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Силата на местните новини!Силата на местните новини!

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.

Новоизградено футболно игрище с изкуствена 
настилка беше официално 
открито в СУ „Бачо Киро“
   Новоизградено футболно игрище 
с изкуствена настилка беше офи-
циално открито в двора на Средно 
училище “Бачо Киро” в град Пав-
ликени. Лентата на новото спортно 
съоръжение прерязаха кметът на 
община Павликени инж. Емануил 
Манолов, директорът на учили-
щето Петя Неделчева, заместник 
областният управител Станислав 
Николов и представителят на стро-
ителната фирма Пламен Трифонов.
   Изграждането на игрището се 
реализира по проект на Министер-
ството на образованието и науката 
по Програма за изграждане и осно-
вен ремонт на спортни площадки в 

държавните и общинските учили-
ща. Общата стойност на проекта е 
169 560 лева с ДДС.
   „Идеята да се направи това фут-
болно игрище е на директорката и 
на екипа на гимназията и успешно 
беше изпълнена от строителите 
фирма „Регал Билд“, за да може 
децата на Павликени да тренират 
не само в часовете по физическо, 
а и в свободното си време“, каза 
кметът на община Павликени инж. 
Манолов. Той подчерта, че футбо-
лът е любимият спорт на павликен-
чани. Само преди година в града 
беше чествана 100-годишнината 
от първия организиран футболен 

клуб, а оттук е тръгнала кариера-
та на Ганчо Панов, Кирил Ракаров, 
Емил Димитров, Красен Трифонов 
и др. „В новите условия за трени-
ровка и под вещото ръководство 
на нашите треньори съвсем скоро 
от Павликени ще излязат нови 
лица в българския футбол, пожела 
Манолов. – Нашите планове са още 
по-смели да подобрим учебната 
среда“, каза кметът.
   „С това откриване се сбъдна една 
мечта. Спортът е важна част от 
живота на нашите ученици. Това 
игрище над 20 години беше почти 
празно, тъй като не беше в добро 
състояние. От цялото си сърце 

благодаря на 
а дминис тра-
цията и лично 
на кмета инж. 
Манолов, за-
щото наистина 
се отзовават 
на всяка една 
наша нужда. 
В кратки сро-
кове успяха 
да изпълнят 
качествено това игрище. Откакто 
е положена настилката, не сме го 
виждали без ученици на него“, 
емоционална беше директорката 
на училището Петя Неделчева.

   От името на областния управи-
тел поздравителен адрес прочете 
заместник областният управител 
Станислав Николов. „За пореден 
път Община Павликени реализира 
проект с добавена стойност, за-

щото всяка инвестиция в младите 
хора, в спорта и в здравословния 
начин на живот ще има дългосро-
чен ефект в бъдещето“, се казва в 
адреса. 

на стр. 3

Младите гвардейци
бяха гости на президента

   Учениците от гвардейския отряд на СУ „Бачо Киро“ посетиха 
Президентството в Деня на храбростта и празника на Бъл-
гарската армия – 6 май. Президентът и върховен главноко-
мандващ на въоръжените сили Румен Радев приветства на 
„Дондуков“ 2 младежи от гвардейските отряди на училища 
в Казанлък, Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица. 
   „Скъпи млади гвардейци, днес е важен паметен ден от ва-
шия живот, защото вие днес не просто слагате гвардейската 
униформа, вие днес поемате отговорност към мисията, за-
вещана от пазителите и строителите на България, посочи 
президентът Радев. – Вие се вричате в традициите на нашите 
непокорни предци от Възраждането, опълчението до днес“, 
отбеляза той. На срещата с младите гвардейци присъства и 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 
   В Гербовата зала бяха връчени клетвените обещания от 
капитаните на отрядите, както и плакети от директорите на 
училищата.
   По-рано същия ден с военен парад в центъра на София, 
какъвто не е имало през последните три години, беше отбе-
лязан празникът на Българската армия. Държавният глава 
Румен Радев прие строя на представителните блокове и про-
изнесе слово.

