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курсоВЕ
ЧЕТВЪРТЪК 110/3î                        ПЕТЪК 13î/2î                           СЪБОТА 12î/40

СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39
  0884 116 417

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа .	 мАшИННИ ОпЕРАТОРИ на машини с ЦпУ .	 НАСТРОйчИК на стругове с ЦпУ.	 шЛОСЕРИ.	 пОРТИЕР

Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови бо-
нуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади амбициозни хора, доказа-
ни професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.

Христо	Мянков

 на 18 март в Габрово 
се проведе годишно отчет-
но-изборно събрание на 
териториална организация 
на сляпо-глухите в бъл-
гария в ритуалната зала, 

любезно предоставена от 
община Габрово. 
 По независещи от 
организаторите причини 
събранието не започна в 
определения час, но всич-
ки търпеливо изчакаха 
поканените представите-

ли на институции от други 
градове. събранието бе 
проведено с пълен кворум 
и беше приет и одобрен 
дневен ред чрез гласува-
не. Проведе се избор на 
ръководство на събрание-
то,  пълномощник, резерви 

на Управителния съвет на 
организацията. 
 отчетният доклад за 
изминалия период от 5 го-
дини - 2014-2018 г., бе про-
четен от Христо Мянков, 
доброволен сътрудник към 
организацията на сляпо-

глухите. бе предложен и 
единодушно приет проек-
топлан за дейността на 
организацията. 
 на събранието бяха 
поканени и присъстваха 
г-жа нела рачевец – 

продължава на стр. 2

 

ЖЕнинА	ДЕнЧЕвА

 Жители от Войно-

во сигнализираха вчера 
в редакцията на вестник 
„100 вести“, че разпреде-

лителната шахта за Гир-
гини е повредена и там 
„тече истинска река“.

   след запитване дирек-
торът на ВиК - Габрово 
Владимир Василев ведна-
га разпореди проверка на 
случая.
   „действително се ока-
за, че е разкачена връз-
ката и тече от един кран 
в шахтата. Екипът на ВиК 

е стегнал крана и течът е 
намалял. 
    обаче, за да го спрем 
напълно, трябва да преус-
тановим водоподаването 
във всички села от Габро-
во в посока севлиево. 
Хората днес не са пре-
дупредени и ще останат 

неприятно изненадани от 
спирането на водата.
 Ще отстраним авария-
та планово. Предварител-
но ще пуснем съобщения 
за спиране на водата в 
тези села. след това за 
ден-два ще решим про-
блема. 

 но както вече казах, 
ако започнем отстранява-
не на аварията в сряда, 
ще трябва да спрем во-
дата на 10 села“, обясни 
директорът на ВиК Влади-
мир Василев.

Снимката 
е илюстративна

ЖЕнинА	ДЕнЧЕвА
 
  Ученическите съвети в 
училищата, съвместно с 
доброволците от общин-
ския съвет за наркотич-
ни вещества имат идея 
да се осъществи обмен 
на употребявани дрехи. те 
очакват на 12 и 13 април 
техните връстници да до-
несат дрехи, които да да-
рят. същевременно те мо-
гат да вземат други, които 
им харесват. 
 „Първо, така си по-
чистваме гардероба, второ 
- помагаме на децата, кои-
то имат нужда. за да не се 
чувстват те неудобно, го 
правим не като дарение, 

а като обмен на дрехи. 
той ще се проведе на пл. 
„Възраждане“, казва зла-
тка Калинова, старши спе-
циалист към Превантивно-
информационния център.
 Една от инициативите 
на Центъра за работа с 
доброволци e поставяне 
на книги за къщички за 
книги. „събираме книги и 
ги поставяме в къщичките 
в парковете и градините. 
има такива къщички - до 
църквата „света троица“, 
в парк „Маркотея“ и гра-
динката с мечето. отскоро 
пред зала „Възраждане“ 
се появи и къщичката на 
баба Яга на кокоши крака. 

продължава на стр. 2

Река тече îт шахта във 
Вîйíîвî, ВèК взе меркè

Оáщèíа Гаáрîвî è äîáрîвîлíè ñътруäíèцè пîмîãíаха íа 
хîрата ñ увреäеí ñлух è зреíèе äа прîвеäат îтчетíî ñъáраíèе

рУЖА	ЛЮБЕновА

 Вчера от северноцен-
тралното държавно пред-
приятие съобщиха за на-
мерена простреляна бре-
менна кошута в района на 
габровското село Гъбене. 
 „В нощта срещу 18 
март, по време на редов-
но дежурство, служители 
на сЦдП – Габрово са 
открили простреляна в 
задния ляв крак кошута. 
В 1,51 часа, по време на 
нощен обход в района на 
габровското село Гъбене, 
те забелязали голямо кър-
ваво петно върху асфалта 
в края на селото. 
 служителите послед-

вали кървавата диря и 
открили простреляното 
животно да лежи живо в 
безпомощно състояние в 
крайпътна канавка.
 Последвало незабав-
но подаване на сигнал на 
спешния телефон 112. В 
отговор им било съобще-
но, че на сутринта мястото 
ще бъде посетено от опе-
ративно-следствена група. 
 служителите на пред-
приятието останали до 
простреляното животно 
през цялата нощ, за да за-
пазят непокътнато мястото 
на инцидента до идване на 
органите на МВр. Към тях 
се присъединил и предсе-
дателят на Ловно-рибар-

ската дружинка в Гъбене.
 около 8,30 часа су-
тринта на 18 март, заедно 
с оперативно-следствената 
група, пристигнали и два-
ма ветеринарни лекари. те 
евтанизирали тежко ране-
ната кошута, а при огледа 
на трупа установили, че 
тя е била бременна. на 
мястото е извършен оглед, 
започнато е полицейско 
дознание.
 По-рано в нощта на 
инцидента в землището на 
село Гъбене, обхождайки 
района, служителите на 
сЦдП - Габрово са попад-
нали на бракониери, които 
са се опитвали да ловуват 
на фар.             стр. 2

рУЖА	ЛЮБЕновА

 Габровската полиция 
се занимава с нелегалната 
дейност на човека, който 
най-нагло е засял канабис 
в двора на завод „импулс“ 
в Габрово.
 Вчера от районната 
прокуратура съобщиха, че 
се води разследване за 
грижливо посаденото и 
отглеждано по правилата 
наркотично растение.
 „досъдебното произ-
водство е за това, че на 
19 март т. г.  в сградата в 
двора на завод „импулс“, 
намиращ се в  град Габро-
во, са засети и отглежда-
ни растения от рода на 

конопа – канабис, в на-
рушение на установените 
в закона за контрол на 
наркотичните вещества и 
прекурсорите правила – 
престъпление по чл. 354в, 
ал. 1 от наказателния ко-
декс.  
 извършено е претър-
сване и в друг обект, сто-
панисван от същото лице, 
където също са намерени 
засадени растения кана-
бис. общото тегло на лист-
ната маса е около 92 кило-
грама - допълниха от про-
куратурата. - действията 
по разследването продъл-
жават под ръководството 
на районна прокуратура 
– Габрово.“

Севлèевî äîмакèí íа шеñтîтî èзäаíèе „Мîре пеñеí екíа... 8

Разñлеäват ñеяча íа каíаáèñ 
в äвîра íа завîä „Импулñ”

Прîñтреляха áремеííа кîшута 
край Гъáеíе, евтаíазèраха я

Оáмеí íа упîтреáяваíè äрехè íа 
пл. “Възражäаíе” îрãаíèзèрат 
учеíèчеñкèте ñъветè

“Рачî Стîяíîв” ще îтáележè 
Межäуíарîäíèя äеí íа театъра 
ñ íарîчíî ñъзäаäеíîтî за 27-мè 
“Началî íа ñпектакъла”       8
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Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  В периода 25.03.2019 - 29.03.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на: град дряново, кв. Цинга.   
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

О Б Я В Л Е Н И Е
 

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК” ООД, гр. Габрово, на основание чл. 91, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 49, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация и Заповед № 7 от 19.03.2019 г.

о б Я В Я В а

конкурс за длъжността: „ВИК ЕКСпЕРТ“ в „Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово”

1. място и характер на работата и изисквания за длъжността:
1.1. Място на работа - асоциация по ВиК на обособената територия, обслужва-

на от „ВиК“ оод, гр. Габрово. 
седалище и адрес на управление на асоциацията: гр. Габрово, пл. „Възражда-

не” № 5. асоциацията се помещава на адрес: гр. Габрово, бул. „трети март” № 6, 
етаж III (надпартерен), административната сграда на „Водоснабдяване и канали-
зация“ оод, гр. Габрово.

1.2. Продължителност на работното време: 4 (чeтири)-часов работен ден, 5 
(пет)-дневна, 20 (двадесет)-часова работна седмица. 

1.3. Характер на работата: отговаря за всички технически ВиК въпроси във 
връзка с дейността на асоциацията; следи за точното изпълнение на договора с 
ВиК оператора; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация 
на ВиК системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддър-
жа регистър на всички ВиК проекти на обособената територия, финансирани от 
фондове на Европейския съюз; участва или контролира изработването на регио-
налния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на 
агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите на обособената територия и на 
инвестиционните програми към тях.

1.4. размер на основната работна заплата, определена за длъжността: 440 лв.
2. минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. образование: висше техническо, специалност: инженерна в областта на 

ВиК;
3. Допълнителни умения и квалификация:
3.1. Компютърна грамотност: MS Office, специализиран софтуер, бази данни 

и регистри с информация относно ВиК системите и съоръженията и други ВиК 
въпроси;

3.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната 
работа: закон за водите; Правилник за организацията и дейността на асоциации-
те по водоснабдяване и канализация; закон за регулиране на водоснабдителните 
и канализационните услуги; наредба за регулиране на качеството на водоснаб-
дителните и канализационните услуги; наредба за регулиране на цените на водо-
снабдителните и канализационните услуги; закон за устройство на територията и 
други нормативни актове, регулиращи отрасъл ВиК.

4. Други допълнителни изисквания: 
Умения за изпълнение качествено и в срок на задачите; работа в екип; Профе-

сионална компетентност; аналитична компетентност.
5. Начин на провеждане на конкурса: интервю с кандидатите.
6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
6.1. заявление за участие в конкурс, подписано от кандидата - по образец;
6.2. декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кт - по образец;
6.3. автобиография – европейски формат;
6.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна сте-

пен;
6.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионал-

ния опит, ако има такива;
6.6. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация, ако има 

такива.
7. място и срок за подаване на документите за участие: 
документите за участие в конкурса се приемат в срок до 17:30 часа на 

22.04.2019 г. включително и трябва да бъдат подадени лично от кандидата или 
чрез пълномощник в асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ оод, гр. Габрово, чрез Центъра за информация и услуги на граждани в об-
ластна администрация – Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5, в 
рамките на работния ден от 09:00 до 17:30 часа. на същото място на кандидатите 
се предоставя длъжностна характеристика, за да се запознаят с нея.

8. оповестяването на конкурса, както и списъците и всички съобщения във 
връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на областна администра-
ция – Габрово: www.gb.government.bg, секция „Асоциация по ВиК – Габрово”.

обявлението за конкурса се публикува във вестник „100 вести“.
нЕВЕна пЕТкоВа /п/
председател на асоциация по В и к  на обособената територия, 
обслужвана от „В и к“ ооД, гр. габрово

Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  На 01.04.2019 г. от 08:30 до 15:30 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на съ-
оръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на община 
Габрово, сбаЛ по белодробни болести - град Габрово, 
„Централен балкан”, „Лаборатория за калибриране на 
средства за измерване на геометрични величини” на 
улица „бодра смяна“ и улица „Мека ливада“.   
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

рабоТа прЕДлага
ХигиЕнисТка сЕ търси 
на тел. 0887/396-371. 
[11, 9]
МЕХана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси да назначи готвач 
топла кухня. Справки на 
тел. 0896/606-870. [13, 
13]
Добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки срещу от-
лично заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-006. 
[22, 6]
сТроиТЕлни рабоТ-
ници се търсят на тел. 
0896/799-364. [11, 9]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
0879/988-010. [11, 8]
сЕрВиТьор сЕ търси на 
0878/966-222. [11, 7]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 7]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
0899/957-006. [22, 6]
поМощник-гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-

1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 4]
МЕХана „ФЕнЕри-
ТЕ“ търси сервитьор/
ка. Справки на тел. 
0896/606-870. [13, 4]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмица-
та от 16.00 часа - 20 лв./
ден. Справки на място: 
Габрово, ул. „Осми март“ 
19. [12, 4]
пицария „Мания“ 
търси сервитьори, гот-
вачи. Справки на тел. 
0899/133-262. [11, 3]
ШоФьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 3]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 3]
ЖЕна за гледане на ста-
ри хора срещу унасле-
дяване се търси на тел. 
066/99-22-44. [6, 3]
ШоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
0889/501-631. [11, 3]
каФЕ „Ванила“ търси 
сладкарка (на 4 часа) и 
чистачка, може и на вто-
ри трудов договор. За-
плащане по споразумение 

(на час). Справки на тел. 
0882/151-516. [4, 3]
проДаВачка на закуски 
за кв. Трендафил се тър-
си на тел. 0899/310-747. 
[4, 3]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[24, 3]
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/521-858. [29, 3]
ШпаклоВчици за гип-
сокартон се търсят на тел. 
0895/728-668. [4, 3]
заВЕДЕниЕ за хране-
не търси ПРОДАВАЧКИ 
на топли закуски, кафе 
и безалкохолно. Справ-
ки на тел. 0897/889-001. 
[22, 3]
гоТВач и помощник-кух-
ня в град Дряново търси 
0887/247-895. [24, 2]
гоТВач/ки за стол на 
морето и камериерки, 
осигурени храна и спа-
не, се търсят на тел. 
0886/902-223. [3, 2]
„боДилукс“ спЕШно 
търси мебелист. Справки 
на 0898/574-848. [5, 1]
ХоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техни-
чески умения (поддръж-
ка) и жена за  камери-
ерка, може и семейство. 
Осигурен е пълен пан-
сион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 1]

ХоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 1]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 1]
Търся ЖЕна за нощ-
на смяна за гледане на 
възрастни хора в близ-
ко село. Осигурен транс-
порт и храна. Справки 
на тел. 0888/863-111 и 
0888/883-324. [7, 1]
Миячка сЕ търси на тел. 
0878/128-222. [3, 1]
каФЕнЕ Търси работ-
ничка. Справки на тел. 
0898/903-144. [7, 1]
ФирМа за строителни 
материали търси да назна-
чи общ работник. Справки 
на тел. 0886/777-990. [5, 
1]
рЕсТоранТ В центъра 
търси миячка. Справки на 
тел. 0898/477-996. [5, 1]

рабоТа Търси
почасоВа или надом-
на работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 6]
пазач (нЕВъоръЖЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 6]

гриЖа за болни
и ВъзрасТни
гриЖи за възрастни по-
часово - тел. 0879/689-
667. [6, 3]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

продължава от стр. 1
Последвало е преследва-
не, при което бракониери-
те са успели да избягат.“
 Гъбене и местната лов-
на дружинка се прочуха 
в края на 2017 г., когато 
стана ясно, че ден преди 
нова година в землището 
на село Музга бяха за-
държани трима организи-
рани ловци от местната 
дружинка с прясно отря-
зана глава на благороден 
елен и раници с месо. на 
5 януари м. г., дни след 
инцидента, ловът в лов-
ностопанския район Гъбе-
не беше забранен за 1 го-
дина. Животното е убито в 
землището на габровското 
село Музга, а то попада в 
района на Ловно-рибарска 
дружинка - Гъбене, която е 
част от Лрд „чардафон“ - 
Габрово.
 сега се оказва, че 
бракониери отново шетат 

в района и дори размно-
жителният период и бре-
менните кошути не са в 
състояние да озаптят ме-
раците им.
 а в горите край се-
влиево шета още и още 
съсипия - незаконната сеч. 
сега е била край село 
ряховците. на 19 март слу-
жители на севлиевската 
полиция, съвместно с ин-
спектори от регионалната 
дирекция по горите във 
Велико търново, са извър-
шили проверка в имот в 
землището на село ряхов-
ците. „на място е уста-
новено, че без надлежно 
разрешително са отсечени 
15 дървета от вида черен 
бор, 12 от вида цер и 2 
акациеви дървета. на мес-
топроизшествието е из-
вършен оглед и в севлиев-
ската полиция е започнато 
досъдебно производство 
за незаконна сеч.“

Прîñтреляха áремеííа кîшута 
край Гъáеíе, евтаíазèраха я

продължава от стр. 1
само че там не живее 
баба Яга, а се събират 
книги за четене.
   идеята е през свободно-
то време човек да поседне 
и да почете книга, оставе-
на в къщичките. Може да я 
вземе у дома да я дочете, 

а като я връща, може да 
остави и своя книга“, до-
пълва златка Калинова.
    Младите хора, децата 
от детските заведения и 
училищата продължават да 
събират и пластмасови ка-
пачки, които се предават 
на габровска фирма, коя-

то удвоява сумата за тях. 
идеята е,  като се съберат 
достатъчно средства, да 
се купи апарат за нео-
натологичното отделение 
на габровската болница. 
събрани са вече около 400 
лв. инициативата е на габ-
ровката деница Миланова.

Оáмеí íа упîтреáяваíè äрехè íа плîщаä 
“Възражäаíе” îрãаíèзèрат учеíèчеñкèте ñъветè

продължава от стр. 1
заместник-кмет образова-
ние и социални дейност в 
община Габрово, звезде-
лина Пенчева и Петя Цвят-
кова – експерти образова-
ние и социални дейности 
към община Габрово, Ма-
ринка Георгиева и искра 
Гурбалова от дирекция 
„социално подпомагане“ 
- гр. Габрово, светла Гри-
горова – ръководител на 
дневен център за деца с 
увреждания в гр. Габрово. 
 останаха незададени 
въпроси към представи-
телите на институциите в 
града, което ще бъде ре-
ализирано на събирането 
през следващото тримесе-
чие на организацията. 
 според Величка дра-
ганова – председател на 
национална асоциация на 
сляпо-глухите в българия, 
организацията на събра-
нието бе много добра и 

бъдещата дейност трябва 
да се организира и осъ-
ществи според приетия 
план за следващите пет 
години. 
 зарадвахме рождени-
ците със скромни подаръ-
ци и пожелания за щастие 
и здраве. стихотворението 
на Гинка Минчева ни на-
кара да се замислим за 
житейския път и смисъла 
на живота. 
 с музика и песни ни 
развеселиха Цанка ивано-
ва и Петър райков.
 изказваме искрени 
благодарности на нашите 
спонсори – община Габро-
во, пицария „темпо“, слад-
карница „чочис Кейк“, стс 
Холдинг Груп оод.  
 днешното събрание 
доказа, че хората с двой-
но сензорно увреждане, 
членове на тази организа-
ция, имат място в нашето 
общество. 

Оáщèíа Гаáрîвî è äîáрîвîлíè ñътруäíèцè 
пîмîãíаха íа хîрата ñ увреäеí ñлух è 
зреíèе äа прîвеäат îтчетíî ñъáраíèе

по време на което беше 
коментирано състоянието 
на пазара на труда в об-
ласт Габрово, наети лица и 
средна брутна работна за-
плата; актуални теми, кои-
то вълнуват бизнеса; зако-
на за трудовата миграция; 
фактори, които определят 
липсата на кадри, емигра-
ция, ниска раждаемост и 
други. 
 Цифрите показват 
3,88% или спад на безра-
ботицата в четирите об-
щини на област Габрово 
в сравнение с 2017 г. на-
маляване броя на наетите 
лица по трудово и слу-
жебно правоотношение с 
1.9%. 
 за сметка на това през 
четвъртото тримесечие на 
2018 г. средната месечна 
брутна работна заплата e 
1 031 лв. и нараства спря-
мо третото тримесечие на 
2018 г. с 5.0% - това на-

режда областта ни на 6 
място в страната по този 
показател в сравнение с 
останалите области. до-
бър резултат от работата 
на трудовите посредници 
също се посочва в докла-
да на дирекция „бюро по 
труда“ – Габрово. от пред-
ставената информация 
прави впечатление още, 
че дирекцията използва 
всички инструментални и 
проектни възможности за 
подпомагане и подкрепа 

реализациите 
на пазара на 
труда. осно-
вен акцент при 
тяхното прила-
гане са както 
младите хора, 
така и хората в 
неравностойно 
положение на 
трудовия па-
зар. 

о т н о в о 
беше коментирана и все 
по нарастващата необхо-
димост и търсене от стра-
на на работодателите на 
квалифицирана работна 
ръка и невъзможността на 
трудовия пазар да задо-
воли техните потребности 
в пълен обем. направено 
беше предложение, под-
крепено от всички учас-
тници в заседанието, да 
се подготви общ календар 
за професионалното ори-
ентиране на учениците.

„Öèфрè за размèñъл” - така мîже äа ñе 
îпреäелè премèíалîтî заñеäаíèе íа Оáлаñтíèя 
ñъвет за трèñтраííî ñътруäíèчеñтвî



Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
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Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 21 март 2019 г., година XV, брой 12 (3225)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

21 ч Преп. Яков изповедник, епископ      
22 п св. свщмчк Василий, презвитер анкир-
ски. Мчца дросида (росица) римска (Прежд. 
лит.) (Вечерта Малко повечерие с богородичен 
канон и акатист II статия) (тип. с. 430)
23 с св. прпмчци никон и Лука одрински 
(злат. лит.) (тип. с. 431)
24 н U 2 неделя на Великия пост св. Гри-
горий Палама. Преп. захария. св. артемий, еп. 
солунски. Гл. 2, утр. ев. 10, ап. Евр. 1:10-2:3 (с. 
327), лит. ев. Мк 2:1-12 (Вас. лит.) (тип. с. 431)
25 п U благовещение (Утреня и злат. лит.) 
(Всичко на празника) (разрешава се риба)
26 в събор на св. архангел Гавриил. св. мчк 
Георги софийски, стари
27 с св. мчца Матрона солунска (Прежд. 
лит.) (тип. с. 433)
28 ч Препп. иларион и стефан. свщмчци 
Георги, еп. загорски и Петър, презв. Мъгленски. 
св. мчк Енравота-боян, княз български

21 март - 28 март

ДвЕри	нА	
прАвосЛАвиЕто

 с т ароза г орс ки я т 
митр. Киприан регистри-
ра фондация в общест-
вена полза с името „св. 
Киприан Цамблак чу-
дотоворец“. Целта й е 
да подпомага развитие-
то на културно-истори-
ческото наследство на 
стара загора, да под-
крепя ученици с изявени 
творчески способности, 
както и деца в неравно-
стойно положение.
 сред целите на фон-
дацията са: устойчиво 
развитие на политики по 
опазването на култур-
ното наследство, гаранти-
ране на равен достъп на 
гражданите до културни 
ценности, превръщането 
на културното наследство 
в съществен фактор за со-
циално-икономическо раз-
витие на град стара за-

гора; осигуряване на фи-
нансови или материални 
средства за подпомагане 
на деца в неравностойно 
положение; подпомагане 
на развитието на талант-
ливи ученици; реализира-
не на образователни про-
грами за децата и др.

 Фондацията ще 
набира средствата за 
своите цели чрез до-
броволни вноски от 
членовете си, чрез да-
рения от физически 
или юридически лица, 
с помощ от държава-
та, обществени орга-
низации, приходи от 
участия в национални 
и международни про-
екти и програми.
 Митр. Киприан, 
който през 2016 г. ог-
лави старозагорска 
епархия, е споделял в 
интервюта, че позна-
ва живота на децата в 
неравностойно поло-
жение. самият той е 

оставен от родителите си 
в социален дом, а по-къс-
но е отгледан от приемно 
семейство. благодарение 
на грижите на приемната 
си майка е развил творче-
ските си заложби и е по-
лучил добро образование.

 на 23 март в 9 
часа в русенския 
катедрален храм 
„света троица“ ще 
бъде посрещната 
ризата от мощите 
на преп. димитър 
басарбовски. тя 
се подменя всяка 
година в навече-
рието на празника 
на св. димитър и 
сега е дарена на 
родната за светеца ру-
сенска епархия от негово 
блаженство румънския па-
триарх даниил.
 след това в храма ще 
бъде отслужена златоу-
стова света литургия, коя-
то ще оглави русенският 
митр. наум. В богослуже-
нието ще вземат участие 
архиереи на бПЦ и свеще-
нослужители от епархията. 
на този ден владиката ще 
отбележи изпълването на 
5 години от каноничния му 
избор за русенски митро-

полит.
 на 25 март, благове-
щение, ризата на преп. 
димитър басарбовски ще 
бъде тържествено пре-
несена в басарбовския 
скален манастир преди 
началото на празничната 
света литургия, която ще 
отслужи тивериополски еп. 
тихон.
 ръководството на ру-
сенска митрополия при-
канва благочестивите 
християни да вземат мо-
литвено участие в богослу-
женията.

ДвЕри	нА	прАвосЛАвиЕто

 17 500 лв. за изслед-
вания на детския диабет 
и инсулинова помпа за 
9-годишно момче дари 
Варненският и Великопре-
славски митрополит Йоан. 
Парите са събрани за ня-
колко часа на рождения 
му ден вместо подаръци. 
ръководителят на клини-
ката по педиатрия в бол-
ницата „св. Марина“ проф. 
Виолета Йотова каза, че с 
тях за 2 години ще могат 
да бъдат изследвани 80 
деца за диабетни антитела 
за тип 1. а майката на 
Георги – биляна иванова, 
едва намери думи от въл-
нение, за да благодари за 
жеста.
 „Юбилеят ми бе личен 
повод, но удобен момент 
да призова милосърдието 
на гостите и да напра-
вя дарителска кампания. 
знам какво е диабет и 
колко е тежко на родите-
лите на болни деца да се 

справят. изисква особени 
грижи за малките. наш 
дълг като човеци е каквото 
можем, да сторим. тряб-
ва да използваме подобни 
поводи, за да помагаме 
на тези, които имат нуж-
да. Който с колкото може. 
това е човешки дълг“, каза 
митрополит Йоан и поже-
ла на момчето здраве и да 
носи името си с гордост.

ДвЕри	нА	прАвосЛАвиЕто

 на 15 март 2019 г. в 
богословския факултет на 
софийския университет 
„св. Климент охридски“ 
беше защитена поредната, 
трета за последните 18 ме-
сеца, дисертация в облас-
тта на църковната музика. 
след щатните преподава-
тели д-р стоян Малинов 
(октомври 2017 г.) и д-р 
Любомир игнатов (април 
2018 г.) вече и хонорова-
ният асистент по църковна 
музика Калин Евдокимов 
Кирилов днес защити своя 
дисертационен труд на 
тема „Вокални принципи 
при изпълнение и интер-
претация на църковни пес-
нопения“. Подобно на дру-
гите случаи с получаване 
на докторска степен, един 
вече изграден и доказал 
се специалист в областта 
на църковната музика по-
лучи заслужено признание 
за знанията и уменията си.
 Както отбелязва авто-

рът на това научно из-
следване, „в последните 
години много силно се 
чувства нуждата от добре 
подготвени във вокално 
отношение църковни пе-
вци. Голяма част от тези, 
които пеят в храмовете, 
нямат гласова школовка и 
съответно имат проблеми 
с художественото изпълне-
ние на църковните песно-
пения. Професионализмът 
на един църковен певец се 
изразява в добро позна-
ване анатомията на гла-

совия апарат и основните 
вокални принципи, както и 
във владеене на изразните 
средства и похвати при 
художествената интерпре-
тация. от своя страна гла-
совата школовка изисква 
специализирана литерату-
ра и вокални педагози, 
които да обучават църков-
ните певци“.
 това обяснява и под-
тика той да насочи науч-
ния си интерес към тази 
тематика. Междувремен-
но е публикувал и статии 
на сродни теми: „нужда-
та от вокална подготовка 
на клиросните певци“ (сб. 
Мисъл, слово, текст, т. 4, 
Пловдив 2017, с. 229-240) и 
„за изпълнението на цър-
ковните песнопения“ (сб. 
Православие – традиция и 
съвременност, т. 4. Плов-
див 2018, с. 181-188).
 след успешна защита 
на дисертацията научното 
жури единодушно му при-
съди образователната и 
научна степен „доктор“.

