За втори път Община Павликени беше удостоена с
наградата „Екообщина“. На
официално събитие във
Френския културен институт
зам.-кметът инж.Анастасия
Вачева прие приза в категория „Устойчиво управление
на битовите отпадъци“.
Община Павликени получи
отличие в категорията общини с под 40 хил. жители. В нея
се оползотворяват над 50%
от отпадъците.
на стр. 3
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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

Община Павликени
спечели награда
„Екообщина“

ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ
ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА

Силата на местните новини!
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Янка Рупкина избра Павликени
за своя бенефис – 60 години на сцена
Огнено шоу, повече от 80 артисти и много любов ознаменуваха концерта на неземната фолклорна певица
Янка Рупкина избра Павликени, за
да отпразнува 60 години на сцена.
Заради бенефиса Павликени оживя
под звуците на българската народна музика. Събитието започна
с огнено шоу пред сградата на НЧ
“Братство-1884“.

В спектакъла взеха участие малкият Божидар Илиев, носител на
Националната награда „Янка Рупкина“ в 23-я фолклорен фестивал
„Северняшка китка“, провел се
през юни в Павликени, Ансамбъл
„Развитие“ – Севлиево, Квартет

„Славеите на Надка Караджова“,
Рок група „Шейн“, ДесиСлава, Петя
Панева и София Иванова, местните Ансамбъл „Развитие“ с главен
художествен ръководител Йордан
Йорданов и Оркестър „Павликени“.
Всички те получиха Националната

награда „Янка Рупкина“ и диплом.
Инж. Емануил Манолов връчи
на юбилярката почетен плакет
на кмета на Община Павликени
и отбеляза, че едва ли след този
грандиозен спектакъл има някой
в залата, чието сърце все още да

снимка: Владимир Пенчев

Ученици управляваха
Общината за един ден

Ученици бяха кметове, общински съветници и експерти в администрацията в рамките на първия ден на ученическото местно
самоуправление в Павликени.
На 12 октомври по повод Деня на българската община Община
Павликени отвори вратите си за учениците от двете гимназии
в града. Младият кмет за един ден беше Даниел Иванов от СУ „
Бачо Киро”, а председателят на Общинския съвет Елмира Йорданова – от ПГАТ „Цанко Церковски”. Двете училища излъчиха и
заместник-кметове. Млади хора застанаха на местата на секретаря на Общината, директорите на дирекциите „Устройство на
територията и строителство“ и „Бюджет и финанси“ и отделите
„Хуманитарни дейности“, „Регионално развитие“, „Общинска собственост“ и „Правно обслужване“.
Всеки от учениците придружи титуляра на длъжността си в ежедневната му работа. По време на редовната оперативка младият
кмет провери напредъка в работата на връстниците си. Тържествено заседание на Ученически общински съвет увенча деня.
„Благодаря за възможността младите хора да влязат в управлението и да научат повече за местната власт в България!“, каза
младият кмет. „Нека продължаваме да сме активни участници в
разрешаването на проблемите в името на най – доброто бъдеще
на българските граждани“, пожела младия председател на ОбС.
Всичко за събитието четете във фейсбук страницата ни.

не е докоснато от магическите гласове на Янка Рупкина, приятели и
колеги, които я уважиха на нейния
бенефис. „Ние с вас сме щастливци,
че имахме възможност да се преклоним пред нея – великата, неземната, жената, която прослави пред

целия свят България със силата на
българския фолклор“, каза кметът
и благодари на Янка Рупкина, че
вече 5 години е перлата на нашия
фолклорен фестивал.

на стр. 4
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НЧ „Братство – 1884“ – Павликени
успешно реализира проект към
Агенцията за хората с увреждания
Читалището в град Павликени успешно реализира проект за обновяване и оборудване на
две работни места за хора с увреждания. Той е
разработен от екип на институцията и е на обща
стойност 13 618 лв. Финансиращ орган е Агенцията за хората с увреждания.
С реализацията на проектното предложение
се създадоха благоприятни и здравословни
условия на труд на служителите с увреждания.
Повиши се тяхната мотивация и увереност при
изпълнение на задачите, както и доверието
към читалищната институция и Агенцията за
хората с уврежданията, които припознаха като
свой верен партньор.
При разработването на проектното предложение е било заложено постигането на конкретни
резултати, които в дългосрочен план да създадат благоприятна и подходяща трудова среда
на две лица с трайни увреждания, работещи в
читалището, да се повиши тяхната мотивация
и да се създадат благоприятни условия за развитие на собствения им потенциал. Важна част
от реализацията е и създаването на безопасна

