
Честит празник 
на българската адвокатура!
Уважаеми колеги, 
да си адвокат е дарба и мисия.
Желая ви здраве, нови успехи 
и сполука при справяне с 
предизвикателствата на 
живота и професията!
адв. Евгени Попов - председател 

на  Адвокатска колегия - Габрово
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 Кметът	на	Габрово	Таня	
Христова	и	инж.	Йиндржих		
Худи,	експортен	мениджър	
на	 чешката	 фирма	 СОР	
ЛИБХАВИ	ООД,	подписаха	
договор	 за	 доставка	 на	 3	
броя	нови	12-метрови	CNG	
автобуси.	 На	 церемонията	
присъстваха	 посланикът	
на	Република	Чехия	Душан	
Щраух	 и	 Емил	 Кимак	 -	
търговски	представител	за	
България.
	 	 	 „Автобусите	 ще	 бъдат	
специално	 изработени	 за	
Габрово	 в	 съкратени	 сро-
кове.
	 Те	ще	са	част	от	транс-
портната	 услуга	 в	 нашия	
град	 и	 дават	 началото	 на	
един	 важен	 етап	 в	 об-

новяване	 на	 обществения	
транспорт	 на	 Габрово.	
Това	е	част	от	отговорната	
политика	 да	 инвестираме	
в	 екологични	 решения	 от	
една	 страна	 и	 от	 друга	
-	 да	 работим	 за	 качест-
вен	и	достъпен	обществен	
транспорт“,	 каза	 кметът	
Таня	Христова.
				„Автобусите	имат	вмес-
тимост	 85	 пътника,	 пред-
видени	 са	 места	 за	 хора	
с	 увреждания	 и	 за	 май-
ки	 и	 колички.	 Автобусите	
са	 нископодови	 и	 позво-
ляват	 лесно	 качване	 на	
пътниците,	 имат	 платфор-
ма	 за	 инвалидни	 колички.	
Снабдени	са	с	климатични	
инсталации,	 с	 видеонаб-
людение.	 Всеки	 един	 от	
тях	струва	432	000	лв.	без	

ДДС.	 За	 съжаление,	 са	
само	 три.	 Автобусите	 са	
на	природен	газ,	вероятно	
ще	 бъдат	 зелени,	 те	 са	
едни	 от	 най-икономични-
те	 в	 градския	 транспорт.	
Текат	 обществени	 поръч-
ки	 за	 доставка	 на	 още	
три	 12-метрови	и	 на	осем	
9-метрови	 автобуси.	 А	
също	така	чрез	обществе-
на	 поръчка	ще	 се	 внедри	
система	за	информация	на	
пътниците,	ще	бъдат	поста-
вени	104	табла	за	спирки-
те.	 Изпълнител	 ще	 е	 „Си-
менс“	 -	 България.	 Това	 е	
само	началото,	на	габров-
ския	градски	транспорт	са	
необходими	над	40	автобу-
са“,	 обясни	 ръководителят	
на	проекта	Климент	Кунев.
	 	 Инж.	 Йиндржих	 Худи	

разказа,	че	фирмата	му	е	
вторият	 най-голям	 произ-
водител	на	автобуси	в	Че-
хия.	 Сега	 се	 произвеждат	
50	на	сто	дизелови	и	50	на	
сто	електробуси	и	на	газ.	
	 „Произвеждат	 се	 око-
ло	 700	 автобуси	 годишно,	
има	 около	 750	 служители.	
Основният	 пазар	 са	 Че-
хия	 и	 Словакия,	 а	 вече	 и	
Полша,	 Русия,	 България,	
прибалтийските	 държави,	
Германия,	Швейцария.	На-
сочени	 сме	 към	 екологич-
но	чисти	автобуси	и	елек-
тробуси.	 Тези,	 които	 ще	
произведем	 специално	 за	
Габрово,	са	с	неръждаема	
каросерия,	 екологично	
чисти,	с	ниска	употреба	на	
гориво.	

продължава на стр. 2

Гàáрово купувà 3 нови àвтоáуñà нà ãàз
Кметът Таня Христова и инж. Йиндржих Худи от чешката фирма СОР ЛИБХАВИ ООД подписаха договор за доставка

	 Тя	 представи	 пред	 ди-
пломата	 особеностите	 на	
региона,	 икономическия	
облик,	 възможностите	 за	
туризъм	 и	 инвестиции	 и	
обясни,	 че	 се	 търсят	 раз-
лични	начини	за	развитие,	
като	една	от	приоритетни-
те	 области	 за	 Габрово	 са	
високите	технологии.		
	 Презентирани	 бяха	
фирмите,	 които	 очертават	
индустриалния	 облик	 на	
област	 Габрово,	 Техниче-
ския	 университет	 и	 раз-
войната	 дейност,	 която	
осъществява	 той.	 Широ-
кият	спектър	от	производ-
ства	 в	 региона	 и	 завою-
ваните	 постижения	 напра-
виха	 силно	 впечатление	
на	посланика,	 който	беше	
категоричен,	 че	 Габрово	
има	много	 какво	да	пока-
же.	
 продължава на стр. 2

Чешкият поñлàник Н. Пр. Душàн Щрàух ñе 
ñрещнà ñ оáлàñтния упрàвител Невенà Петковà

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Осемдесет	и	 три	 годи-
шен	 пешеходец	 пострада	
в	 центъра	 на	 Габрово,	 в	
района	 на	 пазара.	 Вчера	
от	 Областната	 дирекция	
на	 МВР	 в	 Габрово	 съоб-
щиха,	че	инцидентът	е	ста-
нал	 около	 11	 часа	 на	 20	
ноември	 на	 кръстовището	
между	 улиците	 „Шипка“	 и		
„Отец	Паисий“.
	 Пешеходецът	 е	 бил	
ударен	 от	 лек	 автомобил	
„Ситроен	Берлинго“	с	вар-
ненска	 регистрация,	 упра-
вляван	 от	 53-годишен	 жи-

тел	на	Габрово.	
	 Веднага	 е	 бил	 транс-
портиран	 и	 прегледан	 от	
екип	на	Центъра	за	спеш-
на	 медицинска	 помощ,	 а	
после	 е	 останал	 за	 лече-
ние	 и	 наблюдение	 в	 хи-
рургичното	 отделение	 на	
габровската	 болница	 „Д-р	
Тота	Венкова“.	
	 Поставена	 му	 е	 диа-
гноза	„комоцио“.
	 И	двамата	участници	в	
инцидента	са	били	изпроб-
вани	за	алкохол,	но	такъв	
не	 е	 констатиран	 нито	 у	
пешеходеца,	 нито	 у	 вода-
ча.	

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Днес	 18	 сръбски	 уче-
ници,	 които	 гостуват	 по	
проект	на	Професионална-
та	 гимназия	 по	 туризъм	 -	
Габрово,	ще	посетят	поста-
новката	на	Петринел	Гочев	
„Отшелника“	 в	 габровския	
драматичен	 театър.	 Преди	
това	 гостите,	 които	 са	 и	
сръчни	 майстори-кулина-
ри,	ще	 почерпят	 във	фоа-
йето	публиката	с	по	парче	
типична	 сръбска	 баница,	
която	 сами	 са	 направили.	
Постановката	е	от	19	часа.	
			„На	1	декември	в	събот-

ното	приключение	в	театъ-
ра	 ще	 гостува	 габровски	
частен	 театър,	 наречен	
„Малка	 театрална	 ком-
пания“.	 Представлението	
е	 „Каквото	 дядо	 напра-
ви,	все	е	хубаво“	по	Ханс	
Кристиян	Андерсен.	 Режи-
сьор	 е	 Емил	 Димитров.	
Театърът	има	няколко	реа-
лизирани	 проекта	 по	 про-
грама	 „Култура“	 на	Общи-
на	 Габрово.	 Наскоро	 той	
завърши	 спектакъла	 „Ос-
тровът	 на	 съкровищата“,	
който	 е	 първата	 в	 Евро-
па	 театрална	 постановка	
с	 виртуална	 реалност.	 На	

15	декември		от	10.30	часа	
е	 следващото	 съботно	
приключение,	 тогава	 ще	
бъде	премиерата	на	новия	
спектакъл	 на	 габровския	
театър	„Приключенията	на	
Лиско“	 по	 Борис	Априлов.	
Режисьор	 е	 Петринел	 Го-
чев“,	 съобщи	 останалите	
театрални	новини	директо-
рът	 на	 габровския	 театър	
Петко	Койчев.
	 Следващото	 предста-
вление	на	„Приключенията	
на	Лиско“	ще	 е	 на	 21	 де-
кември,	 то	ще	 е	 вечерно,	
за	да	могат	да	го	посетят	
повече	семейства	с	деца.	

	 Каталогът	 „Габровски	
сокайни	 шевици”	 предиз-
вика	 истински	 фурор.	 Из-
лязъл	от	печат	на	7	ноем-
ври	 и	 представен	 същия	
ден	 пред	 широката	 об-
щественост,	 за	 около	 две	
седмици	той	е	изчерпан.
	 Екипът	на	РИМ	дори	се	
шегува,	че	за	този	период	
музеят	 е	 станал	 място	 за	
разпращане	 на	 куриерски	
пратки.	От	страната	и	чуж-
бина,	дори	хора,	които	жи-
веят	 на	 други	 континенти,	
са	 поискали	 да	 получат	
ценното	 издание.	 Стоти-
ците	 заявки	 идват	 чрез	
Фейсбук	 и	 на	 музейната	
поща.	 Българи,	 които	 жи-
веят	 в	Австрия,	 Германия,	

Испания,	Бразилия	и	други	
страни,	вече	са	собствени-
ци	 на	 „Габровски	 сокайни	
шевици”.
	 „Заявките	продължават	
да	 валят.	 Възнамеряваме	
да	 отделим	 неголям	 фи-
нансов	 ресурс	 и	 да	 отпе-
чатаме	 още	 екземпляри.	
Хората	заявяваха	желание	
да	 си	 закупят	 каталога,	
но	първото	му	издание	се	
разпространява	 безплат-
но,	 тъй	 като	 е	 финанси-
рано	 по	 програма	 „Култу-
ра”	 на	 Община	 Габрово”,	
разказва	 Росен	 Йосифов,	
главен	 уредник	 на	 РИМ	 –	
Габрово.	Той	 споделя,	 че	
е	 имало	 предварителна	
информация	 за	 общест-

вената	 необходимост	 от	
издаване	 на	 каталог	 с	 га-
бровски	 сокайни	 шевици,	
но	 никой	 не	 е	 допускал	
колко	много	хора	се	инте-
ресуват	от	темата.	От	РИМ	
–	 Габрово	 заявиха,	 че	 в	
началото	на	декември	нов	
тираж	ще	бъде	отпечатан,	
който	желае,	ще	може	да	
си	закупи	екземпляр.
	 През	 пролетта	 проек-
тът	 „Красотата	 на	 Габров-
ската	сокайна	шевица”	ще	
бъде	представен	в	София.	
	 Партньори	 на	 РИМ	 -	
Габрово	в	проекта	„Красо-
тата	на	габровската	сокай-
на	шевица”	са	ЕМО	„Етър”	
и	Музей	към	АИР	 „Божен-
ци”.

Бълãàри от Брàзилия, Авñтрия, Гермàния и Иñпàния 
поръчвàт кàтàлоãà „Гàáровñки ñокàйни шевици”

Зà тàлàнтливите äецà в 
нерàвноñтойно положение8

Сръáñки ученици нà теàтър в 
Гàáрово, черпят пуáликàтà ñ áàницà

Блъñнàхà 83-ãоäишен пешехоäец 
крàй центрàлния пàзàр в Гàáрово



2 22 ноември 2018 г.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 26.11.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	
възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Севлиево,	с.	Душево	 (част	от	
абонатите,	захранени	от	ТП	3)	и	с.	Музга	(абона-
тите,	захранени	от	ТП	2). 
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Продължава от стр. 1
	 Обсъдена	 беше	 въз-
можността	 при	 следваща	
визита	 на	 Негово	 превъз-
ходителство	да	се	посетят	
на	място	 различни	фирми	
заедно	 със	 заместник-по-
сланика	 и	 директора	 на	
Чешката	 агенция	 за	 под-
помагане	 на	 търговията	
CzechTrade,	 за	 да	 се	 на-
правят	 най-добри	 предло-
жения	 за	 двустранни	 биз-

нес	отношения.	
	 Негово	 превъзходител-
ство	 Душан	 Щраух	 раз-
гледа	 и	 детската	 изложба	
„Моят	 безопасен	 път	 до	
училище“,	 разположена	
в	 сградата	 на	 Областна-
та	 администрация,	 която	
представлява	своеобразен	
апел	 към	 всички	 участни-
ци	в	движението	да	бъдат	
внимателни	 и	 толерантни	
на	пътя.

Чешкият поñлàник Н. Пр. Душàн 
Щрàух ñе ñрещнà ñ оáлàñтния 
упрàвител Невенà Петковà

Продължава от стр. 1
	 Автобусите	 имат	 4	
врати,	 което	 е	 удобно	 за	
слизането	 и	 качването	 на	
пътници.	Искам	да	обещая,	
че	 те	ще	бъдат	 в	 Габрово	
догодина	през	месец	май“,	
каза	той.
	 Чешката	 компанията	 е	
избрана	 с	 открита	 проце-
дура	 по	 ЗОП	 в	 рамките	
на	проекта	за	развитие	на	
устойчив	 градски	 транс-
порт	на	Габрово,	осъщест-
вяван	 с	финансовата	 под-
крепа	на	Оперативна	про-
грама	 „Региони	 в	 растеж”	
2014-2020	г.

	 „С	 голяма	 радост	
дойдох	 в	 Габрово,	 за	 да	
присъствам	 на	 подпис-
ване	 на	 договора.	 Една	
от	задачите	ми	е	да	под-
крепям	 икономическата	
дипломация.	 Когато	 по-
сещавам	 други	 градове	
в	 България,	 обяснявам	
колко	 качествен	 е	 чеш-
кият	продукт,	но	за	съжа-
ление,	рядко	се	осъщест-
вява	контакт.	Затова	съм	
много	 щастлив	 за	 днеш-
ното	 подписване.	 Пока-
нен	 съм	 през	 май	 и	 на	
карнавала	 на	 Габрово“,	
каза	посланик	Щраух.