ДвЕри	нА	прАвосЛАвиЕто

 В катедралния храм 
„св. неделя“ в софия ще 
се провеждат беседи в не-
делните дни след вечерно-
то богослужение. инициа-
тивата е на ръководството 
на софийска митрополия, 
а първата беседа беше 
изнесена на 17 март, след 
края на Великата вечер-
ня, отслужена от бело-
градчишки еп. Поликарп. 
беседата изнесе ставроф. 
иконом ангел ангелов, ду-
ховен надзорник на со-
фийска епархия, а темата 
беше „диалектиката на Ве-
ликия пост“.
 Преди началото на бе-
седата еп. Поликарп пред-
стави пред събралите се 
християни новата иници-
атива на митрополията и 

сподели желанието си това 
начало да се превърне в 
традиция на софийската 
епархийска църква. През 
тази година духовните бе-
седи да бъдат изнасяни от 
изявени столични свещени-
ци, а от следващата година 
ще бъдат канени духовници 
от света гора и други по-
местни църкви, които да 
споделят своя опит от жи-
вота си в Христос за обща 
поука и възрастване на 
всички във вярата.
 В своята беседа отец 
ангел, който е известен 
и обичан проповедник в 
софийска епархия, посочи 
удивителната характерис-
тика на великопостното 
време, което, макар че 
всяка година е еднакво, 
бива изживявано от вярва-
щите по различен начин.

 „неделите от Великия 
пост имат своя дълбока 
динамика, те ни насищат 
с богословие. отците на 
Църквата ясно са казали 
и сега говорят, че постът е 
едно пътешествие. Първо-
то, което трябва да осъз-
наем, предприемайки това 
пътешествие, е, че ние 
встъпваме в този период 
като некръстени, а в края 
на пътя сме призвани да 
преживеем най-великото 
тайнство – Възкресението 
на нашия Господ иисус 
Христос. Като некръстени 
ние ще пътуваме през ду-
ховната пустиня на 40-те 
дни, ще изживеем всичко 
онова, което е изживял и 
еврейският народ, ще пла-
чем в скърбите си при ре-
ките Вавилонски и с пес-
нопения ще се придвижва-

ме от ден на ден по-близо 
и по-близо до великото 
тайнство на Възкресение-
то. ако трябва да изобра-
зим по някакъв образен 
начин пътя на поста, ние 
бихме го оприличили на 
висок връх, където трябва 
да се изкачим. а там, горе, 
ясно зарят светлините на 
Възкресението. затова 
като некръстени съвсем 
нормално е, пътувайки и 
блъскайки се по този стръ-
мен път, да потърсим пър-
вото, което е най-важно 
за нас – съборността. да 
не сме сами. а тази събор-
ност откриваме в Църква-
та. именно затова първата 
неделя на Великия пост е 
неделята на Църквата.“
 следващата беседа в 
храм „св. неделя“ ще се 
проведе на 31 март.

Вñяка íеäеля ñлеä вечерíîтî áîãîñлужеíèе в ñîфèйñката 
катеäрала „Света Неäеля” ще ñе прîвежäат áеñеäè

Варíеíñкèят мèтрîпîлèт 
Йîаí äарè 17 500 лв. за 
äеца, áîлíè îт äèаáет

Третè пî реä äîктîр пî църкîвíа 
музèка áеше èзáраí в БФ íа СУ

Мèтрîпîлèт Кèпрèаí ñъзäаäе фîíäацèя в пîäкрепа 
íа äеца ñ äарáè è в íеравíîñтîйíî пîлîжеíèе

Рèзата îт мîщèте íа Св. Дèмèтрèй 
Баñарáîвñкè прèñтèãа в Руñе

 Кралят на белгия Фи-
лип присъства на богослу-
жението за неделя пра-
вославна в катедралния 
храм в брюксел на Митро-
полията в белгия (към Все-
ленска патриаршия), ог-
лавено от митр. атинагор. 
Присъствието на краля на 
белгия Филип е свързано 
с 50-годишнината от осно-
ваването на митрополията 
в белгия през лятото на 
1969 г. Крал Филип се от-
нася с голямо внимание 

към добрите отношения 
между държавата и рели-
гиите и това е причината 
да откликне положително 
на поканата на белгийския 
митр. атинагор, постоя-
нен представител на Пра-
вославната църква пред 
държавата в белгия. това 
е първият случай, когато 
кралят на страната посе-
щава православна църква 
след официалното призна-
ване на православието 
през 1985 г. 

Кралят íа Белãèя прèñъñтва 
íа ñлужáата за Неäеля íа 
правîñлавèетî
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 По отношение на самите 
себе си – нека се приемем 
такива, каквито сме, с нашите 
недостатъци, немощи и безси-
лие, и да спрем онези безкрай-
ни въпроси: защо, защо… и да 
потърсим и намерим причините, 
защо правя това нещо и го же-
лая, защо да имам тази страст. 
обикновено търсим отговор не 
защото искаме да научим ис-
тинската причина, а е все едно 
казваме: „Как така аз мога да 
правя това нещо?!”. и това ни 
води до разрив със самите себе 
си. това не е разривът на сми-
рения човек, който е градивен, 
а егоистичен разрив, който по-
тапя душата в скръб, мъка, отча-
яние и обезсърчаване. Мнозина 
казват – имам някаква страст. 
Приеми, че имаш в себе си тази 
страст! защото те го казват, не 
за да си помогнат, да се из-
бавят от нея, или да се опитат 
чрез покаянието и благодатта 
да доближат бога, а за да прес-
танат да имат угризения. но и 
самите угризения не са духовно 
явление, дори да ги имаме, това 
е психологично явление. отците 
не говорят за угризенията – 
те са психологически синдром, 
направо са си един болен его-
изъм. и решаваме, че трябва 
да отидем да се изповядаме, за 
да изчезнат угризенията. това е 
друга болест – от едната отива-
ме в друга. не се изповядваме 
за това – грехът не е на психо-
логично ниво, за да се занима-
ваме с угризения и с различни 
други психологически състоя-
ния. Грехът е богословски, ду-
ховен проблем и последиците 
от него засягат първо нашата 
душа, а след това въздействат и 
върху тялото, върху ума. Когато 
съгрешаваме, нямаме угризения 
или депресия, а имаме съз-
нание, че грехът ни отделя от 
бога, нашия баща, изопачава 
това, което бог е създал за нас 
и започваме диалог на покая-
ние. Казваме на бога: ние сме 
твои деца и това, което сторих-
ме, разруши тази връзка, молим 
те да ни помилваш. Приемаме 
събитията такива, каквито са 
– ето, това съм аз, дори и по-
лош, и по-зъл. ако всеки от нас 
познаваше другия, представяте 
ли си какво би станало. ако се 
изобрети машина, която да чете 
нашите мисли, горко ни! Всеки 
да разбира какво мисли други-
ят, какво мислим и какво има 
в нас – неописуемо зловоние! 
такива сме.
 Покаянието съдържа в себе 
си четири стъпки. Първата е чо-
век да осъзнае и да се разкае 
за своите грехове и немощи. 
Втората е да прояви решител-
ност да се изповяда. третата е 
самата изповед пред свещени-
ка. четвъртата е да се стреми 
да не повтаря изповяданото.

отЕц	АЛЕксАнДър	стрУДзА

Прèмерíа èзпîвеä
съгреших с кощунство
съгреших с празнословие
съгреших с насмешка
съгреших със слушане на не-
пристойна музика и с пеене на 
непристойни песни
съгреших с непристойно тан-
цуване
съгреших със слушане и раз-
правяне на непристойни неща
съгреших с лъжа
съгреших с лъжа при търговия
съгреших с неизпълнение на 
обещания
съгреших с хазарт, с игра на 
карти
съгреших с напразно призова-
ване на божието име
съгреших със скриване на гре-
хове на изповед
съгреших с клевета
съгреших с осъждане
съгреших с унижаване на други 
хора
съгреших с чревоугодие, с пре-
яждане, с напиване
съгреших с пушене
съгреших с ядене без молитва
съгреших с неспазване на пос-
тите
съгреших със съкращаване и 
пропускане на утринни и вечер-
ни молитви
съгреших с леност и мързел
съгреших с нерадение
съгреших с празноделие

съгреших с униние
съгреших с небрежност в ра-
ботата
съгреших с кражба (от човек, 
родител, от съпруг, от работа)
съгреших със сребролюбие
съгреших с разточителност
съгреших с алчност
съгреших с немилосърдие
съгреших с корист
съгреших с лихварство
съгреших с лъжесвидетелство
съгреших с ощетяване на друг 
човек
съгреших с нараняване на друг 
човек
съгреших със завист
съгреших с гордост
съгреших с тщеславие
съгреших със самомнение
съгреших с непокорност
съгреших с непокорност в рабо-
тата, пред родители
съгреших с неизпълнение на за-
дълженията към родителите, ко-
гато са били болни или в нужда
съгреших със самооправдание
съгреших с гняв
съгреших с побой
съгреших със злопаметство
съгреших с убийство
съгреших с аборт
съгреших с опит или мисъл за 
самоубийство
съгреших с посещение на врач-
ки, гледане на кафе, с почитане 
на Ванга, екстрасенси, вярване 
в зодии, йога, окултизъм, четене 
на такива книги, уговаряне на 
други да вършат тези неща,
съгреших с правене на магии
съгреших със зложелателство
съгреших с брачно общение 
по време на пост, сряда, петък, 
неделя
съгреших с блудство
съгреших с прелюбодейство
съгреших с блудни помисли
съгреших със самоосквернение
съгреших с блудни мечтания, 
услаждания
съгреших със сводничество
съгреших със съжителство без 
църковен брак
съгреших с намерение да ня-
мам (повече) деца
съгреших с гледане на непри-
лични филми, снимки, реклами
съгреших с неприлични сънища
съгреших с нощно оскверня-
ване
съгреших със съблазняване
съгреших с носене на непри-
лични дрехи
съгреших с противоестествени 
грехове – хомосексуализъм
съгреших с посещаване на сек-
ти, протестанти, католици, и 
други, с четене на техни книги
съгреших с богохулство
съгреших с хулни помисли
съгреших с немилосърдие
съгреших с жестокост към хора 
и животни
съгреших със замърсяване на 
природата
съгреших с маловерие, неверие
съгреших с хладност, безчувст-
вие, коравосърдечие
съгреших с отричане от бога
съгреших с безчувственост към 
него
съгреших с пропускане на св. 
служба в неделя или на праз-
ник
съгреших със закъсняване за 
св. Литургия, не ходене на ве-
черни и утринни служби
съгреших с работа на празник 
или в неделя
съгреших с принуждаване на 
подчинените да работят на 
празник или в неделя
съгреших с приказване в църк-
вата и по време на служба
съгреших с прекомерна скръб, 
печал
съгреших с нетърпение
съгреших със страх от бъде-
щето
съгреших с невнимание и раз-
сеяност по време на служба и 
молитва
съгреших с причастяване без 
нужната подготовка (Пост, мо-
литвено правило и др.)
съгреших с проклинане
съгреших с прелестни помисли
съгреших с мнителност
съгреших с клюкарство, сплет-
ни
съгреших с любопитство, под-
слушване
съгреших с неотстъпчивост
съгреших с неуслужливост
съгреших с неблагодарност
съгреших с непослушание
съгреших с леност и неизпълня-
ване на семейните задължения
съгреших с непочтително от-
ношение към свещениците и 

архиереите
съгреших с неуважение към по-
възрастните
съгреших с несправедливост и 
грубост към по-малките
съгреших с небрежност към 
възпитанието на децата
съгреших с властолюбие
съгреших с ласкателство
съгреших с лицемерие
съгреших с човекоугодие
съгреших с разгласяване на 
чужди грехове и тайни
съгреших с причиняване на не-
щастия, раздори
съгреших с вражда
съгреших с отказ от лечение
съгреших с желание да умра 
по-скоро
съгреших с непримиримост
съгреших с отмъстителност
съгреших с раздразнителност
съгреших с наглост
съгреших с невръщане на заем
съгреших с подкуп
съгреших с пристрастяване към 
вещи
съгреших със стремеж към те-
лесен покой, комфорт и пре-
връщането им в идеал и цел на 
живота ми
съгреших със суета
съгреших със суета, кичене със 
злато, сребро, лак, червило, су-
етно носене на дрехи
съгреших с пристрастяване към 
хора и вещи, към някакво зани-
мание (музика, интернет, ком-
пютърни игри и други вредни 
навици)
съгреших с …
 за всичко изповядано сър-
дечно се разкайвам и моля за 
прошка!

