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	 Правителството	 одобри	 вчера	
допълнителни	 разходи	 по	 бюдже-
та	 на	 Министерския	 съвет	 за	 2018	
година	 в	 размер	 на	 315	 000	 лв.	 за	
довършителните	 дейности	 по	 ново-
строящия	се	храм	„Св.	Св.	Онуфрий,	
Дамаскин	и	всех	мучеников	Габров-
ских“	 в	 Габрово.	 Парите	 бяха	 обе-
щани	 от	 премиера	 Бойко	 Борисов	
при	 посещението	 му	 в	 Габрово	 на	
21	септември,	когато	той	инспектира	
строежа	на	храма.	Той	беше	вписан	
в	 Дарителската	 му	 книга,	 пусна	 да	
бият	камбаните,	които	се	управляват	
електронно,	 и	 получи	 като	 подарък	
резбовано	разпятие	от	етърски	май-
стор.
	 През	 септември	 миналата	 годи-
на	с	решение	Министерския	съвет	в	
много	важен	етап	от	строителството	
бяха	отпуснати	180	000	лева,	с	които	
бе	приключен	строежът	до	покрив.	
	 Отпуснатите	 сега	 средства	 ще	
спомогнат	храмът	да	се	превърне	в	
духовен	център	на	един	от	най-голе-
мите	квартали	на	Габрово	-	Младост.

	 Досега	 в	 строежа	на	 храм	 „Св.	
Св.	Онуфрий,	Дамаскин	и	всех	муче-
ников	Габровских“	са	вложени	близо	
720	000	лв.	от	дарения.	
	 В	дарителската	кампания	за	на-
биране	на	средства		„Да	бъде	нови-
ят	храм	на	Габрово“	се	включи	мест-
ната	 общност	 -	 граждани,	 фирми	 и	

институции,	 проведени	 бяха	 благот-
ворителни	събития	и	инициативи.		
	 Община	 Габрово	 ще	 изпълни	
озеленяването,	 облагородяването	 и	
осветлението	в	района	на	църквата.
	 Храмът	 е	 от	 огромно	 значение	
за	 жителите	 на	 Габрово,	 където	
повече	от	100	години	не	е	била	из-
граждана	нова	църква.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 На	 2	 октомври	 в	 Га-
бровска	 област	 е	 имало	
три	 пожара	 и	 едно	 пътно	
произшествие,	 съобщиха	
от	 РД	 „Пожарна	 безопас-
ност	 и	 защита	 на	 населе-
нието“	-	Габрово.	
	 Първо	 сутринта	 в	 9,18	
часа	помощ	потърсили	жи-
тели	 на	 ул.	 „Иван	 Калпа-
занов“	 в	 Габрово.	 Горяла	
къща.	Четиримата	огнебор-
ци	локализирали	и	угасили	
огъня,	 но	 пожарът	 вече	
бил	 унищожил	 домашно	
имущество,	 бяла	 техника,	
а	 стените	 били	 опушени.	
Заключенията	 на	 специа-
листите	 са,	 че	 огънят	 е	
лумнал	 от	 късо	 съедине-
ние	в	къщата.

	 Само	минути	по-късно,	
в	 9,31	 часа,	 се	 обадили	
за	 пътнотранспортно	 про-
изшествие	 в	 близост	 до	
село	Орловци,	край	Габро-
во.	 При	 произшествието	
няма	пострадали	хора.	На-
несени	 са	 щети	 по	 лек	
автомобил	 „Опел	 Астра”,	
съобщиха	от	пожарната.	
	 Около	 час	 по-късно	
се	 запалило	 и	 складово	
помещение	 на	 ул.	 „Бачо	
Киро”	 в	 град	 Трявна.	 По-
мощ	 от	 пожарната	 била	
потърсена	 в	 10,52	 часа.	
Тримата	 огнеборци,	 прис-
тигнали	 на	 местопроиз-
шествието,	 се	 справили,	
но	 са	 нанесени	 сериозни	
материални	щети.
	 Малко	 преди	 21	 часа	
се	запалил	и	цех	за	пеле-

ти,	отново	в	Трявна.	Пред-
приятието	се	намирало	на	
ул.	„Билка“,	за	където	вед-
нага	 се	 отправили	 трима	
огнеборци	и	с	помощта	на	
специализираната	 техника	
загасили	 огъня,	 преди	 да	
бъдат	нанесени	щети.
	 	Есенно-зимният	сезон	
е	времето,	в	което	се	уве-
личават	 пожарите	 в	 до-
мовете	 и	фирмите	 поради	
неправилно	 ползване	 на	
отоплителни	и	нагревател-
ни	 уреди	 или	 техническа	
неизправност,	 напомниха	
от	 РД	 ПБЗН	 -	 Габрово.	
Правилният	 избор,	 компе-
тентният	монтаж	и	 внима-
телната	 експлоатация	 на	
отоплителните	 уреди	 са	
гаранция	за	пожарообезо-
пасеността	на	сградите.

	 Областна	 администра-
ция	–	Габрово	съвместно	с	
Държавна	 агенция	 „Архи-
ви”	представя	документал-
ната	 фотоизложба	 „1943.	
Преследване	 и	 защита.	
Съдбата	 на	 българските	
евреи”.	 Експозицията	 е	
посветена	 на	 75-годишни-
ната	 от	 спасяването	 на	
българските	 евреи	 и	 ще	
бъде	 представена	 в	 пет	
читалища	от	областта.	
	 Първата	от	поредицата	
изложби	 беше	 открита	 на	
2	октомври	в	Трявна	от	об-
ластния	 управител	Невена	
Петкова.	 В	 зала	 „Дръзно-
вение“	бяха	изложени	пис-
ма,	 снимки,	 документи	 на	
дръзналите	 да	 участват	 в	
спасяването	на	български-
те	евреи.	В	приветствието	

си	 Невена	 Петкова	 каза,	
че	 това	 не	 е	 обикновено	
културно	 събитие,	 посве-
тено	на	 75-годишнината,	 а	
един	 своеобразен	 начин	
„първо	 да	 изпълним	 на-
шата	 мисия,	 а	 именно	 да	
предаваме	на	поколенията	
онези	паметни	моменти	от	
историята	ни,	които	ни	ка-
рат	да	се	гордеем,	че	сме	
българи.	
	 И	 на	 следващо	 място	
това	 е	 начин	 повсемест-
но	да	отдадем	заслужено-
то	 внимание	 и	 почит	 към	
онзи	спасителен	акт,	който	
може	да	бъде	описан	само	
с	една	дума	и	тя	за	мен	е	
„човещина“.	

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
	 От	 1	октомври	се	 уве-
личи	 цената	 на	 водата	 в	
региона.	До	 тази	дата	це-
ната	 за	 доставяне	 на	 во-
дата	 е	 била	 1.45	 лв.	 Сега	
се	 вдига	 с	 6	 ст.	 и	 става	
1.51	 лв.	 Цената	 за	 отвеж-
дане	на	отпадъчни	води	се	
запазва,	беше	15	ст.,	сега	
цената	е	същата.
	 Пречистването	 на	 во-
дата	 за	 битови	 абонати	 е	
била	 23	 ст.,	 сега	 е	 39	 ст.,	
вдига	се	с	16	ст.	Като	цяло	
за	 комплексната	 услуга	
доставяне	 и	 пречистване	
на	 вода	 цената	 е	 22	 ст.	
без	 ДДС.	 Спрямо	 степе-
ните	 на	 замърсяване	 за	
промишлените	 потребите-
ли	 цената	 се	 намалява	 с	
около	30	ст.,	обяснява	ди-
ректорът	на	ВиК	-	Габрово	
Владимир	Василев.
				Ако	за	месец	ползваме	

5	 кубика	 вода,	 цената	 на	
водата	 ще	 се	 вдигне	 с	 1	
лев.	 Цените	 са	 одобрени	
заедно	с	бизнес	плана	на	
дружеството	от	Комисията	
за	 енергийно	 и	 водно	 ре-
гулиране.
	 „Цената	 на	 водата	 в	
Габрово	 не	 е	 вдигана	 от	
2012	 година.	 Причините	
за	 повишаване	 цената	 на	
водата	 са	 инвестициите,	
които	 дружеството	 пра-
ви.	 Преди	 6	 години	 мини-
малната	 работна	 заплата	
беше	 250	 лв.,	 сега	 е	 510	
лв.,	от	2019	г.	ще	стане	560	
лв.	 През	 този	 период	 се	
вдигнаха	 цените	 на	 елек-
троенергията,	на	горивата.	
Факторите	са	комплексни“,	
допълва	 Василев.	 Бизнес	
планът	 на	 дружеството	 е	
приет	 от	 КЕВР,	 защото	 в	
областта	 има	 само	 един	
оператор		-	ВиК	-	Габрово.

пОзИцИя НА 
гЕРБ - гАБРОВО

	 „За	 пореден	 път	 БСП	
си	позволява	да	манипули-
ра	 габровци	 с	 лъжи,	 този	
път	 за	 цената	 на	 водата.“	
Това	 се	 казва	 в	 позиция	
на	 общинските	 съветници	
от	 ГЕРБ	 по	 повод	 тенден-
циозни	 твърдения	 на	 об-
щинския	 съветник	 от	 БСП	
Николай	 Григоров	 и	 об-
щинския	 ръководител	 на	
БСП	 -	 Габрово	 Здравко	
Кънчев.
	 „Г-н	 Кънчев	 е	 много	
млад	и	може	би	не	знае,	
но	 партията,	 която	 пред-
ставлява	 той	 -	 БСП,	 има	
най-малко	 право	 да	 бъде	
съдник	по	темата	с	вода-
та,	 защото	 БСП	 още	 не	
са	 обяснили	 на	 габровци	
къде	по	време	на	тяхното	
управление	 са	 вложени	
10-те	 милиона	 лева	 во-

ден	 заем	 от	 Световната	
банка	 и	 защо	 не	 беше	
погасяван	 своевременно,	
докато	 те	 управляваха.	
Заради	 натрупаните	 лих-
ви	 габровци	 ще	 изпла-
щат	 въпросния	 заем	 чак	
до	2023	година“,	се	казва	
още	 в	 позицията	 на	 съ-
ветниците	от	ГЕРБ.	
	 „Да	 се	 спекулира	 на	
местно	 ниво	 с	 цената	 на	
водата	 заради	 извличане	
на	 партийни	 дивиденти	 е	
некоректно	 спрямо	 граж-
даните.	За	всички	е	ясно,	
че	 БСП	 стартира	 предиз-
борната	 си	 кампания,	 за	
жалост,	 отново	 с	 лъжи,	
манипулации	и	грозни	вну-
шения.	Ако	 това	 е	 кампа-
нията	им,	ясно	е	какво	би	
било	 и	 управлението	 им“,	
коментират	 общинските	
съветници	от	ГЕРБ	-	Габро-
во.	

	 По	 думите	 им,	 всички	
съветници	 осъзнават,	 че	
дори	и	минимално	поскъп-
ване	 се	 отразява	 на	 бю-
джета	 на	 домакинствата,	
но	 от	 него	 има	 полза	 за	
всички	 граждани,	 когато	
се	 прави,	 за	 да	 се	 инве-
стира	 в	 квартали	 и	 села,	
в	 които	 има	 проблеми	 с	
водоснабдяването	и	за	да	
бъдат	преизчислени	запла-
тите	 на	 хората,	 които	 се	
грижат	за	нормалното	во-
доснабдяване.
	 „Цената	 на	 водата	 е	
повишена	 в	 много	 градо-
ве	 и	 в	 много	 от	 тях	 тя	
е	 по-висока	 от	 Габрово	
-	 Бургас,	 Варна,	 Враца,	
Кърджали,	 Монтана,	 Русе,	
Силистра,	 Сливен,	 Ямбол	
и	други,	като	в	някои	гра-
дове	тя	е	над	3	лева,	а	в	
Габрово	 е	 2,47	 лв.	 за	 ку-
бик.	

Цената	 се	 променя	 зара-
ди	предвидените	поетапни	
инвестиции	 в	 участъци,	 в	
които	 има	 проблем	 с	 во-
доподаването,	заради	пос-
къпването	на	електроенер-
гията	 и	 на	 материалите,	
и	 увеличаването	 на	 мини-
малната	 работна	 заплата	
и	 на	 заплатите,	 заложени	
в	 браншовия	 колективен	
договор.	
	 Управителят	 на	 ВиК	
многократно	 обясни,	 че	
Дружеството	 не	 може	 да	
работи	 без	 одобрен	 биз-
нес	план,	че	самият	иконо-
мически	 модел	 е	 спуснат	
от	регулатора	и	че	самото	
определяне	 на	 цената	 е	
специфичен	 икономически	
модел,	съобразен	с	прихо-
дите	 и	 разходите	 на	 дру-
жеството	 и	 инвестициите,	
които	трябва	да	се	напра-
вят	 за	 съответния	 5-годи-

шен	период.	
	 Оказва	 се,	 че	 един-
ствен	Николай	Григоров	от	
общинските	 съветници	 не	
е	 разбрал	 аргументите	 за	
повишаване	цената	на	во-
дата	и	с	колко	се	повиша-
ва,	 което	 не	 е	 изненада,	
защото	наскоро	в	медиите	
обяви,	 че	 „няма	 спомен“	
да	е	участвал	в	гласуване	
бившият	 Дом	 за	 деца	 да	
стане	 социално	 жилище,	
а	 справката	 показа,	 че	 е	
участвал.	
	 Цената	 на	 водата	 се	
повишава	 с	 27	 ст.,	 а	 не	
както	твърди	Николай	Гри-
горов	-	с	30	ст.	Категорич-
на	манипулация	е	обвърз-
ването	 на	 повишаването	
на	цената	на	водата	с	во-
дния	цикъл,	напротив,	без	
него	 би	 била	 по-висока“,	
уточняват	още	съветниците	
от	ГЕРБ	-	Габрово.

ГЕРБ - Гàáрово: БСП ñ пореäíà ãрозíà 
мàíипулàция, този път зà цеíàтà íà воäàтà 

СтЕфкА БУРмОВА

	 До	този	момент	над	24	
милиона	касови	бонове	са	
регистрирани	 за	 участие	
в	 надпреварата	 за	 50	 000	
лв.	-	голямата	награда	във	
втория	сезон	на	Лотарията	
с	 касови	 бонове	 на	 НАП,	
информираха	 от	 габров-
ския	 офис	 на	 приходната	
администрация.	
	 Големият	победител	ще	
стане	 ясен	 на	 10	 декем-

ври,	когато	на	живо	в	ефи-
ра	 на	 bTV	 ще	 бъде	 изтег-
лен	 печелившият	 участник	
в	лотарията.	
	 Фискалните	 бонове,	
записани	 в	 играта	 досе-
га,	 са	 на	 обща	 стойност	
333	млн.	 лв.,	 а	 средно	от	
старта	на	Лотарията	един	
участник	 регистрира	 по	
около	 340	 касови	 бележ-
ки.
	 Общият	 брой	 реги-
стрирани	 потребители	 в	

Габровска	 област	 до	 този	
момент	 е	 975,	 а	регистри-
раните	касови	бележки	са	
388	 262	 на	 обща	 стойност	
4	425	759	лв.
	 Лотарията	 с	 касови	
бележки	 набира	 популяр-
ност	 и	 в	 социалната	мре-
жа	 Фейсбук.	 Страницата	
на	 играта	 -	 https://www.
facebook.com/kasovbon,	
има	 близо	 5	 200	 последо-
ватели	и		4760	харесвания	
от	 регистрирани	 потреби-

тели.
	 Месечният	 победител	
с	 награда	 от	 2000	 лв.	 ще	
бъде	 определен	 на	 15	 ок-
томври	отново	в	ефира	на	
bTV.
	 В	 данъчната	 лотария	
имат	 право	 да	 участват	
всички	 български	 гражда-
ни,	 които	 са	 навършили	
14	 години	 и	 регистрират	
фискалните	 си	 бонове	 в	
интернет	 на	 специално	
създадения	 за	 целта	 сайт	

–	www.kasovbon.bg,	напом-
ниха	от	НАП.	
	 Както	 и	 през	 минала-
та	 година,	 данните,	 които	
трябва	 да	 бъдат	 въведени	
за	 участие,	 са	 стойност-
та	 на	 покупката,	 датата	 и	
часа,	 в	 който	 е	 издаден	
касовият	бон.	
	 Няма	 ограничения	 за	
минимална	или	максимал-
на	стойност	на	покупките,	
допълниха	 от	 приходната	
администрация	в	Габрово.

В лотàриятà íà НАП вече ñе ñъñтезàвàт 24 милиоíà áоíове

Öеíàтà íà воäàтà 
ñе вäиãà ñ 22 ñт.

Три пожàрà íà 2-ри в оáлàñттà – 
в къщà, цех зà пелети и ñклàä

В пет читàлищà преäñтàвят фотоизложáàтà „1943. 
Преñлеäвàíе и зàщитà. Съäáàтà íà áълãàрñките евреи” 

на стр. 5

Прàвителñтвото отпуñíà 315 000 лв. зà 
äовършвàíето íà хрàмà в кв. Млàäоñт
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 08.10.2018 г. от 09:00 до 15:00 ч. поради	
извършване	 на	 обслужване	 на	 съоръженията	
за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	 възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	
град	 Габрово:	 бул.	 „Могильов“	№	 7,	 ул.	 „Юрий	
Венелин“	№	18,	ул.	„Роса“	№	6	А	и	Б,	ул.	„Най-
ден	Геров“	№10.