Гàáрово купувà 3 нови 
àвтоáуñà нà ãàз

Оáичàте äà творите? Иñкàте äà провокирàте 
ñеáе ñи и äà ñъзäàäете нещо крàñиво? 
Е, тоãàвà млàäежкият проект 
„И кàто „Изкуñтво” е точно зà вàñ!
	 На	23	ноември	(петък)	от	16.00	до	18.00	часа	
в	 ИМКА	 -	 Габрово	 ще	 се	 проведе	 първата	 от	
инициативите	на	група	съмишленици,	които	оби-
чат	 изкуството,	 част	 от	 техния	 проект	 „И	 като	
„Изкуство”.	
	 Тогава	ще	можете	да	се	насладите	на	твор-
ческите	 работи	 и	 на	 младежи	 и	 да	 опитате	
да	 рисувате	 върху	 коприна	 и	 текстил,	 да	 се	
запознаете	 с	 техниката	 на	 сухото	 плъстене,	
гайтанджийството	и	с	други	форми	на	младежко	
изкуство…
	 (Инициативата	 се	 организира	 от	 младежка	
инициативна	група,	с	помощта	на	млади	менто-
ри	от	Сдружение	 „ИМКА	 -	 Габрово“,	 в	рамките	
на	проект	„На	мен	ми	пука	за…	Габрово“,	с	под-
крепата	 на	 програма	 „Младежки	 дейности“	 от	
бюджета	на	Община	Габрово	за	2018	г.)

СТЕФКА БУРМОВА

	 Парламентарната	 гру-
па	 на	 Коалиция	 „За	 Бъл-
гария“	 е	 внесла	 39	 зако-
нопроекта,	 а	 съвместно	 с	
депутати	 от	 други	 парла-
ментарни	групи	–	11	зако-
нопроекта,	за	разглеждане	
в	 Народното	 събрание	 до	
25	 октомври	 2018	 г.,	 съоб-
щи	за	вестника	народният	
представител	 от	 групата	
на	социалистите	Кристина	
Сидорова.	 Законопроектът	
за	 изменение	 и	 допълне-
ние	 на	 Закона	 за	 публич-
ните	 финанси	 например	 е	
свързан	 с	 одобряването	
на	допълнителни	разходи/
трансфери	 за	 сметка	 на	

централния	 бюджет,	 като	
се	 предлага	 предоставе-
ната	 сега	 за	 това	 компе-
тентност	 на	 Министерски	
съвет	 да	 се	 „дефинира“	
като	изключение	/възмож-
ност	 да	 одобрява	 допъл-
нителни	 разходи/трансфе-
ри	 в	 размер	 на	 1	 на	 сто	
от	 разчета	 на	 приходите	
по	 консолидираната	 фи-
скална	 програма/	 от	 пра-
вилото	 за	 компетентност	
на	 Народното	 събрание.	
Кристина	 Сидорова	 ко-
ментира,	 че	 действащата	
сега	 разпоредба	 на	 чл.	
109,	 ал.	 3,	 уреждаща	 въз-
можността	 Министерски	
съвет	 да	 одобрява	 допъл-
нително	 разходи/трансфе-

ри,	 при	 единственото	 ус-
ловие/ограничение	–	да	не	
се	 нарушава	 салдото	 на	
държавния	 бюджет,	 съз-
дава	 реални	 предпостав-
ки	 за	 порочна	 практика,	
при	която	в	зависимост	от	
партийните	си	пристрастия	
и	 политически	 предпочи-
тания	 МС	 може	 по	 своя	
произволна	 преценка	 да	
променя	 бюджетните	 вза-
имоотношения.	Това	по	съ-
щество	е	първична	уредба,	
за	 която	 –	 както	 вече	 е	
посочено	 –	 конституцион-
ният	 законодател	 поставя	
условие	 да	 се	 извършва	
само	 със	 закон.	 Разпо-
редбата	 отваря	 пътя	 и	 за	
несправедливо	 облагоде-

телстване	 на	 общини,	 чи-
ито	кметове	и	мнозинства	
в	общинските	съвети	са	от	
политическите	 сили,	 излъ-
чили	правителството	и	съ-
ответно	дискриминиране	и	
политико-бюджетно	 санк-
циониране	 на	 общините,	
чиито	 кметове	 и	 мнозин-
ства	 в	 общинските	 съве-
ти	 са	 от	 партиите,	 съста-
вляващи	 парламентарната	
опозиция	 –	 обясни	 още	
Сидорова.	
	 Друг	 от	 внесените	 до-
кументи	е	свързан	със	За-
конопроект	 за	 изменение	
на	 Закона	 за	 българските	
лични	 документи.	 „В	 Бъл-
гария	 има	 около	 170	 хи-
ляди	 водачи	 на	 моторни	

превозни	 средства	 с	 раз-
лична	 степен	 на	 уврежда-
не	 –	 обясни	 тя.	 –	 Поради	
спецификата	 на	 тяхното	
увреждане	 преценката	 на	
съответствието	 на	 здрав-
ното	 им	 състояние	 с	 нор-
мативните	 изисквания	 за	
физическа	 годност	 на	 во-
дач	 на	 МПС	 се	 извърш-
ва	 пред	 специализирана	
транспортно-лекарска	екс-
пертна	 комисия.	 На	 тери-
торията	 на	 страната	 има	
само	 три	 такива	 експерт-
ни	 комисии	 –	 в	 София,	 в	
Пловдив	и	в	Горна	Оряхо-
вица.	 А	 това	 принуждава	
хиляди	хора	с	увреждания	
да	 пътуват	 стотици	 кило-
метри,	за	да	получат	удос-

товерение	от	транспортна-
та	лекарска	комисия.“	
	 В	 същото	 време,	 за	
разлика	от	останалите	во-
дачи	 на	 МПС,	 за	 които	
свидетелството	 за	 упра-
вление	 е	 валидно	 за	 10	
години,	 това	 на	 хората	 с	
увреждания	 е	 със	 срок	
на	валидност	до	5	 г.,	 кое-
то	 допълнително	 натовар-
ва	 хората	 с	 увреждания.	
Ето	 защо	 предложението	
е	 транспортните	 лекарски	
комисии	 да	 издават	 удос-
товерения	за	период	до	10	
години,	вместо	както	досе-
га	 –	 за	 срок	 от	 5	 години,	
което	 ще	 защити	 правото	
на	хората	с	увреждания	за	
равностойно	третиране.

	 Сред	 внесените	 зако-
нопроекти	 са	 още	 Зако-
нопроект	за	изменение	на	
Закона	 за	 собствеността	
и	 ползването	 на	 земедел-
ските	 земи,	 Законопроект	
за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Закона	за	храните,	
Законопроект	 за	 измене-
ние	и	допълнение	на	Зако-
на	за	концесиите,	Законо-
проект	за	личната	помощ,	
Законопроект	 за	 измене-
ние	 и	 допълнение	 на	 За-
кона	 за	 отговорността	 на	
държавата	 и	 общините	 за	
вреди,	 Законопроект	 за	
изменение	 и	 допълнение	
на	 Закона	 за	 приватиза-
ция	 и	 следприватизацио-
нен	контрол	и	др.		

ПГ нà Коàлиция „Зà Бълãàрия” е внеñлà в НС 39 зàконопроектà

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Габровката	 Цветелина	
Терзиева	 попита	 и	 получи	
отговор	от	Община	 Габро-
во,	 че	 подлезите	 до	 Ав-
тогарата	 и	 до	 Дома	 на	
хумора	 „следва	 да	 бъдат	
завършени	 най-късно	 до	
28.01.2019	г.“.
	 „Изпратих	 запитване-
то	 си	 на	 7	 ноември	 т.	 г.	
и	 на	 15	 ноември	 получих	
отговор	 –	 разказа	 вчера	
пред	„100	вести“		Цветели-
на	Терзиева,	доброволец	в	
неправителствена	 органи-
зация	 и	 активен	 гражда-
нин.	 -	 Живея	 в	 района	 и	
всеки	ден	виждам	как	въз-
растни	хора	и	деца	преси-
чат	 по	 най-опасен	 начин	
улиците	 около	 двата	 под-
леза,	 особено	 бул.	 „Сте-
фан	 Караджа“,	 до	 Автога-
рата.	 Ремонтът	 продължи	
доста	 дълго,	 а	 в	 момента	

даже	 не	 виждам	 и	 да	 се	
работи	по	тези	обекти,	за-
това	отправих	запитването	
до	Община	Габрово“,	обяс-
ни	г-жа	Терзиева.
	 Според	 отговора,	 по-
дписан	от	кмета	на	Габро-
во	 Таня	 Христова,	 „обек-
тите	 се	 изпълняват	 при	
условията	на	Закона	за	ус-
тройство	на	територията	и	
подзаконовите	 нормативни	
актове.	 Срокът	 за	 изпъл-
нение	 на	 строително-мон-
тажните	 работи	 на	 двата	
подлеза	все	още	не	е	изте-
къл	 и	 съгласно	известните	
към	момента	обстоятелства	
обектите	 следва	 да	 бъдат	
завършени	 най-късно	 до	
28.01.2019	г.“.
	 Полагат	 се	 усилия	 за	
скорошно	 завършване	 на	
дейностите	в	галериите	на	
двата	 подлеза.	 Последно-
то	 би	 осигурило	 възмож-
ност	 за	 безопасно	 и	 без-

препятствено	преминаване	
на	 пешеходци	 през	 тях,	
без	 това	 да	 затруднява	
процеса	 на	 инсталиране	
на	 автоматичните	 плат-
форми	за	майки	с	колички	
и	хора	с	увреждания.	
	 Ремонтът	 на	 подле-
за	 до	 Дома	 на	 хумора	 в	
Габрово	 започна	 в	 края		
на	януари	т.	г.	На	18	януа-
ри	т.	г.	от	Община	Габрово	
съобщиха:	 „Строителните	
дейности	включват	ремонт	
на	 настилките	 и	 прилежа-
щи	тротоари,	отводняване,	
осигуряване	 на	 съвремен-
но	 осветление,	 видеонаб-
людение	и	достъпна	среда	
посредством	 асансьорни	
платформи.	 Съгласно	 из-
искванията	 на	 Закона	 за	
устройство	 на	 територия-
та,	 изпълнителят	 е	 длъ-
жен	 да	 огради	 строител-
ния	обект	с	плътна	ограда.	
Във	връзка	с	това	и	с	цел	

избягване	 на	 инциденти,	
Община	 Габрово	 призо-
вава	 пешеходците,	 които	
пресичат	 пътните	 артерии	
в	 района,	 да	 преминават	
в	местата	с	обособени	пе-
шеходни	пътеки“.
	 Няколко	 месеца	 по-
късно	 –	 в	 края	 на	 юли	
т.	 г.,	 започнаха	 ремонтни-
те	работи	на	подлеза	при	
кръстовището	 между	 ул.	
„Д-р	 Н.	 Василиади“	 и	 ул.	
„Стефан	Караджа“	до	Авто-
гарата.	„Пешеходното	дви-
жение	ще	се	осъществява	
по	 съществуващите	 трото-
ари,	 покрай	 поставените	
ограждения,	което	удължа-
ва	 обичайния	 маршрут	 за	
достигане	 на	 регламенти-
раните	 места	 за	 пресича-
не.	Във	връзка	с	това	и	с	
цел	избягване	на	инциден-
ти,	 Община	 Габрово	 при-
зовава	 за	 пресичане	 да	
се	 използват	 само	обосо-

бените	 пешеходни	 пътеки	
на	 ул.	 „Стефан	 Караджа“	
и	 ул.	 „Д-р	 Н.	 Василиади“	
(срещу	Автогара	Габрово	и	
срещу	 бившата	 Консулта-
тивна	 поликлиника).	 Стро-
ителните	дейности	по	под-
леза	 включват	 ремонт	 на	
настилките	 и	 прилежащи-
те	 тротоари,	 отводняване,	
осигуряване	 на	 съвремен-
но	 осветление,	 видеонаб-
людение	и	достъпна	среда	
посредством	 асансьорни	
платформи.
	 Ремонтите	 и	 на	 двата	
подлеза	 са	 част	 от	 про-
ект	„Развитие	на	устойчив	
градски	транспорт	на	град	
Габрово“.	Той	 се	 осъщест-
вява	 с	 финансовата	 под-
крепа	на	Оперативна	про-
грама	 „Региони	 в	 растеж”	
2014-2020	 г.,	 съфинансира-
на	 от	 Европейския	 съюз	
чрез	Европейския	фонд	за	
регионално	развитие.

Гàáровкà попитà, Оáщинàтà отãовори: Поäлезите 
„ñлеäвà äà áъäàт зàвършени äо 28.01.2019 ã.”

СТЕФКА БУРМОВА

	 Голямата	награда	от	50	
000	лева		на	Националната	
агенция	 за	 приходите	 от	
втория	 сезон	 на	 Лотари-
ята	 с	 касови	 бележки	 ще	
бъде	 изтеглена	 на	 10	 де-
кември	 2018	 г.,	 съобщиха	
от	пресцентъра	на	приход-
ната	администрация.	Оттам	
уточниха,	 че	 към	 момента	
за	 участие	 в	 надпревара-
та	са	регистрирани	над	28	
милиона	 касови	 бележки.	
Записаните	 досега	 в	 игра-
та	фискални	бонове	са	на	
стойност	 388	 млн.	 лева,	 а	
средно	 на	 един	 участник	
се	падат	по	около	370	реги-
стрирани	касови	бележки.
	 В	 понеделник	 в	 су-
трешния	блок	на	bTV	беше	

изтеглен	 поредният	 къс-
метлия	и	 това	е	Цветанка	
Христова	 от	 Вълчи	 дол,	
чиито	 регистрирани	 касо-
ви	 бележки	 й	 осигуриха	
чисто	нов	лаптоп,	подарък	
от	Лотарията.	Нейният	пе-
челивш	бон	е	на	стойност	
само	2	лева,	а	спечелени-
ят	от	нея	лаптоп	е	с	екран	
от	 15,6	 инча,	 харддиск	 с	
един	 терабайт	 памет,	 как-
то	 и	 с	 вградена	 опера-
ционна	система.	
	 Лотарията	с	касови	бе-
лежки	 доби	 популярност	
и	 в	 социалната	 мрежа	
Фейсбук.	 Там	 страницата	
на	 играта	 -	 https://www.
facebook.com/kasovbon,	
има	близо	5800	последова-
тели	и	5350	харесвания	от	
регистрирани	потребители.	

Над	 една	 четвърт	 от	 фе-
новете	 на	 Лотарията	 във	
Фейсбук	 са	 от	 столицата,	
а	75%	са	жени.
	 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.	 Както	
и	 през	 предходния	 сезон,	
данните,	 които	 трябва	 да	
бъдат	въведени	за	участие,	
са	 стойността	 на	 покупка-
та,	датата	и	часа,	в	който	е	
издадена	 касовата	 бележ-
ка.	 Няма	 ограничения	 за	
минимална	 или	 максимал-
на	 стойност	 на	 покупките,	
допълниха	от	НАП.

