
 

Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 

Начало  Актуално  Учителка по история спечели едногодишна стипендия в 
Германия 

[ Назад ]  

Учителка по история спечели едногодишна 
стипендия в Германия 

  

Известната преподавателка по история от 
ловешката Езикова гимназия Людмила 
Брънекова е спечелила едногодишна стипендия 
за квалификация на учители в Германия. 
Нейната кандидатура е била предпочетена от 
организаторите -педагогическата служба за 
обмен във Федералната република. Целта на 
службата е да подпомага квалификацията на 
учителите, обучаващи групите с немска езикова 
диплома. От 1 февруари Брънекова ще 

преподава една година история в гимназия "Хинденбург" в град 
Трир. Според подписания договор, след изтичането на 
квалификацията тя се задължава да преподава три години 
история на немски език. В едногодишната програма, както и в 
краткосрочните семинари, вече са участвали учителите по немски 
език от Езиковата М. Илиева, Хр. Бочева, Т. Цокова. Тези 
обучителни програми с международно участие са добро средство 
за съвместна работа с немските преподаватели, за споделяне на 
опит и овладяване на нови методи за работа, заяви пред ЛП 
Брънекова. Името й се свързва и с много проекти, реализирани 
заедно с учениците от Гимназията за чужди езици "Екзарх Йосиф 
I". През 2004 година тя заведе своя екип и в столицата на Европа 
- Брюксел. Това бе наградата за реализацията на проекта "Европа 
- поглед от-близо". 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 26 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 

Начало  Актуално  Ловчалията Иван Драшков оглави Националната служба за 
сигурност 

[ Назад ]  

Ловчалията Иван Драшков оглави Националната 
служба за сигурност 

  

Новият шеф на Националната служба за 
сигурност (НСС) Иван Драшков е роден през 
1956 г. в Ловеч. Завършил е ловешката езикова 
гимназия и право в Софийския университет. 
Владее немски и английски език. В системата на 
МВР работи от 1986 г. Преди 2 години бе 
произведен в чин генерал. Той бе зам.- шеф на 
контраразузнаванетопо времето, когато 
директор бе сегашният депутат от ДСБ ген. 
Атанас Атанасов. Драшков се смяташе за 
безспорен наследник на Атанасов, но 

изненадващо там бе назначен Иван Чобанов, който се смята за 
близък до ДПС. Самият Чобанов беше секретар на МВР по времето 
на Виктор Михайлов, когато начело на правителството бе Любен 
Беров. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 26 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Общество  Ловчалийка с национална диплома 

[ Назад ]  

Ловчалийка с национална диплома   

  
Ловчалийката Екатерина Валентинова Съева е носител на 
Национална диплома за отличен успех, научи ЛП.Тя е завоювала 
първо място в Националното състезание по английски език. 
Екатерина е възпитаничка на ловешката Езикова гимназия. 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 19 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Общество  Ученици от Езиковата написаха книга на немски 

[ Назад ]  

Ученици от Езиковата написаха книга на немски   

  
"Химикалката и моливът - DIE Mine und DER Stift" е заглавието на 
книгата, която 15 ученика от Х и ХI клас от ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" 
написаха и издадоха.Тя бе представена миналата седмица със 
сценки и откъси от творбите в нея. В книгата момчетата и 
момичетата изразяват своите мечти, чувства, желания и своя 
живот. Организатор и ръководител на проекта е стажантката 
Аника Холц. Той се реализира в рамките на програмата 
"Разбирателството между народите създава училището", 
координиран от фондация "Роберт Бош". Книгата съдържа 
стихотворения, кратки очерци, комикси и рисунки, чиито автори 
са самите ученици. 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 24 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Мнения  Наричаха го Маестрото 

Наричаха го Маестрото   

  
В старинния квартал "Вароша" в Ловеч в семейството на Марийка 
и Марин Кирови на 13 декември 1926 г. се ражда син. Наричат го 
Кирил.Още като ученик в началния курс той проявява своите 
музикални способности. Местният музикант Ненчо Рашев му дава 
първите музикални уроци. По-късно, в гимназията, важна роля 
изиграва Беню Тотев, като го включва в духовата музика, в която 
Кирил свири на цигтромбон, и насърчава първите му опити да 
композира. След завършването на гимназията през 1945 г. Киров 
отбива военната си служба, но и в казармата не спира да се 
занимава с музика. Сформира самодеен състав и го дирижира. 
Завръщайки се в Ловеч, той създава младежки състав и изнася 
много концерти в града и окръга. Не спират и неговите 
композиционни опити, но скромният младеж ги подписва с друго 
име.  
През 1947 г. Кирил Киров композира детската оперета "Русалка", 
която се играе на ловешка сцена, дирижирана от Ненчо 
Воденичаров. Впечатлил обществеността със способности и 
талант, Кирил Киров е изпратен на диригентски курсове за 
ръководител на самодейни състави в с. Белица. Известните 
композитори Светослав Обретенов, Г. Димитров, Георги Златев-
Черкин, предават своя опит и умения на талантливия младеж. 
През 1950 г. Кирил Киров завършва подготвителния курс към 
Консерваторията и на следващата година е редовен студент 
специалност контрабас. По време на следването си Кирил Киров 
ръководи войнишки и работнически хорове. След завършване на 
Консерваторията е разпределен в София, но младият Киров 
предпочита родния си град. Постъпва като преподавател по 
музика в Езиковата гимназия, а по-късно се отдава изцяло на 
музикалната дейност в читалището. Ръководи и дирижира мъжки 
и смесен хор и възобновява оперетната дейност. Това е времето 
на разцвета на оперетната самодейност, която се развива в много 
провинциални градове като Ловеч, Луковит, Троян, Лом. През 
1956 г. Кирил Киров дирижира оперетата "Кето и Коте", а по-
късно "Циганска кръв". В следващите години се зареждат 
оперетите "Любовта на маестрото", "Аршин Малалан", голям успех 
има оперетата "Графиня Марица", която се играе два сезона. В 
1962 г. поставя "Царицата на чардаша". В късните вечери се 
чуват звуци и репетират с Маестрото преданите самодейци Рени 
Лепавцова, Васил Лалев, Елена Василевска, Иван Мимата, Др. 
Драганов и др.  
През следващите години излизат на сцената оперетите "Роз 
Мари", "Птицепродавецът", "Синият Дунав", мюзикълът "Моята 
прекрасна лейди", "Виенски звезди", "Време за любов", "Любовта 
на Шуберт", "Сватба в Малиновка", дирижирани от Кирил Киров. 
От 1970-1971 г. самодейната оперета прераства в Музикален 
театър към читалището. Новият сезон започва с "Морски възел", а 
по-късно отново се поставя "Царицата на чардаша". Кирил Киров 
привлича по-младо поколение певци, предани на оперетното 
дело, като Анета Дарданова, Ружа Борисова, Диана Кюркчиева, 
Валентин Папурков, Дочо Вачков, Александър Пенчев, а по-късно 
Петрана Коваленко и Рилка Иванова. През 1973 г. излиза 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 19 гости онлайн 

Фот оОк о  
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[ Назад ]  