	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 11.10.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	 град	Габрово:	 ул.	 „Аврам	Гачев“	33-
35.	Временни	смущения	в	електрозахранването	
са	възможни от 09:00 до 09:15 ч. и от 11:45 до 
12:00 ч. в	 районите	 на	 ул.	 „Александър	 Стам-
болийски”	 -	 участъка	 до	Колелото,	 ул.	 „Христо	
Конкилев”	 №	 44÷26,	 ул.	 „Патриарх	 Евтимий”,	
ул.	 „Сан	 Стефано”,	 ул.	 „Шейново”,	 ул.	 „Вит”,	
ул.	„Преслав”,	ул.	„Аврам	Гачеве”	№	33÷35,	ул.	
„Васил	 Левски”	 №	 3÷21,	 ул.	 „Кожарска”,	 ул.	
„Тотьо	Бенев”,	ул.	„Христо	Смирненски”	(в	учас-
тъка	около	битовия	комбинат),	бензиностанция	
„Ромпетрол”,	 фирма	 „Тойота	 –	 Венци”,	 фирма	
„Парос”,	автосалон	„КИА”,	„Габрово	Милк”	ООД,	
„Озекс”.

	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 08.10.2018 - 12.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	
Габрово:	 с.	 Драгановци	 (абонатите,	 захранени	
от	МТП	3).

	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Габровецът,	 осъден	 от	
гръцките	 власти	 за	 сек-
суална	 експлоатация	 на	
деца,	 детска	 порнография	
и	 изнасилване	 на	 непъл-
нолетно	 лице,	 остава	 зад	
решетките.	 Това	 реши	 на	
късно	 вечерно	 заседание	
на	2	октомври	т.	г.	Окръж-
ният	съд	в	Габрово.	Иска-
нето	 за	 постоянна	 мярка	
„задържане	 под	 стража“	
беше	направено	от	Окръж-
ната	прокуратура,	 а	съдът	
го	уважи.
	 Ден	 преди	 това	 обви-
нението	 потвърди,	 че	 мъ-
жът	 е	 от	 Габрово,	 но	 от-
каза	 повече	 подробности	
около	 самоличността	 му.	
Обясниха,	 че	 е	 издирван	
от	 гръцките	власти	в	 град	
Каламата.
	 Мъжът,	 с	 инициали	 С.	
И.,	е	пребивавал	в	южната	
ни	съседка,	след	което	се	

е	 прибрал	 в	 България,	 но	
е	бил	обявен		за	междуна-
родно	 издирване	 с	 Евро-
пейска	 заповед	 за	 арест.	
Тези	 дни	 е	 бил	 аресту-
ван	в	Габрово,	отначало	с	
24-часово	 полицейско	 за-
държане,	 а	 след	 това	и	 с	
постановление	 от	 Окръж-
на	 прокуратура	 -	 Габрово	
за	 72	 часа.	 Според	 гово-
рителя	на	Окръжна	проку-
ратура	 -	 Габрово	 Людми-
ла	 Рачева	 обвинението	 е	
постановило	 72-часовото	
задържане	на	мъжа,	 с	ог-
лед	пристигане	на	пълната	
документация	по	Европей-
ската	 заповед	 за	 арест	 и	
преценка	 на	 основанията	
за	прилагането	й.
	 На	2	октомври	вечерта	
тези	 72	 часа	 задържане	
изтичаха	и	С.	И.	трябваше	
или	 да	 бъде	 освободен,	
или	задържан	за	постоян-
но.	 Съдът	 постанови	 вто-
рото.

	 „С	 определение	 от	 2	
октомври	 2018	 г.,	 на	 ос-
нование	 чл.	 43,	 ал.	 3	 от	
Закона	за	екстрадицията	и	
Европейската	 заповед	 за	
арест,	 състав	 на	Окръжен	
съд	-	Габрово	взе	мярка	за	
неотклонение	 „задържане	
под	стража”	по	отношение	
на	С.	И.	от	Габрово,	с	цел	
осигуряване	 участието	 на	
същия	 в	 производство	 по	
изпълнение	на	Европейска	
заповед	 за	 арест	 -	 съоб-
щиха	 от	 съда.	 -	 Европей-
ска	 заповед	 за	 арест	 е	
издадена	на	8	юни	2017	г.	
от	 заместник-апелативен	
прокурор	 при	 Апелативна	
прокуратура	 -	 Каламата,	
във	 връзка	 с	 постанове-
на	осъдителна	присъда	по	
отношение	 на	 С.И.	 Видно	
от	 съдържанието	 на	 запо-
ведта,	 лицето	 е	 осъдено	
на	 лишаване	 от	 свобода	
за	 извършени	 през	 2012	
година	 на	 територията	 на	

Гръцката	 република	 две	
престъпления.	 Присъдата	
е	постановена	в	отсъствие	
на	С.	 И.	 и	 не	 е	 влязла	 в	
сила.
	 С	 оглед	 доказател-
ствата	 по	 делото	 Окръ-
жен	 съд	 -	 Габрово	 счете,	
че	 спрямо	 С.	 И.	 следва	
да	 се	 вземе	 най-тежка-
та	мярка	за	неотклонение	
„задържане	 под	 стража“,	
като	по	този	начин	ще	се	
гарантира	участието	на	съ-
щия	 в	 производството	 за	
разглеждане	 по	 същество	
на	издадената	Европейска	
заповед	за	арест.	
	 Определението	 на	 га-
бровския	 Окръжен	 съд	
подлежи	 на	 обжалване	
или	протестиране	в	3-дне-
вен	срок	пред	Апелативен	
съд	-	Велико	Търново.“
	 После	 ще	 има	 ново	
съдебно	 заседание	 на	
Окръжния	 съд	 в	 Габрово,	
което	ще	реши	дали	доку-

ментите	 са	 в	 ред	 и	 дали	
да	 се	 допусне	 предаване-
то	 на	 С.	 И.	 на	 гръцките	
власти.
	 Ще	припомним,	че	пре-
даването	 въз	 основа	 на	
Европейска	 заповед	 за	
арест	се	осъществява,	ако	
деянието,	 за	 което	 е	 из-
дадена	 заповедта,	 съста-
влява	 престъпление	 и	 по	
законодателството	 на	 Ре-
публика	България.	
	 Точно	преди	месец,	на	
4	 септември	 т.	 г.,	 габров-
ският	Окръжен	съд	разре-
ши	 предаването	 на	 чужда	
държава	на	друг	българин,	
от	Варна,	обвинен	от	вла-
стите	в	Холандия.	
	 Оттам	 го	 изискаха	 с	
Европейска	 заповед	 за	
арест,	 с	 цел	 провежда-
не	 на	 предварително	 раз-
следване	за	извършено	на	
територията	 на	 страната	
престъпление	 –	 умишлено	
убийство.	

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Районният	 съд	 в	 Се-
влиево	 разгледа	 дело	 с	
непълнолетен	 подсъдим,	
който	миналата	пролет	за-
сял	и	грижливо	отглеждал	
коноп	 за	 пушене,	 или	ма-
рихуана.
	 Наказанието	му	е	про-
бация,	а	баща	му	ще	пла-
ща	 експертизите,	 таксите	
и	 разноските	 по	 делото,	
близо	600	лв.	Наркотични-
те	 растения	 15-годишно-
то	 момче	 засяло	 в	 село	
Крамолин,	 ама	 не	 в	 ба-
биния	двор,	а	в	близката	
необитаема	 къща.	 Иначе	
грижите	 му	 били	 безу-
пречни	 –	 първо	 сял	 раз-
сад,	 после	 разсаждал,	
плевил,	поливал,	набивал	
колчета...	 Докато	 дошли	
полицаите.
	 Подсъдимият	 С.	 М.	 С.	
застана	 пред	 съда	 на	 11	
септември	 т.	 г.	 Прокура-
турата	 му	 бе	 повдигнала	
обвинение,	 че	 „на	 неус-
тановена	 дата	 и	 месец	 в	
началото	 на	 2017	 г.	 в	 с.	
Крамолин,	 община	 Севли-

ево,	 в	 двор	 на	 изоставе-
на	 къща	 на	 ул...	 ,	 в	 нару-
шение	 на	 установените	 в	
Закона	 за	 контрол	 върху	
наркотичните	 вещества	 и	
прекурсорите	 правила,	 за-
сял	 и	 до	 29	 юни	 2017	 г.	
отглеждал	 единайсет	 рас-
тения	 от	 рода	 на	 конопа,	
с	 нето	 тегло	 10,140	 грама,	
със	съдържание	на	активен	
наркотично	 действащ	 ком-
понент	 –	 тетрахидрокана-
бинол	 0,2%,	 на	 стойност	
60,84	лева	–	високорискови	
наркотични	 вещества,	 при	
което	 като	 непълнолетен	
е	 разбирал	 свойството	 и	
значението	 на	 извършено-
то	 и	 е	 могъл	 да	 ръководи	
постъпките	си“.
	 В	 началото	 на	 съдеб-
ното	 заседание	 адвокатът	
на	момчето	поиска	делото	
да	 бъде	 гледано	 по	 реда	
на	 съкратеното	 съдебно	
следствие,	т.	е	малкият	ще	
си	признае	всичко,	а	съд-
ът	 да	 бъде	 по-благоскло-
нен,	 по	 закон.	 Искането	
беше	уважено.
	 Подсъдимият	 С.	 М.	 С.	
се	 възползва	 от	 правата	

си	и	заяви,	че	семената	на	
конопа	 намерил	 случай-
но	 в	 двора	 на	 професио-
налната	гимназия,	в	която	
учел.	 Взел	 ги	 със	 себе	
си	и	впоследствие,	 когато	
си	отишъл	в	Крамолин,	ги	
посял	 в	 кофички.	 В	 бли-
зост	до	неговия	дом	имало	
изоставена	къща	с	дворно	
място.	 С.	 М.	 С.	 отишъл	 в	
двора	й,		прекопал	част	от	
дворното	място,	в	кофички	
засял	семената	от	мариху-
ана,	след	което	ги	скрил	в	
изоставената	 къща.	 Впо-
следствие	 започнал	 да	
се	 грижи	 за	 тях	 и	 след	
като	 поникнали	 и	 укреп-
нали	 единайсет	 растения,	
ги	посял	в	разкопаното	от	
него	дворно	място.	Започ-
нал	да	ги	окопава,	полива	
и	 привърза	 към	 дървени	
колчета,	 за	да	не	се	пре-
чупят.
	 Но	 в	 края	 на	 юни	 м.	
г.	 севлиевската	 полиция	
научила	 за	 заниманията	
му.	 На	 29	 юни	 полицей-
ски	 служители,	 сред	 кои-
то	и	разследващ	полицай,	
влезли	в	имота.	Довели	и	

хлапака	 и	 в	 негово	 при-
съствие	 извършили	 пре-
търсване	и	намерили	нар-
котичните	растения.	От	тях	
били	 отделени	 и	 иззети	
листата	 и	 съцветията.	 На-
значили	физико-химически	
експертизи.	 Вещите	 лица	
потвърдили,	 че	 иззетите	
листа	и	съцветия	предста-
вляват	 коноп	 (марихуана),	
с	 общо	 нетно	 тегло	 на	
сухата	 листна	маса	 10,140	
грама,	със	съдържание	на	
активен	наркотично	дейст-
ващ	 компонент	 тетра-
хидроканабинол	 0,2%	 и	
цена	60,84	лева.
	 „Поради	 гореизложе-
ните	 съображения	 съдът	
призна	подсъдимия	С.М.С.	
за	 виновен	 в	 извършване	
на	 престъпление	 по	 чл....
от	 Наказателния	 кодекс,	
за	 което	 следва	 да	 носи	
наказателна	 отговорност.	
Подсъдимият	 е	 осъщест-
вил	 деянието	 при	 форма	
на	вината	пряк	умисъл.
		 Предвиденото	 нака-
зание	 в	 такива	 случаи	 е	
лишаване	 от	 свобода	 от	
две	до	пет	години	и	глоба	

от	 пет	 хиляди	 до	 десет	
хиляди	 лева,	 но	 младата	
възраст	 и	 чистото	 съдеб-
но	минало	 го	 отърваха	от	
затвора,	 сега.	 Наказание-
то	му	 „пробация“	ще	бъде	
задължителна	 регистрация	
по	настоящ	адрес	за	срок	
от	 осем	 месеца	 с	 пери-
одичност	 на	 явяването	 и	
подписването	 пред	 про-
бационния	 служител	 два	
пъти	седмично	и	задължи-
телни	периодични	срещи	с	
пробационен	 служител	 за	
същия	срок.	
	 Тъй	 като	 бе	 признат	
за	 виновен	 и	 осъден	 за	
извършено	 престъпление	
от	общ	характер,	подсъди-
мият	С.М.С.,	непълнолетен	
и	 действащ	 със	 съгласие-
то	 на	 баща	 си	 ...,	 следва	
да	 заплати	 по	 сметка	 на	
ОД	на	МВР	 -	 Габрово	 на-
правените	 в	 досъдебната	
фаза	на	процеса	разноски	
в	размер	на	418,86	лева	и	
още	 90,57	 лева	 по	 сметка	
на	ОД	на	МВР-В.	Търново.“
	 Присъдата	 може	 да	
бъде	 обжалвана	 пред	 га-
бровския	Окръжен	съд.	

АнАхроникА

 ПЕРАЛНЯ,	хладилник,	микровълнова	печка	и	дру-
ги	вещи	са	откраднати	на	2	октомври	т.	г.	от	жилище	
на	ул.	„Антифашистка“	в	Габрово.	Сигналът	е	получен	
същия	 ден	 в	 полицейското	 управление.	 Щетите	 от	
кражбата	са	в	процес	на	установяване.	По	случая	е	
образувано	досъдебно	производство.
 КАТАСТРОфА в	 Габрово	 е	 направил	 41-годишен	
мъж	без	шофьорска	книжка.	Произшествието	станало	
около	17	часа	на	29	септември	т.	г.	на	ул.	„Василка	Бе-
нева“	между	леки	автомобили	 „Мерцедес“	и	 „Мазда“.	
При	извършената	проверка	е	установено,	че	водачът	
на	 „Мазда“-та	 –	 споменатият	 41-годишен	 мъж,	 упра-
влявал	 автомобила	 без	 свидетелство	 за	 управление	
на	МПС.	Направил	го	в	едногодишния	срок	от	наказа-
нието	му	по	административен	ред	за	същото	деяние.	
Образувано	е	бързо	производство.
 С КАНАбИС зад	волана	е	задържан	млад	водач	от	
Габрово.	На	30	септември	т.	г.	около	2,50	часа	автопат-
рулен	екип	спрял	за	проверка	на	ул.	„Юрий	Венелин“	
в	 Габрово	 лек	 автомобил	 „Фолксваген	 Пасат“,	 упра-
вляван	от	23-годишен	младеж.	Проверката,	направена	
за	наркотици,	показала,	че	младият	мъж	е	седнал	да	
управлява	след	употребата	на	наркотици	-	техническо-
то	средство	е	отчело	положителен	резултат	за	кана-
бис.	По	случая	е	образувано	бързо	производство.
 МОбИЛЕН ТЕЛЕфОН HUAWEI	е	открит	след	краж-
ба	 от	 пейка	 на	 междублоково	 пространство	 на	 бул.	
„Могильов“	в	Габрово.	Оплакването	подала	28-годишна	
жена.	Тя	съобщила	в	полицията,	че	кражбата	е	била	
извършена	на	27	септември	т.	г.,	за	времето	от	17	да	
19	часа.	От	проведените	оперативно-издирвателни	ме-
роприятия	криминалистите	установили,	че	извършител	
на	деянието	е	мъж	от	същия	град.	Мобилният	телефон	
е	намерен	и	иззет.		

