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Възпитавай детето по пътя, по който трябва 
да върви и няма да се отклони от него дори ко-
гато остарее.
Притчи 22:6

	 Всеки	сезон	в	живота	ни	има	своето	начало	и	своя	
край.
	 През	един	сезон	се	сее,	през	друг	сезон	се	жъне.
	 Каквото	 посеем	в	 отношенията	 с	 децата	 ни,	 това	
ще	пожънем.
	 Каквито	 ценности	 посадим	 във	 възпитанието	 на	
децата	ни,	такива	плодове	ще	ядем	през	живота	си.
	 Дървото	се	превива,	докато	е	младо	–	казва	бъл-
гарската	поговорка.
	 И	 още	 тогава	можем	 да	 разпознаем	 какъв	 вид	 е	
това	дръвче	–	ябълка	ли	е,	круша	ли	е.
	 Да	разпознаем	талантите	на	детето	и	да	поливаме	
точно	тези	таланти.	Да	го	окуражаваме	да	ги	развива	
–	с	любов,	облечена	в	дисциплина.	И	да	премахваме	
плевелите	край	дръвчето,	за	да	е	чиста	почвата	в	ду-
шата	му.
	 Да	го	поливаме	с	добри	думи,	но	и	навреме	да	от-
рязваме	клонките	на	лошите	навици.
	 За	 да	 може	 да	 расте	 с	 добро	 сърце,	 но	 и	 със	
здрав	и	силен	характер.
	 За	да	бъде	здраво	стъблото	на	това	дръвче.
Само	здравото	стъбло	на	характера	може	да	удържи	
тежките	плодове	на	талантите.

Люáîв, îáлечена в äиñциплина

 Галина ВитаноВа

	 Със	 заповед	 №	 73	 от	
17.01.2019	 година	 на	 Кме-
та	 на	 община	 Габрово	 се	
удължава	 срокът	 за	 прие-
мане	на	проектни	предло-
жения	 по	 първата	 сесия	
за	съфинансиране	на	про-
екти	по	Програма	Култура	
2019.
	 Новият	 краен	 срок	 е	
28	 януари.	 Проектите	 се	
подават	 до	 16.30	 часа	 на	
указаната	 дата	 в	 Центърa	
за	информация	и	услуги	на	
гражданите.

сВетозар ГатеВ

	 Още	три	отбора	си	га-
рантираха	 място	 във	 фа-
зата	на	директните	елими-
нации	 в	 XXVII-я	 турнир	 по	
футбол	на	малки	врати	за	
Купата	 на	 Община	 Габро-
во.
	 В	 група	 IV	 втора	 мно-
го	 ценна	 победа	 постиг-
на	 отборът	 на	 „Виктория“.	
Александър	 Маринов	 и	
съотборниците	 му	 нанесо-
ха	 второ	 поражение	 на	
силния	 „Pasta	 Gabrovo“,	 в	
чиито	 редици	 личаха	 име-
ната	на	двама	футболисти	
играли	в	„А“	футболната	ни	
група	 -	 Мирослав	 Иванов	
и	Николай	Божов.
	 Двата	 състава	 напра-
виха	 здрав	 мач,	 който	
беше	решен	само	от	едно	
попадение.	 Реализира	 го	
след	 самостоятелен	 рейд	
Захари	 Михайлов	 в	 33-та	

минута.	През	първата	част	
късметът	не	беше	с	„Pasta	
Gabrovo“	 и	 играчите	 на	
тима	на	три	пъти	нацелиха	
гредите	на	вратата	пазена	
от	Димитър	Гюмишев.
	 Успехът	 изведе	 начело	
„Виктория“	 с	 по-добра	 го-
лова	 разлика	 от	 „Балкан“.	
И	 двата	 отбора	 са	 с	 по	
6	 точки	 и	 сигурни	 осми-
нафиналисти.	 На	 трето	 и	
четвърто	 място	 са	 тимо-
вете	 на	 „Pasta	Gabrovo“	 и	
„ВиК“	без	спечелена	точка	
до	 момента.	 При	 послед-
ното	 завъртане	 в	 групата	
„Виктория“	 и	 „Балкан“	 ще	
спорят	за	първото	място	в	
групата,	а	 „Pasta	Gabrovo“	
ще	 срещне	 „ВиК“	 в	 битка	
за	 третата	 позиция,	 която	
също	може	да	даде	билет	
на	 тима	 към	 следващата	
фаза.	Двубоите	са	в	петък.
В	група	V	с	по	две	победи	
вече	 са	 „АВВ“	 и	 „Стеф“.	

Севлиевци	 са	 изненадва-
щият	лидер	с	по-добра	го-
лова	разлика	от	шампиона	
за	 2018-та.	 След	 успеха	 с	
6:0	срещу	„Игълс“,	отборът	
на	 „АВВ“	 записа	 победа	
без	 да	 допусне	 гол	 и	 в	
мача	срещу	„Young	boys“	-	
3:0.	 Симеон	Спасов	 откри	
резултата	в	4-та	минута,	а	
Павел	 Йорданов	 удвои	 в	
19-та.	 През	 втората	 част	
младите	 габровски	момче-
та	 опитаха	 да	 върнат	 по-
паденията,	но	не	намериха	
верния	 път	 към	 вратата	
и	 три	 минути	 преди	 края	
инкасираха	 още	 един	 гол,	
дело	 на	 Цветомир	 Геор-
гиев.
	 Отборът	 на	 „Стеф“	
също	 постигна	 втора	 по-
беда,	 но	 отново	 не	 беше	
много	 убедителен.	 Дейст-
ващият	 шампион	 на	 тур-
нира	се	оказа	в	ролята	на	
догонващ,	 след	 далечен	

шут	 на	 на	 Здравко	 Хри-
стов	и	не	добра	преценка	
на	вратаря	Валентин	Мин-
ков	 в	 11-та	 минута.	 Само	
две	минути	по-късно	обаче	
Детелин	 Станчев	 наказа	
грешка	 в	 отбраната	 на	
„Игълс“	и	изравни,	а	след	
него	 Александър	 Велинов	
изведе	 „Стеф“	 напред.	 В	
19-та	 минута	 се	 разписа	
и	 Иван	 Лесев	 за	 3:1	 на	
почивката.	 През	 втората	
част	Лесев	реализира	още	
един	гол,	негов	пети	в	тур-
нира,	и	фиксира	крайното	
4:1.
	 „АВВ“	и	„Стеф“	ще	спо-
рят	 в	 директен	 двубой	 за	
първото	 място	 в	 групата	
при	последното	завъртане,	
а	 „Игълс“	 и	 „Young	 boys“	
ще	 търсят	 път	 към	 осми-
нафиналите	 през	 третото	
място.	 Срещите	 са	 след-
ващия	 понеделник,	 28-ми	
януари.		

И „Виктîрия”, „АВВ” и „Стеф” на îñминафинали

рУЖа лЮБеноВа

	 Седем	 месеца	 след	
трагедията	 на	 пътя	 край	
габровското	 село	 Ряз-
ковци,	 прокуратурата	 вне-
се	в	съда	обвинителен	акт	
срещу	 шофьора	 на	 това-
рен	камион	Я.	Б.	50-годиш-
ният	мъж	от	севлиевското	
село	 Крушево	 е	 обвинен	
в	 отнемане	 предимството	
на	автобус	и	причиняване	
смъртта	 на	 един	 човек,	
както	и	раняването	на	дру-
ги	седем.
	 Страховитият	 пътен	
инцидент	 стана	 около	 17	

часа	 на	 26	 юни	 м.	 г.	 на	
разклона	 за	 с.	 Рязковци,	
край	 Габрово.	 Ще	 при-
помним,	 че	 тогава	 пътят	
Габрово-Севлиево	 беше	 в	
ремонт	и	имаше	друга	ор-
ганизация	на	движението.
	 По	 същото	 време	 об-
виняемият	 Я.	 Б.	 работел	
като	 шофьор	 на	 товарен	
автомобил	 в	 ЕТ	 „М.“-Се-
влиево,	 обясниха	 вчера	
от	 прокуратурата.	 Във	 въ-
просната	 вечер	 управля-
вал	 товарен	 автомобил	
“Мерцедес	Атего“	-	пътувал	
от	 Пловдив	 за	 Севлиево.	
Отминал	 Габрово	 и	 спо-

ред	 указанията	 за	 вре-
менно	 движение	 заради	
ремонта,	 минал	 по	 обход-
ния	 път.	 Непосредствено	
преди	 кръстовището	 меж-
ду	 пътя	 Габрово-Рязковци	
и	 Северния	 обходен	 път	
5004	 за	 движещите	 се	 по	
пътя	 на	 обвиняемия	 бил	
поставен	 пътен	 знак	 Б1,	
който	означава	„Пропусни	
движещите	 се	 по	 пътя	 с	
предимство“.	 В	 кръстови-
щето	имало	пътен	остров.	
Обвиняемият	 следвало	 да	
премине	от	неговата	дясна	
страна	и	след	острова	да	
завие	 наляво	 по	 пътя	 за	

Севлиево,	 но	 той	 завил	
наляво.	 Така	 навлязъл	 от	
лявата	 страна	 на	 острова	
в	 пътното	 платно,	 което	
било	 предназначено	 за	
моторни	 превозни	 сред-
ства,	 движещи	 се	 по	 път	
III-4403,	т.	е.	от	с.	Рязковци	
към	Габрово	за	включване	
в	Северния	обходен	път.
	 По	 същото	 време	 по	
пътя	 в	 посока	 с.Рязковци	
–	Габрово	пътувал	автобус	
„Пежо	Карсан“,	който	пре-
возвал	работници	на	„Път-
строй“	 АД-Габрово	 след	
работен	 дн	 на	 обект	 в	 с.	
Козирог.	 В	 него	 пътували	

осем	 души	 –	 седем	 мъже	
и	 една	 жена.	 Двата	 авто-
мобила	 се	 озовали	 един	
срещу	 друг.	 Забелязвайки	
товарния	 автомобил,	 шо-
фьорът	 на	 автобуса	 реа-
гирал,	 като	 го	 отклонил	
наляво.	 В	 същия	 момент,	
забелязвайки	 автобуса,	
обвиняемият	 реагирал	 с	
натискане	 на	 спирачки.	
Въпреки	това	между	двете	
МПС-та	 последвал	 удар.	
От	сблъсъка	бусът	излязъл	
вляво	 от	 пътното	 платно	
сериозно	пострадал,	както	
и	пътуващите	вътре.

продължава на стр. 2

Траãеäията край Рязкîвци влиза в ñъäа
50-годишен водач от с. Крушево не спазил знак Б1, ще отговаря за убит и седем ранени на пътя

 Женина ДенЧеВа

	 Приключиха	по-голяма-
та	част	от	ремонтите	в	ОУ	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“,	
заради	 които	 се	 наложи	
есента	и	зимата	на	2018	г.	
учениците	да	учат	в	други	
училища.	 От	 края	 на	 ми-
налата	 година	 всички	 се	
обучават	 в	 своето	 учили-
ще.	 „Остава	 изпълнение	
на	 договора	 за	 доставка	
на	 техническо	 оборудване	
и	мебелите.	Ще	бъдат	 до-
ставени	специални	 учебни	
дъски,	 чинове	 и	 столове.	
То	е	газифицирано,	заради	
направената	 топлоизола-
ция	температурите	са	мно-
го	приятни.	Внедрена	е	тъй	

нар.	интелигентна	система	
за	 управление	 на	 отопле-
нието.	 Като	 се	 затопли	
дворът	 ще	 бъде	 благоус-
троен	 и	 ще	 бъдат	 поста-
вени	 съоръжения	 за	 игра.	
Училището	 има	 2	 дворни	
пространства,	 и	 двете	 ос-
ветени.	 Те	 ще	 могат	 да	
се	 ползват	 от	 хората	 в	
квартала	 Имаше	 известни	
недоволства,	 заради	 това,	
че	 се	 наложи	 по-малките	
няколко	месеца	да	 учат	 в	
„Отец	 Паисий“,	 а	 по-голе-
мите	-	в	Професионалната	
техническа	 гимназия.	 Но	
всички	 деца	 вече	 се	 вър-
наха	в	„Св.св.	Кирил	и	Ме-
тодий“,	 коментира	 кметът	
Таня	Христова.

Приключиха ãîлемите ремîнти 
в „Св. ñв. Кирил и Метîäий” 

На феñтивал в Тайлнаä

 ñтр. 8

подготвя	 Здравното	 ми-
нистерство	 -	 това	 заяви		
зам.-министърът	 на	 здра-
веопазването	Жени	 Наче-
ва.	 Темата	 коментира	 и	
председателят	на	БЛС	д-р	
Иван	 Маджаров.	Той	 под-
черта,	 че	 комисиите	 ра-
ботят	по	документи,	 които	
са	 издаден	 в	 съответните	
специализирани	 кабинети.	
Според	д-р	Маджаров	ако	
се	търси	промяна,	тя	тряб-
ва	 да	 бъде	 насочена	 към	
това	 работоспособността	
да	 се	 свързва	 с	 възмож-
ностите	 на	 един	 човек	 да	
изпълнява	 дадена	 профе-
сия,	а	не	със	здравния	му	
статус	–	т.е.	дали	е	болен	
или	здрав.

	 По	 неговите	 думи	 ис-
тински	болните	хора	искат	
да	се	чувстват	като	всички	
останали	и	искат	да	рабо-
тят,	а	тези,	чийто	стремеж	
е	 да	 измамят	 системата,	
държат	 да	 са	 болни	 и	 да	
получат	 най-високата	 сте-
пен	на	нетрудоспособност.
Според	 председателя	 на	
БЛС	 трябва	 да	 се	 обърне	
внимание	на	хората,	които	
са	 истински	 неработоспо-
собни	 и	 да	 им	 се	 даде	
възможност	да	работят	от	
дома	 си	 или	 на	 работно	
място.	 Д-р	 Маджаров	 бе	
категоричен,	 че	 твърдения	
за	 неправомерно	 издаде-
ни	 ТЕЛК	 решения,	 трябва	
да	бъдат	доказани	в	съда.	

Пî-ñтрîãи мерки за кîнтрîл върху 
раáîтата на ТЕЛК - кîмиñиите

Уäължава ñе ñрîкът 
за канäиäатñтване пî 
прîãрама Култура

Ивелина Елмазîва: „На 
феñтивала „Зäравей, Зäраве” за 
вñеки вкуñ ще има пî нещî” 8

В ñръáñкî ñелî вäиãат кîпие 
на Руñката църква в Сîфия3
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	 Държавата	 прави	опит	
да	 събуди	 “спящите	 ак-
ции”,	 които	 милиони	 от	
нас	 купиха	 при	 масовата	
приватизацията.	 Много	 от	
собствениците	 на	 бонови	
книжки	обаче	не	са	наяс-
но	 притежават	 ли	 нещо,	
или	 не.	 „Повдигали	 сме	
този	 въпрос	 още	 преди	
2-3	 години.	 Министерство-
то	на	финансите	като	наш	
основен	 акционер	 поде	
инициативата	 и	 я	 подкре-
пи”,	 коментира	 директо-
рът	 на	 Централния	 депо-
зитар	 Васил	 Големански	
в	 сутрешния	 блок	 на	 bTV.	
„Всички	 тези	 активи,	 кои-
то	 са	 акции,	 придобити	 с	
боновите	 книжки,	 към	 на-
стоящия	 момент	 се	 водят	
в	 регистъра	 на	 Централ-
ния	депозитар.	Дори	човек	
да	 е	 загубил	 боновата	 си	
книжка	 в	 регистъра	 има	
запис”,	 поясни	 той.	 Чрез	
електронна	 услуга	 всеки	
може	 да	 провери	 в	 Цен-
тралния	 депозитар	 какви	
акции	 има.	 „Съветът	 ми	 е	

хората	да	изчакат,	защото	
концепцията	 е	 публикува-
на	 за	 обществено	 обсъж-
дане.	 Предвидено	 е	 една	
година	 да	 има	 информа-
ционна	 кампания,	 в	 която	
да	 бъде	 припомняно	 на	
хората,	 че	 имат	 активи	 и	
какво	могат	да	направят	с	
тях”,	каза	още	Васил	Голе-
мански.	
	 По	 предварителни	
разчети	 около	 2	 милиона	
българи	притежават	акции	
чрез	 тези	 бонови	 книжки	
за	около	2	милиарда	лева.	
Идеята	е	всеки	собственик	
на	акции	да	 ги	прехвърли	
към	избран	от	него	инвес-
титор	 в	 рамките	 на	 една	
година.	Ако	не	го	направи,	
спящите	книжа	автоматич-
но	ще	отидат	в	специално	
създаден	 фонд.	 Собстве-
ността	като	дял	във	фонда	
ще	 се	 пази	 5	 години,	 но	
ако	 и	 след	 това	 собстве-
никът	 не	 си	 ги	 потърси,	
парите	му	ще	се	национа-
лизират	 и	 ще	 отидат	 в	
Сребърен	фонд.

	 Сайтът	 на	 Централния	
депозитар	 поддържа	 ре-
гистър	на	всички	притежа-
вани	акции,	съобщи	Васил	
Големански,	 изпълнителен	
директор	 на	 институция-
та,	 по	 телевизия	 Би	 Ти	
Ви.	 Проверката	 става	 с	
ПИК	 кода	 от	 НАП	 или	 с	
електронен	 подпис,	 така	
че	не	всеки	собственик	на	
бонова	 книжка	 от	 масо-
вата	 приватизация	 може	
да	провери	какви	акции	в	
кое	дружество	притежава.	
Още	повече	че	в	 	момен-
та	 проверката	 е	 платена.	
Предвиждало	се	обаче	да	
не	 струва	 нещо	 в	 пред-
стоящия	период	на	инфор-
мационна	кампания,	която	
била	 част	 от	 концепцията	
на	Министерството	на	фи-
нансите	 за	 раздвижване	

на	 „спящите“	 акции.	 Кам-
панията	щяла	да	продължи	
1	г.одина
	 Други	 вариант	 за	 про-
верка	 на	 акциите,	 който	
препоръчва	Големански,		е	
да	се	отиде	в	някой	от	ин-
вестиционните	посредници	
и	да	се	подаде	заявление	
за	проверка.	В	отговор	на	
въпрос	Големански	напом-
ни,	че	ако	дружеството,	от	
което	са	придобити	акции,	
е	 фалирало,	 то	 очевидно	
съответният	човек	нищо	не	
може	да	направи.
	 Публикуваната	 за	 об-
ществено	 обсъждане	 кон-
цепция	 предвижда	 всеки	
собственик	на	акции	да	ги	
прехвърли	 към	 избран	 от	
него	инвеститор	в	рамките	
на	една	 година,	за	да	бъ-
дат	управлявани.	