Голямàтà нàãрàäà от 50 000 левà 
в Лотàриятà нà НАП ñ кàñови 
áележки ñе теãли нà 10 äекември

	 До	средата	на	ноември	
тази	 година	 са	 потвърде-
ни	 26	 огнища	 на	 Високо-
патогенна	 инфлуенца	 по	
птиците	 (ВПИП	 H5N8)	 в	 5	
административни	 области	
–	Добрич,	Пловдив,	Хаско-
во,	Стара	Загора	и	Ямбол.	
Общият	 брой	 на	 птиците	
във	 всички	 засегнати	 пти-
цевъдни	 стопанства	 е	 над	
1	000	000	бр.	14	са	огнища-
та	 в	 животновъдни	 обекти	
за	 отглеждане	 на	 патици	
мюлари,	 6	 при	 кокошеви	
(като	 едно	 е	 във	 ферма	
с	 бройлери),	 5	 -	 в	 задни	
дворове,	1	-	в	дивечовъдно	
стопанство.
	 Предприетите	 мерки	
целят	 ранно	 откриване	
на	 инфектирани	 с	 виру-
са	 птици,	 предотвратяване	
разпространението	 на	 за-
боляването	 и	 предпазване	

на	 птицевъдния	 сектор	 в	
останалата	част	от	страна-
та.	Стратегията	за	контрол	
на	 ситуацията	 включва	
мерки	 като:	 биосигурност	
в	 стопанствата;	 по-висо-
ка	честота	на	лабораторен	
контрол	за	доказване	лип-
са	 на	 инфекция	 с	 вируса	
(увеличен	 брой	 официални	
ветеринарни	 инспекции);	
движение	на	птици	в	и	от	
предпазните	 и	 надзорни	
зони	 не	 се	 допуска,	 само	
при	 изключенията,	 разпи-
сани	в	законодателството.
	 За	осъществяването	на	
превенция	 и	 контрола	 на	
заболяването	се	извършва	
и	 строг	 надзор	 с	 клинич-
ни	прегледи	в	птицевъдни-
те	 обекти,	 намиращи	 се	 в	
създадените	 предпазни	 и	
наблюдателни	 зони	 около	
констатираните	огнища.

	 С	 наложените	 мерки	
БАБХ	 се	 стреми	 към	 оз-
дравяване	 на	 сектора	 по	
отношение	на	болестта	ин-
флуенца.	 БАБХ	 също	 така	
настоява	 за	 самоконтрол	
и	 създаване	 на	 браншо-
ва	 организация,	 която	 да	
подпомага	 дейностите	 по	
контрола,	 който	 изпълня-
ва	 Агенцията.	 По	 време	
на	 инициираните	 от	 БАБХ	
многократни	срещи	с	пред-
ставители	 на	 птицевъдния	
сектор	 през	 последни-
те	 две	 седмици	 Агенция-
та	 и	 птицевъдната	 индус-
трия	 постигнаха	 съгласие,	
че	 надзорът	 е	 необходим	
и	 трябва	 да	 се	 прилага	
стриктно.	 Участниците	 в	
работните	срещи	се	обеди-
ниха	около	това,	че	мерки-
те	 са	 нужни	 за	 запазване	
на	международните	пазари	

на	птицевъдната	индустрия,	
осигуряване	 на	 нормална	
атмосфера	 за	 работа	 на	
фермите	 с	 птици,	 както	 и	
гарантиране	безопасността	
на	българския	потребител.
	 Междувременно	 във	
връзка	 с	 усложнената	
епизоотичната	 ситуация	
относно	 заболяването	 ин-
флуенца	 по	 птиците	 Евро-
пейската	комисия	повдигна	
въпроса	 за	 разширяване	
на	 настоящите	 зони	 на	
ограничения	 и	 създаване	
на	 допълнителна	 рестрик-
тивна	зона	в	страната,	коя-
то	 да	 включва	 територия-
та	 на	 областите	 Пловдив,	
Хасково	 и	 част	 от	 област	
Стара	Загора.	Основанията	
на	ЕК	са	свързани	основно	
с	 увеличаването	 броя	 на	
огнищата	 от	 началото	 на	
октомври	 2018	 г.,	 появата	

на	огнищата	в	едни	и	същи	
птицевъдни	 обекти,	 започ-
ващия	високорисков	сезон	
по	 отношение	 на	 заболя-
ването,	необходимостта	за	
предоставяне	 на	 гаранции	
пред	страни-членки	и	трети	
държави	във	връзка	с	дви-
жението	на	живи	домашни	
птици	и	яйца	за	люпене.
	 БАБХ	предложи	 на	Ев-
ропейската	 комисия	 въз-
можността	 за	 създаването	
на	 допълнителна	 зона	 да	
се	разгледа	след	окончате-
лен	анализ	на	резултатите	
от	засиления	надзор,	който	
се	прилага	в	момента.	
	 Актуална	 информация	
за	 огнищата	 на	 заболява-
нето	инфлуенца	по	птиците	
в	страната	може	да	наме-
рите	в	интерактивната	кар-
та,	 публикувана	 на	 сайта	
на	БАБХ.

Зàñиленият нàäзор нà птицевъäните оáекти в ñтрàнàтà проäължàвà
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ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

22 ч  Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, бълга-
рин

23 п  * Св. Амфилохий, еп. Иконийски. Св. Гри-
горий, еп. Акрагантийски. Св. благ. княз Алексан-
дър Невски
24 с * Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий
25 н  U 13 Неделя след Неделя подир Въз-
движение. Св. Климент Охридски. Св. Климент 
Римски. Св. Петър, еп. Александрийски (Отдание 
на Въведение Богородично)
26 п  Преп. Алипий Стълпник. Св. Стилиан Па-
флагонийски. Преп. Яков Отшелник
27 в  * Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк 
Яков Персиец. Преп. Паладий
28 с Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Ири-
нарх и Христо. Св. 15 свщмчци Тивериополски
29 ч Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк 

Филумен. Преп. Акакий Синайски

22 - 29 ноември

	 На	17	и	18	ноември	За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ският	 митр.	Антоний	 беше	
на	 посещение	 на	 Българ-
ската	 църковна	 община	
„Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 в	
Страсбург,	Франция.
	 На	 18	ноември	 той	ог-
лави	Св.	Литургия	в	храма,	
преотстъпен	 за	 ползване	
на	 Българската	 църковна	
община	в	града.	
	 Владиката	 беше	 в	
съслужение	 с	 енорийския	
свещеник	 Георги	 Стоя-
нов	 и	 о.	 Васил	 Бечевски	
от	 Българската	 църковна	
община	 „Св.	 Петка	 Тър-
новска“	 в	 град	 Манхайм,	
Германия,	 който	 беше	 до-
шъл	 заедно	 с	 църковното	
настоятелство	и	енориаши	
да	 участват	 в	 архиерей-
ската	 Св.	 Литургия.	 Пес-
нопенията	 по	 време	 на	
службата	 се	 изпълняваха	
от	певци	под	ръководство-
то	 на	 диригента	 Симеон	
Генов.
	 В	 края	 на	 богослу-

жението	 владиката	 про-
повядва	 върху	 неделното	
евангелско	 четиво	 за	 не-
разумния	 богаташ,	 който	

посветил	 целия	 си	 живот	
в	трупане	на	земни	богат-
ства,	а	останал	далече	от	
Бога	 и	 ближните.	 Митр.	

Антоний	 отбеляза	 поуката	
от	 евангелската	 притча	 –	
да	 богатеем	 за	 Бога,	 да	
полагаме	 усилия	 да	 слу-
жим	 на	 Бога	 и	 ближните	
и	 да	 живеем	 в	 хармония	
и	 близост	 с	 тях.	След	 ли-
тургията,	 в	 неформална	
обстановка,	 владиката	 се	
срещна	 с	 енориашите	 на	
местната	 и	 гостуващата	
общини	и	българи,	работе-
щи	 в	 европейските	 инсти-
туции	в	Страсбург.
	 Предишната	 вечер	
митр.	Антоний	беше	гост	в	
резиденцията	 на	 Постоян-
ния	 представител	 на	 Бъл-
гария	 към	 Съвета	 на	 Ев-
ропа	Катя	Тодорова,	която	
даде	 официална	 вечеря	 в	
чест	 на	 Негово	 Високоп-
реосвещенство.	 Владика-
та	 беше	 придружаван	 от	
о.	 Георги	 Стоянов.	 Сред	
гостите	 на	 вечерята	 бяха	
Йонко	Грозев	-	съдия	в	Ев-
ропейския	 съд	 по	 права-
та	на	човека	в	Страсбург,	
Лидия	 Михова	 -	 директор	

на	 Българското	 неделно	
училище	 „Христо	 Ботев“	 в	
Страсбург,	Христо	Христов	
-	 	 председател	 на	 Евро-
пейска	 асоциация	 „Кирил	
и	 Методий”	 в	 Страсбург,	
както	 и	 дипломати	 от	По-
стоянното	 представител-
ство.
	 На	 вечерята	 беше	 об-
съдена	 възможността	 да	
бъде	 построена	 или	 при-
добита	 църковна	 сграда	 в	
Страсбург	 за	 нуждите	 на	
българската	 православна	
общност	в	града.	
	 Бяха	дискутирани	и	ня-
кои	 актуални	 въпроси	 от	
националния	и	междунаро-
ден	 дневен	 ред,	 по	 които	
Българската	 православ-
на	 църква	 заема	 активна	
позиция.	 Сред	 тях	 бяха	
становището	 на	 страната	
ни	 за	 Истанбулската	 кон-
венция,	 както	 и	 спорните	
промени	 в	 Закона	 за	 ве-
роизповеданията,	 гласува-
ни	вече	на	първо	четене	в	
българския	парламент.

ДВЕРИ  НА ПРАВОСЛАВИЕТО

	 На	 21	 ноември	 в	 сто-
личната	 зала	 „България“	
се	 проведе	 празнична	 ве-
чер,	 посветена	 на	Въведе-
ние	Богородично	–	Ден	на	
християнското	 семейство	
и	 православната	 младеж.	
Проявата	 се	 организира	
от	Софийска	митрополия	и	
Софийската	филхармония	с	
благословението	на	Негово	
Светейшество	 Българския	
патриарх	 и	Софийски	мит-
рополит	Неофит.		
	 Според	 програмата	
празничната	вечер	е	запо-
чнала	с	посрещане	на	Не-
гово	 Светейшество	 патр.	
Неофит	 с	 песнопенията:	
„Отче	 наш“	 –	 източен	 на-
пев,	 гл.	 5	 и	 Тропар	 на	
празника	Въведение	Бого-
родично	 –	 източен	 напев,	
гл.,	 изпълнен	 от	 Софий-
ския	 свещенически	 хор	 с	
диригент	 ик.	 Кирил	 По-
пов.	 Встъпително	 слово	 е	
произнесъл	свещ.	Захарий	
Димитров,	 след	 което	 е	
започнал	празничният	кон-
церт	 от	 хорови	 изпълне-
ния	на	Хор	на	софийските	
момчета	с	 диригент	 проф.	

д-р	 Адриана	 Благоева,	
Певческа	 група	от	Софий-
ската	 духовна	 семинария	
с	ръководител	йером.	Ме-
летий,	 изпълнения	 на	 ан-
самбъл	 „Драгостин	 фолк	
национал“	 със	 специал-
ното	 участие	 на	 Пламен	
Бейкову	 и	 с	 художествен	
ръководител	проф.	Стефан	
Драгостинов.	 След	 тях	 е	
следвало	 изпълнение	 на		
Софийски	 свещенически	
хор	 с	 диригент	 ик.	 Кирил	
Попов,	 хорът	 е	 изпълнил	
„Приидите,	 православных	
собори“	–	„Слава“	на	„Гос-
поди	 воззвах“,	 гл.	 6,	 из	
службата	на	Св.	Йоан	Рил-
ски	Чудотворец,	музикална	
адаптация:	 Български	 па-
триарх	 Неофит,	 и	 „Чистая	
Дево“	 –	 текст:	 Св.	 Некта-
рий	 Егински,	 превод	 от	
гръцкия	оригинал:	д-р	Лю-
бомир	Игнатов	и	Божидар	
Христов.	 Редакция:	 Бъл-
гарски	патриарх	Неофит.	В	
програмата	 са	 участвали	
още	Смесен	хор	на	БНР	с	
диригент	 Любомира	 Алек-
сандрова	 и	 Национален	
филхармоничен	 хор	 „Све-
тослав	Обретенов“	с	дири-
гент	Славил	Димитров.

ДВЕРИ  НА ПРАВОСЛАВИЕТО

	 На	 17	 ноември	 Запад-
но-	 и	 Средноевропейски-
ят	 митр.	Антоний	 беше	 на	
официално	 архипастирско	
посещение	 в	 Българска-
та	 православна	 църковна	
община	 в	 Хага,	 Холандия,	
по	покана	на	нейния	пред-
стоятел	прот.	Йоан	Манев.	
Архиереят	отслужи	Св.	Ли-
тургия	 в	 храм	 „Св.	 архан-
гели	 Михаил	 и	 Гавриил“,	
който	 от	 няколко	 месеца	
е	 собственост	 на	 Българ-
ската	 православна	 църк-
ва.	Митр.	Антоний	 беше	 в	
съслужение	 с	 Белгийския	
и	 Холандски	 еп.	 Досипе	
(Доситей)	 от	 Грузинската	
православна	 църква,	 ар-
хим.	 Атанасий,	 протосин-
гел	 на	 Западно-	 и	 Сред-
ноевропейска	 епархия,	 и	
предстоятеля	 на	 храма	
прот.	 Йоан	Манев.	 Песно-
пенията	по	време	на	бого-
служението	 бяха	 изпълне-
ни	 от	 смесен	 хор	 при	ру-
ския	храм	„Св.	равноапос-
толна	Мария	Магдалина“	в	

Хага,	а	молитвено	участие	
в	 службата	 взеха	 Хагски	
и	 Нидерландски	 архиеп.	
Елисей	 и	 архим.	 Никон	
от	 Руската	 православна	

църква	 –	 Московска	 пат-
риаршия.	По	време	на	Св.	
Литургия	бе	отправена	за-
упокойна	молитва	за	всич-
ки,	загинали	в	пътнотранс-

портни	произшествия.
	 В	 края	 на	 Литургия-
та	 митр.	 Антоний	 отличи	
с	офикията	„иконом“	прот.	
Йоан	 Манев	 за	 дългого-

дишно	служение	и	заслуги	
към	Св.	Църква.	
	 Българският	 архиерей	
се	 обърна	 с	 пастирски	
слова	 към	 богомолците,	
като	 не	 скри	 радостта	 и	
вълнението	си	от	това,	че	
вече	 повече	 от	 6	 месеца	
Българската	 църковна	 об-
щина	в	Хага	има	собствен	
храм,	 където	 да	 се	 съби-
ра	 за	 богослужения.	 Той	
поздрави	 всички,	 които	
положиха	 усилия	 това	 да	
се	случи.	Владиката	посо-
чи,	че	особена	заслуга	за	
това	 имат	 предстоятелят	
на	 храма	 ик.	 Йоан	 Ма-
нев,	 адвокат	 Боряна	 Пе-
ткова	 и	 посланик	 Румен	
Александров.	 Митрополи-
тът	 подчерта,	 че	 това	 е	
историческо	 дело,	 което	
ще	 пребъде,	 а	 този	 храм	
ще	 бъде	 духовен	 оазис	
за	 българите	 в	 Холандия,	
където	 те	ще	 намират	 ду-
ховна	утеха	и	подкрепа	на	
православната	 си	 вяра	 и	
принадлежността	 си	 към	
българските	традиции.	

