един	 и	 същи	
начин.	 И	 подготовката,	 и	
участието	 на	 всички	 тези	
формации	ще	бъде	в	рам-
ките	на	закона	и	на	това,	
което	 обикновено	 се	 пра-
ви.

Дали	ще	има	или	няма	
да	 има	 нови	 политически	
формации,	 преди	 всичко	
зависи	от	хората,	от	граж-
даните.													 стр. 2 

Яíев: „Дà, îчàквàм äà áъäà миíистър-преäсеäàтел 
íà слеäвàщîтî служеáíî прàвителствî"

ВЕлА лАзАРОВА

	 Шесто	 основно	 учили-
ще	 „Иван	 Вазов”,	 извест-
но	 като	 „Зеленото	 учили-
ще”	 в	 Габрово,	 посрещна	
тържествено,	 с	 желание	
и	 готовност	 за	 63-ти	 път	
своите	 ученици	 в	 първия	
учебен	 ден	 при	 спазване	
на	 всички	 противоепиде-
мични	ковид	мерки.
	 Едно	 малко,	 но	 мно-
го	 спретнато	 и	 обновено	
училище,	 в	 което	 18	 пре-
подаватели		обучават		115	
ученика.	 Дечицата,	 които	
пристъпват	 за	 първи	 път	
училищния	 праг,	 са	 една	
паралелка.

	 Училище	 „Иван	 Вазов”	
е	известно	със	своята	еко-
логична	 насоченост.	 Ра-
боти	 по	 много	 проекти	 и	
програми,	 свързани	 със	
здравето	 и	 екологията	 на	
учениците.
	 „Всички	 ние	 сме	 по-
следователи	на	един	велик	
българин	 -	 Иван	 Вазов,	
патрон	 на	 училището,	 бо-
гът	 на	 българската	 сло-
весност.	Ние	учим	нашите	
ученици	да	тачат	като	него	
българската	 история,	 да	
ценят	красотата	на	българ-
ската	 природа.	 Радваме	
се	и	сме	щастливи	с	деца-
та,	че	сме	на	присъствено	
обучение,	 че	 сме	 отново	

заедно	в	училище”,	отбеля-
за	развълнувана	директор-
ката	 Стилияна	 Постомпи-
рова.
	 В	 тържествен	 строй	
под	звуците	на	марш	мина	
знамето	на	училището,	на-
ционалното	знаме,	това	на	
Европейския	съюз.
	 В	 своето	 обръщение	
към	 възпитаниците,	 пре-
подавателите,	 родители-
те,	 гостите	 на	 тържество-
то	 директорът	 Стилияна	
Постомпирова	 припомни,	
че	 първият	 училищен	 звъ-
нец	приканва	всички	свои	
ученици	да	минат	 под	 ар-
ката	на	знанието.	
	 Поздрав	 на	 вълнува-

щия	 празник	 отправиха	
Стиляна	Тинчева	 -	 замест-
ник	областен	управител,	с	
пожелание	към	учениците:	
„Бъдете	любопитни,	искай-
те	 да	 знаете	 и	 знайте,	
за	 да	 можете.	 Не	 се	 от-
казвайте	 пред	 трудности-
те	 и	 помнете,	 че	 успява	
този,	 който	 е	 дръзнал	 да	
бъде	 първи”,	Мария	Йозо-
ва	 -	 зам.-кмет	 на	Община	
Габрово,	 Йордан	 Белев	 -	
общински	съветник	и	при-
ятел	на	училището.

 продължава на стр. 5

Свърши межäучàсиетî лятíî, зàпîчíà íîвият учеáеí чàс в ОУ „Ивàí Вàзîв”

45-ти межäуíàрîäеí фестивàл Дíи 
íà кàмерíàтà музикà Гàáрîвî`2021 -
кîíцерт íà "Сîфийски сîлисти" 8

СВЕТОзАР ГАТЕВ

	 Симеон 	 Деянов ,	
Христина	 Козарева	 и	
Алекс	 Сархачев	 донесо-
ха	медали	на	„Узана	2007“	
от	Държавното	първенство	
по	 ски	 бягане	 с	 ролкови	
ски.	Шампионатът,	органи-
зиран	 от	 БФСки,	 се	 про-
веде	 на	 Юндола.	 Участие	
взеха	близо	150	състезате-
ли	 във	 всички	 възрастови	
групи	 от	 цяла	 България,	
които	 се	 състезаваха	 в	
дисциплините:

продължава на стр. 2

Четири îтличия зà "Узàíà 2007" îт лятíîтî 
äържàвíî първеíствî пî ски áяãàíе

„Приäвижвàйте се устîйчивî. Бъäете 
зäрàви”, призîвàвà Еврîпейскàтà 
кîмисия в сеäмицàтà íà мîáилíîсттà 2
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ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО

ОР	ГА	НИ	ЗИ	РА	лИ	цЕН	ЗИ	РА	НИ	КУР	СО	ВЕ	ЗА:	
 огняр
 кранисТ 
 Мо То ка рис Т
 Ма ши нисТ на пъТ но-
 сТро и ТЕл ни Ма ши ни
 гоТВач
 Бар Ман-сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо р

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 Ма сажисТ
 Маникюр
 пЕдикюр
 нокТопласТика
 сТроиТЕл
 заВарчик
 Вик
 ЕлЕкТроМонТьор

0889/900-000 от 10:00 до 14:00

Зов за помощ

Близо 100 000 лева
са необходими на 

Галя МарГаритова илиева,
 треньор по баскетбол, която страда 

от първично прогресивна множествена склероза 
в напреднал стадий 

и се нуждае от скъпоструващо лечение! 

Моля поМоГнете! 

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ 
цЕнТър гаБроВо и горна оряхоВица 

уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 В периода 29.09.2021 - 30.09.2021 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на община Трявна: с.	Креслевци;	с.	Мръзеци;	
с.	 Бъзовец;	 с.	 Велчевци;	 с.	 Власатили;	 с.	 Гайдари;	
с.	Свирци;	с.	Иринеци;	с.	Ралевци;	с.	Станчев	хан;	
с.	Папура;	с.	Горни	и	Долни	Дамяновци;	с.	Руевци;	
с.	Малчевци;	с.	Сливово;	с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	с.	
Прозорковци;	 с.	Конарско;	 с.	 Радоеви;	 с.	Бахреци;	
с.	Стеевци;	с.	Шипково;	с.	Престой;	с.	Милевци;	с.	
Явор;	с.	Рашеви;	с.	Койчевци;	с.	Кръстец;	СТП	„Хи-
жите“	и	МТП	„Марков	ток“.

 Електроразпределение Север АД, Разпределите-
лен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн 

оБслужВащ цЕнТър гаБроВо и горна оряхоВица уВЕ-
доМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 На 06.10.2021 г. от 08:30 до 15:30 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на град 
Габрово: ул.	„Коста	Евтимов“.

 На 05.10.2021 г. от 09:00 до 15:00 ч. поради	 извършване	 на	
профилактика	на	съоръженията	 за	доставка	на	електроенергия	ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на община Габрово: 
връх	Шипка	-	„Нуртс	България“	ЕАД,	връх	Шипка,	„АПИ	-	ОБластно	
пътно	управление“,	„Арсенал“	АД,	„Войводов	-	Ст.	Войводов“	ЕООД,	
Национален	 парк-музей	 „Шипка-Бузлуджа“,	 „НИК-Стефанов“	 ЕООД,	
ОПУ	-	Стара	Загора,	„Хавай	71“	ООД,	Електроразпределение	Север	
АД,	връх	Шипка,	„Горски	рай	87“	ЕООД,	връх	Шипка	 -	Национален	
парк-музей	„Шипка-Бузлуджа“.

 На 05.10.2021 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на град 
Габрово: ул.	„Бойката“	№	60,	61,	62,	64,	65,	66,	667,	69,	70,	74,	75,	77,	
78,	79,	81,	82,	83,	86,	88,	90,	94,	95,	96,	97,	98,	109,	111,	117	и	119,	ул.	
„Златарска“	№	13,	16,	17,	19,	20,	21,	22,	24	и	25,	ул.	„Златен	дол“	№	3,	
4,	5,	7,	8,	9,	11,	15	и	17,	ул.	„Зов“	№	1,	2	и	4,	ул.	„Мак“	№	1,	2,	6	и	12,	
ул.	„Просвета“	№	5,	ул.	„Рибарска“	№	6	и	8,	ул.	„Рожен“	№	1,	2,	3,	4,	
5,	7,	9,	10,	12	и	15,	ул.	„Съгласие“	№	1,	2,	4,	9,	11,	13,	14,	15,	17,	19,	20,	
21,	25	и	27,	„Хилда“	ЕООД,	ЕТ	„Натали“,	ДП	НКЖИ	Поделение	СТ.
	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни от 
08:30 до 09:30 ч. и от 16:00 до 17:00 ч.	в	районите	на	община Габро-
во:	ул.	„Батак“	№	1,	2,	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	17,	19,	21,	25,	29,	
33,	35,	37,	39,	41,	43,	45,	47	и	49,	ул.	„Орловска“	№	164,	168,	172	и	187,	
„Бизнес	 център	 Габрово“	 ЕООД,	 „Екоресурс“	 ЕООД,	 „Инструмент“	
ЕООД,	 „В.	Василев	и	синове“	ЕООД,	 „Реми	авто“	ЕООД,	 „Трончев“	
ЕООД,	„Вентилация	и	климатизация“	ООД,	ул.	„Батак“	№	29	-	„МТХ	
България“	ЕООД,	ул.	„Батак“	№	31	-	„Вивет	трейдинг“	ЕООД,	ул.	„Бой-
ката“	№	1,	ул.	„Василка	Бенева“	№	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	
14,	15,	17	и	19,	ул.	„Етрополе“	№	1,	3,	5	и	7,	ул.	„Минка	Стефанова“	
№	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	и	13,	ул.	„Съдружие“	№	2,	ул.	„Чая“	№	

2,	МКБ-3	ООД,	„Андрей	Стоянов	7“	ЕООД,	„МСП-Трейд“	ЕООД,	„Боби	
Фишер“	ООД,	„Чапек“	ЕООД,	„Дойнов	авто“	ЕООД,	ЕТ	„АИА	Андрей	
Андреев“,	ул.	„Бойката“	№	60,	61,	62,	64,	65,	66,	667,	69,	70,	74,	75,	77,	
78,	79,	81,	82,	83,	86,	88,	90,	94,	95,	96,	97,	98,	109,	111,	117	и	119,	ул.	
„Златарска“	№	13,	16,	17,	19,	20,	21,	22,	24	и	25,	ул.	„Златен	дол“	№	
3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	15	и	17,	ул.	„Зов“	№	1,	2	и	4,	ул.	„Мак“	№	1,	2,	6	и	
12,	ул.	„Просвета“	№	5,	ул.	„Рибарска“	№	6	и	8,	ул.	„Рожен“	№	1,	2,	
3,	4,	5,	7,	9,	10,	12	и	15,	ул.	„Съгласие“	№	1,	2,	4,	9,	11,	13,	14,	15,	17,	
19,	20,	21,	25	и	27,	„Хилда“	ЕООД,	ЕТ	„Натали“,	ДП	НКЖИ	Поделение	
СТ,	ул.	„Бойката“	№	117,	ЕМБОС	ООД,	ЕТ	„Геммарк	-	Гошо	Георгиев“,	
„Хемус	-	автотранспорт“	АД,	с.	Брънеците,	с.	Ангелов,	с.	Донино,	с.	
Копчелиите,	с.	Иванковци,	с.	Спасовци,	с.	Орловци,	с.	Калчовци,	с.	
Овощарци,	с.	Балиновци,	с.	Кметовци,	с.	Съботковци,	с.	Кметовци,	
с.	Семерджиите,	с.	цвятковци,	с.	Редешковци,	с.	Черневци,	с.	Черне-
вци	-	„Дамера	хотелс“	ООД,	с.	Трапесковци,	с.	Боженци.

