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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ
 ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА

www.pavlikenskiglas.com

Силата на местните новини!Силата на местните новини!

Христос Воскресе!Христос Воскресе!

Горещ телефон 
за сигнали

Горещият телефон на Община Павликени е 

0800 80 404
На него можете да подадете сигнали за проблеми и неред-
ности в населените места. Номерът може да се набира от 

цялата страна, а услугата е напълно безплатна.

Нови площадки за спорт и
игра оживиха междублоково 
пространство
   Новоизградени спортна площад-
ка и детски кът облагородиха и 
оживиха междублоковото прос-
транство в кв.65 в град Павликени. 
Те бяха създадени по проект „Ре-
хабилитация на съществуваща об-
ществена зона за отдих със спорт-
ни детски площадки във вътрешно 
квартално парково пространство 

в кв.65, гр. Павликени”, финанси-
ран по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. чрез 
Подкрепа за местно развитие по 
LEADER, по процедура на Местна 
инициативна група „Павликени - 
Полски Тръмбеш“, мярка МИГ 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”.
   Лентата на новия обект прерязаха 
кметът на община Павликени инж. 
Емануил Манолов, областният 
управител инж. Георги Гугучков, 
директорът на Областна дирек-
ция Държавен фонд „Земеделие” 
Цветан Иванов и изпълнителният 

директор на МИГ „Павликени – 
Полски Тръмбеш“ Юлиян Вълчев. 
   „Новозавършеният обект се на-
режда сред десетките успешни 
проекти, изпълнени през послед-
ните 11 години. Само преди три 
месеца тук си пожелахме бърза и 
качествена работа. 

Мая Новоселска
и Явор Бахаров
идват за театър;
Михаил Вешим – 
да представи 
новата си книга

   Срещи с изявени звезди от теа-
тралната и литературната сцена 
предстоят за любителите на култу-
рата в Павликени.
   Мая Новоселска и Явор Бахаров 
ще изгреят на 20 април в пиесата 
„Още по-редки тъпанари“ под ре-
жисурата на Теди Москов. В крими-
налната комедия играят още Ро-
берт Янакиев, Ясена Господинова, 
Петя Венелинова, Ивайло Спаси-
миров, Ивана Керанова, Ростислав 
Панков. Пиесата е продължение 
на спектакъла “Редки тъпанари”, 
вдъхновено от филмите на Марио 
Моничели, Дино Ризи и Пиетро 
Джерми. 
   Дали са останали билети може да 
проверите на касата на НЧ „Брат-
ство-1884“. 
   Среща-разговор с гл. редактор 
на в-к “Стършел” Михаил Вешим 

и представяне на романа “Химия 
на шегата”, издание на издател-
ство “Сиела” предстои на 26 април. 
Писателят ще гостува в НЧ „Брат-
ство-1884“ от 17:30 ч. като част от 
програмата на „Фоайе на книгата“, 
което се организира от Регионална-
та библиотека във Велико Търново. 
Събитието е с вход свообден.
   Припомняме, че само през по-
следния месец павликенчани има-
ха възможността да гледат Камен 
Донев в постановката „Сирано дьо 
Бержерак“, както и да се срещнат с 
писателката Бойка Асиова (повече 
за срещата – на стр. 2). 
   С наближаването на празника на 
град Павликени културните съби-
тия по традиция ще се увеличат, 
а големите изненади в културния 
календар тепърва предстоят.

на стр. 3

Фолклорният фестивал и
надиграване “Букет от ритми, 
хумор и шеги” се проведе в 
Павликениени

на стр. 2

„Зелено ателие“ беше
открито в бившето
начално училище
	 В	 общинската	 работилница	 жителите	 ще	
учат	как	да	оползотворяват	непотребни	вещи
   „Зелено ателие“ беше открито в 
сградата на Центъра за подкрепа 
за личностно развитие (бившето 
начално училище) в град Павли-

кени. Създаването му е една от 
дейностите по проект „Въвежда-
не на демонстрационни мерки за 
предотвратяване образуването и 

устойчиво управление на битови 
отпадъци в община Павликени“. 