и ергономична среда, която да снижи риска от
допълнително увреждане на служителите и да
допринесе за пълноценното използване на капацитета им.
По време на изпълнението на проектните дейности е информирано населението и са популяризирани политиките на Агенцията за хората с
увреждания.
По проекта е извършен ремонт на едното от
двете работни помещения, закупено е ново
офис обзавеждане, както и нова офис техника,
която беше крайно належаща за дейностите,
които извършват двете трудоустроени лица.
Ръководството и служителите на НЧ „Братство
– 1884“ изказват своята искрена благодарност
на Агенцията за хората с увреждания за оказаното съдействие и получената безвъзмездна
финансова помощ при провеждането на ефективна политика по приобщаването на хора с
увреждания в трудовия процес в читалищната
институция.
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В Бяла черква отбелязаха важни
годишнини
На 27 септември белочерковци се събраха пред бюст-паметника на Райко
Даскалов в центъра на града, за да
поднесат венци и цветя в знак на почит
пред паметта на видния политик. Гост
на събитието беше инж. Венцислав
Иванов – зам.-кмет на община Павликени. На този ден преди 100 години в
Радомир Райко Даскалов обявява България за Народна република.
Райко Даскалов е виден деец на
БЗНС, смел реформатор и ненадминат
оратор, политик и държавник. През
септември 1918 година, когато разбунтувалите се войници напускат фронта
и се отправят към столицата, Райко
Даскалов е убеден, че трябва да оглави стихийното въстание на войнишките маси, да се образува из средите на
народа „едно народно правителство”,
което да спаси България от катастрофата.
На 27 септември 1918 г. в 13 ч. в Радо-

мир, изправен пред развълнуваните
войници, Райко Даскалов тържествено
обявява събарянето на монархията
и провъзгласяването на България за
демократична република със следната прокламация: „Днес, 27 септември
1918 год., българският народ скъсва веригите на робството, катурва
деспотичния режим на Фердинанд и
неговите помощници, обявява ги за
народни врагове, прокламира се за
свободен, с републиканско управление
народ и подава ръка на европейските
народи за примирие и разбирателство. От днес цар Фердинанд и династията му и бившето правителство са
свалени. Всички окръжни управители,
околийски началници, коменданти,

кметове и войскови началници ще изпълняват заповедите на временното
правителство на републиката: председател на временното правителство:
Ал.Стамболийски и главнокомандващ
републиканската армия: Р.Даскалов“.
В салона на Народно читалище „Бачо
Киро-1869“ беше прожектиран документален филм за участието на
България в Първата световна война.
Анастасия Георгиева – директор на
Исторически музей – Бяла черква,
представи презентация за живота и
дейността на д-р Райко Даскалов, убит
в Прага през август 1923 г. Присъстващите имаха възможност да разгледат
фотодокументална изложба с материали от фонда на къщата музей.

190 години от рождението на отец Матей Преображенски – Миткалото
Отец Матей Преображенски е един от най-големите български възрожденски будители, просветител,
бунтовник и самобитен изследовател. Той е един от
видните представители на българското национално освободително движение, останал завинаги в
най-светлите страници на българската история със
своята разностранна и народополезна общественополитическа дейност. В народната памет отец Матей
е пътуващ книжар и народен лечител, верен другар
на Левски и куриер на революционната организация,
основател на читалища и училища, селекционер и изобретател, вечният скиталец, воден от жадната му за
нови знания душа.
Моно Петров Сеизмонов, каквото е светското име на
отеца, е роден през октомври 1828 г. в с. Ново село,
Търновско. Останал сирак като дете, той постъпва в
Дряновския манастир да учи занаят. През 1848г. е
подстриган за монах в Преображенския манастир.
В периода 1851-1861 г. посещава всички по-големи
български манастири, като няколко години остава
в християнските обители на Света гора Атонска. По
време на скиталчествата си чете усърдно книгите в
манастирските библиотеки. Проявява интерес към
точните науки, механиката, географията, опитва се да
построи вечен двигател и пясъчна мелница, изработва сам прототипи на вечен календар и на пушка. Автор
е на книги с църковен характер. Пътува до Цариград,
Йерусалим, Русия, Влашко и Бесарабия.
През 1862г. отец Матей постъпва в Първа българска
легия. На следващата година предвожда малка чета,
с която влиза в България и води успешно сражение с
турски отряд. През 1863г. облича отново расото и се
посвещава на обществена дейност.
В периода 1864-1869г. този свят човек изпълнява
призива на Раковски за просвещение на българите
и предава на хората своите умения и знания. Пътува
по българските земи като книжар и проповедник,
разпространява жития на светци и „История славянобългарская“, както и книги, посветени на българската
история. Особено активен е в Търновския край, където
помага при изграждане на училища и читалища, организира земеделски сдружения, учи хората на билколечение, посвещава се на просвещението им.
В летописа на с.Михалци като основоположник на
местното училище завинаги остава името на отец
Матей. По негова идея през 1868г. в селото се създава просветителски комитет с председател поп Стефан
Трифонов, чиято цел е да се построи училищна сграда.
Идеята се реализира през 1870 г., когато се изгражда
сграда на Българско народно взаимно училище. В
нея едно от помещенията е определено за основаното същата година народно читалище. Негов пръв
председател става даскал Петко Иванов Дюкянджиев,
но идеята за името на читалището – „Съединение”,

