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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
•	 ОТК
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.

РУЖА	ЛЮБЕНОВА

 трийсет и седем го-
дишен мъж от севлиево 
получи една година лиша-
ване от свобода - условно, 
с три години изпитателен 
срок, остана без шофьор-
ска книжка за година и 
ще плати близо 800 лева 
съдебни разноски. 
 това е наказанието му 
за катастрофата, която на-
правил на 2 април м. г. на 
кръстовището между ули-
ците „иван Устабашиев“ и 
„Васил Левски“ в севли-
ево. 
 тези дни подсъдимият, 
с инициали и. П. т., заста-

на пред състав на район-
ния съд в севлиево. При-
знаване на вината и чис-
тото му съдебно минало 
бяха решаващи за по-леко 
наказание, получено след 
споразумение с районната 
прокуратура. то бе одобре-
но от съда и влезе в сила 
като присъда.
 Пътният инцидент ста-
нал късно вечерта на спо-
менатата дата след нару-
шаване на куп изисквания 
от закона за движение по 
пътищата. Шофирал само-
надеяно с двойно по-ви-
сока от изискващата се в 
участъка скорост, под вли-
янието на известно коли-

чество алкохол, преминал 
твърде рисковано през 
изкуствена неравност на 
пътя – „легнал полицай“, и 
завършил с удар в близ-
кото дърво. Пострадали 
трима от спътниците му, 
но двамата – по-сериозно, 
получили счупвания, т. е. 
средни телесни повреди.
 Пред съда и. П. т. се 
призна за виновен, че „...
при форма на вина не-
предпазливост, около 22,10 
часа на 2 април 2018 г. 
в град севлиево, на ул. 
„иван Устабашиев“ и на 
кръстовището, образувано 
между ул. „иван Устабаши-
ев“ и ул. „Васил Левски“, 

при управление на лек 
автомобил марка „ауди“, 
модел „а6“ с рег. № ЕВ... 
ВК, нарушил правилата 
за движение по пътищата, 
както следва: чл. 5, ал. 1, 
т. 1 от здвП, а именно „с 
поведението си водачите 
на МПс не трябва да по-
ставят в опасност живота 
и здравето на хората и 
да причиняват имущест-
вени вреди“; чл. 20, ал. 
1 от здвП - „Водачите 
са длъжни да контроли-
рат непрекъснато пътните 
превозни средства, които 
управляват“; не се съобра-
зил с предупредителен пъ-
тен знак а13 - „изкуствена 

неравност по платното за 
движение“ от ППздвП; не 
спазил забранителен пъ-
тен знак В26 „забранено 
движението със скорост 
по-висока от 30 км/ч.“ от 
ППздвП, като се движил 
със скорост, по-висока 
от разрешената със знак 
В26, а именно с 68 км/ч., 
и при преминаване през 
изкуствена неравност по 
платното за движение за-
губил контрол върху пре-
возното средство, излязъл 
от пътното платно и се 
ударил в крайпътно дърво, 
при което по непредпаз-
ливост причинил телес-
ни повреди на повече от 

едно лице: причинил на 
... средна телесна повре-
да по смисъла – счупване 
на дясна ключица, довело 
до трайно затрудняване 
на движението на десния 
горен крайник, и на ... 
също средна телесна по-
вреда – счупване на ля-
вата раменна (мишнична) 
кост в областта на хирур-
гичната шийка, довело до 
трайно затрудняване на 
движението на левия го-
рен крайник и счупване на 
костите на подбедрицата 
на левия крак, довело до 
трайно затрудняване на 
движението на левия до-
лен крайник, като деяние-

то е извършено в пияно 
състояние (с концентрация 
на алкохол в кръвта от 
0,62 на хиляда), установе-
но по надлежния ред...“
 Малко след катастро-
фата от полицията в се-
влиево бе съобщено, че 
инцидентът е станал „... при 
завой наляво“ и изгубен 
контрол над „ауди“-то от 
страна на водача и. П. т.
 съдебното опреде-
ление, с което споразу-
мението между прокура-
турата и подсъдимия бе 
одобрено, е окончателно – 
без право на обжалвания. 
то вече е в сила и сложи 
точка на този случай.  