СтЕфкА БУРмОВА 

	 Кметската	администра-
ция	ще	купува	за	Габрово	
10	 амортизирани	 автобу-
са	 от	 Софийска	 община,	
алармира	 общинският	
съветник	 Николай	 Григо-
ров	 -	 лидер	 на	 левицата	
в	 областта,	 по	 време	 на	
пресконференция	на	2	ок-
томври.
	 Той	 обясни,	 че	 това	 е	
едното	 скандално	 реше-
ние,	 взето	 с	 гласовете	на	
управляващите	 по	 време	
на	 последното	 заседание	
на	 местния	 парламент,	 за	
коeто	габровската	общест-
веност	трябва	да	знае.	
	 „Управляващите	 да	 не	
смятат,	 че	 техните	 дейст-
вия	 остават	 незабелязани	
–	 подчерта	 той.	 –	 Макар	
така	 или	 иначе	 те	 да	 си	
правят	 каквото	 си	 искат,	
но	и	в	ОбС,	и	сред	габров-
ската	 общественост	 има	
хора,	 които	 добре	 съзна-
ват	какво	се	случва	в	об-
щината.“		
	 Той	 коментира	 акту-
ализацията	 на	 общинския	
бюджет	 с	 думите:	 „Всяка	
сесия	 ние	 актуализираме	
нещо,	което	трудно	би	мог-
ло	да	се	нарече	правилен	
подход.	Но	стана	ясно,	че	
са	 икономисани	 опреде-
лени	 средства	 по	 различ-
ни	 проекти	 в	 размер	 на	

51	 386	 лева,	 които	 да	 се	
насочат	 към	 купуване	 на	
автобуси	 втора	 употреба.	
Тези	 автобуси	 да	 се	 из-
ползват	като	резервни	при	
изпълнение	 на	 възложе-
ната	 градска	 транспортна	
схема.	 Те	 да	 бъдат	 пре-
доставени	 на	 „Общински	
пътнически	 транспорт“	
ЕООД	 за	 подсигуряване	
дейността	 на	 превозвача	
през	зимния	период“.
	 Групата	 на	 левицата	 в	
ОбС	 е	 предложила	 към	
тези	51	хил.	лева	да	бъдат	
добавени	 и	 12	 700	 лева,	
предназначени	 за	 изграж-
дане	 на	 въжена	 стена	 в	
бившето	 училище	 „Цанко	
Дюстабанов“	 –	 сега	 На-
чално	 училище	 „Васил	
Левски“.	 И	 с	 тези	 63	 700	

лева	 да	 бъдат	 закупени	
два	 или	 три	 запазени	 ав-
тобуса,	 с	 които	 полека-
лека	да	започне	подмяна-
та	 на	 автобусния	 парк	 на	
общинския	 превозвач,	 за	
да	 се	 изпълнява	 транс-
портната	 схема.	 „Както	 и	
да	бъде	поставено	начало	
за	обновяването	на	парка	
в	 „Общински	 пътнически	
транспорт“	ЕООД,	тъй	като	
се	оказа,	че	в	последните	
месеци	много	от	курсовете	
не	 се	 изпълняват	 –	 отбе-
ляза	 Григоров.	 -	 Причина-
та	 за	 което	 е	 липсата	 на	
коли,	когато	има	аварира-
ли	 автобуси.	 Какво	 беше	
нашето	 учудване,	 когато	
ни	 беше	 обяснено,	 че	 с	
тези	 50	 хил.	 лева	 е	 пред-
видено	 да	 се	 закупят	 10	
стари	 амортизирани	 авто-
буса	по	5	хил.	лева	всеки	
от	 Столична	 община,	 тъй	
като	в	София	имало	толко-
ва	много	нови	машини,	че	
тези	 не	 им	 трябвали.	Ние	
проверихме	какви	са	те	и	
се	оказа,	че	са	произведе-
ни	през	1998	г.,	излезли	са	
от	употреба	в	София	и	ние	
ще	приберем	боклуците	на	
столицата,	 за	 да	 возим	
гражданите	 на	 Габрово.“	
Този	факт	 бил	представен	
пред	 общинските	 съветни-
ци	 като	 голям	 успех	 на	
местната	 администрация,	
като	успешна	бизнес	сдел-

ка,	 чрез	 която	 ние	 едва	
ли	 не	 без	 пари	 вземаме	
нещо,	 с	 което	 ще	 си	 ре-
шим	проблемите.	 „Именно	
поради	 това	 ние	 искаме	
гражданите	 на	 Габрово	
да	 знаят,	 че	 според	 това	
решение	 на	 местния	 за-
конодателен	 орган	 в	 гра-
да	 ни	 ще	 циркулират	 10	
абсолютно	 амортизирани	
автомобила,	 от	 които	 Со-
фийска	 община	 иска	 да	
се	отърве	–	с	възмущение	
коментира	габровският	ли-
дер	на	левицата.	-	А	ние	ги	
приемаме	 като	 че	 ли	 Об-
щина	Габрово	е	автоморга	
за	 излезли	 от	 употреба	
автобуси.“	
	 Според	Николай	Григо-
ров	 габровските	 управля-
ващи	считат,	че	чрез	тази	
„сделка“	ще	бъдат	решени	
проблемите,	 свързани	 с	
пълното	 реализиране	 на	
транспортната	 схема	 в	
града,	 тъй	 като	 към	 мо-
мента	автобусният	парк	на	
ОПТ	е	изключително	амор-
тизиран.	
	 И	 отново	 заяви	 кате-
горичната	 позиция	 на	 ле-
вицата,	 че	 са	 против	 да	
се	 събират	 боклуците	 от	
Столична	 и	 други	 общини	
за	габровското	дружество,	
чийто	 парк	 е	 амортизи-
ран	 и	 изхабен,	 тъй	 като	
на	 всеки	 е	 ясно,	 че	 ако	
20	 години	 едно	 превозно	

средство	 е	 експлоатирано	
по	улиците	на	София,	то	е	
невероятно	 амортизирано,	
изчерпало	 е	 своите	 въз-
можности.
	 Той	припомни,	че	в	по-
следните	 години	 са	 орга-
низирани	 търгове	 за	 ку-
пуване	 на	 автобуси,	 но	 и	
до	 момента	 от	 тях	 няма	
резултат.	Пред	общинските	
съветници	 е	 било	 обяс-
нено,	 че	 догодина	 ще	 се	
кандидатства	 по	 различни	
програми,	 чрез	 които	 ще	
се	 финансира	 купуване-
то	 на	 нови	 автобуси.	 „Но	
сега	 ще	 дадем	 едни	 50	
хил.	 лева,	 за	 да	 отървем	
Софийска	 община	 от	 ней-
ните	 боклуци,	 които	 ще	
докараме	 в	 Габрово	 –	 ко-
ментира	 Николай	 Григо-
ров.	 -	 Без	 да	 се	 обсъж-
дат	 екологичните	 норми,	
без	 да	 се	 споменава	 има	
ли	резервни	части	за	тях,	
както	и	в	какво	състояние	
са.	Не	е	ясно	и	какво	 го-
риво	използват	тези	авто-
буси.	Нарязахме	тролеите,	
ликвидирахме	 въздушната	
тролейбусна	мрежа,	в	мо-
мента	 се	 плащат	 пари	 за	
изкопаване	 и	 унищожава-
не	 на	 подземната	 мрежа	
и	в	 крайна	сметка	ще	 ку-
пим	 10	 автомобила	 по	 на	
20	 години	всеки,	 които	са	
излезли	от	употреба“	–	за-
ключи	накрая	той.

Николàй Гриãоров: „Кметñкàтà àäмиíиñтрàция ще купувà зà 
Гàáрово 10 àмортизирàíи àвтоáуñà от Софийñкà оáщиíà”

Õлàпàк уñърäíо ñял, поливàл и íàáивàл колчетà íà... мàрихуàíà
Засега мина с пробация в съда, а баща му ще плати близо 600 лева разноски и такси

Съäът зàäържà äетñкия íàñилíик, иñкàí от Гърция
През 2012 г. направил две престъпления в град Каламата и се върнал в България, но там го осъдили и си го искат
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ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

4 ч Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. 
Св. мчца Виринея. Преп. Павел 
Препрости

5 п Св. мчца Харитина. Св. свщмчк Дио-
нисий, еп. Александрийски  

6 с * Св. апостол Тома. Прпмчк Макарий
7 н U 3 Неделя след Неделя подир Въз-

движение. Св. мчци Сергий и Вакх
8 п Преп. Пелагия. Св. прпмчк Игнатий 

Старозагорски
9 в * Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андро-

ник и Атанасия
10 с * Св. мчци Евлампий и Евлампия. 

Преп. Теофил Изповедник. Св. 26 
прпмчци Зографски

11 ч Св. апостол и дякон филип. Преп. 
Теофан Начертаний, еп. Никейски

4 - 11 октомври

ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕтО
 Иконом	Николай	Танев,	
предстоятел	 на	 столичния	
храм	 „Покров	 Богороди-
чен“,	 на	 1	 октомври	 беше	
отличен	 от	Негово	Светей-
шество	 Неофит,	 Софийски	
митрополит	 и	 Български	
патриарх,	с	офикията	„став-
рофорен	 иконом“	 заради	
пастирската	 си	 дейност	 и	
дългогодишните	си	 трудове	
за	 изграждане	 на	 енорий-
ския	живот	и	благолепието	
на	 църквата,	 която	 ръко-
води.	 Отличието	 му	 беше	
връчено	от	Белоградчишкия	
епископ	Поликарп,	викарий	
на	 Софийския	 митрополит,	
по	 време	 на	 Св.	 Литургия	
за	 храмовия	 празник	 на	
църквата	 „Покров	 Богоро-

дичен“.	Отец	Николай	полу-
чи	нагръден	кръст,	подарък	
от	Н.	Св.	Българския	патри-
арх	Неофит	с	пожелание	за	
дълги	 години	 плодотворно	
пастирско	служение.
	 Отличие	 получи	 още	
един	свещеник	от	 храма	 –	
отец	 Георги	 Янъков,	 който	
от	1	октомври	вече	е	про-
тойерей,	 награден	 заради	
изрядното	 си	 служение	 и	
отдаденост	 на	 духовното	
обгрижване	на	енорията.
	 В	словото	си	към	отли-
чените	 духовници	 епископ	
Поликарп	ги	нарече	изряд-
ни	труженици	на	духовната	
нива.	Той	подчерта	важната	
роля	на	отец	Николай	като	
предстоятел	 на	 църквата,	
който	 се	 грижи	 не	 само	

за	 благолепието	 на	 храма,	
но	 и	 за	 изграждането	 на	
общността,	 за	 духовната	
просвета	на	вярващите,	за	
братолюбието	 сред	 свеще-
ниците	 и	 духовния	 напре-
дък	на	енорията.
	 В	 празничната	 Св.	 Ли-
тургия,	 оглавена	 от	 епис-
копа,	 взеха	 участие	 още	
архимандрит	 Василий	 -	
протосингел	 на	 Софийска	
митрополия,	 ставрофорен	
иконом	Ангел	Ангелов	 -	ду-
ховен	 надзорник	 на	 епар-
хията,	свещеници	от	София	
и	храмовото	духовенство.
	 Въпреки	 работния	 ден	
храмът	 беше	 изпълнен	 с	
богомолци	 и	 немалка	 част	
от	 тях	 пристъпиха	 към	Св.	
Причастие.	 За	 всички	 тях	

празникът	 беше	 двоен	 за-
ради	 отличията,	 които	 тех-
ните	 свещеници	 получиха	
от	 митрополитското	 ръко-
водство.
	 В	 края	 на	 богослуже-
нието	 отец	Николай	 благо-
дари	на	епископ	Поликарп	
за	честта	да	участва	в	хра-
мовия	празник	на	 „Покров	
Богородичен“	 и	 за	 получе-
ните	отличия.	Той	отбеляза,	
че	това	става	точно	в	годи-
ната,	 в	 която	 Енорийският	

център	 към	 храма,	 където	
се	 развива	 активна	 цър-
ковно-просветна	 дейност,	
чества	20	години	от	създа-
ването	 си.	 Отец	 Николай	
благодари	 на	 своите	 съб-
ратя,	 както	 и	 на	 другите	
свои	 сътрудници,	 заети	 с	
„мартините	 грижи“	 по	 ор-
ганизиране	 на	 празника,	
дейността	на	храма	и	цен-
търа,	за	всеотдайния	труд	и	
посвещение	на	църковното	
дело.

ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕтО
	 На	 30	 септември	 в	
Болград	 беше	 тържестве-
но	 осветен	 храмът	 сим-
вол	 на	 българските	 пре-
селници	 в	 Украйна	 „Св.	
Преображение	 Господне“.	
Чинът	за	освещаването	на	
възстановения	 след	 пожа-
ра	през	 2012	 година	 храм	
беше	отслужен	от	Алексан-
дрийския	 патриарх	Теодор	
и	 Киевския	 митрополит	
Онуфрий.
	 В	 Св.	 Литургия	 след	
освещаването	 патриарх	
Теодор	 съслужи	 с	 Киев-
ския	митрополит	Онуфрий,	
с	 Одеския	 митрополит	
Агатангел	 и	 други	 украин-
ски	архиереи.	Българската	
патриаршия	беше	предста-
вена	от	Варненски	и	Вели-
копреславски	 митрополит	
Йоан.

 

По	време	на	Св.	Литургия	
патриарх	 Теодор	 отново	
спази	 канона	 при	 патри-
аршеско	 богослужение	 и	
спомена	 на	 Великия	 вход	
всички	 православни	 пред-
стоятели,	 започвайки	 от	
Константинополския	 Все-

ленски	 патриарх	 Варто-
ломей.	 Киевският	 митро-
полит	 Онуфрий	 спомена	
само	 Александрйския	 па-
триарх.
	 След	 края	 на	 богослу-
жението	 митрополит	 Йоан	
прочете	 послание	 от	 име-

то	 на	 Негово	 Светейше-
ство	 Българския	 патриарх	
Неофит,	в	което	се	казва,	
че	 Преображенският	 съ-
бор	 е	 символ	 и	 духовен	
център	 на	 православните	
българи	в	Одеска	епархия.
	 В	 официалната	 нови-
на	 на	 Одеска	 епархия	 не	
се	споменава	нищо	за	го-
дишнината	 от	 освещава-
нето	 на	 храма,	 нито	 за	
неговата	 история	 и	 роля	
в	 живота	 на	 българската	
диаспора.	 Отбелязано	 е	
само,	че	митрополит	Йоан	
е	 изразил	 благодарност-
та	 на	 Българската	 църква	
за	 грижите,	 които	 Оде-
ският	 митрополит	 полага	
за	 българската	 диаспора	
в	 областта.	 Споменава	
се	 също,	 че	 митрополит	
Онуфрий	е	връчил	църков-
ни	 награди	 и	 грамоти	 на	

представители	 на	 местни-
те	 власти,	 допринесли	 за	
възстановяването	 на	 хра-
ма,	 но	 не	 е	 отбелязано	
нищо	за	български	принос	
в	това	дело.
	 Храмът	в	Болград	е	из-
граден	 в	 началото	 на	 XIX	
век	от	българските	пресел-
ници	 в	 Украйна	 и	 е	 най-
голямата	 светиня	 за	 бъл-
гарската	 диаспора	 в	 тази	
страна.	Покривът	на	храма	
изгоря	през	2012	година	и	
стотици	 българи	 откликна-
ха	на	призива	за	неговото	
възстановяване	 и	 дариха	
средства.	 Правителството	
на	 България	 също	 отпус-
на	 средства	 за	 ремонта	
на	 храма.	 Неговото	 ново	
освещаване	 съвпадна	 със	
180-годишнината	 от	 него-
вото	 първо	 освещаване	
през	1838	г.

ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕтО

	 През	 учебната	 2018-
2019	година	предметът	Ре-
лигия	 в	 българските	 учи-
лища	ще	се	преподава	по	
новите	 учебни	 програми.	
Те	 са	 били	 утвърдени	 от	
министъра	 на	 образова-
нието	 Красимир	 Вълчев	
още	 в	 средата	 на	 лятото.	
Предметът	 ще	 се	 изучава	
като	 факултативни	 учебни	
часове	(по	стария	закон	–	
СИП)	и	избираеми	 учебни	
часове	(по	стария	закон	–	
ЗИП).	Това	съобщи	на	учи-
телите	 по	 Религия	 и	 пре-
подавателите	 в	 неделните	
училища	 Ваня	 Станчева,	
експерт	 в	 РУО	 –	 София	
град,	 на	 среща	 в	 обнове-
ната	 зала	 на	 Софийска	
митрополия,	 състояла	 се	
на	29	септември.	
	 На	 събирането	 стана	
ясно,	 че	 Министерството	
на	образованието	е	откри-
ло	 и	 процедура	 за	 назна-
чаване	 на	 главен	 експерт	
по	 Религия,	 който	 да	 се	
заеме	с	организацията	на	
предмета	 Религия	 и	 под-
крепата	за	преподаватели-
те,	като	се	очаква	в	бъде-
ще	да	бъдат	възстановени	
експертите	 по	 Религия	 в	
някои	от	регионалните	уп-
равления	на	образование-
то	 в	 страната.	Това	 съоб-
щи	 на	 учителите	 д-р	 Ро-
сица	Георгиева	-	началник	
РУО	 –	 Русе,	 която	 беше	
поканена	 на	 срещата,	 за	
да	разясни	подробности	в	
организацията	 на	 провеж-

дане	на	предмета	Религия.	
Тя	 информира	 педагози-
те,	 че	 МОН	 ще	 финанси-
ра	 преквалификацията	 на	
начални	учители,	които	да	
могат	да	преподават	и	по	
Религия,	 така	 че	 да	 се	
отговори	 на	 нуждата	 от	
повече	 преподаватели	 по	
предмета.
	 Събирането	 беше	 ор-
ганизирано	 от	 културно-
просветния	 отдел	 на	 Со-
фийска	митрополия	и	има-
ше	 за	 цел	 да	 запознае	
педагозите	 с	 промените	 в	
нормативната	 уредба,	 да	
отговори	на	организацион-
ни	 въпроси,	 свързани	 със	
сформирането	 на	 групи-
те	 по	 Религия	 в	 началото	
на	 учебната	 година,	 и	 да	
представи	 на	 учителите	