принадлежи на отец Матей. Навярно съществуващите
в селото вражди между отделните родове подтикват
Миткалото да предложи това наименование. Житейският му опит е подсказал, че работата в една общност върви само когато има „съединение” на идеи,
на дела и на работа. А отец Матей бил човек с голям
и заслужен авторитет сред жителите на с.Михалци.
Сладкодумен разказвач, натрупал много практически
знания и умения, той умеел не само да обедини хората
около себе си в името на една идея, но и да повлияе на
решенията им.
Името на Преображенския монах, който много често
отсядал в с.Михалци, е останало в паметта на хората
и във връзка с назначаването на Тодор Лефтеров за
учител в местното училище. Тодор Лефтеров (1852 –
1876) е роден в Търново, получил високо за времето
образование в Манчестър. Отец Матей успява да убеди местните чорбаджии да назначат за учител в Михалци младия и интелигентен европейски възпитаник
и да му дадат голяма годишна заплата. Именно Тодор
Лефтеров прави реформата в училището и започва да
преподава според новата и модерна тогава взаимоучителна метода.
В народната памет на хората от Павликенския край
отец Матей Преображенски е почитан като основател
на местните читалища. В читалищните летописи на
селата Мусина, Михалци, Горско Сливово, Ново село и
Сухиндол името на Матей Петров е първо сред основателите. То е пряко свързано и със създаването на първото селско читалище - „Селска любов” в Бяла черква.
Новосъздаденото читалище получило като дарение от
отец Матей девет книги, сред които и собствените му
издания на „Варлаамови притчи” и „Защита на православието”.
Обществено-политическата му дейност е многообразна и остава завинаги в народната памет. Обикаляйки
по селата, той не само учи хората на четмо и писмо,
разпространява книги, но се проявява и като народен
лечител (хомеопат). В дисагите си той носи различни
билки, треви и цветя и щедро раздава знанията си
на лечител. Учи хората как да познават билките, как
да си приготвят отвари и с кои растения или плодове
какви болести могат да лекуват. Помагайки на хората
с билки и съвети, той никога не вземал пари за това.
През 1868 г. в с.Ново село, Троянско спасил много деца,
болни от дифтерит. Много от рецептите Матей Петров
научил по време на престоя си в Атонските манастири.
За невероятните умения на отец Матей като лечител
разказва йеромонах Неофит Калчев, който живее с
Миткалото в една килия в Преображенския манастир
през 1872-74 г. и осем пъти издава „Народен домашен
лекар”, където са записани рецептите на отец Матей.
Много от тях са с отдавна доказани лечебни свойства и
се използват и до днес.

Разнообразните и задълбочени познания на отец
Матей се проявяват и в областта на земеделието. Под
негово ръководство се организира първото земеделско дружество в с.Мусина, а през 1872 г. създава
първата трудова кооперация в с.Михалци. Натрупал
много знания и умения, обикалял земите на различни
народи, той предавал познанията си и учел хората как
да си правят зеленчукови градини, как да отглеждат
буби и различни земеделски култури. В Търновския
край Миткалото е запомнен и като добър селекционер
на люти чушки. На негово име и до днес се отглеждат
т.нар. „калугерки” или „матейки” – тънки, дълги и
сладки чушки с много малко семки. От тях се приготвя
сладък червен пипер, а в миналото някои домакини
дори приготвяли от тях мармалад.
Особено интересни са техническите умения, опити и
изобретения на отец Матей Преображенски. Още като
монах в Атонските манастири, на брега на Бяло море,
той прави опит да създаде „вечен двигател”. На брега
на р.Янтра край Търново той построява здание, в което продължава опитите си с помощта на падаща вода
да задвижи морска мелница. Сам конструира модел
за пушка, която изработва търновският майстор Георги Тюфекчийчето. Има сведения и за негов модел
и чертеж на дървен топ. В народната памет на хората
от с.Михалци е запазен споменът за опитите на отец
Матей да направи водна помпа от дърво, обковано
с желязо, и зъбчатка (т.нар. карадолап). По спомени на Нейко Хр. Владков, изследовател и краевед на
с.Михалци, този прототип е бил запазен до 1936 г.
Най-голямото му техническо и научно постижение
е създаването на „Вечен календар”. Прототипът на
такъв календар е бил създаден от дъски и хартия, с
няколко концентрични кръга, които се въртят около
обща ос и със стрелка в средата, която да показва
различните дати от календара. За съжаление, това
творение не е запазено, но затова пък е съхранен
стенописът „Вечният календар”. Създаден по идея на
отец Матей Преображенски през 1870 г. и нарисуван от
зограф Венко Калчов от Трявна върху външната стена
на сградата на Българско народно взаимно училище
в с.Михалци, Павликенско. Календарът е създаден
и стенописан, за да послужи за обучение на децата в това училище. От него децата трябва да научат
християнските празници, службите, които се водят
в деня на всеки светия, дните на пост и датите на големите християнски празници. „Вечният календар“ е
единственото запазено веществено доказателство,
илюстриращо самородния гений на отец Матей Преображенски. От 2000 г. оригиналът се съхранява в Исторически музей – Павликени.
Значима страница от смисления живот на отец Матей
Преображенски е неговата революционна дейност и
отдаденост на българската национална революция.