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на  земеделието, храните  и горите  
Областна дирекция „Земеделие” - Габрово
   

З А П О В Е Д № РД-ЗА-12/23.01.2019 г.

	 На	 основание	 чл.47ж,	 ал.1от	 Правилника	 за	 прилагане	 на	 Закона	 за	 соб-
ствеността	и	ползването	на	земеделските	земи	/ППЗСПЗЗ/	и	чл.	37и,	ал.14	от	
Закона	 за	 собствеността	 и	 ползването	 на	 земеделските	 земи	 /ЗСПЗЗ/,	 във	
връзка	с	чл.	103	и	чл.	104,	ал.	1	от	ППЗСПЗЗ	и	в	изпълнение	на	Заповед	№	РД-
46-177/26.03.2018	г.	на	Министъра	на	земеделието,	храните	и	горите,	обн.ДВ.,	бр.35	
от	24.04.2018	г.	и	Заповед	№	РД-46-133/27.02.2018	г.	на	Министъра	на	земеделието,	
храните	и	горите

Н А Р Е Ж Д А М:
	 1.	Откривам	процедура	за	провеждане	на	търг	(втора	тръжна	сесия)	с	тайно	
наддаване	за	отдаване	под	наем	за	 1	 /една/	стопанска	 година	на	останалите	
свободни	земеделски	земи	с	начин	на	трайно	ползване	/НТП/	“пасище“,“пасище	
с	 храсти“,	 “пасище,	 мера“	 и	 “ливади“	 /ПМЛ/	 от	 държавния	 поземлен	 фонд	 /
ДПФ/	в	област	Габрово	за	стопанската	2018-2019	година	на	собственици	на	па-
сищни	селскостопански	животни,	регистрирани	в	Интегрираната	информационна	
система	 на	 БАБХ	 и	 лица,	 които	 поемат	 задължение	 да	 ги	 поддържат	 в	 добро	
земеделско	и	екологично	състояние	по	реда	на	чл.37и,	ал.14	от	ЗСПЗЗ,	чл.103	от	
ППЗСПЗЗ	и	чл.47в-47о	от	ППЗСПЗЗ.
	 2.	Обект	на	търга	са	земите	от	ДПФ,	подробно	описани	по	общини,	землища,	
имоти,	НТП,	форма	на	отдаване	(наем),	срок	за	предоставяне	и	начална	тръжна	
цена	в	списък,	който	е	неразделна	част	от	настоящата	заповед.
	 3.	 Условия	 за	 участие:	В	 търга	могат	 да	 участват	 собственици	 на	 пасищни	
селскостопански	 животни,	 регистрирани	 по	 надлежния	 ред	 в	 Интегрираната	
информационна	система	на	БАБХ		и	лица,	които	поемат	задължение	да	ги	под-
държат	в	добро	замеделско	и	екологично	състояние	съгласно	Приложение	II	на	
Регламент	(ЕС)	№	1306/2013	на	Европейския	парламент	и	Съвета	от	17.12.2013г.	
относно	финансирането,	 управлението	и	мониторинга	на	общата	селскостопан-
ска	политика,	съответно	критериите,	посочени	в	Наредба		№	2	от	26.03.2018г.	за	
критериите	за	допустимост	на	земделските	площи	за	подпомагане		по	схеми	и	
мерки	за	плащане	на	площ	-	физически	лица,	еднолични	търговци,	кооперации	и	
юридически	лица,	регистрирани	по	Търговския	закон,	които	отговарят	на	условия-
та	посочени	в	чл.47в,	ал.1,	т.1-9	от	ППЗСПЗЗ	за	всички	или	за	отделни	поземлени	
имоти	в	землищата,	описани	в	списъка	по	т.	2.
	 4.	 Началната	 тръжна	 цена	 и	 размерът	 на	 депозита	 за	 участие	 в	 търга	 са	
определени	 съгласно	 Приложение	 №	 1-	 графа	 2	 и	 3	 към	 Заповед	 №	 РД-46-
177/26.03.2018г.	на	министъра	на	земеделието,	храните	и	горите.	Размерът	на	де-
позита	за	участие	в	търга	е	както	следва:	20%	от	определената	начална	тръжна	
цена,	умножена	по	площта	на	имота.
									5.	Условия	за	плащане	на	цената	и	депозита:
Плащанията	се	извършват	в	български	лева,	по	банков	път,	по	сметка	на:	
ОБЛАСТНА	ДИРЕКЦИЯ	„ЗЕМЕДЕЛИЕ”	-	ГАБРОВО	
УНИ	КРЕДИТ	БУЛБАНК		
IBAN	BG	23	UNCR	70003319713688
BIC	UNCRBGSF			
Основание:	„Депозит	за	участие	в	търг	за	имот	№…………..,	в	землището	на	……….”.
	 6.		Място	и	срок	за	получаване	на	документите	за	участие	в	търга:	Докумен-
тите	за	участие	в	търга	се	получават	в	ОД		„Земеделие”-	Габрово,	ул.	„Брянска”	
№	30,	ет.	3,	стая	№	1	/деловодство/,	всеки	работен	ден	от	9,00	до	17,30	ч.,	в	срок	
не	по	-	кратък	от	15	календарни	дни,	считано	от	последната	дата	на	публикацията	
на	обявата	в	местен	вестник	–	11.02.2019	г.	включително.
	 7.	Място	и	срок	за	подаване	на	документи	за	участие	в	търга:	Документите
за	участие	в	търга	се	подават	всеки	работен	ден	в	ОД	„Земеделие”	-	Габрово,	
ул.	„Брянска”	№	30,	ет.3,	стая	№	1/деловодство/,	от	9,00	до	17.30	часа	в	запеча-
тан	непрозрачен	плик,	 адресирани	до	ОД	 „Земеделие”	 -	 Габрово	с	 указанието	
„Документи	за	участие	в	търг“.	Срок	за	подаване	на	документи	–	до	11.02.2019	г.	
включително.			
		 8.	Място	за	получаване	на	информация	за	земите	от	ДПФ-	обект	на	търга:
Информация	за	земите	-обект	на	търга	е	изложена		в	Областна	дирекция	“Земе-
делие”-		Габрово,	ул	„Брянска”	№	30,ет.3	и	всички	общински	служби	по	земеделие	
на	територията	на	областта	за	земите	обект	на	търга	в	съответната	община,	как-
то	и	на	интернет	страницата	на	ОД	“Земеделие”-	Габрово:	www.mzh.government.
bg/ODZ-Gabrovo.
9.	Търгът	ще	се	проведе	както	следва:	Три	дни	след	изтичане	срока	за	подава-
не	на	офертите	-	на	15.02.2019г.	от	10,00	часа	в	сградата	на	Областна	дирекция				
„Земеделие”	 -	Габрово,	ул	„Брянска”	№	30,	ет.3,	задължително	в	присъствие	на	
кандидатите	или	упълномощени	от	тях	лица.	Съгласно	чл.	47з,	ал.3	от	ППЗСПЗЗ,	
когато	лицето	участва	в	търга	чрез	пълномощник,	представя	на	комисията	в	деня	
на	 провеждането	 на	 търга	 (тръжната	 сесия)	 оригинал	на	нотариално	 заверено	
пълномощно.	
Предоставяне	на	удостоверение	за	актуална	банкова	сметка,	издадено	от	съот-
ветната	 банка,	 с	 указанието	 “Сметка	 за	 възстановяване	 на	 депозит“,	 на	 коми-
сията	в	деня	на	провеждането	на	търга	(тръжната	сесия),	е	необходимо	с	оглед	
безпрепятственото	 и	 своевременно	 възстановяване	 на	 внесените	 депозити,	 по	
реда	на	чл.	47м,	ал.	6	и	8	от	ППЗСПЗЗ,	от	ДАПФСДЧР		при	ОД	„Земеделие”	гр.	
Габрово.
	 10.	В	случай,	че	от	няколко	участника	в	търга	е	предложена	една	и	съща	цена	
за	даден	имот,	между	тях	се	провежда	търг	с	явно	наддаване,	като	стъпката	за	
наддаване	е	в	размер	на	един	лев	от	предложената	от	кандидатите	цена.	
Сключването	на	договори	за	наем	за	ползване	на	обявените	по	този	ред	земе-
делски	 земи	 от	 ДПФ,	 не	 гарантира	 подпомагане	 на	 земеделските	 стопани	 по	
схемите	и	мерките	на	Общата	селскостопанска	политика.

САШКО СТАНЧЕВ /П/ Директор на ОД»Земеделие» гр.Габрово

О		Б		Я		В		А
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 1. Строителни работници / мостово строителство:
 • кофражисти	•	арматуристи	•	монтажници	на	метални	конструкции.
	 Работните	площадки	са	на	височина	до	30	метра.
 2. Шофьори;
 3. Машинисти на пътно-строителни машини.
 
	 Изисквания	към	кандидатите:
	 Да	притежават:
 •	трудов	опит	по	същата	или	сродна	специалност;
 •	подходящи	за	съответната	позиция	образование	и	квалификация;
 •	 необходимата	 категория	 за	 правоуправление	 на	 МПС,	 удостоверение	 за	
професионална	компетентност,	карта	за	квалификация	на	водача	и	удостовере-
ние	за	психологическа	годност	(за	шофьорите);
 •	документ	за	правоспособност	за	управление	на	пътно-строителни	машини	
(за	машинистите	на	ПСМ);	
 •	желание	за	работа;
 •	добро	здравословно	състояние.
	 Компанията	предлага:
 •	Трудов	договор	в	престижна	компания	с	водещи	позиции	в	своята	област; 
 •	Мотивиращо	възнаграждение
 •	Работно	облекло,	висококачествени	инструменти	и	лични	предпазни	средства; 
	 За	контакти	и	справки	за	необходимите	документи	за	кандидатстване:		
 тел. 062/616 819 и 062/616 813.

анахроника
	 Непълнолетен	е	задържан	край	Механотехникума	
в	Габрово	с	наркотични	вещества	в	себе	си	 :	Розов	
прах,	 който	 при	 полевия	 тест	 реагирал	 като	 метам-
фетамин,	 и	 зелни	 листенца,	 за	 които	 е	 доказано	 че	
са	 марихуана.	 От	 полицията	 не	 поясниха	 възрастта	
на	задържания,	но	допълниха,	че	е	бил	задържан	за	
чаксове	по	Закона	за	МВР.		По	случая	се	води	досъ-
дебно	производство.
	 38-годишна	жена	и	30-годишен	мъж	от	Габрово	са	
извършили	 кражба	 на	 дрехи	 от	 търговски	 обект	 във	
Велико	Търново,	съобщиха	на	23	януари	т.	г.	от	тамош-
ната	полиция.	По	кражбата	са	работили	криминалисти	
от	местното	полицейско	управление.	Сигнал	за	случая	
е	получен	в	полицията	на	 3	 януари	 тази	 година.	По	
данни	 на	 собственика	 на	 магазина	 престъплението	
е	 било	 извършено	 на	 30	 ноември	 миналата	 година.	
От	обекта	били	откраднати	дрехи	на	стойност	113	лв.	
От	 проведените	 действия	 по	 разследването	 извър-
шителите	са	установени	–	30-годишният	мъж	и	38-го-
дишната	жена	от	Габрово,	които	до	момента	не	били	
попадало	 в	 полезрението	 на	 полицията.	Двамата	 са	
възстановили	левовата	равностойност	на	нанесената	
щета.	Материалите	по	случая	ще	бъдат	докладвани	в	
прокуратурата,	с	мнение	за	налагане	на	администра-
тивно	наказание.

Траãеäията край 
Рязкîвци влиза в ñъäа

Продължава от стр. 1
	 След	 произшествие-
то	 обвиняемият	 позвънил	
на	 спешния	 телефон	 112.	
На	 мястото	 пристигнали	
медицински	 и	 полицейски	
екипи.	 Пострадалите	 били	
откарани	в	ЦСМП-Габрово,	
но	по	пътя	единият	от	ра-
ботниците	 –	 57-годишният	
С.	Г.	починал	в	линейката.	
	 Колегите	 му	 останали	
за	 лечение	 в	 болницата,	
като	жената	 -	 на	 52	 годи-
ни,	 била	 в	 тежко	 състоя-
ние.
	 Още	 на	 място	 двама-
та	 водачи	 –	 61-годишният	
мъж	 от	 Габрово,	 превоз-
вал	работниците	и	обвиня-
емия,	 били	 проверени	 за	

алкохол,	но	такъв	нямало.
	 Сега	 Окръжната	 про-
куратурав	 Габрово	 е	 пов-
дигнала	 обвинение	 срещу	
Я.	 Б.	 „че	 на	 26.06.2018	 г.,	
в	 община	 Габрово,	 на	 път	
III-4403,	 км	 3+870,	 при	 уп-
равление	 на	 товарен	 ав-
томобил	„Мерцедес	Атего“,	
нарушил	 правилата	 за	
движение,	 предизвикал	
пътно-транспортно	 произ-
шествие	 автобус	 „Пежо	
Карсан“,	 при	което	по	не-
предпазливост	 причинил	
смъртта	на	С.	Г.	и	средни	
телесни	 повреди	 на	 се-
дем	 пътника	 в	 автобуса	
-		престъпление	по	чл.343,	
вр.	чл.342	от	Наказателния	
кодекс.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 27.02.2019 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 
ч. до	 17:00	 ч.,	 поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ,	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозах-
ранването	 в	 района	 на:	 община	 Габрово,	 ул.	 „Несе-
бър”,	ул.	„Никола	Войновски”	№	101	-	107	/	152	–	204,	
ул.	„Парижка	Комуна”,	ул.	„Боровска”	№	43,	кв.	Бакой-
ци,	ул.	„Яна”,	ул.	„Еледжик”,	ул.	„Тъжа”,	ул.	„Огражден”,	
ул.	„Бакойска”,	ул.	„Елховска”,	ул.	„Албена”	Фирмите:	
„ГРЕСТОКОМЕРС”	и	„БулАрт”	.

 На 26.02.2019 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 
ч. до	 17:00	 ч.,	 поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ,	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозах-
ранването	в	района	на:	община	Габрово,	Ул.	„Юрта”,	
„ул.Антифашист”,	 ул.	 „Перуника”,	 ул.	 „Лебед”,	 ул.	
„Кресна”	и	ул.	„Батра”,	ВЕЛИКО	ТЪРНОВО	АД	ПЪТНИ	
СТРОЕЖИ	–	ВРЕМЕННО	БКТП	ТУНЕЛА.	.

 На 06.02.2019 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 
ч.	 до	 17:00	 ч.,	 поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ,	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозах-
ранването	в	района	на:	община	Габрово,	ул.	„Никола	
Балканеца“,	ул.	„Крайречна“	N:3,	бул.	„Столетов“	№39	
-135,	№	143	–	149,	№	175	–	221,	№	20	–	52	,	№	104	-	164	
,	бул.	„Хемус“	№	15	–	23,	ул.	„Пионерска”,	ул.	„Сели-
ще“	,	ул.	„Сърна“,	ул.	„Коста	Евтимов“	№	1-23;	2,	4,	ул.	
„Кокиче“	 ,	 ул.	 „Пролет“,	 ул.	 „Седянкова	ливада“	 ,	 ул.	
„Синчец“	,	ул.	„Баланска“,	ул.	„Липите”	,	ул.	„Равнера”	
,	 ул.	 „Сълза	 ”,	 ул.	 „Райко	 Даскалов”,	 ул.	 „Професор	
Николай	 Цанков”	 ,	 ул.	 „Марин	 Дамянов”	 №	 23,	 кв.	
Илевци,	ул.	„Илевска”,	„Лом”,	„Калиакра”,	„Баланска”	
№	78,	80	и	92,	„Водолей”,	„Чепино”,	ул.„Негенска	пъте-
ка”,	 ул.	 „Бузлуджа”,	 ул.	 „Стомана”,	 ул.	 „Даме	 Груев”,	
ул.	 „Слава”,	 ул.	 „Теменуга”,	 фирмите:	 „НИЕМ”,	 „ДИС”	
ООД	 ,	 „Пресметал”,	 ЕТ”Марин	 Лесиков”,	 „ТРИКЕЛ”,	
„Христов	 –	 Фина	 Механика”,	 „Сиеинжинеринг”,	 „Габ	
Инвест”,	 „Дзали”	 кв.’Бичкиня”,	 „Профпет	 корпурей-
шън”,	 ЕТ”ЖУ”,	 ЕТ”Електроникс”,	 Български	 Пощи	
Габрово	1	с	местонахождение	бул.Столе�	�ов	20,	Пре-
чиствателна	станция	Питейни	води	и	фирма	„Церати-
цит”	захранване	от	ЕП	„Орел	2”,	фирмите	„Технолес”,	
бензиностанция	„Лукоил”	кв.	„Бичкиня”	и	фирма	„РИГ”	
и	село	Тодоровци.	.
 В периода 28.01.2019 - 29.01.2019 г., от 09:00 
ч. до 15:00 ч.,	 поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	,	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	 в	 района	 на:	 гр	 Габрово,	 ул.	 „Николаевска“	
78-88.
 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.
 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 19.02.2019 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч.,	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	
Габрово,ул.	 „Върба“,	 ул.	 „Граничар“,	 ул.	 „Никола	Вой-
новски”	№109	и	212	до	края,	ул.„Урожай”,	ул.	„Звезда”,	
ул.	 „Момина	 скала”	 ,	 ул.	 „Малина”	 квартали	 „Вел-
чевци”,	 „Гачевци”,	 „Чехлевци”,	 „Славовци”;	 селата	 :	
Чукили	,	Бамболово,	Трънето,	Бойновци,	Врабци,	Меч-
ковица,	Пъртевци,	Геновци,	Янкула	и	Горнова	могила.	
Фирмите	„САРЖЕ“,	„РИСК	91“,	„Европластгруп“,	„ПРЕ-
ЦИЗ“,	„Плас	Глас“	ООД,	„Лотос“,	Комплекс	Синкевица,	
„САМ	2011“	ЕООД,	ЕТ	„КРАСИ-КРАСИМИР	АВРАМОВ“,	
БЕТОНОВ	 ВЪЗЕЛ	 „ПЪТНИ	 СТРОЕЖИ	 ВЕЛИКО	ТЪР-
НОВО”	АД	КВАРТАЛ	„ВЕЛЧЕВЦИ“.	.