Каквî íè пречè прè 
пîкаяíèетî è èзпîвеäта:
Автор:	АрХиМ.	вАрнАвА	янкУ

 най-голямата пречка – или 
една от най-големите пречки 
– за покаянието е идеята, коя-
то имаме за себе си. това е 
нашето идеализирано аз; това, 
което мислим, че сме, както и 
лъжеусещането, което имаме за 
себе си – маската, която сме 
създали и сме повярвали, че е 
тъждествена с нашата личност. 
Tова е пречката за покаянието, 
пречката пред истинския духо-
вен живот. В опит да прикрием 
своята вина действа схемата на 
съпротивата и отблъскването. 
Вместо да изразяваме и проя-
вяваме своето истинско аз, да 
имаме правилна връзка с реал-
ността на нашето аз, виждайки 
разтлението на божествения об-
раз с цел да възстановим кра-
сотата на божествения образ, 
който сме, ние действаме по 
други схеми. нямаме правилна 
диалектична връзка с нашата 
вина, за да може тя да се пре-
върне в покаяние. изтласкваме 
вините. Противим се на вся-
ко събитие, независимо дали е 
вътрешно (от сферата на наша-
та съвест), или външно (идващо 
от изобличението на хората и 
събитията, които бог устройва). 
Противим се на тези неща, за 
да защитим хубавата картина за 
своето аз. този симптом може 
да действа и в самите нас, в 
семейството ни, в обществото, 
в Църквата.
 нека си помогнем малко, 
за да разберем какво означа-
ва това. Важно е, че в нашата 
епоха има събития, говори се за 
очистване, за очистване в Църк-
вата, покаянието включва това. 
Какво означава всичко това?
 за да съхраним себе си и 
за да изгоним божията благодат 
от живота си, ние избираме да 
защитим картината, която има-
ме за себе си и която другите 
имат за нас. По този начин от 
една страна може да призна-
ваме нашите собствени грешки, 
но намираме и някакво алиби 
за тях, както и някакъв друг 
начин, за да не може нашето 
падение да се превърне в по-
каяние, а да стане възможност 
за повторно възстановяване на 
нашия образ в собствените ни 
очи или в очите на другите. за-
това говорим за очистване. на 
всички равнища. Вземаме по-
вод от църковните събития, но 
и на всички равнища действаме 
така, например в изповедта. 
Какво правим? нека ви дам 
един пример, за да го разбере-
те. извършваме грях и чакаме 

да мине известно време, за 
да го изповядаме на духовния 
изповедник и да му кажем: „а, 
не го направих сега, преди един 
месец го направих!”. Какво дру-
го правим? „да, направих го, но 
направих и двеста поклона!”
 Покайните правила в Църк-
вата, които несъмнено имат 
педагогическа стойност, често 
стават и пречка за покаяние-
то. защо? „направил си този 
грях, изпълняваш това покайно 
правило.” В себе си полагаме 
усилие да го изпълним. но не 
разбираме, че покайните прави-
ла имат педагогическа стойност, 
която цели да възстанови връз-
ката ни с бога, а не са някакъв 
предел, който, ако преминем, 
значи вече сме станали добри.
 Полагаме болезнено усилие 
да постигнем своята легитим-
ност в съгласие с покайните 
правила и да се почувстваме 
„наред”. това поражда вини. бо-
лни вини. това не са вини, кои-
то водят до покаяние. човекът 
чувства принуда и усилие, чието 
средоточие е законът, той тряб-
ва да е „наред”, а не сърцето му 
да се освободи и да се съкруши 
пред Лицето, което е наранил, 
тоест Христос, за това, че е 
разстроил връзката си с него. 
В този контекст например каз-
ваме: „да, отклонихме се като 
църковни хора, но се очисти-
хме. с други думи, от една стра-
на направихме това, но имаме и 
силата отново да се задържим 
на нозете си”.
 но бог не иска това. той 
иска да признаем своя крах, 
иска нашето съкрушение, а не 
потвърждението от света, не 
признанието от света. трябва 
да балансираме своя образ в 
неговите очи, но чрез съкру-
шението. това е проблемът на 
всеки. Моят проблем и може 
би и вашият проблем – това, че 
не можем да избягаме от свое-
то идеализирано аз, от идеята, 
която формираме за себе си. 
най-големият проблем е самата 
воля, която извира от наше-
то идеализирано аз, която се 
сблъсква с божията воля. с 
други думи, ние абсолютизи-
раме собствената воля пред 
божията воля. и какво се полу-
чава?
 Една болна религиозност, 
която съществува, за да чувст-
ваме духовна самодостатъчност 
и да гарантираме своето лично 
достойнство, но без никаква 
връзка с бога и с покаянието. 
Покаянието се превръща просто 
в скръб, че сме се отдалечили 
от идеята за себе си, която сме 
си изградили – и сега се опит-
ваме или да изтласкаме своите 
вини, или да се противопоста-
вим активно на хората, които ни 
посочват грешките и ни изобли-
чават.
 чрез собственото си лъже-
усещане и в опит да съхраним 
своя образ действа схемата на 
потискане на вината, защото не 
можем да приемем покаянието 
като възможност за изцеление, 
след като покаянието означа-
ва признаване на нашия крах, 
сгромолясване на идола, който 
сме създали за себе си, срива-
не на собствената ни себеидо-
лизация.
 стресът, страхът, несигур-
ността, опитът за отбрана на 
нашето аз съществуват, защото 
вярваме не в бога, а в себе 
си; ние се страхуваме да не би 
този идол, това лъжеусещане за 
самите нас, това наше идеали-
зирано аз да се сгромоляса и 
затова се отбраняваме срещу 
нападенията на другите, които 
ни изобличават за нашите греш-
ки.
 така човек губи равновесие, 
но пред него изниква друга въз-
можност, за да може да отбра-
нява своето идеализирано аз: 
като постоянно изтъква своите 
добри страни. затова той уп-
ражнява доброто не като плод 
от любящата връзка с бога, а 
като прикритие на своето гроз-
но аз.
 Много често нашите добри 
дела и борби крият не коп-
неж за бога, а усилието ни да 
прикрием свои недостатъци и 
слабости в опит да се покажем 
добри. Ето, казваме, че не сме 
само такива, а и сме направили 
това добро, онова добро и се 
опитваме – с едно, бих казал, 

мъчително и принудително уси-
лие – да следваме доброто. ако 
не го постигнем, имаме и друг 
помощник, за да преодолеем 
тази дилема: покаянието или 
обръщането към своето аз. не 
предпочитаме покаянието, за-
щото то означава пълен крах, 
съгласяване с пълния ни крах, 
а избираме да изкривим своята 
съвест. съвестта ни се подменя, 
придавайки на истината лъжеу-
сещане за добродетел, проме-
няйки етоса, понижавайки висо-
тата на етоса на живота, който 
ни се предлага, за да можем да 
го задоволим и да се чувстваме 
наред със самите себе си. Го-
ворим за подмяна на съвестта, 
релативизиране на истинския 
етос, изтласкване на вините и 
опит за фалшива добродетел-
ност, която е нашата маска. 
така постепенно изниква голяма 
рана, болест и ние губим връзка 
с реалността на нашето аз.
 ако се задълбочим в своите 
постъпки, в социалните явле-
ния или дори в църковните и 
в настоящите събития, както 
и в тези от други епохи, ние 
се страхуваме да кажем, че 
сме се провалили: „здравейте, 
съгреших!”. Предпочитаме да го-
ворим за силата на нашето аз, 
да се придържаме към нашето 
аз. това не е просто падение, 
а демонично падение. В усили-
ето ми да не приема греха си, 
започвам да правя поклони. 
отивам при духовния си изпо-
ведник и казвам: „съгреших, 
да, но знаеш ли какви поклони 
правех и какви пости пазех?”. 
тоест какво? Кое беше твоето 
изцеление? разпънатият Хрис-
тос, неговата кръв или твоята 
способност да намираш про-
тивоотрова за своя грях, за да 
очистваш себе си?
 ние обаче се нуждаем от 
покаяние – и това е много ва-
жно. но сме блокирани. В как-
во? от една страна, в натрап-
чивата идея за самите себе си, 
в заболяването, че се доверява-
ме на себе си – заболяването 
на нашето идеализирано аз, 
за което говорихме; блокирани 
сме и в набор от закони и пра-
вила, които, погледнати от по-
грешен ъгъл, сякаш съществуват 
в Църквата не за да ни осво-
бодят, а за да ни поробят. за-
щото, когато казваш на другия: 
„за да се причастиш, направи 
това, направи онова!” и „това е 
грешка! онова е грешка!”, чове-
кът полага усилия и вместо да 
види Христос непосредствено 
и автентично, покайвайки се за 
това, което е направил, се пита: 
„направих ли го или не го на-
правих? сега всичко наред ли е 
с мене или не? Какво ще каже 
сега моят духовен изповедник 
и ще ме признае или ще ме 
отхвърли?”. тук губим връзка-
та – и вместо да се обръщаме 
към Христос, се обръщаме към 
духовния изповедник. Вместо 
да се обръщаме към Христос, 
се обръщаме към мнението на 
човеците.
 В крайна сметка, покайните 
правила са благословение, в 
смисъл, че педагогически могат 
да ми помогнат, но въпреки 
това – в моята незрялост – за 
да продължа да обожавам мое-
то лъжовното аз, се подчинявам 
на преценката на някакви зако-
ни, чиято същност и съдържа-
ние не познавам.
 следователно е много ва-
жно да осъзнаем, че нещата 
са много по-прости, отколкото 
си въобразяваме. достатъчно е 
само да знаем, че спасението 
не е (в) нашето аз, а Хрис-
тос. достатъчно е да знаем, 
че не са нужни предпоставки 
за покаянието, не съществу-
ват предпоставки за спасение, 
които зависят от нашето аз, а 
предпоставката за спасението 
е само една; тя е съществувала 
и съществува; тя е Христовият 
Кръст. за нас остава да го при-
емем. Единствената предпостав-
ка, която се изисква от нас, е 
покаянието. безусловното пока-
яние. чистото покаяние.
 Колко хора се измъчват в 
нищетата на своите вини, за-
щото се страхуват от духовния 
изповедник? те се страхуват 
от неговата присъда. защото 
се страхуват от неговото от-
хвърляне. Колко хора оставят 
най-великия дар на божията 

любов, защото не се доверява-
ме на божията милост – и не 
се доверяваме, знаете ли, не 
защото сме много строги със 
себе си, а защото обожаваме 
себе си. защото градим образ 
за себе си, над който треперим 
да не загубим. благодарение 
на него живеем. благодарение 
на него претендираме за рая. 
Повече претендираме за рая 
заради нашия собствен образ, 
а не заради кръстната жертва 
на Христос, което пък поражда 
подозрителност към самия бог.
 няма я свободата, която 
имат чедата, синовете на бога. 
имаме фобия от него. чувст-
ваме подозрителност към него. 
не Му се доверяваме много-
много. и какво става от това? 
Когато човек живее с тази своя 
духовна маска, изградена върху 
опита да удовлетвори църков-
ни закони и да се почувства 
спасен, но не благодарение на 
божията любов, той няма въ-
трешна свобода. той се опитва 
да направи това, да постигне 
онова и в тази болна аскеза 
нито се освобождава, нито на-
мира покой; това пристягане го 
води да носи пожелаването на 
падението, на греха, на всяка-
къв вид осквернение.
 нека дам пример: напри-
мер някой брат ни наскърбява, 
разгневява ни. тогава, понеже 
сме християни, се опитваме да 
се държим богоугодно. и как-
во правим? опитваме се да 
се сдържим; борим се и се 
стягаме, като се опитваме да 
потиснем чувствата си. да пре-
мълчим отрицателното събитие, 
което ни се е случило, като 
ползваме за инструмент забра-
вата. Просто се опитваме да 
го забравим. и в един момент, 
само да се появи нов повод, 
страстите отново се разпалват. 
защо? ама тази позиция не е ли 
правилна? но и да не беше пра-
вилна, какво друго бих могъл да 
направя?
 Вместо просто да премъл-
ча, да се опитам да забравя 
случилото се и да го хвърля 
в забвение, всъщност, да го 
изтласкам в себе си, да го поти-
сна, аз трябва да се помоля, да 
почувствам благодатта на бога, 
за да ми даде любов към моя 
брат. да се помоля за брата си. 
да се помоля бог да ми даде 
разсъдителност и просветление.
 Какво показва тази пози-
ция, това движение? тя показва, 
че моите сили не са достатъчни, 
за да преодолея раздразнение-
то. също така показва, че за 
мен е важно да го преодолея, 
но не за да създам някаква 
представа за добродетелен чо-
век, а това, което се случва, да 
ме свърже с бога и с брата ми.
 Усилието за аретология (на-
уката за добродетелите, бел. 
ред.). Казваме: ама в църквата 
от малки ни учеха да правим 
това и това, да бъдем порядъч-
ни, да вършим тази добродетел, 
да правим едно, друго и ето – 
опитваме се да станем доброде-
телни. не разбираме обаче, че 
добродетелта извира от Хрис-
тос. никой не е свят, никой не 
е добродетелен, освен Христос. 
ние трябва да се съединим с 
този, Който е самата доброде-
тел и святост.
 По този начин откъсваме 
добродетелта от Христовата 
личност, опитваме се да се уп-
ражняваме в добродетелта и 
какво става с това усилие за 
добродетелта? то става демо-
нично усилие за самозатваряне, 
самооправдание и себеидоли-
зация. затова казваш: „толкова 
години съм в Църквата и не съм 
изпитал радост”. не си имал 
радост, защото усилието ти, слу-
жението ти е било служение на 
добродетелта. с други думи, то 
е било служение и усилие да 
изградиш някакъв добродетелен 
образ. това обаче няма нищо 
общо с връзката с бога. Църк-
вата не предлага нещо подобно. 
ако предлагаше нещо подобно, 
тя щеше да бъде моралистична 
система, щеше да бъде юриди-
ческа система. Какво предста-
влява морализмът, юридизмът? 
те са това усилие за де-обек-
тивизиране на духовния живот 
като усилие, което не е христо-
центрично, а добродетелно-цен-
трично, усилие за аретология, а 
не за христология.