 На 01.10.2021 г. от 08:30 до 13:00 ч. поради	 извършване	 на	
профилактика	на	съоръженията	 за	доставка	на	електроенергия	ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на град Габрово:	ул.	
„Генерал	Николов“	№	1	и	50,	ул.	„Кожарска“	№	1,	ул.	„Тотьо	Бенев“	№	
7,	ул.	„Христо	Смирненски“	№	35	и	39,	ЕТ	„Фортуна-1	-	Хр.	Христов“,	
„Венци	М-94“	ЕООД,	„Верона	-	РН“	ООД,	„Г	-	ТУУлС-ГН“	ООД,	„КЕЙ	
КЕЙ	2“	ЕООД,	„Яръмов	Ац“	ООД,	„Веко	ойл“	ЕООД	-	клон	Габрово,	
„Ромпетрол	България“	ЕАД,	ул.	„Тотьо	Бенев“	№	7	-	„Мони“	ЕООД,	ул.	
„Александър	Стамболийски“	№	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	
15,	17,	19,	21,	23,	25,	27,	29,	33,	35	и	37,	пл.	„Белорусия“	№	5,	ул.	„Па-
триарх	Евтимий“	№	14,	16,	19,	21,	23,	25,	27	и	29,	ул.	„Христо	Ботев“	№	
33	и	35,	ул.	„Христо	Конкилев“	№	9,	24	и	26,	ул.	„Шейново“	№	1,	2,	3,	
4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18	и	19,	ЕТ	„Дани	-	МС	-	М.	
Славчева“,	СД	„ДЕР-ГА	-	МАКС“,	„Палисандър-лес“	ЕООД,	„Евробилд“	
ООД,	„Брод	инвест“	ЕООД,	„Бюро	за	развитие	и	т-ка“	ЕООД,	„Хри-
си“	ООД,	„Скала“	ЕООД,	„Фулмакс	-	21“	АД,	„Мегастрой	Про“	ЕООД,	
„Петър	П.	Каменов“	ЕООД,	„Паула	комерс“	ЕООД,	„Краб	електрик“	
ЕООД,	ул.	„Брянска“	№	68	-	Дом	на	хумора	и	сатирата,	ул.	„Аврам	
Гачев“	№	1,	33	и	35,	„Вентилация	и	климатизация“	ООД.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ 
център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за 
възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна 
информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн 

оБслужВащ цЕнТър гаБроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 
 На 13.10.2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на град Габрово: бул.	„Априлов“	от	№	45	
до	61,	ул.	„Неофит	Рилски“	№	33,	ул.	„Юрий	Венелин“	от	№	1	до	11	и	от	№	2	–	30,	
ул.	„Райчо	Каролев	№	2,	ул.	„Иван	Гюзелев”	№	1	–	3,	ул.	„Априловска”	№	7-	11,	
фирма	„ВАС“	със	седалище	булевард	„Трети	март“	№	7,	ТД	на	НАП	на	ул.	„Апри-
ловска”	№	9,	„Габрово	Днес	09“	ООД,	„Общинска	банка”	АД,	ул.	„Ясен“	№	1	-	21	/	
2	–	28,	ул.	„Даскал	Алекси”	№	1	–	7,	2	-	10,	ул.	„Йосиф	Соколски”	№	18-38,	21-47,	ул.	
„Панчо	Владигеров”	№	1	–	11,	2	-	4,	ул.	„Бенковска”	№	1	–	5	и	4,	ул.	„Добри	Чин-
тулов”	№	4,	ул.	„Капитан	Дядо	Никола”	№	22	–	30,	47	–	77,	ул.	„Христо	цокев”	№	
1	и	6,	цДГ	„Перуника“	1,	Медицински	център	„Свети	Ив.	Рилски“,	РИОКОЗ,	фирма	
„Комелект“,	Стоматология,	фирма	„Стефани	2004“	ЕООД,	фирма	„Румен	Панчев	и	
син”	ЕООД.

 На 12.10.2021 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град Габрово:	 бул.	 „Столетов“	№	
104	-	164	/	№	175	–	221,	с.	Тодоровци,	ул.	„Негенска	пътека”,	ул.	„Бузлуджа”,	ул.	
„Стомана”,	ул.	„Даме	Груев”,	ул.	„Слава”,	ул.	„Теменуга”,	фирмите	„Технолес”,	бен-
зиностанция	„лукоил”	-	кв.	Бичкиня	и	фирма	„РИГ”	ООД.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово 
и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

МилКА АСЕнОВА, 
РиОСВ - ВЕлиКО 

ТъРнОВО 

Европейската	 седмица	
на	мобилността	е	водеща-
та	 кампания	 на	 Европей-
ската	комисия	за	повиша-
ване	 на	 осведомеността	
относно	 устойчивата	 град-
ска	мобилност.	Насърчава	
промените	 в	 поведение-
то	 в	 полза	 на	 активната	
мобилност,	 обществения	
транспорт	 и	 други	 чисти,	
интелигентни	 транспортни	
решения.	 цели	 да	 поощ-
ри	 органите	 на	 местното	
управление,	 училища,	 не-
правителствени	 и	 бизнес	
организации	 да	 популяри-
зират	 в	 обществото	 еко-
съобразното	придвижване.	

Европейската	 сед-
мица	 на	 мобилността	 се	
провежда	 всяка	 година	 в	
периода	 16-22	 септември.	
За	 2021	 година	 темата	 е	
„Придвижвайте	 се	 устой-
чиво.	 Бъдете	 здрави“	 с	
идеята	хората	да	се	насър-
чат	 да	 поддържат	 добра	

физическа	 и	 психическа	
форма,	 проучвайки	 красо-
тите	 на	 своя	 град,	 регион	
или	 държава,	 както	 и	 да	
проявяват	 загриженост	 за	
околната	среда	и	здравето	
на	другите,	когато	избират	
начина	си	на	транспорт.

Четирите	основни	под-
теми	 са	 психично	 и	 фи-
зическо	 здраве,	 безопас-
ност	 и	 отговорът	 срещу	
COVID-19.	Неслучайно	пси-
хичното	 здраве	 е	 прио-
ритетен	 въпрос,	 тъй	 като	
Европейската	 седмица	 на	
мобилността	 препоръчва	
по-задълбочено	 разглеж-
дане	 на	 връзката	 между	
психичното	здраве	и	град-
ската	мобилност	-	въпрос,	
който	придоби	все	по-голя-
мо	 значение	 по	 време	 на	
пандемията.	

Друга	 приоритетна	
подтема	 е	 физическото	
здраве,	 която	 разглеж-
да	 въздействието	 на	 за-
мърсяването	 на	 въздуха,	
шумовото	 замърсяване	 и	
ползата	 от	 активната	 мо-
билност.	 Подтемата	 за	

безопасността	 представя	
последните	 промени	 от-
носно	 транспортната	 без-
опасност,	 интеграцията	 на	
хората	 с	 намалена	 под-
вижност	 и	 комплексните	
мерки	 за	 пътна	 безопас-
ност	 в	 градска	 среда.	
Отговорът	 на	 общински-

те	 администрации	 срещу	
пандемията	 от	 COVID-19	
също	 е	 разгледан,	 като	
акцентът	се	поставя	върху	
положителните	 страни	 на	
пандемията	от	 гледна	точ-
ка	на	градската	мобилност	
и	значението	на	възстано-
вяването	 на	 доверието	 в	

обществения	транспорт.	
С	 присъединяването	

на	 повече	 градове	 всяка	
година	 и	 с	 огромната	 си	
медийна	 видимост	 кампа-
нията	 е	 широко	 призната	
като	 движеща	 сила	 към	
устойчива	 градска	 мобил-
ност	в	Европа	и	извън	нея.					

„Приäвижвàйте се устîйчивî. Бъäете 
зäрàви”, призîвàвà Еврîпейскàтà 
кîмисия в сеäмицàтà íà мîáилíîсттà

продължава от стр. 1 
Ако	гражданите	искат,	

те	 ще	 намерят	 начин	 да	
се	 обединят	 и	 да	 тър-
сят	 тяхното	 политическо	
представителство,	според	
усещането,	че	нещо	в	мо-
мента	 липсва.	 Ако	 граж-
даните	решат	–	ще	има.

- Каква е оценката Ви 
на свършеното дотук?

-	С	едно	изречение	не	
можем	да	обобщим.	Пре-
калено	много	неща	свър-
шихме.	 За	 съжаление,	
предвид	 политическата	
ситуация	 и	 развитието	 в	
последните	месеци	в	Бъл-
гария,	се	наложи	дори	да	
извършим	някои	нетипич-
ни	 за	 служебен	 кабинет	
неща.	

Включително	 и	 вза-
имодействахме	 с	 46-ия	
парламент	 най-малкото	
по	 промяната	 на	 три	 ос-
новни	 закона	 –	 бюджет-
ните	 актуализации	 и	 за	
Закона	 за	 държавния	
бюджет,	 и	 за	 Закона	 за	
НЗОК,	 и	 за	 Закона	 за	
ДОО.	Така	 че	 в	 това	 от-
ношение	мога	да	кажа,	че	

това	беше	важно.	И	бъл-
гарските	 граждани	 могат	
да	бъдат	спокойни,	че	до	
края	на	годината	има	на-
личен	 финансов	 ресурс,	
който	да	отговори	на	ня-
колко	 от	 така	 очертава-
щите	 се	 кризи.	 И	 сме	 в	
състояние	 да	 помогнем	
както	 на	 здравната	 сис-
тема	 да	 се	 справи	 със	
здравната	 криза,	 така	 и	
на	 бизнеса	 да	 продължи	
неговото	развитие	в	този	
положителен	тренд,	който	
има	 в	 момента	 не	 само	
в	България,	но	и	в	целия	
свят.	

Но	нас	ни	интересува	
преди	 всичко	 какво	 се	
случва	в	България.	Бълга-
рия	в	момента	е	в	иконо-
мически	 подем	 и	 трябва	
да	 се	 създадат	 условия	
това	 да	 продължи,	 защо-
то	 в	 крайна	 сметка	 ние	
сме	 взаимно	 свързани.	
Съществуването,	 нормал-
ното	 функциониране	 на	
държавата	 е	 свързано	 с	
доброто	 функциониране	
на	 бизнеса	 и	 икономи-
ката.	

Яíев: “Дà, îчàквàм äà áъäà 
миíистър-преäсеäàтел 
íà слеäвàщîтî служеáíî 
прàвителствî”

продължава от стр. 1
класически	 стил	 в	 изкач-
ване	 с	 масов	 старт,	 сво-
боден	 стил	 с	 интервален	
старт	и	крос.		
	 Христина	Козарева	за-
воюва	 златото	 в	 5-кило-
метровия	крос	при	жените	
с	 време	 19:46.8	 минути.	 В	
същата	 дисциплина	 сре-
бърно	 отличие	 спечели	
Алекс	 Сархачев.	 10-годиш-
ният	състезател	на	габров-
ския	 клуб	 остана	 само	 на	
24	секунди	от	първото	мяс-
то	във	възрастовата	 група	
до	12	години,	спечелено	от	
Микаел	 Митков	 (Алексан-
дър	логистик).	
	 Сребро	донесе	и	Симе-

он	 Деянов	 от	 15-километ-
ровия	 интервален	 старт	 в	
свободен	стил	при	мъжете.	
Той	беше	само	с	16	секун-
ди	 по-бавен	 от	 шампиона	
Станимир	 Беломъжев.	 В	
5.3-километровия	 масов	
старт	 в	 класически	 стил	
Деянов	завърши	трети.	
	 Близо	 до	 отличията	
в	 класическия	 стил	 беше	
Никол	Иванова,	класирала	
се	 4-та	 при	 девойките	 до	
14	 години.	 На	 секунди	 от	
почетната	 стълбичка	 оста-
наха	 също	 Ясемин	 Занко-
ва	и	Анна	Марея	Игнатова,	
заели	 5-то	 и	 6-то	 място	
при	девойките	до	18	годи-
ни.								