премиерата на "Българи от старо време", с която Музикалният 
театър получава златен медал на прегледа на оперетите в 
Пазарджик. По-късно с постановката "Царицата на чардаша" 
колективът гостува и на софийска сцена. Оперетното дело в 
Ловеч, ръководено от Кирил Киров, продължава. През 1974 г. 
Киров написва музика за водевила "Мама, татко и аз".  
Следват оперетите "Аршин малалан", "Службогонци", а на 5 
април 1975 г. излиза премиерата "Графиня Марица". Продължава 
създаването на нови постановки - "Веселият пощальон", 
водевилът "Шегите на любовта", мюзикълът "Лека нощ, Бетина", 
"Непростената нощ", "Хубавата Елена". За високото художествено 
ниво на постановките Кирил Киров привличаше изтъкнати 
режисьори като Стоян Коларов, Коста Райнов, Радослав Цветков, 
Недялко Ковачев, Б. Дионисиев. За потребностите на най-малките 
зрители Киров разнообразяваше репертоара и с детски 
постановки - "Котаракът в чизми", "Ян Бибиян" и за първи път на 
ловешка сцена "Хензел и Гретел". С тези постановки Музикалният 
театър се включваше в Люляковите музикални тържества. 
Естетическият вкус на Маестрото го караше понякога да бъде и 
организатор, и режисьор , сам да променя декорите и светлините, 
за да постигне високо ниво на спектаклите.  
През този период Кирил Киров е и диригент на Градския духов 
оркестър, който участваше във всички художествени програми, 
юбилейни тържества и манифестации. Кирил Киров е основател и 
художествен ръководител и на Ансамбъла на запасните офицери 
в Ловеч. Под диригентската му палка са прозвучали десетки 
маршове, войнишки песни, прочути оперни хорове на Верди от 
"Трубадур" и "Ернани". Под негово ръководство ансамбълът е 
изнесъл над 200 самостоятелни концерта в Ловеч и окръга. Към 
ансамбъла той създаде и октет, а за разнообразие в концертите 
канеше солистите д-р Г. Петров, Др. Драганов, Найден Найденов, 
Анета Дарданова, Стоян Груев и др. По негово време ансамбълът 
бе удостоен с лауреатско звание и златни медали на 4-ия и 5-ия 
републикански фестивал. До късно вечер в Пипковата къща сме 
намирали Маестрото да твори, приведен над своето бюро. Сам 
правеше оркестрациите за оркестъра и ансамбъла. Не се щадеше, 
намираше време да ръководи и други самодейни състави в града 
и окръга. Отдаваше цялата си любов на музиката.  
От 1982 г. Кирил Киров оглави Детско-юношеския отдел към 
Драматичния театър. Под негово ръководство се изнесоха 
детските музикални спектакли "Пинокио", "Вълкът и седемте 
козлета" и по негова музика - "Златната ряпа". Кирил Киров е 
сътворил много песни, между които е и баладата за смесен хор "В 
старата крепост", музиката към естрадно-сатиричния състав 
"Жега, жега". Организатор и участник е във всички музикални 
програми и тържества в Ловеч. Със своята дейност Кирил Киров 
издигаше нивото на музикалната ни култура. Животът му бе 
постоянна борба за утвърждаване на културните и музикалните 
потребности. Всичко това правеше не за слава, а от любов към 
родния град. През май 1985 г. Ансамбълът на запасните офицери 
изнасяше своя Юбилеен концерт. Всички в салона на 
драматичния театър бяха притихнали в очакване ще излезе ли на 
сцената Маестрото. Макар и с влошено здраве, бавно и 
тържествено, Маестрото предаде диригентската палка на своя 
съгражданин и колега по съдба Красимир Андреев. Трогателно, 
достойно!  
Последните думи на Маестрото бяха: "Работете, творете в името 
на музиката. Продължавайте и утвърждавайте музикалните 
традиции на Ловеч!" На 30 юни 1988 г. граждан-ството на Ловеч 
се прости завинаги с Маестрото.  
Наталия ОСЕНСКА 

< Назад   Напред > 
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   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Мнения  ЕСЕ - Защо избрах моето училище? 

ЕСЕ - Защо избрах моето училище?   

  
Преди да бъда приета в училището, в което съм, бях чувала много 
за него. То се бе утвърдило като авторитетна ин-ституция не само 
тук, но и в цяла България. Предизвикваше у мен силен интерес и 
любопитство.Историята му, датираща от повече от половин 
столетие, силно привличаше учениците. За мен то беше мечта, 
после - цел, а днес - реалност. Аз избрах да завърша средното си 
образование в езикова гимназия "Екзарх Йосиф I ", защото 
вярвах, че това училище ще ми даде един добър старт за по-
напред. Зная, че то е мястото, където бих получила достатъчно 
знания, които могат да ми послужат за реализация. То се 
превърна в моята врата към мечтаното бъдеще, в един ключ към 
успеха. В него са учили много хора - днес високопоставени 
личности. Така всеки ученик, първоначално стремил се да бъде 
приет в ГЧЕ, сега се стреми да последва техните стъпки (пример). 
Ала за мен още по-привлекателна и интересна бе възможността 
да се докосна до една друга, непозната, необикновена култура, 
да опозная нравите и езика на един друг народ. И днес вече 
започвам да разбирам и вярвам в думите на възрастните, преди 
отекващи в съзнанието ми като наставление: "Езикът отваря 
врати." За мен училището отвори врати не само към бъдещето, но 
и към света. Чрез разширеното изучаване на немски, английски и 
френски език нашата гимназия дава шанс за по-добро развитие и 
в следващото ниво на образование, и в професионално 
отношение. Всеки ученик, изучаващ чужд език, е изпитвал 
несравнимо удовлетворение, когато се убеждава, че с лекота 
може да комуникира с чужденци. Този факт те кара още повече 
да се гордееш, че си част от едно голямо семейство и те 
провокира към желание да знаеш все повече, а този стремеж те 
прави амбициозен и уверен - качества изключително необходими 
в живота. Годините, прекарани в гимназията, бихме могли да 
кажем, са най-важните в живота. През интервала от време от 14 
до 18- годишна възраст всеки тийнейджър се променя, пораства, 
създава свой вкус, изгражда своя характер и израства като 
личност. Главна роля тук играе именно училището. То те научава 
не само на знания, на чужд език, но и на упоритост и 
постоянство. Това е време, в което човек за първи път познава 
смисленото, истинското приятелство, а може би и любовта. Така 
езиковата гимназия, известна на всички, се превърна в "моето" 
училище, защото е свързано със съкровени спомени и 
незабравими изживявания. Празниците, които се организират, 
допринасят за преживяването на едни от най-вълнуващите 
моменти, споделени с много приятели, за сплотяването на 
учениците, за приобщаване към общите идеи. Много такива 
случаи са се превърнали в отдавнашни традиции, спазващи се и 
до днес. Това е един знак за устойчивост, за съхранение на 
спомени от преживяното там, за запазване на едно цяло, една 
неразрушима връзка между поколенията. Попадайки в това 
училище, всичко което ме вълнуваше като очакване стана 
реалност. Беше като утоляване на жаждата за преживявания, за 
емоции и знания. Бях сигурна, че бидейки ученичка в това 
училище, ще се усъвършенствам както в различни области в 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 19 гости онлайн 

Фот оОк о  
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[ Назад ]  

културно-политическия живот, в различни сфери на науката, така 
и като човек. Гимназията не само ще остави една трайна следа в 
моя живот, а нещо повече - ще стане неразделна част от него, 
както аз днес - горда възпитаничка на езикова гимназия, съм част 
от нея. Много се надявам някой ден да бъда пример за моите 
последователи чрез достойно изживения си житейски път.  
Лилия Петрова 