Близък приятел и съмишленик на Г.С.Раковски, Васил Левски, Ст. Стамболов, Ангел Кънчев, Бачо Киро,
Т. Лефтеров, Хр. Иванов – Големия, Хр. Караминков
– Бунито и на много други дейци от Търновско и страната. Неговото име се сочи като основател на местните
революционни комитети в селата около Павликени и
Търново.
1872 г. е паметна за жителите на селата Мусина, Михалци, Бяла черква, Голямо Ялари (дн.с.Русаля) и други села в региона. На 26 февруари Ангел Кънчев и Миткалото посещават с.Мусина и в дома на поп Иринчо
Петров основават местния революционен комитет с
председател Аврам Петков Стамболски. На следващия
ден Ангел Кънчев, придружен от Миткалото, пристигат в с.Михалци. Двамата са настанени в къщата на
поп Стефан Трифонов, където се събират членовете на
местния таен революционен комитет. На това важно
събрание поп Стефан е избран за председател на организацията, а Йордан Начев – за касиер. Присъстващите полагат клетва пред А.Кънчев и Миткалото, а те
от своя страна им дават наставления по «Наредата».
На 28 февруари верните другари и съмишленици Ангел Кънчев и отец Матей пристигат в Бяла черква със
същата мисия. В дома на Дончо Петров и сина му даскал Атанас Дончев се събират местните революционни дейци – Бачо Киро, Васил Неделчев, поп Гавраил,
Анчо Ангелов, Георги Несторов, Димитър Коевцалията, Тодор Пенчев и Георги Илчев. Пратениците на Търновския революционен комитет четат пред събралите
се «Наредата», приема се уставът на организацията,
полага се клетва и се основава местният революционен комитет с председател даскал Бачо Киро Петров.
След обесването на Левски, неговото свято дело е
продължено от Стамболов и Миткалото. Те обикалят
селата, за да съживят местните революционни организации и за да създават нови.
Отец Матей Преображенски умира през 1875 г. на
47-годишна възраст.
За трайната диря и светлия пример, които отец Матей Светопреображенски оставя с живота и делата
си, говори и един позабравен обичай. По пътя между В.Търново и Севлиево, край с.Ново село се намира
неговият паметник костница, издигнат по проект
на архитект Леон Филипов. Десетки години през ХХ
в. автомобилистите, минавайки край паметника на
Миткалото, натискаха клаксоните за поздрав. Сякаш
искаха да кажат на скромния и свят монах, че уроците
и делото му не са забравени, че той е още жив в народната памет и че хората продължават да го обичат
и почитат.
Нели Цонева
Директор на Исторически музей – Павликени
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СУ „Бачо Киро“ стана училище
посланик на Европейския парламент
В конкуренция от над сто училища СУ „Бачо Киро“ Павликени
беше избрано за училище посланик на Европейския парламент
през учебната 2018/2019 година. В
официално писмо от Бюрото на Европейския парламент в България
ни съобщиха, че това е резултат от
добре подготвената ни кандидатура и показания искрен интерес
към работата на Европейския парламент и на Европейския съюз като
цяло. Основната цел на програмата
е да подобри осведомеността сред
учащите относно Европейския
съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарната демокрация, както и относно Европейския
парламент (ЕП) като институция,
която представлява гласовете на
гражданите и с която те могат да си
взаимодействат, за да се включат
активно в създаването на европейския дневен ред.
В СУ „Бачо Киро“ се работи активно
по разпространението на знания за
ЕС. През изминалата учебна година
сме разпространили над 280 единици литература сред учениците

от IV-ти до XII-ти клас. Традиционно
в училището се организират събития, посветени на 9 май. Тогава се
провежда и Денят на ученическото
самоуправление. Два пъти са организирани срещи на учениците
от гимназиален етап с европейски
депутати и специалисти от Европейската комисия. Дейностите по
настоящата програма надграждат
работата на училището по темата
до момента, като ще разяснят на
младежите в гимназиален етап на
обучение техните права като европейски граждани, ще ги запознаят
с работата на техните представители в ЕП, както и ще им покажат как
те самите биха могли да оказват
влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския
съюз. Целта е да се гарантира, че
младите хора са добре запознати
с възможностите за реализация,
които им предоставя ЕС, както и
че разбират важността на демократичния процес и гласуването на
национални и европейски избори.
Във връзка с Деня на Европа в
СУ „Бачо Киро“ ще подготвим и