 На 14.02.2019 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч.,	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	
Габрово,ул.	 „Върба“,	 ул.	 „Граничар“,	 ул.	 „Никола	Вой-
новски”	№109	и	212	до	края,	ул.„Урожай”,	ул.	„Звезда”,	
ул.	 „Момина	 скала”	 ,	 ул.	 „Малина”	 квартали	 „Вел-
чевци”,	 „Гачевци”,	 „Чехлевци”,	 „Славовци”;	 селата	 :	
Чукили	,	Бамболово,	Трънето,	Бойновци,	Врабци,	Меч-
ковица,	Пъртевци,	Геновци,	Янкула	и	Горнова	могила.	
Фирмите	„САРЖЕ“,	„РИСК	91“,	„Европластгруп“,	„ПРЕ-
ЦИЗ“,	„Плас	Глас“	ООД,	„Лотос“,	Комплекс	Синкевица,	
„САМ	2011“	ЕООД,	ЕТ	„КРАСИ-КРАСИМИР	АВРАМОВ“,	
БЕТОНОВ	 ВЪЗЕЛ	 „ПЪТНИ	 СТРОЕЖИ	 ВЕЛИКО	ТЪР-
НОВО”	АД	КВАРТАЛ	„ВЕЛЧЕВЦИ“.	.

 На 12.02.2019 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч.,	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	
Габрово,ул.	 „Върба“,	 ул.	 „Граничар“,	 ул.	 „Никола	Вой-
новски”	№109	и	212	до	края,	ул.„Урожай”,	ул.	„Звезда”,	
ул.	 „Момина	 скала”	 ,	 ул.	 „Малина”	 квартали	 „Вел-
чевци”,	 „Гачевци”,	 „Чехлевци”,	 „Славовци”;	 селата	 :	
Чукили	,	Бамболово,	Трънето,	Бойновци,	Врабци,	Меч-
ковица,	Пъртевци,	Геновци,	Янкула	и	Горнова	могила.	
Фирмите	„САРЖЕ“,	„РИСК	91“,	„Европластгруп“,	„ПРЕ-
ЦИЗ“,	„Плас	Глас“	ООД,	„Лотос“,	Комплекс	Синкевица,	
„САМ	2011“	ЕООД,	ЕТ	„КРАСИ-КРАСИМИР	АВРАМОВ“,	
БЕТОНОВ	 ВЪЗЕЛ	 „ПЪТНИ	 СТРОЕЖИ	 ВЕЛИКО	ТЪР-
НОВО”	АД	КВАРТАЛ	„ВЕЛЧЕВЦИ“.	.

 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.

 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61

2 милиарäа лева чакат мнîãî 
áълãари äа ñи ãи приáерат, а те 
не знаят за ñъщеñтвуванетî им

Еäна ãîäина ще тече кампания за 
разäвижване на “ñпящите” акции, акциите 
îт фалирали äружеñтва не нîñят нищî



Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
и Архиерейско наместничество - Габрово   

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 24 януари 2019 г., година XV, брой 4 (3217)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

24 ч Преп. Ксения Римлянка. Блаж. Ксения 
Петербургска
25 п * Св. Григорий Богослов, архиеп. Кон-
стантинополски (Тип. с. 193)
26 с Преп. Ксенофонт и семейството му. Св. 
Амон
27 н U Неделя 14 след Неделя подир Въздви-
жение на Йерихонския слепец. Пренасяне мо-
щите на св. Йоан Златоуст. Гл. 2, утр. ев. 2, ап. 
Евр. 7:26-8:2 (с. 467), лит. ев. Лк 18:35-43 (Тип. 
с. 197)   
28 п Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец, 
еп. Ниневийски. Преп. Паладий Пустинник
29 в * Пренасяне мощите на св. Игнатий Бого-
носец. Св. мчк Димитрий Сливенски
30 с * Св. Три светители велики архиереи: 
Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан 
Златоуст. Св. свщмчк Иполит, папа Римски. Св. 
благоверен цар Петър Български. Преп. Сер-
гий Къпински (Тип. с. 200)
31 ч Св. безсребреници и чудотворци Кир
   и Йоан. Св. мчци Серапион и Папий

24 - 31 януари

наЦионалЕн конкурс „ВЪзкрЕсЕниЕ хрисТоВо” - 2019 
пo решение на св. синод на БпЦ-Бп, прот. № 21 от 12 

декември 2018 г., синодалният културно-просветен отдел 
обявява: наЦионалЕн конкурс „ВЪзкрЕсЕниЕ хрисТоВо” 

- 2019 в следните категории: 
изоБразиТЕлно изкусТВо; лиТЕраТу-
ра (поЕзиЯ и проза) ФоТограФиЯ

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на 
детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас. Творбите 
трябва да са посветени на православния християнски празник 
Възкресение Христово – Пасха. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА 
КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 6 АПРИЛ 2019 г. (СЪБОТА) - BАЖИ ДАТА-
ТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.
Адрес за изпращане на конкурсните творби:
ПЕНКА ХРИСТОВА СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН 
ОТДЕЛ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”
УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4 1000 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ
Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg (само за литературните твор-
би)
Всяка творба задължително трябва да съдържа следната 
информация: B десния ъгъл на гърба на творбата да бъде 
написано четливо: - Заглавие на творбата; - Трите имена на 
автора; - Възраст, група/клас; - Град / село, област, училище / 
ОДК / енорийско училище / клуб; - Адрес и телефон за връзка 
с участника или неговия родител; Името на преподавателя / 
ръководителя и негов телефон за връзка.
В конкурсния Статут се съдържат всички условия и насоки, 
които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат 
тяхната подготовка в избраните от тях категории.
Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУ-
РИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени на 24.04.2019 
г. (Велика сряда) на Официалния сайт на СВ. СИНОД НА БПЦ, 
Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news.php .
НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ВЪЗ-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” ще бъде на 19.05.2019 г. (4 Неделя след 
Пасха – на Разслабления) в столичния храм „Св. Св. Кирил и 
Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския 
пазар и Лъвов мост) след приключването на св. Литургия. След 
награждаването се предвижда ОТКРИВАНЕ НУА ИЗЛОЖБА с на-
градените творби в храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

ДВери на праВослаВието

	 В	сръбското	село	Бан-
стол,	Фрушка	гора,	се	из-
дига	първият	храм	в	руски	
стил	 в	 страната,	 който	 е	
замислен	 като	 точно	 ко-
пие	 на	 руската	 църква	 в	
София.	
	 Храмът	 е	 посветен	 на	
св.	 Богородица,	 но	 е	 из-
вестен	в	сръбските	медии	
като	 „Путинова	 църква“.	
Прозвището	 идва	 от	 же-
ланието	 на	 инициаторите	
храмът	да	бъде	символ	на	
руско-сръбското	 приятел-
ство,	 както	 и	 на	 „Путин	

като	 защитник	 на	 правос-
лавието“.	 Храмът	 е	 посве-
тен	 на	 събитията	 и	 жерт-
вите	от	хърватската	опера-
ция	„Буря“	(през	1995	г.)	в	
Сръбска	Крайна.	Строежът	
е	 започнат	 през	 2015	 г.	 и	
вече	е	почти	завършен.
	 Златните	 куполи	 са	
дело	 на	 майстори	 от	 До-
нецк,	 а	 на	 върха	 на	 хра-
ма	се	развява	руски	флаг.	
Първи	дарител	на	храма	е	
тогавашният	 сръбски	 пре-
зидент	Томислав	 Николич,	
а	 основните	 спонсори	 са	
от	Русия.	
	 По	 настояване	 на	

Сремския	еп.	Василий	ин-
териорът	 на	 храма	 също	
ще	повтаря	този	на	руска-
та	църква	„Св.	Николай“	в	
София.
	 Междувременно	 еп.	
Василий	 изпрати	 молба	
до	президента	Александър	
Вучич	 да	 включи	 църква-
та	 в	 официалната	 програ-
ма	 на	 руския	 президент	
Владимир	Путин,	който	ще	
посети	страната	на	17	яну-
ари.	 Местни	 патриотични	
организации	подготвят	ма-
сово	посрещане	на	руския	
лидер,	на	което	очаква	да	
съберат	70	хиляди	души.

В ñръáñкî ñелî изäиãат кîпие 
на руñката църква в Сîфия

праВослаВие.БГ 
 
	 На	 21	 януари	 Църква-
та	 почита	 паметта	 на	 св.	
мъченик	 Неофит	 и	 на	 св.	
Максим	 Изповедник.	 В	
този	 ден	 Негово	 Светей-
шество	 патриарх	 Неофит	
чества	 своя	 имен	 ден.	 В	
празничния	 ден	 в	 митро-
политската	катедрала	„Св.	
Неделя“	 бе	 отслужена	 ар-
хиерейска	 света	 Литургия	
и	молебен.
	 От	името	на	Св.	Синод	
Русенският	 митрополит	
Наум	 приветства	 Негово	
Светейшество.	 „През	 2013	
година	 Вие	 поехте	 обя-
заностите	 на	 предстоятел	
на	 св.	 ни	 Църква,	 насле-
дявайки	на	този	пост	бла-
женопочившите	 достойни	
наши	 патриарси	 Кирил	 и	
Максим,	чиито	доброплод-
ни	 трудове	 за	 благото	 на	
Православната	 ни	 Църква	
всякога	 ще	 ги	 издигат	 на	
висок	 пиедестал,	 немину-
емо	задължаващ	и	Вас	да	
се	 стараете	 да	 бъдете	 на	
същата	висота	в	това	слу-
жение.
	 Днес,	Българската	пра-
вославна	 църква	 е	 приз-
вана	 да	 изпълнява	 своята	
душеспасителна	 мисия,	
въпреки	 предизвикател-
ствата	 на	 новото	 време,	
а	 всички	 ние	 –	 нейните	
архиереи,	 следва	 да	 не	
забряваме	 Апостолската	
повеля,	 която	 ни	 напом-
ня:	 „Епископите	 на	 все-
ки	 народ	 трябва	 да	 знаят	
първия	между	тях,	…	но	и	
първият	да	не	върши	нищо	
без	съгласието	на	всички-

те”	 (Апостолско	 правило	
34).
	 Нека	 –	 под	 архипа-
стирските	 грижи	 на	 Св.	
Синод	 и	 на	Ваше	Светей-
шество	–	св.	ни	Църква	да	
продължи	 да	 разгръща	 с	
нови	успехи	своето	духов-
но-просветно	 и	 милосърд-
но-благотворително	 дело	
сред	поверения	й	от	Бога	
Негов	народ,	а	всички	ние	
вярно	 да	 пазим	 и	 след-
ваме	 заветите	 на	 прис-
нопаметните	 наши	 пред-
ци,	 като	 се	 вдъхновяваме	
от	 примера	 и	 подвига	 на	
всички	 Христови	 свидете-
ли	 и	 подражатели,	 сред	
които	 и	 днес	 честваните	
дивни	светци	–	преп.	Мак-
сим	Изповедник	и	мъченик	

Неофит.
	 Божията	любов	и	Него-
вата	велика	милост,	 и	об-
щението	 в	 Светия	 Дух	 да	
бъдат	с	всички	нас,	амин!“,	
се	казва	в	приветственото	
слово.
	 Патриархът,	 който	 е	 и	
Софийски	 митрополит,	 бе	
приветстван	 и	 от	 името	
на	 клира	 на	 Софийската	
епархия.	 Приветственото	
слово	бе	прочетено	от	Бе-
лоградчишкия	епископ,	ви-
карий	 на	 Софийския	 мит-
рополит.	В	него	се	казва:
	 „Запознавайки	се	с	жи-
вота	 на	 св.	 Неофит,	 Све-
тейши	 Владико,	 ние	 с	 ра-
дост	виждаме,	че	неговият	
живот	 във	 вяра,	 надежда	
и	 любов,	 заради	 Христа	

е	 дълбоко	 залегнал	 и	 във	
Вашето	 битие.	 Неговата	
скромност,	проницателност	
и	 мъжество,	 също	 укра-
сяват	 Вашия	 живот.	 Него-
вата	 християнска	 доблест,	
отговорност	 и	 изповедни-
чество,	 също	 са	 дълбоко	
залегнали	 във	 Вашето	 съ-
ществуване,	мисъл,	дела	и	
работа.	 Неговата	 твърдост	
и	мъжество	за	името	Хри-
стово,	правдата	и	Евангел-
ската	 истина,	 са	 отобра-
зени	 във	 Вашите	 трудове,	
стремежи	 и	 действия,	 с	
които	 всякога	 сте	 отстоя-
вал	онова,	което	е	потреб-
но	 за	 Христа,	 Църквата,	
вярата	и	народа	ни.
	 Знаем,	 че	 случайности	
в	съзнателния	духовен	жи-

вот	 и	 свят	 няма.	Има	Бо-
жий	 промисъл,	 който	 на	
всеки	 дава	 потребното	 за	
спасение	 и	 вечен	 живот.	
Който	 подготвя	 за	 всеки	
път,	водещ	към	Бога	и	Не-
говото	 Небесно	 Царство.	
Който	 изпълва	 сърцето	
на	всеки	със	стремеж,	да	
бъде	 полезен,	 както	 за	
своето	спасение,	така	и	за	
спасението	на	мнозина.
	 Затова	 съпоставяйки	
живота	на	св.	мъченик	Не-
офит	и	Вашите	години,	дни	
и	 житейски	 мигове,	 виж-
даме,	 че	 Бог,	 неслучайно	
Ви	е	обдарил	щедро,	като	
Ви	е	дал	да	носите	името	
на	такъв	велик	мъченик	за	
вярата,	който	из	млада	ос-
тави	суетата	световна	и	се	
отдели	 да	 служи	 Богу,	 да	
го	 имате	 за	 покровител	 и	
пример	в	живота,	но	за	да	
послужите	и	Вие	за	полза,	
не	 само	 Ваша,	 но	 и	 за	
полза	 на	 Православната	
ни	 Христова	 църква,	 клир	
и	народ.
	 В	този	най-радостен	за	
Вас	и	всички	ни	ден,	при-
емете	искрените	ни	благо-
пожелания,	 по	 молитвите	
на	св.	мъченик	Неофит,	за	
крепко	 здраве,	 телесни	 и	
духовни	 сили,	 за	 бодрост	
на	 душата	 и	 тялото,	 за	
да	 ръководите	 светата	 ни	
Православна	 църква,	 как-
то	 и	 досега:	 мъдро,	 бла-
годатно	и	 градивно,	за	да	
пребъде	с	чест	и	достойн-
ство	 и	 бъде	 благ	 пример	
по	 пътя	 на	 спасението	 на	
идните	поколения.
	 На	 многая	 и	 благая	
лета	Светейши	Владико!“

Патриарх Неîфит чеñтва äеня на ñвîя неáеñен пîкрîвител

праВослаВие.БГ 

 “Да	 направим	 нещо	
за	брака	и	семейството”	
е	 апелът	 на	 Седмицата	
на	брака	тази	година	към	
специалисти	от	различни	
сфери,	представители	на	
бизнеса,	 вероизповеда-
нията	 и	 институциите	 у	
нас.
	 Специалисти	 в	 сфе-
рата	на	семейното	здра-
ве,	 представители	 на	
бизнеса,	 спорта	медици-
ната	 изкуството	 вече	 се	
включиха	 със	 събития,	
безплатни	 лекции	 и	 се-
минари,	 концерт	и	други	
атрактивни	 предложения	
за	 семействата,	 по	 по-

вод	Седмицата	на	брака.	
Предстои	 и	 други	 да	 се	
включат.	 Повече	 инфор-
мация	за	тях	може	да	се	
види	 в	 интернет	 сайта	
brak.bg	 и	 страницата	 на	
Седмица	 на	 брака	 в	 со-
циалните	мрежи	(fb.com/
brak.bg).
	 Седмицата	 на	 бра-
ка	 насърчава	 бизнесите	
тази	година	да	подкрепят	

семействата	 с	 отстъпки	
от	 техни	 продукти	 или	
услуги.	„Надяваме	се	на-
шият	апел	да	достигне	и	
вдъхнови	повече	бизнеси	
да	подкрепят	 семейства-
та	у	нас,“	споделя	Михае-
ла	Джоргова	от	екипа	на	
инициативата.
	 Седмицата	 на	 брака	
в	 България	 има	 за	 цел	
да	 обедини	 обществени-

те	 усилия	 за	 насърча-
ване	 на	 брака	 и	 семей-
ството	 и	 да	 помогне	 на	
двойките	по	пътя	им	към	
изграждане	 на	 успешен	
брак.	Тя	е	вдъхновена	и	е	
част	 от	 международната	
Седмица	на	брака,	която	
се	 провежда	 ежегодно,	
от	 7	 до	 14	 февруари,	 в	
над	 23	 страни	 по	 све-
та.	 Инициативата	 цели	
превенция	 на	 високата	
степен	 на	 разводите,	
самотното	 родителство,	
икономическата	 задлъж-
нялост,	стреса	и	липсата	
на	 качествено	 време	 с	
децата,	 като	 насърчава	
полагането	на	постоянни	
и	 целенасочени	 усилия	

за	преодоляване	на	про-
блемите	 във	 взаимоот-
ношенията.	 Седмица	 на	
брака	напомня	на	семей-
ните	 да	 обръщат	 повече	
внимание	един	на	друг	и	
да	не	взимат	брака	си	за	
даденост.