нови	учебни	пособия,	кои-
то	те	ще	могат	да	използ-
ват	в	работата	си.
	 Срещата	беше	открита	
от	 Белоградчишки	 епис-
коп	 Поликарп	 -	 викарий	
на	Софийския	митрополит,	
който	подчерта,	че	подоб-
ни	 сбирки	 на	 учители	 по-
магат	за	сближаването	на	
гледните	точки	на	клира	и	
педагозите	 относно	 рели-
гиозното	 ограмотяване	 на	
децата.	 Владиката	 отбеля-
за,	 че	 Негово	 Светейше-
ство	 патриарх	 Неофит	 е	
изразил	 желание	 подобни	
срещи	 да	 се	 провеждат	
по-често,	за	да	може	ръко-
водството	 на	Митрополия-
та	 да	 е	 запознато	 с	 про-
блемите	 и	 потребностите	
на	 учителите	 по	 Религия	

и	катихизаторите.	Епископ	
Поликарп	заяви,	че	държи	
в	 отношенията	 между	 пе-
дагозите	 и	 митрополията	
да	 има	 откритост,	 прия-
телски	 взаимоотношения	
и	 възможност	 за	 бързо	
решаване	на	възникналите	
трудности.
	 По	традиция	учителите	
поставиха	 въпроси,	 свър-
зани	с	организирането	на	
групи	по	Религия,	 взаимо-
отношенията	 с	 директори-
те,	 липсата	 на	 подкрепа,	
трудните	условия	на	труд.
	 Д-р	 Росица	 Георгие-
ва	 подчерта,	 че	 част	 от	
организацията	 на	 предме-
та	 Религия	 би	 следвало	
да	 поемат	 експертите	 по	
предмета	в	РУО-то,	с	кое-
то	 да	 подпомогнат	 учите-

лите	при	сформирането	на	
групите.	 Тя	 отбеляза,	 че	
новата	нормативна	уредба	
дава	 повече	 възможности	
в	 тази	 посока	 и	 изрази	
учудването	 си,	 че	 на	 сре-
щата	 няма	 представител	
на	 Богословския	 факултет	
на	Софийския	университет.	
Според	нея	факултетът	 не	
прави	 достатъчно,	 за	 да	
осигури	 професионалната	
реализация	на	кадрите	си.	
Години	 наред	 предлагаме	
на	 Богословския	 факултет	
да	 въведе	 двойни	 специ-
алности	–	Теология	и	исто-
рия,	Теология	 и	 география	
и	 други	 подобни,	 за	 да	
могат	завършилите	да	пре-
подават	в	училище	по	два	
предмета	 и	 да	 изпълнят	
педагогическата	 си	 нор-
ма	за	пълен	щат,	каза	тя.	
Това	е	възможност	повече	
богослови	да	влязат	в	учи-
лище,	но	тя	все	още	не	се	
използва	 от	 Богословския	
факултет.
	 Г-жа	 Георгиева,	 която	
дълги	 години	 беше	 учител	
по	 Религия,	 даде	 кураж	
на	 колегите	 си,	 като	 под-
черта,	 че	 трудностите	 не	
бива	 да	 ги	 плашат.	Тя	 от-
беляза,	 че	 в	 последните	
години	МОН	полага	усилия	
да	 подобри	 организация-
та	 на	 преподаването	 на	
предмета	и	от	следващата	
година	 ще	 финансира	 и	
издаването	 на	 учебници	
по	 него.	 В	 заключение	 тя	
заяви,	 че	 освен	 това	 и	
подкрепата	 на	 Църквата	
за	учителите	по	Религия	е	

много	важна,	защото	това	
до	голяма	степен	осмисля	
техните	 усиля	 и	 трудове.	
„Нека	не	забравяме	-	каза	
тя,	 -	 че	 да	 си	 учител	 по	
Религия	 не	 е	 работа,	 а	
призвание	и	мисия.“
	 За	кратко	към	срещата	
в	 Митрополията	 се	 при-
съедини	 проф.	 Божидар	
Андонов	 от	 Богословския	
факултет	 на	 СУ,	 който	 от-
беляза	полезността	на	ме-
роприятието	 и	 съобщи,	 че	
факултетът	 от	 следващия	
семестър	 започва	 преква-
лификация	на	начални	учи-
тели.	Той	се	извини,	че	не	
може	 да	 вземе	 участие	 в	
срещата	 поради	 неотлож-
ни	академични	ангажимен-
ти.
	 В	 края	 на	 срещата	
екипът	 на	 Центъра	 за	 об-
разователни	 инициативи	
„Двери“	 в	 лицето	 на	 д-р	
Полина	 Спирова	 и	 д-р	
Златина	 Каравълчева	
представи	на	учителите	
новия	проект	на	центъ-
ра	 –	 „Празник	 в	 клас-
ната	 стая“.	 Светлината	
на	 добродетелите.	 Той	
запознава	учениците	от	
началния	етап	с	основ-
ни	 християнски	 праз-
ници	 и	 добродетелите,	
свързани	с	тях,	и	пред-
лага	 варианти	 за	 учи-
лищно	 отбелязване	 на	
празниците.	 Проектът	
включва	 две	 пособия	
-	 помагало	 за	 учителя	
с	 разработени	 уроци	
и	 идеи	 за	 отбелязване	
на	 празниците,	 както	

и	 папка	 с	 образователни	
картички	за	учениците.	Ръ-
ководството	 на	 Софийска	
митрополия	 се	 ангажира	
да	 предостави	 безплатно	
пособията	за	учителите	на	
територията	на	епархията.
	 Срещата	 завърши	 с	
уверението,	 че	 подобни	
сбирки	 между	 преподава-
телите	и	Митрополията	ще	
се	провеждат	по-често.
	 Новите	 програми	 по	
Религия	бяха	подготвени	в	
края	 на	миналата	 и	 нача-
лото	на	тази	година	и	цел-
та	 беше	 да	 се	 синхрони-
зират	 те	 с	 новите	 учебни	
програми	по	другите	пред-
мети,	както	и	да	се	внесат	
необходимите	 промени	 в	
нормативната	 уредба	 на	
предмета	Религия,	за	да	е	
в	 синхрон	 с	 новия	 Закон	
за	 предучилищното	 и	 учи-
лищно	образование.

	 Вселенски	 патриарх	
Вартоломей	 и	 Сръбският	
патриарх	Ириней	отслужи-
ха	съвместна	Св.	Литургия	
в	храма	„Св.	Пантелеймон“	
в	 Солун.	 Тяхното	 съслу-
жение	 беше	 излъчено	 на	
живо	 от	 телевизията	 на	
Аспровалта	 4Ε.	 Св.	 Ли-
тургия	 беше	 отслужена	
на	 гръцки,	сръбски	и	цър-
ковнославянски	 език.	 По	
време	 на	 патриаршеско-

то	 съслужение	 патриарх	
Вартоломей	 помена	 Мос-
ковския	 патриарх	 Кирил,	
както	 изисква	 диптихът.	
Поводът	 за	 визитата	 на	
двамата	 е	 отбелязването	
на	 100	 години	 от	 края	 на	
Първата	 световна	 война.	
Честванията	 се	 организи-
рат	 от	 митрополията	 на	
Неаполис	 и	 Ставруполис,	
под	 егидата	 на	 гръцкия	
президент.

Утвърäеíи ñà вече íовите учеáíи проãрàми по преäметà Релиãия

С пàтриàршеñкà литурãия в Болãрàä áеше оñветеí хрàмът 
íà áълãàрñкàтà äиàñпорà „Преоáрàжеíие Гоñпоäíе”

Преäñтоятелят íà ñтоличíия хрàм „Покров Боãороäичеí” 
е отличеí ñ офикия зà пàñтирñкàтà ñи äейíоñт

Пàтриàрх Вàртоломей и Сръáñкият пàтриàрх 
Ириíей ñлужихà зàеäíо в Солуí
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НАпИСАНА От 
СВЕЩ. ДИмИтРИОС 

кОНСтАНтИЛОС
ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕтО
	 Макар	напрежението	между	
гръцката	 мисъл	 и	 християнска-
та	вяра	никога	да	не	е	отсъст-
вало	 в	 историята	 и	 опита	 на	
елинизма,	 в	 четвъртото	 столе-
тие,	благодарение	на	интелекта	
на	 личности	 като	 Св.	 Василий	
Велики,	Св.	Григорий	Нисийски,	
Св.	 Григорий	 Богослов,	 Сине-
зий	 Киренски,	 Сократ	 Схолас-
тик	 и	 други,	 образовани	 както	
в	 старогръцкия	 език	 и	 литера-
тура,	така	и	в	Светото	Писание,	
между	 тях	 е	 постигнат	 синтез	
и	баланс.	Затова	и	изучаващи-
ят	ранното	християнство	скоро	
открива	 колко	 често	 идеи	 от	
мъдростта	 на	 древните	 гърци	
се	срещат	на	рационално	ниво	
с	 други,	 които	 могат	 да	 бъдат	
открити	 в	 Евангелията	 и	 в	 но-
возаветната	литература.
	 Правилното	мислене	и	раз-
умните	допускания,	диалогични-
ят	 подход	 към	 онези	 въпроси	
и	 проблеми,	 които	 разделят	
народите	 и	 обществата,	 и	 тър-
сенето	 на	 баланс	 в	 конфликта	
между	 вярата	 и	 разума,	 чув-
ството	за	правилно	и	погрешно	
и	 принципът,	 че	 е	 по-морално	
да	се	отнесат	към	теб	неспра-
ведливо,	 отколкото	 сам	 да	 се	
отнесеш	 към	 някого	 по	 този	
начин,	 както	 съветва	 Сократ,	
вярването,	 че	 всичко	 сторено	
оставя	свой	отпечатък	дълбоко	
в	 същността	 на	 извършилия	
го,	убеждението	във	взаимната	
връзка	 между	 правилното	 ми-
слене	и	действие,	търпението	в	
страданията	и	крайната	победа,	
познаването	 и	 преодоляването	
на	злото	–	ето	някои	от	фунда-
менталните	образователни	иде-
али	на	древните	гърци.
	 Акцентът	 върху	 логика-
та,	 демократичното	 живеене,	
познанието	 и	 доразвиването	
на	 вътрешната	 личност	 обаче	
не	 се	 разглеждат	 от	 тях	 като	
гаранции	 за	 отстраняване	 на	
злото.	 Всички	 свои	 образова-
телни	 идеи	 гърците	 сумират	 в	
три	думи:	„познай	себе	си”,	не	
върши	греха	на	„дързостта”,	на	
онази	непростима	арогантност,	
на	 която	 смъртното	 изглежда	
безсмъртно	 и	 човешкото	 съ-
щество	–	равно	на	или	над	бо-
жественото.	 „Познай	 себе	 си”	
означава,	 че	 за	 себе	 си,	 за	
божественото,	 за	 законите	 на	
живота	 и	 за	 природата	 всяко	
човешко	 същество	 трябва	 да	
мисли	 по	 съответстващия	 на-
чин.	 Човекът	 трябва	 да	 помни	
своите	 граници	 и	 сили,	 своята	
слабост	 и	 своите	 недостатъци,	
но	 също	 и	 своите	 способно-
сти.	Той	трябва	да	помни,	че	е	
смъртен	и	да	живее	по	съответ-
стващия	на	това	начин.
	 Смъртният	 обаче	 бива	 въз-
питаван	 в	 безсмъртие.	 Чове-
кът	 не	 е	 Бог,	 но	 е	 призован	
да	 стане	 „като	 бог”.	 Човешко-
то	 същество	 не	 е	 божестве-
но,	 но	 притежава	 потенциала	
да	 се	 издигне	 до	 божествено.	
Независимо	 дали	 в	 античния	
или	 в	 християнския	 елинизъм,	
гръцките	 мислители	 изтъкват	
наличието	 на	 сходство	 между	
човешкото	 и	 божественото	 –	
както	 Партенонът	 на	Акропола	
в	Атина,	 така	 и	 „Св.	 София”	 в	
Константинопол	–	тези	символи	
на	езическия	и	на	християнския	
елинизъм	 –	 ни	 напомнят	 за	
присъствието	 на	 Божеството	 в	
гръцкия	опит.
	 По	 думите	 на	 Менандър	
(342-290	 г.	 пр.	 Хр.),	 „до	 все-
ки	 от	 нас,	 още	 от	 раждането,	
стои	 благ	 духовен	 наставник,	
който	 ни	 превежда	 през	 по-
добните	 на	 лабиринт	 тайнства	
на	 живота.	 И	 ние	 никога	 не	
трябва	да	мислим,	че	този	дух	
е	 зъл,	 нито	 че	 е	 изпълнен	 от	
злонамереност	 да	 навреди	 на	
нашия	живот,	но	винаги	трябва	
да	вярваме,	че	във	всичко	Бог	
е	 добър.	 Тези,	 които	 сами	 се	
променят	по	характер	и	крайно	
усложняват	 живота	 си,	 след	
като	 са	 разрушили	 всичко	 с	
необмислеността	 си,	 обявяват	
и	смятат	като	причина	за	това	
този	 духовен	 наставник	 и	 го	
превръщат	в	зъл,	когато	самите	
те	са	станали	зли”.
	 Смирението	 се	 възприема	
от	 гърците	 не	 като	 слабост,	 а	
като	истинско	познание	за	нас	

самите	и	за	заобикалящата	ни	
среда.	Любовта	към	себе	си	и	
към	космоса	е	била	оценявана	
като	венец	на	всички	нравстве-
ни	 добродетели.	 Формиране-
то	 на	 характера	 –	 достигането	
до	 καλὸς κἀγαθός [καλός τε καὶ 
ἀγαθός] ἄνθρωπος	 (добър	 и	 до-
бродетелен	 човек),	 е	 крайната	
цел	на	образованието.	А	харак-
терът	 е	 резултат	 от	 определе-
ни	 главни	 добродетели.	 Есхил	
говори	 за	 „σώφρων, δίκαιος, 
ἀγαθός καὶ εὐσεβής ἀνήρ”	–	човек	
със	 самоконтрол,	 справедлив,	
добър	 и	 благочестив.	 Това	 е	
характерът,	който	разграничава	
разумните	от	лишените	от	раз-
ум	 животни.	 Демокрит	 пише,	
че	 „доброто	 разплождане	 при	
едрия	 рогат	 добитък	 зависи	
от	 физическото	 здраве,	 а	 при	
човешките	 същества	 –	 от	 до-
бре	формирания	 характер”.	 По	
думите	 на	 същия	философ,	 чо-
векът	е	„малък	космос	–	микро-
космос”	 и	 трябва	 да	 живее	 в	
съгласие	 със	 заповедите,	 кра-
сотата,	 хармонията	 и	 законите	
на	космоса.
	 В	 светлината	 именно	 на	
тези	 и	 някои	 други	 нравстве-
ни	 предписания	 и	 етически	
стандарти	 на	 древните	 гърци	
ранните	 отци	 виждат	 в	 антич-
ната	 гръцка	 мисъл	 елементи	
или	 зачатъци	 от	 божествено-
то	 откровение.	 По-специално	
кападокийците,	 също	 както	 и	
александрийските	 и	 някои	 от	
антиохийските	 богослови	 фор-
мулират	 отношението	 на	 пра-
вославното	 християнство	 към	
античното	 гръцко	 наследство.	
Св.	 Василий	 Велики,	 Св.	 Гри-
горий	 Нисийски,	 Св.	 Григорий	
Богослов	 и	 Св.	 Йоан	 Златоуст	
са	 все	 съвременници,	 живели	
между	 329	 и	 407	 г.	 Всички	 те	
стават	 успешни	 интелектуалци,	
велики	 богослови	 и	 църковни	
водачи.	 Те	 учат	 в	 Атина,	 Кон-
стантинопол	 и	 Антиохия	 –	 из-
точната	Атина	 –	 и	 са	 ефектив-
ни	 обществени	 реформатори,	
защитници	 на	 православното	
християнство	 и	 поддръжници	
на	гръцката	ученост.
	 Четвъртото	 столетие	 от	 на-
шата	 ера	 е	 било	 едно	 от	 най-
критичните	 в	 историята	 на	 за-
падната	 цивилизация.	 Това	 е	
епоха	на	значителни	социални,	
икономически,	 политически	 и	
религиозни	 катаклизми	 и	 про-
мени.	Старите	институции	и	ре-
лигиозни	вярвания	са	в	упадък,	
а	 християнството	 изгрява	 като	
господстваща	тенденция.	Нова-
та	 вяра	 е	 въвлечена	 в	 диалог	
и	 в	 конфликт	 с	 гръцко-римска-
та	 култура.	 Характеристики	 на	
това	 столетие	 са	 преустрой-
ствата,	 реформите,	 компроми-
сите	 и	 разделите	 с	 миналото,	
както	 и	 новите	 начала.	 Хрис-
тиянският	 елинизъм	 получава	
крайната	 си	 форма	 именно	 в	
четвъртото	и	в	петото	столетие.
	 Образованието	и	образова-
телните	ценности	се	превръщат	
в	главна	загриженост	на	нова-
та	епоха.	Светите	Трима	свети-
тели	 изиграват	 толкова	 голяма	
роля	в	събитията	и	развитията	
през	 IV	век,	че	в	продължение	
на	 столетия	 вярващите	 спорят	
кой	 от	 тях	 е	 бил	 най-важният	
между	 тримата.	 В	 XI	 век	 оба-
че	 Църквата	 обявява	 тяхната	
равноценност	 и	 определя	 ден	
за	 отбелязване	 на	 общата	 им	
памет.	Оттогава	Тримата	свети-
тели	стават	светци-покровители	
на	 обучението	 и	 на	 образова-
телните	ценности.	Какъв	е	 бил	
обаче	 техният	 образователен	
идеал?	 И	 кои	 са	 източниците,	
от	които	те	извличат	този	иде-
ал?
	 Нито	 един	от	Тримата	 отци	
не	 е	 съставил	 някаква	 фило-
софия	 на	 образованието	 или	
образователен	 наръчник.	 Ва-
силий	 само	 пише	 кратък	 оч-
ерк	 за	 младите,	 а	 Златоуст	
изнася	 няколко	 беседи	 върху	
различни	 въпроси,	 които	 са	
периферни	 за	 образованието.	
Въпреки	 това	 и	 тримата	 са	
провъзгласени	 за	 вселенски	
учители.	 Защо?	Това	 прозвище	
те	 заслужават	 затова,	 защото,	
макар	и	да	не	са	съставили	на-
ръчници,	 много	 от	 написаното	
от	тях	има	голяма	образовател-
на	стойност.	И	образователните	
им	 идеи	 са	 разпръснати	 из	
техните	 вероучителни,	 апологе-
тични,	 херменевтични	 и	 други	