Оñъäèха мъж, пîтрîшèл ñпътíèцèте ñè в äървî

ЖЕНИНА	ДЕНЧЕВА

 няколко въпроса от-
прави към общинската ад-
министрация общинският 
съветник от сдс Веселин 
данчев, които получиха 
следните отговори.
 Първият въпрос е - 
възможно ли е поставяне 
на осветително тяло на 
кръстовището на „никола 
Войновски“, „Македония“ 
и „чардафон“, защото там 
пешеходната пътека не 
е осветена и има големи 
проблеми вечер?     
 Вторият въпрос е - 
възможно ли е поставя-
нето на легнали полицаи, 
или на камера на Кат, 
от Шиваров мост почти 
до Кат, защото там, точно 
на пешеходните пътеки до 

МаК и по-нагоре, премина-
ват децата за VI оУ? 
 „има седем катастро-
фи вече - коментира г-н 
данчев. - нощно време 
на тази отсечка пред парк 
„Маркотея“ стават гонки. 
има обаждания до 121 от 
телефон. Възможно ли е 
там да се направи нещо, 
за да се регулира по ня-
какъв начин движението 
нощно време?“
 третият въпрос е от 
жителите на Хаджицонев 
мост. Какво се строи зад 
квартала до стадиона за 
ръгби? започна някакъв 
строеж. носят се слухове, 
че ще се прави старчески 
дом. 
   отговорите на община 
Габрово са следните: 

продължава на стр. 2

 на 1 април – Международният ден на хумора и ше-
гата, Музеят на хумора и сатирата ще отбележи своя 
47-и рожден ден. знайно е, че „най-празният от нашите 
дни е този, в който не сме се засмели нито веднъж.  
През тези вече 47 години - не на шега - тук празен ден 
няма. основан през 70-те години на XX век в Габро-
во, Музеят събира и представя хумор от цял свят, а 
колекциите му съдържат над 50 000 произведения на 
изкуството и етнографски артефакти от над 170 държа-
ви. днес той целогодишно предлага на посетителите си 
богата програма от изложби и събития.
 Както всяка година, Музеят обявява 1 април за ден 
на отворените врати, като специалните празнични про-
яви са безплатни за всички габровци и гости на града. 
През целия ден са предвидени интересни събития за 
всички възрасти. от 10, 14 и 17 часа гостите ще могат 
да видят най-популярните габровски шеги в нова свет-
лина в Шеговити театрални етюди – специален поздрав 
от дт „рачо стоянов“ по случай 1 април. за малките по-
сетители на Музея в празничния ден са предвидени две 
творчески ателиета. от 11:00 часа започва творческата 
работилница за рисуване върху балони „Повече усмив-
ки” – балоните ще са от нас, а усмивките - от малките 
художници. В 14:30 ч. е детската работилница „Малкият 
чарли чаплин“ за изработване на бомбета и мустачки, 
посветена на 130 г. от рождението на чарли чаплин.
 През целия ден посетителите ще имат възможност 
да се снимат в специални рамки по случай 47-ия рож-
ден ден на Музея и да споделят в социалните мрежи 
празника с #47годиниХумор и #yearsHumour.

47 ãîäèíè áез празеí äеí 

Пъстра музикална про-
грама подготвят органи-
заторите на националния 
фестивал „семе българ-
ско“ и община севлиево. 
В рамките на неговото 
шесто издание на сцена-
та в парк „Казармите“ в 
севлиево ще се изявят 
десетки талантливи групи 
от региона.