Четири îтличия зà "Узàíà 
2007" îт лятíîтî äържàвíî 
първеíствî пî ски áяãàíе



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 16 септември 2021 г., година XVII, брой 37 (3350)

ХРИСТИЯНИ

  

16 ч Св.	 вмчца	 Евфимия	 Всехвална.	 Св.	 лю-
дмила	 Чешка.	 Св.	 Киприан,	 митр.	 Киевски	 и	
Московски.	Св.	Севастиана.	Св.	Мелитина	Мар-
кианополска
17 п *	 Св.	 мчци	София,	 Вяра,	 Надежда	 и	 лю-
бов.	Св.	мчца	Теодотия.	Св.	Пелий,	св.	Нил,	еп.	
Египетски	и	Зинон	презвитер	и	др.
18 с Преп.	 Евмений,	 еп.	 Гортински	 чудотворец	
(Тип.	с.	81)
19 н † Неделя след Въздвижение. Св. мчци 
Трофим, Саватий и Доримедонт. Гл. 4, утр. ев. 
2, ап. Гал. 2:16-20 (с. 381), лит. ев. Мк 8:34-9:1 
(Тип. с. 83, т. 2)
20 п Св.	вмчк	Евстатий	Плакида	и	семейството	му
21 в Св.	ап.	Кодрат.	Св.	Исакий	и	Мелетий,	еп.	
Кипърски	(Отдание	на	Въздвижение)	(Тип.	с.	84)
22 с Св.	 свщмчк	 Фока,	 еп.	 Синопийски.	 Св.	
прор.	Йона.	Преп.	Йона.	Преп.	Козма	Зографски
23 ч Зачатие	 на	 св.	 Йоан	 Предтеча	 и	 Кръсти-
тел.	Св.	мчца	Ираида

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
16 - 23 септеМври

	 Патриарх	 Неофит	 от-
прави	приветствие	до	бъл-
гарските	 учители	 и	 уче-
ници	 за	 откриването	 на	
новата	 учебната	 година,	
съобщиха	 от	 Българската	
патриаршия.
	 „Обични	в	Господа	учи-
тели	 и	 ученици,	 всесър-
дечно	 Ви	 приветстваме	 с	
архипастирски	 благослов	
и	най-светли	благопожела-
ния	по	повод	началото	на	
новата	учебна	година.
	 Настъпи	 часът,	 когато	
мнозина	 от	 вас	 ще	 пре-
крачат	 прага	 на	 българ-
ското	 училище,	 мястото,	
където	 ще	 усвоите	 разно-
образни	и	полезни	знания.	
С	 любознателност,	 рев-
ност	и	усърдие	приемайте	
преподаваното	 от	 вашите	

скъпи	учители,	 които	чрез	
богатия	 си	 педагогиче-
ски	опит	ще	ви	насочат	в	
пътя,	който	ще	ви	изгради	
като	 достойни	 българи	 и	
граждани	 на	 обичната	 ни	
Родина“,	 пожелава	Негово	
светейшество.
	 Патриарх	 Неофит	 се	
обръща	 и	 към	 български-
те	 учители	 -	 „с	 вълнение	
и	 искрени	 благопожела-
ния,	 макар	 и	 в	 пандеми-
ологична	 обстановка	 и	 с	
предпоставки	 за	 трудно	
протичане	на	учебния	про-
цес,	 да	 не	 угасва	 у	 Вас	
ревността,	 любовта	 и	 го-
товността	 за	 преподава-
не	на	добрите	и	 градивни	
знания“.	 Днес	 в	 света	 на	
технологиите,	 когато	 има	
все	 повече	 алтернативи	

в	 процеса	 на	 обучение,	
нека	 не	 забравяме	 цен-
ността	 и	 богатството	 на	
печатната	 книга,	 от	 която	
черпим	 не	 само	 знание	 и	
дух	 за	 отминалите	 време-
на,	 а	 чрез	 напечатаните	
букви	в	дълбочина	се	пре-
дава	важността	и	смисъла	
на	 словото,	 казва	 българ-
ският	 патриарх.	 „Убедени	
сме,	 че	 българският	 учи-
тел,	 който	 е	 неразривно	
свързан	с	призванието	на	
духовно-просветната	 ми-
сия	 на	 Светата	 църква,	
ще	 продължи	 и	 занапред	
да	обучава	и	изгражда	об-
разовани	 и	 ценящи	 всеки	
човек	 личности.	 Препода-
вайте	 ценността	 на	 сло-
вото,	 защото	 Въплътеното	
Слово	Божие	-	Господ	Ии-

сус	 Христос,	 сътвори	 ця-
лото	 творение	 и	 извърши	
спасението	на	света	и	чо-
века.	 Бог	 да	 Ви	 укрепява	
и	 обдари	 с	 нужното	 във	
високоотговорното	 дело,	
на	 което	 сте	 посветили	
живота	 си!“,	 пожелава	 на	
учителите	 Негово	 светей-
шество.	
	 В	 своето	 приветствие	
патриарх	Неофит	казва	на	
първокласниците,	 че	 по	
красивия	 път	 на	 знанието	
ще	срещат	трудности,	кои-
то	 ще	 ги	 изграждат	 като	
достойни	личности.	„С	тър-
пение	и	усърдие	се	поуча-
вайте	в	полезното	знание.	
Подражавайте	 на	 вашите	
достойни	 учители,	 които,	
водени	от	любов	към	вас,	
се	 стремят	 да	 положат	
градивна	посока	в	живота	

ви.	Господ	да	ви	укрепява	
и	 напътства	 в	 този	 нов	
етап	от	живота	ви!“,	отпра-
вя	 благослов	 към	 първок-
ласниците	патриархът.
	 Негово	 светейшество	
се	 обръща	 и	 към	 остана-
лите	 български	 ученици	 с	
думите:	 „Скъпи	 ученици,	
напредвайте	 в	 придобива-
не	 на	 полезното	 знание	
и	 помнете,	 че	 днес	 поло-
жените	 усилия	 ще	 бъдат	
възнаградени	 многократно	
в	 живота.	 Не	 забравяйте	
да	 се	 осланяте	 на	 Бога,	
като	 възраствате	 с	 любов	
към	 Него	 и	 ближния.	 Вие	
сте	бъдещето	на	България!	
Божието	 благословение	 и	
Неговата	 велика	 милост	
да	бъдат	с	всички	вас!	На	
добър	 час!	 С	 отеческа	 в	
Христа	обич“.

Пàтриàрх Неîфит îтпрàви „àрхипàстирски 
áлàãîслîв и íàй-светли áлàãîпîжелàíия зà 
учеáíàтà ãîäиíà” към учителите и учеíиците

Архиерейският íàместíик îтец Руслàí Личев îтслужи 
вîäîсвет в ОУ “Неîфит Рилски” зà първия учеáеí äеí
	 Вчера	архиерейският	на-
местник	на	Габровска	духов-
на	околия	отец	Руслан	личев	
отслужи	празничен	водосвет	
за	 здраве,	 успех	 и	 благо-
получие	 в	 основно	 училище	
„Неофит	Рилски“.
	 На	 празника	 присъства-
ха	 министър-председателят	
Стефан	Янев,	областният	уп-
равител	 Борислав	 Бончев,	
заместник-кметът	на	Община	
Габрово	Невена	Минева,	на-
чалникът	 на	 Регионалното	
управление	на	образование-
то	 Георги	 Маринов,	 много	
родители	и	гости.
	 Отец	 Руслан	 поръси	
всички	за	здраве,	което	впе-
чатли	някои	от	първокласни-
ците	и	приеха	водните	пръс-
ки	 с	 възгласи.	 Учителките	
се	 наведоха	 тихичко	 да	 им	
обяснят	 смисъла	на	ритуала	
и	 символиката	 на	 светената	
вода.

	 Преданието	 разказва,	
че	през	втората	половина	
на	 І	 век	 в	 Рим	 е	 живяла	
благочестива	 жена,	 хрис-
тиянка,	 която	 се	 казвала	
София.	Тя	имала	три	дъще-
ри,	 които	носели	имената	
на	 християнски	 доброде-
тели	—	 Вяра,	 Надежда	 и	
любов.
	 Майката	и	дъщерите	й	
не	 скривали	 своята	 вяра	
и	 я	 изповядвали	 открито.	
Като	 разбрал	 това,	 импе-
ратор	Адриан	(117-138)	за-
повядал	да	ги	доведат	при	
него.	 Когато	 застанали	
пред	 императора,	 всички	
присъстващи	 се	 изумили	
от	спокойствието	им.
	 Адриан	се	опитал	да	ги	

убеди	да	принесат	жертва	
на	 богинята	Артемида,	 но	
младите	 момичета	 (Вяра	
била	на	12	години,	Надеж-
да	—	на	10,	и	любов	—	на	
9	години)	останали	непре-
клонни,	 тогава	 императо-
рът	заповядал	да	ги	изте-
зават	 жестоко.	А	 майката	
била	 принудена	 да	 гледа	
нечовешките	 изтезания	 и	
страданията	на	децата	си.	
Тя	обаче	проявила	необик-
новена	 сила	 през	 цялото	
време.
	 Момичетата	 не	 издър-
жат	на	изтезанията	и	уми-
рат,	а	императорът	разре-
шил	 на	 Света	 София	 да	
вземе	телата	на	дъщерите	
си	 и	 да	 ги	 погребе.	 Три	

дни	след	смъртта	на	деца-
та	 си	 умира	 и	 майка	 им,	
която	също	била	погреба-
на	при	тях.	
	 църквата	 почита	 и	
Света	 София	 като	 мъче-
ница,	 защото	 като	 майка	
тя	 изживяла	 със	 сърцето	
си	 ужасните	 мъчения	 за	
Христа	 на	 своите	 възлю-
бени	 дъщери.	 Мощите	 на	
светите	 мъченици	 София,	
Вяра,	 Надежда	 и	 любов	
почиват	от	777	г.	в	Елзас,	
Франция.
	 На	 масата	 се	 слага	
прясна	питка	и	грозде
	 Имен	 ден	 имат:	 Со-
фия,	Вяра,	Вера,	Надежда,	
Надя,	 любов,	 любен,	 лю-
бчо	и	сродни.

Утре църквàтà пîчитà пàметтà íà Светите 
мъчеíици Сîфия, Вярà, Нàäежäà и 
Люáîв и îтäàвà пîчит íà äîáрîäетелите
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	 летните	младежки	дей-
ности	на	Духовно-просвет-
ния	 център	 „Св.	 архангел	
Михаил“	във	Варна	завър-
шиха	и	това	се	случи	в	Ка-
варна,	където	и	започнаха	
с	поклонническо	пътуване.	
Те	 са	 част	 от	 Младежкия	
форум,	който	се	организи-
ра	 с	 благословението	 на	
Варненския	 и	 Великопре-
славски	 митрополит	 Йоан	

и	с	подкрепата	на	Община	
Варна.
	 В	началото	на	септем-
ври	(31	август	–	3	септем-
ври)	в	Каварна	се	проведе	

второто	 издание	 на	 Мла-
дежкия	 музикален	 семи-
нар,	 чиято	 основна	 цел	 е	
чрез	 музика	 и	 песни	 на	
християнска	 тема	 младе-
жите	 да	 се	 приобщят	 към	
нашите	 традиции,	 култура	
и	вяра,	разказва	сайтът	на	
Духовно-просветния	 цен-
тър	arhangel.bg.	Тази	годи-
на	в	музикалния	фестивал	
се	 включиха	 петнадесет	

младежи	с	нужните	умения	
и	 интерес	 към	 тематиката	
на	семинара.	Заниманията	
се	 проведоха	 в	 храм	 „Ус-
пение	Богородично“,	а	му-

зикални	 ръководители	 на	
форума	 бяха	 Кичка	 Хри-
стова	и	Тодор	Тодоров.
	 Голяма	част	от	групата	
за	първа	година	участваха	
в	 дейностите	 на	 Духовно-
просветния	 център,	 зато-
ва	 в	 първия	 ден	 с	 инте-
рес	 разучаваха	 песните	
от	предишните	издания	на	
форума	–	„Наша	вяра“,	„Го-
вори	 ми,	 Боже“,	 „Небесни	

деца“.	 Заниманието	 воде-
ше	 г-жа	 Кичка	 Христова	
–	учител	по	български	език	
и	 литература,	 но	 в	 също-
то	време	и	изпълнител	на	

народни	 песни,	 и	 вока-
лен	педагог	и	диригент	на	
няколко	 фолклорни	 групи	
във	Варна.	
	 Макар	 и	 за	 няколко	
часа,	 прекарани	 с	 младе-
жите,	 тя	 успя	 да	 приложи	
своя	 богат	 опит	 в	 хоро-
вото	 пеене	 и	 да	 извлече	
максималното	 от	 възмож-
ностите	на	групата.	Разби-
ра	 се,	 срещите	 ни	 с	 г-жа	
Христова	ще	 продължат	 и	
се	надяваме	да	се	сбъдне	
пожеланието	 є	 един	 ден	
да	 види	 нашите	 младежи	
на	 сцената	 на	 фестивала	
на	 църковната	 музика	 в	
Попово.
	 Във	 втория	 и	 третия	
ден	 (1	и	2	септември)	му-
зикален	 ръководител	 на	
форума	беше	г-н	Тодор	То-
доров,	 псалт	 във	 варнен-
ския	катедрален	храм	„Ус-
пение	Богородично“.	Зани-
манията	бяха	посветени	на	
източното	църковно	пеене.	
Преди	 обаче	 да	 започне	
обучението	 на	 1	 септем-
ври,	 денят	 за	 младежите	
започна	по	необичаен	на-
чин.
	 В	 първия	 ден	 на	 цър-
ковната	нова	година	с	ли-
тийно	 шествие,	 водено	 от	
о.	Василий	Селемет,	те	се	
изкачиха	на	хълма	на	нос	
Чиракман	 край	 Каварна	
и	в	основите	на	древната	
базилика	 „Св.	 безсребре-
ници	Козма	и	Дамян“	беше	
отслужен	 молебен	 и	 во-
досвет.	 О.	 Василий	 бла-
годари	 на	 младежите	 за	
молитвеното	участие	и	им	
пожела	 мир	 и	 радост	 и	
нито	 ден	 изолация	 през	
наближаващата	учебна	 го-
дина.
	 След	закуската	на	дво-
ра	 всички	 се	 събраха	 в	
храма	 и	 в	 кратка	 бесе-
да	 нашият	 сътрудник	 Бо-
рислав	Аврамов	им	разка-
за	за	устройството	на	пра-
вославния	 храм,	 а	 също	
така	 и	 как	 постепенно	
богослужението	се	форми-
ра	и	развива	до	сегашния	
вид	 в	 св.	 божествена	 ли-
тургия,	и	какъв	е	смисълът	
на	 всяка	 нейна	 част.	 Те-
мата	 на	 беседата,	 разби-
ра	 се,	 не	 беше	 случайна.	
Тя	подготви	младежите	за	
заниманията	 по	 църковно	
пеене,	 което	 тази	 година	
беше	фокусирано	на	анти-
фоните	в	литургията.
	 Малко	по-късно	започ-
на	същинската	работа	под	