Повече	 информация	 за	
качените	 до	 момента	
събития,	 инициативи	 и	
предложения	 по	 време	
на	инициативата	(7-14.02)	
вижте	 на:	 http://www.
brak.bg/10571041-2019
	 За	 повече	 информа-
ция	и	контакт:
	 Михаела	Джоргова
Координатор	на	екипа	на	
Седмица	на	брака

Сеäмица на áрака апелира за пîäкрепа на ñемейñтвата
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ДВери на праВослаВието

 След	 две	 седмици	 Ру-
ската	 църква	 ще	 чества	
10	години	от	възкачването	
на	 патриаршеския	 прес-
тол	на	Московския	патри-
арх	 Кирил.	 Коментирай-
ки	 развитието	 на	 Руската	
църква	 през	 тези	 десет	
години,	 Волоколамският	
митр.	 Иларион	 (Алфеев)	
се	обърна	към	служители-
те	 в	 ръководения	 от	 него	
отдел	за	външно-църковни	
връзки	 към	 патриаршия-
та.	 Според	 митр.	 Илари-
он,	който	поема	външната	
политика	 на	 Московска	
патриаршия	 веднага	 след	
избора	 на	 патр.	 Кирил,	
неговият	отдел	в	момента	
се	намира	в	състояние	на	
война.	 Той	 сравни	 отде-
ла	 с	 военно	 подразделе-
ние,	 а	 своите	 сътрудници	
с	 войници,	 които	 сега	 са	
призовани	да	отдадат	жи-
вота	 си	 за	 Родината,	 ако	
това	се	наложи:

	 „Тези	 десет	 години	
като	 цяло	 бяха	 мирно	 и	
благоприятно	 време,	 но	
през	 последните	 месеци	
срещу	 нашата	 църква	 се	
разгърнаха	 военни	 дейст-
вия.	И	сега	се	наложи	да	
работим	в	съвършено	друг	
режим...	Ние	се	намираме	
в	 състояние	 на	 война,	 но	
тази	 война	 не	 започнах-
ме	 ние.	 Нашата	 война	 е	
отбранителна,	а	ние	ще	я	
водим	 до	 победния	 край.	
Никакви	трудности,	никак-
ви	 заплахи	 няма	 да	 ни	
сломят	и	разколебаят,	за-
щото	ние	знаем,	че	изпъл-
няваме	 свещеното	 дело	
за	 защита	 на	 границите	
на	нашата	света	църква...	
Аз	 мисля,	 че	 нашият	 от-
дел	 съвсем	 справедливо	
може	 да	 се	 оприличи	 на	
армия	 или	 в	 краен	 слу-
чай	на	много	важно	воен-
но	 подразделение,	 което	
пази	 свещените	 граници	
на	 нашата	 църква.	 Арми-
ята	 е	 винаги	 необходи-

ма	 за	 безопасността	 на	
държавата,	 включително	
и	в	мирно	време.	Но	ако	
мирното	 време	 за	 армия-
та	е	време	за	тренировки,	
то	по	време	на	война	во-
еннослужещите	 трябва	 да	
бъдат	готови,	ако	се	нало-
жи,	да	отдадат	живота	си	
за	своята	родина“.
	 Реториката	 на	 митр.	
Иларион	(Алфеев)	възпро-
извежда	 политическата	
реторика	 в	 Руската	 фе-
дерация	 в	 настоящия	 мо-

мент.	Според	официалната	
пропаганда	руският	народ	
е	 в	 състояние	 на	 война,	
той	 воюва	 срещу	 „злото“,	
представено	 от	 остана-
лия	 свят,	 преди	 всичко	
западния.	 Военната	 тер-
минология	 изобилства	 в	
политическите	 новини,	 в	
публицистичните	 и	 забав-
ни	предавания.	Лайтмотив	
в	историческата	реторика	
е	 митът	 за	 отбранител-
ния	 характер	 на	 всички	
войни,	 които	 руснаци-

те	 водят	 през	 вековете.	
През	 последните	 месеци	
този	 начин	 на	 говорене	
премина	 и	 в	 църковните	
проповеди.	 Целенасочено	
и	 организирано	 сред	 ру-
ските	 свещеници	 и	 вяр-
ващи	 се	 насажда	 дух	 на	
омраза	 и	 отхвърляне	 на	
православните	 християни	
от	 другите	 православни	
църкви	и	най-вече	на	тези	
от	 Константинополската	
патриаршия.	 Внушава	 се	
очакването	 на	 кръвопро-
литие.	 В	 проповедите	 на	
висшето	 ръководство	 за	
църквата	 се	 говори	 като	
за	фронтова	линия	и	всич-
ки,	които	не	са	от	страна-
та	на	руския	народ,	са	от	
другата	 страна	 на	 агре-
сивните	военни	действия.
	 Новото	 в	 църковната	
реторика	на	митр.	Илари-
он	 е	 въвеждането	 на	 по-
нятието	„свещени	граници	
на	Руската	църква“,	 което	
църковното	предание	през	
вековете	 не	 познава.	 Ад-

министративните	 граници	
на	 отделните	 епископии	
никога	 не	 са	 смятани	 за	
„свещени“,	 а	 Църквата	
има	 съзнание	 единствено	
за	мистичните	граници	на	
своето	присъствие	в	 този	
свят.	 Административна-
та	 структура	 на	 Църквата	
следва	 от	 самото	 начало	
административната	 карта	
на	 всяко	 държавно	 обра-
зувание	и	съответно	адми-
нистративните	 граници	 не	
са	вечни,	а	още	по-малко	
„свещени“.
	 Втърдяването	 на	 тона	
в	 проповедите	 на	 митр.	
Иларион	 се	 дължи	 не	
само	 на	 кризата	 в	 отно-
шенията	 с	 Вселенската	
патриаршия	 и	 необходи-
мостта	 от	 сплотяване	 на	
руските	 вярващи	 около	
официалната	 църковна	
политика.	 Мнозина	 смя-
тат	 ръководителя	 на	 От-
дела	 за	 външно-църковни	
връзки	 за	 отговорен	 за	
краха	 на	 политиката	 на	

Московска	 патриаршия	 в	
Украйна,	както	и	за	изола-
цията	на	Руската	църква	в	
международно	отношение.	
Като	причина	се	сочи	ав-
торитарният	стил	на	него-
вото	 управление,	 както	 и	
неговата	визия	за	руските	
църковни	 структури	 зад	
граница,	 които	 трябва	 да	
бъдат	 „църковни	 посол-
ства“,	обслужващи	полити-
ческите	и	икономическите	
интереси	на	Русия.
	 Този	 свой	 стил	 на	 уп-
равление	 и	 възгледи	 мит-
рополитът	 разкри	 още	 в	
началото	 на	 своята	 ди-
пломатическа	 кариера	 в	
църковните	 среди	 като	
епископ	в	емблематичната	
Сурожска	 епархия	 (Вели-
кобритания).	 Резултат	 на	
неговата	 кратка	 карие-
ра	 в	 Англия	 е	 разпадът	
на	 изградената	 от	 митр.	
Антоний	 Сурожки	 (†	 2003	
г.)	 епархия,	 за	 което	 из-
вестният	руски	духовник	с	
болка	го	изобличава.

ДВери на праВослаВието

	 На	15	януари	горя	една	
от	 сградите	 в	 комплекса	
на	 Киево-Печeрската	 лав-
ра.	 11	 пожарни	 машини	
участваха	 в	 потушаването	
на	 пламъците,	 обхванали	
около	400	кв.	м.	застроена	
площ.	 Запалената	 сграда	
няма	 богослужебни	 функ-
ции	и	огънят	беше	потушен	
за	 три	 часа.	 Комплексът	
на	 Киево-Печeрската	 лав-
ра	е	разделен	на	две,	като	
едната	 част	 се	 стопанис-
ва	 от	 държавния	 музей,	
а	 другата	 –	 от	 църквата	
в	 лицето	 на	 УПЦ	 (МП).	
Пожарът	 възобнови	спора	
между	 двете	 институции	
кой	носи	отговорността	за	
инцидента	 и	 как	 се	 сто-
панисва	 лаврата.	 Прес-
секретарят	 на	 УПЦ	 (МП)	
архим.	 Климент	 заяви,	 че	
пожарът	не	е	в	църковната	
част,	 а	 в	 тази	 на	 музея.	
Оттам	 обаче	 опровергаха	
информацията:	 „Горящата	
сграда	е	зад	нашата	огра-
да“,	 заяви	 музеен	 работ-
ник.

	 Междувременно	 поли-
цията	 задържа	мъж	 на	 24	
години,	 без	 постоянен	 ад-
рес,	 заподозрян	 в	 запал-
ването	 на	 сградата,	 като	
огънят	е	тръгнал	от	втория	
етаж	на	постройката.	При-
чината	 за	 действията	 му	
не	е	ясна.
	 Игуменът	 на	 лаврата,	
митр.	 Павел,	 обясни,	 че	
обвиняемият	 е	 бил	 бездо-
мен	и	заедно	с	други	без-
домници	 е	 търсил	 място	
за	 нощуване	 в	 сградата.	
Той	 обясни,	 че	 мъжът	 е	
разбил	 прозореца	 на	 вто-

рия	 етаж	 и	 оттам	 се	 е	
промъкнал.	 Впоследствие	
в	състояние	на	наркотично	
опиянение	е	подпалил	ма-
траците,	 на	 които	 е	 спял.	
„Арестуваха	 го	 помощник-
директорът	 на	 музея	 и	
архим.	 Зинон,	 иконом	 на	
манастира.	 Когато	 дойде	
на	себе	си,	той	си	призна“,	
заяви	игуменът.
	 Пожарът	 възобнови	
бурните	 дискусии	 за	 сто-
панисването	 на	 лаврата,	
които	в	контекста	на	цър-
ковната	 криза	 в	 Украй-
на	 станаха	 още	 по-остри.	

В	 социалните	 мрежи	 се	
обсъжда	 подозрението,	
че	 пожарът	 е	 умишлен	 и	
е	 свързан	 с	 ревизията,	
която	 държавните	 орга-
ни	 провеждат	 в	 лаврата.	
От	 друга	 страна	 кадри-
те	 с	 горящата	 сграда	 се	
разпространяват	 масово	
с	 внушението,	 че	 става	
дума	 за	 агресия	 на	 на-
ционалисти	срещу	обител-
та.	 Най-силен	 обществен	
отзвук	 обаче	 неочаквано	
получи	 разказът	 в	 ефир	
на	 игумена	 митр.	 Павел,	
който	 разказа	 как	 преди	
години	 е	 проклел	 музей-
ните	 работници	 да	 умрат,	
ако	 не	 освободят	 рестав-
раторските	 работилници	 в	
църковната	 част	 на	 ком-
плекса.	 „Трима	 умряха,	 а	
аз	 се	 помолих	 на	 Бога	
да	 умрат	 всички“,	 заяви	
игуменът.	Въпреки	че	митр.	
Павел	 (Лебед)	 постоянно	
скандализира	 обществото	
с	неадекватни	изказвания,	
влизащи	в	противоречие	с	
християнския	морал,	той	е	
несменяем	игумен	на	оби-
телта	от	1994	г.
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	 Ръководството	 на	 Ру-
ската	академия	на	науките	
реши	 да	 направи	 подарък	
на	 Московския	 патриарх	
Кирил	по	случай	10-годиш-
нината	от	възкачването	му	
на	 патриаршеския	 прес-
тол,	 като	 го	 обяви	 за	 по-
четен	 професор	 на	 РАН.	
Решението	 беше	 обявено	
на	18	януари,	а	на	22	януа-
ри	почетното	звание	тряб-
ваше	 да	 бъде	 връчено	 на	
предстоятеля	 на	 Руската	
църква.	 Представители	 на	
РАН	 обявиха	 и	 мотивите,	
по	 които	 са	 взели	 това	
решение,	а	именно	за	„по-
пуляризация	на	науката“.
	 Прес-секретарят	 на	
президента	 на	 РАН	 Свет-
лана	 Попова	 заяви:	 „Па-
триарх	Кирил	 е	 голям	 по-
пуляризатор	 на	 науката,	
голям	 приятел	 на	 Сергей	
Петрович	Капица,	на	Юрий	
Осипов.	 Той	 неведнъж	 е	
участвал	 в	 снимането	 на	
популярни	 телевизионни	
предавания	 за	 науката:	
„Очевидното-невероятно“.	

Също	 така	 патриарх	 Ки-
рил	 „е	 познавал	 бащата	
на	 Сергей	 Капица,	 прочу-
тия	 съветски	физик	Пьотр	
Капица,	 лауреат	 на	 Нобе-
ловата	награда	по	физика	
за	1978	г.“.
	 Решението	 на	 РАН,	
очевидно	 взето	 във	 връз-
ка	 с	 10-годишния	 юбилей	
на	 патриарха,	 предизвика	
силно	 недоволство	 в	 на-
учните	 среди	 и	 общество-
то	 като	 цяло.	 РАН	 отмени	
решението	си	с	аргумента,	
че	 е	 необходимо	 обсъж-

дане	 на	
нови	 кри-
терии	 за	
званието	
„ поче тен	
професор	
на	 РАН“,	
което	 е	
въведено	
преди	 20	
години	 и	
трябва	 да	
се	 акту-
ализира .	
„ П о р а д и	
тази	 при-
чина	 през	
настояща-

та	 година	 званието	 няма	
да	бъде	връчвано“.	От	пре-
зидиума	на	РАН	съобщиха,	
че	разпространеният	на	18	
януари	 анонс	 е	 съдържал	
„погрешна	 информация“.	
„Извиняваме	 се	 на	 Све-
тейшия	 Московски	 патри-
арх	Кирил	и	на	председа-
теля	на	Съвета	на	Федера-
цията	 В.	 Матвиенко	 и	 се	
надяваме	 да	 продължим	
плодотворното	 си	 сътруд-
ничество“,	се	казва	в	офи-
циалното	съобщение.

Руñката акаäемия на науките няма 
äа направи Мîñкîвñкия патриарх 
Кирил ñвîй „пîчетен прîфеñîр”

ДВери на праВослаВието

	 Десет	 гръцки	митропо-
лити	 се	 включиха	 в	 голе-
мия	митинг	на	централния	
площад	„Синтагма“	в	гръц-
ката	 столица,	 свикан	 сре-
щу	 т.	 нар.	 споразумение	
от	 Преспа.	 То	 беше	 вече	
гласувано	 от	 македонския	
парламент	 и	 предвижда	
официална	 промяна	 на	
името	 на	 страната,	 която	
ще	бъде	отразена	и	в	ней-
ната	 конституция.	 Постиг-
натият	 компромис	 между	
гръцкото	 и	 македонското	
правителство	 е	 за	 наиме-
нованието	„Северна	Маке-
дония“.
	 Митингът	 в	 Атина	 съ-
бра	 десетки	 хиляди	 души	
от	 цялата	 страна,	 които	
се	обявяват	срещу	новото	
име	на	съседната	републи-
ка.	 Сред	 присъстващите	
митрополити	 бяха	 Кер-
кирски	 Нектарий,	 Месо-
гейски	Николай,	Гортински	
Йеремия,	 Долноневро-
копски	 Йеротей,	 Пирей-
ски	 Серафим,	 Патренски	
Хризостом,	 Хиоски	 Марк,	
Новосмирненски	 Симеон,	
Китруски	 Георгий.	 Света	
гора	 също	 беше	 изпра-
тила	 свой	 представител,	
о.	 Филотей	 от	 манастира	

Кутлумуш,	 който	 прочете	
светогорско	 приветствие	
към	 участниците	 в	 митин-
га:	„Държавата,	а	не	гръц-
кият	 народ	 призна	 маке-
донския	 етнос	 и	 език	 в	
една	държава,	която	няма	
нищо	 общо	 с	 нашата	 Ма-
кедония“.	 И	 по-конкретно	
той	 каза:	 „За	 първи	 път	
държавата	 признава	 като	
македонски	 един	 език,	
който	 няма	 нищо	 общо	 с	
древния	 гръцки	 македон-

ски	 диалект,	 и	 признава	
македонски	 етнос,	 който	
няма	 никаква	 връзка	 с	
древните	македонци,	чиято	
етническа	идентичност	без	
съмнение	 е	 била	 гръцка.	
Настояваме	 гръцкото	 пра-
вителство	да	уважи	волята	
на	 гръцкия	 народ,	 да	 го	
остави	той	да	реши	на	ре-
ферендум	и	да	не	подпис-
ва	договор,	който	предава	
нашето	 историческо	 име	
Македония	 на	 съседния	

народ“.
	 Основното	 искане	 на	
участниците	 в	 митинга	 е	
провеждането	на	референ-
дум	дали	да	бъде	признато	
новото	 наименование	 на	
Македония,	 която	 офици-
ално	 гърците	 наричат	 Би-
вша	югославска	република	
Македония,	а	неофициално	
-	просто	„Скопие“.	По	вре-
ме	 на	 неговото	 провеж-
дане	 полицията	 използва	
химически	 вещества,	 кое-

то	 предизвика	 вълна	 от	
критики	в	обществото.
	 Преспанското	 спора-
зумение	 провокира	 ожи-
вена	 полемика	 в	 гръцките	
църковни	 среди	 и	 почти	
измести	 водещата	 тема	 в	
Гръцката	църква,	която	за-
сяга	 т.	 нар.	 споразумение	
Йероним-Ципрас,	 въвеж-
дащо	нови	правила	в	отно-
шенията	 между	 Църквата	
и	 държавата	 в	 страната.	
Митрополитът	 на	 Янина	
Максим	 е	 представител	
на	епископите,	които	смя-
тат,	 че	 клирът	 трябва	 да	
е	 сдържан,	 за	 да	 не	 се	
допускат	 ексцесии.	 Спо-
ред	 него	 „сега	 в	 региона	
се	забърква	един	коктейл,	
който	 е	 много	 опасен...	
Трябва	да	преценим	добре	
нещата	 и	 да	 вземем	 пра-
вилните	 решения.	 Не	 съм	
аз	 този,	 който	 ще	 каже	
какво	е	правилно,	но	тряб-
ва	да	бъдем	спокойни,	да	

не	 стигаме	 до	 крайности	
и	 да	 не	 се	 разделяме	 и	
конфронтираме...	
	 И	 най-важното	 е	 да	
не	 използваме	 тези	 ва-
жни	 проблеми	 за	 полити-
чески	цели.	Много	е	важно	
да	 говорим	 със	 спокоен	
глас	 и	 да	 сме	 внимател-
ни...	 Тези	 въпроси	 трябва	
да	 се	 решават	 от	 онези,	
които	 е	 избрал	 гръцкият	
народ,	 въпреки	 това	 вече	
десетилетия	политическият	
елит	 не	 направи	 нищо	 и	
в	 резултат	 Скопие	 (как-
то	 гърците	 наричат	 Ма-
кедония)	 е	 признато	 като	
„Македония“	от	144	държа-
ви...	 Освен	 това	 по	 този	
проблем,	 изглежда,	 се	
оказва	 огромен	 натиск	 и	
от	 чужбина,	 тъй	 като	 има	
политико-икономически	 и	
геостратегически	 причини	
да	бъдат	включени	Запад-
ните	Балкани	в	НАТО	и	Ев-
ропейския	 съюз.	 По	 този	

начин	ще	бъде	прекъснато	
икономическото	навлизане	
на	 Китай	 и	 руската	 поли-
тика“.
	 Митрополитът	 на	 Лан-
гада	 Йоан	 заяви:	 „Не	 се	
притеснявам	от	 това,	 кое-
то	ще	се	случи	на	митинга,	
а	 от	 това,	 което	 ще	 се	
случи	после.	В	нашето	об-
щество	има	голямо	разде-
ление	и	противопоставяне	
по	 въпроса	 за	 това	 спо-
разумение.	 Днес	 нашият	
народ	 върви	 по	 своя	 път,	
подложен	на	големи	външ-
ни	 влияния	 –	 за	 съжале-
ние	никой	не	иска	нашето	
добро.	Ние	се	нуждаем	от	
единство	и	сътрудничество	
помежду	си“.
	 Божигробското	 брат-
ство	 също	 се	 вълнува	
от	 проблема	 с	 името	 на	
Македония.	Там	монах	 за-
пали	 кандило	 на	 мястото	
на	Христовата	 Голгота	 „за	
Македония“.