< Назад 
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Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими
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Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Спорт  Средношколци искат хандбални турнири на три месеца 

[ Назад ]  

Средношколци искат хандбални турнири на три 
месеца 

  

Добре е, че направихте 
първия средношколски 
турнир по хандбал, нека той 
да стане на всеки три месеца. 
Това поискаха от ловешките 
съветници участниците в 
надпреварата, станала във 
вторник в ловешката зала. 
Победители в турнира за 
купата на Общински съвет - 
Ловеч, станаха младите 
хандбалисти от ГЧЕ "Екзарх 
Йосиф I", които победиха на 
финала представителите на ПГМЕТ. Най-напрегната среща на 
момчетата от Езиковата обече бе със съперниците им от 
Природо-математическата гимназия, завършила с минимална 
победа 12:11 след петминутен "тайбрек". Отборът на ПМГ стана 
трети, а четвърти се класира СОУ "Климент Охридски". Шест 
хандбални отбора успяха да излъчат ловешките средни 
училища за първия от доста време насам хандбален 
турнир.Инициативата за него е на общинския съветник Тони 
Паричев, а средствата за наградния фонд и провеждането му са 
събрани от лични вноски на местните парламентаристи. Освен 
Паричев, наградите на участниците връчиха председателят на 
съвета Милко Недялков и неговият заместник Станислав 
Бешков. Началото е добро, вие показахте с играта си, че 
хандбалът в Ловеч ще има успехи и в бъдеще, заяви в 
приветствието си Недялков. 

Напред > 

 

Ан ке т а  

Треньори 

Кой треньор допринесе най-много 
за славата на Литекс? 

 

Димитър 
Димитров - Херо 

 

Ферарио Спасов - 
Феро 

 

Михай Стойкица 

 

Люпко Петрович 

 

Ицхак Шум 

 Друг 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 19 гости онлайн 
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Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Актуално  Ловешката Езикова - първа по английски 

[ Назад ]  

Ловешката Езикова - първа по английски   

Ловешката Гимназия за чужди 
езици (ГЧЕ) "Екзарх Йосиф I" е 
сред първите в страната по 
придобити от учениците умения 
и компетентност при усвояване 
на чужди езици. Това показват 
обобщените резултати от 
националната проверка, 
проведена в края на миналата 
учебна година. Анализите на 
експертите от централната 
комисия бяха представени 
преди дни. Тестът е бил от 81 
задачи, разпределени в четири части за проверка на различни 
езикови умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, 
уместна езикова употреба и писане по зададена тема. 
Оценяването на отделните компоненти е в точки, като 
максималният бал е 100.ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" е най-високо в 
оценката на усвояване на английски език, показва анализът. При 
слушане с разбиране и четене с разбиране балът на ловешката 
Езикова достига съответно 94 и 93 точки. Нашите ученици по 
английски са преди гимназия "Ромен Ролан" - Стара Загора, както 
и училищата от Варна и Пловдив. Сериозни са и резултатите по 
немски, където учениците от ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" са достигнали 
балове от 80 до 91 точки. При френския ловчалии са след 
Пловдив и Стара Загора. 

Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 20 гости онлайн 

Фот оОк о  

  

 

 

Seite 1 von 1Ловешката Езикова - първа по английски - Ловеч Прес

20.01.2007http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3588&...



 

Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Мнения  Ленко Гурков: Оставям един добър театър 

[ Назад ]  

Ленко Гурков: Оставям един добър театър   

Заместник-министърът на културата Иван 
Токаджиев представи в понеделник вечерта 
пред колектива на Драматичния театър - Ловеч, 
новия директор Васил Василев, който спечели 
обявения от Министерството на културата 
конкурс. Изразявам подкрепата на 
Министерството на културата към ловешкия 
театър, благодаря на досегашния директор 
Ленко Гурков и се надявам на 
приемственост.Министерството на културата ще 

направи всичко възможно голямата история на ловешкия театър 
да се преобразува в голямо бъдеще - обеща Токаджиев пред 
колектива. Досегашният директор Ленко Гурков благодари на 
колегите за успешната 4-годишна работа. Оставям един добър 
театър, участвал в Аполония, на фестивала във Варна и др. 
Финансови задължения няма. Вярвам, че театърът ще стане по-
добър с младия директор, каза Гурков. Той подчерта, че в 
ловешкия театър винаги е имало приемственост и посочи бившите 
директори Георги Мирчев и Софрони Рацов. Като подчерта, че 
чувства подкрепата и на министерството, и на общината, новият 
директор заяви кратко: Театърът е един организъм, ако всеки 
работи за нашето бъдеще, то ще бъде добро. Ще успеем, като си 
дадем отговор на въпроса - какво сме дали на театъра и какво 
той ни е дал. Новият директор - режисьорът Васил Василев е 
ловчалия, възпитаник на Езиковата, работил е преди няколко 
години тук по спектакъла "Бяла Анаста". От днес директорът 
режисьор е повече администратор и мениджър, отколкото 
режисьор, ще трябва да сплотява колектива, заяви и кметът 
Казанджиев, и обеща, че общината винаги ще бъде обърната към 
проблемите на ловешкия театър. Общината има своите 
ангажименти към държавния театър, ние отпускаме една солидна 
сума, но занапред ще имаме своите претенции за разширяване на 
дейността, да изнасяме някои продукции извън театъра. 
Перспективи има, ще разработим откритата сцена в крепостта 
"Хисаря", която се изгражда по проекта "Красива България" с 250 
места. Деактуван е вече от държавна в общинска собственост 
Летният театър, ще трябва да го съживим. Поле широко за изява 
има, имате подкрепата на Община Ловеч, заяви кметът. Ако се 
направи втора сцена, ще се даде възможност и за творческа 
реализация, и за увеличаване на заплатите. Но това е начало на 
по-сериозна мениджърска програма. Откритата сцена може да 
стане само при една силна трупа, желание за развитие и 
подкрепа от общината - предупреди заместник-министърът. 
Децентрализацията на културните институти, която предстои, ще 
доведе до промяна в трудовото възнаграждение на актьорите, е 
надеждата, която даде зам.-министър Токаджиев. 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 20 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Актуално  Ученици пишат 2 на учителите 

[ Назад ]  

Ученици пишат 2 на учителите   

Вече е възможно учениците да 
оценяват учителите си, показва 
проект, реализиран от 
Интернет сайта "Моето 
даскало". Ловеч е един от 
първите градове, включен в 
него с всичките си средни 
училища от 8/9 до 12 клас. 
Беглият прочит на вече 
дадените оценки показва, че 
част от преподавателите в 
областния център са получили 
от възпитаниците си слаби и 
средни бележки. От 
средношколците се иска да 
оценят учителите по следните 
показатели: яснота на преподаване, отношение към учениците и 
дали помагат в научаването на материала. В проекта, който 
стартира отскоро, най-много са оценявани преподаватели от ГЧЕ 
"Екзарх Йосиф", от СОУ "Св. Климент Охридски" и от СОУ "Тодор 
Кирков". Няма оценени учители от професионалните гимназии и 
от СОУ "Панайот Пипков", показва сайтът 
moetodaskalo.com.Създателите на проекта се надяват, че доста 
ученици ще гласуват след 15 септември - началото на учебната 
година. Притесненията за "обективност" могат да бъдат 
отхвърлени спокойно, когато в проекта оценката на даден учител 
е съставена от достатъчно представителен брой оценки на 
различни ученици (естествено е в началото на проекта да има по-
малко обективност поради малкия брой оценки), пишат 
организаторите. Според тях, при достатъчно голям брой оценки 
ще се види много добре, че оценката е обикновено стабилна и 
постоянна, с малки отклонения от преобладаващото мнение на 
оценяващите ученици. Засега отличници в оценките на своите 
възпитаници са - от Езиковата гимназия: историкът Красимир 
Колев, литераторката Цветелина Найденова, Виолета Нетова - 
химия, и Евгения Станчева - физика; от "Климент Охридски": 
Бочо Бочев - химия, Иван Калчевски - труд и техника, Пепа 
Лозанова - математика, и Йорданка Савова - физика. От "Тодор 
Кирков" най-високи оценки са получили информатичките Хилда 
Генова и Симонета Димитрова. 