Продължава на стр. 4

Бàнàнови 
мъфини ñ 
лимец

МАРИЯ 
БОРИСЛАВОВА  

2	зрели	банана,
125	г	(1/2	ч.	ч.)	мед,	
50	мл	(5	с.	л.)	зехтин
1-2	 прахчета	 ванилия	
или	1	с.	л.	ванилов	екстракт,
1	ч.	ч.	вода	+	1	ч.	л.	ябълков	оцет,
150	г	брашно	от	лимец
½	с.	л.	сода,
½	ч.	л.	бакпулвер,	5	с.	л.	какао
щипка	сол;	сусам	за	поръсване
 Приготвяне:	Намачкайте	бананите	с	вилица	или	ги	
пасирайте.	Смесете	водата	с	оцета	и	разбъркайте.
	 Добавете	 меда,	 зехтина,	 водата	 и	 ванилията	 и	
разбъркайте	добре,	докато	се	хомогенизират.
	 В	отделна	купа	смесете	брашното,	содата,	бакпул-
вера	и	солта.	Изсипете	към	 течната	смес	и	разбър-
кайте	добре.
	 Разпределете	сместа	във	форми	за	мъфини	и	от-
горе	поръсете	със	сусам.	Печете	около	10-15	минути	
до	суха	клечка.

Първà àрхиерейñкà литурãия в новоприäоáития áълãàрñки хрàм в Õàãà

СОНЯ ДЖОНЕВА  

	 С	 началото	 на	 Рож-
дественския	 пост	 беше	
подновена	 и	 рубриката	
„Постник“	 на	 Двери.	 От	
три	 години	 тя	 предлага	
идеи	 за	 постни	 гозби	 по	
време	на	четирите	постни	
периода	в	годината.	Целта	
е	да	ви	предлагаме	лесни	
и	 бързи	 постни	 рецепти,	
подходящи	 за	работещи	и	
заети	хора.	Те	са	изпитани	
от	техните	автори	и	включ-
ват	 голямо	 разнообразие	
–	 предложения	 за	 салати,	
основни	 ястия,	 десерти,	
питки,	баници,	паста	и	пр.	
	 Целта	 на	 „Постника“	
е	да	допринесе	за	разно-
образното	 меню	 по	 вре-
ме	на	постния	период,	 да	
дава	идеи,	 които	да	 улес-
няват	постещите	и	да	оку-
ражава	 тези,	 които	 биха	
се	отказали	заради	липса-
та	на	подходяща	храна.
	 За	 трите	 години	 на	

своето	 съществуване	
„Постникът“	 е	 събрал	 сто-
тици	рецепти	на	обикнове-
ни	„домашни“	готвачи,	кои-
то	 обаче	 подхождат	 към	
постната	 храна	 с	 любов	
и	радост,	защото	постът	е	
време,	 в	 което	 се	 завръ-
щаме	 към	 Бога.	 Време,	
когато	 проповядваме	 на	
нашите	 близки	 чрез	 хра-

ната,	 приготвена	 с	 любов	
заради	тях	и	Бога.
	 Вие	 също	 можете	 да	
споделите	вашите	идеи	за	
постни	 рецепти,	 като	 ги	
изпращате	 със	 снимка	 на	
редакционната	 ни	 поща:	
redaktori@dveribg.net.
	 Желаем	на	 всички	 чи-
татели	 леки	 и	 спасителни	
Рождественски	пости!

„Поñтникът” нà Двери ñъáирà рецепти нà поñтни яñтия

Бълãàрñкàтà църковнà оáщинà в Стрàñáурã прàви 
поñтъпки äà приäоáие ñоáñтвен хрàм

Прàзничнàтà вечер зà 
Въвеäение Боãороäично 
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ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
НАПИСАНА ОТ 

ЙЕРОМ. МЕЛЕТИЙ (СПАСОВ)

 Текст на доклад, изнесен на 5 
октомври 2018 г. в „Дома на Ев-
ропа”, София, пред конференцията 
„Фактори за подобряване на един-
ството в европейското общество” 
– в рамките на ежегодната среща 
на Комитета на представителите 
на православните църкви към Евро-
пейския съюз (бел. ред.).

 Ваши	Високопреосвещенства,
	 Досточтими	отци,
	 Скъпи	приятели	и	гости,
	 Темата,	 предложена	 на	 внима-
нието	 на	 участниците	 –	 „Фактори	
за	 подобряване	 на	 единството	 в	 ев-
ропейското	 общество”,	 предпоставя	
визионерски	подход.	Освен	анализ	на	
миналото	и	усърдна	работа	в	настоя-
щето,	пред	нас	стои	и	необходимост-
та	от	отговорен	поглед	към	бъдещето.	
Доколкото	 обаче	 това	 бъдеще	 е	 не	
идея,	 а	 съдба	 на	 конкретния	 човек,	
то	именно	училището,	което	работи	с	
човека	 сега,	 предвид	 неговото	 утре,	
има	какво	да	каже,	за	какво	да	пре-
дупреди	 и	 какво	 ново	 да	 предложи.	
В	тази	връзка	и	радостта	ни,	че	едно	
от	 духовните	 училища	на	България	 е	
представено	на	тази	висока	трибуна,	
е	 още	 по-голяма.	 Позволете	 ми	 от	
свое	 име	 и	 от	 името	 на	 Софийска-
та	 духовна	 семинария	 да	 благодаря	
на	 Високопреосвещения	 митрополит.	
Антоний	за	поканата	да	 участваме	в	
семинара.
	 Струва	ми	се	оправдано	в	самото	
начало	 да	 си	 припомним	 един	 исто-
рически	парадокс:	единство	или	сво-
бода.	Исторически,	защото	именно	в	
хода	на	историята	ние	виждаме	раз-
работени	 и	 двата	 проекта:	 единство,	
което	в	една	или	друга	степен	краде	
от	личната	свобода,	и	свобода,	която	
не	търпи	интегриране	в	общност.	И	в	
двете	посоки	се	е	стигало	до	абсурд-
ни	 крайности.	 Така	 или	 иначе	 про-
блематичността	на	такъв	избор	не	се	
снема	 (не	 изчезва)	 с	 омекотяването	
на	 контрастите.	 Гражданинът	 на	 Ев-
ропа	живее	в	условия,	които,	от	една	
страна,	 утвърждават	 личните	 права,	
личните	 свободи,	 самоопределение-
то,	 индивидуалността.	 Европейското	
общество,	 ако	 въобще	 имаме	 право	
да	 генерализираме,	 предлага	 среда	
за	 развитие	 на	 един	 стил	 на	 живот	
под	 знака	 на	 „само	 аз”.	 Насърчават	
се	 не	 само	 индивидуалните	 дарби	 и	
способности,	 но	 и	 се	 приветства	 да	
бъдеш	 различен.	 Защото	 по	 такъв	
начин	 реализираш	 себе	 си,	 защото	
имаш	право	на	това,	защото	си	сво-
боден.	Можем	 да	 си	 представим,	 че	
това	е	път	на	развитие,	започващ	от	
отделния	 човек	 и	 завършващ	 отново	
при	него.
	 Успоредно	 на	 този	 път	 върви	 и	

друг.	Той	 също	 води	 началото	 си	 от	
отделната	 личност,	 но	 продължава	
в	 посока	 към	 общността,	 към	 обще-
ството,	 към	 колектива.	 По	 този	 път	
се	 чуват	 гласове,	 призоваващи	 към	
солидарност,	 към	 търпене	 на	 другия	
(толерантност),	 към	 съвместност.	 Ев-
ропа	има	зад	гърба	си	дълъг	и	нелек	
опит	 в	 изграждането	 на	 организъм,	
който	 да	 фукционира	 хармонично,	
в	 който	 отношенията	 „част-цяло”	 да	
са	 балансирани.	 Този	 опит	 обаче,	
както	 ми	 се	 струва,	 макар	 и	 ценен,	
не	 е	 съвършен.	 На	 него	 му	 липсва	
дълбочина.	Едно	от	големите	предим-
ства	на	християнския	подход,	т.	е.	на	
евангелския	 и	 църковния,	 към	 всеки	
въпрос,	 е,	 че	 той	 отчита	 (вижда	 в)	
човека	 не	 социален,	 биологичен	 или	
друг	 феномен,	 а	 дълбоко	 сърце	 (Пс.	
63:7),	с	цялата	негова	сложност.	Тази	
сърдечна	„бездна”	стои	пред	другата,	
Божията	„бездна”	(Пс.	41:8),	и	само	в	
тези	 взаимоотношения	 би	 следвало	
да	се	търсят	решенията	за	човешкия	
живот.	Включително	и	по	нашата	тема	
за	единството.
	 Софийската	 духовна	 семинария	
„Св.	Йоан	Рилски”	представлява	сред-
но	духовно	училище.	При	нас	се	учат	
и	живеят	 младежи	 от	 цяла	 България	
и	извън	нейните	граници.	Тази	разно-
родност	на	нашите	ученици,	заедно	и	
с	 обстоятелството,	 че	 те	 са	 тийней-
джъри,	 се	 явяват	 предизвикателство	
пред	 нашите	 учители	 и	 възпитатели.	
Всяка	 година	 при	 нас	 идват	 деца,	
които	 за	 първи	 път	 напускат	 семей-
ствата	си	и	започват	живот	на	голямо	
разстояние	 от	 всичко	 близко	 за	 тях.	
За	почти	всички	от	тях	тази	промяна	
не	е	само	от	битов	характер.	На	но-
вопостъпилите,	 но	 и	 на	 по-старшите	
ученици	 се	 налага	 буквално	 да	 се	
сблъскат,	 а	 не	 просто	 срещнат,	 с	
друг	тип	поведение,	реакции	и	начин	

на	 мислене.	 Скъсените	 дистанции	 в	
общежитието	 не	 позволяват	 на	 чо-
века	 да	 се	 капсулира	 и	 да	 затвори	
вратата	 пред	 онова,	 което	 му	 е	 не-
познато	и	ново.	В	такава	атмосфера	
е	необходимо	да	намираме	начин	за	
сплотяване	 на	 семинаристите.	 В	 Се-
минарията	 отделният	 ученик	 не	 бива	
да	се	чувства	изтръгнат	от	дома	си,	а	
посаден	в	нов	дом.	Култивирането	на	
дух	на	общност,	даже	нещо	повече	–	
дух	на	семейство,	 е	жизнено	важно.	
Същевременно,	от	погледа	не	бива	да	
се	изпуска	и	другата	страна	–	че	ни-
кой,	постъпил	в	Семинарията,	не	бива	
да	губи	себе	си	в	масата;	че	личните	
контури	 или	 очертания,	 наречени	 от	
древните	 гърци	 характер	 (χαρακτήρ),	
не	 трябва	 да	 се	 изглаждат	 в	 името	
на	 безличен	 колектив.	 Описанието	
на	 тази	 донякъде	 банална	 ситуация	
е	 нужно,	 за	 да	 прокара	мост	между	
живота	на	нашето	неголямо	училище	
и	живота	на	Европейския	съюз,	които	
обаче	стоят	пред	еднакви	трудности.
	 Най-важното	 лекарство	 срещу	
духа	 на	 разединеност	 е	 нашето	 съв-
местно	 участие	 в	молитвения	 и	мис-
териален	 (светотайнствен)	 живот	 на	
Църквата.	 Тогава	 в	 храма,	 стоейки	
пред	лицето	на	Бога,	 въздавайки	Му	
хвала	 или	 просто	молейки	 се,	 човек	
в	 най-съкровения	 миг	 не	 е	 сам,	 а	
с	 тези,	 които	 може	 да	 нарече	 свои	
братя	и	сестри.	Разбира	се,	високите	
богословски	 и	 духовни	 принципи	 не	
се	възприемат	от	подрастващите	така	
лесно,	но	те	оставят	върху	тях	отпеча-
тък.	Мисля,	че	нашите	ученици,	които	
участват	 в	 семинарското	 богослуже-
ние	–	било	на	клира,	в	олтара	или	по	
друг	начин,	се	чувстват	един-другиму	
по-близки.	 Църквата	 е	 пространство-
то	и	времето,	в	което	цялата	семина-
рия	 има	 възможността	 да	 преживее	
тайната	на	единството,	изпросено	от	
Подвигоположника	Христос.
	 Друга	 форма,	 която	 подпомага	
сплотяването	 на	 учениците	 ни,	 са	
общите	 пътувания.	 Освен	 че	 всяко	
пътуване	носи	разнообразие	и	обога-
тява	интелектуално,	то	много	укрепва	
единството.	 Излизайки	 извън	 Семи-
нарията,	 децата	 осъзнават,	 че	 носят	
отговорността	 да	 представляват	 не	
само	една	образователна	институция,	
но	и	самата	Църква.	Тази	споделена	
отговорност	още	веднъж	ги	подканва	
да	 напуснат	 зоната	 на	 индивидуали-
зма.	Въобще	на	път	човек	е	предиз-
викан	 (поставен	 пред	 предизвика-
телство)	 да	 разкрие	 себе	 си.	 През	
изминалата	година	ние	осъществихме	
две	 пътувания	 зад	 граница	 –	 едно	
поклонение	на	Света	гора	и	едно	по-
сещение	във	Варницката	православна	
гимназия	в	Русия.
	 Пътуването	до	монашеската	репу-
блика	Атон	 беше	 среща	 с	 един	 друг	
свят.	 Там,	 в	 седмицата	 след	 Пасха,	
нашите	ученици	се	потопиха	в	истин-
ската	 радост	 на	 Възкресението.	 На	