на стр. 3
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   Богата и интересна беше про-
грамата на отдел „Природа“ на 
Исторически музей – Бяла черква, 
посветена на Седмицата на гората, 
която тази година се проведе от 3 
до 9 април под мотото “Довери се 
на лесовъда!“.
   Седмицата на гората е традицио-
нен празник на българската гора и 
на лесовъдите в България. Отбе-
лязва се всяка година през първа-
та цяла седмица на месец април от 
1925 г. насам. 
   Началото поставихме с открива-
нето на гостуващата изложба на 
Регионален исторически музей – 
Русе „Природа в риск“ в Природо-
научната експозиция. Уникалната 
колекция беше представена от 
Венцеслав Петков – уредник отдел 
„Природа“ при РИМ - Русе, който е 
автор на концепцията.
   Експозицията „Природа в риск. 
Интерактивна образователна 
изложба в подкрепа на Световна-
та конвенция за международна 
търговия с редки и застрашени 
видове растения и животни“ е ре-
ализирана от Регионален истори-
чески музей – Русе с подкрепата 
на Министерството на културата. 

Изложбата илюстрира опасностите 
за защитените растителни и жи-
вотински видове от безконтрол-
ното им използване вследствие 
на нерегламентираната търговия 
с тях. Тя насочва вниманието към 
предпоставките за намаляване по-
пулацията на някои представители 
на флората и фауната в световен 
мащаб.
   Вярваме, че срещите ни с лю-
бознателни посетители тепърва 
предстоят, защото изложбата раз-
глежда една важна тема -  запла-
хите от търговията със застрашени 
от изчезване растителни и живо-
тински видове.
    Открит урок, посветен на гори-
те, проведоха на 5 април ученици, 
музейни специалисти и лесовъди. 
Ученици от ОУ „Бачо Киро“ – Бяла 
черква получиха знания за от-
глеждането и опазването на го-
рите и техните обитатели като в 
Зала „Гора“ се запознаха с горския 
растителен и животински свят. По 
покана на ИМ-Бяла черква в урока 
се включи и лесничеят на Община 
Павликени Шериф Шерифов, който 
разказа за интересната професия, 
за дейностите, които извършват 

горските служители. Той запозна 
децата с необходимостта от пра-
вилното стопанисване на гората 
и ползите от нея, с различните 
функции на гората - защитни, спе-
циални, стопански. Дискутирахме 
ролята на лесовъда за създаване, 
отглеждане и опазване на гората. 
Учениците с любопитство се за-

познаха с основните лесничейски 
инструменти. В залата, изпълнена 
с много емоции и настроение, се 
проведе викторината „Какво знаем 
за гората?“. С много верни отговори 

на интересните въпроси учениците 
показаха завидни познания и ин-
терес към темата. В края на урока 
заедно с домакините от Природо-
научния музей и с лесовъда те за-
садиха дръвче бял бор в двора на 
училището, за което обещаха, че 
ще се грижат.
   Образователната ни програма, 

посветена на гората, продължи с 
Горски урок за най-малките „С обич 
към гората“. Музейните специа-
листи и лесовъдът бяха на гости в 
Детска градина „Атанас Неделчев“ 

с урок „С обич към гората“. Сашка 
Душкова, уредник отдел „При-
рода“, представи презентация за 
живота на горските обитатели и за-
позна децата със знаците за опаз-
ване на горите. С интерес малчуга-
ните слушаха приказката „Лаком 
Мечо“ и шумно отгатваха гатанки. 
Те също научиха за интересната 

професия на лесничея и 
всички заедно засадиха 
дърво в красивия двор 
на детската градина с 
идеята да остави спо-
мен от този празничен 
ден.
   На 6 април по покана 
на преподавателите 
от ОУ „Св.Климент Ох-
ридски“ гостувахме и 
на учениците от втори 
„б“ клас от клуб „Млад 
еколог“ във връзка с 
проектните дейности 
на училището. С пре-
зентации, беседи и вик-