проведем симулация на тема:
„Приоритети на ЕС”. През май 2019
година ще се проведат изборите за
представители в Европейския парламент. Различни парламентарни
групи ще участват в публичен дебат по приоритетите на ЕС. Задачата на учениците ще е да се изведат
основните приоритети на основните политически сили в рамките на
следващия мандат в ЕП. Изхождайки от приоритетите, е важно да
дефинират какви ще бъдат основните акценти, които искат да чуят
гласоподавателите. За по-малките
ученици /I-VII клас/ ще бъде организиран конкурс за рисунка, а след
това в деня на дебата - изложба на
тема „Европа за мен и за теб“.
Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно
на място или от разстояние. При
посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на
Европейския парламент. По време
на посещението ще се определи до каква степен участващото
училище е изпълнило основните
критерии за придобиване на статут

Община Павликени спечели
награда „Екообщина“
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Това е възможно благодарение на реализираната система за разделно събиране. Като
допълнение към нея от Общината
планират и нови проекти за намаляване на транспортните разходи
по извозването им.
Наградата за общини с над 40 хил.
жители в същата категория беше
присъдена на Община Пловдив.
Наградите „Екообщина” бяха раздадени за трети път. Организатор
на конкурса е Френското посолство в България под патронажа на
президента на Република България. Идеята е да бъдат отличени

общините с най-добри практики
в областта на устойчивото развитие. Сред останалите победители
тази година са Пловдив, Етрополе,
Кнежа, Добрич и Бургас в категориите управление на отпадъците, на
публичните пространства, водите
и енергийна ефективност на сградите. За първи път журито награди
и граждански проекти в областта
на спорта.
На церемонията присъстваха посланикът на Франция Ерик Льобедел, заместник-министрите на регионалното развитие и на околната
среда Деница Николова и Атанаска

Зелен ден на игрите организираха Община Павликени и „Булекопак” АД. Те проведоха образователната
кампания с деца като инициатива за чистотата и
опазването на околната среда. Викторини, томбола

Николова, Мигел Анхел Санчес –
директор на “Декатлон България”,
Мартин Заимов - директор на регионалния фонд за градско развитие.
През 2017 г. Община Павликени беше наградена в категория
„Устойчиво управление на водите“.
Мотивите за това бяха, че в общинския център е подменена близо
половината от водопроводната
мрежа. Отпадните води вече се събират и пречистват благодарение
на новата пречиствателна станция
за отпадни води с довеждащ колектор. Близо 35 млн.лв. бяха инвестирани във ВиК сектора в града.

и игри предизвикаха участниците от III-ти до VII-ми
клас, които трябваше да покажат съобразителност
и знания за разделното събиране на отпадъци и за
опазването на природата.

на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището
е отговорило на изискванията, то
бива сертифицирано и получава
плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на
училището. На учениците от найдобре представилите се училища
ще бъде предложено пътуване до
Страсбург в рамките на програма
„Евроскола“ на ЕП, а най-активните
преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в
Брюксел семинари.
Заедно с персонала на Бюрото на
Европейския парламент в България вярваме, че ще успеем да изградим едно добро партньорство,
за да подобрим осведомеността
на учениците за Европейския съюз,
европейското гражданство и парламентарната демокрация и да ги
включим активно в създаването
на европейския дневен ред.
Неделчо Неделчев
педагогически съветник и
старши посланик на Европейския парламент в България

Общината
назначава
28 безработни
лица на
длъжност
„Работник
озеленяване”
Община Павликени ще назначи
28 безработни лица на длъжност
„Работник озеленяване” за период
от 12 месеца. Общината изпълнява
договор с Агенцията по заетостта
за осигуряване на заетост по Проект BG05M9OP001-1.028-001. „Работа”, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Безработните преминаха двумесечен курс на обучение по професия „Работник в озеленяването”,
специалност „Озеленяване и цветарство” към Център за професионално обучение „ИКоМС” ЕООД. На
специална церемония те получиха
своите свидетелства за професионална квалификация след успешно
завършения курс. От тях 8 ще бъдат назначени в град Павликени,
двама в град Бяла черква и по едно
лице във всяко от останалите населени места.