Акî ñъñ ñмèреíèе íе èзплуваш íаä íещата, ще пîтъíеш
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Зíаме.
 Всяко сдружение от хора 
има свое знаме от здрав плат, 
прикачен на прът. на този прът 
е обикновено написано с едри 
букви онова, за което рабо-
ти или се бори сдружението 
(дружеството). така например: 
на знамето на юнаците пише: 
„здраве и сила“. значи, че чле-
новете на юнашкото дружество 
ще подготвят здрави и силни 
граждани. или че са здрави 
граждани - ще имаме силна 
държава...
 на знамената има поставе-
ни и някои изображения. на-
пример: на ловното дружество 
има изобразен сокол, на раз-
ните еснафски дружества - се-
чива, с които работят, и пр.
 освен тези знамена, в на-
родни празнични дни всяка 
къща се окичва с трицветно 
знаме. това е българското на-
родно знаме. чрез него ние из-
разяваме нашата гордост, сила 
и радост. то ни показва също, 
че живеем в свободна българ-
ска държава, че сме българи.
 Народното българско зна-
ме се състои от плат с бял, 
зелен и червен цвят, поставен 
хоризонтално. 
 Всяка държава си има свое 
знаме с различни цветове, за 
различие от другите. знамето 
представлява самата държава. 
Където е поставено знамето, 
там се простира властта на 
държавата. дипломатическите 
представители в българия из-
дигат техни знамена. това зна-
чи, че те представляват своите 
държави. и нашето знаме се 
развява от представителите ни 
в чуждите държави. това по-
казва, че и българия се зачита 
като свободна и независима 
държава. а види ли някой бъл-
гарин в чужбина развято зна-
мето ни, сърцето му затупва 
силно - защото си спомня за 
българия, за своето хубаво и 
любимо отечество.
 знамето представлява не-
зависимостта на държавата. 
Поробена държава не може да 
има свое знаме, затова знаме-
то трябва да се пази и уважа-
ва. имало е случаи, когато за 
поругание на народното знаме 
обидената държава е обявява-
ла война.

Вîеííî зíаме.
 Видяхме, че всяко едно 
сдружение или дружество има 
свое знаме, за да напомня на 
членовете си тяхната цел и 
работа. ако за успеха на тези 
сдружения има нужда от такива 
знамена, колко повече това 
е необходимо за войската. и 
действително още от най-стари 
времена войската е имала свои 
знамена - за да й показват 
пътя, дълга и клетвата.
 още при аспарух българите 
са имали военно знаме. за 
такова им е служила дълга 
конска опашка, прикована на 
дълъг прът. Когато сме при-
ели християнството, почнали да 
слагат на знамето и кръст.
 През турското робство на-
шите хайдушки чети са прави-
ли своето знаме на копринен 
плат, на който бил нарисуван 
разярен лъв с надпис отгоре 
„свобода или смърт“.
 Лъвът е означавал, че бъл-

гаринът е храбър и силен като 
него. разярен като лъва, бълга-
ринът е вече въстанал против 
тиранията. и в тази люта борба 
той или ще извоюва свободата 
си, или ще намери смъртта си. 
защото в черно робство не 
може вече да живее! такива 
са били знамената на всички 
въстанически чети: на Филип 
тотю, Панайот Хитов, раковски, 
Хаджи димитър, стефан Кара-
джа, Христо ботев и на всички 
други юначни българи, които са 
се борили за свободата на оте-
чеството ни. тези знамена се 
почитали като светини, защото 
олицетворяват свещената идея 
и дадената клетва. с тях се е 
будило националното чувство 
в народа и той е възпял тези 
„байраци“ с най-хубави песни. а 
„байрактарите“ - като най-първи 
юнаци в четата на Филип тотю, 
като най-личен бил избран за 
байрактар Васил Левски.
 При освобождението ни 
българското опълчение получи-
ло от българите в град самара 
(бесарабия) едно знаме, което 
ние сега наричаме „самарско“. 
на голям копринен плат е ушит 
кръст, а отстрани изображение 
на св. богородица със спаси-
теля Христа и св. св. Кирил и 
Методий - славянските просве-
тители.
 това знаме било връчено 
на българското опълчение от 
главнокомандващия на руските 
войски Великия княз николай 
николаевич. Предаването ста-
нало на 6 май 1877 г. в град 
Плоещ по един най-тържествен 
начин. Когато главнокоманд-
ващият предал на 3-а дружина 
знамето, всички решили да ум-
рат под това знаме за свобо-
дата на народа си. и действи-
телно те оправдали доверието 
- в боевете не отстъпвали на 
руските войници, а при стара 
загора покрили знамето със 
слава... сега това самарско 
знаме се пази като светиня в 
двореца на българския цар.
 от какво е направено се-
гашното военно знаме?
 знамето е направено от 
скъп и здрав копринен плат, 
прикован към един прът, на 
върха на който е поставен из-
правен на задните си крака ме-
талически лъв. знамето е триц-
ветно - бяло, зелено и червено, 
по подобие на българското на-
родно знаме, на което има изо-
бражение: кръст, вензел и лъв.
 Кръстът - означава нашата 
християнска православна вяра 
- вярата на целия български 
народ. Вензела на четирите 
краища - началната буква на 
името на Царя, който е пода-
рил знамето. Лъвът - държав-
ният герб - означава нашето 
отечество. избран е лъвът да 
изобразява отечеството, за да 
бъде то свободно и силно като 
него. 
 Ето това означават знаците 
по военното знаме или всички 
тези знаци заедно определят 
нашата самостоятелна и не-
зависима държава. В нашата 
войска знамена имат пехотните 
дружини и конните полкове. 
Кавалерийските знамена са по-
малки от пехотните и се на-
ричат щандарти. инженерните 
дружини също имат знамена. 
 разликата между военното 
знаме и тези, които имат раз-
личните организации, е голяма. 
знамената на организациите 
напомнят нещо, което трябва 

да вършат или за което трябва 
да се борят само известно чис-
ло хора (някое дружество или 
партия), когато военното знаме 
напомня цялата държава - вя-
рата, независимостта и силата 
на нашия народ. Военното зна-
ме е над всички знамена, за-
щото то не е нито на тази или 
на онази партия, нито на разни 
професионални и спортни дру-
жества, а на цялата българска 
държава. 
 Военното знаме следова-
телно е олицетворение на си-
лата на нашето Отечество, на 
неговата независимост и сво-
бода.
 със своите знаци военното 
знаме напомня на войниците 
за Върховния вожд на армията 
и дългът, който трябва да имат 
към него, за вярата и служеб-
ния дълг, който добросъвестни-
ят и честният войник пази свя-
то в сърцето си. напомня му за 
свещената клетва, която е дал 
- за да бъде честен и предан 
войник, добър българин и неус-
трашим борец за отечеството.
 Военното знаме се дава от 
Върховния вожд на войсковата 
част (по-рано на полк, а сега 
на дружина) - за да напомня 
на войниците славното мина-
ло на българите и геройските 
подвизи на техните деди, бащи 
и братя в кървавата бран за 
народното обединение. да им 
напомня за онези големи уси-
лия и жертви, които народът 
ни даде доброволно и съзна-
телно за това обединение. да 
им напомня за незабравимите 
славни дни, когато начело на 
нашите многобройни юнаци то 
се развяваше победно навред 
из родната земя...
 Военното знаме е славата 
и гордостта на полка. Във вре-
ме на бой то се развява гордо. 
и тогава, когато лишенията, 
трудностите и жертвите станат 
големи и обезкуражат войни-
ците, присъствието на знамето 
отново ги ободрява и подтиква 
да изпълнят докрай войнишкия 
си дълг. то е будилникът на тях-
ната съвест - да изпълнят служ-
бата си, да изпълнят свещената 
си клетва. 
 Следователно то е полко-
вата светиня, която предста-
влява честта и гордостта на 
полка (дружината).
 Военното знаме напомня 
също за миналата ни слава 
по бойните полета. буди у нас 
спомените за по-стари и по-
нови времена, пълни с подвизи 
и геройства. буди ония хубави 
чувства, които сплотяват целия 
народ и го карат и сега да се 
чувства силен и бодър. буди у 
нас най-после онази несъкру-
шима вяра, която ще ни помог-
не да засилим държавата си. 
то, следователно, е и народна 
светиня, понеже представлява 
честта и достойнството на на-
рода и на Върховния му вожд.
 Военното знаме на нашия 
полк (дружина) е старо и раз-
покъсано. защото се е развя-
вало няколко години наред по 
далечните краища на родината 
ни. то е участвало в много бо-
еве. било е свидетел на нечу-
ваната храброст на войниците 
и на победното им „ура“ при 
вихрените атаки. то е продупче-
но с много дупки от куршуми и 
гранати. развявало се е винаги 
напред, винаги начело на слав-
ните войници. В коравите юн-
ашки ръце на знаменосеца то 
гордо и високо се е развявало 
в боевете. и към него са били 
обърнати огнените очи на всич-
ки войници. защото то е било 
за тях и упование, и кураж, и 
клетва...
 Военното ни знаме е било 
някога изложено на опасност 
в боя. но никога както зна-
меносецът, така и войниците 
от полка не са позволявали 
да го доближи вража ръка. те 
всички били готови до един да 
умрат, но да спасят знамето, 
защото това би било позор на 
полка, на цялата армия. това 
би значело на вечни времена 
тия войници да се смятат като 
недостойни за своята клетва, 
страхливи, малодушни, дори и 

предатели. ала за чест на ця-
лата ни армия наше знаме не 
е падало в чужди ръце, когато 
пък нашите юнаци са вземали 
през войните много неприятел-
ски: турски, сръбски и румън-
ски знамена. нашите знамена 
са чисти и неопетнени. 
 ... знамето трябва да се 
пази и почита като светиня. за-
това в мирно време знамената 
в столицата се пазят в двореца 
на Царя, а другаде - при коман-
дира на честта. При знамето се 
поставя часовой. Във военно 
време, в поход и бой знамето 
се носи от един от най-храбри-
те подофицери, който се казва 
знаменосец. частта, при която 
е оставено знамето, е отговор-
на за него. Както знаменосе-
цът, така и всички войници от 
частта, тярбва да се пожертват 
до един, но да спасят знамето, 
ако се намери в опасност. та-
кива случаи в нашата войска 
имаме доста. ...
 а в мирно време, щом зна-
мето представлява Царя и оте-
чеството, клетвата и всичко 
хубаво и скъпо за българина, 
войникът трябва да му отда-
де чест, като му застане във 
фронт. а когато се посреща от 
войскова част, тя му отдава 
чест с вземане „за почест“. Но 
не само войниците трябва да 
почитат и уважават знамето. 
Всички, които са се били под 
това свещено знаме, всички 
българи, които обичат земята 
си и своя народ и армията, 
при среща на знамето трябва 
да се спрат и да го поздравят 
със снемане на шапката си. 

Вîеííè äîáрîäетелè.
 за да изпълни войникът 
своята клетва и да бъде истин-
ски дисциплиниран и подготвен 
като защитник на Цар и оте-
чество, трябва да притежава 
особени качества. да има в 
душата си военни добродете-
ли или с други думи - да има 
благородно сърце, да има въз-
вишена душа, която се стреми 
към хубавите и велики задачи 
на своя народ, да обича своята 
земя, да е предан към начал-
ниците си, да е честен, да е 
храбър и търпелив. изобщо да 
задуши у себе си всичко низко 
и долно, а да запази онова, 
което ще го направи доблестен 
гражданин, защитник на оте-
чеството...

Мъжеñтвî.
 това е добродетел, важна 
и необходима за всеки войник. 
да бъде войникът мъжествен, 
значи да е храбър, смел, да 
е хладнокръвен и търпелив в 
боя и навсякъде, където има 
опасности. 
 Военната служба се стреми 
да развие у войника мъжество, 
да кали душата му в опасно-
стите, да я направи търпелива. 
най-голямата радост за войни-
ка, а и за всеки мъж е да го 
нарекат мъжествен или юнак. 
а най-голямо оскърбление е да 
му кажат страхливец.
 Храброст. Храбростта е 
способност на човека да не се 
плаши от никакви опасности и 
смърт, способност да задуши в 
сърцето си страха, да направи 
себе си готов да се хвърли 
без колебание към врага, пре-
зирайки смъртта. Храбростта 
е вродено качество у мъжа. У 
българина тя е наследена още 
от ония стари юначни българи, 
които са били едни от най-
храбрите народи в миналото...
 Хладнокръвието е друго 
душевно достойнство, което 
кара човека спокойно да об-
съжда всяко нещо, да не се 
смущава и забърква, да не губи 
присъствие на духа при големи 
опасности. 
 Хладнокръвието е признак 
пак на мъжество. то го кара 
спокойно да изпълнява запо-
ведите на началника си, да 
бъде винаги пълен господар 
на себе си. разумната и по-
лезна работа е съединена ви-
наги с хладнокръвие. Храбрият 
войник знае, че за неговото 

юнашко държане, за неговото 
геройство, проявена смелост 
и решителност в боя го очаква 
похвала и награда. той с гор-
дост очаква хубавия ден, кога-
то гърдите му ще се окичат със 
златния кръст за храброст. 
 Храбрият войник презира 
страхливците. тези, които ма-
лодушно се крият зад друга-
рите си, тези, които бягат от 
опасностите и треперят за своя 
живот. тях ги презират и всички 
честни хора, защото са нена-
деждни за отечеството.  
 Храбрият войник знае, че 
Бог помага на храбрите! че 
страхливите, колкото и да се 
пазят, вражият куршум най-на-
пред тях случва. затова той не 
се бои от нищо, а смело и ре-
шително отива напред, където 
дългът го зове, където клетвата 
го води...
 нека българските войници 
изпълнят сърцата си с тези ху-
бави военни добродетели...