Митр. Илариîн: Ние вîäим вîйна за защита на ñвещените ãраници на нашата църква

Пîжар в Киевî-Печeрñката лавра 
прîвîкира îживени äиñкуñии
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ñрещу ñпîразумениетî îт Преñпа
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Междусъюзническа война в 
1913 г.

	 Въпреки	 многото	 жертви	 и	
няколкото	нощни	атаки	бригада-
та	запази	позициите	си.
	 На	другия	ден,	пресни	гръц-
ки	 части	 се	 насочиха	 в	 обход	
на	левия	фланг	по	долината	на	
р.	Галик.	И	тук	се	разгоря	силен	
бой.	Пристигналите	 дружини	от	
Серската	 бригада	 не	 подобри-
ха	положението,	понеже	врагът	
имаше	 много	 подръжки,	 които	
все	 обхождаха	 фланга.	 За	 да	
помогне	на	левия	фланг,	десния	
наш	фланг	настъпи,	но	не	можа	
да	напредне,	понеже	гърците	и	
тук	бяха	извънредно	много.	
	 41-ви	пехотен	полк	с	2	нес-
корострелни	 батареи	 успя	 да	
задържи	 цялата	 10-та	 гръцка	
дивизия,	 дори	наши	части	 пре-
минаха	в	контра-атака	на	нож	и	
повърнаха	гръцката	пехота.
	 16-ти	и	25-ти	полкове	водиха	
тридневен	ожесточен	бой	при	с.	
Лахна.	Първия	ден,	 на	 19	юни,	
боят	 се	 води	 на	 предна	 пози-
ция.	 Врагът	 беше	 многочислен	
и	 разполагаше	 с	 многочислена	
артилерия.	 Нашите	 полкове	 се	
държаха	отлично	в	боя.	Гърците	
настъпваха	 боязливо	 и	 често	
биваха	 спирани	 и	 повръщани	
назад	от	 нашия	 картечен	и	пу-
шечен	огън.	Но	многочислената	
тяхна	 артилерия	 нанасяше	 го-
леми	 загуби	 на	 нашата	 пехота,	
която	бе		просто	задушена.	Тази	
артилерия	сломи	духа	на	брига-
дата	и	тя	започна	да	отстъпва.	
Подръжките	-	69-ти	полк	и	2	дру-
жина	от	70-ти	полк	пристигнаха	
късно	и	бяха	увлечени	от	потока	
на	отстъпващите.	Отстъпление-
то стана безредно и после се 
превърна в паника, макар гър-
ците да останаха далеч и да не 
преследваха. 
	 След	 боя	 при	 с.	 Калиново,	
41-ви	 и	 42-ри	 п.	 полкове	 от-
стъпиха	 и	 заеха	 позиции	 при	
гр.	Дойран.	Тук	произлезе	друг	
двудневен	 кръвопролитен	 бой.	
В	течение	на	боя	пристигнаха	в	
подкрепа	35-ти	и	36-ти	полкове,	
а	 на	 гърците	 пристигнаха	 две	
дивизии.	 Повечето	 от	 нашата	
артилерия	 бе	 нескорострелна.	
Гърците	имаха	и	планинска	ар-
тилерия,	 която	 действаше	 по-
лесно	 в	 тази	 пресечена	 мест-
ност.	 Въпреки	 това	 защитни-
ците	 на	 позицията	 не	 само	 я	
задържаха,	 	 но	 преминаха	 и	 в	
настъпление	 даже	 неподържа-
ни	 от	 артилерията.	 Но	 в	 този	
неравен	 бой	 нашите	 стрелци	
постоянно	редееха.	Смъртно	бе	
ранен	 и	 храбрият	 камандир	 на	
бригадата	 Полковник	 Каварна-
лиев.	 	Вселдствие	големите	за-
губи,	 нашите	 части	 постепенно	
отстъпваха	 към	 новата	 си	 по-
зиция	южно	от	Струмица.	Но	и	
гърците	 бяха	 слисани,	 защото	
претърпяха	огромни	загуби.
	 В	книгата	следва	проседява-
не на:	Настъплението	на	търци-
те	 към	 Струмица	 и	 Рупелскто	
дефиле;	Настъплението	на	гръц-
ката	армия	към	Горна-Джумая.

*
*       *

	 ...От	 казааното	 до	 сега	 се	
вижда,	 че	 българските	 войски	
проявиха	 голяма	 търпение	 и	
устойчивост	 при	 пренасяне	 на	
толкова	лишения,	 умора	и	нес-
годи.	 Самопожертвуването	 на	
малкия	 наш	 гарнизон	 в	 Солун	
показа,	 че	 БЪЛГАРИНА	 ПРЕД-
ПОЧИТА	СМЪРТТА	ПРЕД	ПОЗО-
РА.	 Борбата	 на	 втората	 армия	

срещу	 3	 пъти	 по-силния	 враг,	
показва	 безпределната	 само-
надеяност	 и	 самопожертвуване	
за	 Отечеството	 от	 страна	 на	
всички	чинове.	И	тук	се	подчер-
та	нападателния	дух	у	българите	
като	 използват	 всеки	 случай	
при	отбрана	за	да	нападнат.
 Но тук стана съвсем ясно, 
че колкото обичаме  да напада-
ме, толкова се боим да водим 
бой с отстъпление: честото от-
стъпление причини безредие, 
което някога достигаше до па-
ника,	 и	 то	 когато	 врагът	 е	 да-
леч.	Това	е	последица	от	умора	
и	 силно	 възбуждение.	 Имаше	
обаче	 части,	 които	 отстъпваха	
крачка	 по	 крачка	 и	 спираха	
врага.
 Необучените и недисци-
плинирани войски не са годни 
за упорити боеве (Серската и 
Драмската бригади). Това об-
стоятелство най-красноречиво 
доказа, че войникът трябва да 
бъде добре обучен, възпитан и 
дисциплиниран още от мирно 
време и трябва да служи в ка-
зармата.

	 В	книгата	следва	проседява-
не на:	Действията	срещу	сърби-
те:	Настъплението	на	IV-та	ар-
мия;	Настъплението	на	сърбите	
към	Кочани	и	Царево	 село;	От-
стъпление	 и	 отбрана	 на	 IV-та	
армия;	Действия	на	V-та	армия	
около	 Кюстендил	 и	 Босилеград;	
Действия	 на	 	 III-а	 армия	 към	
Враня	и	Пирот,	Действия	на	I-а	
армия	 към	 Княжевец;	 Румънско-
то	 нахлуване	 и	турско	 настъп-
ление;	 Осуетеното	 унищожение	
на	гръцката	армия.

Букурещкият и 
Цариградският договор за мир
	 Междусъюзническата	 война	
се	свърши	с	Букурещкият мир 
на	23	юли.	Според	него	сърбите	
и	 гърците	 задържаха	 Северна,	
Средна	 и	 Южна	 Македония,	 а	
на	 България	 се	 даде	 Пирин,	
Рила	 и	 Родопите.	 Покрай	 Бяло	
море	България	запази	брега	от	
р.	Места	до	р.	Марица.	Румъния	
откъсна	 от	 България	 Добруджа	
до	 линията	 Тутракан-Балчик.	
България беше страшно изи-
грана от съюзниците си; злъч 
закипя в сърцето на всеки бъл-
гарин и мисъл за отмъщение 
облада умовете на всички за 
честта на България и  за утеха 
на многобройните жертви. От	
този	 ден	 болката	 народна	 се	
изливаше	 в	 стихове,	 пеени	 и	
свирени	навсякъде		и	при	всич-
ки	случаи.

На съюзниците - измамници
Поехме	ний	ръка	на	брат,
у	вас	се	крила	душа	-	ад,
привичка	на	разбойник	стар,
погазил	име,	чест,	олтар.

Съюзници	разбойници
Коварни	подли	и	без	срам!
Обрахте	ни,	ограбихте	
Отечествения	наш	храм.

Не	хора	сте,	-	демони	вий,
У	вас	престъпността	се	крий,
Загнездила	се	здраво	днес;
Вий	рожба	сте	на	злоба,	бес!

За	всичко	сметка	ний	държим,
И	люто	ще	си	отмъстим
Проклета	завистлива	сган,
за	сатанинския	ви	план!

	 След	дълги	и	мъчителни	пре-
говори	 България	 сключи	 на	 16	
септември	в	Цариград	мир	и	с	
Турция.	 Според	 Цариградския	

договор	 България	 загуби	 окол-
ностите	 на	 лозенград,	Одрин	и	
Димотика.	 Запази	 Орта-коьой,	
Кърджали,	 Гюмюрджина,	 Ксан-
ти,	Софлу,	Деде-Агач.

*
*  *

Ограбена, оскърбена и униже-
на България сви своите зна-
мена за да продължи борбата 
за освобождение при по-добри 
дни.

Учаñтиетî на Бълãария 
в Оáщîеврîпейñката 
вîйна
(Първа	 световна	 война	 (1915	 –	
1918)	-	бел.	ред.)

Общи сведения 
	 Главните	 причини	 за	Общо-
европейската	война	бяха:	стре-
млението	 на	 Франция	 да	 си	
възвърне	 отнетите	 й	 от	 Герма-
ния	области	и	надпреварването	
между	 Германия	 и	 Англия	 за	
първенство	в	търговско	отноше-
ние,	 в	 печалби.	 Приготовления	
за	 войната	 се	 правеха	 от	 дъл-
ги	 години.	 Останалите	 велики	
държави,	 които	 имаха	 предвид	
своите	 интереси,	 присъедини-
ха	 се	 към	 едната	 или	 другата	
страна.	Така	се	образуваха	две	
групировки:	 а)	 Съглашението 
-	 Франция	 и	 Русия,	 към	 което	
клонеше	и	Англия	и	б)	Тройния 
съюз	-	Германия,	Австро-Утгария	
и	 Италия..	 Малките	 държави	
клоняха	към	едната	групировка,	
другите	към	другата.
	 Австро-Унгария	обяви	война	
на	Сърбия	на	28	юли	1914	г.
	 Франция,	 Русия,	 Англия	 и	
Белгия	 застанаха	 на	 страната	
на	Сърбия,	а	Германия	на	стра-
ната	на	Австро-Унгария.
	 Полека-лека	 срещу	 Герма-
ния	и	Австро-Унгария	се	обявиха	
още	21	държави.	В	това	число	и	
съюзницата	им	Италия	и	довче-
рашната	им	приятелка	Румъния.
	 Към	 Германия	 и	 Австро-Ун-
гария	 се	 присъединиха	 Турция	
и	 България.	 Тази	 групоривока	
доби	 името	 „Централни	 държа-
ви“.
 На западния фронт	войната	
започна	между	Франция,	Белгия	
и	Англия	от	една	страна	и	Гер-
мания	от	друга.

 На източния фронт	-	русите	
настъпиха	срещу	германците,	но	
бяха	 разбити	 при	 Мазурските	
езера.	 Австрийците	 настъпиха	
срещу	 русите,	 но	 бяха	 бити	 и	
дадоха	с	хиляди	пленници.	След	
това	 германците	 и	 австрийците	
настъпиха	 срещу	 русите	 и	 ус-
пяха	да	завземат	част	от	руска	
Полша.
 На сръбския фронт	 ав-
стрийците	настъпиха	и	навлязо-
ха	в	сръбската	земя.	Контраата-
кувани	,	обаче,	от	главните	сили	
на	 сърбите,	 бяха	 принудени	 да	
отстъпят.
	 В	началото	на	ноември	Съг-
лашението	обяви	война	на	Тур-
ция.	Англичаните	 бомбардираха	
Дарданелите;	 русите	 настъпиха	
през	 Каваказ	 и	 разбиха	 две	
турски	дивизии;	англичаните	на-
стъпиха	и	от	Персийския	залив	
и	от	Суезкия	канал.
	 Английската	 флота	 подпо-
могната	от	френската	се	опита	
да	 премине	 от	 Бяло	 в	 Черно	
море	 през	 Дарданелите,	 но	 не	
успя.
	 През	 май	 2015	 год.,	 Ита-
лия	обяви	война	на	Австрия.	Тя	
бе	 съблазнена	 от	 австрийските	
неуспехи	 в	 Сърбия	 и	 Полша.	
Италия	 претендираше	 за	 ита-
лиянски	земи	в	Австрия.	Обаче,	
австрийците	скоро	изпратиха	на	
този	фронт	 значителни	 подкре-
пления	и	заставиха	противника	
си	да	премине	към	отбрана.
	 Такова	 бе	 общото	 положе-
ние	 на	 воюващите	 страни,	 ко-
гато	 България	 	 се	 намеси	 във	
войната.
 Причини и цел на войнта 
срещу Сърбия в 1915 г.
	 България	 беше	 ограбена	
през	 1913	 год.;	 но	 тя	не	се	от-
каза	от	своя	идеал	-	народното	
обединение.	Тогава	„тя	сви	зна-
мената	 си	 за	 по-благоприятно	
време“,	и	такова	време	настана	
скоро.
	 И	двете	воюващи	страни	ис-
каха	да	привлекат	България	на	
своя	 страна.	 Сърбия	 воюваше	
на	 страната	 на	 Съглашението.	
Последното	 не	 можеше	 да	 ни	
обещае	и	да	отнеме	Македония	
от	 сърбите	 за	 да	 я	 даде	 нам.	
Германците	 ни	 обещаха	 напро-
вив	 подкрепата	 си	 за	 народно	
обединение	 и	 понеже	 в	 това	
време	 навсякъде	 побеждаваха,	
ние	 застанахме	 на	 тяхна	 стра-

на.	Целта	обаче		на	войната	за	
България	 бе	 изключително	 да	
си	възвърне	Македония.
 Мобилизация и съсредо-
точаване на войските.	 На	 21	
септември	нашето	правителство	
обяви	 обща	 мобилизация.	 Мо-
билизираната	 армия	 достигна	
560	 000	 души,	 от	 които	 300	 000	
бойци.
	 От	 всички	 мобилизирани	
части	се	формираха	три	армии	
Първа		-	Ген.	Бояджиев,	Втора	-	
Ген.	Тодоров,	Трета	-	Ген.	Тошев.	
Главнокомандващ	Ген. Жеков	с	
началник	щаб	Ген. Жостов
	 В	 началото	 на	 октомври,	
първите	 англо-френски	 войски	
бяха	 стоварени	 в	 Солун,	 а	 по-
сле	 всички	 войски	от	 Галиполи	
се	 присъединиха	 към	 тях.	 Гър-
ция	 също	 беше	 мобилизирана	
едновременно	с	нас,	но	остана	
в	очаквателно	положение.
	 Австро-германците	 се	 съби-
раха	зад	р.	Дунав	и	р.	Сава	за	
действие	 срещу	 Сърбия.	 Сре-
щу	 тях	 сърбите	 бяха	 струпали	
половината	 от	 действащата	 си	
армия,	 а	 срещу	България	 беше	
оставена	другата	половина.	
	 Българските	 войски	 се	 съ-
средоточиха	така	(гл.	скицата)

	 Първа	 армия	 -	 6-а,	 8-а,	 9-а	
и	 1-а	 дивизии,	 всичко	 170	 000	
души	 се	 разположи	 на	 грани-
цата	от	с.	Брегове	до	 гр.	Трън.	
със	задача,	да	достигне	линията	
Парачин	-	Алексинац	-	Ниш.
	 Втора	армия	-	3-а,	7-а	и	кон-
на	дивизия	-	около	87	000	души	
се	разположи	в	района	Кюстен-
дил	-	Горна-Джумая,	със	задача	
-	до	проникне	в	Македония,	за	
да	скъса	ж.п.	съобщения	по	до-
лините	на	Морава	и	Вардар.
	 2-а	 дивизия	 -	 42000	 души	
-	в	района	на	Мехомия	-	Невро-
коп	-	Пещера	със	задача		 -	да	
попречи	 на	 гръцките	 и	 съгла-
шенски	 войски	 да	 настъпят	 по	
Вардара,	Струма	и	Места.
	 Трета	армия	 -	4-а,	5-а,	и	12	
дивизии	и	3	конни	полка	-	всич-
ко	около	100	000	души	се	съсре-
дочи	в	района	на	Разград-Русе	
-	Варна	-	Шумен	-	Плевен	-	със	
задача	да	попречи	на	румънци-
те	на	настъпят,	ако	пак	нахлуят	
в	България.
	 10-а	п.	 дивизя	остана	в	бе-
ломорска	Тракия.
	 11-а	п.		Македонска	дивизия	
се	формира	в	София.

Продължава 
следващия четвъртък
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Пîучения за Вîйника Гражäанин
пîä реäакцията на пîлкîвник Сîларîв, изäаäена 1928 ã., печатница “Спаñ Пîпîв” - Шумен 
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Генерал-Майор Жостов началник на Щаба през общоевропей-
ската война (1915-1916) (Константин	Антонов	Жостов	български	
офицер,	генерал-майор	от	генералщабното	ведомство,	началник-
щаб	на	Трета	армия	през	Балканската	война	(1912	–	1913)	-	бел.	
ред)

Генерал- Лейтенент Жеков	(Никола	Тодоров	Жеков	(1865	–	1949),	
министър на войната на България	 (1915),	 главнокомандващ 
на действащата армия по	 време	 на	 участието	 на	 България	
в	Първата	световна	 война	 (1915	 –	 1918).	 (През	 30-те	 години	 на	
ХХ	 век	Жеков	 е	 сред	 идеолозите	 на	 безпартийното	 управление	
и	национализма	в	България,	автор	на	статии	с	антисемитски	и	
антимарксистки	 характер,	 а	 също	 и	 ръководител	 на	 Съюза	 на	
българските	национални	легиони	-	бел.	ред.).



проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838. Ка-
менни

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
грил, пЕралнЯ „Рига“, 
пералня автоматична, ра-
диатори - воден и маслен, 

кафемашина, се прода-
ват. Може замяна за ел. 
мотори. Справки на тел. 
0878/936-042. [3, 2]

жиВоТни проДаВа
оВЦЕ, агнЕТа и коби-
ла се продават на тел. 
0899/726-607. [5, 1]

храна за жиВоТни
сЕно и люцерна - бали, 
се продават на тел. 
0888/854-135. [6, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
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оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
наЦЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093

„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДЪБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт - 
0876/145-462.
ДЪрВа В чували - 5 лв. 
и РАЗПАЛКИ с безплатна 
доставка - 0876/583-472.
сухи ДЪрВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Незабав-
на доставка. 0877/191-
102.
ДЪрВа за огрев в чували 
и разпалки - 5 лв. Достав-
ка на място. 0876/437-
140.
разпалки и дърва в чу-
вали с безплатен транс-
порт. 0877/108-825.

сухи ДЪрВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплат-
на доставка. 0876/839-
779.
нарЯзани - 80 лв./
куб., в чували - 5 лв. - 
0988/816-628.
ДЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [18, 16]
напЪлно сухи нацепени 
дърва дъб и бук - 100 лв./
кубика, се продават на 
тел. 0896/183-637. [20, 
16]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
нарЯзани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. 
Справки на тел. 0878/47-
22-37. [22, 15]
сухи ДЪрВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 14]
проДаВа пЕлЕТи . 
Безплатна доставка. 
0879/212-325. [22, 8]
сухи ДЪрВа и разпалки 
- 5 лв. - 0899/052-010. 
[11, 4]
ДЪрВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 4]

аВТоМоБили проДаВа
пЕжо 207 - 1.4, бен-
зин, се продава на тел. 
0898/93-89-67. [7, 5]
рЕно лагуна, 1.8, бен-
зин-газ, в движение, 
всичко платено, се про-
дава на тел.0888/673-
395. [5, 4]
спЕшно! рЕно Ес-
пейс - 1994 г., за 600 
лв. се продава на тел. 
0898/569-486. [5, 3]

МикроБуси, каМи-
они
каМион иВЕко Стра-
лис - 2008, Евро 5, 
товарно мега ремарке 
Шмиц - 2006, и това-
рен бордови микробус 
Пежо Боксер  - 2014, 

до 3.5 тона, се продават 
на тел. 0887/478-397. 
[21, 12]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-
високи цени изкупува  
0897/429-374
Такси с място се ку-
пува на тел. 0896/824-
544. [3, 2]

аВТоМоБили поД 
наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
Автомобили под 
наем, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари аВТо-
МоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 7]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБарЯМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - - 0899/601-
444 [0, 0]
ФирМа сЪБарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305, 
0876/771-337.
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 8]
рЕМонТ и направа на 
покриви, хидроизола-
ция, вътрешни ремонти - 
0897/390-194. [10, 6]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж 
- 0888/020-187. [15, 6]
БЕТон, коФраж и ар-
матура, собствен кофраж 
- 0895/70-70-50. [11, 4]

кЪрТи, проБиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 4]
сТроиТЕлни ДЕйносТи 
- 0897/765-110. [5, 4]
поДоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, зида-
рии, изолация - справки 
на тел. 0898/672-883 [7, 
1]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - ре-
дене, БЕЗПРАХОВО ци-
клене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025
БЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
15]
ВЪТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [24, 14]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 4]

изолаЦии
алпинисТи - 0899/321-
190

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. [33, 0]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. 
Ремонт и поддръжка. Тел. 
0876/000-084. [20, 16]

ДограМа
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

рЕМонТ на ЕлЕкТроу-
рЕДи и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 15]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 8]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 8]

услуги
попраВЯМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 11]
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-

924
ТранспорТ саМосВал, 
кран и хамалски услуги 
- 0877/09-97-96. [11, 4]

БилЕТи, пЪТуВаниЯ
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-
49-48, 0887/83-61-73.

иМоТи проДаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ - 
100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [20, 4]
апарТаМЕнТи и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне прода-
ва 0888/447-096. [20, 4]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в цен-
търа на Габрово, продава 
тел. 0897/556-676. [11, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, краен, слънчев, 
на ул. „Варовник“ по до-
говаряне  се продава на 
тел. 0889/020-298, след 
18 часа. [7, 1]
кЪща В Габрово се про-
дава на тел. 0885/535-
668. [11, 1]
гараж на Младост 
се продава на тел. 
0876/632-830. [2, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
жилищЕ с гараж (пар-
кинг) се купува на тел. 
0895/894-630. [18, 16]

ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра под 
наем - 0878/515-080 [17, 
12]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 3]
апарТаМЕнТ за задо-
чници дава под наем на 
тел. 0888/241-855. [4, 
1]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 16]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТЪр 
предлага - справки на 
тел. 0878/515-080. [13, 
12]

раБоТа прЕДлага
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 16]
сТроиТЕлна ФирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 10]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно - 0897/889-
001. [22, 10]
ТаксиМЕТроВи шоФьо-
ри търся 0896/644-577. 
[11, 8]
оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници търси 0895/424-
308. [11, 7]

ФирМа, произВо-
ДиТЕл на пластма-
сови тубички, набира 
персонал за следните 
позиции: ОПЕРАТОР 
НА ПЕЧАТАРСКА МА-
ШИНА, ЕЛЕКТРОМЕХА-
НИК, ОПАКОВЧИК, ОБЩ 
РАБОТНИК. Работата е 
на сменен режим. Ат-
рактивно заплащане. 
Тел.0885/627-510. [5, 
4]

насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC уп-
равление търси да назначи 
0884/055-612. [15, 6]

краВЕФЕрМа ТЪрси жи-
вотновъди - 0896/690-
300. [11, 6]
каФЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси барман. Справ-
ка: Габрово, ул. „Априло-
вска“ № 10. [7, 5]
кЪща за гости „Балкан“, 
с. Валевци търси да на-
значи готвач за постоян-
на всесезонна работа с 
опит. Предлагаме добро 
заплащане – 0887/297-
951, 0888/329-193 и 
0885/164-955. [12, 2]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 3]

грижа за ДЕЦа

прЕДлагаМ глЕДанЕ на 
дете - тел. 0899/495-330. 
глЕДаМ ДЕТЕ почасо-
во, над 4 години - тел. 
0885/269-895. [4, 2]

БизнЕс и инВЕсТиЦии
БизнЕс за алкохол и ци-
гари се продава на тел. 
0889/549-383. [22, 16]
разраБоТЕн БизнЕс - 
продажба на врати, се 
продава на тел. 0896/21-
23-25. [17, 14]

раБоТа ТЪрси
27-гоДишЕн, заВЪршЕн 
7 клас, спешно търси рабо-
та - чистач и барманство. 
тел. 0886/531-310. [3, 3]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочниЦи

лЕкари
психиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Д-р ТраЯна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТЪр, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна БолниЦа за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрологиЯ и 
психиаТриЯ „сВЕТи 
науМ“ - гр. соФиЯ, 
приЕМа В каБинЕТ 
за психично зДра-
ВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-
95-51. [20, 8]

уроЦи, курсоВЕ
прЕДлагаМ поМощ на 
ученик в начална сте-
пен - тел. 0899/495-330. 
[11, 11]

роДослоВиЕ
пЕТко БоТЕВ пишЕ книга „роДЪТ на Васил пЕнчЕВ 
оТ сЕло ДуМниЦи, оБщина гаБроВо“. Васил Пенчев 
е роден в началото на XIX век. „Моят прадядо Ботьо 
Петков е негов внук и е роден 1865 г.“, посочва за ори-
ентир във времето, в което се връща да Търси корените, 
авторът на книгата Петко Ботев.  Вече е събрал над 200 
имена на наследници на рода. Уточнил е голяма част от 
родословието. Липсват сведения за Велика Василева - 
една от дъщерите на Васил Пенчев, родена около 1840 
г., била е омъжена в село Рачевци. Търси сведения за 
наследници на децата на Пенчо Проданов - внук на Ва-
сил Пенчев, убит през Първата световна война  на връх 
Каймакчалан. Оставил двама сина – Васил и Продан, и 
дъщеря Маргарита, по мъж Халачева. Моля, ако някой 
има сведения за тези хора, да се обади на телефон за 
връзка 0895/16-28-17 - Петко Ботев. [10, 5]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 13]
ФрЕш крЕДиТ - бързи 
кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 12]
заЕМ сЕга - 0898/97-
08-20. [11, 9]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840 [22, 11]
МоМичЕ на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[11, 5]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]

ЯсноВиДсТВо
изВЕсТниЯТ хоДжа 
гадае на Коран. Събира 
разделени, лекува боле-
сти, разваля магии. Тел. 
0899/38-12-12. [10, 8]

Реклами и îáяви в “100 веñти”
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 5. ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“ 
- Габрово.	Строителство	и	 търговия	със	
строителни	 материали.	 Всички	 видове	
строителни	 услуги,	 производство	 на	 бе-
тон	и	бетонови	изделия,	варов	разтвор,	
производство	и	монтаж	на	РУС	дограма,	
стъклопакети	и	други.

6. „Меркурий П и П“ - Габрово. Про-
изводство	на	подправки,	чайове,	десерт-
ни	смеси	и	макарони,	обувки,	мебели.

7. ЕТ „Течи - Гроздан Стоянов“ - 
Габрово.	 Производство	 и	 търговия	 с	
мъжки,	дамски	и	детско-юношески	обув-
ки,	работно	облекло,	обработка	на	кожи

8. „Фулмакс - 21“ АД - Габрово. Об-
работка	на	суровини	(говежди,	ярешки	и	
свински	кожи)	и	търговия	с	готова	про-
дукция,	напа	за	облекло	и	обувки,	бланк	
за	колани	и	сарашки	изделия.

9. „Капитан Дядо Никола“ АД - 
Габрово.	 Производство	 на	 пластмасови	
изделия	от	РУС	полиетилен,	полипропи-
лен,	полистирол,	полиамид	и	др.	Пласт-
масови	плочки,	тръби	и	профили.	Грану-
лати	за	кабелната	и	обувната	промишле-
ност,	инструментална	екипировка.

10. „Цератицит България“ АД - 
Габрово.	 Производство	 на	 металореже-
щи	инструменти,	твърдосплавни	пластин-
ки	и	други	изделия	от	твърди	спалви;	по-
лупроводникови	базисни	платки	и	други.

11. „Резбонарезни инструменти - 
Габрово“  ЕООД.	 Производство	 на	 рез-
бонарезни	пробивни,	зъбообработващи	и	
специални	инструменти	за	метал.

12. „Специална инструментална 
екипировка - инженеринг“.	 Производ-
ство	на	режещи	и	спомагателни	инстру-
менти	 и	 инструментална	 екипировка,	
машини	и	части	за	тях.

13. „Стемо“ ООД - Габрово. Про-
ектиране,	 изграждане	 и	 поддръжка	 на	
информационни	 системи,	 компютърни	
мрежи	и	комуникации,	доставка	на	ком-
пютърна	 и	 офис	 техника,	 производство	
на	софтуер	и	други.

14. „СИМ“ АД- Габрово. Производ-
ство	на	специални	машини,	уникални	ма-
шини	по	поръчка	на	клиента,	машини	за	
обеззаразяване	на	семена	преди	посев,	
машини	 и	 менгемета	 с	 висока	 точност,	
копирни	стругове	за	дърво,	всички	видо-
ве	 пили,	машини	 за	 снемане	 на	фаски,	
резервни	 части	 за	 селското	 стопанство	
и	други.

15. „ Технолекс“ АД - Габрово	 Про-
извежда	-	банцигови	ленти	за	рязане	на	
дърво,	плат	и	хартия;	циркулярни	триони	
за	рязане	на	дърво;	ленти	за	рязане	на	
метал;	гатерни	триони	и	др.

16. „Импулс“ АД - Габрово. Произ-
водство	 на	 метални	 изделия,	 релета,	
броячи	за	време,	автомати	за	стълбично	
осветление,	химически	покрития	и	други.

17. „Гамапроект“ АД - Габрово.Спе-
циално	 технологично	 инструментално	
оборудване,	 машиностроително	 и	 меди-
цинско	оборудване;	безконтактни	индук-
тивни	и	оптоелектронни	датчици;	броячи	
на	 импулси;	 машини	 и	 приспособления	
за	ВиК	и	 топлофикация;	машини	за	на-
рязване	на	зъбни	резби;	стиски	и	прис-
пособления,	 нестандартизирано	 оборуд-
ване	 и	 заваръчни	 конструкции,	 машини	

за	топъл	печат,	тръбоогъващи	машини.
18. „Подемкран“ АД - Габрово.	Про-

изводство	 на	 подемно-транспортни	 съо-
ръжения,	кранове	и	кранови	компоненти,	
сервизна	дейност	в	страната	и	чужбина.

19. „Пътстрой“ АД - Габрово. Строи-
телство,	ремонт,	поддържане	на	пътища,	
производство	 на	 инертни	 материали,	
производство	 и	 полагане	 на	 асфалтови	
смеси	 и	 бетон;	 проектантска	 и	 инжене-
рингова	дейност.

20. „Айви“ АД - Габрово.Производ-
ство	на	месо	и	месни	произведения.	Тър-
говия	с	прасета,	месни	произведения.

21. „Димас“ АД - Габрово. Произ-
водство	 на	 асфалтови	 смеси,	 бетонови	
и	 варови	 разтвори,	 инертни	материали,	
строителство.

22. „Еврика комплекс“ ООД - Габро-
во. Производство	 на	 мебели	 -	 маси,	
столове	и	цялостно	обзавеждане	на	до-
мове,	хотели	и	др.

23. „Еловица“ АД - Габрово.	 Произ-
водство	 на	 промишлени	 взривни	 веще-
ства.	Търговия	 и	 транспорт	 на	 промиш-
лени	 взривни	 материали	 и	 средства	 за	
взривяване.	Услуги;	добив	на	строителни	
и	инертни	материали.

24. „Колтек“ ЕООД - Габрово.	 Про-
изводство	на	полиуританови	дискове	за	
шлайфмашини	и	полиращи	гъби.

25. „Комтекс“ ООД - Габрово.	 Про-
изводство	 на	 автоматични	 бродиращи	
машини,	проектиране	на	модели	за	бро-
дерия,	изработване.

26. „Мак“ - АД - Габрово.	Производ-
ство	на	памучни	тъкани	и	изделия.

27. „Даниела Вълева“ ООД - Габро-
во.	Производител	на	 текстилни	изделия	
за	 дома	 -	 спални	 комплекти,	 луксозно	
бельо,	 трикотаж,	 покривки,	 карета,	 пер-
дета	с	бродерия.	Програмиране	и	изпъл-
нение	на	проекти	за	машинна	бродерия	
по	заявка	на	клиента.	(б.	а	Към	днешна	
дата	фирмата	фалира).

28. „Кардена текс“ ООД - Габро-
во.	Производство	на	текстилни	машини,	
прежди	 тип	 „Мохер“;	 ръчен	 и	 машинен	
трикотаж.

29. „Пан - Х“ СД - Габрово.	 Про-
ектиране	 и	 изработване	 на	 реклами.	
Дистрибутор	 на	 самозалепващи	 хартии,	
фолиа,	 надписи,	 стикери,	 етикети,	 сито-
печат,	химикали	за	ситопечат.	Изработка	
на	транспаранти,	знамена,	покривала	за	
камиони.	 Пластични	 решения	 от	 винил,	
окачени	тавани	и	др.

30. „Гама инженеринг“ ООД - Габро-
во.	 Проектиране:	 земеразделяне,	 ге-
одезия,	 архитектурни	 разработки	 и	
конструкции.	 ВиКтермоизолации,	 зву-
коизолации	 и	 други.	 Строителство	 на	
промишлени,	селскостопански	и	жилищ-
ни	 сгради,	 водохващане	 и	 инженерни	
съоръжения	към	тях.

31 . „Теспом“ АД - Габрово.	Системи	
за	 проектиране	 на	 жакардови	 тъкани;	
механично	 почистване	 на	 катанка	 от	
окалина	 и	 ръжда;	 технология	 и	 съоръ-
жения	 за	 хидропластично	 калиброване	
на	 зъбни	 колела;	 подемно-транспортни	
машини	и	съоръжения;	машини	за	изпли-
тане	на	оградна	мрежа.

32. „Вегея“ АД - Габрово.	Производ-
ство	на	мъжки	ризи.

33. „Дерма инженеринг“ - Габрово.	
Производство	 и	 търговия	 с	 копирни	 и	
кожени	изделия,	научноизследователска	
и	инженерингова	дейност	в	кожарската,	
кожухарската,	 обувната	 и	 галантерийна	
промишленост.	Трансфер	 на	 технологии,	
мениджмънт.

34. „Пластформ“ ООД - Габрово.	
Производство	на	пластмасови	опаковки	
за	 хранително-вкусо-вата	 и	 козметична	
промишленост.

35. „Сарже“ - ООД - Габрово.	Произ-
водство	на	РУС	тръби	и	профили.	Произ-
водство	на	РУС	гранулат.

36. „Озекс - България“ АД - Габрово.
Производство	на	мъжки	панталони

36. „ЗГПУ“ ЕООД	 Разработка,	 про-
изводство	 и	 сервиз	 на	 фоторастерни	
преобразо-ватели,	 чертаещи	 и	 режещи	
плотери,	 вибрационни	 захранващи	 ус-
тройства,	 средства	 за	 автоматизация.	
Механична	 обработка	 на	 детайли	 и	 въ-
зли.

37. „Тегет“ ООД - Габрово.	Производ-
ство	на	трикотажни	изделия.

38. „Трикел“ ООД - Габрово.	Произ-
водство	на	вълнени	и	памучни	трикотаж-
ни	изделия.