писания.	 И	 ние	 наистина	 мо-
жем	 да	 възстановим	 някои	 от	
образователните	 им	 идеи.	 Тук	
можем	 да	 представим	 само	
кратко	 резюме	 на	 тяхната	 ми-
съл.
	 Образователният	 идеал	 на	
Тримата	йерарси	е	било	обуча-
ването	на	човека	като	културна	
личност,	 крайна	 цел	 на	 която	
е	 формирането	 й	 по	 Божия	
образ.	И	отците	си	задават	въ-
проса:	кога	личността	получава	
образованието	 си?	 Със	 сигур-
ност	 дипломата	 от	 гимназията	
или	 от	 колежа,	 техническото	
познание	 и	 трупането	 на	 дан-
ни	 и	 на	 факти,	 сертификатите	
за	 завършено	образование,	 за	
здраве	 или	 социален	 статус	
не	правят	по	необходимост	ли-
чността	образована.
	 Във	 всички	 времена	 обра-
зованият	 човек	 е	 този,	 който	
е	 развил	 в	 себе	 си	 характер	
–	 личност,	 в	 чиято	 същност	
са	налични	изпитани	ценности.	
Образована	 е	 тази	 личност,	
която	 е	 дълбока,	 сърдечна	 и	
внимателна;	 образован	е	 този,	
който	 има	съответстващото	от-
ношение	към	правата,	свободи-
те	и	преимуществата	на	своите	
ближни.	Образованата	 личност	
е	 скромна	 и	 непретенциозна,	
търсеща	 и	 любознателна.	 Об-
разованият	 човек	 не	мисли	 за	
себе	си	 като	за	център,	около	
който	 се	 върти	 човечеството	
или	поне	неговите	ближни.	Той	
упражнява	древногръцката	мъд-
рост	 „познай	 себе	 си”	 (γνῶθι 
σαὐτόν).
	 След	 това	 образованата	
личност	 е	 такава,	 която	 е	 за-
позната	 с	 мисловните	 насоки	
от	 миналото,	 запечатани	 не	
само	 в	 някогашните	 велики	
книги,	 но	 и	 в	 съвременната	
й	 литература.	 Това	 е	 човекът,	
който	се	е	научил	да	цени	на-
следството	от	миналото	–	така,	
че	 да	 посреща	 настоящето	 и	
да	допринася	за	едно	по-добро	
бъдеще.	 Образованият	 човек	
се	 е	 научил	 да	 цени	 доброто,	
истинското	 и	 красивото	 и	 се	
стреми	 да	 подражава	 на	 своя	
първообраз,	т.	е.	на	Самия	Бог.	
Образованата	 личност	 отсъж-
да	 самостоятелно	 и	 нейната	
отсъда	е	основана	на	фактите.	
Такъв	човек	не	предприема	ни-
какво	действие	и	не	произнася	
никакво	отсъждане,	нито	дости-
га	до	каквото	и	да	било	реше-
ние,	преди	да	е	проучил	факти-
те.	 Нито	 гордост,	 нито	 страст,	
нито	 предразсъдък	 или	 при-
страстие	ще	определи	неговите	
действия	 или	 поведението	 му.	
Преди	 да	 стигне	 до	 каквото	 и	
да	било	решение,	образованата	
личност	 разглежда	 съответния	
въпрос	и	от	двете	страни.
	 Тримата	 йерарси	 подчерта-
ват	необходимостта	от	придоби-
ване	на	ценностите,	и	особено	
от	 младите	 хора.	 Техните	 въз-
гледи	 са	 особено	 навременни.	
Всички	 ние	 ставаме	 свидетели	
на	 нарастващите	 престъпност,	
безотговорност	и	объркване.	И	
младите	хора,	съзнателно	и	не-
съзнателно,	 търсят	 духовните,	
нравствените	 и	 интелектуални	
ценности.	 Така	 че	 честността,	
заслуженото	 доверие,	 добро-
тата	 и	 състраданието,	 уваже-
нието	 към	 закона	 и	 търсене-
то	 на	 Бога,	 на	 метафизичните	
ценности	 –	насочено	към	едно	
вътрешно	 духовно	 формиране	
–	 не	 са	 нещо	 старомодно.	 Ве-
ликите	отци	на	Църквата	и	ис-
торията	като	цяло	ни	казват,	че	

един	народ	става	цивилизован	
тогава,	когато	принадлежащите	
към	него	са	станали	културни	–	
до	степен	да	подчиняват	своите	
егоистични	 доволства	 и	 жела-
ния,	 страсти	 и	 неразумност,	 и	
дивашки	 импулси	 в	 името	 на	
общото	 благо,	 за	 едно	 по-до-
бро	бъдеще,	с	оглед	на	онова,	
което	 лежи	 отвъд	 настоящето,	
а	това	означава	и	че	образова-
ният	 човек	 вижда	 собствените	
си	действия	в	точната	перспек-
тива.
	 Тримата	 йерарси	 искат	 от	
младите	да	търсят	и	да	изслед-
ват	 висшите	 принципи,	 защото	
образованата	личност	знае,	че	
в	човешкия	живот	има	ценнос-
ти,	отиващи	отвъд	материално-
то	 и	 временното.	 Те	 напомнят	
на	 паството	 за	 написаното	 в	
Светото	 Писание	 –	 че	 това	 е	
вяра,	 която	 определя	 поведе-
нието.	Че	човекът	е	това,	което	
има	в	ума	си.	И	учат	младите,	
че	 най-висшият	 урок	 в	 човеш-
кия	живот	е,	че	„човекът	е	по-
вече	от	онова,	което	яде	и	пие”	
и	че	„животът	на	човека	не	се	
състои	в	това,	което	той	прите-
жава”.
	 Учението	 на	 Тримата	 йе-
рарси	 извира	 и	 от	 Библията,	
и	 от	 класиците	 на	 гръцката	
античност,	 защото	 общата	 цел	
и	 на	 Библията,	 и	 на	 гръцката	
античност	 е	 формирането	 на	
съвършената	 човешка	 личност	
–	спасението	и	обòжението	на	
човешкото	същество.	Това,	кое-
то	 древногръцките	 философи	
подчертават,	 е	 добродетелта,	
духовната	 свобода,	 характера.	
Практикуването	 на	 философ-
ската	 подготовка	 и	 аскезата	
е	 било	 издигане	 на	 човека	 до	
божественото	 (философията	 е	
„ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν”	
[уподобяване	 на	 Бога	 според	
възможното	 за	 човека]).	 Хора	
като	Тримата	йерарси	съединя-
ват	 в	 себе	 си	 най-доброто	 от	
античността	 с	 най-доброто	 от	
новата	 вяра.	 Те	 осъществяват	
синтеза	 на	 елинско-християн-
ската	 цивилизация.	 Древног-
ръцката	философия	подчертава	
това,	че	образованият	човек	не	
се	колебае	да	пита,	да	търси	и	
да	изследва.	В	своите	търсения	
обаче	 той	 трябва	 да	 притежа-
ва	 нужната	 скромност	 и	 лю-
бознателния	 дух	 на	 историка,	
и	 състраданието	 на	 хуманис-
та,	 и	 ревността	 на	 вярващия,	
и	 здравия	 разум	 и	 точността	
на	 учения.	 Много	 от	 нашите	
предци	 –	 и	 от	 езическия,	 и	 от	
християнския	 елинизъм	 –	 са	
учили,	 че	 „нищо	 не	 прави	 чо-
века	по-подобен	на	Бога	от	фи-
лантропията”,	от	любовта,	която	
извира	 от	 Бога	 и	 е	 насочена	
към	 ближния.	И	 те	 са	 търсили	
начините,	по	които	да	удовлет-
ворят	вътрешната	си	жажда,	да	
възприемат	истинския	критерий	
за	 поведение,	 да	 формулират	
такъв	 начин	 на	 живот,	 който	
да	 се	 основава	 на	 вродения	
човешки	разум	и	съвест,	на	по	
природа	 присъщото	 за	 човека	
търсене	на	духовните	ценности,	
истината,	мъдростта,	красотата	
и	добротата.
	 Подчертавайки	 полезност-
та	 на	 гръцките	 класици,	 от-
ците	 дават	 да	 се	 разбере,	 че	
съществуват	 много	 стъпки,	 по	
които	 човекът	 възхожда	 към	
дома	 на	 истината,	 макар	 и	
процесът	 на	 достигането	 до	
върха	да	не	е	лесен.	Достойн-
ства	 има	 в	 много	 от	 школите	
на	 мисълта	 и	 мъдростта	 не	 е	
монопол	 на	 която	 и	 да	 било	
мисловна	 система.	 В	 гръцка-
та	 мисъл	 обаче,	 също	 както	 и	
в	 християнството,	 съществуват	
две	 много	 богати	 наследства,	
включващи	 достойнства	 с	 из-
питана	 стойност,	 които	 не	 са	
консервативни	 или	 статични,	
а	съживяващи	–	издържали	на	
изпитанията	на	времето	и	дока-
зали	 се	 като	 достойни	 за	 съх-
раняване.	Тримата	 йерарси	 не	
са	 се	 страхували	 да	 изпитват	
всичко,	 претендиращо	 поне	 за	
зрънце	от	 истината,	 защото	 те	
са	вярвали,	че	„там,	където	има	
нещо	 добро,	 там	 има	 и	 нещо,	
което	 е	 свойствено	на	истина-
та”	 –	 както	 пише	 църковният	
историк	Сократ	Схоластик.
	 Въпросът	 е:	 защо	 е	 било	
необходимо	 за	Тримата	 йерар-
си	 да	 помиряват	 старото	 на-
следство	с	новата	вяра?	Защо	

е	било	 толкова	необходимо	за	
Църквата	толкова	силно	да	из-
тъква	 важността	 на	 гръцката	
мисъл	и	ученост	в	християнска-
та	 традиция?	 Казано	 с	 прости	
думи,	християнската	общност	е	
смятала	 достиженията	 в	 древ-
ната	гръцка	мисъл	за	пропедев-
тични	 към	 християнската	 вяра,	
за	 провиденциални	 и	 за	 бо-
жествен	дар.
	 За	 да	 разберем	 важност-
та	 на	 гръцкото	 наследство	 за	
християнството,	на	първо	място	
ние	 трябва	 да	 разберем	 въз-
действието	 на	 елинизма	 вър-
ху	 юдаизма	 от	 епохата	 след	
Плена.	 Елинизмът	 се	 появява	
и	 оказва	 своето	 въздействие	
тук	 дълго	 време	 преди	 заво-
еванията	 на	 Александър	 Ве-
лики	 в	Азия.	 Към	 IV	 в.	 пр.	 Хр.	
много	 народи	 на	 Близкия	 Из-
ток	–	сирийци,	юдеи,	египтяни,	
персийци	 –	 вече	 са	 показвали	
възприемчивост	 към	 гръцката	
мисловност.	 Особено	 силно	 от	
нея	е	била	повлияна	юдейската	
мисъл,	 така	 че	 юдаизмът	 въз-
приема	 елинизма	 без	 каквито	
и	 да	 било	 сериозни	 протести.	
Книгите	 на	юдейските	 писания	
се	 пишат	 на	 гръцки,	 а	 към	
средата	 на	 второто	 столетие	
вече	 цялата	 еврейска	 Библия	
(Старият	Завет)	е	преведена	на	
гръцки	 език	 –	 за	 употреба	 от	
гръцки	 говорещите	 юдеи.	 Що	
се	отнася	до	Новия	Завет,	 той	
представлява	 гръцка	 литерату-
ра,	 писана	 главно	 от	 елинизи-
рани	юдеи.	Това	са	били	юдеи	
с	 по	 два	 езика	 и	 написаното	
от	тях	–	било	то	евангелия	или	
пък	 послания	 –	 разкрива	 без	
съмнение	техния	дълг	към	гръц-
кото	 наследство.	 „От	 гърците	
юдеите	 се	 научиха	 да	 обичат	
образованието	и	пак	от	 тях	 те	
заимстваха	търговията	на	едро	
–	пише	авва	Ивън.
	 Палестина,	 където	 христи-
янството	 е	 родено,	 е	 елинис-
тична	 Палестина,	 която	 за	 по-
вече	от	360	 години	е	била	под	
влиянието	 на	 елинистичната	
мисловност.	По	думите	на	бри-
танския	историк	Т.	Р.	Глоувър	–	
водещ	авторитет	по	отношение	
на	 изследвания	 период,	 „…	 на	
юдейска	 почва	 новата	 вяра	 е	
щяла	да	умре,	и	само	нейното	
присаждане	е	направило	хрис-
тиянството	 възможно.	 Защото	
такъв	 е	 бил	 верният	 изход	 за	
учението	 на	 Иисус,	 така	 че	
новата	 вяра	 да	 стане	 универ-
сална.	 Основният	 принос	 на	
гръцкия	 език	 е	 в	 неговото	 из-
искване	 за	 това	 единствено	
нещо	–	християнството	да	бъде	
универсално.	Прикривайки	пре-
зрението	 си	 към	юдаизма,	 той	
е	 бил	 съпричастен	 към	 нас-
тояването	 за	 по-широко	 раз-
пространение	на	християнство-
то,	 надхвърлящо	 едните	 само	
юдеи.	И	гръцкият	език	наистина	
подсигурява	триумфа	на	Иисус.	
Той	 елиминира	 племенното	 и	
преходното	 в	 Евангелието	 –	
такова,	 каквото	 то	е	дошло	от	
чисто	 юдейските	 учители,	 и,	
с	 цялата	 своя	 фриволност	 на	
поведението	 и	 неуравновесе-
ност	 на	 мисълта,	 независимо	
от	 всичко	 изправя	Иисус	 пред	
света	–	като	централна	фигура	
на	цялата	история	и	на	цялото	
съществуване”.
	 Въпросът	 за	 отношенията	
между	 християнската	 вяра	 и	
гръцката	 мисъл	 поглъща	 вни-
манието	на	християнската	общ-
ност	 в	 продължение	 на	 почти	
три	 века	 и	 половина,	 но	 в	
крайна	 сметка	 е	 разрешен	 в	
резултат	 от	 усилията	 на	 хора	
като	Тримата	йерарси.
	 На	 какво	 трябва	 да	 ни	 на-
учат	 Св.	 Василий,	 Св.	 Григо-
рий	и	Св.	Йоан	Златоуст	днес?	
На	 първо	 място,	 на	 това,	 че	
нашите	 борби	 и	 неудовлетво-
рености,	 нашите	 поражения	 и	
разочарования	 съвсем	 не	 са	
нещо	 уникално;	 на	 това,	 че	
носейки	в	себе	си	постоянното	
човешко	 търсене	 на	 истината,	
на	 мъдростта,	 на	 вътрешна-
та	 свобода,	 на	 щастието,	 ние	
трябва	да	мислим	исторически	
и	да	позволим	на	нашите	пред-
ци	 –	 независимо	 дали	 те	 ще	
са	 от	 най-далечната	 древност	
или	от	по-късните	столетия,	да	
ни	предадат	своя	опит	и	своя-
та	 мъдрост.	 Разбира	 се,	 ние	
трябва	 да	 изграждаме	 нашето	
дирене	 върху	 техните	 открития	