Търпеíèе.
 ... Храбростта е необхо-
дима, за да се предприеме 
известно сражение, но да се 
докара войната докрай, необ-
ходимо е войникът да бъде и 
търпелив, да издържи.
 търпението е душевно дос-
тойнство, с което човек пона-
ся твърдо и без ропот най-го-
лемите трудности, лишения и 
страдания, каквито изобилстват 
през време на война.  
 търпението е друг вид мъ-
жество - да се понесе продъл-
жително страдание и мъка. то 
е даже най-голямо мъжество, 
защото изисква постоянно и 
продължително усилие.
 Търпението кара войника 
да понася съзнателно и с го-
товност уморителните походи 
през стръмни планини и праш-
ни равнини, глада и жаждата, 
които са чести спътници на 
войната, студа и горещините,  
през които войникът пътува и 
се бие, страшните страдания 
и напрежения в окопите, съ-
проводени с дълги и кървави 
боеве. и всички други мъки, 
тежести и лишения, с които е 
съпроводена войната и служба-
та....
 търпението за нас, бъл-
гарите, е по-важно качество, 
отколкото храбростта. защото 
докато ние имаме храбростта, 
вродена в кръвта си, търпение-
то ни не е достатъчно развито, 
особено когато се отнася за 
чужда и обща работа. У нас 
като че ли няма онова пъл-
но съзнание за големината на 
тежестите от войната и про-
дължителността на търпението, 
което трябва да се понася от 
целия народ.
 ако проследим историята 
си, ще видим, че всички наши 
нещастия идат именно от тоя 
недостатък, не можем да изтър-
пим цялата война, не можем да 
издържим докрай.
 Цар Крум отива до стените 
на Цариград, гонейки гърците, 
но скоро се връща в столицата 
си, защото войниците му били 
нетърпеливи, искали да се вър-
нат по домовете си. 
 Цар симеон отива също 
горд и победител. Гръцкият им-
ператор му се моли и проси 
мир. а у войската му е нямало 
съзнанието, че да се постиг-
не голямата държавна задача, 
трябва упорито и дълго време 
да се стои под знамената.
 През 1912 година също оти-
дохме до Цариград. и в теж-
ките дни изтърпяхме всички 
лишения и трудности, но не 
изтърпяхме войната докрай.
 През последната вой-
на - 1915-1918 г., взехме всич-
ко наше, родна Македония и 
златна добруджа. Войската ни 
също показа чудеса от хра-
брост. отначало тя понесе 
всички мъки и лешения, ала 
войната се продължи. трябваше 
войникът да разбере, че за да 
се доизкара голямото дело, 
обединение на племето ни, не 
е достатъчно само храброст. 
нужно бе продължително и 
голямо търпение. 

 ... нека най-после българ-
ският войник се поучи от пе-
чалното минало: нека разбере, 
че за да изпълни длъжностите 
и клетвата си, му е необходи-
мо и търпение. нека знае, че 
сегашните ни нещастия ще се 
поправят не с бързина, а с упо-
рита работа и търпение.
 нека се знае, че борбата 
изисква дълги и продължител-
ни усилия. ние трябва да се 
приготвим за тях още отсега, 
като превъзпитаме себе си, 
нашите близки - и цялото обще-
ство. ние ще постигнем нашите 
народни идеали само като се 
научим да търпим, да търпим и 
само да търпим.
 нека разбере българинът, 
че обединението на племето 
ни няма да стане изведнъж. и 
тук трябва да умеем да чакаме 
и търпим! нека дочакаме това 
време, като калим душите си с 
велико търпение. Когато всеки 
се научи да търпи, тогава не 
ще имаме и революции, бун-
тове и животът в държавата 
ще стане по-спокоен, по-редо-
вен и по-радостен за всички. 
не току тъй казват нашите ста-
ри „търпение - спасение“...

Чеñтíîñт.
 ... това качество трябва да 
притежава всеки човек. и по 
него хората съдят колко той 
заслужава уважение. Казват: 
„той е честен човек“ - и му 
доверяват да стане, например, 
кмет на селото или касиер на 
селската каса. а колко повече 
войникът трябва да е честен, 
когато му е поверено не само 
едно село, а цялата държава? 
на него са поверени не само 
парите на една каса, но всич-
кото богатство на държавата ни 
- имота и честта на цял народ и 
дори живота на стотици и хиля-
ди хора.
 Войникът е честен, когато 
първо в душата си мрази без-
честните хора. той знае, че с 
лъжа и кражба напред не се 
отива...

Друãарñтвî.
 другари има всеки човек 
още от младини. той е свързан 
с тях, защото се е учил, играл 
и живял с тях. това ранно дру-
гарство е мило през цял жи-
вот. По-после младежът намира 
други другари, с които работи и 
поделя радости и скърби. 
 често с някои от тях е по-
близък. те вече са приятели. 
така младежът има разни видо-
ве другари и приятели: от учи-
лище, от спортно дружество, от 
фабриката, където работи, от 
село, от казармата, от войните 
и пр.
 Когато младежът постъпи 
в казармата, той изведнъж по-
чувства нужда да намери близ-
ки хора, с  които да се сближи, 
на които да повери своите пър-
ви впечатления, своите радости 
и скърби. такива са обикновени 
другарите му от село. 
 По-после войникът вижда, 
че в казармата животът е ед-
накъв за всички - за бедни и 
богати, че там се изисква по-
стоянно помагане един на друг, 
и като така, неколцината му 
другари от село стават равни 
като другите.
 Поради общия живот твър-
де скоро войниците от едно 
отделение стават добри друга-
ри. но не се минава месец и 
войниците от целия взвод така 
добре се опознават и сдушват, 
че стават добри другари. след 
още месец и войниците от ро-
тата се познават един друг, 
знаят имената и миналото си - 
стават близки и добри другари. 
а още след месец войниците 
от цялата дружина са вече тъй 
добре запознати, тъй привърза-
ни един с друг, че се наричат 
дунавци, искърци, етърци, пре-
славци и пр., а също тъй и ис-
крени другари. това става така, 
защото казармата иска да се 
живее другарски. 
 Военната служба е трудна. 

  Продължава 
следващия четвъртък

521 март 2019 г.

Пîучеíèя за Вîйíèка Гражäаíèí
пîä реäакцèята íа пîлкîвíèк Сîларîв, èзäаäеíа 1928 ã., печатíèца “Спаñ Пîпîв” - Шумеí 
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 - Г-н Неков, кои бяха 
основните приоритети в 
работата Ви като депутат 
в Европейския парла-
мент от групата на пар-
тията на европейските 
социалисти?  
 - основната ми кауза 
през четирите години и 
половина е да превеждам 
брюксел на български, 
а основен приоритет – 
да се борим с двойни-
те стандарти във всички 
насоки. ако основна за-
дача на работата ми са 
двойните стандарти при 
храните, ще посоча, че 
има много други двойни 
стандарти, с които трябва 
да се преборим. Един от 
тях е Шенген. Веднага 
правя тази релация, за-
щото самото правител-
ство заявява, че се бори 
с двойните стандарти, а 
в същото време Шенген, 
за който борисов каз-
ва да влезем само по 
въздух, без по суша и 
по вода, означава, че 
ние подкрепяме момен-
тално двоен стандарт за 
българия. а в контекста 
на транспортния сектор, 
на пакета Макрон  най-
вероятно ще се гласува 
тази седмица в пленарна 
зала. давам пример, ако 
ние сега сме конкурен-
тоспособни по цена, ако 
влезем и в шенгенското 
пространство, ще бъдем 
конкурентни и по време. 
Ето ви приоритети, които 
са за следващия мандат. 
 отделно – по тема-
та за двойните стандарти 
при храните бих могъл да 
кажа много. това, което 
виждам сега на масата, 
е габровският пестил, а 
говорим за географско 
означение – български 
продукти, които да бъдат 
защитени и да носят до-
бавена стойност за ре-
гионите. не за столицата 
или за големите градове, 
а повсеместно за цялата 
страна. защото на базата 
на продукт той може да 
носи не само известност 
за местното население, а 
и икономически прираст. 
 Говорим най-вече за 
най-известния продукт, за 
българското кисело мляко 
във всичките му разно-
видности – краве, овче, 
козе, биволско, смес, за 
българското саламурено 
сирене – също във всич-
ките му разновидности, за 
габровски пестил за реги-
она, за силистренски кай-
сии, за смилянски фасул 
и всичко останало, което 
ако първо го защитим, за-
щитаваме точно този ку-
линарен слой. след това 
можем да развиваме и 
регионални дегустационни 
пакети. защото е важно 
да привлечеш един турист 
особено сега, както стана 
модерно да се пътува с 
нискобюджетни компании 
за уикенд и то най-ве-

че с цел именно кулина-
рен туризъм. тук можем 
да го обвържем с винен 
туризъм, с религиозен, с 
културен туризъм – въз-
можностите са много. Въ-
просът е, че трябва да 
има една ясна национал-
на политика. 
 това, което ние за-
лагаме в програмата, е 
точно това - имаме Ви-
зия за Европа, имаме Ви-
зия за българия, която 
естествено не е статична 
програма и трябва да се 
променя. но това е об-
ръщение към обществото 
- че сме готови да поемем 
тези отговорности и да се 
обърнем с лице към тях. 
Поради тази причина вяр-
вам, че именно това е ос-
новният повод парламен-
тарната група на левицата 
да напусне Парламента. 
не само да направи отлив 
между скандалите и да 
се разбере кой извърш-
ва тези скандали, защото 
виждате - сега те са още 
по-големи.
 но да се върнем към 
двойните стандарти. Вече 
споменах за географските 
означения и преминавам 
към третото направление 
– пчеларството. тук може 
да се види, че ако основ-
ното е да се работи така, 
че да има резултати, то 
трябва и да се работи в 
конкретика. най-полезни 
сме, когато сме в същин-
ската си функция на зако-
нотворци в Европейския 
парламент, въпреки че 
функциите му не са като 
в народното събрание. те 
са намалени, защото са 
споделени със съвета, то-
ест с държавите членки. 
 за пчеларството ра-
достно е, че благодарение 
на българските пчелари 
има предложения, които 
ще бъдат приети на евро-
пейско равнище. аз бях 
докладчик на социалисти-
те по темата за пчелар-
ството – една актуална 
тема, особено през по-
следните няколко години, 
заради няколко аспекта. 
Един от тях е пестици-
дите, които се използват 
и са вредни за пчелите, 
влияят върху нервната им 
система, което намалява 
популацията. 
 следващият проблем 
е болестите по пчелите и 
третият – финансиране-
то на сектор пчеларство. 
защото тук говорим за 
основната услуга – оп-
рашване. а 80 процента от 
храните в световен мащаб 
зависят от опрашители, 
които основно са пчелите. 
Преди повече задълбавах 
в самата тема, но от това, 
което виждам в последни-
те месеци, е ясно - хората 
са достатъчно добре за-
познати за ролята на пче-
лите. така че това, което 
трябва да направим и на 
европейско, и на нацио-

нално ниво в неформален 
разговор, съм получил 
уверения и от Фил Хоган, 
който е еврокомисар по 
земеделие, че ще има об-
вързана подкрепа в новия 
програмен период за пче-
ларството. за килограм 
мед ще се дава субсидия. 
това, което искат пчела-
рите, е да има директно 
плащане на пчелно семей-
ство за услугата опрашва-
не. 
 но Европейската ко-
мисия все още не е узря-
ла за това, така че това 
ще остане за следващия 
мандат като дейности, 
които трябва да защитава-
ме. а в Европейския съюз 
предложенията не идват 
от брюксел, те могат да 
дойдат от всеки пчелар 
– и от стоките, и от Габро-
во, и от севлиево, и от 
дряново, отвсякъде. след 
това ние трябва точно 
техните предложения да 
защитим като поправки. В 
случая бях и докладчик по 
самата тема. и е време 
да започнем да решава-
ме проблемите – с вноса 
на некачествен и фалшив 
мед в българия и със за-
лежаването на качествен 
мед у нас.
 - Как може да стане 
това?
 - Като увеличим ин-
формираността за пол-
зите от консумацията на 
мед си решаваме пробле-
ма с 10-те хиляди тона 
залежал пчелен мед в 
българия - качествен, но 
просто непродаден. ако 
консумацията в българия 
в момента е 200-300 гра-
ма, при условие, че 1,600 
до 2 кг е здравословният 
прием на година и ние 
информираме гражданите 
за ползите от меда, озна-
чава, че дори ние няма да 
имаме нужда от износ на 
българския мед на година.
 - Какво очаквате през 
този мандат по отноше-
ние подкрепата за пче-
ларския сектор, нали Вие 
внесохте тези поправки, 
свързани с пчеларския 
сектор?
 - По внесени поправки 
съм вторият в ранглистата 
от българските евродепу-
тати. а това е основната 
работа на всеки член на 
Европейския парламент.
 - през този мандат 
вече няма какво да оч-
акваме по отношение на 
сектора пчеларство, така 
ли?
 - През този мандат 
успяхме да направим и 
60-процентно увеличение 
на националните пчелар-
ски програми, които са 
тригодишни. но в това 
отношение проблемът е 
на национално равни-
ще, защото това, което 
докладват пчеларите, е, 