39. „Томе“ - ЕООД - Габрово. 	 Тър-
говия	 на	 едро	 и	 търговско	 представи-
телство	 за	 машини	 и	 инструменти	 за	
инструментално	производството.

40. „Булмат“ ЕООД - Габрово.	 Про-
изводство	 на	 бои	 и	 лакове,	 разредите-
ли;	 промишлена	 обработка	 на	 взривни	
вещества,	търговия	с	петрол	и	петролни	
продукти.

41. „Рекорд“ АД - Габрово.	 Произ-
водство	 на	 мъжки	 и	 юношески	 обувки.	
Годишен	 капацитет	 700000	 чифта.	 Износ	
за	Франция,	Холандия,	Италия,	Финлан-
дия.	

42. „Ножаров“ ООД - Габрово.	Про-
изводство	на	прибори	за	хранене,	гаеч-
ни	ключове,	ножарски	изделия.

43. „Енев - Пилана“ ООД - Габрово. 
Внос	 от	 Чехия	 и	 търговия	 с	 металоре-
жещи,	дърворежещи,	ръчни	и	мерителни	
инструменти.	 Машини	 за	 дървообработ-
ващата	 промишленост;	 машини	 за	 за-
точване	на	инструменти,	съоръжения	за	
затваряне	на	ленти	за	рязане.

44. „ЕДА“ - ООД - Габрово.	 Разра-
ботка	на	софтуер	компоненти.	Хардуер	и	
системи	 web	 дизайн,	 електронна	 търго-
вия,	интернет	услуги.

45. „Веда Консулт“ ЕООД.	Обучение,	
компютърна	техника	и	интернет.

46. „Картал“ АД - Габрово.	 Произ-
водство	на	трикотажни	платове;	спортни	
облекла	за	деца,	жени	и	мъже,	тениски,	
блузи	и	др.	Изкуствен	кожух.

47. „Буря“ АД - Габрово.	 Детско,	
дамско	 и	 мъжко	 трикотажно	 облекло,	
спортни	 костюми,	 производство	 на	 дет-
ско	и	дамско	бельо.

48. „Христов“ - Фина механика ООД 
- Габрово.	Производство,	внос,	износ	на	
измервателни	и	режещи	инструменти.

49. ТПК ..Балкан“ - Габрово. Произ-
водство	на	мъжка		конфекция.

50. „Хлебозавод“ - ООД - Габрово. 
Хлебопроизводство,	 производство	 на	
закуски	и	козунаци;	сладкарски	изделия,	
боза,	юфка,	листи	за	баница.

51. „Областно пътно управление“ 
- Габрово.	Осъществява	държавната	по-
литика	в	областта	на	пътищата;	Предста-
влява	 „Изпълнителна	 агенция	 Пътища“	
в	Габровска	област	и	взаимодействието	
с	 местната	 администрация	 във	 връзка	
с	 управлението,	 стопанисването	 и	 екс-
плоатацията	 на	 републиканската	 пътна	
мрежа.

52. „Общински пътнически транс-
порт“ ЕООД. Автомобилни	 и	 пътнически	
превози	в	страната	и	чужбина.	Поддър-
жане	и	ремонт	на	транспортни	средства.

53. „Топлофикация“ Габрово - ЕАД.	
Производство	на	 топло-	и	електрическа	
енергия	 за	 производствени	 и	 битови	
нужди.

54. „Рачо Ковача“ АД - Габрово.	Про-
изводство	 на	 дървообработващи	 маши-
ни,	котли	за	твърдо	горене	и	отопление,	
метални	 халета.	 Обработка,	 ремонт	 и	
възстановяване	 на	 конзолни	 и	 мостови	
кранове.

55. Завод „Янтра“ АД - Габрово.	Про-
изводство	 на	 машини	 за	 текстилната	
промишленост,	 транспа-летни	 колички,	
подемни	 машини	 и	 други	 машинострои-
телни	изделия.

56. „Габро“ АД - Габрово. Високо	
и	 ниско	 строителство;	 производство	 и	
монтаж	на	метални	изделия,	включващи	
и	 художествено-декоративна	 дейност.	
Производство	на	алуминиеви	изделия.

57. „Биохимия“ ООД - Габрово.Изпи-
твателна	лаборатория	за	микробиологич-
ни	и	физикохимични	анализи.

58. „Валентин Петров 2004“ ЕООД - 
Габрово.	Строителни	услуги.

59. „Венци“ ЕООД- Габрово.	 Про-
дажба	на	нови	автомобили	„Тойота“,	ав-
токъща,	автосервиз,	продажба	и	ремонт	
на	тахографи	и	скоростоограничители.

60. „Габинвест“ ЕООД- Габрово.Об-
работка	на	приклади	и	метални	части	за	
ловно	оръжие	на	ишлеме.

61. „Далия“ ЕООД- Габрово.	 Дърво-
обработване,	производство	на	мебели	от	
широколистна	дървесина

62. „Джони“ ЕООД - Габрово. Про-
изводство	 на	 горно	 детско	 -	 юношеско	
трикотажно	облекло.

63. „Дзенус - Халачев“ ООД  Габро-
во.	Строителство,	производство	на	AL	и	
РУС	дограма	и	мебели.

64. „ДИКСИ“  ООД - Габрово.	 Про-
изводство	на	 ходила,	 табани	фортове	и	
щанц	 ножове,	 за	 обувната	 промишле-
ност,	търговия	с	материали	и	машини	за	
обувното	производство.

65. „Еридан 1“ ООД - Габрово.	Про-
изводство	на	работно	облекло

66. „Комплект - Пандаузов и съ-
дружие“ СД - Габрово.	 Производство	
на	 бродиращи	 автомати;	 проектиране	 и	
изработване	 на	 бродерии;	 софтуер	 за	
бродерии.

67. „Криейшънс“ - ООД - Габрово.
Производство	на	дамски	облекла.

68. „Мартело трикел“ ООД - Габро-
во. Производство	 на	 памучен	 и	 вълнен	
дамски	и	мъжки	трикотаж.

69. „Милиер електроинженеринг“ 
ООД - Габрово.	Изграждане	на	електри-
чески,	пожароизвестителни	и	охранител-
ни	инсталации	и	мрежи.

70. „ХБИ консорциум“ ООД - Габро-
во.	 Търговия	 с	 инструменти	 и	 инстру-
ментална	 екипировка.	 Производство	 на	
електротелфери	и	подемна	техника.

71. „Принц - 91“ - Сергей Гилин - 
ЕТ - Габрово.	 Производство	 на	 чанти	 и	
аксесоари	от	естествена	кожа.

72. „Сигнал“ - Михаил Стефанов  ЕТ. 
Проектиране	и	производство	на	текстил-
ни,	хартиени	и	самоза-лепващи	етикети.

73. „Дзали“ ООД - Габрово.	 Произ-
водство	на	конфекция

74. „Прециз“ - Савов. Кичуков и 
СИС - Габрово.	Производство	на	сложни	
инструменти	и	екипировка.

75. „Шипка“ АД - Габрово.	Производ-
ство	на	млечни	произведения.

76. „Мултиформ“ - Пенчо Пенчев.
Реклама	и	дизайн	-	надписи	от	РУС	фо-
лио,	светлинни	рекламни	пана,	рекламни	
конструкции,	 етикети	 от	 самозалепващо	
фолио,	 дипляни,	 каталози,	 етикети,	 ка-
лендари,	 визитки,	 некролози,	 рекламни	
сувенири	и	други.

77. Технически университет - Габро-
во.	 17	 специалности	 в	 три	 факултета;	
съвременна	научно-техническа	база;	над	
30	 допълнителни	 квалификации;	 специа-
лизации	в	европейски	университети.

* * *
Изброените	 до	 тук	 фирми	 в	 ос-

новни	 линии	 представляват	 основ-
ната	 структура	 на	 производството	 в	
Габровската	 община.	 Бих	 могъл	 да	
посоча	 още	 десетки	 такива,	 но	 едва	
ли	е	необходимо,	тъй	като	те	няма	да	
изменят	 облика	 на	 производството	 в	
града.

Бих	 могъл	 да	 посоча	 и	 не	 малко	
фирми,	 които	 се	 занимават	 с	 търго-
вия,	като	например	веригата	магазини	
„СВА“,	 „Билла“,	 „Зора“,	 фирмите	 за	
недвижими	 имоти,	 поликлиниките	 и	
болницата,	 които	 вече	 са	 търговски	
дружества,	 застрахователните	 компа-
нии,	банките,	някои	общински	фирми,	
частни	 транспортни	 фирми,	 и	 много	
други.	 Всеки	 един	 от	 споменатите	
обекти	 има	 своето	 голямо	 значение	
за	града	и	аз	в	никакъв	случай	не	ги	
подценявам.	 Намирам,	 че	 с	 това	 ще	
обременя	читателя,	пък	и	 те,	 като	че	
ли	по-близо	стоят	до	хората	и	едва	ли	
ще	им	представляват	някакъв	особен	
интерес.

Има	нещо	друго	обаче,	което	сил-
но	 ме	 интересува,	 и	 не	 само	 мене	
разбира	се.	Става	въпрос,	че	по	про-
изводство	 на	 глава	 от	 населението	
в	 Габрово	 сме	 далеч	 от	 онова,	 което	
бяхме	 преди	 промяната.	 Това	 разби-
ра	 се	 няма	 начин	 да	 не	 се	 отрази	
на	 по-нататъшното	 развитие	 на	 гра-
да.	Населението	 на	 Габрово	почти	 се	
презполови,	много	млади	 хора,	 пък	и	
по-стари,	го	напуснаха.

От	изброените	само	няколко	фир-
ми	 дават	 облика	 на	 Габрово:	 АМК,	
СТС	Холдинг	Груп	ООД;	Станчо	Колев	
ЕООД,	 „Алфрида	 -	 Пейо	 Пеев“	 ЕТ;	
„Проектстрой“	Петър	Петров;	„Церати-
цит“	-	АД;	СД	„Меркурий“,	„Резбонарез-
ни	 инструменти“	 -	 ЕООД;	 „Течи“	 -	 Гр.	
Стоянов	 ЕТ;	 „Импулс“	 -	 АД,	 „Пласт-
форм“	ООД	и	някои	други,	които	за	по-
следните	 няколко	 години	 инвестираха	
десетки	 милиони	 евро	 за	 развитието	
си.	Останалите	малки	и	средни	фирми	
са	сравнително	с	по-скромни	възмож-
ности.

Разбира	 се	 в	 никакъв	 случай	 не	
подценявам	 техните	 усилия	 и	 тяхната	
борба	за	намиране	на	достойно	място	
както	 в	 страната,	 така	 и	 в	 чужбина.	
Само	който	не	е	правил	производство,	
той	може	да	подцени	тези	усилия.

Смущава	ме	обаче	друго:	Как	така	
град	 Севлиево	 изгради	 сравнително	
ефективна	структура	на	производство-
то	 и	 изпревари	 Габрово?	 Как	 в	 този	
град	 бяха	 решени	 и	 продължават	 да	
се	 решават	 толкова	 много	 социални	
обекти	-	като	газификацията	например	
и	 други?	 Разбира	 се	 за	 всичко	 си	
има	 обяснение.	 След	 промяната	 през	
1989	г.	в	Севлиево	не	беше	допуснато	
да	 се	 направи	 политическа	 чистка	 в	

основните	 заводи.	 Трезво	 беше	 пре-
ценен	 професионализмът.	 Може	 да	
се	 каже,	 че	 нито	 едно	 предприятие	
не	 беше	 закрито,	 както	 това	 стана	 в	
Габрово.	 В	 такива	 заводи	 като	 „Сто-
ян	 Бъчваров“,	 впоследствие	 „Видима	
идеал“,	 след	 приватизацията	 кадрите	
останаха	 на	 мястото	 си.	 Същото	 се	
получи	 и	 с	 „Авангард“;	 „Росица“	 про-
дълж	да	произвежда	толкова	търсения	
трикотаж.	Не	 беше	 съсипан	 и	 „Ненко	
Илиев“	 -	в	последствие	„ЕМКА“.	Може	
да	се	каже,	че	почти	цялата	пр-мишле-
ност	беше	запазена	заедно	с	кадрите.	
Освен	това	Севлиево	привлече	много	
сериозни	 инвестиции,	 беше	 внедрено	
високо	технологично	оборудване	-	по-
вишена	 беше	 производителността	 на	
труда,	 а	 оттам	 и	 заплащането	 на	 хо-
рата.	В	Севлиево	с	помощта	на	град-
ската	 администрация,	 с	 инициативата	
на	 професионалистите	 и	 с	 помощта	
на	 чуждестранни	 инвестиции	 беше	
изграден	нов	завод	-„Идеал	Стандарт“	
-	 България.	 Построени	 бяха	 и	 нови	
производствени	звена	в	Градница	като	
помощни	производства	на	севлиевски-
те	 заводи.	 Колкото	 парадоксално	 да	
звучи,	 беше	 газифицирано	 и	 селото.	
Построени	 бяха	 и	 други	 нови	 произ-
водствени	мощности.

Парадоксален	е	и	фактът,	че	голя-
ма	 част	 от	 работната	 ръка	 и	 специа-
листите	в	севлиевските	заводи	са	 га-
бровци	-	учили	в	Габрово,	квалифици-
рали	се	тук.	В	Габрово	беше	допуснато	
ниско	 заплащане	 на	 хората,	 в	 много	
случаи	 без	 заплащане	на	осигуровки.	
Въобще	при	нас	беше	проведена	една	
недалновидна	 политика,	 за	 което	 ня-
кои	фирми	сега	плащат	данък.

Вероятно	в	по-нататъшната	ни	дей-
ност	 за	 промишлените	 предприятия	
няма	 да	 достигнат	 висококвалифици-
рани	кадри.	Забелязва	се	една	тенден-
ция	 на	 отлив	 от	 сложните	 професии	
-	 главно	 специалисти	 със	 средно	 и	
висше	образование.	Вероятно	в	Габро-
во	ще	се	наложи	много	сериозна	пре-
ценка	 на	 съществуващата	 тенденция.	
Някой	фирми	замислят	изнасянето	на	
някой	 производства	 извън	 страната,	
нещо,	 което	 ще	 се	 отрази	 много	 не-
благоприятно	на	града.

Габрово	 в	миналото	 беше	 привле-
кателен	 център	 за	 работници	 и	 спе-
циалисти	от	цялата	страна.	Тук	поради	
правилната	 политика	 на	 габровци	 се	
ковяха	 специалисти	 с	 много	 висока	
квалификация.	 Неслу-чайно	 тук	 наме-
риха	 почва	 за	 работа	 и	 Технически-
ят	 университет,	 техникумите,	 научните	
звена,	 здравеопазването,	 културните	
институции	и	други.

Повече	от	очевидно	е,	че	в	Габро-
во	трябва	да	се	направи	нещо.	Нещо	
трябва	да	се	случи	след	влизането	на	
страната	ни	в	Европейския	съюз.

Повече	 от	 всякога	 Габровската	
Областна	 управа	 и	 общинската	 адми-
нистрация	без	да	делят	мегдан,	трябва	
да	 се	 захванат	 заедно	 с	 фирмите	 и	
предприятията	за	привличане	на	чуж-
дестранни	 инвестиции.	 Необходимо	 е	
внедряването	на	върхови	технологии	в	
съществуващите	производства	с	оглед	
повишаване	 на	 конкурентността	 им.	
Там	 е	 пътят	 и	 колкото	 по-скоро	 това	
стане,	 толкова	 по-добре.	 Трябва	 да	
се	 създаде	 нормална	 обстановка	 на	
габровския	бизнес.

Голяма	 грешка	 ще	 стане,	 ако	 се	
надяваме	 някой	 друг	 да	 ни	 свърши	
работата.	Социализмът	свърши	и	това	
още	повече	налага	в	новата	обстанов-
ка	да	се	създадат	условия	за	изявата	
на	 нови	 млади	 и	 инициативни	 кадри,	
които	да	вземат	съдбините	на	Габрово	
в	свои	ръце.

Последните	 събития	 в	 България,	
показват	 че	 нищо	 ново	 не	 е	 науче-
но	 от	 нашите	 „любими“	 политици	 в	
продължение	 на	 17	 години.	 Жаждата	
за	 власт	 и	желание	 за	 собствено	 ус-
тройване	 идва	 да	 покаже,	 че	 те	 хич	
пет	 пари	 не	 дават	 за	 състоянието	 на	
народа.	 Хич	 пет	 пари	 не	 дават	 как-
во	 е	 състоянието	 на	 икономиката	 на	
страната.	 И	 това	 никак	 не	 е	 преси-
лено.	 Събитията	 от	 началото	 на	 2007	
г.	продължават	да	се	режисират	чрез	
манипулацията	на	управляващи	и	опо-
зиция	и	все	в	ущърб	на	страната.	И	в	
тази	обстановка	никак	не	е	случайно,	
че	в	нашенската	практика	се	пръкнаха	
толкова	много	фашизоидни	лумпени.

Ако	има	умни	хора	в	Габрово	тряб-
ва	да	направят	така,	че	да	се	загърби	
омразата	 и	 да	 се	 търсят	 пътища	 за	
създаване	обстановка	за	творчество	и	
ефективна	икономика.

Дълбоко	съм	убеден,	че	в	Габрово	
ще	 стане	 нещо	 положително	 и	 това	
дано	е	по-скоро.	Дано!!!

 Край на книгата

Инж. Пеньî Рачев: “На лъжите и клеветите тряáва äа ñе äава яñен îтãîвîр, äа 
ñе казва иñтината за развитиетî на Бълãария през пîñлеäните äеñетилетия” 

  Роден е през 1928 година в село Пъртевци. Той е потомък на големия Пеневски 
род. От малък се е научил на труд и да оцелява. Средното си образование е получил в 
Техническото училище „Д-р Никола Василиади“. Започнал е работа през 1947 година в 
бившата фабрика „Принц Кирил“, след това - в памукотекстилния комбинат „Васил 
Коларов“ като машинен техник.
   Участвал е активно в строителството на материално-техническата база на 
Габрово, в модернизацията и реконструкцията на редица предприятия, в построява-
не на много училища и детски градини, културни институти.
    Бил е главен директор на Стопански комбинат по телферостроене, а по-късно - 
генерален директор на Стопанско обединение „Инструментална промишленост“. От 
1999 до 2006 година е председател и изпълнителен директор на сдружение „Габрово 
21“. Автор е на книгата „Пътят“, първа и втора част, която описва изграждането 
на габровската индустрия от 1947 до 1990 година и разрухата й след това.
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- Г-жо Елмазова, как-
ва е историята за възник-
ването и провеждането 
на фестивала „Здравей, 
Здраве“, кое провокира 
неговото създаване?