ръководството	на	г-н	Тодор	
Тодоров.	В	своя	 увод	 към	
темата	 той	 каза:	 „Музика-
та	 е	 много	 важна	 в	 жи-
вота	 на	 човека.	 Човек	 е	
създаден	 като	 творческа	
личност	 –	 по	 образ	 и	 по-
добие	на	своя	Творец.	Му-
зиката	е	един	от	начините	
той	 да	 изразява	 себе	 си,	
своите	 чувства.	 Музиката	
намира	 място	 и	 в	 цър-
ковното	 богослужение,	 за	
да	 изрази	 религиозните	
чувства	 на	 човека	 –	 там	
тя	 се	 ражда	 от	 молитва-

та	 и	 е	 предназначена	 за	
молитва.	В	източната	цър-
ковна	 традиция	 е	 прие-
то,	 че	 човешкият	 глас	 е	
най-съвършеният	 инстру-
мент	 за	възхвала	на	Бога	
и	затова	тази	традиция	се	
развива	 без	 използване	
на	музикални	инструменти.	
Освен	това	източното	цър-
ковно	пеене	е	едногласно,	
при	него	няма	наслагване	
на	 хармонии	 и	 това	 по-
мага	 на	 молещия	 се	 да	
се	 концентрира	 и	 да	 не	
се	разсейва	от	мелодията.	
Задачата	на	песнопенията	
е	да	подпомогнат	духовно	
човека,	да	го	настроят	мо-
литвено,	да	го	примирят	с	
Бога	и	да	го	доближат	към	
Него.	А	задачата	на	певеца	
е	да	бъде	 така	подготвен,	
че	 да	 може	 да	 предаде	
това	 молитвено	 настрое-
ние	 на	 песнопението.	 За-
това	самият	той	трябва	да	

се	 старае	 да	 бъде	 изря-
ден	 духовно	 и	 с	 подоба-
ващо	 вътрешно	 устроение	
–	покайно	и	смирено	–	да	
пристъпва	към	певницата“.
	 В	 практическите	 зани-
мания	в	този	и	следващия	
ден	 под	 негово	 ръковод-
ство	 младежите	 разучиха	
антифоните,	 както	и	други	
фрази	и	възгласи,	с	които	
певците	 отговарят	 на	 дя-
кона	и	свещеника	от	име-
то	 на	 събралия	 се	 народ	
по	 време	 на	 литургията.	
Така,	в	личен	опит,	те	има-

ха	 възможност	 да	 усетят	
особеностите	 на	 псалти-
кийното	пеене,	научиха	се	
да	 разчитат	 и	 произнасят	
изписаните	 на	 църковно-
славянски	 текстове	 на	
песнопенията,	 разгледаха	
и	 богослужебните	 книги,	
които	 се	 използват	 всеки	
ден	 в	 храма	 по	 време	 на	
службите.	
	 В	 хода	 на	 обучението	
не	само	текстовете	на	ли-
тургията	им	станаха	по-яс-
ни	и	познати,	а	и	смисълът	
на	 самото	 богослужение.	
Затова	 се	 надяваме,	 че	
когато	 отново	 отидат	 в	
храма,	 ще	 подходят	 към	
случващото	 се	 по-осъзна-
то,	 а	 кой	 знае,	 може	 да	
се	решат	и	да	помагат	на	
певницата.
	 В	 последния	 ден	 (3	
септември)	 много	 от	 мла-
дежите	 служиха	 заедно	 с	
отец	 Василий	 по	 време	

на	утринната,	а	в	края	на	
службата	 той	 се	 обърна	
към	 тях	 с	 думите:	 „Бла-
годаря	 ви	 за	 молитвено-
то	 участие	 в	 службата.	
Надявам	 се	 това,	 което	
споделихте	 и	 направихте	
заедно	в	тези	дни	–	и	мо-
литвата,	 и	 възхождането,	
и	 поклонението	 на	 древ-
ните	 светини,	 и	 паметта	
на	 светиите,	 и	 молебенът	
в	 началото	 на	 църковна-
та	 нова	 година	 –	 ще	 ви	
бъдат	 духовна	 подкрепа	
и	 в	 началото	 на	 новата	

учебна	 година.	 Сега	 това	
е	вашият	труд	-	да	седите	
на	чина	и	да	учите.	Това	е	
етап	в	живота	–	утре	вече	
няма	да	е	така.	Сега	пола-
гате	 усилия	 и	 ви	 се	 иска	
всичко	 да	 мине	 бързо	 и	
лесно,	но	по-добре	всичко	
да	е	в	своето	време	и	как-
то	трябва,	защото	това	ще	
отмине	и	ще	дойдат	други-
те	отговорности.	На	добър	
час	и	до	нови	срещи!“.
	 Естествено	програмата	
на	 форума	 имаше	 и	 раз-
влекателна	част	–	на	пла-
жа	 –	 и	 преживяното	 там	
също	ще	 остане	 в	 споме-
ните	 задълго,	 ще	 останат	
приятелствата	 и	 желание-
то	 това	 започнало	 общу-
ване	 да	 продължи.	 Разби-
раме	 ги,	 защото	 същото	
усещаме	 и	 ние	 и	 нямаме	
търпение	 да	 се	 срещнем	
с	тях	отново,	за	да	споде-
лим	взаимно	своя	опит.	

Млàäежки музикàлеí семиíàр се прîвеäе в Кàвàрíà

	 Свещениците	 в	 Кипър,	
които	 проповядват	 про-
тив	 ваксинацията	 срещу	
COVID,	 няма	 да	 получат	
заплата	 и	 дори	 може	 да	
бъдат	 отстранени,	 гласят	
новите	 указания	 в	 Кипър-
ската	православна	църква.	
В	същото	време	здравното	
министерство	алармира	за	
огнища	 на	 коронавирус	 в	
църкви	и	манастири.
	 В	Светия	Синод	са	по-
лучени	жалби,	че	духовни-
ци	 не	 спазват	 решението	
му	в	подкрепа	на	ваксина-
цията,	 взето	 единодушно	
миналата	 седмица,	 и	 про-
дължават	 да	 заблуждават	
вярващите	за	нея,	съобщи	
архиепископът	 на	 Кипър	
Хрисостомос	Втори.
	 Тези	 свещеници	 ще	
бъдат	 призовани	 „да	 се	
извинят	 както	 на	 Синода,	
така	 и	 на	 общественост-

та,	 която	 са	 подвели	 с	
фалшиви	 проповеди,	 и	 да	
изразят	различно	мнение”,	
в	 противен	 случай	 те	 ще	
бъдат	наказани,	предупре-
ди	 главата	 на	 Кипърска-
та	 църква.	 „Управлението	
на	 пандемията	 не	 е	 нито	
църковен,	нито	духовен	въ-
прос	 -	 това	е	медицински	
проблем“,	подчерта	архие-
пископът.
	 С	 коронавирус	 са	 11	
от	12-те	монахини	от	мана-
стир	 в	 област	 ларнака,	 6	
от	тях	са	хоспитализирани	
с	тежки	симптоми.	Всички	
не	са	ваксинирани.	В	бол-
ница	 в	лимасол	 в	 опасно	
състояние	са	и	трима	све-
щеници	от	църкви	в	града.
	 80-годишният	 архие-
пископ	 Хрисостомос	 Вто-
ри	съобщи,	че	следващата	
седмица	 той	 ще	 получи	
третата	доза	ваксина.

Свещеíиците в Кипър, кîитî 
прîпîвяäвàт прîтив кîвиä 
вàксиíàциятà, îстàвàт áез зàплàти

	 С	 архиерейска	 света	
литургия	 започна	 новата	
2021/2022	 учебна	 година	
в	Софийската	 духовна	 се-
минария	 „Св.	 Йоан	 Рил-
ски“.	 Светата	 Божествена	
литургия	бе	възглавена	от	
Негово	 Високопреосве-
щенство	Варненския	и	Ве-
ликопреславски	 митропо-
лит	Йоан,	който	е	духовен	
надзорник	 на	 училището.	
С	 него	 съслужиха	 архи-
мандрит	Пахомий	-	ректор	
на	Софийската	духовна	се-
минария,	 йеромонах	 Ме-
летий	 -	 заместник-ректор,	
свещеник	Козма	Поповски	
-	 ефимерий,	 протойерей	
Методи	 Корчев,	 протойе-
рей	Михаил	Хаджиев	-	се-
кретар	 на	 Великотърнов-
ска	 епархия,	 дякон	 Слави	
Спасов	 и	 други	 свещени-
ци.	Проповед	 за	 празни-
ка	 произнесе	 дванаде-
сетокласникът	 Мирослав	
Иванов,	 който	 говори	 за	
Кръста	 Христов	 в	 право-
славното	богословие.
	 Настоятелите	 на	 хра-
ма,	 преподаватели,	 възпи-
татели,	служители,	родите-
ли	и	богомолци	изпълниха	
Божия	 дом,	 за	 да	 се	 по-
молят	и	посрещнат	заедно	
със	 семинаристите	 откри-
ването	 на	 новата	 учебна	
година.

	 В	 края	 на	 Св.	 литур-
гия	 Негово	 Високопреос-
вещенство	 митрополит	
Йоан	 се	 обърна	 с	 отече-
ско	слово	към	вярващите.	
Той	 подчерта,	 че	 Кръстът	
Христов	 е	 онова	 велико	
оръдие	 на	 страданието,	
което	 за	 нас,	 християни-
те,	 се	 превърна	 в	 сила	
Божия.	 Ние	 трябва	 да	 се	
въоръжим	 с	 него	 и	 без	
страх,	а	с	дръзновение	да	
продължим	 своя	 път,	 за	
да	се	спасим.	Той	отбеля-
за,	че	Кръстът	Христов	ни	
напомня	за	Божията	обич,	
както	 Св.	 Йоан	 Богослов	
казва	 в	Евангелието:	 „Бог	
толкоз	 обикна	 света,	 че	
отдаде	 Своя	 Единороден	
Син,	та	всякой,	който	вяр-
ва	в	Него,	да	не	погине,	а	
да	има	живот	вечен	(Йоан.	
3:16).	 Това	 е	 законът	 на	
любовта,	 завещан	 ни	 от	
Христос.	 Това,	 продължи	
Владиката,	е	онази	любов,	
която	 съединява	 човеци-
те.	Ако	в	днешното	семей-
ство,	домашната	църква,	в	
училището,	 в	 обществото	
имаме	 такава	 жертвена	
любов,	 ние	 ще	 изпълним	
това,	което	ни	призовава	и	
Господ	Иисус	Христос	–	да	
бъдем	 съвършени	 човеци.	
Отивайки	 към	 Кръста,	 за	
да	 го	 целунем,	 каза	 мит-

рополит	Йоан,	 ние	 трябва	
да	 си	помислим	първо	на	
кого	 трябва	 да	 простим,	
към	 кого	 таим	 зло	 в	 сър-
цето	 си	 и	 ако	 имаме	 та-
кива	 помисли,	 то	 трябва	
да	се	отвърнем	от	себе	си	
и	 от	 нашите	 мисли	 и	 да	
постъпим	 като	 християни	
по	примера	на	Господ	Ии-
сус	 Христос.	 Митрополит	

Йоан	 поздрави	 вярващите	
и	учениците	на	Семинари-
ята	със	словото	на	Негово	
Светейшество	 Българския	
Патриарх	 и	 Митрополит	
Софийски	 Неофит,	 като	
им	 пожела	 да	 възрастват	
във	 вярата,	 да	 бъдат	 рев-
ностни	 в	 усвояването	 на	
преподаваните	 знания	 и	
да	не	пестят	усилията	си	в	

ученето.	
	 От	 своя	 страна	 архи-
мандрит	 Пахомий	 благо-
дари	 на	 митрополит	 Йоан	
за	 отеческия	 благослов	
и	 за	 поздрава	 на	 Негово	
Светейшество	 Българския	
патриарх	Неофит.	Той	бла-
годари	и	на	митр.	Йоан	за	
празничното	богослужение	
и	„огнените	слова“,	с	които	
се	 обърна	 към	 присъст-
ващите	 в	 храма.	 Ректорът	
пожела	 на	 учениците	 по-
вече	ревност,	повече	дръз-
новение	 и	 ги	 насърчи	 да	
постоянстват	в	учението.
	 По	 време	 на	 богослу-
жението	 молитвено	 учас-
тие	взе	д-р	Ваня	Кастрева,	
началник	 на	 Регионално	
управление	 на	 образова-
нието	 -	 София-град,	 коя-
то	 отправи	 поздравително	
слово	 по	 случай	 открива-
нето	на	учебната	година	в	
Софийската	духовна	семи-
нария	„Св.	Йоан	Рилски“	.
	 Поздравления	 за	 на-
чалото	на	учебната	година	
в	Софийската	 духовна	 се-
минария	 „Св.	 Йоан	 Рил-
ски“	бяха	изпратени	от	г-н	
Константин	Павлов	 -	 кмет	
на	 район	 лозенец,	 и	 от	
полковник	 Калин	 Велков,	
началник	 на	 военното	 ок-
ръжие	София	-	I	степен.