14 деца се включиха в Общинското състезание по плуване
14 деца се включиха в Общинското
състезание по плуване по повод
закриването на плувното лято. Те
се надпреварваха в дисциплините
50м свободен стил и 100м свободен стил. Имаше оспорвана борба
в някои от сериите до последния
метър.
Най-добре се представиха в свои-

те възрасти: 8-годишните Eма
Ангелова и Виктор Горанов - първи на 50м и 100м; 12-годишните
Емилия Иванова (първа на 100м и
втора на 50м) и Силвиана Ангелова
(първа на 50м и втора на 100м);
Дамян Воронцов (10г.) - първи на
50м и на 100м; Благовест Сивриев (12г.) първи на 100м и втори на

50м; Людмил Горанов (14г.) първи
на 50м. Класиралите се по-назад
деца също се състезаваха достойно: Саня Димитрова (8г.) е втора на
100м и трета на 50м; Александра
Александрова (8г.) е втора на 50м
и трета на 100м; Вяра Спасимирова
(8г.) е четвърта на 50м и на 100м;
Михаил Личев (8г.) е втори на 50м

и четвърти на 100м; Красимир Захариев (8г.) е трети на 50м и 100м;
Виктор Генчев (8г.) е втори на 100м
и четвърти на 50м; Стоян Георгиев
(9г.) е втори на 50м и 100м. Участниците бяха наградени с материални награди от ръководството на
общинския плувен клуб КВС ”Росица” – Павликени. Володя Димов

Павликенски ГЛАС
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
З А П О В Е Д
№ РД - 02 - 11 - 1481
гр.ПАВЛИКЕНИ, 04.07.2018г.
На основание чл.44, ал.1, т.13 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2
и чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и чл.110, ал.1, т.2
от ЗУТ, по Заявление на ВАНЮ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ постъпило
на 22.06.2018г. с вх.№УТС-02-10-2088 и въз основа на положително
становище № УТС-02-10-2088/22.06.2018г. на Главния архитект на
община Павликени, заповедта ми, с №РД-02-11-630/07.03.2018г., за
одобряване изменението на действащия КП на с.Димча за част от ПИ
№7, за която част е отреден УПИ IV-7 в кв.43 по ПУП на селото,
ДОПУСКАМ:
Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План
за регулация” в квартал 43, УПИ IV-7 по ПУП на с.Димча, като
УПИ IV-7 да се урегулира по новозаснетите, съществуващи кадастрални граници на новообособения, съгласно Заповед №РД-02-11630/07.03.2018г. на кмета на oбщина Павликени, поземлен имот
№490 (новообособен от ПИ №7 по действащия кадастрален план на
с.Димча от 1922г.) и се преотреди за този имот, като стане УПИ IV-490.
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
Кмет на Община Павликени

МА ЛКИ ОБЯВИ
КУПУВАМ акордеони ТОПЛИВО „ТИЧА“
на телефон: 0882 285 539 предлага дърма за огрев
(26-23)
- меше, нарязани и нацепени - 95,00 лв/ куб.м. .
ПОЛАГАНЕ на хидроизо- GSM: 0886 844 803 (2-1)
лация www.hydrocolours.
ПРОДАВАМ къща с
com тел. 0888 555 695
2дка двор в с.Бутово над
жп линията с два гаража.
ПРОДАВАМ фуражо- 7000 лева. GSM: 0887 599
мелка 7,5 Kw. Телефон: 922
(6-5)
0886078004
(7-3)
ПРОДАВАМ двустаен
апартамент
идеален ценПРОДАВАМ 6 дка дъбова гора на възраст тър, ет.3, в добро състоя19 години по картата ние в гр.Павликени. GSM:
(8-5)
на Поземлена коми- 0884 547 422
сия гр.Павликени, имот
Вашите малки
116004 в местността
обяви може да
“Кеси Кору”. Намира се от подадете в касата на
дясната страна на асфал- Народно читалище
“Братство-1884”,
товия път за птицеком- площад
“Свобода” 7.
бината. Телефон за контакт - 0879 582743; 0889 Цена за публикация:
10 ст./дума
306817
Адрес на редакцията:

Издава: Народно читалище
„Братство 1884”-Павликени

5200 Павликени
площад „Свобода” 7
НЧ „Братство-1884”
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pavlikenski_glas@mail.bg

Главен редактор: Георги Бъчваров
Тел.: 0889 448 699, e-mail: pr@pavlikeni.bg
Реклами и малки обяви се приемат в касата на читалището.
Всеки автор носи лична отговорност за съдържанието на публикациите си.
Ръкописи и илюстрации не се връщат и не се рецензират.
При ползване на информации от „Павликенски Глас”, цитирането на
първоизточника е задължително!
Печат: печатница „Никополис принт” ЕООД Павликени
Броят е редакционно приключен на 12 октомври 2018 г.

Павликенски ГЛАС

КУЛТУРА

Бр. 20 (855) / 16 октомври 2018 г.