и	да	добавяме	нашия	опит	към	
голямата	 постройка	 на	 натру-
пания	преди	нас	човешки	опит.	
Главното	изискване,	което	под-
държат	 много	 от	 най-добрите	
мислители	 на	 елинско-христи-
янското	 наследство	 –	 от	 Со-
лон,	Софокъл,	Еврипид,	Сократ,	
Платон,	Аристотел	и	Плутарх	до	
Св.	Василий,	Св.	Григорий,	Св.	
Йоан	Златоуст,	Св.	патр.	Фотий	
и	 Св.	 Григорий	 Паламà	 –	 това	
е	 осъзнаването	 на	 човешки-
те	 граници,	 необходимостта	 от	
самопознание	 и	 смирение,	 от	
искрено	 търсене	 отвъд	 огра-
ничения	 кръгозор	 на	 нашите	
естествени	 сетива	 и	 покана	
към	 едно	 безкрайно	 пътешест-
вие	 на	 ума.	 Казано	 накратко,	
образователният	идеал	на	гръц-
кото	 и	 християнското	 наслед-
ство	–	това	е	разгръщането	на	
човешкото	 същество	 в	 посока	
на	 развита	 личност,	 с	 вяра	 в	
основните	 добродетели	 и	 по-
стоянно	усилие	да	прилага	тези	
добродетели	 във	 всекидневния	
живот	 –	 докато	 в	 него	 не	 се	
оформи	иконата	на	Богочовека	
(θεάνθρωπος)	Христос.
	 Отношението	 на	 Тримата	
йерарси	 към	 вярата	 и	 разума,	
към	 християнството	 и	 елинис-
тичните	идеали	се	превръща	в	
стандарт	 за	 по-късните	 отци	 и	
хора	на	Църквата.	През	цялото	
византийско	хилядолетие	обра-
зованието	 в	 стила	 на	 пайдея	
се	 е	 облягало	 върху	 две	 опо-
ри:	християнството	и	елинизма,	
Библията	и	светоотеческите	съ-
чинения	 и	 гръцките	 класици	
–	от	Омировата	епопея	чак	до	
философите,	 поетите	 и	 истори-
ците	на	Късната	античност.
	 Връзката	 между	 гръцка-
та	 ученост	 и	 християнството	
след	 великите	 кападокийци	 и	
останалите	 църковни	 отци	 от	
четвъртото	 и	 петото	 столетие	
е	подсилена	още	повече	в	ра-
ботата	и	благодарение	на	вли-
янието	 на	 великите	 богослови,	
живели	 или	 вътре,	 или	 вън	 от	
границите	 на	 Византийската	
империя,	 като	Св.	Максим	Из-
поведник,	 Св.	Андрей	 Критски,	
Св.	Йоан	Дамаскин	и	Св.	Соф-
роний	 Йерусалимски.	 Писмени	
свидетелства,	както	и	археоло-
гически	 разкопки	 от	 осмото	 и	
деветото	 столетие	 потвържда-
ват	 за	 нас	 съществуването	 на	
забележителна	 приемственост	
и	 продължение	 на	 елинизма	
не	 само	 в	 главните	 градове	
на	Империята	(Константинопол,	
Никея,	Ефес,	Трапезунд,	Солун),	
а	също	и	в	градовете	на	бивши-
те	византийски	провинции,	като	
Александрия,	Антиохия,	Йеруса-
лим,	Кесария,	Апамея,	Востра	и	
Газа.
	 Било	в	границите	на	Визан-
тийската	 империя,	 или	 в	 дру-
ги	 християнски	 центрове	 под	
арабска	власт,	отците	на	Църк-
вата,	 които	 поддържат	 тясната	
взаимовръзка	 между	 християн-
ската	вяра	и	 гръцката	ученост,	
се	 основават	 на	 отношението	
на	 ранните	 отци	 и	 църковни	
писатели,	 които	 не	 са	 вижда-
ли	 никакви	 противоречия	меж-
ду	 най-доброто	 от	 елинизма	 и	
християнството.
	 В	 един	 трактат	 от	 VII	 век,	
известен	като	Трофеите	на	Да-
маск,	написан	между	661	и	681	
година,	 един	 християнин,	 отго-
варяйки	 на	 критиката	 на	 няка-
къв	юдеин,	 защитава	 древните	
гърци	езичници	така:	„Някои	от	
елините,	 и	 особено	 философи-
те,	признаваха	Бога	и	заедно	с	
това	 говореха	 велики	 неща	 за	
Него;	ако	желаеш,	ще	ти	кажа	
и	това,	че	въпреки	че	бяха	ели-
ни	[езичници],	те	знаеха	повече	
за	 Бога	 и	 говореха	 по-добре	
[за	 Него]	 от	 теб	 –	 учителя	 на	
Закона	 [Моисеевия	закон],	ма-
кар	 и	 да	 не	 бяха	 достигнали	
до	 пълно	 знание	 [за	 Бога]”.		
Стандартен	 отговор	 на	 отците	
на	 Църквата	 към	 онези,	 кои-
то	 пренебрегват	 религиозна-
та	стойност	на	древногръцката	
мисъл	и	религиозните	търсения	
на	древните	 гърци.	Същото	от-
ношение	 към	 „свещеното”	 и	
„профанното”	 учение,	 към	 изу-
чаването	на	Библията	и	ранни-
те	 християнски	 писатели	 и	 на	
езическите	 класици	 продължа-
ва	 и	 през	 следващите	 векове	
да	обогатява	и	да	води	ума	на	
отците	на	Църквата	

Продължава в четвъртък
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Напоследък	 много	 се	
заговори	 за	 иновативни-
те	 училища	 като	 училища	
на	 бъдещето.	 Целта	 е	 да	
се	 разчупи	 мисленето	 на	
системата	както	на	учени-
ците,	така	и	на	учителите,	
и	на	родителите,	да	стане	
модерно,	ориентирано	към	
бъдещето.
	 Едно	 от	 иновативни-
те	 училища	 в	 Габрово	 е	
Основно	 училище	 „Хрис-
то	 Ботев“.	 През	 учебната	
2016/2017	 година	 екип	 от	
педагози	 със	 съдействие	
на	 директора	 разработи	
проект	 „Ранно	 чуждоези-
ково	обучение	чрез	прила-
гане	на	иновативни	подхо-
ди.	 Приложимост	 и	 ефек-
тивност”,	който	бе	одобрен	
от	Министерството	 на	 об-
разованието	 за	 учебната	
2017/2018	година.	Учебното	
заведение	 бе	 вписано	 в	
списъка	 на	 иновативните	
училища	в	България.	
	 Проектът	 обхваща	 4	
последователни	учебни	го-
дини.	Всяка	учебна	година	
иновативните	 подходи	 са	
различни	 и	 ще	 се	 включ-
ват	 в	 учебното	 съдържа-
ние	 по	 английски	 и	 руски	
език	на	различни	класове,	
като	 се	 запазва	 прием-
ствеността	в	новите	класо-
ве.
	 През	 2017/2018	 година	
в	 първи	 клас	 се	 прилага	
метод	на	„Симулирано	по-
тапяне	в	часовете	по	изби-
раем	учебен	час”	и	в	пети	

клас	 общообразователна	
подготовка	 -	метод	 „Учене	
чрез	действие”.
	 През	 2018/2019	 година	
във	 втори	 клас	 общооб-
разователна	 подготовка	 -	
„Интерактивната	бяла	дъс-
ка	в	обучението	по	англий-
ски	език”,	и	в	шести	клас	
общообразователна	 под-
готовка	 -	метод	на	 „Учене	
чрез	преживяване”.
	 През	 2019/2020	 годи-
на	 в	 трети	 клас	 общооб-
разователна	 подготовка	
-	 създаване	 на	 „Виртуал-
на	 класна	 стая”.	 А	 през	
2020/2021	 г.	 в	 четвърти	
клас	 общообразователна	
подготовка	 -	 „Дидактични	
и	ролеви	игри”.
		 „Приоритетно	 направ-
ление	в	развитието	на	ОУ	
“Христо	Ботев”	-	Габрово	е	
въвеждане	 на	 разширено	
чуждоезиково	обучение	за	
начален	и	прогимназиален	
етап.
	 П р е з 	 у ч е б н а т а	
2017/2018	 година	 проектът	
се	 приложи	 в	 I	 и	 V	 клас	
чрез	 проектно	 базирани	
обучения,	 работа	 с	 инте-
рактивна	 дъска,	 мултиме-
дия,	представяне	на	мулти-
медийни	 презентации,	 по-
стери,	проекти,	костюми.
		 „Класната	стая	преста-
на	да	бъде	статична	среда,	
а	място,	където	учениците	
участват	 в	 това,	 което	 се	
случва,	 чувстват	се	сигур-
ни	и	уверени	в	действията	
си,	 откриват	 и	 изследват	
в	 подкрепяща	 среда.	 Уче-
нето	 на	 учениците	 прово-

кира	 тяхната	 активност	 и	
интереси.	 Това	 доведе	 до	
по-добро	 овладяване	 на	
учебното	 съдържание	 по	
английски	език	и	стимули-
ране	 активността	 на	 уче-
ниците.	Иновативният	про-
цес	промени	учебната	сре-
да,	повиши	се	интереса	на	
учениците	 и	 активното	 им	
участие	 в	 самия	 обучите-
лен	 процес	 чрез	 ролеви	
игри,	казуси	и	въпросници,	
засили	 се	 емоционалното	
преживяване.	Формира	се		
творческа	атмосфера.
	 Днес	 ние	 обучаваме	
ученици	 с	 различни	 обра-
зователни	потребности,	но	
прекарващи	 голяма	 част	
от	 свободното	 си	 време			

с	 игри	 пред	 компютъра	 и	
изпитващи	 необходимост	
от	 добро	 познаване	 на	
английския	 език	 поради	
използването	 му	 за	 ко-
муникация	 във	 виртуално-
то	 пространство.	 Затова	
в	 предлаганата	 иновация		
комбинирането	 на	 заси-
лено	 изучаване	 на	 чужд	
език,	 в	 случая	 английски	
език,	 заедно	 с	 иноватив-
ни	 методи	 и	 компютърни	
технологии		дават	възмож-
ност	 да	 се	 направи	 ези-
ковото	 обучение	 по-при-
влекателно	 за	 учениците.	
Дава	 се	 възможност	 за	
равностойно	 участие	 в	
учебния	 процес	 както	 на	
изявения	ученик,	така	и	на		

ученика	 с	 обучителни	 за-
труднения	чрез	подходящо	
подбрани	 задачи”,	 обясня-
ва	директорът	на	училище-
то	Марияна	Колева.
					В	края	на	предходната	
учебна	 година	 МОН	 даде	
възможност	 за	 разширя-
ване	на	обхвата	на	инова-
цията	 и	 училище	 „Христо	
Ботев”	се	включи	с	въвеж-
дането	 на	 обучение	 и	 по	
втори	чужд	език.
	 „Разширената	 ино-
вация	 беше	 одобрена	 от	
Министерството	 и	 от	 тази	
учебна	 година	 се	 изучава	
руски	 език	 под	 формата	
на	 свободно	 избираеми	
часове	 за	 учениците	 от	
четвърти	 клас	 и	 факулта-

тивни	 учебни	 часове	 за	
учениците	 от	 трети,	 пети	
и	 шести	 клас.	 Децата	 ще	
усвояват	 успешно	 руска-
та	 лексика	 и	 граматика	
с	 помощта	 на	 учебни,	 ху-
дожествени	 и	 научнопопу-
лярни	филми.		Ще	се	раз-
учават	песни	и	приказки	в	
новооткрития	 кабинет	 по	
руски	 език.	 По-малките,	
третокласниците	и	четвър-
токласниците,	 ще	 изра-
ботват	 картинни	 речници	
по	 проекта	 „Весёлый	 сло-
варь”,	заложени	в	учебно-
то	 съдържание.	 Учениците	
ще	 се	 запознаят	 не	 само	
с	руския	 език,	 но	 и	 с	ру-
ската	култура,	с	историче-
ските,	 архитектурните	 за-
бележителности	 на	 Русия.	
Така	ще	 се	 формира	 усет	
и	 толерантност	 към	 кул-
турните	различия	и	ще	се	
развият	умения	за	социал-
но	отговорно	поведение	и	
междукултурно	 общуване”,	
допълва	Марияна	Колева.
	 Чрез	 прилагането	 на	
иновативните	 подходи	 за	
ранно	 чуждоезиково	 обу-
чение	 се	 повишава	 мо-
тивацията	 за	 учене,	 ка-
чеството	на	самоподготов-
ката,	 бързо	 и	 лесно	 се	
запаметяват	чуждите	думи	
и	 изрази,	 преодоляват	 се	
бариерите	 при	 общуване	
на	чужд	език.
	 Учителите,	 работещи	
по	 проекта,	 са	 Р.	 Стефа-
нова,	Ст.	Чернокожева,	М.	
Тодорова,	 А.	 Иванова	 и	
Г.	 Данаилова.	 Със	 съдей-
ствието	 на	 директора	Ма-

рияна	 Колева	 си	 партни-
рат	и	работят	в	екип,	като	
обменят	 добри	 практики,	
взаимно	 се	 подпомагат	
с	 научна	 и	 методическа	
литература,	 експерименти-
рат	ефективни	подходи	за	
използването	 на	 ИКТ	 в	
чуждоезиковото	 обучение.	
Те	 получават	 пълна	 под-
крепа	 и	 съпричастие	 и	 от	
РУО	 -	 Габрово	 и	 Община	
Габрово.
	 „Училище	 „Христо	 Бо-
тев”	 вече	 разполага	 с	 ин-
терактивни	 кабинети	 по	
английски	 и	 руски	 език,	
оборудвани	 с	 аудио-визу-
ални	 технически	 средства	
за	обучение	по	чужд	език	
със	 собствени	 средства.	
Възможността	да	се	рабо-
ти	 в	 такъв	 кабинет	 служи	
за	 подпомагане	 на	 съвре-
менното	 езиково	 обуче-
ние,	 повишавайки	 качест-
вото	за	усвояване	на	слу-
хово-говорните	 умения	 на	
учениците.	Учебната	среда	
позволява	 ползотворно	
използване	на	всички	мул-
тимедийни	и	дигитални	ре-
сурси	към	учебните	систе-
ми,	работа	с	онлайн	плат-
формите	на	издателствата	
и	 работа	 с	 интерактивна	
дъска.
					Кабинетът	по	англий-
ски	 език	 предстои	 да	 се	
модернизира	 и	 да	 бъде	
снабден	 с	 индивидуални	
работни	 места	 за	 всеки	
ученик	 след	 съфинансира-
не	 от	 страна	 на	 МОН	 по	
проекта”,	 казва	 още	 ди-
ректорът	Марияна	Колева.

	 Приемът	в	школите	на	
Училищна	 Телерик	 акаде-
мия	в	 Габрово	се	 удължа-
ва	до	7	октомври.	Безплат-
ните	 обучения	 по	 програ-
миране	и	дигитални	науки	
са	 насочени	 към	 ученици	
от	IV	до	XII	клас
	 Училищна	Телерик	ака-
демия	 -	 най-мащабната	
безплатна	 ИТ	 инициатива	
за	ученици	от	I	до	XII	клас,	
по	 случай	 Европейската	
седмица	 на	 програмира-
нето	 удължава	 приема	 за	
безплатните	 си	 школи	 по	
програмиране	и	дигитални	
науки	за	ученици	в	IV	-	VII	
и	VIII	-	XII	клас	от	Габрово	
и	региона	до	7	октомври.
	 Кандидатстването	 ста-
ва	през	сайта	на	Училищна	
Телерик	 академия.	 Изис-
ква	се	единствено	онлайн	
регистрация	 и	 явяване	 на	
входен	 тест	 с	 логически	
задачи.	Не	са	необходими	
предварителни	познания	в	

областта.
	 Всяка	 от	 програмите	
е	 с	 продължителност	 100	
учебни	 часа,	 разпределе-
ни	 през	 учебната	 година.	
Обученията	 се	 водят	 от	
опитни	 преподаватели	 и	
специалисти	в	областта,	а	

след	 успешно	 завършва-
не	 участниците	 получават	
сертификат	 от	 Училищна	
Телерик	академия.
	 За	 ученици	 в	 IV-VII	
клас.
	 Учениците	 от	 IV	 до	 VII	
клас	 могат	 да	 започнат	

да	 се	 подготвят	 за	 про-
фесиите	 на	 бъдещето	 и	
да	развият	логическото	си	
мислене	и	уменията	си	да	
решават	 проблеми	 с	 про-
грамите:
	 -	 „Дигитални	 науки“	 -	
учениците	 разбират	 какво	

стои	 зад	 новите	
технологии	 и	 как	
да	ги	управляват.	
Правят	 първите	
си	стъпки	в	про-
грамирането	 и	
научават	 как	 да	
се	 предпазват	
от	опасностите	в	
интернет;
	 -	 „Ал -
горитмично	 про-
грамиране“	-	про-
грамата	 навлиза	
в	 дълбочина	 в	
света	 на	 програ-
мирането,	 като	
подготвя	 учени-
ците	 за	 участие	
в	 състезания	 и	
олимпиади	по	ин-

форматика.
	 За	 ученици	 в	 VIII-XII	
клас.
	 Специализираните	 за	
гимназиалните	 ученици	
програми	 подпомагат	 тях-
ната	кариерна	ориентация	

и	 последваща	 професио-
нална	реализация.
	 -	 „Дигитални	 науки“	 -	
учениците	 научават	 какво	
стои	 зад	 някои	 от	 най-
новите	 технологии	 -	 робо-
тика,	 изкуствен	 интелект,	
3D	 принтери	 и	 виртуална	
реалност,	и	как	да	ги	упра-
вляват.	 Създават	 първите	
си	 програми	 и	 разбират	
как	 да	 учат	 по-бързо	 и	
ефективно;
	 -	 „Разработка	на	игри“	
-	 участниците	 усвояват	
едни	 от	 най-използваните	
технологии	 за	 програми-
ране	 в	 света:	 HTML,	 CSS	
и	JavaScript.	Научават	 как	
сами	да	създават	интерак-
тивни	 компютърни	 игри	 и	
да	 решават	 технологични	
проблеми.
	 За	 Училищна	 Телерик	
академия.
	 В	рамките	на	учебната	
2018-2019	година	Училищна	
Телерик	 академия	 органи-

зира	 безплатни	 ИТ	 обуче-
ния	за	деца	и	младежи	от	
всички	възрасти	в	рекорд-
ните	 65	школи	 в	 15	 града	
в	 страната,	 включително	
София,	 Пловдив,	 Варна,	
Велико	Търново,	Стара	За-
гора,	Враца,	Габрово,	Раз-
град	и	др.
	 Училищна	Телерик	ака-
демия	 в	 цялата	 страна,	 с	
подкрепата	 на	 фондация	
„Америка	 за	 България“,	
подготвя	 децата	 и	 младе-
жите	за	професиите	на	бъ-
дещето,	 като	 развива	 ло-
гическото	 мислене	 и	 кре-
ативността	 им,	 въоръжава	
ги	с	ключови	умения	и	им	
осигурява	равен	достъп	до	
съвременно	 технологично	
обучение.		
	 Училищна	Телерик	ака-
демия	 (I-XII	 клас)	 на	Фон-
дация	 „Телерик	 Академия“	
се	организира	в	партньор-
ство	с	фондация	„Америка	
за	България“.