Напред > 
 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 20 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Актуално  Ловешкият театър на Аполония 

[ Назад ]  

Ловешкият театър на Аполония   

За първи път от много години насам празниците на изкуствата в 
Созопол "Аполония" са и с ловешко участие. Зрителите видяха в 
събота спектакъла "На хубавия син Дунав". В края на миналата 
седмица трупата замина за Созопол, като по покана на 
досегашния шеф - актьора Ленко Гурков, с нея отиде и новият 
директор Васил Василев, чиято заповед за назначаване като 
победител в обявения конкурс е също от миналата 
седмица.Василев е възпитаник на Езиковата, има многостранен 
талант и идва от София в родния си град. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 21 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Общество  Музите на Аполон са целунали цяла троянска фамилия 

Музите на Аполон са целунали цяла троянска 
фамилия 

  

  
Те са майка, баба и внучка. Три поколения от едно троянско 
семейство - с артистичен талант, щедро целунати от музите на 
поезията и другите изкуства."У дома и кокошките прописаха", 
оплаквал се един от мъжете в къщата, доверяват артистичните 
дами. Бабата, Пенка Грошева, е детска учителка. била е много 
години и директор на детската градина в Бели Осъм. Общински 
съветник от БСП, с всички ангажименти и заетости, които 
произтичат от това. Професията може би обяснява огромната 
любов към децата, която блика от нейната поезия и която звучи в 
гласа й, щом я чуете да говори. Започнала да пише още като 
ученичка - първо злободневки в рими, публикувани във вестник 
"Трезвеност". С няколко издадени стихосбирки. Във "Весели 
истории" участие има и внучката Рая, която тогава била на седем 
години. Сега е на 13 и е позарязала творчеството, защото учи 
много. Рая рисува и някои нейни рисунки са вдъхновили баба й 
за стихове, споделя Пенка Грошева. В по-новата й книжка - 
"Палави усмивки", адресирана към най-малките, корицата пак е 
дело на Рая. Още по-многостранен е талантът на дъщерята 
Христина. Тя е начален учител, знае английски, възпитаничка е 
на ловешката Езикова. Христина Петрова е безспорната звезда на 
троянския театрален състав към читалище "Наука". Всички главни 
роли в репертоара от последните години са поверявани на нея и 
не един и двама са почитателите й. Преди няколко месеца 
нейната игра бе видяна от хиляди зрители, когато БНТ излъчи 
филма на Дочо Боджаков "Патриархат". Там тя бе съпруга на 
Теодор Елмазов, сестра на Биляна Петринска и Мария Статулова. 
Самият факт, че Боджаков е поверил подобна роля на актриса от 
любителски състав и я постави редом до утвърдени звезди, е 
красноречив за възможностите й. Христина казва, че опитният 
режисьор я харесал, когато правил в Троян "Старо село накрай 
света", че го впечатлили местните актьори като екип, затова ги 
взел за епизодични роли в сериала. "Патриархат" обаче не е 
първата й поява на малкия екран. В началото на новото 
хилядолетие по ББТ показа "Вечеря за глупаци", поставена в 
Троян от Николай Акимов. Христина споделя, че детската й мечта 
е била да се снима във филм. Затова и вълнението било много 
силно. Останала впечатлена от съзвездието актьори, които 
Боджаков бе подбрал, както и от тяхното земно отношение към 
останалите, "обикновените". През февруари пак зрителите на БНТ 
видяха Христина в документалния филм на Боджаков за Левски. 
Там тя изигра негова ятачка от Ловеч. Малко известен факт е, че 
с Апостола артистичната фамилия е свързана тясно. В Орешак, 
недалеч от манастира, се намира тяхна къща, обявена за 
паметник на културата, в която тяхна прабаба е крила Левски. 
Затова и четвъртата жена в къщата - 84-годишната Христина, 
напомнила, че внучката е играла своята предшественица. 
Майката на Пенка Грошева някога печелила награда за главна 
женска роля в пиесата "Ратайкинята", затова внучката Христина 
подчертава, че е взела от нея артистизма. Освен това била 
певица, дори я викали в БНР да работи там, но тя по свои си 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 21 гости онлайн 

Фот оОк о  
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[ Назад ]  

причини отказала. И Пенка Грошева, и дъщеря й Христина 
харесват стиховете си, почти всичко знаят наизуст. А музите, на 
които служат, са ги направили не само артистични, но и добри с 
околните, отзивчиви и състрадателни. С онова излъчване на 
любов, което не може да се измисли, а просто да се почувства. 

< Назад   Напред > 
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Актуално  Кандидат-гимназистите - по-добри по математика 

[ Назад ]  

Кандидат-гимназистите - по-добри по 
математика 

  

  
74 от явилите се на конкурсните изпити по български език и 
математика след 7 клас ще отпаднат от класирането, тъй като са 
получили слаби оценки. По една двойка имат 61 деца, 11 са 
между 2 и 2,84,двама кандидат-гимназисти са със слаби оценки и 
по двата предмета. Така реално за класиране в елитните училища 
остават 349 кандидати, които обикновено се състезават за приема 
в 7 паралелки в Езиковата и 5 - в Природо-математическата 
гимназия. На изпита по български език и литература са се явили 
423 седмокласници - с 49 по-малко от миналогодишната 
кампания. Средният успех е по-нисък от миналата година - 3,61 - 
при 3,70 за м.г. Има една пълна шестица - на Глория Огнянова 
Нейкова. Преобладават оценките между 3-4, които са 40% от 
всички. Тройките са 147 писмени работи, петиците 19, отличните 
оценки - 12. Двойките са 48. Средният успех от конкурсния изпит 
по математика е 3,84 при 3,65 за м.г. Две са пълните шестици - 
на Илияна Венелинова Димитрова и на Симо Валентинов 
Йорданов. Отлично са се представили 35 деца, оценки от 5 до 
5,50 имат 26. Общо с оценки между 4 и 6 са 37 на сто от явилите 
се на изпита. Слабите оценки по математика са 42, чистите 
двойки - 3. Преобладават тройкаджиите - между 3 и 3,50 са 124 
ученика. От явилите се на тест 44 кандидати трима са оценени 
между 5 и 5,60, 24-ма - между 4 и 5, 15 между 3 и 4, двама имат 
двойки. Висок е резултатът от конкурса по изобразително 
изкуство - среден успех 4,93. Единадесет от кандидат-
художниците са с оценка 6, 17 са между 5 и 5,50, 10 между 4 и 5. 
Документи за участие в първото класиране ще се подават от 4 до 
7 юли. Резултатите от първото класиране ще станат известни до 
11 юли, а записването за него ще е от 12 до 14 юли. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 21 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Общество  Интересни рисунки в Рибния 