 дякон Слави Спасов

Нà Кръстîвäеí митрîпîлит Йîàí îткри íîвàтà учеáíà 
ãîäиíà в Сîфийскàтà äухîвíà семиíàрия „Св. Йîàí Рилски”
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ТЕМЕнУГА ЦОнЕВА

ДУМИ ЗА ОБИЧ
„Дума, която от любов не 
те разсича надве,
а само от нея мигом ти 
порастват криле!“
Добрина Симова

	 Изборът	да	проживеем	
живота	 си	 на	 крилете	 на	
думите,	 синтезирали	 точ-
на,	изящна	мисъл	за	чис-
тото,	истинното	и	доброто	
в	 живота,	 е	 продиктуван	
от	обич.
	 Магнитна	 е	 двояк	 из-
бор,	 краен,	 също	 както	 е	
и	в	живота.
	 Очарованието	 от	 съ-
будените	 с	 думи	 чувства	
дава	 живост	 и	 цвят,	 оба-
гря	 с	 тонове,	 звуци,	 по-
лусенки	и	стонове	делата	
ни,	дните,	годините...	При-
змата,	 пречупила	 свет-
лината	 от	 мислите	 ни,	 е	
творец	 -	 нашата	 етика,	
нашата	 съвест.	 Да	 сътво-
ри	 смисъл	 за	 човешкия	
живот,	 творецът	 измолва	
сила	за	мисълта	си,	да	ни	
въведе	 с	 дума,	 нота	 или	
багра	 в	 недокоснатото	 и	
вечното.
	 Магнитната	 връзка	
между	 автора	 и	 читателя	
в	 поезията	 на	 Добрина	
Симова	 е	 успешен,	 чаро-
вен	опит	да	се	приобщят,	
сродят	 душите	 на	 среща-
щите	 се	 чрез	 словото,	
както	 знаците	 -	 акценти	
в	 картина,	 репризите	 на	
музикалната	 тема	 в	 раз-
лична	 нова	 тоналност	 на	
песен.
	 Естествено	 бързо	 се	
случва	 внушението	 на	
картини,	мисли	и	 чувства	
чрез	стиховете	на	Добри-
на	 Симова,	 римуваният	
словоред	 е	 проникваща	
мелодия,	която	гали	и	за-
плита	 чувства,	 разлюлява	
и	 привлича	 в	 тайните	 на	
старата	 легенда	 за	 лю-
бовта.	 Нека	 заложим	 на	
физичното	 обяснение	 за	
привличане	 и	 отблъсква-
не	 -	 противоположните	
заряди	 се	 привличат.	 А	
тук	 целта	 на	 авторката	 е	
единението	 на	 еднаквите	

заряди	 да	 привлече	 про-
тивоположните.	С	обикно-
вени	и	 точни	 думи	 -	 пос-
лания,	поетесата	активира	
умело	 сложни,	 дълбоки	 и	
силни	 чувства	 -	 трепети,	
спомени	 и	 реални	 докос-
вания	 -	 за	 миг	 събира	
очарованите	 души	 в	 об-
реден	 кръг...	 Внимателно	
и	 с	 благост,	 с	 достъпни	
изрази	 авторката	 ни	 по-
вежда	 в	 темата	 на	 всяко	
свое	 стихотворение,	 като	
по	 мелодия,	 бликаща	 от	
светлина	 -	 обично,	 топло	
и	вярно,	така	че	да	се	ос-
мелим	да	разгърнем	себе	
си	пред	другите,	както	ни	
подсказва	тя,	смело	и	ис-
тински	да	се	слеем	с	жи-
вота.
	 Хората	се	срещат	като	
две	 половинки	 на	 глобус,	
две	 равни	 части	 на	 едно	
цяло	 мироздание	 от	 чув-
ства	и	мисли,	оцветени	от	
дързостта	да	бъдат	завър-
шено	цяло.	А	дали	е	нуж-
но	 това	 -	 нрави	 и	 скру-
пули	 заличили	 ли	 са	 Бог	
и	 истина?	Свободен	 ли	 е	
читателят	да	избира?	/По-
ловинки	 на	 глобуса:	 Пак	
между	 нас	 ще	 прескачат	
флуиди/ще	се	слеем	в	по-
ловинки	 на	 глобуса./Тъй	
сляп	е	светът	и	не	желае	
да	види/влюбени	като	нас	
-	днес	немного	са./
	 Вълшебната	 сила	 на	
влюбена	 жена	 се	 преси-
ча	 с	 тази	 на	 мъж,	 по	
своему	маг,	 силен	 в	 духа	
на	 любовта	 -	 обгрижван,	
ухажван,	 предизвикван,	
съблазняван,	 очарован	
и	 омагьосван,	 за	 да	 не	
угасва	 прекрасното	 лю-
бовно	 чувство	 в	 него,	 да	
се	 разгаря	 все	 по-силно	
любовната	 страст,	 за	 да	
катализира	 нейната	 крех-
ка	 женска	 душевност	 да	
ражда	поезия.
	 Да	 продължава	 да	
тича...,	 да	 лудува,	 да	 иг-
рае	 -	 необуздано	да	пре-
гръща,	 да	 пълни	 шепите	
си	 със	 странни	 ветрени	
спомени,	с	които	да	укра-
сява	 живота,	 да	 предиз-
виква	 предпочитания,	 да	
привлича	и	отблъсква	за-

рядите	до	кристализиране	
на	избор.
	 /Тичай,	 тичай,	 моето	
момиче:	Тичай	още,	доде-
то	 има	 смисъл	 да	 тичаш.	
Не	 жали	 нито	 нозете,	
нито	сърцето,/щом	нощем	

тайно/някой	в	теб	се	ври-
ча./
	 В	 „Изгубена	 във	 Ве-
неция“,	 след	 усещането	
за	 единение	 -	 изгубена,	
едва	 ли	 не	 разтопена	 от	
чувства	 и	 в	 мислите	 си	

в	 пространството,	 малка,	
нищожна,	 но	 изпълнена	
с	 обич	 любовна	 частица.	
Някъде,	някога,	някак	-	уж	
пътеписно	 и	 епистоларно	
поднесено	 -	 и	 думичка	
само	 възвръща	 предста-

вите	 ни	 за	 величавост	 и	
преклонение	 пред	 исто-
рията	 на	 света	 и	 възхи-
та,	 радост	 и	 милост	 от	
съприкосновението	с	чув-
ства,	 владяли	 векове	 на-
ред	 човечеството.	 Нежно	
гълъбово	 крило	 прегръща	
чистата	й	душа	на	жрица	
в	 храма	 на	 Ерато	 и	 пер-
цето	 за	 спомен	 довежда	
музата	 отново	 да	 намери	
„Стената	 на	 влюбените“	
и	 дома	 на	 Жулиета...	 В	
приказно	 опиянение	 от	
загадката	 живот	 да	 даде	
устрем	 на	 усета	 ни	 за	
красота,	 признателност	
и	 отдаденост.	 В	 „Стихии-
те	 на	 Ева“,	 до	 последния	
стих	 на	 „Влюбени	 лебе-
ди“	 вълшебното	 чувство	
ще	 се	 преражда,	 омаяно	
от	„Планинското	биле“	до	
възкръсване	 в	 омагните-
ния	поетичен	свят	на	До-
брина	Симова.
	 лирическият	 герой	 -	
мъж,	 има	 поетеса	 за	 лю-
бима	-	„царица“	и	„...пепе-
ляшка,	 слънчева	 и	 блага	
и	 изкусителна	 и	 необуз-
дана...“,	 тази	фея	апелира	
посестримите	 -	 дружките	
си,	 да	 „...не	 жали	 ...сър-
цето...“	-	обичай	е	настоя-
телен	съвет,	за	да	съумее	
жената	да	пребъде,	да	се	
движи,	 да	 променя,	 да	
разгаря	чувства,	 да	обно-
вява	живота.
	 В	 неделното	 си	 раз-
писание	 „цялата	 ябълка“	
образът	на	жената	творец	
е	 привлекателно	 противо-
речив:	 докрай	 отдадена	
„Само	 твоя“	 и	 „грешни-
ца...“,	и	„...фатална...“,	зак-
люченица.	Ту	„...призрачна	
и	делова...“,	ту	„безпощад-
на	и	зла...“	-	„...робиня	или	
богиня“	 -	 „Огнена	 хала“,	
но	 нейната	 „...ябълка	 пак	
ще	 е	 цяла...	 Дали	 тук	 на-
мекът	е	само	печалбата	в	
злато	 -	 заявено	 е	 надмо-
щие	във	всички	спорове	и	
притежание	на	качествата	
на	 уханен	 сладък	 сочен	
плод	 -	 самосъзнание	 за	
ценност	и	непреклонност.
	 „Препускам	 на	 бели	
коне“	е	апотеоз	на	споде-
лената	страст.

Магнитна връзка - 
любовен Магнит

	 Изкушените	 в	 любов	
към	 изкуството,	 било	 то	
поетично	 слово,	 цветис-
та	 сатира,	 омайна	 проза,	
живопис	или	модернизъм,	
музика	 или	 какофония,	
улавят	 безпогрешно	 оне-
зи	 знаци	 -	 думи,	 звуци,	
бликове	 светлина,	 които	
взривяват	сетивата	на	ре-
ципиента.
	 Въведени	сме	всеки	в	
личната	 си	 мелодия,	 под	
своята	 си	 представа	 за	
цветна	дъга,	сред	рой	не-
изречени	 молитви	 и	 спо-
мени.
	 Майстор	тук	е	авторът	
Добрина	Симова,	със	скъ-
поценен	 духовен	 заряд	 и	
бистър	ум,	с	умела	ръка	и	
точен	слух	как	да	преведе	
знаците	 точно	 да	 бъдат	
разчетени	 от	 човешката	
душа.
	 Експлозия	 от	 чувства	
и	 илюзии	 предизвикват	
стихии,	 магнитно	 омагьо-
сани	 срещи.	 Еликсир	 от	
упойни	 ароматни	 билки	 и	
горчив	 жилав	 корен	 пъл-
нят	 чашата	 на	 живота	 с	
надежда	 за	 сила	 и	 дос-
тойнство./Жилав	 корен/
Характер/Отвори	 се,	 Се-
зам!
	 цикълът	„Среща	в	дру-
гия	 живот“	 -	 посвещения	
и	 памет	 -	 е	 много	 силна	
поанта	 на	 лиричната	 кни-
га	 на	 Добрина	 Симова	 /
Думите.../Поезията	 е.../
Раждане	 на	 стихотворе-
ние/	определят	поета	като	
чувствителен	 вселенски	
уред,	 струна	 или	 звънче,	
улавящо	 вибрациите	 на	
чувства	 и	 мисли.	 Поетът	
пише	 и	 споделя,	 защото	
безрезервно	обича	и	спо-
ред	избора	си	е	способен	
на	богата	палитра	от	чув-
ства,	на	които	му	е	отре-
дено	да	ни	научи,	както	да	
прелее	обичта	към	чудния	
смисъл	 на	 живота	 чрез	
всеки	 трепет	 на	 светли-
ната,	 чрез	 всеки	 звук	 в	
полъха	на	въздуха	и	чрез	
всеки	 удар	 на	 сърце	 -	
знак	за	„трескава	и	будна	
за	живот	любов“.