-	Фестивалът	е	роден	в	
Пловдив	през	 2010	 година	
от	 група	 приятели,	 които	
искаха	 да	 направят	 нещо	
извън	матрицата,	като	мо-
дел.	 И	 не	 само	 че	 го	 на-
правиха,	 но	 към	 днешна	
дата	този	модел	се	налага	
и	сбъдва	в	15	града.	Той	е	
изцяло	 доброволчески	 и	
самата	му	концепция	няма	
аналог.	 Казвам	 това	 като	
човек,	който	работи	в	сфе-
рата	на	организирането	на	
събития.

Аз	 лично,	 благодаре-
ние	на	този	опит,	съм	без-
крайно	благодарна,	че	съм	
част	 от	 екипа	 в	 Габрово,	
сбъдващ	 нещо,	 което	 е	
част	от	бъдещето,	а	не	от	
настоящето,	като	модел.	И	
фактът,	 че	 този	 фестивал	
се	 развива	 навсякъде	 -	
пръснат	от	вятъра	на	хора,	
които	 виждат	 в	 него	 въз-
можност	 и	 вярват	 в	 него-
вата	смисленост	-	изграж-
да	отношения	и	път,	който	
е	вдъхновяващ	и	усмихващ	
живота	ми.

- Защо избрахте точно 
първият месец на година-
та - януари, за провежда-
нето му?

- Защото ние, габро-
вци, обичаме да сме пър-

ви. Фестивалът ежегодно 
се реализира в града, а за 
трета година ще се случи 
в Габрово. 

Освен	това,	в	рамките	
на	събитието	се	провежда	
и	 базар,	 а	 нашите	 про-
изводители,	 които	 вземат	
участие	в	него,	са	свобод-
ни	 именно	 в	 началото	 на	
годината.	 След	 това	 вече	
те	 имат	 своите	 ангажи-
менти,	свързани	с	продук-
цията,	 която	 произвеждат.	
Тази	 година	 в	 базара	 ще	
се	 включат	 над	 30	 изло-
жители.

Друг	 аргумент	 е	 фа-
ктът,	че	през	януари	не	се	
случва	почти	нищо	в	сфе-
рата	 на	 събитията,	 затова	
и	 ние	 имаме	 шанса	 не	
само	да	поканим,	но	и	да	
споделим	с	гостите	на	съ-
битието	 изложители	 с	 из-
ключителни	 предложения,	
свързани	 със	 здравослов-
ния	 начин	 на	 живот,	 упо-
требата	на	биопродукти	за	
хранене,	 грижа	 за	 тялото	
и	 езотерична	 литература	
на	някои	издателства.

Това	важи	и	за	лекто-
рите.	 През	 януари	 всич-
ки	 са	 по-свободни	 като	
ангажименти	 и	 с	 радост	
приемат	поканата	да	бъдат	
част	от	това	смислено	съ-
битие	в	Габрово.

Фестивалът	 е	 събитие,	
в	 което	 всички	 практики	
и	 лекции	 са	 свободни,	
безплатни	 и	 споделени.	
Той	събира	на	едно	място	
хора,	 от	 които	 можеш	 да	

избереш	 и	 научиш	 много	
нови	 неща.	 Фестивалът	 е	
събитие,	 в	 което	 всички	
работят	 доброволно	 и	 се	
случва	всеки	път	по-добре,	
давайки	 ни	 важен	 урок	 -	
урок	по	добротворчество.

- Има ли аналог га-
бровският фестивал в 
страната?

-	В	течение	на	няколко	
години,	вдъхновени	от	пло-
вдивския	 фестивал	 „Здра-
вей,	 Здраве!“	 в	 страната	
се	 провеждат	 фестивали	
и	 в	 градовете:	 Троян,	
Казанлък,	 Търговище,	
Варна,	 Добрич,	 Ямбол,	
Кърджали,	 Габрово,	
Тетевен,	 Панагюрище,	
Стара	 Загора,	 София,	
Благоевград,	Петрич.

Всички	 ние,	 които	
организираме	 фестива-
лите	в	отделните	градо-
ве,	 се	 водим	 от	 древ-
ната	 максима	 „Здрав	
дух	 в	 здраво	 тяло“,	 но	
всяко	 издание	на	Фес-
тивала	 има	 акцент	 и	
собствено	 мото	 и	 об-
лик.

Фестивалът	 е	 осъ-
ществяване	 на	 идеята	
да	 се	 популяризира	
здравословния	 начин	
на	 живот	 във	 всички	
негови	аспекти:	физиче-
ско,	емоционално,	мен-
тално	 и	 духовно	 здра-
ве.	 Събитието	 цели	 да	
създаде	 информираност	
и	 да	 провокира	 интереса	
на	хората	към	здравослов-
ния	 начин	 на	 живот,	 да	
представи	широка	гама	от	
естествени	начини	за	въз-
становяване	 на	 здравето	
и	 за	 предотвратяване	 на	
заболявания,	 да	 стимули-
ра	 използването	 на	 здра-
вословни	 стоки	 и	 услуги,	
както	 и	 да	 насърчи	 спе-
циалисти	 и	 експерти	 да	
представят	 методи	 с	 до-
казана	 ефективност,	 без-
опасност	 и	 простота	 на	
приложение.	 Фестивалът	
е	 трибуна	 на	 холистични	
лекари,	 консултанти,	 лек-

тори,	 терапевти,хора,	 за-
нимаващи	 се	 с	 психоло-
гична	помощ,	треньори	на	
лечебни	двигателни	 техни-
ки,	които	представят	един	
впечатляващ	и	завладяващ	
свят	в	полза	за	здравето.

 - Габровската общест-
веност проявява ли инте-
рес към провеждането на 
това събитие?

-Да,	защото	в	него	мо-
жеш	да	намериш	нещо	за	
себе	 си	 при	 всички	 ус-
ловия.	 Всеки	 иска	 да	 е	

здрав.	 Ако	 не	 си	 здрав,	
животът	ти	се	превръща	в	
битка,	 която	 струва	много	
скъпо	на	всички	нива.	

За	 това	 и	 в	 програ-
мата	 ни	 тази	 година	 има	
различни	 предложения	 от	
доказали	 се	 имена,	 като	
това	 на	 Емил	 Елмазов,	
който	 ще	 представи	 лек-
ция	на	тема:	„Народни	ле-
чебни	 техники,	 технологии	
и	 обреди,	 надживели	 вре-
мето“.	 Доктор	 Екатерина	
Радоилска	 от	 Национал-
ния	 център	 по	 обществе-
но	здраве	пък	ще	 гостува	
на	фестивала	с	лекция	на	
тема:	 „Живите	 пробиоти-

ци	-	здраве,	храна,	лекар-
ство	 за	 всеки.	 Лечение	 и	
профилактика	на	хронични	
заболявания“.	 Хомеопатът	
доктор	Иван	Джеджев	ще	
беседва	 с	 присъстващите	
на	тема:	„Закони	на	здра-
вето“.	И	това	са	само	част	
от	лекциите	и	хората,	кои-
то,	в	рамките	на	два	дни,	
ще	предоставят	безплатно	
на	 габровци	 своите	 зна-
ния,	опит	и	умения.

Интересна	ще	е	темата	
на	 лекцията	 на	 Снежана	
Георгиева	-	„Астрология	на	
практика“,	 както	 и	 пред-
ставянето	на	първия	у	нас,	
а	 и	 на	 Балканския	 полу-
остров	колеж	по	биодина-
мика,	които	ще	гостуват	с	
лекцията	„Храната	е	здра-
ве,	живата	храна	е	пътят“.	

- Какво е характерно 
за неговото тазгодишно, 
трето поред издание?

-	Търсили	 сме	 да	 има	
за	 всеки	 вкус	 по	 нещо.	
Интересно	е,	че	тази	годи-
на	във	фестивала	се	впли-
та	българската	нишка	-	за-
щото	ще	играем	български	

народни	хора,	ще	учим	за	
българските	билки	и	техни-
те	 лечебни	 свойства,	 ще	
разберем	 за	 българския	
метод	на	образование,	на-
речен	 „Слънчева	 педаго-
гика“,	който	вече	работи	и	
се	 налага.	 По	 този	 повод	
в	събота	в	12:30	ч.	ще	ни	
гостува	 училище	 „Изгрев“	
и	 детска	 школа	 „Бялото	
кокиче“,	 за	 да	 представят	
слънчевия	 модел	 на	 бъл-
гарското	възпитание.	

В	събота	в	14:30	ч.	ще	
реализираме	и	 кръжок	по	
правене	 на	 свещи	 с	 Ка-
лоян	 Гичев.	 В	 неделя	 пък	
Спас	Мавров	ще	предста-

ви	 лекция	 „Българите	 и	
митът	за	Леда	и	лебеда“.

Презентация	и	 творче-
ска	 работилница	 на	 тема	
“Развиващите	 интелекта	
играчки”	с	Рали	Манолова	
от	„Училище	за	родители	-	
гр.	 Габрово“	 също	 е	 нещо	
интересно,	 което	 вярва-
ме,	 че	 ще	 е	 полезно	 за	
посетителите	 на	 фестива-
ла,	 както	 и	 работилничка	
“Сръчко”.	Те	 са	 предвиде-
ни	 за	 27	 януари	 (неделя),	
от	12:30	до	14:30	часа;	

2	ет.	на	ХГ	„Христо	Цо-
кев”,	3-та	зала.

В	двата	дни,	за	добро-
то	 настроение	 на	 посети-
телите,	 от	 11	 до	 14	 ч.,	 на	
първия	 етаж	в	ХГ	 „Христо	
Цокев“,	 ще	 се	 погрижат	
възпитаниците	 на	 музика-
лен	клуб	 „Весела“	с	ръко-
водител	Весела	Пенева.	

- Кои от проявите по 
време на фестивала би-
хте препоръчали горещо 
на габровци?

-	 Както	 казах,	 кауза-
та	 на	 фестивал	 „Здравей,	
Здраве“	 е	 да	 популяризи-

ра	 здравословния	
начин	 на	 живот	
във	 всички	 негови	
аспекти:	 физиче-
ски,	 емоционален,	
ментален	 и	 духо-
вен.

Мисля,	 че	 все-
ки	 може	 да	 на-
мери	 правилната	
лекция	 или	 прак-
тика,	 която	 ще	 го	
изненада,	 в	 зави-
симост	 от	 търсе-
нето	му	по	темата,	
която	го	вълнува.

Аз	лично	с	удо-
волствие	 ще	 слу-
шам	 нещо,	 което	
живо	 ме	 интере-
сува	 и	 знам,	 че	
ще	науча	много	от	
лекцията	 на	 Аида	
Марковска	 за	 си-
лата	 на	 името	 и	
практиката	 й	 по	

темата	за	родовата	прош-
ка	и	благословие.	

Искам	 да	 споделя,	 че	
тази	година	голяма	част	от	
лекциите	 и	 практиките	 са	
от	габровци.	Анелия	Атана-
сова	гостува	с	тема	„Здра-
вословна	 промяна“.	 Нико-
лай	Сираков	ще	представи	
лекция	на	тема	„Кармичен	
мениджмънт“,	 а	 заедно	 с	
Марина	 Великова	 ще	 ни	
поднесат	 звукова	 практи-
ка,	 нарече	 „Живи	 звуци	
от	 Хималаите“.	 Освен	 с	
лекция,	 Емил	 Елмазов	ще	
представи	 и	 практика	 по	
темата	 „Народни	 лечебни	
техники,	 технологии,	 обря-

ди,	 надживели	 времето“.	
Велина	Кръстинкова	пък	е	
подготвила	 лекцията:	 „Как	
незавършените	 ситуации	
от	 нашето	 минало	 влияят	
върху	 настоящето	 ни.	 На-
чини	за	справяне.“	

С	практика	„Да	се	хва-
нем	 на	 хорото	 с	 танцов	
клуб	„Пендара“	се	включва	
и	 Галя	 Стойчева.	 Велина	
Русева	 пък	 ще	 реализира	
практика	„Йога	за	деца“,	а	
Мария	 Спасова	 -	 „Кунда-
лини	йога“.

Мисля,	че	в	мотото	на	
фестивала	 „Свобода	 е	 да	
знаеш,	 щастие	 е	 да	 си	
здрав“	 се	 съдържа	 него-
вия	 смисъл.	 Посланието	
е	 за	 всички,	 които	 искат	
да	 има	 избор,	 знаейки	 и	
можейки.

Събитието	 се	 органи-
зира	 от	 клуб	 „Озарение“,	
Йога	 Център,	 Национал-
на	 образователна	 програ-
ма	 „Билкария“.	 Медийни	
партньори	на	събитието	са	
вестник	„100	вести“,	радио	
„Бумеранг“,	 информацион-
ният	 сайт	 gabrovonews.bg	
и	 рекламна	 агенция	 „Ел-
мазови“.	

Началото	на	фестивала	
е	на	26	януари	/събота/	в	
10.30	 ч.,	 когато	 е	 негово-
то	 официално	 откриване.	
Съботният	 ден	 ще	 завър-
ши	 с	 концерт-спектакъл	
на	Поли	Паскова,	наречен	
„Молитва	 за	 България“	 с	
начален	час	18.30	ч.	в	зала	
„Възраждане“.	Между	 дру-
гото,	 певицата	 ще	 вземе	
участие	 и	 в	 лекционна-
та	 и	 практическа	 част	 на	
събитието.	 В	 14:30	 ч.	 в	
събота	започва	лекцията	й	
на	 тема:	 „Лечебната	 сила	
на	 българския	 фолклор“,	
а	 в	 15:30	 ч.	 в	 същия	 ден	
е	 практиката	 й,	 която	 тя	
е	 нарекла	 „Лечение	 със	
звук	 и	 вибрации.	 Самоле-
чение.“.

В	 неделя	 фестивалът	
ще	 продължи	 отново	 в	
10:30	 ч.	 в	 духа	 на	 сво-
бодата	 и	 знанието.	 За	
тези,	 които	 не	 желаят	 да	
се	 включат	 в	 лекциите	 и	
практиките,	 моята	 покана	
е	 да	 заповядат	 да	 пием	
заедно	по	чаша	хубав	чай	
или	малиново	вино.	Може	
да	 доведете	 децата	 си	 на	
работилничките,	които	сме	
организирали,	 а	 докато	
те	 творят,	 всеки	 може	 се	
потопи	 в	 зоната	 на	 би-
опродуктите,	 интересните	
четива	 и	 приятните	 събе-
седници.

И	не	забравяйте	-	вхо-
дът	 е	 свободен	 и	 всички	
са	поканени!

Ивелина Елмазîва: „На феñтивала „Зäравей, 
Зäраве” за вñеки вкуñ ще има пî нещî”

   На 26 и 27 януари за трета поредна година в Габрово ще се 
проведе фестивала „Здравей, Здраве 2019“. За пореден път в 
Габрово, в ХГ „Христо Цокев“ ще си дадат среща радетелите 
за запазването на родните традиции, свързани с древни и 
по-млади лечебни техники, с използването на здравословна, 
на жива храна в нашето ежедневие, ще бъде представен и 
„слънчевият“ модел на българското образование и т. н. В 
габрово ще бъдат д-р Екатерина Радоилска, Поли Паскова, 
Екатерина Маврова, д-р Светла Балтова, Спас Мавров и още 
специалисти, свързали живота си с използването на полезни-
те за съвременника практики.
   За историята за възникването на фестивала, защо „Здра-
вей, Здраве“ се провежда в Габрово през януари, има ли той 
аналог в страната и за още интересни факти, е разговорът 
Ивелина Елмазова, един от организаторите на уникалната 
проява.

 Представителен танцов ансамбъл” Балкан” кьм народно читалище ”Разви-
тие - 1869“ - Дряново представя бьлгарския фолклор на Петнадесетия Меж-
дународен фолклорен фестивал в Тайланд. Фестивальт започна днес и ще про-
дьлжи до края на месеца. В него участват около 280 колектива от 18 държави 
от Европа, Азия и Африка. На снимката секретарят на читалището Антоанета 
Ставрева сред красивите момичета участнички във бестивала

На феñтивал в Тайлнаä

саВа ХристоВ

На	 30	 януари,	 се	 на-
вършват	 125	 години	 от	
рождението	 на	 Негово	
Величество	 цар	 Борис	 III	
(1894	г.).

Коронован	 за	 цар	 на	
България	 на	 3	 октомври	
1918	г.

През	Балканските	вой-
ни	 и	 Първата	 световна	
война	 участва	 като	 офи-
цер.	 Повишен	 в	 подпол-
ковник	(1916	г.)	и	генерал-
майор	(1918	г.).

През	 1941	 г.	 България	
получава	 възможността	
да	 администрира	 земите	
известни	 като	 Помора-
вие,	 Вардарска	 Македо-
ния	 и	 Беломорие.	 Цар	
Борис	 III	 е	 наречен	 Цар	
Обединител.

Има	роля	в	спасяване-
то	 на	 българските	 евреи	
(1942	г.	-1943	г.)

Царят	 посещава	 Се-

влиево	след	страшното	на-
воднение	от	1939	г.	Помага	
материално	 и	морално	 на	
хората,	 за	 да	 могат	 да	
преживеят	 сполетялото	 ги	
бедствие.

Умира	 неочаквано	 на	
28	 август	 1943	 г.,	 като	 за	
смъртта	 му	 има	 различни	
версии,	но	нито	една	не	е	
доказана.

На	 30	 януари	 от	 17.30	
часа	 в	 галерия	 „Видима	
ще	 бъде	 изнесена	 беседа	
за	 живота	 и	 делото	 му”.	
Беседата	ще	се	съпроводи	
от	изложба	на	автентични	
предмети	и	снимки	от	пе-
риода.

Лекцията	 ще	 бъде	
представена	от	ученика	от	
10	 клас	 на	 СОУ	 „Васил	
Левски”	 -	 Севлиево	 и	 но-
сител	на	първа	награда	за	
рецитация	от	националния	
ученически	 конкурс	 „Ва-
зовата	 България“	 –	 Румен	
Гатев.

Деñетîклаñникът Румен Гатев 
изнаñя лекция за цар Бîриñ III 
в ãалерия “Виäима”