[ Назад ]  

Интересни рисунки в Рибния   

  
Както ЛП вече съобщи, родолюбивите ученици от 10 "б" клас на 
ловешката Езикова гимназия, преписаха на ръка "Рибния буквар" 
на Петър Берон. Идеята е на децата и е реализирана под 
ръководството на класната им ръководителка Ана Андреева - 
преподавателка по български език и литература в 
гимназията.Интересното е, че десетокласниците сами 
илюстрирали ръкописа със рисунки, досущ като в свята българска 
книга. Всяко едно от 25-е деца преписало по 6 страници от 
буквара. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 21 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Общество  Ученици преписват "Рибния буквар" 

[ Назад ]  

Ученици преписват "Рибния буквар"   

  
Учениците от 10 "б" клас на ловешката Езикова гимназия са 
преписали на ръка "Рибния буквар" на Петър Берон. Идеята се 
родила спонтанно след 24 май тази година, когато децата 
разбрали, че класната им ръководителка Ана Андреева има 
фототипно издание на свещената българска книга. Андреева е 
преподавателка по български език и литература в 
гимназията.Децата си разделили буквара и 25 от тях преписали 
по 6 страници. После илюстрирали преписа и го подвързали. Във 
вторник екземплярът е предаден на директора Радослав Хитов. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 21 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Мнения  "Прозрения"-та на Езиковата в галерия "Вароша" 

[ Назад ]  

"Прозрения"-та на Езиковата в галерия "Вароша"   

  
Изложба "Прозрения - DURCHBLICKE" /Нови погледи към и през 
нашите стари училищни прозорци/ със снимки на учители и 
ученици от ГЧЕ "Екзарх Йосиф" бе открита в изложбена зала 
"Вароша".Ръководители на проекта са Аксел Зомер и Венелин 
Георгиев. За това как преподавателят по немски в Езиковата 
Аксел Зомер популяризира със снимки Ловеч, ЛП писа първи още 
в бр. 8 от 2-5 февруари т.г., а в бр. 28 /10-12 април се 
оповестява идеята за изложбата "Прозрения". Във вторник 
вечерта тя бе открита по своеобразен начин с участие на деца и 
преподаватели от Езиковата и при изпълнение на познати 
мелодии на "стари" инструменти. 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 4 гости онлайн 

Фот оОк о  

  

 

 

Seite 1 von 1"Прозрения"-та на Езиковата в галерия "Вароша" - Ловеч Прес

20.01.2007http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2668&...



 

Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Общество  Балът на Езиковата бе блестящ 

[ Назад ]  

Балът на Езиковата бе блестящ   

  
Абитурентите на ловешката Езикова гимназия вдигнаха високо 
летвата на тазгодишните балове. За празника в петък вечер 
областният град събра множество от родители и познати, 
сравнимо с интереса към отминалия рок-фест. По традиция 
последната, балната вечер е една алегория на идването и 
отиването от училището.Имаше много скъпи бляскави коли, които 
впечатляваха предимно тези, които са дошли с тях. По-весело бе 
да си с кабрио и дори да си палиш пура. Впечатляващо е и да си 
на бала със скъп мотор. Но запомнящо е с музикален Трабант и с 
шофьор, правещ челни стойки на капака му. В двора на 

Езиковата я някой да 
подвикнеше "Кой каза?", 
веднага му се отговаряше с 
броене до дванадесет. 
Директорът Хитов с класната на 
"а" клас поведоха всички... от 
красиви, по-красиви! На добър 
път в живота! 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 4 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Актуално  От Езиковата ще правят картички за строежа на храма 

[ Назад ]  

От Езиковата ще правят картички за строежа на 
храма 

  

Ученици от ловешката езикова гимназия решиха да съберат 
средства за доизграждането на храма "Св. Св. Кирил и Методий" в 
центъра на града, като направят картички, които да бъдат 
продавани с благотворителна цел. Това стана ясно по време на 
научната конференция с участието на Св. Синод на Българската 
православна църква по време на честванията, посветени на 130-
годишнината от изборана Екзарх Йосиф за Ловчански 
митрополит. Как е известно, Гимназията за чужди езици носи 
името на екзарха. Големите усилия, които полага Негово 
Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил за 
изграждане на храм в центъра на Ловеч, посветен на Светите 
братя Кирил и Методий, среща желанието за подкрепа от 
държавните и общински власти в града, научиха старците от 
Синода по време на срещата им в неделя. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 5 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Общество  Светият синод почете паметта на Екзарх Йосиф 

[ Назад ]  

Светият синод почете паметта на Екзарх Йосиф   

  
С тържествена литургия осмина митрополити - членове на Светия 
синод, отбелязаха 130 години от встъпването на Йосиф I - Екзарх 
Български, на Ловчанската митрополитска катедра.Църковното 
тържество се състоя в неделя в катедралния храм "Света троица" 
и бе предвождано от Варненския митрополит Кирил. Синодалните 
старци Атанаил Неврокопски, Неофит Русенски, Йоаникий 
Сливенски, Игнатий Плевенски, Иларион Силистренски, Калиник 
Врачански и Гавриил Ловчански отслужиха и заупокойна молитва 
в памет на Екзарха. Техни преосвещенства се срещнаха с 
възпитаниците на Езиковата гимназия в града, носеща името на 
Йосиф I. На научна конференция учениците се запознаха с 
живота и делото на своя патрон. Църковни исторически 
документи свидетелстват, че 38 години православният архиерей 
води българската църква. След едногодишно служене в 
ловчанската епархия, Йосиф бива избран за екзарх през 1877 г., 
когато избухва Руско-Турската война, тъй като имал одобрението 
на влиятелните кръгове и в Цариград. В условията на действащия 
Берлински договор 37-годишният тогава екзарх доказва 
качествата си на гъвкав дипломат и политик, изтъкнаха 
митрополитите в докладите си. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 5 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Спорт  Ловеч отново с шампион по карате 

[ Назад ]  

Ловеч отново с шампион по карате   

Трима състезатели от 
ловешкия спортен клуб по 
карате спечелиха медали на 
провелото се републиканско 
първенство за мъже в Шумен. 
Нашите се представиха 
отлично на изключително 
силния турнир, в който 
участваха най-добрите 
каратеки от всички клубове в 
България. Стана традиция 
отборът от Ловеч да печели 
толкова медали, с колкото 
каратисти участва в 
състезанията. 18-годишният Валери Вълков от 
Професионалната гимназия по механоелектротехника спечели 
безапелационно златния медал в категория до 66 кг, въпреки 
че все още се състезава при юноши старша възраст, но това не 
му попречи да се справи с конкуренцията на мъжете. Със 
сребро в същата категория се окичи друг ловешки състезател 
Евгени Христов. Ученикът от Езиковата гимназия в Ловеч Георги 
Чесусе извоюва бронзов медал в категория до 72 кг.На 24 юни 
Ловеч ще е домакин на десетото юбилейно зонално първенство, 
в което ще участват отбори само от Северна България. В 
последните години този турнир доби изключителна популярност 
и много често дори е по-силен и от републиканския шампионат. 
В състезанието ще участват каратисти във всички възрастови 
групи от деца до мъже и жени. Турнирът ще се организира от 
Спортен клуб по карате - Ловеч със съдействието на Община 
Ловеч. Ръководството на спортния клуб по карате кани фирмите 
от Ловеч и региона за спонсори състезанието. За контакти: тел. 
068/601-401. 