Дîáриíà Симîвà и íейíàтà стихîсáиркà „Мàãíитíà връзкà"
В края на август в зала „Възраждане“ почитателите на изящното слово се срещнаха с поетесата Добрина Симова

Добрина Симова дари на библиотеката на Музей „Дом на хумора и сатирата“ по един ек-
земпляр от четири от книгите си - „Само 5% свобода“ - сатирична стихопроза, „Каймак от 
мръсници“ - сатира, „Празна вилица“ - сатира, „Магнитна връзка“ - любовна лирика

 продължава от стр. 1
На	 първия	 учебен	 ден,	
изпълнен	 със	 светлина	 и	
музика,	 имаше	 художест-
вена	 програма	 от	 стихо-
ве	и	песни.	Гласче	извиси	
една	малка	изпълнителка	с	
„Всегда	будет	солнце”,	зае-
ла	първо	място	на	Нацио-
налния	 конкурс	 за	 руски	
песни	и	поезия.	
	 По	 традиция	 	 със	 спе-
циален	 ритуал,	 училище	

мое	 -	 свят	 на	 знание	 и	
мечти	 и	 на	 „добър	 час”,	
ученици	от	пети	 клас	поз-
дравиха	 първокласниците	
и	им	връчиха	зелените	ри-
туални	вратовръзки	на	учи-
лището,	 а	 големите	 учени-
ци	 от	VII	 клас	 им	 връчиха	
„ключът	на	знанието”.	
	 Училището	получи	мно-
го	 поздравителни	 адреси	
от	 Народното	 събрание,	
Областния	 управител,	

кмета	 на	 Габрово,	 РУО	 -	
Габрово,	ОРАК			Дигитална	
учителска	 академия,	 Из-
дателство	 „Просвета”,	 РС	
КНСБ,	 ДГ	 „Ран	 Босилек”	
и	 др.	 Впрочем	 началникът	
на	 РУО	 Георги	 Маринов	
поздрави	 лично	 учениците	
и	учителите	-	спази	обеща-
нието	 си	 да	 бъде	 гост	 на	
тържеството	и	след	посре-
щането	 на	 премиера	Янев	
дойде	в	"Иван	Вазов".

Свърши межäучàсиетî лятíî...
	 На	 територията	 на	
община	 Севлиево	 през	
новата	 учебна	 2021/2022	
година	 ще	 функционират	
десет	 общински	 училища,	
в	които	ще	бъдат	обхвана-
ти	 2365	 ученици,	 от	 които	
14	ще	 са	 в	 подготвителна	
група	към	училище,	990	-	в	
начална	степен	на	образо-
вание,	845	-	в	прогимнази-
ален	 етап	 на	 обучение,	 а	
516	-	в	гимназиален	етап.
	 Очаква	 се	 функциони-
рането	 на	 слети	 и	 мало-
мерни	паралелки	в	общин-
ските	училища:	ОУ	„Св.	Со-
лунски	братя”,	 с.Крамолин	
–	 2	 слети	 паралелки	 за	
учениците	от	първи	и	вто-
ри,	 трети	 и	 четвърти	 клас	
и	 3	 маломерни	 паралел-
ки	 в	 пети,	шести	 и	 седми	
клас;	 ОУ	 „Христо	 Ботев”,	
с.	 Добромирка	 –	 2	 слети	
паралелки	за	учениците	от	
първи	и	втори,	трети	и	чет-
върти	клас	и	3	маломерни	
паралелки	 в	 пети,	 шести	
и	седми	клас;	ОУ	„Св.	св.	
Кирил	и	Методий”,	с.Петко	
Славейков	 –	 7	маломерни	
паралелки	във	всички	кла-
сове;	ОУ	„Св.	св.	Кирил	и	
Методий”,	 с.	 Градница	 –	 7	
маломерни	 паралелки	 във	
всички	 класове;	 ОУ	 „Ва-
сил	левски”,	с.Шумата	–	3	
маломерни	 паралелки;	 ОУ	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий”,	
с.Душево	 –	 3	 маломерни	
паралелки;	ОУ	„Христо	Бо-
тев“,	 град	 Севлиево	 –	 3	
маломерни	паралелки.
	 През	новата	учебна	го-

дина	1	111	деца	ще	бъдат	
обгрижвани	 в	 пет	 детски	
градини,	 като	 158	 от	 тях	
ще	посещават	 яслени	 гру-
пи.	През	настоящата	учеб-
на	година,	съгласно	новия	
закон	 за	 предучилищно	 и	
училищно	 образование,	
се	 допуска	 записване	 на	
деца	на	2-годишна	възраст	
в	смесените	групи	на	дет-
ските	 градини.	 В	 селата	
на	 общината	 са	 приети	
нови	32	деца	на	тази	въз-
раст.	 Обхванатите	 деца	 в	
детските	 градини	на	 тери-
торията	 на	 общината	 на	
възраст	 3	 години	 са	 209,	
а	 записаните	 в	 задължи-
телна	 предучилищна	 под-
готовка	 4,	 5	 и	 6-годишни	
деца	са	696.
	 През	 новата	 учебна	
2021/2022	 година	 722	 деца	

и	 ученици	 от	 община	 Се-
влиево	 и	 съседни	 общини	
ще	пътуват	до	детска	 гра-
дина	 или	 училище.	 475	 от	
тях	 -	 с	 предоставените	 от	
МОН	на	Община	Севлиево	
6	моторни	превозни	сред-
ства	и	с	5,	собственост	на	
СУ	 „Васил	 левски“,	 град	
Севлиево,	 ОУ	 „Стефан	
Пешев“,	 град	 Севлиево,	
ПГ	 „Марин	 Попов“,	 град	
Севлиево	 и	 ПГТМ	 –	 село	
Градница.	 Останалите	 247	
пътуващи	 деца	 и	 ученици	
ще	 ползват	 общинската	
транспортна	 схема	 и	 спе-
циализиран	превоз.
	 Първокласниците,	 кои-
то	 за	 първи	 път	 ще	 пре-
крачат	прага	на	училищата	
са	246:	СУ	„Васил	левски“,	
град	 Севлиево	 –	 92	 деца;	
ОУ	 „Стефан	 Пешев“,	 град	

Севлиево	 –	 80;	
ОУ	 „Христо	 Бо-
тев“,	 град	 Се-
влиево	 -	 9;	 ОУ	
„Св.	св.	Кирил	и	
Методий”,	с.	Пе-
тко	 Славейков	
–	 9;	 ОУ	 „Васил	
левски”,	 с.	 Шу-
мата	 –	 22	 -	 ОУ	
„Св.	 Солунски	
братя”,	 с.	 Кра-
молин	 –	 8;	 ОУ	
„Христо	 Ботев”,	
с.	Добромирка	–	
2;	 ОУ	 „Св.	 св.	
Кирил	 и	 Мето-
дий”,	 с.	 Душево	
–	 16;	 ОУ	 „Св.	
Св.	Кирил	и	Ме-
тодий”,	 с.	 Град-
ница	 –	 8	 деца.	

Всички	 първокласници	ще	
получат	 като	 подарък	 от	
Община	 Севлиево	 книжка	
с	 български	 народни	 при-
казки.
	 През	летния	период	са	
извършени	редица	ремонт-
ни	 дейности	 за	 подобря-
ване	 на	 средата	 за	 уче-
не,	 реновирани	 са	 класни	
стаи	 и	 кабинети	 в	 учили-
щата.
	 Учебната	 година	 стар-
тира	 присъствено	 и	 са	
предприети	 дейности	 от	
ръководствата	 на	 учили-
щата	 за	 стриктно	 спаз-
ване	 на	 задължителните	
и	препоръчителните	мерки	
от	 Насоките	 за	 обучение	
и	 действия	 в	 условията	
на	извънредна	епидемична	
обстановка	в	училищата.

В Севлиевî: 246 чухà зà първи път училищíия звъíец
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 Всички продукти се доставят до клиента директно от заво-
да. Представителствата осигуряват гаранционния и извънга-
ранционен сервиз. 
 В цената на базисните модели не влиза транспортът. Пелет-
ните камини и котли са без помпа и разширителен съд.  ЦеНи-
Те Са  ВалиДНи за НаличНи ПРоДуКТи. Поради нестабилния 
пазар на стомани производителят си запазва правото за тяхно-
то актуализиране.
 Монтажът може да се извърши от собственика при спазва-
не изискванията на производителя.
 Предлагаме проектиране и изграждане на цялостна систе-
ма за отопление на пелети.  Монтаж - 280 лв.  
 Първоначален пуск, настройка, обучение, заверяване на га-
ранцията - 80 лева. Профилактика и заверяване на гаранцията 
за всяка следваща година - 60 лева.

Представител на
Marely Systems
инж. иВаН ГоСПоДиНоВ

иК „КолоНел“ ооД

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîäукт 
íà “Мàрели системс” îт ИК „Кîлîíел”, 
пîлучàвàт 
ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА ПОДДРЪжКА. 
Остàíàлите при íужäà îт ãàрàíциîíеí сервиз тряáвà 
äà íàпрàвят зàявкà íà телефîíите íà äîстàвчикà.

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

прîизвежäà 
пелетíи кàмиíи, 
кîтли, ãîрелки, 
преäíàзíàчеíи зà изíîс

Директíî îт 
прîизвîäителя

Модел „PRIMAVERA“

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
SMB50 1591,67 лв. 1910,00лв.
SMB100 2891,67 лв. 3470,00лв.
SMB200 4241,67 лв. 5090,00лв.
SMB50+БУНКЕР 1758,33 лв. 2110,00 лв.
SMB100+БУНКЕР 3058,33 лв. 3670,00 лв.
SMB200+БУНКЕР 4408,33 лв. 5290,00 лв.

Пелетна горелка SMB50 - автоматично механично почистване

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

CB24P+SMB50+БУНКЕР 3166,67 лв. 3800,00 лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР 3300,00 лв. 3960,00 лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР 3608,33 лв. 4330,00 лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР 2825,00 лв. 3390,00 лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР 2958,33 лв. 3550,00 лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР 3350,00 лв. 4020,00 лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР 2950,00 лв. 3540,00 лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР 3083,33 лв. 3700,00 лв.
Бункер за пелети 225,00лв. 270,00лв.

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

PSN12/PBN12;  PS13/PB13 1916,67 лв. 2300,00 лв.
PSN18/PBN18; PS18/PB18 2125,00 лв. 2550,00 лв.
PS24/PB24 2241,67 лв. 2690,00 лв.
PSN25/PBN25 2283,33 лв. 2740,00 лв.
PSN30/PBN30; PS30/PB30 2550,00 лв. 3060,00 лв.
ONYX 12 2675,00 лв. 3210,00 лв.
ONYX 15 2741,67 лв. 3290,00 лв.
ONYX 18 2791,67 лв. 3350,00 лв.
ONYX 24 2866,67 лв. 3440,00 лв.
ONYX 30 3008,33 лв. 3610,00 лв.
Помпа+разширителен съд 158,33 лв. 190,00 лв.

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

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

PS8 1458,33 лв. 1770,00 лв.
PS10 1516,66 лв. 1840,00 лв.
PS12 1616,67 лв. 1940,00 лв.
PSN6 1325,00 лв. 1590,00 лв.
Jade6 1241,67 лв. 1490,00 лв.
ONYX 8 1491,66 лв. 1790,00 лв.
ONYX10 1575,00 лв. 1890,00 лв.
Aurora slim 8 1650,00 лв. 1980,00 лв.
Aurora SLim 10 1733,33 лв. 2080,00 лв.

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

PRIMAVERA 18 4425,00 лв. 5310,00 лв.
PRIMAVERA 24 4508,33 лв. 5410,00 лв.

Цева с ДДС Без ДДС

SBN12 2675,00 лв. 3210,00 лв.

SBN18 2766,67 лв. 3320,00 лв.

SBN24 2866,67 лв. 3440,00 лв.

SBN30 2975,00 лв. 3570,00 лв.

SBN35 3075,00 лв. 3690,00 лв.