Продължава от стр. 1
„Спасяването	 на	 българ-
ските	 евреи	 е	 един	 без-
прецедентен	акт,	 който	ни	
показва	как	от	едно	тъмно	
и	черно	петно	в	историята	
на	 Европа	 може	 да	 про-
блясва	 такава	 светлина“	
–	сподели	още	областният	
управител	и	допълни,	че	с	
тези	събития	ние	показва-
ме	 нашата	 съпричастност	
към	подписания	през	сеп-
тември	Манифест	 „Заедно	
срещу	езика	на	омразата“.
Изложбата	 разказва	 за	
историите	 на	 българските	
„праведници	 на	 народите”	
на	държавата	Израел,	кои-
то	 заради	 изключителния	
им	 принос	 за	 запазване	
живота	 на	 свои	 съграж-
дани	 евреи	 по	 време	 на	
Втората	 световна	 война	
са	 обявени	 за	 такива	 от	
Института	 за	 Холокоста	
„Яд	Вашем”	в	Ерусалим.	

	 Българските	 праведни-
ци	са	общо	20	души,	като	
по-известните	сред	 тях	са	
заместник-председателят	
на	 тогавашното	 Народно	
събрание	Димитър	Пешев,	
патриарх	 Кирил	 и	 екзарх	
Стефан.	
	 Непоказвани	 досега	
документи,	 снимки,	 пис-
ма	 разкриват	 лицата	 на	
непознатите	 спасители	 и	
разказват	 историите	 на	
непопулярните,	 обикнове-
ни	 хора,	 участвали	 в	 спа-
сяването	 на	 българските	
евреи	през	1943	година.
	 	Главната	цел	на	фото-
изложбата	е	именно	да	се	
заговори	 за	 тях,	 като	 се	
покажат	 малките	 на	 пръв	
поглед	 усилия,	 които	 тези	
хора	 са	 направили,	 но	 с	
което	 са	 рискували	 жи-
вота	 си	 и	 собственото	 си	
удобство	в	онези	времена,	
за	 да	 помогнат	 на	 съна-

родниците	си	от	еврейски	
произход.	 Делото	 им	 за-
служава	 да	 бъде	 помнено	
и	разказано.	
	 Изложбата	 ще	 бъде	
представена	 на	 4	 октом-
ври	 в	 село	 Царева	 ли-
вада;	 на	 17	 октомври	 в	
читалището	на	кв.	Любово,	
Габрово;	на	19	октомври		в	
читалището	в	село	Сенник	
и	 на	 2	 ноември	 в	 читали-
ще	 „Развитие“,	 Севлиево.	
Началният	час	е	17:30.	
	 Инициативата	 е	 във	
връзка	с	одобрената	кому-
никационна	 стратегия	 на	
Република	България	за	Ев-
ропейския	 съюз,	 съгласно	
която	 областните	 админи-
страции	 в	 цялата	 страна	
имат	 ангажимент	 да	 орга-
низират	 по	 места	 иници-
ативи	 за	 отбелязване	 на	
приноса	на	нашата	страна	
в	 спасяването	 на	 евреите	
от	Холокоста.

В пет читàлищà преäñтàвят 
фотоизложáàтà „1943. Преñлеäвàíе и 
зàщитà. Съäáàтà íà áълãàрñките евреи” 

Иíовàтивíи поäхоäи в рàííоезиковото оáучеíие в ОУ „Õриñто Ботев”

Приемът в школите íà Училищíà Телерик àкàäемия в Гàáрово ñе уäължàвà

СтЕфкА БУРмОВА
	 В	 Берлин	 се	 прове-
де	 поредното	 издание	 на	
Международния	 търговски	
панаир	 за	 транспорт,	 ло-
гистика	 и	 складиране	 на	
стоки	 Innotrans.	 Фокусът	
беше	 поставен	 върху	 жп	
технологии,	 железопътна	
инфраструктура,	 интери-
ор,	 обществен	 транспорт	
и	 строителство	 на	 тунели.	
Бяха	 представени	 широка	

гама	 от	 релсови	 превоз-
ни	 средства	 –	 мотриси,	
локомотиви,	 	 трамваи	 –	 с	
различни	 габарити	 и	 от	
най-ново	поколение.	Вклю-
чително	 и	 влаковете	 на	
бъдещето	 –	 изцяло	 ком-
пютъризирани	и	с	широка	
гама	от	възможности.	
	 По	 традиция	по	време	
на	 изложението	 се	 про-
веждат	 и	 множество	 дис-
кусии,	които	събират	клю-

чови	фигури	в	областта	на	
икономиката,	 политиката	
и	 транспорта	 на	 отделни-
те	 държави,	 по	 време	 на	
които	се	обсъждат	тенден-
циите	и	проблемите	в	тези	
области	на	живота.
	 Последното	 изложе-
ние,	 което	 се	 проведе	 от	
18	 до	 21	 септември	 т.	 г.,	
беше	 разположено	 върху	
над	 3	 500	 квадратни	 ме-
тра	 площ	 в	 панаирното	

градче	на	Берлин	и	в	него	
участваха	 над	 2	 700	 от	
55	 държави	 по	 света.	 То	
събра	 близо	 140	 хиляди	
посетители	от	146	страни.	
	 Макар	 на	 развитието	
на	 жп	 транспорта	 в	 Бъл-
гария	 да	 не	 се	 обръща	
достатъчно	внимание	и	за	
модернизацията	му	трудно	
да	се	намират	средства,	в	
Европа	 не	 е	 така.	 Доказ-
ват	 го	 не	 само	 развитата	
железопътна	 инфраструк-
тура	 във	 всички	 държа-
ви,	 членки	 на	 ЕС,	 но	 и	
оптималното	 натоварване	
на	 жп	 трафика.	 Особено	
актуален	 е	 той	 в	 туристи-
чески	 центрове	 на	 евро-
пейските	 държави,	 където	
влаковете	 се	 движат	 бук-
вално	през	5	до	максимум	
10-минутни	интервали.	При	
това	с	пълно	натоварване	
на	 вагоните	 от	 влаковите	
композиции.	

Innotrans в Берлиí покàзà 
íàй-íовото в жп трàíñпортà



6 4 октомври 2018 г.

рабоТа прЕДлага
ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 29]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 27]
фирМа набира мебели-
сти и шлайфисти. Справ-
ки на тел. 0888/201-202. 
[24, 23]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 19]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, търси тел. 
0887/671-848. [24, 12]
рабоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 
11]

фирМа „бЕТа бус 
11“ ЕооД - гр. габро-
Во Търси Да назна-
чи шофьор, каТЕго-
рия „D“. Справки на 
тел. 0897/979-763.

Магазин за хранителни 
стоки в квартал Дядо Дян-
ко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 13]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 10]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сЕрВиТьори бЕз 
ограничЕниЕ на Въз-
расТТа, на трудов дого-
вор, с целогодишен ци-
къл на работа. Справки 
на тел. 0888/329-193 и 
0885/164-955. [27, 9]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 8]
ЖЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 7]
фирМа Търси общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0897/97-47-91. [6, 5]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 9]фирМа 
„балЕя груп“ търси да 
назначи шофьор на 
зърноВоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 8]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 5]
ЖЕна До 65 години за 
гледане на стари хора 
срещу жилище се търси 
- справки на тел. 066/99-
22-44. [5, 5]
фирМа „аеМес“ набира 
шивачки - оверлог, по-
кривна; гладачки. Старто-
ва заплата: 600 лв. (нето), 
1/2 от разход за транс-
порт и допълнителни бо-
нуси. Телефон за връзка: 
0895/442-887. [22, 5]

каМЕриЕрка за хотел 
спешно се търси на тел. 
0885/896-968. [5, 3]
МЕхана „габъра“ търси 
помощник-готвач. Справ-
ки на тел. 0897/974-704. 
[11, 3]
консулТанТи сЕ търсят 
на тел. 0897/219-833. 
[11, 2]
фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781 [24, 2]
Добри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 2]
фирМа Търси стру-
гар, може и пенсионер. 
Телефон за справка: 
0888/455-794. [7, 1]
шофьор с категория 
„С+Е“ за посТоянна ра-
боТа се търси на тел. 
0876/232-333. [11, 1]
общ рабоТник за ма-
шинна мазилка се тър-
си на тел. 0878/270-135. 
[11, 1]
„Мина ЕлиТ“ търси 
слаДкар/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0878/598-133. [5, 1]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-
833. [24, 18]
заЕМ ДнЕс - тел. 
0898/970-820. [11, 1]

работа предлага; имоти - продава, купува, под наем

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в идеален център за 79 
000 лева се продава на 
тел. 0888/813-710. [12, 
9]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
8]
Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 
11]

упи В ЖК „Митко Па-
лаузов“, Севлиево, 830 
кв. м, се продава на тел. 
0887/222-588. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, купува  тел. 
0895/752-838. [22, 18]
апарТаМЕнТ на 1 етаж 
в центъра, подходящ за 
офис, се купува на тел. 
0876/731-419. [3, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 12]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 12]

гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 7]
боксониЕра сЕ дава под 
наем или продава на тел. 
0895/733-202. [5, 4]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [26, 3]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [26, 
3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 3]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 7]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 3]

Отоплеíие íà цеíà и кàчеñтво áез àлтерíàтивà
ЦЕНИ за 2018 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 - 
1950 лв..Пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	 котел	Gf	 25	+	 три	

врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водо-

греен	котел	Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бун-
кер	за	210	кг	пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Отоплеíие íà пелети ñ цеíà и кàчеñтво áез àлтерíàтивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 80 лв.; 
          Монтаж - 170 лв.

Сàмо клиеíтите, зàкупили проäукт 
íà “Голäъí фàйър” от ИК „Колоíел”,  
получàвàт дИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОддРЪжКА. Оñтàíàлите при íужäà от 
ãàрàíциоíеí ñервиз тряáвà äà íàпрàвят 
зàявкà íà телефоíите íà äоñтàвчикà.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

нЕВалиДни ДокуМЕнТи
ДиплоМа за висше образование Серия ВД-
95 № 00/1-43-87 на Мария Боянова Иванова 
с регистрационен № Е95083/19.06.1995 г. да 
се счита за невалидна. [1, 1]

лЕкари
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ коЖни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р ЙорДЖЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Маса-
ЖисТки - 0876/735-596. 
[22, 19]

зъболЕкари
сТоМаТологичЕн каби-
нЕТ д-р Татарлиев - гр. 
Габрово, ул. „Зелена ли-
вада“ 26. рабоТа със 
зДраВнаТа каса. бЕз-
плаТЕн прЕглЕД. Справ-
ки на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [24, 8]

кръВоДаряВанЕ
ТриМа кръВоДариТЕли 
срещу заплащане се тър-
сят на тел. 0888/209-665. 
[5, 3]

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна реклама в 
центъра на Габрово - над „КУ-
КУ“-магазина, изгодно предлага 
тел. 0878/746-801, 0887/808-
598 [33, 12]



оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.

ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни ДърВа - бук, 

габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДъбоВи и букови дър-

ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 18]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 18]
ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 16]
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 11]
ДърВа за огрев - на-

рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 8]
ДърВа - 4 куб. м, акация, 
по 50 лв./куб. м се прода-
ват в село Орловци, тел. 
0889/019-785. [4, 4]
„флинТ-гаЙДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети; 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [27, 2]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [13, 2]
рЕЖа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]

аВТоМобили проДаВа
фолксВагЕн ДЖЕТа - 
1990 г., в движение, пла-
тено всичко, се продава 
на тел. 0894/946-357. 
[22, 12]
субару ДЖъсТи - газ, 
1997 г., продава тел. 
0878/651-615. [11, 2]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на 
тел. 0887/308-412. [10, 
10]

аВТоМобили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от място 
се изкупуват - справки 
на на тел. 0899/092-510. 
[22, 21]

купуВа рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [10, 4]
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се купува на тел. 
0896/635-015. [6, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-
755 [33, 14]

рЕМонТи В строител-
ството от А до Я - тел. 
0877/531-620. [22, 18]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 18]
събарянЕ и почиства-
не на стари сгради - тел. 
0893/390-253. [23, 18]

бригаДа изВършВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хиДро- и Топлоизо-
лации, дренажи, тене-
кеджийски и бояджийски 
услуги - справки на тел. 
0899/638-875. [17, 12]
Топлоизолация - 
справки ан тел. 0887/131-
311. [33, 12]
рЕМонТ на сТари по-
криВи, напраВа на 
ноВи, хиДроизолация, 
ДрЕнаЖ, саниранЕ, улу-
ци и др. - 0895/810-504. 
[27, 9]
кофраЖ, бЕТон, арМа-
Тура - тел. 0887/35070-
39. [12, 7]
кърТи, пробиВа, из-
хВърля - тел. 0895/70-
70-50. [12, 7]
поДоВи заМазки, бЕ-
Тон, изолации, шпак-
лоВки, довършителни 
работи - справки на тел. 
0898/672-883. [7, 5]
рЕМонТ и напраВа на 
покриВи оТ а До я, 
Топло- и хиДроизола-
ция, тенекеджийски ус-
луги бързо и качествено - 
справки на тел. 0888/020-
187. [17, 3]

поДпорни сТЕни, дре-
наж, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [17, 3]
кърТи, пробиВа, извоз-
ва - тел. 0878/428-125. 
[28, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - рЕ-
ДЕнЕ, бЕзпрахоВо ци-
клЕнЕ, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
шпаклоВка и бояДис-
ВанЕ - тел. 0877/770-102. 
[24, 18]

бояДЖиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - ал-
пинисти, собствено скеле 
- тел. 0898/569-486.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 1]

израбоТВа
израбоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 10]

Ел. инсТалации
ЕлЕкТро- и Вик инстала-
ции и поДДръЖка - тел. 
0876/000-084. [33, 31]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 31]

ДограМа
AL и PVC ДограМа, 
щори. изгоДни цЕни! 
Справки на тел. 0878/676-
161.

щори
ЕТ „ВЕДиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 1]

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 6]

граДински услуги
граДински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 
10]

косЕнЕ
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 9]

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.

рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 4]

поДДръЖка коМпЮТри
инсТалация и ремонт на 
компютри. проДаЖба на 
коМпЮТри ВТора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

граДини, басЕЙни

ланДшафТЕн Ди-
заЙн, офорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

проДаВа Машини
косачка бчс се прода-
ва на тел. 0878/202-907. 
[5, 2]
Трифазна фураЖоМЕл-
ка се продава на тел. 
0898/760-616. [3, 2]

проДаВа МаТЕриали
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 18]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 18]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
каМина с водна риза - 
13 kW, се продава на тел. 
0897/665-022. [6, 5]
пЕчка за дърва и въгли-
ща „Чудо“ - нова, неиз-
ползвана, изгодно - 35 
лв., се продава на тел. 
0888/412-873. [4, 3]
хлаДилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0894/302-366. [5, 1]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 12]
финикоВа палМа - 30 
г., се продава на тел. 
0878/651-615. [11, 2]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 1]
цЕнТрофуга за мед се 
продава на тел. 0988/812-
361. [5, 1]

ЖиВоТни проДаВа
кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 6]
оВцЕ-МаЙки сЕ прода-
ват на тел. 0899/726-607. 
[5, 1]

проДаВа грозДЕ
грозДЕ - ркацители, мис-
кет, димят, мерло, кабер-
не, се продава на тел. 
0897/953-766. [5, 4]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа купува тел. 
0895/752-838. [22, 18]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 18]
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ЕроТика
прЕДлагаМ сТанДарТ-
ни масажи за сериозни 
хора на мой терен, те са 
много сочни, еротични  - 
Габриела, 0895/039-942. 
[11, 1]

услуги на ниски цени 
предлага 26-годишна - 
ниска, слаба, може и на 
мой или Ваш терен - тел. 
0894/258-646. [11, 7]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]
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билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър Жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саЖ
 МаникЮр, пЕДикЮр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕбЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

запознансТВа
Търся си другарка за съвместен живот, образована 
и културна, с добра визия и добър характер, сама. Аз 
водя скромен живот, не пия и не пуша, обичам да 
помагам. Живея във вилата си в кметство Поповци и 
отговарям на телефон 0897/479-885 - Атанас Атана-
сов. [5, 5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ с камион до 

два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 

18]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 11]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 7]
ТранспорТ с обемен 
бус, самосвал и работни-
ци - тел. 0878/428-125. 
[28, 2]

уроци, курсоВЕ
шофьорски курсоВЕ категория „В“ - тел. 0897/665-
022. [6, 5]
учЕбЕн цЕнТър „опиДа 88“. курсоВЕ за ка-
ТЕгории а1, а, В, с, сЕ, D. Курсове по Наредба 
41 - карта за квалификация на водача (превоз 
на товари и пътници), Наредба 40 - превоз на 
опасни товари (ARD), Наредба 36 - провеждане на 
психологически изследвания. Тел. 067/534-900, 
0898/883-358, 0888/325-413 [33, 14]
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СтЕфкА БУРмОВА

	 С	благотворителен	кон-
церт	 в	 зала	 „Възражда-
не“,	 организиран	 от	 ЖБД	
„Майчина	грижа“,	габровци	
почетоха	 паметта	 на	 една	
от	 емблемите	 на	 Габро-
во	 -	 Александър	 Керков,	
първият	 български	 компо-
зитор	 на	 фанфарна	 музи-
ка,	 музикант	 и	 музикален	
педагог.	
	 Близо	 500	 лева	 за	 по-
строяване	 на	 скулптура	
на	Керков,	 която	ще	бъде	
разположена	 на	 улица	
„Радецка“,	събраха	органи-
затгорите	на	събитието.	
	 Автор	 на	 проекта	 за		
монумент	 е	 габровският	
скулптор	 Георги	 Балаба-
нов.
	 На	 концерта	 беше	
показан	 документалният	

филм	 „Вечният	 музикант“	
от	 1979	 г.	 на	 режисьора	
Оскар	 Кристанов,	 по	 сце-
нарий	 на	 Христо	 Илиев	
–	 Чарли.	 На	 сцената	 из-
лязоха		Цветомир	Цанков,	
ВГ	 „Усмивките	 на	 Габро-
во“,	Клуб	по	спортни	танци	
„Ритмика“.	
	 Цветомир	 Цанков,	 из-
вестен	 като	 Цецо	 Джаза,	
казва,	 че	 поне	 три	 пъти	
е	имал	повод	да	гледа	на	
голям	 екран	 „този	 малък	
шедьовър	 на	 българската	
документалистика.	 И	 след	
като	 в	 Дома	 на	 хумора	
и	 сатирата	 имахме	 въз-
можност	 да	 си	 споделим	
„Треска	за	злато“	на	Чарли	
Чаплин,	 и	 след	 като	 си	
припомнях	на	домашно	ви-
део	 „Окото	 на	 дявола“	 на	
Бергман,	филмът	на	Крис-
танов	 „Вечният	 музикант	

Александър	 Керков“	 беше	
поредното	 ми	 съприкос-
новение	с	 голяма	личност	
-	 проводник	 на	 джаза	 в	
България	 в	 началото	 на	
века,	зевзек,	човек,	възпи-
тавал	децата	в	любов	към	
изкуството	 музика,	 чийто	
празник	някак	изпразнува-
хме.	 Изгледайте	 „Вечният	
музикант“,	моля	Ви!	И	на-
мерете	 начин	 да	 дарите	
средства	 -	 дори	 скромни	
-	 за	 паметник	 на	 Керката	
в	 Габрово!	 Идеята	 си	 за-
служава!“.
	 Специално	 за	 благот-
ворителния	 концерт	 га-
бровският	музикант	и	ком-
позитор	Илко	Илиев	прави	
дигитална	 възстановка	 на	
марша	 на	 Керков	 по	 на-
мерени	от	него	партитури,	
написани	 лично	 от	 Алек-
сандър	Керков	и	изпълнен	

за	първи	път	на	живо	през	
1954	година	от	ученическа-
та	духова	музика	на	ТМЕТ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“	
при	откриването	на	стади-
он	„Христо	Ботев“	в	Габро-
во.	
 * * *
	 Александър	 Керков	 е	
роден	 на	 18	 август	 1901	
г.	 в	 Габрово.	В	своята	ав-
тобиография	 той	 пише:	
„Произхождам	 от	 бедно	
многодетно	 занаятчийско	
семейство.	Баща	ми	беше	
работник	 –	 опинчар	 (май-
стор	 на	 цървули).	 Майка	
ми	 -	 домакиня.	 С	 голяма	
мъка	и	труд	баща	ми	можа	
да	 отгледа	 5	 деца	 –	 все	
момчета.	Баща	ми	е	участ-
вал	 в	 четата	 на	 Цанко	
Дюстабанов	 като	 свръзка	
(куриер),	 взел	 е	 участие	
в	 освободителната	 война.	
Като	 трофей	 от	 нея	 му	 е	
останал	 един	 боен	 бара-
бан	 –	 руски	 (един	 ценен	
експонат,	 който	 сега	 се	
намира	 в	 габровския	 му-
зей,	 за	 което	 е	 награден	
със	 сумата	 от	 5000	 лв.,	
признат	 за	 опълченец	 с	
ДВ,	брой	221	от	9	септем-
ври	1936	г.)...	От	детинство	
работех	чужда	работа	и	се	
учих	 до	 I-ви	 прогимназиа-
лен	клас	в	Габрово“.	
	 На	14-годишна	възраст	
Керков	се	премества	в	Со-
фия	при	вуйна	си	Стефана	
–	 съпруга	 на	 Иван	 Гюзе-
лев,	брат	на	майка	му,	къ-
дето	 завършва	 основното	
си	образование.	Постъпва	
като	 доброволец	 в	 музи-
ката	на	 І-ви	пехотен	полк,	

а	 след	 това	 в	 симфонич-
ния	 оркестър	 на	 маестро	
Георги	Атанасов.	 По	 него-
во	 настояване	 завършва	
средния	клас	на	Музикал-
ната	академия	през	1925	г.,	
където	 изучава	 виолонче-
ло	и	цугтромбон.	В	София	
попада	в	творческата	сре-
да	на	композитори	и	опер-
ни	 певци,	 които	 стават	
негова	 пътеводна	 звезда	
в	 музикалното	 изкуство. 
	 Може	 би	 вече	 само	
по-възрастните	 габровци	
си	 спомнят	 човека,	 който	
продаваше	билети	на	Дър-
жавната	лотария	и	фишове	
на	 ТОТО	 2	 с	 пожелание-
то	 „наслука”,	 аранжирани	
с	 късметчета	 с	 оригинал-
ни	 афоризми	 като:	 „Ува-
жавай	 старостта,	 защото	
тя	 е	 твоето	 бъдеще”	 или	
„Всичко	е	вятър,	само	вя-
търът	 не	 е	 вятър”	 и	 др.,	
е	 отбелязано	 в	 матери-
ала	 на	 Държавен	 архив.	
Както	 и	 факта,	 че	 свири	
в	 оркестрите	 на	 немите	
кина	 „Майчина	 грижа”	 и	
на	 театъра.	 През	 1930	 го-
дина	 основава	 духовата	
музика	в	Техническото	учи-
лище	„Д-р	Никола	Васили-
ади”,	през	1931	година	-	и	
първия	 танцов	 оркестър,	
наречен	 „Джаз	 Керков”,	
който	ръководи	18	години. 
	 От	 1935	 до	 1947	 годи-
на	 създава	 10	 фанфарни	
училищни	музики,	 които	 с	
право	 са	 наречени	 „укра-
шение	 и	 гордост	 на	 род-
ния	 град	 Габрово”.	 Пър-
вата	 е	 при	 Девическото	
професионално	 училище	
на	 Женско	 благотвори-
телно	 дружество	 „Майчи-
на	 грижа”,	 следват	 при	 ІІ-
ра	 прогимназия	 „Неофит	
Рилски”,	 І-ва	 прогимназия	
„Радион	 Умников”,	 Падал-
ското	 основно	 училище,	
Детско	 общежитие-панси-
он	в	кв.	Етъра,	Дружество	
„Юнак”	от	село	Бичкиня,	в	
училищата	 „Христо	 Ботев”	
-	 село	 Бичкиня,	 „Васил	
Левски”,	„Митко	Палаузов”	
и	 в	 село	 Добромирка.	 За	
да	 задоволи	 нуждата	 от	
специален	 репертоар	 за	
фанфарните	 музики,	 тъй	
като	 тогава	е	имало	само	
2-3	 марша	 за	 този	 вид	
музика,	 и	 то	 не	 в	 българ-
ския	национален	стил,	той	
започва	да	създава	такъв.	
Композира	 и	 аранжира	

над	 44	 марша,	 12	 китки,	
9	 потпури,	 5	 концертни	
валса,	 хора,	 ръченици	 и	
др.,	които	се	съхраняват	в	
златния	фонд	 на	музикал-
ната	съкровищница.	В	Тех-
ническото	училище	Керков	
ръководи	още	и	хор	„Усър-
дие”,	 заедно	 с	 Никола	 Гу-
тев,	 създава	 и	 ръководи	
малък	 струнен	 ученически	
оркестър	 и	 ученически	
джазов	оркестър.
	 Александър	 Керков	 е	
основният	 организатор	 на	
Габровското	 весело	 те-
атро,	 заедно	 с	 Димитър	
Момин	 (Мичито	 Момин),	
Георги	 Гюлев	 и	 Димитър	
Сливков	 (Салютов),	 чии-
то	 представления	 имали	
невероятен	 успех.	 Негови	
приятели	 са	 колоритните		
Марио	 Каварадоси,	 Коста	
Балкански,	 Мишо	 Пагани-
ни,	Нуню	Фотографа.	
	 Личният	фонд	на	Алек-
сандър	 Керков	 в	 Габров-
ския	 архив	 е	 предаден	
лично	 от	 него	 през	 1966	
година	 и	 от	 неговия	 пле-
менник	Николай	през	1988	
г.,	 със	 съдействието	 на	
г-жа	 Мария	 Семерджие-
ва.	 Съдържа	 135	 архивни	
единици,	 от	 които	 46	 с	
партитури	 на	 маршове	 и	
потпури	и	щимове	за	фан-
фарна	 музика,	 написани	
или	 преработени	 от	 Кер-
ков,	 над	 150	 снимки,	 спо-
мени	за	баща	му,	списъци	
на	 негови	 произведения	
и	 на	 музиканти	 от	 духо-
вите	 музики,	 стихосбирка	

на	 Димитър	 Сливков-Са-
лютов	 и	 др.	 Големите	 по	
габарит	 афиши	 (над	 23)	
илюстрират	 дейността	 на	
танцовия	 оркестър	 „Джаз	
Керков”	 –	 концерти,	 учас-
тия	 в	 благотворителни	
утра,	танцови	забави,	теа-
трални	 представления.	 На	
афишите	 неотменно	 стои	
емблемата	 на	 оркестъра	
–	 пеещото	 магаре,	 и	 за-
бавните	текстове	като:	„За	
весели,	 бохемски,	 танцо-
ви	вечери	на	дансинга	на	
бай	 Илия.	 Вход	 –	 бръкни	
колкото	извадиш”;	за	 тра-
диционния	 бал	 с	 маски	
-	 „За	 най-добрите	 маски	
–	 премия“.	 „Задължителен	
бой	 с	 конфети,	 серпанти-
ни	 и	 пуканки“.	 „Взети	 са	
всички	телефонни	номера,	
на	всички	доктори	в	града,	
за	даване	на	първа	помощ	
при	 случай	 на	 припадък	
или	 прегазване	 от	 някое	
магаре!	 Край	 ...	 Иване,	
Иванчо	...	и	тази	нощ	няма	
да	 се	 спи”	 и	 още	 мно-
го	 други	 забавни	 покани. 
	 Александър	Керков	по-
чива	 на	 31	 октомври	 1987	
г.	в	Габрово.
	 „Има	хора,	които	идват	
и	си	отиват,	без	да	оставят	
следа	 след	 себе	 си.	 Но	
има	 и	 други,	 като	 Алек-
сандър	Керков,	Бат	Сашо,	
които	си	отиват,	оставайки	
завинаги	в	паметта	и	сър-
цата	 на	 хората”	 -	 така	 е	
започнал	спомените	си	за	
Керков	неговият	приятел	и	
музикант	Николай	Антонов.

С íов коíцерт зà Алекñàíäър Керков проäължи
íàáирàíето íà ñреäñтвà зà пàметíик íà музикàíтà

По	 повод	 1	 октомври	
-	 Деня	 на	 поезията	 и	 му-
зиката,	в	Народно	читали-
ще	 „Зора-1872”	 -	 кв.	 Нова	
махала	се	състоя	първото	
литературно	четене	на	сти-
хове	 на	 местни	 поети.	То	
беше	 белязано	 с	 особена	
откровеност	 и	 наситено	

с	 много	 емоции,	 защото	
прозвучалите	стихове	бяха	
посветени	 на	 места,	 хора	
и	 събития,	 добре	 познати		
и	съпреживяни	със	слуша-
телите.	

За	първи	път	пред	пуб-
лика	прочете	свои	стихове	
Владимир	Ангелов:	

„Дъгата на душата ми 
е в сиво
и отново - черно и мъгливо
редят се бледи цветове,
пастелно сиви – 
цели светове...”. 
Райко	 Райков	 прочете	

стихове	 на	 сестра	 си	 На-
дежда	 Хаджирайкова-Ма-
долева:	

„В бащино огнище
 няма вече огън-
съчки да запеят, 
да пламтят, 
да греят;
няма и жарава – 
пепелта остава,
че да наторява – 
тъй следа оставя...”. 
Тодор	 Мандалиев,	 жи-

вял	 дълги	 години	 в	 квар-
тала,	 беше	 оставил	 свои	
стихове:	

„Благодаря Ви, хора!
Защото трудно 
отгледахте ни,
нас – вашите деца
и знаехте -
нам обич нужна е,
а не само обувки 
и храна,
защото без любов 
човекът оскотява,
 дори и полудява...“. 
Свои	 нови	 стихове	

прочете	Росица	Кънева:
„Потомка на 
ножарски род
от труд не се свеня

през трудностите 
диря брод
и хляба си ценя...”.
Прочетени	 бяха	 три	

стихотворения	 на	 лауре-
атката	на	много	национал-
ни	конкурси	Петя	Цонева,	
която	 разплака	 публиката	
с	посвещението	си:	

„на празното училище в 
родното място на дедите ми

но си тук – 
разградено, 
забравено, 
мамино, празно.
Шепа пръснати букви  

 са твоят 
учителски глас.
Ще научиш ли 
днешното време 
„родина” да казва
„майка”, „татко”,
и „обич”, и „хляб”, 
както в първия клас?”.
Минорното	 настроение	

беше	сменено	от	веселите	
стихчета	на	новомахленче-
тата	Никола	Николов	Дая-
на	 Манолова	 и	 Преслава	
Косева.	

Всички	 прочетени	 сти-
хове	са	непубликувани	до-
сега.	

Амбицията	на	читалищ-
ното	 настоятелство	 е	 до	
следващия	Ден	на	поезия-
та	през	2019	година	те	да	
бъдат	 отпечатани	 в	 бро-
шура.

Проектът на скулптора Георги Балабанов, който ще бъде реализиран на централната габров-
ска улица „радецка“  в близост до храма „Успение Богородично“

	 За	 да	 изразят	 уваже-
нието	 и	 обичта	 си	 към	
възрастните	 хора,	 да	 им	
покажат,	че	не	са	безраз-
лични	към	тях,	да	им	дарят	
усмивка,	 на	 3	 октомври	
децата	 от	 подготвителна	
група	 6	 г.	 „Маргаритка”	 от	
Детска	градина	„Ран	Боси-
лек”	в	Габрово	поздравиха	
с	 празника	 възрастните	
хора	 от	 Дома	 за	 хора	 с	
увреждания	 в	 парк	 „Мар-
котея”.
	 С	 много	 вълнение,	 ус-

мивки	 и	 бурни	 аплодис-
менти	 присъстващите	 на	
тържеството	 наградиха	
прекрасните	 изпълнения	
на	малките	певци,	рецита-
тори	и	танцьори.	Включиха	
се	с	удоволствие	в	подгот-
вените	за	тях	танци	и	игри.
	 Съпричастни	 с	 праз-
ника	бяха	и	родителите	на	
децата	 от	 групата,	 които	
бяха	 подготвили	 специал-
ни	подаръци	–	дарение	за	
всички	възрастни.
	 1	октомври		е		обявен	

за	 Международен	 ден	 на	
възрастните	 хора	 с	 реше-
ние	 на	 Общото	 събрание	
на	 ООН	 от	 14	 декември	
1990	 г.	 В	 едно	 цивилизо-
вано	общество	няма	нищо	
по-естествено	 от	 внима-
нието	 и	 грижите	 към	 хо-
рата	 от	 третата	 възраст.		
Старостта	 е	 естествена	
част	 от	 живота	 на	 всеки	
един	 човек	 и	 е	 добре	 с	
общи	 усилия	 да	 направим	
така,	 че	 тя	 да	бъде	изжи-
вяна	достойно!

детñкà ãрàäиíà „Рàí Боñилек” позäрàви възрàñтíите 
хорà от домà зà хорà ñ уврежäàíия зà 1 октомври

Първо литерàтурíо четеíе íà ñтихове от меñтíи 
поети ñе ñъñтоя в читàлището íà Новà мàхàлà  

 
 