тази	благословена	земя	семинаристи-
те	успяха	на	живо	да	видят	нещо	от	
онова,	 за	 което	 са	 чели	 и	 слушали.	
Получи	се	нещо	като	урок	на	открито.	
Тези,	които	взеха	участие	в	пътуване-
то,	 имат	 много	 незабравими	 мигове	
заедно.
	 Второто	 ни	 пътуване	 беше	 с	 по-
далечна	 дестинация	 и	 имаше	 друга	
цел.	 В	 края	 на	май	 с	 част	 от	 семи-
наристите	 се	 отправихме	 към	 Пра-
вославната	 гимназия	 във	 Варници,	
Русия.	 Това	 училище	 е	 единствено	
по	 рода	 си	 в	 Русия,	 защото	 освен	
че	в	него	се	преподават	богословски	
дисциплини,	 то	 функционира	 и	 като	
пансион.	Обстоятелства,	 които	много	
го	доближават	до	профила	на	нашата	
Семинария	и	затова	решихме	да	осъ-
ществим	 такова	 посещение,	 в	 което	
да	обменим	опит.	По-важно	от	всичко	
обаче	 беше	 да	 се	 даде	 възможност	
на	млади	християни	на	една	възраст	
и	в	сходна	форма	на	обучение	да	се	
срещнат	един	с	друг.	В	продължение	
на	 една	 седмица	 нашите	 ученици	
общуваха,	 играха	 футбол,	 пееха	 и	
свиреха	 със	 своите	 връстници	 от	
Варници.	Тази	 среща	 даде	 повод	 да	
погледнат	с	други	очи	на	собствения	
си	 избор	 да	 учат	 в	 Семинарията.	 В	
много	 отношения	 нелекият	 живот	 в	
духовно	 училище	 –	 стриктният	 дне-
вен	 режим,	 дисциплината,	 малкото	
свободно	време	–	кара	учениците	ни	
да	имат	усещането,	че	са	ощетени	и	
че	 нещо	 са	 пропуснали.	 След	 като	
обаче	установиха,	че	и	други	на	тази	
възраст	 са	 избрали	 нелеката,	 но	
по-добра	част,	 те	се	върнаха	у	дома	
с	 повече	 вдъхновение.	 Момчетата,	
участвали	 в	 пътуването,	 донесоха	
малки	 подаръци	 за	 съучениците	 си	
и	дълго	време	разказваха	за	всичко,	
което	 ги	 е	 впечатлило	 в	 Русия.	 Със	
сигурност	това	далечно	пътуване	още	
по-силно	ги	сплоти.	Планираме	в	бъ-
деще	да	осъществим	 такива	посеще-
ния	и	познанства	с	духовни	училища	
от	 Гърция,	 Румъния,	 Сърбия	 и	 други	
православни	държави.
	 Освен	да	пътуваме,	особено	вни-
мание	отделяме	и	на	това	да	среща-
ме	семинаристите	с	хора	от	различни	
сфери	 на	 живота.	 Поне	 веднъж	 ме-
сечно	 каним	 в	 Семинарията	 лектор,	
който	 да	 запознае	 учениците	 със	
своята	 професия	 и	 занимания.	 До-
сега	 при	 нас	 са	 гостували	 писатели,	
журналисти,	 предприемачи,	 спорти-
сти,	 университетски	 преподаватели.	
Реализирали	 сме	 и	 посещения	 в	 Ху-
дожествената	и	Спортната	академия.	
Основната	 идея	 на	 тези	 срещи	 е	
разкриването	на	нови	хоризонти	пред	
учениците.	 Обучението	 в	 църковна	
институция	не	предполага	стесняване	
и	 ограничаване	 на	 полето	 на	 реали-
зация.	 Православното	 християнство	
твърде	добре	знае	ценността	на	пре-
даденото	 му	 духовно	 наследство,	 за	
да	 изпада	 в	 ревниво	 съревнование	

с	 „външните”	 професии,	 поприща,	
служби,	 кариери.	 Синтезът	 между	
християнската	 вяра,	 която	 спасява,	
и	 елинистичната	 „пайдея”,	 която	 об-
разова	 човека	 и	 го	 подготвя	 за	 жи-
вота,	 е	 предложен	 още	 от	 отците	
кападокийци	и	 е	 успешно	 защитен	 в	
историята	на	Византия.	Заслужава	да	
се	 отбележи,	 че	 подобни	 гостувания	
и	 срещи	 с	 не	 обезателно	 църковни	
хора	 носят	 със	 себе	 си	 и	 други	 по-
ложителни	 последствия.	 Контактът	 с	
нецърковна	среда	е	важен,	за	да	се	
избегне	 капсулирането	 на	 семина-
ристите.	 Опознавайки	 добре	 съвре-
менната	 действителност,	 те	 могат	 да	
се	научат	да	живеят	в	нея	по	христи-
янски.	Това,	според	нас,	е	още	един	
фактор,	 който	 подпомага	 единството	
както	 между	 нашите	 деца,	 така	 и	
между	света	на	Семинарията	и	този,	
извън	 нейната	 ограда.	 Имали	 сме	 и	
случаи,	в	които	гостуващият	лектор	е	
православен	християнин,	такъв,	който	
живее	своята	вяра.	Тогава	интересът	
към	него	е	още	по-голям	и	учениците	
задават	въпроси	не	само	от	областта	
на	госта,	но	и	за	начина,	по	който	той	
води	своя	християнски	живот.
	 Описаните	дотук	дейности	на	пръв	
поглед	 нямат	 пряка	 връзка	 с	 темата	
за	 единството.	Те	 по-скоро	 се	 впис-
ват	 в	 дискурса	 на	 образованието	 и	
възпитанието.	Погледнато	 в	 перспек-
тива,	 обаче,	 от	 поколенията,	 които	
сега	се	учат	и	оформят,	зависи	дали	
единството	 в	 обществото	 въобще	 и	
в	 европейското	 в	 частност	 ще	 има	
светло	 бъдеще	 или	 не.	 Единството	 е	
благословение,	дар	и	плод	на	духовен	
подвиг.	То	не	е	социален	конструкт	и	
политически	 проект.	 Затова	 е	 необ-
ходимо	в	младия	човек	да	бъдат	кул-
тивирани	 съответните	 способности:	
да	споделя	живота	с	други,	да	вижда	
общи	 цели,	 да	 превъзмогва	 тесните	
рамки	на	егото,	да	действа	солидар-
но.	 В	 лицето	 на	 своята	 аскетична	
култура	 християнството	 има	 огромен	
ресурс	 да	 учи	 човека	 как	 да	 живее	
с	 другия,	 защото	 преди	 това	 е	 дало	
отговор	 на	 въпроса	 защо	 трябва	 да	
умее	 това.	 За	 християнина	 смисълът	
на	 единството	 извира	 от	 дълбочина-
та	 на	 битието.	 Бог,	 Който	 приведе	 в	
битие	 всичко	от	 нищото,	 каза:	 „не	 е	
добре	 за	 човека	 да	 бъде	 сам”	 (Бит.	
1:18),	 а	 когато	 в	 плът	 живя	 между	
човеците,	 учеше,	 че	 „доколкото	 сте	
сторили	 това	 на	 едного	 от	 тия	 Мои	
най-малки	братя,	Мене	сте	 го	 стори-
ли”	 (Мат.	 25:40).	 В	 такава	 светлина	
единството	е	повече	от	зададен	отвън	
съюз	или	обединение.	То	е	норма	на	
живота,	 нещо	 естествено.	 Затова	 е	
и	 важно	 в	 хода	 на	 своето	 обучение	
младите	 хора	 не	 само	 да	 натрупват	
познания,	 но	 и	 да	 усвояват	 опитно	
тази	 норма.	Тогава	 личната	 свобода	
няма	да	бъде	пречка	пред	единството	
и	„аз”	няма	да	е	противопоставено	на	
„ние”.
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ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

	 Фундаменталният	 труд	 на	
архиепископ	 Йоан	 (Шаховски)	
„Философия	 на	 православното	
пастирство“	 вече	 е	 достъпен	 в	
книжарници	 в	София	 и	 Варна.	
Книгата,	която	е	съвместно	из-
дание	на	Софийска	митрополия	
и	фондация	„Двери“,	беше	отпе-
чатана	 в	 началото	 на	 септем-
ври.	Целта	на	изданието,	което	
първоначално	 излезе	 на	 бъл-
гарски	 език	 в	 проекта	 „Живо	
Предание“,	е	да	се	раздава	на	
настоящите	 и	 бъдещи	 пастири	
на	Софийска	 епархия	 като	 ръ-
ководство	 в	 тяхното	 служение.	
10%	от	тиража	на	книгата	оба-
че	ще	бъде	достъпен	в	няколко	
книжарници	 в	София	 и	 Варна.	
От	днес	„Философия	на	право-
славното	пастирство“	(с	твърди	
корици)	се	продава	на	цена	от	
15	 лв.	 в	 „Български	 книжици“	
и	 книжарницата	 на	 храм	 „Св.	
Седмочисленици“	в	София.	Във	
Варна	 изданието	 може	 да	 се	
намери	 в	 книжарница	 „Бла-
гослов“	 в	 храм	 „Св.	 архангел	
Михаил“.
	 Книгата	 на	 архиепископ	
Йоан	 (Шаховски)	 е	 предназна-
чена	 преди	 всичко	 за	 църков-
ните	пастири,	 тъй	като	именно	
към	 своите	 събратя	 по	 служе-
ние	 авторът	 насочва	 своето	

слово.	 В	 същото	 време	 обаче	
тя	 е	 много	 ценна	 за	 всеки	
православен	християнин,	който	
може	да	открие	в	нея	отговори	
на	 много	 вълнуващи	 го	 въпро-
си,	като	например	за	християн-
ското	 отношение	 към	 властта,	
към	 бедността	 и	 богатството,	
към	 материализма,	 към	 непра-
вославните	и	атеистите	и	др.
	 Книгата	е	ценна	най-вече	с	
това,	 че	 говори	 на	 обикновен,	
прост	 език,	 който	 прилича	 на	
eвангелския.	Неслучайно	в	нея	
изобилстват	цитатите	от	Свето-
то	Писание.	

Книãàтà „Филоñофия нà прàвоñлàвното 
пàñтирñтво” излезе по книжàрниците

ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

	 В	 библиотеката	 на	 Бого-
словския	 факултет	 на	 Софий-
ския	 университет	 е	 открита	
изложба	 „In	 Memoriam“	 на	 из-
брани	 книги	 и	 публикации	 на	
двама	 големи	 литургисти	 на	
нашето	 време	 –	 архим.	 проф.	
Робърт	Тафт	 (1932-2018)	 и	прот.	
проф.	 Благой	 Чифлянов	 (1923-
2018),	дългогодишни	преподава-
тели	и	изследователи	на	източ-
ната	православна	литургическа	
традиция.
	 Изданията	 са	 от	 фонда	 на	
Богословската	библиотека	и	от	
личната	библиотека	на	доц.	д-р	
дякон	Иван	Иванов,	преподава-

тел	 по	 Литургика	 и	 ръководи-
тел	 на	 Магистърска	 програма	
„Литургия	 и	 музика“,	 който	 е	
инициатор	 и	 организатор	 на	
изложбата.	Тя	е	във	връзка	със	
скорошната	 кончината	 на	 два-
мата	 литургисти	 и	 във	 връзка	
с	 95-годишнината	 от	 основава-
нето	на	Богословския	факултет	
на	 Софийски	 университет	 „Св.	
Климент	Охридски“.
	 Съчиненията	ще	са	изложе-
ни	в	библиотеката	на	Богослов-
ския	 факултет	 от	 15	 до	 25	 но-
ември,	 когато	 е	 кулминацията	
на	 честванията,	 свързани	 със	
130-годишнината	 на	 Софийския	
университет	 и	 95-годишнината	
на	Богословския	факултет.

Изложáà нà изäàниятà нà литурãиñтите 
Роáърт Тàфт и Блàãой Чифлянов в 
áиáлиотекàтà нà Боãоñловñкия фàкултет нà СУ

Първà àрхиерейñкà литурãия в ново- 
приäоáития áълãàрñки хрàм в Õàãà

Продължава от стр. 3
	 	Той	 благодари	 също	 и	 на	
присъстващите	 архиереи,	 и	 на	
всички	православни	богомолци	
от	 други	 поместни	 църкви	 за	
проявената	 братска	 любов	 и	
подкрепа.
	 Със	 слово-отговор	 към	
архиерея	 се	 обърна	 ик.	 Йоан	
Манев.	 Той	 благодари	 за	 съ-
гласието	 му	 да	 оглави	 първа-
та	 архиерейска	 Литургия	 след	
придобиването	 на	 храмовата	
сграда	от	Българската	църква	и	
подчерта,	че	всичко	направено	
е	 общо	 дело	 на	 всички	 вяр-
ващи,	дело	за	
всички	 бълга-
ри	православ-
ни	 християни	
в	 Холандия,	
за	 да	 могат	
да	 имат	 своя	
м о л и т в е н о	
дом.	 О.	 Йоан	
помоли	 митр.	
Антоний	 за	
неговата	 бла-
гословия	 и	
молитвено	 за-
стъпничество,	
та	 да	 може	 и	
предстоящите	
ремонтни	дей-
ности	 по	 бла-
гоустрояване-

то	на	храма	да	бъдат	извърше-
ни	 безпроблемно	 и	 храмът	 да	
придобие	благолепен	вид.
	 След	Св.	Литургия	на	брат-
ската	 трапеза	 митрополитът	
разговаря	с	енориашите	на	об-
щината.	Отново	 бяха	 обсъдени	
нужните	 ремонтни	 дейности,	
които	 трябва	 да	 бъдат	 напра-
вени	 по	 благоустройството	 на	
храма.	 Владиката	 изрази	 на-
дежда,	 че	 Бог	 ще	 благослови	
това	дело	и	в	най-скоро	време	
ще	 бъде	 извършен	 чинът	 на	
пълно	освещаване	на	новопри-
добития	храм.	
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Цитат от учебници 
по музикà зà III клàñ
 Учебник „Музика” за III клас на издателство 
„Булвест 2000” с автори Генчо Гайтанджиев, Ма-
рия Попова и Пенка Младенова

Доáре äошли в Чàлãàрия!
	 Отдолу	 иде	 джип	 „Мицубиши”	 със	 яка	 броня,	 с	
прозорци	скришни.	Всички	по	пътя	той	изпреваря.
	 -	Но	на	кого	е?	Кой	ли	го	кара?
	 -	Вълчо	го	кара.	Свири	и	гази!
	 -	А	във	колата	коя	е	тази?
	 -	Лиска	е	вътре.	И	много	иска	на	мис-конкурса	да	
стане	миска.
	 -	Давай,	Вълчо,	и	наддавай	златна	пара	звънка	-	
мис	да	стане	твойта	Лиска,
гиздава	и	тънка!

Буквàр, първокласниците	трябва	да	научат	буква	„Ф”	
със	следния	урок:

Филип има Ферари. Филип превари Фани.
	 Освен	че	думата	„превари”	не	ми	се	струва	осо-
бено	 книжовна,	 поне	 едно	 „из-”	 да	 й	 бяха	 сложили	
за	представка,	толкова	ли	няма	други	примери	с	„Ф”	
освен	„Ферари”?

Учеáникà “Литерàтурà - 9 клàñ”, автори	Антонио	
Гинев,	Милена	Янкова,	Електронен	учебен	курс	за	
задължителна	общообразователна	подготовка,	разра-
ботен	по	задание	на	МОН	2006	-	това	е	от	прослову-
тия	национален	образователен	портал	по	обществена	
поръчка	на	МОН.
1.	 „Всеки	акт,	който	е	изключение	спрямо	тради-
цията	и	е	нарушение	спрямо	нейната	системност	
според	 традиционния	 човек,	 е	 лишен	 от	 сакрал-
ността	и	свръхсмисъла,	които	би	й	придал	митът.”
2.	 „Такава	 памет	 функционира	 с	 други	 структури:	
събитията	биват	„вместени”	в	категории	(утвърдени	
сюжетни	 модели),	 а	 реалният	 индивид	 е	 отъжде-
ствяван	с	повече	или	по-малко	древен	архетип.”
	 И	 после	 се	 чудим	 защо	 младото	 поколение	 не	
чете	книги,	мрази	литературата	и	му	е	тъпо	в	даска-
ло.	Ми	нормално	е.	Вас	би	ли	ви	заинтересувал	по-
добен	урок?	А	случайно	да	разбрахте	за	какво	става	
дума?	 На	 16-годишните	 направо	 им	 се	 драйфа	 от	
подобни	отегчителни	четива.