SBNAUTO12 3375,00 лв. 4050,00 лв.
SBNAUTO18 3491,67 лв. 4190,00 лв.
SBNAUTO24 3583,33 лв. 4300,00 лв.
SBNAUTO30 3683,33 лв. 4420,00 лв.
SBNAUTO35 3775,00 лв. 4530,00 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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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи на ул. 
„Алекси Димов“ 9, етаж 
от къща и таван на ул. 
„Стръмнина“ 8 и пар-
цел в регулация - обръ-
щалото Русевци, прода-
ва тел. 0898/974-987, 
+359888/447-096.
парцЕл В регулация в 
центъра на село Дра-
гановци продава тел. 
0899/049-541. [22, 7]
къща В село Златевци, 
110 кв. м + 1.7 дка двор, 

за 35 000 лв. продава 
тел. 0893/92-00-77. [4, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
апарТаМЕнТ с наематели 
купува тел. 0878/213-550. 
[11, 7]

иМоТи даВа под наЕМ
ЕТаж оТ къща - 0988/35-
02-41. [10, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци, необзаве-
ден, след основен ремонт, 
дългосрочно дава под 
наем тел. 0884/14-99-64. 
[14, 4]
гараж даВа под наем 
тел. 0890/937-105. [3, 3]
сТая - 0899/439-467 [1, 

1]
сТая за младеж дава тел. 
0878/204-299. [11, 4]
изгодно! поМЕщЕниЕ 
на ул. „Николаевска“ дава 
под наем тел. 0899/106-
016. [5, 3]
гарсониЕра В блок „Ду-
нав-2“, след основен ре-
монт, дългосрочно дава 
под наем тел. 0889/18-
24-23. [3, 2]

зЕМи

купуВа ниВи В ця-
лаТа сТрана  - тел. 
0879/888-388, bgzemi.
com. [22, 19]

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

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
кърТи, рЕжЕ, зида, 
ВиК, ел., фаянс - тел. 
0878/943-895
услуги с мини багер - 
75 см ширина - 0897/42-
93-74.
рЕМонТи, изМазВанЕ 
на капаци, нови покриви, 
саниране - 0888/020-187 
[22, 17]
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - тел. 0876/416-
716. [22, 13]
чисТЕнЕ на къщи, мази, 
дворове. Строителни ра-
боти. Почиства мате-
риали. Ниски цени. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 5]
рЕМонТ на покриви - 
0878/312-012 [5, 4]

съБарянЕ, почисТВанЕ 
- 0892/962-371 [2, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - тел. 0886/249-
906.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
справки на тел. 0898/907-
400.
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолация, дрЕ-
наж, бетони, покриви и 
др. - 0897/390-194 [22, 
17]

хидроизолации
хидроизолации на по-
криви, гаражи, плочи - 
0882/471-678 [22, 17]
х и д р о и з о л а ц и и 
оТ основи до покрив - 
0877/166-459 [11, 11]
рЕМонТ на циглени по-
криви, хидро- и топлоизо-
лация, дренаж - 0888/863-
001. [15, 9]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. [33, 12]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
Ел. урЕди поправя тел. 
0894/22-05-09. [24, 23]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 10]

Вик
Машинно оТпушВанЕ, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
Вик рЕМонТи - 0894/22-
05-09. [24, 23]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач с 
опиТ - с Топуз и 
чЕТка, Машинно - 
40 лВ. - 0894/525-
258.

коМини чисТи машин-
но - тел. 0896/658-774. 
[24, 21]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

почисТВанЕ на 
дВор, изхВърлянЕ 
на Боклук, съБа-
рянЕ на покриВи, 
прЕнасянЕ на Ба-
гаж. изкупуВанЕ 
на жЕлязо. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[22, 10]

почисТВанЕ
чисТЕнЕ на апартаменти, 
всякакъв вид къщи, тавани 
и мази, гаражи - справ-
ки на тел. 0893/893-754. 
[33, 17]

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленя-
ване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекю-
та. Справки на тел. 
0888/942-335.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-

они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  тел. 0897/429-
374

аВТоМоБили
под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 

„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.

коли за скрап от място 
изкупува тел. 0895/197-
164. [11, 3]

гуМи
4 Броя гуми 185 х 65 х 
15, с алуминиеви джан-
ти за BMW продава тел. 
0898/347-017. [2, 1]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.

нарязани и нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
БукоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
дъБоВи за огрев - наце-
пени, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/471-466.
нацЕпЕни дърВа. Без-
платен транспорт. Не-
забавна доставка. Тел. 

0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0884/709-093.
дърВа - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид - 80 
лв./куб., се продават на 
тел. 0896/183-637.
ВсякакъВ Вид сухи и 
сурови нацепени дърва, 
80.00 лв. - 0899/79-79-
58.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80.00 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838.
дъБоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896.

разпалки продаВа тел. 
0899/683-897.
гоТоВи дърВа за огрев, 
нарязани, нацепени, неза-
бавна доставка - 0896/80-
76-88. [20, 18]
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и в чува-
ли - тел. 0877/69-04-78. 
[33, 7]
разпалки В чували про-
дава тел. 0879/314-198 
[11, 8]
рЕжа, цЕпя метрови дър-
ва - тел. 0894/363-580 
- Иванов. [22, 7]
рЕжа дърВа - 0988/930-
444 [22, 5]
рЕжа дърВа - 0877/299-
214 [22, 2]

БилЕТи, 
пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БилЕТи - справки 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

Цените на обяви-
те са: 15 ст./дума, 
без предлози и съюзи, 
за едно отпечатване; 
30 ст./дума за обява 
в каре; 40 ст./дума в 
каре със сива подложка. 
Можете да използвате 
специалните отстъпки 
за годишни обяви, ако 
вашата обява излиза 
през цялата година. При 
текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 

лЕкари
психиаТър и НЕВро-
лог д-р ТрифоноВ, 
Габрово, 0885/251-655. 
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕ-
Ва, спЕциалисТ кож-
ни и ВЕнЕричЕски 
БолЕсТи, ЕсТЕТична 
дЕрМаТология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на 066/800-140

Регионалният 
всекидневник

 „100 ВеСТИ“ 
излиза 

всеки ден 
без събота и неделя.

пъТна 
поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана)  - справки на 
тел. 0999/009-008.

прЕВоди
прЕВоди и лЕгали-
зации В агЕнция 
„сВяТ“ - справки на 
тел. 0895/505-656. 

раБоТа прЕдлага
фирМа Търси да назна-
чи опитни общи работни-
ци и майстори за асфал-
тополагане и за строи-
телни обекти. Справки на 
тел. 0895/752-838.
фирМа Търси мебелисти 
с опит. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 11]
фирМа Търси: 1. Мо-
токарист - 1 бр., 2. Май-
стор (организатор произ-
водство) - 1 бр. Справки 
на тел. 0876/11-77-48, 
0876/11-77-58. [11, 11]
заВЕдЕниЕ наБира 
работник кухня и чис-
тачка. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 10]
заВЕдЕниЕ наБира 
бармани/ки, сервитьо-
ри/ки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 10]
шофьор Тир търси тел 
0887/88-76-92. [11, 10]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори. Справки 
на тел. 0877/44-55-82. 
[11, 7]
шиВашко аТЕлиЕ 
„Катя Колева“ търси ши-
вачка. Справки на тел. 
0894/504-843, Колев. 
[22, 7]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци, хигиенист търси тел. 
0877/69-04-78. [11, 7]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси сервитьори и гот-
вачи. Справки на тел. 
0897/97-47-04. [11, 6]

фирМа Търси ра-
БоТник на ВъзрасТ 
оТ 58 до 60 годи-
ни. Справки на тел. 
0899/600-210. [5, 5]

„подЕМкран“ ад - 
гр. гаБроВо Търси 
да назначи фрЕ-
зисТ, шлосЕр-Мон-
Тьор, опЕраТори и 
насТройчици на 
ММ с цпу 3 оси 
цЕнТри. Може да кан-
дидатствате на имейл 
office@podem.bg или 
на място. За информа-
ция: тел. 066 801 375 
[9, 5]

пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да 
назначи електротехник-
механик за поддръж-
ка за производствения 
си цех. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 7]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
работници мъже за произ-
водството си. Справки на 
тел. 0885/713-813. [10, 
7]
МашинЕн опЕраТор за 
металообработващи ма-
шини търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [22, 
6]
Търся жЕна за гледа-
не на възрастна жена. 
Добри условия и запла-
щане. Справки на тел. 
0888/972-025. [7, 6]
фирМа за производство 
на закуски търси да на-
значи пекар. Справки на 
тел. 0876/099-833. [3, 2]

Магазин за хранителни 
стоки търси готвач - днев-
на смяна, и продавач/ка 
на две смени. Справки на 
тел. 0887/825-534. [15, 
4]
хора за обща работа 
търси тел. 0895/707-050. 
[5, 4]
хора за работа за арма-
тура и кофраж търси тел. 
0895/707-050. [5, 4]
ТърсиМ Мъж и жена 
за гледане на възрас-
тен човек. Добро запла-
щане. Справки на тел. 
0899/971-564. [5, 3]
„ЕлТрон сЕрВиз“ ЕООД 
търси сервизен инженер - 
практически опит с робо-
ти KAWASAKI. Справки на 
тел. 0886/156-915. [11, 
3]
CAfE musIC bar „Fashion“ 
(зад Община Габрово) 
търси да назначи готвач/
ка. За повече информа-
ция: тел. 0878/795-454. 
[5, 2]
гоТВач/ка, сЕрВиТьор/
ка, камериерка търси. 
Много добро заплащане, 
подсигурено спане. Справ-
ки на тел. 0887/671-848. 
[33, 1]
шофьор Търси тел. 
0888/564-431. [11, 1]

раБоТа Търси
подрЕжданЕ и пренася-
не на дърва - 0879/314-
198. [12, 3]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ ВъзрасТни 
хора почасово - тел. 
0898/790-031. [5, 5]

продаВа Машини
Банциг, Машина за то-
чене на ленти, циркуляр с 
люлка и диск без мотор 
продава тел. 0899/899-
029. [2, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
фЕрМи за навес - 4 
м - 8 бр., 6 м - 5 бр., 
продава тел. 0895/707-
050. [5, 4]

циМЕнТоВи колоВЕ 
продава тел. 0878/508-
563. [3, 3]
каМЕнни плочи про-
дава тел. 0049/176-963-
936-98. [3, 1]

продаВа разни
каМина „приТи“ про-
дава тел. 0889/891-638. 
[7, 1]

жиВоТни продаВа
кон и магарета се про-
дават на тел. 0893/427-
611. [7, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
запазЕна пЕчка за 
отопление купува тел. 
0887/03-65-03. [3, 2]
граМофонни плочи 
търси тел. 0049/176-963-
936-98. [3, 1]

КухНеНСКи
шКафоВе 
офиС 
Мебели 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТиПоВи 
и По ПРоеКТ 
На КлиеНТа

прЕВози
Бус - 45 ст./км - 
0894/004-045 [22, 22]
услуги със самосвал до 
3.5 тона - 0876/333-470 
[22, 15]

ЕроТика
ЕроТични заБаВлЕ-
ния за мъже - справки 
на тел. 0894/277-849. 
[22, 11]
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 ВЕлА лАзАРОВА

	 Концертът	 на	 верни-
те	 приятели	 на	 Габрово	 и	
фестивала	Камерен	ансам-
бъл	 „Софийски	 солисти”	
бе	 очаквано	 събитие	 от	
богатия	 афиш	 на	 Дните	
на	 камерната	 музика	 на	
13	септември	в	зала	„Въз-
раждане”.
	 Габровската	 публика	
беше	 очарована	 от	 вир-
туозните	 изпълнения	 на	
ансамбъла	 под	 диригент-
ството	на	маестро	Пламен	
Джуров.
	 Първата	 	 репетиция	
на	 знаменития	 ансамбъл	
е	 преди	 60	 години	 през	
ноември	 1961	 година,	 а	
пет	месеца	по-късно	с	ог-
ромен	 успех	 е	 и	 първият	
концерт	 на	 музикантите	 в	
зала	 „България“,	 ръково-
дени	от	младия	тогава	Ми-
хаил	Ангелов.	 Следващите	
концерти	 са	 дирижирани	
от	 Добрин	 Петков,	 Кон-
стантин	 Илиев	 и	 разби-
ра	се,	Васил	Казанджиев,	
който	 ръководи	 състава	
16	години.	В	последвалите	
години	 ансамбълът,	 кой-
то	 първоначално	 се	 на-
рича	 Софийски	 камерен	
оркестър,	 а	 по-късно	 е	
наречен	 от	 своите	 осно-
ватели	Софийски	 солисти,	
натрупва	 все	 повече	 опит	
и	популярност,	започва	да	
пътува	 по	 света	 и	 прави	
записи	 за	 известни	 гра-
мофонни	 фирми.	 От	 1978	
година	диригент	на	ансам-
бъла	е	Емил	Табаков,	а	от	
1988	г.	ръководител	на	Со-
фийски	солисти	неизменно	
е	Пламен	Джуров.
	 Определяни	 като	 сво-
еобразна	лаборатория		за	
изпълнение	 на	 съвремен-
на	 българска	 и	 чуждес-
транна	музика,	 „Софийски	
солисти”	 имат	 многоброй-
ни	 интегрални	 изпълнения	
и	записи	на	произведения	
от	 Бах,	 Моцарт,	 Барток,	
Веберн,	Шостакович,	 Бри-
тън	и	други.	В	същото	вре-
ме	 за	 него	 са	 написани	
и	 много	 български	 произ-
ведения	 от	 Васил	 Казан-
джиев,	Александър	Райчев,	
Емил	Табаков.	
	 На	концерта	в	Габрово	
те	изпълниха	и	специално	
създадена	 за	 ансамбъла	
композиция	 „Партита	 за	