Напред > 

 

Ан ке т а  

Треньори 

Кой треньор допринесе най-много 
за славата на Литекс? 

 

Димитър 
Димитров - Херо 

 

Ферарио Спасов - 
Феро 

 

Михай Стойкица 

 

Люпко Петрович 

 

Ицхак Шум 

 Друг 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 5 гости онлайн 
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Ловеч Прес  

НОВ ИН ИТЕ  ОТ  Л ОВЕ Ч  И  Р Е ГИ ОН А  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  ВС ИЧКО  ЗА  В АЖН ОТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Пос ле дни  н о ви ни  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра тк и  н о в ини  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Общество  Езиковата: "Кълнем се!" 

[ Назад ]  

Езиковата: "Кълнем се!"   

 
Хванати за ръце хористките от ловешката гимназия за чужди езици 
изпълняват култовата песен от филма "Вчера", с която се полага 
клетва за вярност към общността на Езиковата.В петък хиляди бивши 
ученици на гимназията дойдоха за празника й и отново напълниха 
града на люляците. Акцент беше 55-годишнината от създаването на 
училищния театър. 

Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 5 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Мнения  Драматичният състав на Езиковата - на 55 

[ Назад ]  

Драматичният състав на Езиковата - на 55   

  
Драматичният състав "Димитър Димов" при ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" 
представи комедията на Гогол "Женитба",постановка на 
неуморимия Стоян Георгиев. Така абитуриентите на Езиковата 
продължиха една 55-годишна традиция, наречена "Пиесата". 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 5 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Общество  Аксел Зомер ще реализира изложба, наречена "Прозрения" 

[ Назад ]  

Аксел Зомер ще реализира изложба, наречена 
"Прозрения" 

  

  
Наистина ще има изложба на Аксел Зомер - изключителния 
творец с камерата, преподавател в ловешката гимназия за чужди 
езици. Идеята бе предложена за пръв път в публичното 
пространство от ЛП през месец февруари.Преди дни е уговорен 
стартът на фотоизложбата - на 23 май в художествената галерия. 
Шефът на галерията Спас Дочев вече е запознат с проекта, който 
впечатлява. Галеристът бил очарован и казал: "Правете всичко, 
каквото искате, знаете и можете. Залите са ваши!" Името на 
изложбата е "DURCHBLICKE" - "ПРОЗРЕНИЯ". Дело е на ученици и 
учители от Езиковата. Всъщност това ще е една арт-продукция с 
мотив "свалените стари прозорци" на гимназията. Както е 
известно, миналата година с финансиране на образователното 
министерство беше подменена негодната вече дограма на 
училището. Сега изхвърлените стари прозорци стават "WINDOWS" 
- прозорци към света и душата. Заснети са етюди с рамки и 
ученици, представящи различни идеи - комуникации, 
пространства, огледало, ангел, има дори Снежанка в стъкления 
саркофаг. Всичко е много е интересно, твърдят запознати с 
проекта. Размерите на фотосите са 60/30 и 80/40. Под тях ще има 
текстове на български, развиващи идеята. Те са дело на 
преподавателката Галя Баева. Между снимките като рефрен ще 
има триптих от три фотоса 40/40 см. - етюди с ъгли от старите 
рамки на прозорците. В близък план с лющещи се слоеве 
разноцветни бои - като живопис. Изработени са и проекти за 
покани, компакт-диск, плакат и каталог, представящ начинанието 
и участниците в него. Самият Аксел Зомер обаче не се спира да 
работи с талантливите деца. В края на април той заминава с 
четирима ученика от Езиковата в Германия на международен 
театрален фестивал. Ще се представят театрални етюди по 
картини на импресионисти. За 2-3 часа участниците трябва да 
декорират сцената и да изиграят етюда на немски. Ловчалиите се 
подготвят по две картини на Моне. 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 4 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

НОВ ИН ИТЕ  ОТ  Л ОВЕ Ч  И  Р Е ГИ ОН А  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  ВС ИЧКО  ЗА  В АЖН ОТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Пос ле дни  н о ви ни  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра тк и  н о в ини  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 

Начало  Мнения  От Езиковата - признати за таланти в проект за Световното по 
футбол 

От Езиковата - признати за таланти в проект за 
Световното по футбол 

  

 
Тим от талантливи деца на ловешката гимназия за чужди езици 
"Екзарх Йосиф I" участва достойно в проект "Таланти 2006", посветен 
на Световното първенство по футбол. Те са озаглавили своята проява 
"Топката търкаля и ние ставаме приятели", която е оценена високо от 
организаторите. Благодарение на тима от таланти, ГЧЕ получава 
телевизор "Филипс" с DVD, който вече краси кабинета по немски 
език. Ето как ръководителят на проекта и самите участници в тима 
разказват за своята работа: 
* Талантите са при нас и търсят реализация  
В началото беше само идеята и заявката за участие. Преди около 
година. Започнахме работата малко на пресекулки между 
контролните и стреса в училище. Защо решихме да участваме? 
Защото идеята ни докосваше, вълнуваше, бе по-близо до нас, 
искахме да си премерим силите и таяхме надежда да отидем на 
световното... Първите сто най-добри проекта на световно равнище 
презентират в Берлин. Приятна изненада за мен - като ръководител 
на проекта, беше желанието на доста групи да направят нещо. 
Състезанието бе в пет категории: Творческо писане; Медийно 
изкуство; Изобразително изкуство; Музика и Сценично изкуство. Ние 
работихме в три категории под мотото "Топката търкаля и ние 
ставаме приятели. Една топка обединява света". В тима на проекта са 
Богдана, Димитър, Георги - всички от 10Б, Бисера, Михаела, 
Габриела, Светлина, Мирослава, Снежина - от 10 А и Веселина - 11Д 
клас.  
* За какво мечтаеше всеки един от тях...  
*Богдана  
представи училището и себе си с филма "Футболна треска". Ето 
разказа й: "Още когато чух за конкурса, идеята много ми допадна. 
Главната причина е, че съм голям футболен фен и по някакъв начин 
исках да изразя любовта си към този спорт. Най-хубавото беше, че 
можех да избирам измежду много категории. А защо филм? Ами 
първо, защото имах камера и второ, защото чрез взаимоотношенията 
между героите се постига по-пълно внушение на идеята върху 
зрителите, отколкото ако направя само една топка или макет. 
Сюжетното развитие на филма е плод на собствени преживявания. 
Сценарият беше написан на един дъх. Исках да подчертая връзката 
на един спорт с живота и взаимоотношенията в едно семейство, в 
което единият от двамата родители мрази абсолютно спорта. В 
семейството ми винаги е съществувала борба дали да се гледа спорт. 
Следя всяко спортно събитие от тенис до сноукър. Във филма 
участват много хора, за които не съм подозирала, че ще изявят 
желание. Историята е за едно момиче, което има треска и бълнува. 
Треската е провокирана от кавга с майка й по повод един плакат на 
Дейвид Бекъм... Филмът ще бъде предоставен на разположение на 
тези, които се интересуват да го изгледат.  
*Георги и Димитър  
Идеята да нарисуваме рисунки за конкурса се роди съвсем 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 4 гости онлайн 

Фот оОк о  
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[ Назад ]  

спонтанно. Поради световната известност на футбола ние решихме, 
че на картините трябва да фигурират всички раси. На едната рисунка 
е визиран един от най-големите във футбола, а на другата е 
нарисуван един ангел, който символизира святостта и чистотата на 
идеята - наречена футбол. На втората картина е изрисуван сцена от 
битието на спортните маниаци, събрани около един телевизор, 
увлечени от играта. Използвали сме ярка палитра от цветове, които 
силно въздействат и фокусират върху основната идея.  
 