Вестникарски сайт 
за ученици, учители и учебници

Великите учители 
ñъзäàвàт велики ученици! 
 Едва ли ще отречете, че към същността на 
всичко велико принадлежи това, че то е само-
битно, че то не робува на модерното и ползата 
на деня, а „цели” „вечността” и най-вече говори 
на свой собствен език за „вечното”!
 Въпросът ми е съвсем ясен и прост:
 Какво ще научат от вас вашите собствени 
ученици?
 Може би ще научат за огромната ви еруди-
ция, за планетарното ви освободено мислене, 
за имената на чичковци, на чиито рамена едва 
ли е кацала „Совата на Минерва”, но които при-
надлежат към богати и развити страни, къде-
то за „философстването” се плаща и затова 
ще учите „да се научим да „философстваме” 
като тях, повтаряйки ги, за да ни плащат и на 
нас!

ДЖОН У. ШЛАТъР
Из „Пилешка супа за душата”

	 Аз	съм	учител.
	 Родил	 съм	 се	 в	 мига,	 когато	
от	устата	на	дете	е	изскочил	въ-
прос.
	 Аз	 съм	много	 хора	 на	много	
места.
	 Аз	 съм	 Сократ,	 вдъхновяващ	
младежите	на	Атина	да	откриват	
нови	идеи	като	задават	въпроси.
	 Аз	 съм	Ан	 Съливан,	 поставя-
ща	 тайните	на	Вселената	 в	 про-
тегнатата	ръка	на	Хелън	Келър.
	 Аз	съм	Езоп	и	Ханс	Кристиан	
Андерсен,	 разкриващи	 истината	
чрез	безбройни	истории.
	 Аз	 съм	Марва	 Колинс,	 която	
се	бори	за	правото	на	образова-
ние	на	всяко	дете.
	 Аз	 съм	 Мари	 МакКлеод	 Бъ-
тюн,	която	строи	голям	колеж	за	
моя	народ,	където	вместо	чинове,	
има	оранжеви	щайги.
	 Аз	съм	и	Бел	Кауфман,	борещ	
се	да	върви	„Нагоре	по	стълбата,	
която	води	надолу”.
	 Имената	 на	 онези,	 които	 са	
практикували	 моята	 професия,	
звънят	 като	 камбани	 на	 слава-
та	 за	 човечеството...	 Букър	 Т.	
Уошингтън,	Буда,	Конфуций,	Ралф	
Уолдо	 Емерсън,	 Лио	 Баскаля,	

Мойсей	и	Исус.
	 Аз	 съм	 всички	 онези,	 чиито	
имена	и	лица	отдавна	са	забра-
вени,	но	чиито	уроци	и	характери	
винаги	ще	бъдат	помнени	заради	
постиженията	 на	 техните	 учени-
ци.
	 Аз	 съм	 плакал	 от	 радост	 на	
сватбите	 на	мои	бивши	 ученици,	
смял	съм	се	щастлив	при	ражда-
нето	на	техните	деца	и	съм	стоял	
с	 глава,	 наведена	 от	 скръб	 и	
объркване,	край	гробове,	изкопа-
ни	твърде	скоро,	за	тела	твърде,	
твърде	млади.
	 В	 продължение	 на	 един	 ден	
се	 е	 налагало	 да	 бъда	 актьор,	
приятел,	сестра	и	лекар,	треньор,	
търсач	на	изгубени	вещи,	банкер,	
таксиметров	 шофьор,	 психолог,	
заместник-родител,	продавач,	по-
литик	и	защитник	на	вярата.
	 Независимо	 от	 картите,	 ди-
аграмите,	 формулите,	 глаголите,	
разказите	и	книгите,	аз	наистина	
нямаше	 какво	 да	 преподавам,	
защото	 онова,	 което	 трябваше	
да	научат	учениците	ми,	беше	да	

опознаят	себе	си,	а	аз	знам,	че	
най-трудно	е	да	разбереш	кой	си.
	 Аз	 съм	 парадокс.	 Аз	 говоря	
най-силно,	 когато	 слушам	 най-
внимателно.	 Най-големият	 пода-
рък	 за	мен	 е	 благодарността	 на	
моите	ученици.
	 Материалното	 богатство	 не	
е	 моя	 цел,	 но	 аз	 съм	 търсач	
на	съкровища	на	пълен	работен	
ден,	 който	 проучва	 нови	 въз-
можности,	в	които	учениците	му	
да	 използват	 своите	 таланти,	 и	
издирва	таланти,	които	понякога	
лежат	 дълбоко	 заровени	 сред	
отломките	 на	 нечие	 саморазру-
шение.
	 Аз	 съм	 най-големият	 късмет-
лия	сред	всички,	които	работят.
	 На	един	лекар	му	е	позволе-
но	да	изведе	живота	на	бял	свят	
в	един	вълшебен	миг.	На	мен	ми	
е	позволено	да	се	погрижа	живо-
тът	да	се	ражда	отново	и	отново	
всеки	ден	-	с	нови	въпроси,	идеи	
и	приятелства.
	 Един	 архитект	 знае,	 че	 ако	
строи	 грижливо,	 неговото	 тво-

рение	 може	 да	 просъществува	
векове.	Един	учител	знае,	че	ако	
изгражда	с	любов	и	истина,	оно-
ва,	което	изгради,	ще	трае	вечно.
	 Аз	 съм	 воин.	 Всекидневно	
водя	 битки	 срещу	 надзъртащото	
насилие,	страха,	предразсъдъци-
те,	невежеството	и	апатията.	Но	
аз	 имам	 велики	 съюзници:	 Ин-
телигентността,	 Любопитството,	
Родителската	 подкрепа,	 Индиви-
дуалността,	 Творчеството,	 Вяра-
та,	 Любовта	 и	 Смехът	 -	 всички	
се	 стичат	 под	 моите	 знамена	 и	
с	 тяхната	подкрепа	съм	непобе-
дим.
	 А	на	кого	 трябва	да	благода-
ря	за	 този	чудесен	живот,	 който	
така	 щастливо	 ми	 е	 отреден,	
освен	на	обществото,	на	родите-
лите.	
	 Защото	 вие	 сте	 ми	 оказали	
голямата	чест	да	ми	се	доверите	
с	великия	си	принос	към	вечност-
та	-	вашите	деца.
	 И	така,	аз	имам	минало,	кое-
то	е	богато	на	спомени.	
	 Имам	 настояще,	 което	 е	 ис-
тинско	предизвикателство,	пълно	
с	приключения,	защото	ми	е	поз-
волено	да	прекарвам	дните	си	с	
бъдещето.
	 Аз	 съм	 учител...	 и	 всеки	 ден	
благодаря	на	Бога	за	това.

Аз ñъм учител

ВЕРГИНИЯ ГЕНОВА
СНИМКА: ReuteRs

	 Колко	 часа	 проспиват	
учениците	в	училище?	Пър-
ва	 смяна,	 обикновено	 оз-
начава	ранно	ставане	–	за	
едни	ранното	е	5	часа,	за	
други	-	6	часа,	за	трети	-	7	
ч.	и	каквито	и	да	е	минути	
и	 секунди	 в	 добавка	 след	
тях.	 Проблемът	 е,	 че	 при	
всички	 тези	 случаи	 е	 по-
ранно,	отколкото	биологич-
ният	часовник	на	детето	би	
определил.
	 А	 знаем,	 че	 децата	
имат	необходимост	да	спят	
повече	 от	 възрастните.	
Дори	 вечер	 да	 си	 лягат	
по-рано,	към	20-21	часа,	то	
сутрин	пак	им	е	трудно	да	
стават	като	войници	преди	
да	е	съмнало.
	 Но	социалните	ангажи-
менти	отдавна	са	по-важни	
от	 естествените	 нужди.	 И	
училището	ги	зове,	защото	
е	задължително.	Всъщност	

това	не	е	проблем	от	вче-
ра	и	от	днес	и	всички	вече	
го	имаме	за	нещо	напълно	
нормално.	Едва	ли	не	все-
ки	е	длъжен	да	мине	през	
този	ад	на	ранното	става-
не,	да	се	отврати	дотолко-
ва,	че	да	му	се	отще	и	да	
учи	и	да	работи	с	желание.
	 Но	 въпреки	 че	 уж	 ис-
каме	 да	 оптимизираме	 и	
улесним	училищния	живот,	
този	 дребен	 детайл	 никой	
не	е	намерил	сили	да	про-
мени.	 Ще	 кажете:	 „Няма	
как,	 има	 прекалено	 много	
ученици	 в	 училищата	 на	
големите	градове	и	затова	
се	 налага	 да	 учат	 на	 две	
смени“.	Да,	но	ще	се	съгла-
сите,	 че	 имаше	 периоди,	
когато	раждаемостта	беше	
драстично	ниска	и	по	това	
време	вместо	да	се	вземе	
решение	 да	 се	 използват	
по-оптимално	 училищните	
стаи	 като	 да	 учат	 от	 по-
късно	или	да	имат	занима-

ния	и	кръжоци	по	цял	ден,	
точно	по	това	време	много	
училища	и	най-вече	детски	
градини	бяха	закрити.	И	не	
само	 закрити,	 ами	 и	 про-
дадени,	 и	 преправени	 на	
всякакви	 други	 заведения.	
С	една	дума	-	общинските	
сгради	 отидоха	 по	 съвсем	
други	 направления.	 За	 да	
може	само	няколко	години	
по-късно	 да	 сме	 свидете-
ли	 на	 недостиг	 на	 места	
в	 детските	 градини.	 Роди-
телите	 са	 принудени	 да	
дават	 децата	 си	 в	 частни	
детски	градини	или	да	пъ-
туват	до	далечни	квартали.	
Глупаво,	нелепо,	че	чак	да	
ти	 се	 дореве,	 ако	 си	 по-
търпевш.	Може	би	нямаше	
да	е	така,	ако	имаше	едно	
адекватно	планиране.
	 А	 да	 не	 говорим,	 че	
училищната	програма	не	е	
съобразена	 с	 биологичния	
часовник	 на	 децата	 и	 с	
техните	 нужди.	 Интересно	

ми	е	как	се	справят	роди-
телите	във	Франция,	къде-
то	учебният	ден	започва	от	
10	часа	и	приключва	в	16	
часа,	 като	 има	 опция	 при	
желание	 детето	 да	 отиде	
още	 в	 8	 ч.,	 където	 без-
платно	да	го	занимават	до	
10	 ч.	 и	 след	 училище	 да	
остане	 до	 18	 ч.	 И	 най-ин-
тересното	е,	че	сряда	там	
е	 напълно	 неучебен	 ден	 –	
рай	за	децата.	Звучи	така,	
все	едно	пускат	и	поточна	
лента	 с	 бонбони.	 Но	 все	
пак	учебната	им	система	е	
с	традиции	и	се	е	доказа-
ла	с	времето	като	добра.
	 Да	 не	 говорим,	 че	 де-
цата	 не	 използват	 като	
възрастните	 стимуланти	
под	 формата	 на	 кофеин.	
Затова	 съм	 скептична	 от-
носно	 трудоспособността	
им	 рано	 сутрин	 –	 дали	
успяват	да	усвояват	добре	
материала	или	просто	при-
състват	на	чина,	дремейки	

или	гледайки	мъдро	в	една	
точка.
	 Учителите	 може	 би	 са	
доволни,	 защото	 е	 по-до-
бре	монолог,	 пред	постоя-
нен	шум	в	клас.	Учениците	
се	 примиряват	 и	 се	 прис-
пособяват	 до	 момента,	 в	
който	не	се	научат	и	те	да	
пият	кафе	като	възрастни-
те	и	да	започнат	да	хитре-
ят.	 След	 като	 емпирично	
са	 установили,	 че	 сутрин	
така	 и	 така	 не	 запомнят	
нищо	и	само	си	губят	вре-
мето	в	час,	то	не	е	ли	по-
добре	да	пият	кафе	с	при-
ятели	 в	 близкото	 кафене,	
да	се	разбудят	хубаво	и	по	
някое	 време	да	отидат	 да	
видят	какво	става	в	даска-
ло.
	 Родителите	 –	 какво	
правят	те?	В	повечето	слу-
чаи	 нищо	 или	 сандвичи.	
И	 проблемът	 си	 остава	 –	
като	 неизбежно	 зло,	 през	
което	 трябва	 да	 се	 пре-

мине.	Като	казарма,	която	
трябва	да	се	изтърпи.	Да,	
но	 казармата,	 доколкото	
знам,	 е	 била	 най-много	 2	
години,	 а	 училището	 -	 12	
години.	 И	 това	 е	 мястото,	
в	 което	 прекарваш	 по-го-
лямата	 част	 от	 детството	
си,	 там	 ти	 се	 определя	
мирогледа,	представите	за	
света	 и	 откриваш	ценните	
неща.	
	 И	не	е	чудно,	че	някои	
откриват,	че	кафето	и	раз-

говорите	с	приятели	са	по-
интересни	и	може	би	и	по-
полезни	от	учебните	пред-
мети.	Ще	 кажете	 -	 всички	
сме	 минали	 оттам	 и	 ни-
кой	не	е	умрял.	Така	е,	но	
само	дори	по	причина,	че	
сме	оцелели	и	вече	имаме	
право	 на	 глас	 –	 можем	
да	променим	матрицата	за	
идващите	поколения,	вмес-
то	 да	 злорадстваме	 като	
зайчето	 -	 „Много	 е	 гадно,	
нали?“

ИНЖ. КАЛИНА 
ХРИСТОВА

	 Задавали	 ли	 сте	 си	
въпроса	 защо	 определени	
учители	 са	 по-обичани	 от	
други?	 Защо	 за	 един	 учи-
тел	 казват,	 че	 е	 велик,	 а	
за	друг	-	не?
	 В	 тази	 статия	 ще	 Ви	
покажем	 част	 от	 проуч-
ване,	 направено	 към	 Ин-
ститут	 по	 качество	 в	 об-
разованието,	 свързано	 с	
качествата	на	учителите.
	 На	 родители	 и	 учени-
ци	 бе	 зададен	 следният	
въпрос:	 „Кога	 казваме	 за	
един	 учител,	 че	 е	 Велик	
учител?“.
	 Отговорите	 обобщихме	
така:
 .Великите	 учители	
имат	 високи	 очаквания	 от	
всички	свои	ученици.
 .Те	очакват,	че	всички	
техни	 ученици	могат	и	ще	
постигнат	успехи,	окуража-
ват	 и	 ги	 подтикват	 никога	
да	не	се	отказват.
 .Великите	 учители	
имат	ясно	разписани	цели.
 .Ефективните	учители-
те	 имат	 планове	 (конспе-
кти)	на	своите	уроци,	тези	
планове	 биват	 давани	 на	
учениците,	 като	 по	 този	
начин	 и	 самите	 ученици	
придобиват	 ясна	 пред-
става	 за	 това	 какво	 ще	
изучават,	 какви	 задачи	 са	
им	 поставени	 и	 по	 какъв	
начин	 ще	 бъдат	 оценени.	
Задачите	трябва	да	са	по-
ставени	 коректно	 и	 да	 са	
структурирани	 така,	 че	 да	
надграждат	нови	умения	в	
учениците.	 Учителят	 е	 по-