стр.4

Янка Рупкина: „Голямото име се дължи на големия труд“
На 15 авгycт Янка Рупкина навърши 80 години. Паметен ще остане
както за нея, така и за обичната й
публика бенефисът в Павликени.
Защо в малкия, но китен град? На
този въпрос певицата отговори
непретенциозно, че се чувства
признателна за поканата на кмета
инж. Емануил Манолов в последните години да участва като председател на журито на Фолклорния
фестивал „Северняшка китка”.
Също така допълни: “Много ми
допада градът, хората също са
прекрасни, има много талантливи
деца и по-големи, певци и танцьори, затова реших да го направя тук
и да се срещнем по-близо с публиката“. „Поводът е 60 години на
сцена и 80 години възраст, а не старост“, допълни с усмивка певицата.
По време на концерта публиката
се наслади на хубавите народни
песни на неземната Янка Рупкина,
ДесиСлава, квартет „Славей“, Петя
Панева и София Иванова, местните ансамбъл „Развитие“ с главен
художествен ръководител Йордан
Йорданов и оркестър „Павликени“.
Всички нейни колеги музиканти,
участници в програмата, получиха
приз „Янка Рупкина“. Водещ на събитието бе Драгомир Драганов.
Впечатленията на народната певица от фестивала в Павликени
са прекрасни. По думите й много
талантливи деца и възрастни са
участвали през годините. „Хоровете ви са прекрасни, на професионално ниво. Преподавателите,
диригентите на хоровете си гледат
съвестно работата и звученето
беше много хубаво, аз се радвах
от сърце“, допълни народната певица. Тя подчерта, че повечето от
песните, които участват на фестивала, са автентични. Харесва, че се
издирват песни, които не са пети
досега. Прави й впечатление, че
в павликенския край музиката е
различна и не толкова позната на
публиката.

Според певицата
различното при
нея е, че е надарена от Бог. „Така
ми е налял всичко,
толкова много, че
имам още неизпети песни“, говори с
усмивка за таланта
си. Споделя, че любовта й към народната песен започва
от най-ранно детство, когато се е
наслаждавала на
пеенето на баба си
Янка, после слуша-

снимки: Владимир Пенчев

ла баща си, майка си, лелите, които
пеят от сърце и душа. „Така заобичах народната музика. Но голямото
име се дължи на големия труд. Аз
съм работила много, за да достигна до този момент на голяма изява“, категорична е певицата.
Бъдещето на фолклора според
нея е в самия факт, че го има и
днес, въпреки затишието назад
във времето. Според Янка Рупкина
българската народна музика има
почитатели по целия свят. Това
твърдение тя подкрепя с наблюденията си от участия като жури в
страната и чужбина. Преподавала е
народна музика в Австралия, Америка, Холандия, Белгия. По думите
й от няколко години се провежда
конкурс с награди и приз „Янка
Рупкина“ и предстои наградата да
излезе извън пределите на родината, но все още не са решили къде

за първи път ще бъде даден този
приз. Певицата споделя, че в Пелопонес правят прекрасни конкурси
с участието на наши български
състави, на живеещи в Америка
емигранти. Според нея трябва да
бъдат изпратени и деца от Павликени на този конкурс.
„Не ги усетих тези години, кога
станах на 80!“, казва с усмивка и
оптимизъм певицата. Заявява, че
не се грижи за външния си вид,
но това, че изглежда прекрасно за
годините си, отдава на факта, че е
силна духом, което най-вече я крепи. Работи много и пътува. „Докато
пея хубаво, ще съм на сцена, като
усетя, че гласът ми пада, ще сляза
от сцената“, категорична е Янка
Рупкина. „Всеки божи ден аз си пея
вкъщи - при готвене, подреждане,
по пътя до спирката си попявам.
Автобиографията ми е толкова богата и продължава да се допълва“.
Тя е сред първите певци новатори
редом до Емил Димитров, като още
през 1985 г. прави дискотечен вариант на песните “Седнало е Джоре
дос“ в Холандия, „Мари Марийко“,
а „Слънцето трепти, захожда“ – в
джаз вариант. По думите й много
хора мислят, че певците като нея
са милиардери, дори преди години

една баба в разговор отбелязва, че
ако отделя по 10 лв. на участие, ще
може да си издаде всички песни.
Певицата е убедена, че един ден
ще успее да издаде творчеството
си на дискове. На бенефиса в Павликени тя направи няколко песни в
рок вариант с варненска рок група.
За миналото изпълнителката си
спомня с добро. Казва за себе си,
че е била бунтарка и не е харесвала
някои неща в предишния строй, но
не отрича, че има и много хубави
неща направени. „Народът живееше добре, макар и с по-малко
средства, правителството по време
на другаря Тодор Живков и особено
самият той много обичаше народната музика и се правеха много
концерти, макар и с ниско заплащане. И без пари сме пели, но това
ни направи нас много големи, не
мислехме за пари, търсехме изява
и държавата ни пращаше на концерти в страната и чужбина. Не се
пречеше на изпълнителите, когато
имахме вина, си понасяхме ударите“, разказва певицата.
Всички песни на неземната Янка
Рупкина са завет към поколенията,
но най-голямата й песен си остава „Калиманку Денку“. Певицата
държи да подчертае, че е част от