торина децата получиха знания за 
природата, защитените растения 
и горските обитатели, за ползите, 
които извличаме от горските еко-
системи, и колко е свързана гората 

с живота на хората. Разговаряхме 
за значението на горите и колко ва-
жни са те за нашето бъдеще.
   Второкласниците от СУ „Бачо 
Киро“ - Павликени също се вклю-
чиха в общите ни прояви. Те по-
сетиха Природонаучния музей и 
прекараха един незабравим час, 
разглеждайки експонатите.
   С изпълнението на образовател-
ната програма „С обич към гората“ 
си поставихме за цел да предста-
вим богатството на горската флора 
и фауна и децата да научат повече 
за горските обитатели и техния на-
чин на живот. Предизвикателство 
за музейните уредници е задачата 
да формират екологична култура 
у младите хора от най-ранна въз-
раст. Една от най-важните задачи  
на обществото е опазването и гри-
жата за горите, за да съпътстват 
живота на бъдещите поколения. 
   Вярваме, че ще успеем да преда-
дем нашето послание: Обичайте и 
пазете горите! Те са нашето богат-
ство!

Анастасия Георгиева
Директор на Исторически музей 

–Бяла черква 

Исторически музей – Бяла черква отбеляза 
Седмицата на гората с поредица прояви

Фолклорният фестивал и
надиграване “Букет от ритми, 
хумор и шеги” събра 13 състава
   Фолклорният фестивал и надиграване “Букет 
от ритми, хумор и шеги” се проведе в Павли-
кени. В него участваха 13 състава от всички 
краища на страната. Организаторите на проя-
вата са Община Павликени, НЧ „Братство-1884“, 
хореографът Пeтя Пeтpoвa и Мecтнaтa кoмиcия 
зa бopбa cрещу пpoтивooбщecтвeнитe пpoяви 
нa мaлoлeтнитe и нeпълнoлeтнитe в Пaвликeни.
   Съставите се състезаваха в категориите 
„Хореографска разработка“, „Фолклорно-ху-

мористична разработка“ и „Надиграване по 
четворки“. Своя награда връчи и патронът на 
надиграването – кметът на община Павликени 
инж. Емануил Манолов. Негово беше и привест-
вието към многобройната публика. „Фолклор-
ното надиграване „Букет от ритми“ вече е още 
по-голямо и наред с ритмите, съдържа в името 
си и хумора, и шегите. Българският народ има 
фолклорни традиции, пазени с векове, а кол-
кото и да са тежки времената за нас, смехът 

винаги ни е спасявал“, каза градоначалникът. 
– Пожелавам Ви това фолклорно надиграване 
да се съхрани за десетилетия напред. Можете 
да разчитате винаги на моята подкрепа, защото 
Община Павликени и лично аз вече многократ-
но сме засвидетелствали, че за нас фолклорни-
те традиции са важни и трябва да бъдат подпо-
магани и опазвани“, допълни кметът.
   Всички участници получиха грамота за участие 
и сувенири.

Отличените във Фолклорното надиграване 
„Букет от ритми, хумор и шеги”, 2023 г.

“Хореографска разработка”: 
 I място - Фолклорен клуб “Луди млади”, гр. Полски Тръмбеш 
 II място - Танцов състав “Пчелина”, с. Пчелище 
 III място - Танцов клуб “Пагане”, гр. Велико Търново 

“Фолклорно-хумористична разработка” 
 I място - Танцов състав “Пчелина”, с. Пчелище 
 II място - Танцов състав “СамоДиви”, гр. Елена 
 III място - Танцов клуб “Хоп-троп”, с. Беляковец 

“Надиграване по четворки”
 I място за Танцов клуб “Хоп-троп”, гр. Велико Търново. 