следователен	в	материала	
и	оценките	си,	като	винаги	
работи	съвместно	с	класа	
по	поставените	задачи.
 .Великите	 учители	 са	
подготвени	 и	 организира-
ни.	
 .Те	 представят	 уроци	
по	 ясен	 и	 структуриран	
начин.	Техните	класни	стаи	
са	 организирани	 така,	 че	
да	 се	 сведе	 до	 минимум	
отвличане	на	вниманието.
 .Великите	учители	ан-
гажират	 учениците	 и	 съз-
дават	активна	класна	стая.
 .Ефективните	 учители	
използват	 факти	 като	 от-
правна	точка,	карат	учени-
ците	да	разглеждат	поста-
вения	 казус	 под	различни	
ъгли,	 не	 допускат	 да	 се	
даде	готов	отговор,	без	да	
е	достигнато	до	него	с	ло-
гически	съждения.	Те	зада-

ват	 въпроса	 „защо“	 и	 на-
сърчават	 учениците	 си	 да	
разсъждават,	без	да	им	се	
предоставят	 крайни	 реше-

ния.	Те	задават	и	помощни	
въпроси,	 за	 да	 се	 уверят,	
че	учениците	са	в	правил-
ната	посока.	Те	се	опитват	
да	ангажират	целия	клас	и	
не	 позволяват	 на	 няколко	
ученици	 да	 доминират	 на	
класа.	Те	поддържат	учени-
ците	мотивирани.
 .Великите	 учители	
създават	 силни	 връзки	 с	
учениците	 си,	 проявяват	
лично	 отношение	 и	 гри-
жовност.
 .Великите	 учители	 са	
топли,	 усмихнати,	 достъп-
ни,	 ентусиазирани	 и	 гри-
жовни.	 Учителите	 с	 тези	
качества	 намират	 време	
във	 и	 извън	 училище	 за	
своите	 ученици	 и	 техни-
те	 родители.	 Те	 участват	
в	 училищните	 дейности,	 в	
широк	 кръг	 от	 кръжоци,	

комисии	 и	 демонстрират	
ангажираност	 към	 учили-
щето.
 .Великите	 учители	 са	

майстори	на	предмета	си.	
	 Те	притежават	експерт-
ни	 знания	 по	 предмета,	
който	 преподават,	 и	 пре-
карват	време,	в	което	по-
стоянно	 надграждат	 свои-
те	 знания.	 Те	 представят	
материала	 по	 ентусиази-
ран	 начин	 и	 успяват	 да	
внушат	 в	 своите	 ученици	
желание	 и	 глад	 за	 нови	
знания.
 .Великите	учители	об-
щуват	често	с	родителите.	
	 Те	 уважават	 родители-
те	 и	 никога	 не	 отказват	
контакт	 с	 тях.	 Създават	
среда	 на	 доверие,	 рабо-
тят	 с	 лекота,	 проявяват	
загрижност	 и	 достигат	 до	
родителите,	 поставят	 като	
стабилна	основата,	 грижа-
та	и	вниманието	към	сами-
те	ученици.

	 Във	 връзка	 с	 направе-
ното	 проучване,	 екипът	 от	
експерти	 към	 Институт	 по	
качество	 в	 образованието	

разработи	 практически	 на-
сочени	 модулни	 обучения	
за	педагогически	 кадри	на	
тема:
	 *	Иновации	в	 техники-
те	за	мотивация.
	 *	 Социална	 и	 емоцио-
нална	интелигентност	-	ин-
струменти	на	съвременния	
образователен	 менидж-
мънт.
	 *	Създаване	на	канали	
за	обратна	връзка	за	про-
учване	на	нагласи,	интере-
си	и	потребности.
	 *	 Използване	 на	 Ин-
тернет	като	начин	на	кому-
никация	 с	 работни	 групи,	
родители	и	общности.
	 *	 Работа	 с	 родители.	
Техники	 за	 успешното	 съ-
трудничество	 между	 учи-
тели,	 родители	 и	 местна	
общност.

Великите учители... А може áи товà ñте вие...?

Колко чàñà проñпивàт äецàтà в училище?
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БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

всеки ден в ново издание

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
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 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.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
сухи ДърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 20]
ДърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 18]

ДъБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
13]
проДаВаМ слънчоглЕ-
ДоВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 13]
рЕжа ДърВа - тел. 
0899/278-396. [12, 12]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 12]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 9]

„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 8]
БукоВ паркЕТ за огрев и 
разпалки - 5 лв./чувал, се 
продава на тел. 0899/195-
494. [11, 4]
ДърВа В чували се прода-
ват на тел. 0899/052-010. 
[11, 5]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 2]
сухи ДърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 1]

аВТоМоБили проДаВа
роВър 200 - дизел, за 
600 лева се продава в 
Севлиево, тел. 0882/906-
535. [3, 3]
кЕМпЕр сЕ продава на 
тел. 0888/101-427. [4, 4]
сЕаТ алхаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 6]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 5]
суБару ФорЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всич-
ко платено, за 4000 
лв. се продава на тел. 
0898/535-793. [20, 3]

ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили се продават на 
тел. 0896/644-577. [11, 
2]
рЕно 5, на газ и бен-
зин, се продава на тел. 
0898/718-298. [5, 1]

ДжипоВЕ
Джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
година; пробег 196 000 
км, се продава - справ-
ки на тел. 0876/200-595. 
[22, 9]

поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 9]

аВТоВишка
сТроиТЕлна ДЕйносТ с 
автовишка и др. - справ-
ки на тел. 0889/909-727. 
[25, 3]

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  - тел. 0878/943-
895
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 14]

покриВни рЕМонТи, 
измазване, комини, капа-
ци, хидро- и топлоизола-
ция. Бързо и качествено. 
Справки на тел. 0888/020-
187. [17, 9]
изгражДанЕ на поД-
порни сТЕни, ДрЕ-
нажи, покриВи оТ а 
До я - справки на тел. 
0897/390-194. [17, 9]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 9]

МайсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. 
шпаклоВки, Мазил-
ки, замазки, довършител-
ни работи, бетон - тел. 
0898/672-883. [8, 8]
БригаДа изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, довършителни въ-
трешни ремонти и др. Тел. 
0899/638-875. [13, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

услуги
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 16]

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

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

Вик и Ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 19]

поДДръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Тел. 0888/410-117.

почисТВанЕ
чисТя къЩи - тел. 
0894/533-115. [11, 5]

граДини, БасЕйни

ланДшаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 3]

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SEAC Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 

Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 14]

проДаВа МаТЕриали
горнооряхоВски циг-
ли с два канала се про-
дават на тел. 0897/220-
386. [20, 19]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 9]
упоТрЕБяВани кЕ-
рЕМиДи - 0.25 лв. за 
брой, се продават на тел. 
0886/238-417. [3, 1]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
спалня с луксозен ма-
трак за 200 лева се про-
дава на тел. 0895/606-
520. [5, 3]
наФТоВа пЕчка се про-
дава на тел. 0877/666-
142. [5, 3]

проДаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 9]

проДаВа клиМаТици
колона „осака“ СН-
60 се продава на тел. 
0888/241-855. [5, 3]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 9]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 9]
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КУХНЕНСКИ
шКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМион 
До ДВа Тона, саМос-
Вал, ДокЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 

пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
11]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 12]

иМоТи проДаВа
гарсониЕра В кв. 
Трендафил-1 за 25 500 
лева се продава на тел. 
0879/472-130. [11, 8]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [12, 7]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 5]
къЩа за гости с механа 
„Хаджи Велинов хан“ в 
село Боженци се продава 
или отдава под наем на 
тел. 0885/333-148. [5, 4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 9]
гараж сЕ купува на тел. 
0899/44-01-77. [5, 2]

ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 19]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 3]

гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 200 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 8]
оБзаВЕДЕн апарТа-
МЕнТ зад Осмо основно 
училище - 250 лв., се 
дава под наем на тел. 
0895/606-520. [5, 3]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Николаевска“ 134 се 
дава под наем на тел. 
0898/990-360. [3, 2]

Търси поД наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 
8]
гараж сЕ търси под наем 
на тел. 0899/44-01-77. 
[5, 2]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 9]

зЕМЕДЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 7]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 20]
ноЩуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 19]

раБоТа прЕДлага

„сТс принТ“ аД 
Търси Да назначи 
пЕчаТар. Справки 
на тел. 066/817-131, 
066/817-132. [11, 9]

ФирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 12]

сЕрВиТьор/ка, МожЕ и 
почасово, се търси на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 11]

поДЕМкран аД - гр. 
гаБроВо, ул. „гЕ-
нЕрал николоВ“ 1, 
Търси Да назначи 
ЕлЕкТрозаВарчик и 
шлосЕр. Информация 
на тел. 066/801-375 
или на място. [5, 1]

каМЕриЕрка До 50 го-
дини от 8.30 до 17.00 
часа се търси на тел. 
0888/310-981. [11, 11]

БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 8]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 8]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 6]

грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 7]
заВЕДЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач. Справ-
ки на тел. 0897/97-47-04. 
[11, 6]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [6, 6]
ФирМа В Германия, об-
ласт Карлштруе, набира 
работници За куриерски 
услуги. Пълен работен 
ден, осигуровки и тру-
дов договор. За контакти 
на български език: тел. 
0049/176-450-79-054. [5, 
2]

пЕрсонал за работни-
чески стол и лавка в град 
Севлиево се търси на тел. 
0884/077-557. [7, 5]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 2]
хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния се-
зон (може и пенсионер). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [17, 1]

грижа за ДЕца,
Болни и ВъзрасТни
глЕДанЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 3]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора 
срещу унаследяване - тел. 
066/99-22-44. [5, 3]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. [22, 8]
заЕМ ДнЕс - тел. 0898/970-820. [22, 22]



Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия 
ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до 
16.30 часа. Цената на обявите е: Вариант 1 - 15 сто-
тинки на дума, Вариант 2 - в рамка - 30 ст. на дума; 
Вариант 3 - в рамка със сива подложка - 40 ст. на дума, 
без предлози и съюзи, за едно отпечатване. Можете да 
използвате специалните отстъпки за годишни обяви, 
ако вашата обява излиза през цялата 2018 година. При 
текущите обяви - всяка 11-та е безплатна. 

722 ноември 2018 г. обяви

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]
МлаД жиголо - 
0895/23-93-75. [5, 3]
сЕкс - 65 лв. за 30 
мин., 90 лв. за час - тел. 
0876/261-820. [5, 2]

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

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

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!

Отопление нà пелети ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
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 клиентите, зàкупили проäукт 
нà “Голäън фàйър” от ИК „Колонел”,  
получàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàнàлите при нужäà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà äà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà äоñтàвчикà.

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

лЕкари
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична 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 нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни Масажи -  
0876/731-419. [22, 20]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 12]

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

жиВоТни проДаВа
ДВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 11]
ярЕТа До 27 кг - 5 лв./
живо тегло, от 28 кг - 4 
лв./живо тегло, се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[6, 5]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0888/853-
422. [4, 1]

Търси сЕ
Търси сЕ Ицо Радев 
- 1950 г., който през 
1978-1979 г. е работил 
в град Грозни. За Ицо 
се знае също, че тогава 
родителите му държа-
ли магазин за салами. 
Търси го негов приятел 
- Максим от Русия. За 
контакт: тел. 0884/969-
868. [11, 3]

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн оБслужВаЩ цЕн-
Тър гаБроВо и горна оряхоВица 

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 17.12.2018 - 21.12.2018 г. от 08:30 
до 16:30 ч. поради	 извършване	на	 неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	
с.	Недялковци;	с.	Бърдени;	ул.	„Планинец“;	кв.	Ки-
сийска	мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	
9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	
Долни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	
с.	 Кисийци;	 с.	 Кумани;	 SOS	 детско	 селище;	 пом-
пена	станция	Христовци;	 ул.	 „Херман	Гмайнер“	№	
4;	 ул.	 „Бял	 камък“;	 ул.	 „Стара	планина“,	 гр.	Плач-
ковци;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Възрожденска“,	зад	мага-
зин	„Свежест“;	кв.	Стояновци;	ул.	„Бръшлянска“;	с.	
Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	Глутници;	с.	Рад-
ковци;	с.	Христовци;	част	от	 ул.	 „Светушка“;	част	
от	 ул.	 „Христо	 Ботев“;	 кв.	 Хитревци;	 ул.	 „Алекси	
Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№		12	до	№	
20	включително.	
 В периода 10.12.2018 - 14.12.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недял-
ковци;	 с.	 Бърдени;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	 Кисийска	
мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	
1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Ме-
чевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисий-
ци;	с.	Кумани;	SOS	детско	селище;	помпена	станция	
Христовци;	 ул.	 „Херман	 Гмайнер“	 №	 4;	 ул.	 „Бял	
камък“;	ул.	„Стара	планина“,	гр.	Плачковци;	ул.	„Про-
лет“;	ул.	„Възрожденска“,	зад	магазин	„Свежест“;	кв.	
Стояновци;	ул.	 „Бръшлянска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	
с.	Маневци;	с.	Глутници;	с.	Радковци;	с.	Христовци;	
част	от	ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	
кв.	 Хитревци;	 ул.	 „Алекси	 Пухлев“	 –	 цялата,	 и	 ул.	
„Бачо	Киро“	от	№	12	до	№	20	включително.