За останалите предстоящи събития от празничната програма 
за 80 години град Павликени ще ви разкажем в следващите ни броеве

В броя днес:
* Бяла черква отбеляза 147 години от
Априлското въстание - на стр. 4

* ОУ „Св. Климент Охридски“ показа своите 
иновации пред три училища-партньори по 
проект - на стр. 4

* 3 златни и 2 сребърни медала за отбора 
по кудо - на стр. 2

* Празникът на яйцето събра хиляди - стр. 4
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
СЪВМЕСТНО С

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 
МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, 

С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

     Уведомяват жителите на oбщина Павликени, 
че могат да предават безвъзмездно своите не-
нужни отпадъци от:

*  електрическо и електронно оборудване;
*  батерии и акумулатори;
*  излезли от употреба МПС,

на адрес: гр. Павликени, ул. „Поп Харитон” № 

2А, фирма „Ел Зет Варна“ ЕООД („БИМИ – 64 
- ИВАН БЕЛЕВ” ЕООД) в периода от 15-ТИ до 
19-ТИ май 2023 г., с работно време от 08:30 до 
17:30 часа.  
    Излезлите от употреба моторни превозни 
средства, може да предаватe на площадката, 
срещу което ще получите адекватно заплаща-
не и съответните документи за дерегистрира-
не на автомобила.

С факелно шествие в с. Мусина 
отбелязаха 147 години от 
Априлското въстание

   С факелно шествие и заупокойна 
молитва отбелязаха в с. Мусина 

147 години от Априлското въстание 
и излизането на четата на Поп Ха-

ритон от Мусина. 
   Клубове от НД “Тра-
диция” от градовете 
Трявна, Ловеч и Су-
хиндол представиха 
историческа възста-
новка на сформира-
нето на четата, което 
се е случило именно 
край бунтовното село. 
Караул отдадоха и 
9-ти ученически гвар-
дейски отряд от ПГТ 
“Д-р Васил Берон” - В. 
Търново с ръководи-
тел Евгени Коев. 
   Събитието уважиха 

кметът на община Павликени инж. 

Емануил Манолов, заместник-кме-
тът инж. Албена Петрова, кметът 
на община Сухиндол инж.Пламен 
Чернев, кметът на с.Михалци Петко 
Петков, кметските наместници на 
с.Дъскот, с.Вишовград и с.Дичин, 
директорът на Исторически музей 
– Павликени Елена Христова. 
    Заупокойна молитва за всички 
загинали отслужи лично Велико-
търновският митрополит Григо-
рий. 
   След художествено-музикалната 
програма на площад “Поп Хари-
тон” честването завърши с праз-
нични илюминации.
Снимка:
Моника Френчева

Денят на победата 9 май беше отбелязан в Павликени. Венци 
и цветя на признателност поднесоха от Община Павликени и 
Общински съвет, Руски клуб “Берьозка” – Павликени, Нацио-
нално движение “Русофили” – Павликени, Сдружение на кме-
товете и кметските наместници в община Павликени, Общин-
ско ръководство на БСП и признателни граждани.
Поклонението завърши с едноминутно мълчание.

Лазарки 
наричаха за 
сполука в 
с. Димча
   “Лазар лазарува, Лазар весел ходи и девойки води...”
   С тази и други лазарски песни, пъстро, весело и спазвайки традицията, 
в село Димча лазарки пяха и наричаха за здраве и сполука. Те обиколиха 
селото, посетиха всеки дом, който отвори вратите си за тях, и дариха сто-
паните с бяла кърпа, символ на духовно пречистване и светлина.
   На Цветница в храм “Успение Богородично“ отец Георги отслужи праз-
ничен водосвет. Всички имаха възможност да си вземат осветени върбо-
ви клонки и да се почерпят с топла питка и захарни цветя. Читалищното 
настоятелство поднесе поздравителни картички на имениците. 
Иваничка Колева

Десетки земеделци се 
поклониха пред паметта
на Цанко Церковски
   В парк „Славееви гори“ до град 
Бяла черква се проведе Национа-
лен земеделски събор-възпоме-
нание и поклонение пред памет-
ника на Церковски по повод 97-та 

годишнина от смъртта му. Съборът 
по традиция се организира от ПП 
Обединени земеделци, съвместно 
с Кметство Бяла черква и НЧ “Бачо 
Киро-1869”.