че парите, отпускани от 
националната пчеларска 
програма, са такива, че 
при купуването на кошери 
те са на завишени цени. 
така че там трябва да 
се промени целият ред 
на финансиране на пче-
ларите. и в същото вре-
ме да има възможност 
за изследване на меда, 
а това е записано в на-
редбата за изследване на 
меда. тоест за създаване 
на повече лаборатории, в 
които да се изследва ком-
позитния състав на меда 
– дали имаме глюкоза с 
мед, което също е осно-
вен проблем. и това също 
може да се причисли към 
нелегалния внос.
 отделно това, което 
съм предложил в доклада, 
е да има посочен произ-
ход – държава и процент-
но съдържание. Пример-
но, ако от Китай има мед, 
който е смесен с българ-
ски, в много случаи съот-
ношението е 99 към едно 
в процентно съдържание. 
този мед се представя за 
български и се изнася в 
Германия. така се разва-
ля имиджа на българския 
мед. затова на етикета 
трябва да се пише 99 про-
цента от Китай и един 
процент произход от бъл-
гария. за да можем да 
вдигнем въобще реномето 
на европейския мед. ние 
сме основните производи-
тели на мед в Европа. но 
това е второстепенната 
услуга, която дава пчелар-
ството. 
 - Коя е най-важната?
 - опрашването. зара-
ди това и пчеларите на-
стояват за директни пла-
щания най-вече за услуга-
та опрашване на пчелно 
семейство.
 - Настоящата Ев-
ропейска комисия не е 
узряла за това, но при 
следващата за какъв пе-
риод може да се въведе? 
 - Можем да се пре-
борим включително и за 
следващия програмен пе-
риод 2021-2027 г. същото 
се отнася като теми на 
работа и с овцевъдството, 
козевъдството. Поради ня-
колко причини - и чумата 
по дребни преживни жи-
вотни, при които все още 
нямаме информация как-
во се случва. и въобще 
проблемите пред сектора, 
които са свързани с из-
граждане на мобилни кла-
ници, създаване организа-
ции на производители, за 
да може да се окрупнява 
сектора, болестите по жи-
вотните, пазарите. 
 именно поради това 
е нужно да се направи 
стратегия за различните 
сектори, което е най-раз-
умно да стане с пред-
ставители на министер-

ството, които трябва да 
изпълняват тази стратегия 
навсякъде. 
 а при положение, че 
сме имали 12 млн. овце 
през 1989 г., това означа-
ва, че имаме много голям 
потенциал. Пазари като 
близкия изток, с които 
уж имаме сключени дого-
вори. а знаете ли колко 
изнесени агнета имаме – 
нула. 
 - И внасяме?
 - да, и внасяме. тук от-
варяте друг един проблем 
с търговските споразуме-
ния с трети страни, които 
е сключил Ес. тема, която 
е изключително важна и 
за която не се говори в 
българия. защото когато 
се сключи едно всеобх-
ватно споразумение, да 
кажем с Канада, първо се 
започва с икономическите 
отрасли – машиностроене 
и автомобилостроене. на 
последен план остава сек-
торът земеделие, заради 
квотите. Във всеобхват-
ните споразумения падат 
квотите, тарифите за внос 
на агнешко. с нова зе-
ландия ние имаме някъде 
около 480 хил. тона внос 
на агнешко, което е без 
тарифи. а знаете какво се 
случва, когато замразено 
агнешко с много по-ниско 
качество, без да се знае 
колко години е стояло 
замразено, се внася на 
много по-ниска цена. то 
подбива икономическия 
пазар на фермерите в Ев-
ропа. заради едно такова 
споразумение с нова зе-
ландия могат да фалират 
60 хиляди фермери само 
във Франция. това са дан-
ни, които въобще не се 
споделят в българското 
публично пространство и 
те са свързани със силата 
на търговските споразу-
мения. именно тук е роля-
та най-вече на евродепу-
татите и като осигуряване 
на информация, и като 
защита. 
 това е наднационално-
то ниво – веднъж се виж-
да в двойните стандарти. 
защото трябва да имаш 
сравнение между някол-
ко държави, за да имаш 
двоен стандарт, а другото 
са търговските споразуме-
ния. още от 90-те години 
на миналия век е имало 
двойни стандарти, но като 
си извън Европейския 
съюз, нямаш инструменти 
да промениш нищо. само 
че тогава за тези проду-
кти сме плащали и мито, 
и акциз.
 - За да има положи-
телни промени в облас-
тта на земеделието, е 
нужна политика пример-
но за животновъдството, 
как оценявате настоящо-
то положение?
 - точно преди да ста-

не скандалът с чумата по 
дребните преживни жи-
вотни, се бяхме събрали с 
националната овцевъдна 
и козевъдна асоциация, 
за да изготвим стратегия. 
В българия няма страте-
гия по сектори. така че 
ние няма как да предви-
дим къде какво финан-
сиране е необходимо. 
това са проблемите и в 
биопроизводството. По 
простата причина, че сега 
ръстът, който е предвиден, 
е по-голям от очаквано-
то. Което означава, че не 
може да се субсидират 
нови биопроизводители. 
В министерството пред-
виждат определена сума, 
предназначена за биоп-
роизводството. В същото 
време като е налице ръст 
на биопроизводството, ти 
имаш точно фиксирана 
сума за програмния пери-
од. това е поради липсата 
на стратегия – нещо, кое-
то е изключително важно, 
защото земеделието е 
консервативен сектор – ти 
не можеш да променяш 
нещата година за година. 
там трябва да имаш стра-
тегия какво ще се случва 
поне за 10 години.
 В областта на зърноп-
роизводството не може 
да продължаваме по този 
начин. защото 80 процен-
та от средствата отиват в 
6 процента от бенефици-
ентите – говоря в общия 
случай. и тези европейски 
средства се използват, за 
да се конкурира световна 
цена, тъй като зърното се 
държи в силози, чака се 
хубава световна цена и 
като получиш субсидии, 
можеш да изнасяш през 
пристанищата. 
 реално става така, 
че парите, които дава-
ме за обща селскосто-
панска политика, излизат 
от земеделието. защото 
примерно тези земедел-
ски производители след 
това могат да инвестират 
в недвижими имоти. така 
излизат парите от земе-
делието и това  е не само 
български, а и европей-
ски проблем. но ние тук 
имаме много голям про-
блем с концентрацията на 
земя, което се получава 
точно заради тези лати-
фундисти. ако с един ра-
ботник, образно казано, и 
с един комбайн можеш да 
жънеш 2000 дка, при което 
себестойността от субси-
диите, които се получават, 
е някъде около 25 – 30 
процента. докато при-
мерно за производството 
на пипер или на малини 
имаш себестойност 2-3 
процента с европейските 
средства. защото с чети-
рима човека можеш да 
обработваш един декар и 
то разваляща се продук-
ция. 
 Ето, затова се борим 
за следващия програмен 
период да разпределим 
евросредствата по пра-
вилен начин. да се види 
колко е себестойността 
на различните отрасли и 
да има формула. за зър-
нопроизводство по едно, 
за производство на пло-
дове и зеленчуци да е по 
10. защото имаш работна 
ръка, създаваш заетост. 
 това е и целта с гео-
графските означения – да 
създадеш работна ръка 
по региони. затова това 
е моята кауза в земе-
делието – да видим как 
пропорционално може да 
се помогне с европейски 
средства, с Програмата 

за развитие на селските 
райони да инвестираме 
точно там, където има 
обезлюдяване, застарява-
не на населението, да се 
създаде поминък, за да се 
задържи на първо време 
населението там и да му 
дадеш инструмент за про-
изводство. даваш му го 
чрез географско означе-
ние, чрез субсидиране на 
чувствителни сектори за 
държавата, които са ни-
шови. защото преди 1989 
година сме изнасяли за 
Европа 80 процента до-
мати, краставици, пипер. 
тоест имаме потенциал, 
който може да се върне. 
Вярно, няма да е на тези 
нива, заради Полша, Ун-
гария, които са много по-
конкурентоспособни, за-
щото имат ниша. агнешко 
сме изнасяли за близкия 
изток, пазарите сме ги 
имали. имаме сключени 
договори, но няма обеди-
нения и също не може да 
се изнася – пак проблем. 
Марка на планински про-
дукт – за да отличиш един 
кашкавал от друг кашка-
вал. 
 Говоря за планинските 
региони, включително и 
за Габрово, инвестициите 
са по-трудни, по-трудно 
е намирането на работна 
ръка, има ограничения с 
транспорт и инфраструк-
тура, а в същото време 
този кашкавал като отиде 
в магазина е на съща-
та цена и се конкурира 
примерно с производи-
тели, които произвеждат 
манифактурно. Как ги от-
личаваме? точно поради 
тази причина направих 
национално проучване, 
което показа, че 89 про-
цента от хората биха дали 
повече да купят такива 
продукти, не само защото 
биха ги подкрепили, но и 
защото тези продукти са 
по-екологично чисти, няма 
толкова пестициди или 
въобще няма пестициди 
спрямо конвенционалното 
производство в равнинна-
та част. 
 овцевъдите казват, че 
мирисът, вкусът на агнеш-
кото е по-различен, когато 
е отглеждано в планината, 
че млякото е по-жълто, 
по-маслено, но това са 
други неща, които влияят 
най-вече на асоциатив-
ната връзка. забележете, 
продукти на кисели млека, 
сирена, които използват 
точно тази асоциативна 
връзка, подсъзнателното 
изображение на плани-
ната отгоре върху самия 
етикет действа по съвсем 
различен начин. а това са 
възможностите, които са 
пропуснати в българия.
 Между другото в хра-
нителните вериги вече 
виждам точно такива фер-
мерски продукти, които 
навлизат на пазара. не 
знам дали тук има такива, 
но в софия вече ги има. 
и тези продукти са от 
ферма „Ярлово“, „бори-
но“, които не подлежат на 
защита като географско 
означение, но пък са от 
малки региони, които имат 
производствени мощности 
и нямат никаква отлика. 
дали ще купиш кашкавал 
от борино, алфатар, сито-
во, роговица или Ярлово 
– ферми, които все пове-
че настъпват. това са все 
малки места, които започ-
ват да произвеждат, за-
щото има търсене и то е 
на базата на натуралното, 
на качественото. и после 
започваме да изнасяме.

Мîмчèл Некîв: „Бълãарèя е îñíîвíèят 
прîèзвîäèтел íа меä в Еврîпа”

стЕФкА	БУрМовА

 Най-много номинации за листата за европарла-
мента на левицата в региона е получил евродепута-
тът Момчил Неков, макар Елена Йончева да е пред-
почетеният кандидат за неин водач, стана ясно по 
време на пресконференция в офиса на габровската 
левица. Депутатът от ПГ на коалиция „За България“ 
Кристина Сидорова счита, че популярността на 
Неков в областта се дължи на множеството срещи, 
които той е провел в Габровска област, както и на 
немалкото ангажименти, които той е поел към зе-
меделските стопани от областта.
 За приоритетите на Момчил Неков в работата 
му като евродепутат, за неговия поглед върху сек-
торите, обхванати от Програмата за развитие на 
селските райони, за пчеларството, за развитието 
на селското стопанство в страната, е разговорът 
с евродепутата. 



проДаВа МаШини
рЕзачка за дърва „Хукс-
варна 440“ се продава на 
тел. 0899/901-844. [5, 4]
пиШЕща МаШина се 
продава на тел. 0876/53-
54-54. [3, 2]
плЕТачна МаШина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 2]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
ФризЕр сЕ продава на 
тел. 0877/516-166. [2, 2]

коТЕл „голДън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 4]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
тел. 0888/922-878 [10, 4]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно продава 
за 1500 лева: справки на 
тел. 0894/424-366 [15, 
9]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава 0887/57-90-36. 
[20, 2]

проДаВа разни
проДаВаМ оборуДВа-
нЕ за магазин. Телефон 
за връзка: 0888/422-668. 
[22, 19]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 8]
пЕчка-каМина, Трик-
рилЕн гардероб и сЕл-
скосТопански при-
надлежности на изгодни 
цени се продават на тел. 
0882/051-526. [5, 5]

ЖиВоТни проДаВа
кози сЕ продават на тел. 
0898/267-194. [11, 8]

проДаВа люцЕрна
бали люцЕрна се про-
дават на тел. 0888/85-34-
22. [6, 5]

проДаВа разсаД
разсаД касис - 2 лв., се 
продава на тел. 0898/787-
018/Борики [33, 2]

проДаВа Тор
оборски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
4]

обяви

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
суХи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.

суХи ДърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
ДърВа В чували - 4.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[12, 12]

проДаВаМ ДърВа - 
0878/943-895.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
ДърВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 
[12, 12]
суХи ДърВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[12, 8]
гоТоВи ДърВа и метро-
ви - тел. 0893/390-253. 
[11, 1]
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, сухи дърва в чували 
- 4 лв./бр., се продават на 
тел. 0896/807-688. [13, 1]

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.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
зиДанЕ на каменни дува-
ри - 0876/790-953.
услуги с багер и са-
мосвал - справки на тел. 
0888/564-431.

поДпорни сТЕни, дре-
наж и други СМР - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[25, 21]
напраВа и ремонт на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране, дренажи - справки 
на тел. 0888/020-187. [25, 
21]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0895/295-654. [18, 11]
поДпорни сТЕни, дрена-
жи, покриви - 0886:76-24-
34. [10, 5]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 3]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [3, 
2]

поД наЕМ
ноВо ФасаДно скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 18]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
22]
иззиЖДанЕ на тераси, 
къртене на панел, топло-
изолации от алпинисти - 
тел. 0897/931-088. [22, 
22]
ВъТрЕШни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
17]
ШпаклоВанЕ, бояДис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [6, 3]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 2]

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

израбоТВа
израбоТка на метал-
ни конструкции - тел. 
0885/72-46-71. [11, 9]

Ел. рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
11]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Справки на тел.  
0897/704-502.
коМиночисТач - 30 
лв. - справки на тел.  
0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.