*Бисера Крумова , Даниела 
Микова, Габриела Василева, 
Мирослава Попова, Михаела 
Феодорова, Светлина Малчева и 
Снежина Шукина Избрахме 
категорията изобразително и 
приложно изкуство, защото по този 
начин най-лесно бе да изразим 
нашите чувства и виждания по 
темата. Желанието ни да приобщим 
нашата малка, но с много таланти и 
потенциал страна, към останалата 
част от света ни подтикна да се 
включим в този проект. Идеята ни 
се роди от мотото, че футболът обединява целия свят, всички хора, 
религии и раси. С нашия скромен принос се надяваме, че сме успели 
да накараме хората да повярват, че изкуството и спортът ни 
свързват. Това беше накратко, доста работа, удоволствието да се 
качат снимките, работата и имената на децата, с които всеки ден 
работим, в сайт, където конкуренцията е на световно равнище. Като 
награда за креативността, усърдието и ентусиазмът училището 
получи, благодарение на екипа на проекта TALENTE 2006, телевизор 
"Филипс" с вградено DVD. Телевизорът бе инсталиран в кабинета по 
немски език и допринесе за по-ефективната работа. Тъй като тимът е 
поканен на фестивала в Берлин на 10 и 11 май бихме били щастливи, 
ако намерим спонсори. 

Напред > 
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 

Начало  Общество  По идея на млади ловчалии се създаде нова компютърна 
игра 

[ Назад ]  

По идея на млади ловчалии се създаде нова 
компютърна игра 

  

Единадесетокласникът 
Иван Тодоров 
от 
Природоматематическа 
гимназия и 
16-годишната 
Теодора 
Сеизинска от 
Езикова 
гимназия, 

създадоха проект за игра, 
който впоследствие се 
превърна в "Светът на 
Анмарин". "Игра по твоята 
идея" е името на конкурса, в който единственото условие е 
играта да е без насилие. Идеята за представяне на нови 
компютърни игри, по идеи на деца, е финал на дългосрочния 
проект "Игра с твоята идея", който започна миналата година и 
имаше за цел да създаде компютърни игри за деца без елементи 
на насилие.Организатори на проекта са Държавната агенция за 
закрила на детето, Благотворителната фондация за деца "Роналд 
Макдоналд" България с партньорството на Българската Уеб 
Асоциация, аz-deteto.com, Dir.bg, ABC Design & Communication и 
МАГ Студио. В края на миналата година се проведе и самият 
конкурс "Игра с твоята идея". В него се включиха над 160 деца от 
цялата страна, от 1 до 12 клас. Девет от тези идеи, разделени в 
три възрастови групи, бяха отличени с големите награди и 
станаха основа за създаване на компютърните игри. В 
продължение на два месеца компютърни специалисти от ABC 
Design & Communication, заедно с участието на децата - автори на 
идеите, изработваха деветте игри. Журито присъди и 32 
поощрителни награди за оригинални сюжети. По инициатива на 
Българската уеб асоциация беше създадена и десета игра - извън 
категорията на наградените - фентъзи играта "Страната 
Анмарин". Тя беше изработена от специалистите на МАГ студио по 
идея на Иван и Теодора. На 16 февруари играта беше официално 
представена. От 20 февруари десетте нови игри без насилие са 
качени в интернет. Скоро те ще се представят безплатно на 
училищата. Игрите ще бъдат обозначени със специално лого. 

Напред > 
 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 3 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

 

 
Начало 

[ Назад ]  

Деца от Езиковата събират пари   

Деца от Езиковата събират пари за храма с картички  
 
Ученици от ловешката Езикова гимназия сами рисуват и изработват 
великденски картички, които ще продават през април, научи ЛП. 
Приходите от оригиналните творби ще отидат във фонда за изграждането 
на катедралния храм в центъра на града. За Коледа децата от Езиковата 
вече са продавали изработени от самите тях картички и сумата е 
предадена на митрополията. 

< Назад  

Анк е т а 

Currently no polls 
available to vote

 Резултати

 

Who ' s  On l i ne  

Има 3 гости онлайн 
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Мнения  Абитуриент от Езиковата поглежда към света нестандартно 

[ Назад ]  

Абитуриент от Езиковата поглежда към света 
нестандартно 

  

  
Ето така 12-класникът от ловешката Езикова гимназия Пламен 
Петров е погледнал към Покрития мост. Нестандартна гледна 
точка, колкото повече го гледам така крив, толкова повече ми 
харесва, казва Пламен и заключава: "Не на симетрията!".  
Още негови снимки - виж на стр.Мнения 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 3 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Мнения  12-класник търси живота с хубави снимки 

[ Назад ]  

12-класник търси живота с хубави снимки   

Снимам нещата, които впечатляват, живия 
живот и реалността, казва 18-годишният Пламен 
от ловешката Езикова гимназия. Той не 
обработва снимките, затова понякога реалността 
не се нрави на всички. Пламен Петров обича 
природата и най-вече планините, пада си и по 
нестандартните неща. Има собствена страница в 
интернет, участва и в най-големия български 
сайт за фотография "Фото форум". Студент ще 
ставам, допълва Пламен, та се мъча да уча 

география. Обаче не иска никаква икономика, а туризъм или 
нещо подобно, което го влече. 
 
 
 
От автора: Да е залез, не е залез само. И портрет точно не е. И 
пейзаж не е. Нищо не е. Снимка е. Става ли? 

< Назад 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 3 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 
Начало  Актуално  Зам.-министър идва в Езиковата за празника на ООН 

[ Назад ]  

Зам.-министър идва в Езиковата за празника на 
ООН 

  

В понеделник гост на ловешката Гимназия за 
чужди езици "Екзарх Йосиф I" ще бъде 
Екатерина Виткова - заместник-министър на 
образованието и науката, съобщават от 
Регионалния инспекторат. Тя бе дългогодишен 
журналист във в. "Труд". Нейното посещение е 
по повод седмицата на Организацията на 
обединените нации (ООН). Виткова ще 
разговаря с ръководството и Ученическия 
парламент на училището. По повод 60-

годишнината от създаването на ООН и 50 години от членството на 
България в нея,всички училища в Ловешко са получили компакт-
дискове с информация за създаването, историята, уставът, 
целите, дейността и програмите на световната организация, 
съобщават още от инспектората. Проектът е на Министерство на 
образованието и науката, а реализацията на екип на 
Националната природо-математическа гимназия в София. ООН е 
създадена на 24 октомври 1945 год. На този ден влиза в сила 
Уставът на ООН, ратифициран от голяма част от основателките - 
51 държави. Всяка година на този ден се отбелязва годишнина от 
създаването на световната организация. На 14 декември 1955 
година с решение на Съвета за сигурност и на Общото събрание 
на ООН, България е приета за член на организацията заедно с 
още 15 държави. Днес в ООН членуват 191 държави. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 2 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Руски консул идва с изложба 

На 18 януари в Ловеч ще 
гостува генералният консул 
на Русия в Русе Юрий 
Трушин, който ще открие в 
малката зала на читалището 
фотоизложба, посветена на 
дейността на руското 
консулство в България. 
Общинската администрация 
ще обсъди с руския консул 
съдбата на руските 
паметници в местността 
Червен бряг. 