Специалната награда на кмета
 Танцов състав “Иха-ха мераклии”, гр. Пордим 

   На 6 април писателката Бойка 
Асиова представи най-новата си 
книга „Благ мехлем” пред павли-
кенската публика. Творбата бе из-
дадена преди по-малко от месец от 
издателство „Жанет 45” и първата 
й среща с читателите бе именно в 
Павликени.
   Авторката гостува по покана на 
НЧ „Братство – 1884” и избра града 
ни за премиерата на последното си 
творение пред Пловдив и София, 
където ще са следващите й срещи с 
читатели. Присъстващите в залата 
почитатели имаха възможността 
да се насладят на сладкодумието, 
на пъстрия и богат изказ на писа-
телката, да чуят как са създадени 

историите в последните й две 
книги „Благ мехлем” и „Роден на 
Великден”.
   Бойка Асиова е родена в Разлог, 
журналист и автор на повече от 
15 книги с проза, есеистика, до-
кументалистика. Сценарист е на 
документални филми, посветени 
на традициите и културното ни на-
следство, на борбите на македон-
ските българи за национално ос-
вобождение. Носител е на редица 
престижни литературни награди 
– Годишна награда за есеистика на 
СБП, Националната награда за ли-
тература „Николай Хайтов”, Нацио-
налната награда за художествена 
литература „Христо Г. Данов” и др.

Литературна премиера
в Павликени 
преди София

   В залите на Общоисторическата 
обществена колекция в с. Михалци 
се проведе възрожденска велик-
денска творческа работилница. 
В нея участва клубът „Традиции, 

религия и ценности” при СУ „Бачо 
Киро”, гр. Павликени, с ръководи-
тел старши учител Сашка Алексан-
дрова. 
   По време на занятията музеоло-

гът Диана Митева демонстрира на-
чина на приготвяне на боите, заве-
щан ни от нашите прадеди. С люспи 
от лук, листа от коприва, обелки 
от ябълки и червено вино децата 
обагриха в различни цветове сва-
рените на огън, запален в огнище, 
яйца. Заедно с Диана те замесиха 
традиционния за великденската 
трапеза обреден хляб – козунак, в 
дървените нощви.
   Учениците изпълниха също теа-
тралната постановка „Възкресение 
Христово” и рецитал със стихотво-
рения, посветени на празника. Тех-
ните изпълнения бяха заснети от 
секретаря на НЧ „Съединение-Ми-
халци-1870” г-жа Лилия Дончева. 
   Боядисаните яйца, козунакът и 
видеоклиповете ще бъдат част от 
великденската кулинарна излож-
ба.   

В с. Михалци боядисваха яйца 
по старовремски способи
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М А Л К И  ОБЯ ВИ
ПОЛАГАНЕ на хидроизо-
лация www.hydrocolours.
com тел. 0888 555 695

ОВОЩЕН РАЗСАДНИК 
град Павликени продава 
овощни дръвчета всяка-
къв вид. Телефон: 0890 
311 676 

ТОПЛИВО „ТИЧА 2014“
предлага: дърва за огрев 
- нарязани и нацепени 
в пале, донбаски въгли-
ща, екобрикети и пеле-
ти, дървен и строителен 
материал. GSM: 0886 
844803, GSM: 0899 192 
278                                   (22-4)

ВТОРИЧНИ СУРОВИ-
НИ „БИМИ-64-ИВАН 
БЕЛЕВ“ ЕООД - град 
Павликени, ул. „Поп 
Харитон“ 2а, изкупува 
черни и цветни метали, 
хартия, найлон, пластма-
са, пластмасови бутил-
ки,  стъклени бутилки и 
буркани. Възможност за 
транспорт. GSM: 0883 408 
788         

Вашите малки 
обяви може да 

подадете в касата на  
Народно читалище 

“Братство-1884”, 
площад “Свобода” 7. 