   „В парк „Славееви гори“ днес се 
събрахме хора с горещи сърца, 
които пламтят от обич към Роди-
ната и славните страници от исто-
рията й. Несъмнено поне една от 

тези златни страници е написана 
от Цанко Церковски и цялостна-
та му дейност като общественик, 
радетел на културата и политик“, 
каза пред присъстващите кметът 

на община Павли-
кени инж. Емануил 
Манолов.
   Заедно със за-
местник-кмета на 
общината инж. Ал-
бена Петрова той 
поднесе венец на 
гроба на политиче-
ския деец и поет на 
българското село. 
   Венци и цветя 
поднесоха и кме-
тът на кметство 
Бяла черква Ал-
бена Тодорова, 
представители на 
земеделското дви-
жение, обществени 
организации и др.

3 златни и 2 сребърни
медала за отбора по кудо
   На 30 април в град Хар-
манли 5 състезатели от 
отбора със старши треньор 
Митко Божанов направиха 
дебют в смесените бойни 
изкуства с участието си в 
Държавното първенство 
по кудо. Това е боен спорт 
с пълен контакт. В кудо е 
позволено с крака и ръце 
да се атакува изправен и 
паднал противник, както 
и използването на техники 
за хвърляне, задушаване и 
борба на земята.

   След убедителни победи 
златни медали спечелиха 
Мариян Кроснаков, Калоян 
Кирилов и Виктор Пенчев.
   Със сребърни медали бяха 
наградени Зарина Иванова 
и Звезделин Димитров.
   Освен медали, на всич-
ки тези състезатели бяха 
връчени купи и грамоти от 
Българска кудо федерация.
   Отборът продължава под-
готовката за предстоящите 
лагери и състезания.



Павликенски ГЛАСстр.3     Бр. 10 (964) / 16 май 2023 г.    СПОРТ

Издава: Народно читалище 
„Братство 1884”-Павликени

Адрес на редакцията: 

5200 Павликени 
площад „Свобода” 7 
НЧ „Братство-1884”

телефон: 0610/ 5 27 60
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 публика-
циите 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 май 2023 г.

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                                   (22-5)

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                            (10-2)

ПРОДАВАМ Фиат „Бра-
ва“ 2000 г., 1500 лв. с. 
Караисен. GSM: 0896  702 
075                 (3-2)

КУПУВАМ неупотребя-
вана пловдивска топлоа-
кумулираща печка. GSM: 
0886 273  684                   (6-5)

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

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 (2-2)

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ  
етаж, или за продажба, в 
град Павликени, ул. „Ал. 
Тошев“ №1, и мотофреза. 
GSM: 0889 494 051         (2-1)

ПРОДАВАМ две млади 
заплодени овце и едно 
мъжко шиле, порода 
„Голяма, бяла“, с. Бутово. 
Тел.: 061/ 372 244 след 
19ч.               (2-1)

ПРОДАВА СЕ етаж от 
къща в Павликени. GSM: 
0888 628 791              (2-1)

Общински съвет-Павликени, мандат 2019-2023
Протокол № 59/30.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ
№ 742

ОТНОСНО: 1. Одобряване на внесеното техническо задание и даване на разрешение да се възложи изра-
ботване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – „Парцеларен план (ПП)” за елементите на техни-
ческата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземен водопровод 
за напояване чрез водовземане от р.Росица – ПИ №43356.71.145, НТП : водно течение, река, преминаващ 
през поземлени имоти (ПИ) с номера №№ 43356.71.183, 43356.71.179, 43356.119.205, 43356.54.624, 43356.54.1, 
43356.54.2 по КК и КР на с.Лесичери, община Павликени.
2. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване през общин-
ски имоти.