бившата „Мистерия
на българските гласове“, тъй като сега
други изпълнители се
подвизават под това
име. Тя заявява, че
не се сърди, но отбелязва, че певиците, с
които е била на работа
в бившия хор, са истинската „Мистерия“.
Песента „Калиманку
Денку“ в обработка на
Красимир Кюркчийски
впечатлява особено
много швейцарския
продуцент Марсел Селие, който я нарежда
сред любимите си в
поредицата албуми
на „Мистерията на българските
гласове“. Единствена до момента
сред родните музикални таланти
Янка Рупкина печели престижната
американска награда „Грами” през
1990 г.
„Народът ни обича и ще ни обича,
но има хора, които не ни разбират,
или не искат да признаят, че ние
допринасяме да се помни България, ние – певците, музикантите,
спортистите. Който ни е оценил,
добре, другите да са живи и здра-

ви, но е болно за много от колегите ни. Признанието е много за
нас. Радваме се на поздравителни
адреси дори“, добави певицата.
Много пъти е имала предложения
да остане в чужбина, да работи
при много добри условия, много
пъти си е събирала куфарите, за да
остане, но когато си представя, че
близките й в България я чакат, тя
се прибира у дома. За пример дава
едно от поредните си завръщания
от чужбина: след тримесечен престой в Америка, слизайки на летището, целува майката земя и бива
сравнена от своите близки, макар
и на шега, с патриотите от кораба
„Радецки“.
„Както са цветни костюмите с
хубавите шевици, такъв е и животът ни“, казва още певицата. Тя
не скрива, че си поплаква тайно и
се радва на невръстните дечица,
2-4-годишни облечени в красиви
народни носии. Таблетът й е пълен
със снимки от представяния на певци и танцьори с великолепни народни носии. „Обръщам внимание
на най-дребните неща от живота,
правя снимки на прекрасни природни кътчета в България. Моят
живот е много хубав независимо
от случките в него“, споделя тя.

Янка Рупкина
избра Павликени...
от стр. 1

Янка Рупкина получи поздравителен адрес и цветя от председателя на БСП Корнелия Нинова и от Парламентарната група на „БСП
за България“. Цветя на юбилярката бяха поднесени и от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов, настоятелството на НЧ „Братство-1884“ – Павликени, Христо Кавалски, председател на БСП-Павликени, Квартет „Славеите на Надка Караджова“ и др.
Янка Рупкина отговори на приветствията и благодарностите много развълнувана и просълзена: „Нямам думи за всички наши приятели, толкова съм радостна и съм много развълнувана!“. Певицата благодари от
сърце на всички, които направиха възможен този прекрасен спектакъл.
Павликенската публика изпрати на крака с бурни аплодисменти Янка
Рупкина и приятели в пътя им към покоряването на сцени в България
и по света.

120-годишнина на НЧ „Просвета-1898” с.Патреш

Децата от група “Мечо Пух “ на ДГ “Слънце” – Павликени участваха в Петия регионален фестивал на руската песен “Пусть всегда будет солнце” в с.Горна Студена. Под ръководството на своите учители г-жа Димова и г-жа Денева децата
танцуваха и завладяха публиката с руския танц “Ти ме прегърна”. В слънчевия
есенен ден заедно със своите родители те посетиха Военноисторическия музей
“Владимир Александрович” в с.Горна Студена. „Получихме силни аплодисменти, плакет и грамоти от фестивала, които с усмивки и прекрасни спомени отнесохме в нашата любима детска градина“, каза директорът на градината Грета
Георгиева.

НЧ “Просвета-1898“ с. Патреш отпразнува 120-годишнината си. Празничното
тържество се проведе в салона на читалището и беше посрещнато с голям
интерес.
Гост на тържеството беше секретарят на
Община Павликени Румянка Гавраилова,
която прочете поздравителен адрес до
ръководството на читалището от името
на кмета на община Павликени.
Историята на читалището беше представена като презентация от снимков материал. Младежите от клуб „Приятели на
книгата“ представиха драматизацията

„Ако искаш добро, мисли добро“ и получиха грамоти за приноса си към дейността на читалището. Певиците от ПГ
„Елия“, носителки на бронзов медал на
тазгодишния Празник на царевицата в с.
Страхилово, също се изявиха на сцената
и получиха юбилейни грамоти. Юбилейна грамота получи също първата щатна
библиотекарка на читалището Веска
Караиванова – Никова, която е изработила първия годишен план за работа на
читалището.
Николинка Чолакова представи първата
си стихосбирка „Наследство“, издадена

Следващият брой на в.”Павликенски глас” ще излезе на 06 ноември.

с помощта на читалището. Книгата предизвика голям интерес и добри отзиви.
Тя струва 2 лв. и може да бъде закупена
лично от писателката или на имейла на
читалището: prosweta1898.patresh@abv.
bg. Траяна Димитрова от Клуба за рецитаторски умения представи стихотворението „Читалище“ на Николинка Чолакова, което е част от стихосбирката.
Празникът завърши подобаващо и тържествено с всички самодейци на сцената,
с пожелание читалището да съществува
още дълги години.