Цена за публикация: 
10 ст./дума

ПРОДАВАМ къща в град 
Сухиндол, обзаведена, 
двор 1,2 дка, гараж, кли-
матик, парно, селскосто-
панска постройка. Цена: 
31 500 евро. GSM: 0887 
395 017                            (10-1)

ПРОДАВАМ Фиат „Бра-
ва“ 2000 г., 1500 лв. с. 
Караисен. GSM: 0896  702 
075                 (3-1)

КУПУВАМ неупотребя-
вана пловдивска топлоа-
кумулираща печка. GSM: 
0886 273  684                   (6-4)

ПРОДАВАМ имот на 
два етажа в центъра на 
град Павликени, застро-
ена площ на 1 етаж - 360 
кв.м. GSM: 0888 626 335  
              (4-3)

ДАВА СЕ боксониера 
под наем. Жилището е 
след основен ремонт и е 
напълно обзаведено.  За 
информация, тел.: 0885 
060 650                               (2-2)

ПРОДАВАМ два имота 
в с. Батак. GSM: 0886 886 
466 (2-1)

Следващият брой на Следващият брой на 
в.”Павликенски глас” в.”Павликенски глас” 
ще излезе на 02 май.ще излезе на 02 май.

ПРОДАВАМ къща в 
град Павликени. GSM: 
0890 921 189                (2-1)

Очакваме Вашите читателски писмаОчакваме Вашите читателски писма
на редакционния адрес или e-mailна редакционния адрес или e-mail

ОФК “Павликени” надви 
“Янтра” (Полски Тръмбеш)
   ОФК “Павликени” надви “Янтра” 
(Полски Тръмбеш) с 2:4 на стадион 
“Локомотив” в Дряново в среща 
от 22-ия кръг на Северозападната 
Трета лига.
   Даниел Йорданов откри резултата 

с глава след центриране от корнер 
в 7-ата минута. Марио Балъков 
заличи пасива при суматоха. Само 
след 120 секунди обаче Йордан 
Йорданов вкара дузпа, отсъдена за 
игра с ръка и ОФК “Павликени” пак 

поведе. В 31-ата минута Християн 
Кожухаров прехвърли вратаря и 
равенството отново беше възста-
новено. Малко преди почивката 
Христо Марков опъна мрежата на 
“Янтра” с хубав удар от въздуха. 

Калоян Калчев реализира с глава 
четвъртия гол за павликенчани в 
61-ата минута и оформи крайното 
2:4.

 Целите са изпълнени и 
от това занемарено междублоково 
пространство се роди един оазис 
– оазис на детския радостен смях, 
на спортните емоции и място за 
приятна раздумка между съседи“, 
каза в словото си инж. Емануил 
Манолов. Той благодари на всички 
експерти и институции, които имат 
принос за изпълнението на този 
проект. 
   Средствата за реализиране на 
проекта възлизат общо на 195 275 
лв. с ДДС, като съфинансирането от 
бюджета на Община Павликени е в 
размер на 97 053 лв.   
   С реализираните проектни дей-
ности е изградено съвременно и 

безопасно мултифункционално иг-
рище с изкуствена тревна настилка 
за волейбол и футбол на малки 
вратички и е разширена съществу-
ващата детска площадка. 
   Игрището е обезопасено с висо-
ка ограда, изградена от метални 
стълбове и прозирна мрежа. На 
детската площадка са монтирани 
нови детски съоръжения. Изграде-
ни са нови алеи в обхвата на обекта 
и са осигурени осветление и пейки 
за отдих.
   С реализацията на дейностите 
по проекта междублоковото прос-
транство е облагородено; подобре-
ни са качеството и условията на 
живот на населението в Павликени 

чрез изградената спортна инфра-
структура; увеличени са местата, 
където може да се спортува и 
хората да прекарват пълноценно 
свободното си време. Осигурена е 
още една възможност на жителите 
и гостите на Павликени за спорт, 
пълноценен отдих и развлечения 
на открито.
   Изпълнител на строително-мон-
тажните дейности е фирма „Гео-
план Кънстракшън“ ЕООД - Бургас 
с управител Кристиян Дешков. 
Строителен надзор на обекта осъ-
ществи фирма „Минерва - КЛ” 
ЕООД - Велико Търново с управител 
Анелия Чакърова. Авторски надзор 
осъществи фирма „Проект Плюс” 