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.7 и чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ; чл. 8, ал. 1 
от ЗОС, чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр.Павликени:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ

1. Одобрява внесеното техническо задание и разрешава на „Иваничка Ячкова“ ЕООД, с.Лесичери 
да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – „Парцеларен план (ПП)” за 
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на 
подземен водопровод за напояване чрез водовземане от р.Росица – ПИ №43356.71.145, НТП : водно тече-
ние, река, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) с номера №№ 43356.71.183, 43356.71.179, 43356.119.205, 
43356.54.624, 43356.54.1, 43356.54.2 по КК и КР на с.Лесичери, община Павликени. Проектът за ПУП – ПП да 
се изработи върху попълнена официална геодезическа основа: извадка от действащ план и комбинирана 
скица, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба по устройство на територията и в 
обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на ус-
тройствените схеми и планове.
2. Изразява предварително съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване и сер-
витут, в полза на „Иваничка Ячкова“ ЕООД, ЕИК 204448775, за трасе на подземен водопровод, предвиден за 
напояване на имоти от р. Росица в землището на с. Лесичери, община Павликени, съгласно проекта по т. 1, 
през следните общински имоти по КККР на с. Лесичери:

№
 по

 ре
д ПИ с иденти-

фи-катор №
НТП

Ка
те

го
ри

я Площ на 
и м о т а 
(дка)

Площ с ограни-
чения в полз-
ването – сер-
витут (кв.м.)

Дължина на 
трасето в да-
дения имот 
(л.м.)

1 43356.71.183 Пасище III 177,704 560,75 93,78

2 43356.71.179 За селскостопански, горски, 
ведомствен път

3,823 66,39 11,38

3 43356.119.205 Пасище III 38,446 1234,09 206,27

4 43356.54.624 За селскостопански, горски, 
ведомствен път

2,838 140,72 21,87

3.  Определя срок на предварителното съгласие – 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на 
настоящото решение.

ХРИСТО КАВАЛСКИ: 
Председател на ОбC-Павликени

Публиката нахлу на терена на 
мача „Левски-2007“ - 
ОФК „Павликени“
   Мачът между „Левски-2007“ и 
ОФК „Павликени“ от 26-ия кръг 
на Северозападната Трета лига бе 
прекратен в края на първото полу-
време след нахлуване на публика 
на домакините и саморазправа 
с павликенски футболисти. След 
инцидента гостите отказаха да 
доиграят мача с опасения за сигур-
ността си.
   Срещата започна с натиск на 
гостите, които търсеха ранно по-
падение. Домакините заложиха 
на груба игра, която бе напълно 
толерирана от видинския рефер 
Даниел Иванов, който доста често 
ръководи домакински двубои на 
“Левски-2007”. В края на първата 
част защитникът Ивайло Мари-
нов бе грубо фаулиран. Лежейки 
на земята, играч на домакините 
започна да му нанася удари. Пав-
ликенчани опитаха да защитят ко-
легата си, след което целият отбор 
на “Левски-2007” им се нахвърли и 
на терена настана меле. Публиката 
на домакините нахлу на игрището 
и атакува с удари павликенски-
те футболисти. Играчите на ОФК 

“Павликени” се прибраха в събле-
калнята уплашени и заявиха, че се 
страхуват за живота си, след което 
отказаха да продължат мача.
   Наличен е видеозапис от инци-
дента, който е предоставен на ЗС 
на БФС.
   Ден по-късно СТК към ЗС на БФС 
гр. Велико Търново излезе с реше-
ние относно прекратената футбол-
на среща.
   Присъжда резултат 0:0 и 0 (нула) 
точки и за двата отбора, на осно-
вание чл. 24, ал. (10) от Наредба за 
първенствата и турнирите по фут-
бол в системата на БФС сезон 2022-
2023г. – „Ако във футболна среща 
се установи, че и в двата отбора е 
допусната нередност, то се при-
съжда резултат 0:0 и 0(нула) точки 

и за двата отбора. Същата санк-
ция се налага и в случаите, когато 
футболната среща не се проведе/
не завърши по причина на двата 
участващи отбора“. Неизрядните 
страни нямат право да обжалват 
наказанията по тази алинея.
   Освен това, по доклад и видеоза-
пис наказания получават вратарят 
Никола Василев(една среща) и 
защитникът Атанас Фиданин (две 
срещи).

***

   С класическото 3:0 ОФК „Павлике-
ни“ се наложи над дублиращия от-
бор на „Ботев“ (Враца) в последния 
мач от кръга на Северозападната 
Трета лига.