струнен	 оркестър”	 от	 Ми-
хаил	Пеков.	
	 Записите	 на	 „Софий-
ски	солисти“	 -	над	60	гра-
мофонни	 плочи	 и	 над	 30	
компактдиска	 -	 се	 прода-
ват	 главно	 зад	 граница,	
стотици	 остават	 в	 Бълга-
рия	 във	 фонда	 на	 БНР	
и	 БНТ.	 Солистите	 активно	
работят	с	млади	музиканти	
и	 организират	 образова-
телни	 концерти.	 Изкуство-
то	на	ансамбъла	е	познато	
зад	 граница,	 музиканти-
те	 са	 високо	 оценени	 в	
Европа,	 САЩ,	 Канада	 и	
Япония.	 В	 историята	 им	
има	 поредица	 турнета,	 в	
които	 за	 два	 месеца	 са	
изнесли	около	40	концерта	
пред	 над	 30	 000	 слушате-
ли.	 Имат	 и	 околосветско	
турне	 -	 от	 Париж	 през	
САЩ	 и	 Канада,	 през	 Ха-
ваите,	 Русия	 и	 oбратно	 в	
София.	 Но	 където	 и	 да	
са	по	света,	 те	винаги	се	
завръщат	 при	 своята	 бъл-

гарска	публика.	
	 „Софийски	солисти“	са	
носители	 на	 всички	 бъл-
гарски	 награди	 и	 много	
международни	 отличия.	
При	откриването	на	фести-
вала	„Аполония”	в	края	на	
август	в	Созопол	Камерен	
ансамбъл	„Софийски	соли-
сти”	 получи	 престижната	
награда	 „Аполон	 Токсо-
форос”	 за	 огромния	 при-
нос	 за	 развитие	 на	 бъл-
гарската	 култура	 и	 пред-
ставянето	й	зад	граница.

	 Концертът	 в	 Габрово	
бе	с	разнообразна	програ-
ма	 -	 барокови	 произведе-
ния,	 класическа	 и	 българ-
ска	пиеси.

Иван Стоянов, дИрИгент 
на габровСкИ камерен 
оркеСтър:

	 „Камерен	 ансамбъл	
„Софийски	солисти”	е	пър-
вият	 камерен	 оркестър	 в	
България,	 създаден	 пре-
ди	 60	 години.	 Настоящият	
диригент	 Пламен	 Джуров	
успя	 да	 прекара	 ансам-
бъла	 като	 един	 капитан	
в	 едни	 изключително	 бу-
рни	 години,	 когато	всичко	
беше	 забравено,	 подло-
жено	на	унищожение.	Така	
той	 успя	 да	 съхрани	 ка-
мерните	 традиции	на	 „Со-
фийски	 солисти“	 и	 да	 ги	
приведе	 в	 това	малко	по-
спокойно	 време.	 И	 сега,	
когато	 надвиснаха	 облаци	
над	 целия	 концертен	 жи-
вот	 в	 България,	 над	 се-

риозната	 музика,	 защото	
освен	ковид,	в	момента	се	
отделя	 повече	 внимание	
на	 комерсиалната	 музика,	
отново	 усилия	 за	 преодо-
ляване…”.	

 Йордан 
дИмИтров, член на 
камернИя анСамбъл 
"СофИЙСкИ СолИСтИ” 
от 2001 годИна, а 
концертмаЙСтор на 
СъСтава от 2006 г. 

	 „Чудесно	 е	 да	 бъдем	

отново	на	фестивала	„Дни	
на	камерната	музика“.
	 В	София	ще	имаме	ня-
колко	 концерта	 за	 60-го-
дишнината	 на	 ансамбъла,	
когато	ще	свирим	с	някои	
от	 предишните	 диригенти.	
В	ковид	режима	определе-
но	 концертите	 са	 по-мал-
ко.	За	първи	път	от	близо	
две	 години	 не	 сме	 свири-
ли	в	чужбина.	Радваме	се	
от	 срещата	 и	 вниманието	
на	 габровската	 публика,	
за	 която	 винаги	 свирим	с	
удоволствие”.

Пламен джуров, 
ПрофеСор По 
дИрИжИране в 
нма "Проф. Панчо 
владИгеров“.

	 Като	композитор	пред-
почита	 инструменталните	
жанрове.	 Бил	 е	 диригент	
на	 Плевенската	 филхар-
мония	 от	 1976	 г.	 в	 про-
дължение	на	шест	 години.	
От	 1984	 г.	 специализира	
при	 Карл	 Йостерайхер	 в	
Музикалната	академия	във	
Виена.	 Неизменно	 дири-
жира	 „Солистите”	 от	 1988	
г.	 на	 стотици	 концерти	 в	
Европа,	Северна	Америка,	
Япония,	 Република	 Корея.	
Негови	 произведения	 са	

изпълнявани	 и	 записвани	
в	редица	чужди	страни.	
	 „С	 тазвечерната	 ни	
програма	 исках	 да	 напра-
вя	 съпоставка	 във	 вре-
мето.	 Как	 се	 променят	
вкусовете.	 Първата	 част	
е	фамилията	Бах.	Едно	от	
най-елитарните	произведе-
ния	на	Й.	С.	Бах	 -	 „Бран-
денбургски	 концерт	 №	 6”,	
в	 което	 за	 първи	 път	 се	
появяват	 такива	солистич-
ни	 партии	 на	 виолата.	 В	
него	липсват	цигулки	и	ние	
го	направихме	така,		както	
е	 написано.	 И	 след	 това	
синът	Йохан	Кристиан	Бах	
със	„Симфониета	в	ла	ма-
жор”,	произведение	в	съв-
сем	друг	стил,	който	всъщ-
ност	 подготвя	 почвата	 за	
Хайдн	 и	 Моцарт.	 Така	 в	
рамките	 на	 една	 фамилия	
колко	 резки	 промени	 мо-
гат	да	станат	в	различните	
поколения.		 	
	 След	 като	 в	 музика-
та	 стават	 толкова	 рязко,	
представете	 си	 какво	 се	
случва	в	обществения	жи-
вот.
	 Българското	 произве-
дение	„Партита	за	струнен	
оркестър”	 от	 Михаил	 Пе-
ков,	 мисля,	 че	 го	 свирим	
за	 първи	 път,	 е	 пъстро	

като	нашия	живот.	С	мно-
го	 гротески,	 много	 мрак,	
веселие	 и	 всеки	 може	 да	
го	почувства.	Много	съдър-
жателно	 произведение.	 И	
след	 това	 сюитата	 „Све-
ти	 Павел”	 на	 английския	
композитор	 Густав	 Холст	
за	музиката	по	библейско	
време.	 Какво	 настроение	
е	било	в	Ерусалим		и	гра-
довете,	 какво	 се	 е	 случ-
вало.	 Произведението	 е	
много	 живописно,	 по-теа-
трално	 като	 картина.	Така	
в	 програмата	 ни	може	 да	
се	 види,	 че	 във	 всички	
стилове	 човек	 сравнява.	
Ако	 търси	 аналогията,	 ви-
наги	ще	намери	нещо	мно-
го	интересно.
	 През	 тези	 33	 години	
като	 диригент	 на	 ансам-
бъла	се	стараем	да	бъдем	
полезни	 на	 обществото,	
на	 музикалното	 изкуство.	
За	това	време	се	смениха	
много	 условия	 в	 Бълга-
рия.	Преди	правехме	мно-
го	 концерти	 в	 страната,	
защото	 имаше	 такива	 ор-
ганизации	по	време	на	со-
циализма.	 Сега	 останаха	
възможностите	 само	 на	
фестивалите,	т.	е.	ние	сега	
работим	 повече,	 а	 броят	
на	концертите	е	по-малък.	
Ковид	 мерките	 бяха	 голя-
ма	 драма	 за	 нас.	 Никога	

не	 се	 е	 случвало	 в	 60-го-
дишната	 история	 на	 със-
тава	 да	 не	 се	 видим	 три	
месеца.	 И	 след	 това	 стъ-
писването	 на	 хората,	 на	
публиката,	 политическата	
вакханалия,	която	става	в	
момента,	измества	нещата	
към	некрасивото…
	 На	 19	 март	 догодина	
тържествено	 ще	 отбеле-
жим	 60-годишнината	 на	
състава	 в	 зала	 „Бълга-
рия”.	 На	 тази	 дата	 преди	
60	 години	 е	 бил	 първият	
публичен	 концерт.	 Солист	
ще	бъде	Милена	Моллова,	
която	 е	 била	 солистка	 и	
на	първия	концерт.
	 Да,	 ансамбълът	 има	
нови	попълнения	 -	 	Ивай-
ло	Данаилов,	втора	цигул-
ка.	 За	 ново	 попълнение	
първо	 слушаме,	 наблюда-
ваме,	консултираме.	Всич-
ки	 кандидат-музиканти	 са	
със	 солидна	 практика	 в	
оркестри.	Те	работят	шест	
месеца	с	нас.	И	ако	музи-
канта	 се	 впише	 в	 общата	
картина	 на	 почтен	 човек,	
читав,	 трудолюбив,	 може	
да	остане	за	постоянно.	В	
момента	 свирят	 още	 два-
ма	 нови	 инструменталис-
ти.
	 Да	сме	здрави,	с	нови	
концерти	 и	 пред	 вярната	
габровска	публика.”

45-ти международен фестивал Дни на камерната музика Габрово`2021

„Сîфийски сîлисти” с прîãрàмà  áàрîк - съвремие: съпîстàвкà 
íà времеíàтà и прîмеíите в музикàлíите вкусîвете

Йордан Димитров

Иван Стоянов

Пламен Джуров

продължава от стр. 1
Поклон	 пред	 тяхната	 ра-
бота,	 техните	 усилия	 и	
тяхната	 посветеност.	
Именно	 стремежът	 към	
повече	знания	ни	утвърж-
дава	 като	 нация	 на	 зна-
ещи	 и	 можещи.	 С	 благо-
дарност	 към	 техния	 труд	
искам	 да	 подчертая,	 че	
образованието	 е	 нацио-
нален	 приоритет,	 който	 е	
неотменим	 -	 приоритетът	
за	 образование	 и	 наука	
и	 тяхното	 развитие,	 тях-
ното	утвърждаване,	вклю-
чително		с	най-модерните	
технологии,	 с	 изгражда-
нето	 на	 специализирани	
кабинети	 за	 изучаване	
на	 технологии,	 инжене-
ринг	и	научно	приложими	
дисциплини.	 Всичко	 това	
е	 важно,	 всичко	 това	 е	
в	 основата	 на	 бъдеще-
то.	 Основата	 за	 всички	
ученици,	 които	 сега	 пред	
нас	 са	 още	 деца,	 но	 те	
са	 бъдещите	 лидери	 в	
бизнеса,	 в	 политиката,	 в	
обществения	 живот.	 Още	
веднъж	благодарност	 към	
учителите!	На	всички	вас	
желая	 здраве,	 успех	 в	
благородното	 ви	 дело	 и	
на	Добър	час!“		
	 Министър-председате-

лят	 Стефан	 Янев	 посети	
и	новия	„STEM	център	за	
дигитални	 създатели“,	 из-
граден	 в	 училището	 по	

Националната	 програма	
„Изграждане	на	училищна	
STEM	среда“.	

Гости	 на	 тържеството	

в	 „Неофит	 Рилски“	 бяха	
бластният	 управител	 Бо-
рислав	 Бончев,	 замест-
ник-кметът	 на	 Община	

Габрово	 Невена	 Минева,	
началникът	 на	 Регионал-
ното	 управление	 на	 об-
разованието	 Георги	 Ма-

ринов,	 много	 родители	 и	
гости.

След	края	на	празнич-
ната	част		премиерът	Сте-

фан	Янев	коментира	пред	
представители	на	медиите	
актуални	теми	 (виж интер-
вюто на страница 1)

Премиерът Яíев уäàри първия учеáеí звъíец в ОУ "Неîфит Рилски"