ТЕнЕкЕДЖийсТВо
ВоДосТочни Тръби, об-
шивки - 0899/321-190

ДограМа
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 11]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
13]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 6]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - справки на 
тел. 0889/177-737.
почисТВанЕ на имо-
ти - справки на тел.  
0893/390-253. [11, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 1]

услуги

рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други се извърш-
ва на тел. 0898/359-222. 
[22, 16]
почисТВанЕ на дво-
рове - справки на тел. 
0882/38-05-52. [3, 1]
цЕпя ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 1]

граДини, басЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озЕ-
лЕняВанЕ, ВоДопа-
Дни и ЕзЕрни Фор-
Ми, скални къТо-
ВЕ, барбЕкюТа. Тел. 
0888/942-335.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 16]
ТранспорТ с бус 
0879/080-862 [11, 6]

Ключът 
към 
уñпеха

лЕкари
псиХиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Траяна ХрисТоВа - 
лЕкар-псиХиаТър, уни-
ВЕрсиТЕТска Многоп-
роФилна болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ по 
нЕВрология и псиХи-
аТрия „сВЕТи науМ“ - 
гр. соФия, приЕМа В 
кабинЕТ за псиХично 
зДраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За записва-
не: тел. 0887/33-95-51. 
[20, 8]
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и Други 
- ноВо сТроиТЕлсТВо, 
В иДЕалЕн цЕнТър, по 
себестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 12]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава 
на тел. 0897/569-027 [11, 
10]

иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 10]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [10, 7]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 5]
рЕгулиран парцЕл без 
посредник продава тел. 
0887/57-90-36. Строител-
ство около 420 кв. м РЗП 
с три надземни етажи, от-
лични комуникации. [33, 2]
къща В село Яворец се 
продава на тел. 0877/516-
166. [2, 2]

МансарДа-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева продава 
тел. 0888/217-053. [8, 2]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
гарсониЕра купуВа  
тел. 0888/101-427. [12, 12]
сТара къща, може и 
полусъборена, в Габров-
ско се купува на тел. 
0877/34-34-26. [24, 6]

ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ, обзаВЕ-
ДЕн, на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 8]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса дава под наем  тел. 
0897/311-341. [3, 3]
боксониЕра поД наем 
в центъра - тел. 0899/68-
33-46. [2, 2]

заВЕДЕниЕ поД наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 3]
поМЕщЕниЕ - 43 кв. м, 
+ санитарен възел, в ЦГЧ, 
цена: 250 лв., дава под 
наем 0877/00-79-46. [3, 2]

зЕМи
1 ДЕкар земя до „Чевер-
мето“ се продава на тел. 
0899/55-29-26. [3, 3]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 18]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 3]

козМЕТика, МасаЖ
проФЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 3]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 21]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ЕроТика
МоМичЕ за забавление 
- 0884/495-210. [10, 6]
ЕроТични МасаЖи - 
тел. 0894/277-849. [11, 
6]
МоМичЕ прЕДлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 6]

аВТоМобили проДаВа
пЕЖо 207 се продава на 
тел. 0899/360-617. [5, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-

они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.
спЕШно! Малка кола, 
може и двувратна, се тър-
си на тел. 0885/110-844. 
[3, 3]

аВТочасТи/Магазини
ДВЕ капли за Аво се 
продават на тел. 0899/55-
29-26. [3, 3]

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВоД-
но обслуЖВанЕ -  
0898/480-821.

купуВа разни
сТара наФТа се купува на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни броеници и гердани, саби, ятагани, 
царски кортици, щитове, старинни пушки и револвери 
купува тел. 0888/147-085. [24, 5]
книги - художествена литература (криминални, лю-
бовни, класика, исторически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купува всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
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 работодателите имат възможност да провеждат 
обучения на служителите си по процедурата „Уме-
ния“ на оперативна програма „развитие на човеш-
ките ресурси“. По схемата могат да кандидатстват 
физически или юридически лица, които извършват 
стопанска дейност, независимо от собствеността, 
правната и организационната си форма. Предвиде-
ните дейности са специфични обучения за конкретно 
работно място, обучения за повишаване на профе-
сионалната квалификация и за ключови компетент-
ности. Проектните предложения трябва да бъдат 
с период за изпълнение не по-дълъг от 18 месеца. 
Минималният размер на безвъзмездната финансова 
помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максимал-
ният - 3 911 660 лева.
 „допустимо е участието на микро-, малки, сред-
ни и големи предприятия. Категорията на организа-
цията определя и дела на съфинансиране от страна 
на участника. При малки и микропредприятия про-
цедурата покрива 70% от общата стойност на допус-
тимите разходи по проекта и предвижда съответно 
30% съфинансиране. за средните изискването е 40% 
съфинансиране, а при големите фирми делът е равен 
– 50%“, каза десислава Ушколова, началник отдел 
„Програмиране и договаряне” към Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и 
проекти“ в Министерство на труда и социалната по-
литика.
 В обучения ще могат да се включат както заети, 
така и безработни и неактивни лица. Програмата 
изисква минимум 50% от всички неактивни или без-
работни лица, завършили успешно предвидените по 
проекта обучения, да бъдат включени в несубсиди-
рана заетост при работодателя бенефициент по про-

екта. В периода на заетост процедурата ще покрива 
осигурителните вноски за наетия служител.
 „При две от дейностите по „Умения“ не се 
изисква съфинансиране от кандидатите. това са раз-
ходите за персонал при включването на безработни 
или неактивни лица в несубсидирана заетост след 
успешно завършено обучение, както и предоставя-
нето на възможност за гъвкави форми на работа за 
служителите в периода на обучение“, уточнява анелия 
Ценова, старши експерт в отдел „Програмиране и 
договаряне“ към Гд ЕФМПП, МтсП.
 Всяко предвидено обучение трябва да съот-
ветства на необходимостта и дейността на фирмата и 
да е в съответствие с индивидуалните характеристики 
и спецификата на работното място на обучаващото 
се лице. Могат да се извършват в професионални 
центрове, от външни или вътрешни експерти. Поз-
волява се дистанционна, присъствена или смесена 
форма. сред допустимите разходи са възнаграждения 
за обучаващите, работни материали и наем на зали. 
 Крайният срок за изпращане на проектни 
предложения е 3 май 2019 г. Кандидатите могат да 
задават своите въпроси относно условията по про-
цедурата до 12 април на електронна поща: skills@
mlsp.government.bg, а всички отговори ще бъдат пуб-
ликувани най-късно до 19 април на уеб страницата на 
оПрчр. 
    операция „Умения“ е актуална процедура, отворе-
на за кандидатстване за  потенциалните бенефициен-
ти - работодатели, която се финансира от оперативна 
програма „развитие на човешките ресурси“, съфинан-
сирана от Европейския социален фонд. Повече за 
операцията и Условията за кандидатстване може да 
намерите на: http://esf.bg/umenia/. 

министерство на труда и 
социалната политика

Оп „Развитие на човешките ресурси“

Раáîтîäателè ще мîãат äа прîвежäат îáучеíèя íа ñлужèтелèте ñè 
пî прîцеäура „Умеíèя” íа ОП “Развèтèе íа чîвешкèте реñурñè”

процедурата е отворена за кандидатстване до 3 май 2019 г. 

 община севлиево ще 
бъде домакин на шесто-
то издание на национал-
ния фолклорен конкурс за 
северняшка песен „Море 
песен екна...”. надпяване-
то ще се проведе на 4 и 

5 май в град севлиево, 
а конкурсът е посветен 
на големия български глас 
борис Машалов. именно 
в негова чест през 2014 г. 
община севлиево органи-
зира и за първи път кон-

курса под този 
наслов. тогава 
се навършиха 
100 години от 
рождението на 
събирача на 
северняшките 
песни.  
 В мо -
мента кон -
курсът „Море 
песен екна...” 
вече се про-
вежда всяка 
година, а през 
януари 2019 г. 
севлиево отбе-

ляза и 105-годишнината на 
певеца. По този повод на 
тазгодишните награди на 
община севлиево ще бъде 
връчен и един допълните-
лен приз - запис и пред-
ставяне на непопулярна 

песен на борис Машалов 
в българското национал-
но радио по програма 
„Хоризонт“. Към песента 
ще бъде направен и спе-
циален видеоклип, който 
ще бъде заснет от компа-
ния „сънрайз мюзик“. В 
конкурса е предвидена и 
Юбилейна награда – „105 
години борис Машалов“, 
която ще се даде за из-
пълнение на негова песен.
 националният фолкло-
рен конкурс „Море песен 
екна...” цели популяризи-
ране и съхраняване на се-
верняшката народна песен 
и се осъществява под еги-
дата на Министерството 
на културата и община се-
влиево. Медиен партньор 
на конкурса е бнр и теле-
визия „сънрайз Маринов”.

Севлèевî ще áъäе äîмакèí íа шеñтîтî èзäаíèе 
íа фîлклîрíèя феñтèвал „Мîре пеñеí екíа..."
Надпяването ще се проведе в чест на неповторимия Борис Машалов

 Любителите на словото 
в дряново отбелязаха све-
товния ден на поезията 
– 21 март, с представяне 
на съвместната книга „Пе-
пел от пеперуди” на поета 
борислав Костов и илю-
стратора Виолета белчева.  
Проявата се осъществи по 
покана на народно чита-
лище „развитие-1869”. 
 творбата беше пред-
ставена под формата на 
моноспектакъл. Лично ав-
торът рецитира част от 
публикуваните стихотворе-
ния на фона на популярни 
френски шансони. синхро-
нът от музика, стихове и 
илюстрации допълни по-
етичната атмосфера. Ви-
олета и борислав казват, 
че са сътворили „любовна 
лирика в слово и цвят”. 

за около два месеца, пре-
дизвиквайки се един друг 
със своите произведения, 
той е написал около 30 
стихотворения, а тя е на-
рисувала 19 илюстрации. 
за нея книгата е първа 

изява като художник. Цен-
тър на нейните акварели е 
вечната жена, подвластна 
на любовта, но умело кон-
тролира всичко. Въпреки 
че е автор на 4 книги със 
стихове, той е взел реше-
ние да не твори любов-
на лирика, но виждайки 
цветните пеперуди на Ви-
олета, борислав се втурва 
отново към своята муза. 
той успява много леко да 
намери добро съчетание 
между тънката еротика и 
чистата любов. тя рисува, 
без да следва буквално 
текстовете, доверявайки 
се изцяло на своите чув-
ства и интуиция. и така, 
заедно създават „Пепе-
руди от пепел”, която по 
мнение на присъстващите 
е силно въздействаща.   

МЕгЛЕнА	зЛАтЕвА
 
 драматичен театър 
„рачо стоянов“ – Габрово 
Ви кани на единственото 
по рода си представле-
ние, посветено на Между-
народния ден на театъра 
– „начало на спектакъла“. 
то ще бъде играно само 
веднъж – на 27 март 2019 
г. от 19.00 часа на сцената 
на театъра.
 Ще имате уникалната 
възможност да видите на 
едно място да играят за-
едно всички актьори на 
габровската трупа и при-
ятели на дт „рачо стоя-
нов“. те ще Ви запознаят с 
инфарктните изпитания, с 
които се сблъсква трупата, 
ако се окаже, че няколко 
човека от състава липсват 
или ще закъснеят за нача-

лото на спектакъла. Ще се 
даде гласност на протеста 
на артисти пред Министер-
ство на културата. актьор-
ите ще Ви покажат как 
излизат от „положението“, 
за да има представление, 
независимо от перипе-
тиите и въпреки всичко, 
заради нас – публиката. 
Ще се изправят пред една 
опасна ситуация, която ще 
Ви връхлети с комични по-
следици. 
 Ще Ви направят част 
от тяхното ежедневие, за 
да Ви припомнят, че „це-
лият свят е сцена и всички 
сме актьори“. Готови ли 
сте за театър, приемате 
ли предизвикателството на 
спектакъла за една вечер?
 режисьор на предста-
влението е Васил дуев, 
който познаваме с рабо-

тата му като режисьор на 
един от най-новите спек-
такли на Габровския те-
атър - „истината или се 
осмеляваш“. не пропускай-
те – 27 март, 19.00 часа, 
„начало на спектакъла“ по 
повод Международния ден 
на театъра. Превърнете 27 
март от един обикновен 
ден в едно театрално из-
живяване, което няма да 
се повтори – поне като 
спектакъл. По повод праз-
ника билетите ще бъдат на 
специална цена от 3.00 лв. 
Можете да ги закупите от 
касата на театъра, всички 
каси на изиПей/EasyPay и 
онлайн на epaygo.bg. 
 Като съпътстващи съ-
бития дт „рачо стоянов“ 
организира „ден на отво-
рените врати“ от 14.00 до 
15.00 часа, на който са 

поканени всички ученици, 
габровци и гости на града. 
Посетителите ще имат въз-
можност да се запознаят 
с различни елементи от 
създаването на едно пред-
ставление чрез обиколка 
на театъра. 
 През целия ден ще 
има изложба на театрални 
костюми, която ще бъде 
разположена на горното 
фоайе в сградата на нч 
„априлов-Палаузов“, къде-
то се помещава Габров-
ският театър.
 от 18.00 часа Ви каним 
на откриването на специ-
ална изложба от сцено-
графски проекти на една 
от емблематичните фигури 
на дт „рачо стоянов“ – 
покойния ардаш тавукчян, 
работил като щатен сцено-
граф в габровската трупа. 

ДТ "Рачî Стîяíîв" ще îтáележè Межäуíарîäíèя äеí íа театъра ñ 
íарîчíî ñъзäаäеíîтî за 27-мè преäñтавлеíèе "Началî íа ñпектакъла"

ДнЕс от 19 часа албена Колева и димитър бакалов ще гостуват на сцената на 
драматичен театър - Габрово с комедията „секси пране”. Въоръжени с 

наръчник „секс за начинаещи”, алис и Хенри решават да прекарат уикенда в скъп и 
лъскав спа-хотел, за да съживят техния 25-годишен брак. децата са пораснали, стре-
сът и ежедневието са превърнали бурната им любов в навик. В изблик на отчаяние 
алис взима решение посредством този уикенд да сложи край на мъките – да поло-
жат огромно усилие и да спасят брака си, или да се разведат ....

С „Пепел îт пеперуäè” íа Бîрèñлав 
Кîñтîв в Дряíîвî пîñрещат 
Светîвíèя äеí íа пîезèята - 21 март

http://esf.bg/umenia/