   Тон за успеха даде капитанът Йор-
дан Йорданов. В 19-ата минута той 
се възползва от колективна греш-
ка в отбраната на гостите и стреля, 
топката се отклони от гредата и се 
укроти в мрежата – 1:0. Домакини-
те играха силно и имаха още въз-
можности за гол.
   Резултатът бе удвоен в 56-ата ми-
нута, когато дежурният голмайстор 
на павликенчани Стефан Гинчев 
изпълни прецизно пряк свободен 
удар за 2:0. Само пет минути по-
късно след центриране от корнер 
Тодор Чирпанов реализира с глава 
и направи преднината отчайваща 
за гостите – 3:0. Малко след това 
врачани можеха да върнат едно 
попадение, но след удар на Асен 
Русинов топката срещна гредата.

    По случай откриването 
представителят на строителната 
фирма арх. Пламен Трифонов по-
дари футболни топки на учениците.
   Изпълнител на строително-мон-
тажните дейности е фирма „РЕГАЛ 
БИЛД“ ЕООД - София с управител 
Атанас Христов. За подготовката на 
проектното предложение съдей-
ствие оказа арх. Цветелин Радев.
   С реализираните проектни дей-
ности е изградено съвременно 
и безопасно игрище за футбол с 
изкуствена тревна настилка с раз-
мери 63/31 метра, на което всички 
ученици от училището ще практи-
куват в подходящи условия най-
популярния и обичан спорт.
   С изграждането на новото игрище 
е осигурена още една възможност 
както за масов спорт и физическа 
активност, така и за развитието на 
професионалния спорт, а училище-
то стана още по-привлекателно за 
учениците.
   Новото спортно съоръжение 
беше открито с демонстративен 
мач между отборите на малките 
футболисти от начален етап в учи-
лището, а преди тях мажоретният 
състав при Средно училище „Бачо 
Киро“ мотивира футболистите със 
свой танц. По време на церемони-
ята отец Давид отслужи водосвет 
за здраве. 

от стр. 1

Новоиз-
градено 
футболно 
игрище с 
изкуствена
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   Павликени отново посрещна 
всички любители на веселите 
местни празници и ги покани да се 
забавляват на Празника на яйцето. 
Местният фестивал се организира 
от десет години и се утвърди като 
знаково събитие в културния ка-
лендар на античния и вечен град. 
Организатори на събитието са Об-
щина Павликени и фирма „Хайпро 
България“ ООД. 
    По традиция на празника има-
ше специална сцена с изпълнения 
на различни детски, ученически и 
самодейни състави, щандове на 
занаятчии и местни производите-
ли, детски работилници и кътове, 
увеселителен парк, както и много 
атракции за посетителите в град-
ския парк „Кирил Ракаров“. Водещ 
на събитието беше Гергана Хари-
тонова.
    От рано сутринта в парка закипя 
трескава подготовка за събити-
ето. В специална шатра местната 

г о т в а ч к а 
Елена Бо-
жанова за-
бърка стотици 
омлети и 
палачинки 
за гостите 
на съби-
тието. Над 
4000 яйца, 
дарение от 
с п о н с о р а 
на съби-

тието, бяха предвидени за пригот-
вянето на ястия, за спортните над-
превари, за награди и т.н. по време 
на празника.
    Селски кът организираха члено-
вете на Народно читалище „Орач-
1898“, с. Паскалевец. Те показаха 
носии и песни от павликенския 
край, а жените от самодейната тру-
па бяха приготвили и много кули-
нарни изкушения за гостите.
    Свой кът имаха и самодейците от 
НЧ „Просвета-1898“, с. Патреш. Те 
показаха стари техники за предене 
на вълна и готови изделия от нея.
    Началото на празника беше да-
дено сутринта от домакина – кме-
та инж. Емануил Манолов, който 
приветства павликенчани. „Откри-
ваме за десети път едно събитие, 
което започна като скромна мечта 
и се превърна в най-мащабното и 
най-очакваното събитие в нашия 
културен календар. Радвам се, че 