 

 

Начало  Общество  Как Европа въздейства на местната власт, ще обсъжда 
германо-българска среща 

[ Назад ]  

Как Европа въздейства на местната власт, ще 
обсъжда германо-българска среща 

  

Германо-българска среща за обмяна на опит ще се проведе от 25 
до 29 октомври в Ловеч, Троян и Тетевен. Ще бъдат връчени и 
наградите "Граждани на Европа" - Берлин в играта "Новата 
европейска конституция" на участниците от Ловеч Станимир 
Иванов и Драго Дочев. Програмата на германо-българската среща 
предвижда доклад и обмяна на опит по темата "Въздействия и 
последици на европейското правораздаване при осъществяване 
на общинското самоуправление".От немска страна ще участва 
делегация от Ерфурт: Ханс Волф - представител на "Граждани за 
Европа" за Тюрингия; Флориан Ханиш - ръководител на правна 
служба; Винфрид Кирмайер - ръководител на служба "Градско 
развитие". По програма в Ловеч са предвидени отделни срещи по 
темата за кметове и кметски наместници, служители на 
общинската и областната администрация; за представители на 
неправителствени организации, работещи по европейски 
проекти; за представители на окръжния и районния съд в Ловеч. 
Ще има и среща с преподаватели и ученици от Езиковата 
гимназия в Ловеч. Обявената тема ще бъде представена пред 
кметове и общински съветници и служители и в Троян и в 
Тетевен. Гостите ще разгледат забележителностите на Ловеч, 
Троянския манастир, Изложбата на художествените занаяти в 
Орешак и Тетевен. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 2 гости онлайн 

Фот оОк о  
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Ловеч Прес  

НОВ ИН ИТЕ  ОТ  Л ОВЕ Ч  И  Р Е ГИ ОН А  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  ВС ИЧКО  ЗА  В АЖН ОТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Пос ле дни  н о ви ни  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра тк и  н о в ини  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 

Начало  Общество  Дори бил Клинтън се е чувствал "като у дома си" под грижите 
на екипа на Марияна Янкова Хаушилд 

Дори бил Клинтън се е чувствал "като у дома си" 
под грижите на екипа на Марияна Янкова Хаушилд 

  

 
Марияна Янкова Хаушилд от Ловеч е завършила Езикова гимназия, 
випуск 1990, с немски език. После кандидатства в Софийския 
университет и е приета немска филология. След първата година на 
следването си заминава за Кьолн, Германия като упиаиер. Грижи се 
за 2 деца, едното във втори клас, а другото в 5-ти. Запознава се с 
бъдещия си съпруг.Връща в България за малко, да продължи 
следването си. През 1993 г. се омъжва и заминава отново за Кьолн. 
Ако я попиташ защо се е насочила точно към хотелиерството да си 
търси работа, Марияна отговоря: "Баща ми, Янко Пенчев, работеше в 
хотелиерската сфера и реших да последвам пътя му. Хаят е първият 
хотел, който видях в указателя, а и ме беше впечатлил още в 
началото. Намира се в близост до Кьолнската катедрала. Започнах 
работа в отдел Housekeeping (поддържане на хотела), като 
практикант, защото нямах разрешение за работа, визата ми беше 
временна." През 1995 г. Марияна работи и учи хотелиерство и 
мениджмънт. За две години и половина, тя преминава през всички 
изпълнителски длъжности на хотела - резервация, ресторанти, 
рецепция и т.н. Лятото на 1997 г. се връща в хотела като асистент 
мениджър, 2000 г. става джуниър и 2001 г. достига званието 
хауспикинг мениджър. Единствената българка, която отговаря, 
обучава и се грижи за 45 души, които обслужват 305 стаи, два 
ресторанта, един бар, 12 банкетни зали. Завършва курс за сомелие 
(познавач на вината) и rooms. Най-голямата помощ в 
професионалното си израстване, тя получава от Ренате Волеринг 
(русата жена на снимката). Тази длъжност заема до края на 2002 г. 
когато поради излизането си в майчинство (ражда се дъщеричката й 
Леиа Мари Хаушилд) е назначена на работа в счетоводството на 
хотела. При изпълнение на служебните си задължения най-тясно 
контактува с фирма Richter, която се занимава с почистването на 
обществени сгради, специализирала се в хотелиерството. С помощта 
на фирмата се е опитала да осигури работа на 10-15 българи, но 
властите не са разрешили. 1999 година ще остане паметна за 
Марияна, когато в хотела за три дни отсяда президентът на САЩ - 
Бил Клинтън, със семейството си. Поводът е срещата на най-
развитите страни в света - "Г-7", в Кьолн през м. юни. Като награда 
за нейната работа и на ръководения от нея колектив е оценката му, 
че през целия престой се е чувствал уютно като у дома си. "За нас 
това беше голямо признание за усилията и труда ни". Тя е очарована 
от топлотата и човечността, с която Бил Клинтън се е отнасял със 
всички - от най-обикновения служител на хотела до управителите, и 
от желанието му да се снима с персонала, грижил се за удобствата 
му. От 1 ноември тази година Марияна започва работа в Marriott, 
друга американска хотелска верига. На въпроса защо напускаш Хаят, 
след като си дала толкова от себе си, тя отговоря: "Считам, че няма 
какво повече да дам на Хаят, няма я тръпката. Липсва ми 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 3 гости онлайн 

Фот оОк о  
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[ Назад ]  

ръководната роля, стресът и отговорността. Докато при Marriott, 
предизвикателството е голямо - там започвам от нулата, в момента 
хотелът е в строеж. Назначена съм като хауспикинг мениджър и сама 
трябва да наема персонал, да го обуча и да създам колектив от 
професионалисти. По време на интервюто за назначаването ми на 
въпроса "Какво трябва, за да бъде хотела един от най-добрите?", аз 
отговорих, че мога да работя в екип, но трябва да съм на предна 
линия, да поемам отговорност и да държа всичко в ръцете си. 
Принцип в работата ми е човешко взаимодействие и доверие ", 
заключава Марияна. 

Напред > 
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Ловеч Прес  

Н ОВИ НИ ТЕ  ОТ  ЛОВ Е Ч  И  РЕ Г ИО НА  *  МНО ГО  З А  В СИ ЧКО ,  В СИ ЧКО  ЗА  ВАЖНО ТО   

 

   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едн и  но в ин и  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖА НИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра т к и  но в и ни  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 
Начало  Мнения  Директор съветва 

[ Назад ]  

Директор съветва   

  
Директорът на най-мночисленото ловешко училище - Езиковата 
гимназия, Радослав Хитов показва новопостъпилите 183 
осмокласници с какво трябва да се мисли в елитното училище. 
Около 5670 ученици приеха под дъжда на 15 септември 19 
общински школа в новата учебна година. 

< Назад   Напред > 

 

Ан ке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 3 гости онлайн 

Фот оОк о  
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