 В периода 03.12.2018 - 07.12.2018 г. от 08:30 
до 16:30 ч. поради	 извършване	на	 неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	
с.	Недялковци;	с.	Бърдени;	ул.	„Планинец“;	кв.	Ки-
сийска	мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	
9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	
с.	Долни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скор-
ци;	 с.	 Кисийци;	 с.	 Кумани;	 SOS	 детско	 селище;	
помпена	станция	Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	
№	 4;	 ул.	 „Бял	 камък“;	 ул.	 „Стара	 планина“,	 гр.	
Плачковци;	 ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Възрожденска“,	 зад	
магазин	 „Свежест“;	 кв.	 Стояновци;	 ул.	 „Бръшлян-
ска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	Глутници;	
с.	Радковци;	с.	Христовци;	част	от	ул.	„Светушка“;	
част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	кв.	Хитревци;	ул.	„Але-
кси	Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№	12	до	
№	20	включително.
 В периода 26.11.2018 - 30.11.2018 г. от 08:30 
до 16:30 ч. поради	 извършване	на	 неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	
с.	Недялковци;	с.	Бърдени;	ул.	„Планинец“;	кв.	Ки-
сийска	мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	
9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	
с.	Долни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скор-
ци;	 с.	 Кисийци;	 с.	 Кумани;	 SOS	 детско	 селище;	
помпена	станция	Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	
№	 4;	 ул.	 „Бял	 камък“;	 ул.	 „Стара	 планина“,	 гр.	
Плачковци;	 ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Възрожденска“,	 зад	
магазин	 „Свежест“;	 кв.	 Стояновци;	 ул.	 „Бръшлян-
ска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	Глутници;	
с.	Радковци;	с.	Христовци;	част	от	ул.	„Светушка“;	
част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	кв.	Хитревци;	ул.	„Але-
кси	Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№	12	до	
№	20	включително.  
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпредели-
телен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряхо-
вица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникна-
лото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
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ВЕЛА ЛАзАРОВА

 „Радвам	 се,	 че	 съм	 в	
Габрово”	 -	 с	 тези	 думи	
популярният	 български	
актьор,	 режисьор,	 дра-
матург	 и	 хореограф	 Ка-
мен	 Донев	 откри	 най-

новия	 си	 проект	 „Маке-
донски	 песни”.	 Концерт,	
превърнал	 се	 в	 истински	
празник	 за	 притихнала-
та	 в	 очакване	 публика,	
изпълнила	 Спортна	 зала	
„Орловец”	на	20	ноември.	
	 Концертът,	 избрани	

македонски	 песни	 все	 за	
човешкото	сърце	-	весели	
и	 тъжни,	 повечето	 непо-
знати	 и	 красиви,	 звуча-
ли	 стотици	 години.	 Пес-
ни-есенция	 за	 трепета	 на	
човешката	 душа:	 „Моме	
Лино”,	 „Запела	 е	 сойка	
птица”,	 „Елено,	 керко”,	
„Сбогом,	 мила”,	 „Дафино	
моме”,	 любимата	 на	 ак-
тьора	 „За	 кого	 ти	 цъфти	
лицето”	и	много	други.		
	 Всички	 те,	 прекъсва-
ни	 от	 характерните	 тан-
ци	 и	 на	 Егейска	 Македо-
ния:	 „Ески”,	 „Спахийче”,	
„Каврак	 (засукано)	 хоро”,	
силния	 финал	 „Ширто”.	 И	
пак	 песни	 -	 „Снощи	 са-
ках	 да	 ти	 дойда”,	 „Назад,	
назад,	 моме	 Калино”…
	 Невероятна	 „култур-
но-артистична	 програма”,	
която	 вълнува	 с	 песен	 и	
танц,	тънка	ирония	и	едва	
доловим	 сатиричен	 отте-
нък,	от	които	прозира	ве-
руюто	на	автора	 -	 всичко	
за	 човека.	 Самият	 Камен	
Донев	 разказва	 сюжет-
ната	 линия	 на	 песните.
	 В	 концерта	 участва-
ха	 още	шест	 певици:	 Ева	

Перчемлиева	 -	 Тъканова,	
Криста,	 Елена	 Кокорска,	
Галя	 Кокорска,	 Алексан-
дра	 Борисова,	 Милена	
Караджова,	 музиканти-
те:	 Стунджи	 -	 Стоян	 Ян-
кулов,	 Петър	 Миланов,	
Димитър	 Тишев,	 Кирил	
Добрев,	 Людмил	 Стой-
нев,	 струнен	 квартет	
и	 осем	 танцьори	 от	 ан-
самбъл	 „Филип	 Кутев”.
	 Камен	 Донев	 е	 ро-
ден	 в	 Русе	 (1971	 г.).	 За-
вършва	 НАТФИЗ	 в	 кла-
са	 на	 проф.	 Крикор	 Аза-
рян	 и	 доц.	 Тодор	 Колев.
	 Носител	 на	 много-
бройни	 отличия,	 той	 по-
лучава	 и	 наградата	 за	
мъжка	 роля	 във	 „Възгле-
дите	 на	 един	 учител	 за	
народно	 творчество”	 на	
Международния	 театра-
лен	 фестивал	 BGMOT	
-	 Габрово,	 2008	 година.
	 Актьорът	 творец	 е	 из-
вестен	 и	 с	 другите	 два	
авторски	 моноспектакъ-
ла	 -	 „Възгледите	 на	 един	
учител	 за	 всеобща	 про-
света”	 и	 „За	 сватбите”.
	 Три	 са	 и	 проектните	
концерти:	 „Оркестърче”,	

„Тъжни	песни”	и	тазвечер-
ният	 „Македонски	 песни”.
	 Интересни	 са	 жи-
т е й с к и т е 	 в ъ з г л е -
ди	 на	 Камен	 Донев.
	 Живял	 в	 чужбина,	
с	 работата	 си	 най-до-
бре	 се	 чувства	 в	 Бълга-
рия	 и	 не	 вижда	 смисъл	
„да	 весели	 чужди	 хора”.	
	 Казва,	 че	 има	 много	
работа,	 а	 „който	 работи,	
е	щастлив,	създава	нещо,	
чувства	 се	 потребен”.	

	 Определя	 се	 като	 ве-
сел	човек,	„но	това	не	оз-
начава,	 че	 съм	 доволен”.
	 Смята,	че	простотията,	
мързелът,	 завистта	 и	 чал-
гата	убиват	вдъхновението	
в	 България,	 а	 мехлемът	
срещу	 тях	 е	 „влизаш	 в	
библиотеката	 и	 четеш”.
	 На	финала	на	 концер-
та	 изненадата	 на	 Камен	
Донев	 за	 възторжената	
публика,	 с	 поздрав	 към	
майка	му	и	брат	му	-	гости	

от	 Русе,	 прозвучаха	 две	
песни	 от	 предстоящия	
негов	 нов	 „Средиземно-
морски	 проект”:	 велика-
та	 италианска	 песен	 „Ти	
вольо	 бене”	 („Обичам	 те”	
-	 Една	 е	 твърде	 малко	
-	 две	 са	 много	 /	 колко	
принцеси	в	замъка	си	ми	
скрил…)	и	песента	от	фил-
ма	 „Кръстникът”	 -	 „Гово-
ри	ми	 тихо	 и	 никой	 няма	
да	 чуе	 /	 нашата	 любов	
ще	 живеем	 ти	 и	 аз…”.

Гàáрово поñрещнà ñ àплоäиñменти новия 
проект нà Кàмен Донев „Ìàкеäонñки пеñни”

СТЕФКА БУРМОВА
 
	 Севлиевското	 Сдруже-
ние	 на	 жените	 „Надежда	
2001“,	в	което	членуват	по-
вече	от	60	жени	от	 града,	
проведе	традиционното	си	
благотворително	 парти	 в	
навечерието	 на	 Деня	 на	
християнското	семейство	-	
21	 ноември,	 посветено	 на	
талантливите	 деца	 на	 Се-
влиево,	които	са	в	нерав-
ностойно	 положение	 –	 ху-
дожници,	певци,	спортисти	
и	т.	н.,	информира	за	вест-
ника	неговият	председател	
Петинка	 Михайлова.	 На	
благотворителното	 съби-

тие,	 освен	 представители	
на	 севлиевски	 компании	
и	 на	 местната	 власт,	 са	
присъствали	 още	 депута-
тите	 Иглика	 Събева	 от	 ПГ	
на	 ПП	 ГЕРБ	 и	 Кристина	
Сидорова	от	ПГ	на	Коали-
ция	„За	България“,	както	и	
областният	 управител	 Не-
вена	Петкова.	
	 От	 благотворителния	
търг	на	картини	и	предме-
ти	 на	 изкуството,	 израбо-
тени	 от	 севлиевци,	 както	
и	от	проведената	 томбола	
и	 други	 забавни	 игри	 са	
събрани	 общо	 6	 470	 лева,	
съобщи	още	г-жа	Михайло-
ва.	

Зà тàлàнтливите äецà в нерàвноñтойно положение
„Нàäежäà 2001” ñъáрà 6 470 левà 

от áлàãотворителнà вечер

	 Сдружение	 „Анна-Фол-
карт“	 -	 Дряново	 органи-
зира	 Коледна	 работил-
ница	 за	 деца,	 наречена	
„Да	пеем	и	тъчем	заедно“,	
съобщи	 председателят	 на	
неправителствената	 ор-
ганизация	 Ана	 Борисова.	
Ще	 припомним,	 че	 тя	 е	
главен	 асистент	 д-р	 в	Ка-
тедра	 „Музика”	 на	 Педа-
гогическия	 факултет	 към	
Великотърновския	 универ-
ситет	 от	 2009	 г.	 Четири	
години	по-късно,	през	2013	
г.,	 учредява	 сдружението	
„Анна-Фолкарт”,	 чиято	 ос-

новна	дейност	е	свързана	
с	 обучение	 по	 българско	
народно	 пеене,	 както	 и	
организация	 на	 събития,	
свързани	 със	 запазване	
на	българската	традицион-
на	култура,	чрез	активното	
участие	на	децата	и	роди-
телите	в	тях.	 	
	 Коледната	 работилни-
ца	 за	 деца	 „Да	 пеем	 и	
тъчем	 заедно“	 е	 за	 деца	
от	7	до	11	години.	Ще	бъде	
на	 27	 и	 28	 декември	 т.	 г.	
във	Велико	Търново,	но	са	
поканени	децата	от	всички	
близки	 градове	 -	 Габрово,	

Севлиево,	 Дряново	 и	 др.,	
съобщи	Ана	Борисова.
	 Работилницата	 ще	
предложи	тъкане	на	адап-
тиран	 стан	 за	 деца,	 раз-
учаване	 на	 български	 на-
родни	 песни,	 изработване	
на	 сурвакници	 и	 разуча-
ване	 на	 сурвакарски	 бла-
гословии,	 рисуване	на	 ко-
ледни	 мотиви	 върху	 тени-
ски	 с	 текстилни	 маркери,	
бабини	 приказки,	 свърза-
ни	с	дните	от	Игнажден	до	
Йордановден	и	др.	
	 Децата	 ще	 тъкат	 под	
ръководството	 на	 препо-

давателката	 Ваня	 Прода-
нова,	 която	 е	 преминала	
специален	 курс	 за	 рабо-
та	 с	 деца,	 работи	 с	 тек-
стил	 и	 обучава	 малките	
на	 адаптирани	 за	 целта	
станове.	 Песните	 и	 оби-
чаите	 са	 грижа	 на	 гл.	 ас.	
д-р	 Ана	 Борисова.	 (Пове-
че	 за	 събитието	 на	 стра-
ницата	 на	 сдружението	
https://www.facebook.com/
annafolkart2018/)
	 Учреденото	 от	 нея	
сдружение	„Анна-Фолкарт“	
си	 е	 поставило	 амбици-
озната	 задача	 да	 съхра-

нява	 и	 популяризира	 тра-
диционната	 култура.	 Обу-
чението	 по	 българско	 на-
родно	 пеене	 е	 основната	
форма,	която	сдружението	
развива	успешно	вече	пет	
години,	 разказа	 г-жа	 Бо-
рисова.	 За	 този	 период,	
през	 класа	 по	 народно	
пеене	 са	 преминали	 над	
100	деца,	които	и	до	днес	
продължават	 да	 изпълня-
ват	 песните,	 усвоени	 по	
време	на	обучението	си.	
	 От	 януари	 т.	 г.	 сдру-
жението	 е	 със	 седалище	
Дряново.

Гл. ас. д-р Ана Борисова, преподавател в Катедра „Музика” на ВТУ, организира

Колеäнà рàáотилницà „Дà пеем и тъчем зàеäно”

Народно читалище 
„Развитие-1869” - Дряново

има удоволствието да Ви покани 
на творческа среща с поета 

АТАНАС АНГЕЛОВ
заповядайте на 27 ноември 2018 г. 

от 17.30 часа в читалището!

	 От	 24	 ноември	 2018	 г.	
до	 30	 април	 2019	 г.	Музе-
ят	 на	 хумора	 и	 сатирата	
представя	 творби	 на	 27	
визуални	артисти	от	Габро-
во	и	региона	в	изложбата	
ВНИМАНИЕ!	
	 Откриването	 ще	 се	
състои	 на	 23	 ноември	 от	
18:00	часа	в	зала	3	на	Му-
зея.	
	 Изложбата	 ВНИМА-
НИЕ!	 е	 провокативна	 и	
цели	да	привлече		погледа		
на	публиката	към	едни	по-
знати,	 малко	 познати	 или	
съвсем	непознати	артисти,	

родени	 и	 отрасли	 в	 Га-
бровския	 регион.	 Всички	
те	са	избрали	път	към	ре-
ализация	 и	 утвърждаване		
във	 виртуалните	 и	 реални	
пространства	на	визуални-
те	изкуства.	
	 Родени	 между	 1973	 и	
1996	година,	те	правят	пър-
вите	 си	 стъпки	 на	 една	
добре	 конструирана	 реги-
онална,	 но	 обичайно	 пре-
небрегвана	 художествена	
сцена,	въпреки	новите	со-
циално-икономически	 ус-
ловия,	които	не	поощряват	
професионално	занимание	

с	изкуство.
	 ВНИМАНИЕ!	е	възмож-
на	 моментна	 снимка,	 съ-
брала	 визуални	 артисти,	
много	 от	 които	 публика-
та	 е	 срещала	 в	 различни	
пространства	 и	 в	 различ-
ни	 моменти.	 Някои	 са	 се	
разминали	за	малко,	други	
се	познават,	но	всички	те	
са	 разчитали	 на	 едни	 и	
същи	 школи,	 учители,	 га-
лерии.	 Живопис,	 видео	 и	
видеоарт,	 фотография,	 ди-
гитални	проекти,	обекти	от	
метал,	дърво,	графичен	ди-
зайн	 и	 кураторски	 проект	

в	 кураторския	 проект	 се	
обединяват	 в	 сложна	 ек-
вилибристика,	 оживяваща		
пространството	на	една	от	
залите	в	Музея	на	хумора	
и	 сатирата.	 Куратор	 на	
селекцията	е	един	от	дви-
гателите	 на	 тази	 сцена	 –	
Ива	Съйкова.	Ива	Съйкова	
е	родена	в	Габрово.	Рабо-
ти	като	културен	мениджър	
и	куратор	на	галерия	„Ор-
ловска	 10“	 и	 сдружение	
„Артерия“.
	 Участници:	 Радоил	 Се-
рафимов,	Деян	Боев,	Гали-
на	 Динева,	 Павел	 Църов,	

Лора	Димова,	Диана	Боне-
ва,	Веселин	Митев,	Мари-
ана	 Манева,	 Невена	 Еки-
мова,	 Мирослав	 Живков,	
Христина	 Тита	 Дренска,	
Калоян	Минчев,	Елиза	Бо-
жидарова	 Ковачева-Цоко-
ва,	Радан	Коссов,	Добрин	
Кашавелов,	Никола	Ламбу-
ров,	 Цветелина	 Стефано-
ва,	 Евгени	 Недев,	Мартин	
Николов,	 Галина	 Христо-
ва,	Петко	Недялков,	Ивана	
Ненчева,	 Христина	 Геор-
гиева,	 Генадий	 Василев,	
Иван	Иванов,	Велизар	За-
хариев,	Минà	Минов.

27 визуàлни àртиñти от Гàáрово и реãионà в изложáàтà ВНИÌАНИЕ! 

Петко Недялков