всички ние сме заедно на Празника 
на яйцето в парк „Кирил Ракаров“, 
за да празнуваме заедно значение-
то на яйцето за нашия живот“, каза 
кметът. Инж.Манолов благодари 
на всички спонсори, организатори 
на програмата и гости, дошли на 
празника в града. За да бъде ме-
роприятието на ниво, своите сили и 
творчески идеи впрегнаха служи-
телите на читалището, училищата, 
детските градини, на Общинския 
пазар, на предприятието „Благоус-
трояване и комунални дейности“, 
общински служители, творчески 
колективи, местни дейци на изку-
ството и др.
    Сред официалните гости бяха на-
родните представители Димитър 
Николов, Людмила Илиева, Крис-
тиян Вигенин, Валентина Димова, 
областният управител инж. Георги 
Гугучков, кметове на общини и 
председате-
ли на общин-
ски съвети от 
цялата стра-
на, пред-
с т а в и т е л и 
на културни 
институти и 
неправител-
ствени орга-
низации от 
областта.
С п о р т н и 
игри, ку-

линарни състезания, изложения, 
изкуство с яйца и концерт съпът-
стваха празничната програма 
през целия ден. И тази година бяха 
организирани атрактивните игри 
между представители на местната 
власт в страната. 
    На двата дамски отбора беше 
поставена задачата да подредят 
буквите в надписа „Празник на яй-
цето“ за най-кратко време. На гос-
подата беше възложено да обелят 
най-много яйца за 2 минути.
    Кулинарният конкурс на изде-
лия, приготвени от яйца, отново 
впечатли всички участници в 
празника. Оценките даваше жури 
с председател Иван Звездев. Ясти-
ята бяха подредени на маси близо 
до сцената и всеки можеше да ги 
разгледа и опита. Над 70 кулинар-
ни произведения бяха представени 
в различните категории.

    За предястието „со-
лена торта „Нераз-
делни“ беше отличен 
екипът на Детска 
ясла – Павликени. 
Първенци в катего-
рия „Основно ястие“ 
станаха учениците 
от ПГАТ “Цанко Цер-
ковски” с ястието гю-
веч по северняшки. 
Френските макарони 
на Маргарита До-
брева пък впечатлиха най-много 
дегустаторите и й донесоха първо 
място в категория „Десерт“.
    Специалното тази година беше 
и кулинарното шоу, което Иван 
Звездев представи пред публика-
та. Любимият готвач на България 
показа рецепта за яйца на чалбур 
– типично ястие за югозападната 
част на страната. 
    Томбола с голяма награда 55-ин-
чов смарт телевизор беше прове-
дена с публиката.
    В обедните часове най-малките 
гости на празника се забавляваха в 
интересни творчески работилници 
и ателиета. Веднага след тях хора 
от всички възрасти се включиха в 
зеленото ателие, което имаше за 
цел да привлече повече съмиш-
леници към идеята за повторно 
използване на непотребни вещи. 
    Много местни производители 
показаха своята продукция на спе-

циалния занаятчийски базар.
    От Общинския приют за безсто-
панствени кучета бяха оформили 
кът с малките си питомци и призо-
ваваха повече хора да осиновяват 
домашни любимци от приюта.
    На своята маса Зоокът - Павлике-
ни представи яйца от над 46 вида 
птици – фазани, пъдпъдък, щраус, 
зеброва амадинка, нанду, токачка, 
зелени яйца от араукана и много 
други. Голяма част от тях са събра-
ни от птиците, които се отглеждат в 
зоопарка, а останалите са дарение.
    Следобедната част на програма-
та откриха учениците музиканти 
от „Джуниър бенд“ от Велико Тър-
ново. На сцената излязоха и акус-
тично дуо „Флайт“ и китаристът 
Радослав Василев.
    Вечерта на празничния ден за-
върши с концерт на Дара  – любим-
ка на всички тийнейджъри, които 
поискаха именно тя да е голямата 
звезда на Празник на яйцето 2023.