ООД - Велико Търново с управител 
арх. Цветелин Радев.
   Протойерей Димитър отслужи 
водосвет за здраве.
  Празничният ден за квартала про-
дължи с изпълнения на децата от 
Детска градина „Вяра, Надежда, 
Любов“ – Павликени.
  Новата спортна площадка беше 
открита с демонстрационна игра 
на волейбол между възпитани-
ците на Спортен клуб по волейбол 
„Павликени“ с треньор Гошо Илиев. 
Младите спортисти първи тества-
ха новите съоръжения и изразиха 
одобрението си за качествата на 
новата площадка.

от стр. 1

Нови площадки за спорт и
игра оживиха междублоково...

Кметство с.Батак събра 
дарения за пострадалите от 
земетресението в Турция
   В края на м.февруари бяха изпратени събраните да-
рения от временния пункт в гр. Павликени, разкрит от 
местната структура на БЧК и Община Павликени в пол-
за на пострадалите от разрушителното земетресение 
в Турция. Събрани бяха топли завивки, спално бельо, 
нови дрехи за всички възрастови групи и много хиги-
енни материали. 
   Парични дарения в размер на 275 лв. бяха събрани 
от Кметство с.Батак и бяха преведени по специално 
разкрита банкова сметка за пострадалите лица. Об-
щински съвет на БЧК - Павликени изказва искрени 
благодарности за отзивчивостта и предоставените 
материални дарения на баничарница „Майстор Сали“ 
- Лясковец с управител Фани Иванова и много гражда-
ни на Павликени, които проявиха съпричастност.

 Проектът е по Опера-
тивна програма „Околна среда 
2014-2020 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие на Европейския съюз по 
процедура „Изпълнение на демон-
страционни проекти в областта на 
управлението на отпадъците“, при-
оритетна ос „Отпадъци”.
   В Зеленото ателие ще се провеж-
дат демонстрационни инициативи 
за оползотворяване на непотребни 
вещи от бита от текстил, пластмаса, 
стъкло, метал, гума и др.
    За да бъде създадено ателието 
беше сменена дограмата в залата, 
доставени са обзавеждане и обо-

рудване – мебели, шевни маши-
ни, различни пособия, материали 
и инструменти за провеждане на 
планираните дейности. Ателието е 
оборудвано с техника, необходима 
за прожекции на тематични фил-
ми, презентации на успешни прак-
тики, организация на игри и диску-
сии обучителни семинари, кръгли 
маси, презентиране и демонстра-
ции на съвременни и ефективни 
методи за устойчиво управление 
на отпадъците.
    Освен за събитията по проекта, 
ателието ще се използва и за-
напред за презентации, базари, 
кампании по повод управлението 

на отпадъците и възпитаване на 
хората, създаване на знания, уме-
ния и нагласи за екологосъобразно 
отношение към отпадъците. 
    Официалното откриване на „Зе-
лено ателие“ уважиха кметът на 
община Павликени инж. Емануил 
Манолов, заместник областният 
управител на област Велико Търно-
во Станислав Николов, експерти от 
РИОСВ-Велико Търново, общинска 
администрация, директорите на 
училища и детски градини в общи-
ната, както и много ученици. 
   „Сигурен съм, че в това ателие ще 
си дадат среща талантът на мест-
ните хора и добрите им идеи как 

да използваме повторно и мно-
гократно ненужните вещи, част 
от отпадъците, които генерираме 
всеки ден. Призовавам ви да ми-
слим преди да изхвърлим нещо! 
Да помислим къде да го изхвър-
лим, да се запитаме дали може да 
се използва за други цели“, допъл-
ни кметът.
    Заместник областният управител 
Станислав Николов поздрави ор-
ганизаторите за положения труд, 
усилията и успешното реализиране 
на проекта. 
   Още за дейностите по про-
екта можете да прочетете в 
нашия сайт.

„Зелено ателие“ беше открито 
в бившето начално училище
от стр. 1