Празникът на яйцето отново събра 
многохилядна публика в Павликени

   На 10 май 2023 г. Бяла черква от-
беляза 147 години от Априлското 
въстание. Празничната програма 
беше организирана от Община 
Павликени, Кметство Бяла черква, 
Исторически музей – Бяла черква 
и Народно читалище „Бачо Киро – 
1869“.
В ранната утрин на празничния ден 
учениците от ОУ „Бачо Киро“ окичи-
ха с венци всичките 
96 паметни плочи, 
поставени на домо-
вете на участниците 
в Дряновската епо-
пея. Проведе се и 
традиционният уче-
нически крос „Бачо 
Киро“.
   Историческият му-
зей показа гостува-
щата изложба „Ба-
так 1876 г. Хроника 
на една безсмъртна 
пролет”. В малкия 
салон на НЧ „Бачо 
Киро-1869“ беше 
представена излож-
ба на гоблени, изра-

ботени от жени от Бяла черква. 
   В църквата „Св.Димитър“ беше 
отслужена велика вечерня с пани-
хида за загиналите въстаници.
    Концертната програма с участие-
то на Йордан Марков на площад „11 
май“, събра стотици белочерковци.     
След края на спектакъла започна 
възстановка на събитията в Бяла 
черква от 1876 г. по сценарий и с 

участието на членове на регио-
нални клубове на НД „Традиция“ и 
читалищни самодейци.
   Програмата продължи с факелно 
шествие до историческата мест-
ност „Черничака“ – изходен пункт 
на Белочерковските въстаници. 
   Празникът завърши с тържествен 
митинг-заря с участието на НВУ 
„Васил Левски“ – гр. В. Търново.

Бяла черква 
отбеляза 147 години от 
Априлското въстание

снимки: Владимир Пенчевснимки: Владимир Пенчев

ОУ „Св. Климент Охридски“ 
показа своите иновации
пред три училища-
партньори по проект
   ОУ „Св. Климент Охридски“ беше 
домакин на партньорска среща в 
модул 1 по НП „Иновации в дейст-
вие“ за споделяне на опит, апро-
биране на иновативни дейности и 
тяхното мултиплициране.  Парт-
ньори на училището са екипи от СУ 
“Любен Каравелов” - гр. Варна, СУ 
“Васил Левски”, гр. Ябланица и ОУ 
“Св.св.Кирил и Методий” с.Батак.
   Какво е нашето училище? Какви 
са предизвикателствата пред нас? 
Какви са нашите успехи и постиже-
ния? На тези и още въпроси отгова-
ри директорът Радка Станева. Пред 
гостите тя показа и обособената 
изложба от проектни продукти, из-
работени по всяка мисия, а всички 
участници в мобилността станаха 
част от иновацията „Нещотърсачи 
– изследваме и проектираме, тво-
рим и успяваме“.
   Групата посети и Античния кера-
мичен център, където беше по-

срещната от учениците от ГЦОУД в 
четвърти клас. Техния „Зелен час“ 
беше част от мисията им „Архео-
лог“. Четвъртокласниците демон-
стрираха знания за археологията 
като наука, каква информация са 
събрали за археологически обек-
ти в страната и родния край. Като 
истински археолози успешно се 
справиха с предизвикателствата да 
открият инструменти, необходими 
в работата на археолога и да назо-
ват представените им артефакти. 
След това участниците приеха ро-
лите на „Откриватели“, „Римляни“, 
„Бижутери“, „Грънчари“ и започна 
екипната работа.
   „Откривателите“ с внимание раз-
гледаха надгробната плоча, музея 
в археологическия обект, откриха 
и почистиха артефакти. „Грънча-
рите“ наблюдаваха пещите за ке-
рамика, завъртяха грънчарското 
колело и изработиха съдове. „Би-

жутерите“ разучиха устройството 
на античната вила и също се поиз-
цапаха по време на изработката на 
глинени медальони. „Римляните 
“ бяха в древноримската баня и 
дефилираха, облечени с антична 
мода.
    Във втория ден групата посети 
Исторически музей Павликени и 
Зоокъта, който стана терен за ре-
ализиране на игровите дейности 
от мисия „Природолюбител“ на 
учениците от трети клас. Екипите 
„Ценители“ и „Пазители“ се впус-
наха в интересни и забавни игри. 
Демонстрираха знания за живот-
ни, които се срещат в България и с 
местообитание чужди страни. 
   В рамките на проекта предстои 
нова мобилност, нови вълнения, 
нова среща, в която учители и уче-
ници ще почерпят идеи от опита на 
своите партньори.

Иновации в действие