начало на двудневния 
музикален маратон - 20 
и 21 април, ще постави 
ансамбъл „развитие“ при 
нч „развитие 1870“ - се-
влиево. след официалното 
откриване в съботния ден 
в 10:30 часа ансамбълът 
обещава фолклорна фее-
рия от всички етнографски 
области и кани всички по-
сетители да се хванат на 
хорото.                 стр. 8

 

Аíñамáъл „Тракèя”, Илèя Лукîв è Яíèца в 
VI èзäаíèе íа „Семе áълãарñкî” - Севлèевî

Оáезîпаñяваíе íа áул. „Третè 
март” преäлаãа кîмèñèя

 - Г-н Неков, има ли 
светлина в тунела, наре-
чен пакет „мобилност“?
 - днес стана ясно, че 

антонио таяни реши да 
спази върховенството на 
закона, вместо да вземе 
страна по казуса пакет 

„Мобилност“.
 - Какво означава 
това?
 - това означава отла-
гане на гласуването в тази 
сесия. така че в сесията 
до края на седмицата па-
кета няма да се гласува. 
и трите доклада по па-
кет „Мобилност“ се връщат 
за разглеждане отново в 
Комисията по транспорта. 
това можем да го прие-
мем като частичен успех, 
а не като победа.

продължава на стр. 2

 

Мîмчèл Некîв: „Трèте äîклаäа пî пакет „Мîáèлíîñт” 
ñе връщат за разãлежäаíе в Кîмèñèята пî траíñпîрта”

СТЕФКА	БУРМОВА
 
 Пакетът „Мобилност“, станал популярен като по-
правката „Макрон“, предизвика множество брожения и 
протести от страна на държавите членки на ЕС от бившия 
Източен блок, тъй като ощетява всички превозвачи от 
тези държави. 
 Въпреки множеството разговори, въпреки реализира-
ните протестни действия от страна и на българските 
превозвачи, които категорично не приемат пакета „Мобил-
ност“ в сегашния му вид, поправката Макрон трябваше да 
се гласува вчера. Но вчера пред Европейския парламент в 
Брюксел се е състоял голям протест, в който са се вклю-
чили не само български превозвачи, но и техните колеги от 
Румъния, Полша, Унгария, както и всички български евроде-
путати.
 По „горещата“ тема, свързана с пакета „Мобилност“, 
е разговорът с българския евродепутат от групата на 
Партията на европейските социалисти Момчил Неков.  

СТЕФКА	БУРМОВА

 Физическите лица вече 
могат да проверят в сай-
та на наП дали за тях 
има подадени данни от 
предприятия и от самооси-
гуряващи се лица за из-
плащани доходи, различни 
от тези по трудов договор, 
като например хонорари. 
така гражданите ще могат 
да проверят и попълнят 
коректно годишните си де-
кларации за облагане на 
доходите. 
 Е-услугата „справка за 
изплатени доходи (различ-
ни от трудови) на физиче-
ски лица“ е публикувана в 
Портала на наП за елек-
тронни услуги - https://
inetdec.nra.bg/

продължава на стр. 2

Прîверяваме 
хîíîрарèте ñè 
за 2018 ã. îíлайí

Девîйкèте íа “Чарäафîí” 
прèключèха ñезîíа ñ äве пîáеäè8 
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агенция 
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0877 735 356
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Вашият партньор в 
недвижимото имущество!
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рабоТа прЕдлага
добри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 
11]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 12]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 
11]
поМощник-гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 9]
МЕхана „ФЕнЕри-
ТЕ“ търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 9]
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, 9]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 8]

хигиЕнисТка сЕ търси 
на тел. 0887/396-371. 
[11, 11]
ШоФьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 8]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 8]
ШоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 8]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[24, 8]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 8]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 8]
гоТВач и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 7]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Оси-
гурен е пълен пансион. 
Справки на тел. 0897/863-
027. [11, 6]

„диМас“ ад Търси 
да назначи хора за 
слЕдниТЕ позиции: 
1. МаШинисТи на 
псМ; 2. ШоФьори 
на ТоВарЕн аВТоМо-
бил; 3. аВТоМонТьо-
ри, МЕханик - за-
Варчик; 4. чисТач/
ка-хигиЕнисТ/ка. 
Трудово възнагражде-
ние от 600 лв. до 1200 
лв. Фирмата предла-
га отлични условия и 
постоянна трудова за-
етост. Приема работ-
ници и от Дряново. За 
повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 5]

хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 6]
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, 6]
каФЕнЕ Търси работ-
ничка. Справки на тел. 
0898/903-144. [7, 6]
ФирМа Търси продавач/
ка за магазинче за плодо-
ве и зеленчуци. Справки 
на тел. 0899/89-17-16. [6, 
4]

пицария „гладници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 5]
„булчикън“ ад - Се-
влиево търси да назна-
чи механик промишлено 
оборудване за поддръжка 
на наличните производ-
ствени машини със средно 
техническо образование. 
Справки на тел. 0899/876-
595. [14, 5]
ФирМа „алФрида Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 5]
жЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 4]
ШоФьор - пенсионер, се 
търси на тел. 0887/722-
937. [5, 4]
ТаксиМЕТроВ Шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 3]
Магазин „билла“ в 
червения мол търси слу-
жители в отдел „Сървис“. 
Справки на тел. 0887/95-
00-88. [6, 3]
ФирМа Търси машинни 
оператори - жени, за про-
изводство на опаковки. 
Справки на тел. 0888/31-
45-63. [11, 3]
ноВооТкриВащо за-
ВЕдЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, мияч-
ки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 3]

ФирМа Търси да назна-
чи хигиенист. Двусменен 
режим на работа - тел.  
0885/627-510. [5, 2]
ФирМа Търси шивачки 
прав шев и оверлог. Ра-
ботно време: 8.00 - 16.40 
часа, бул. „Трети март“ 
87, тел. 0889/506-941. 
[11, 2]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 2]
ШоФьор сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 2]
заВЕдЕниЕ Търси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 2]
заВЕдЕниЕ Търси да на-
значи бармани и серви-
тьори, може и без опит. 
Справки на тел. 0896/400-
669. [12, 2]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 1]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[5, 1]
„бодилукс“ спЕШно 
търси мебелист. Справ-
ки на тел. 0898/574-848. 
[10, 1]

рабоТа Търси
почасоВа или надом-
на работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 11]
пазач (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 11]
надоМна рабоТа търси 
тел. 0894/486-199. [12, 1]

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

Концерт на учениците по КласичесКа Китара от МузиКална шКола „звезди в аванс“ 
с преподавател радослав талев 

28 март (четвъртък) от 18.30 ч., ресторант „Егоист“ в МОЛ Габрово

продължава от стр. 1
„относно въпроса ви за 
осветяване на пешеходна-
та пътека на ул. „никола 
Войновски“, в близост до 
кръстовището с ул. „Ма-
кедония“ и ул. „чардафон“, 
беше направен оглед на 
място. Пешеходната пъте-
ка отстои на такова раз-
стояние от стълбовете за 
улично осветление, че ди-
ректно осветяване не би 
могло да се направи без 
допълнителни строителни 
дейности. Ще се търси 
възможност за подобрява-
не осветлението в района. 
на този етап в краткосро-
чен план на пешеходната 
пътека ще бъдат монти-
рани светодиодни пътни 
знаци д17 (пешеходна пъ-
тека).
  Въпросът с безопасност-
та на движението на бул. 
„трети март“, съвместно с 
други жалби от живущи в 
квартала, е разгледан в 
заседанието на комисия-
та по безопасност на 21 
февруари. Мерките, които 
комисията предлага да бъ-
дат изпълнени през 2019 г. 
с цел обезопасяване, са:
 Преди пешеходната 
пътека на кръстовището 
на бул. „трети март“ с ул. 
„балкан“ (пешеходна пъ-

тека до държавно горско 
стопанство) да бъде из-
градена изкуствена нерав-
ност за ограничаване на 
скоростта на движение.
    на пешеходната пътека 
в кръстовището на бул. 
„трети март“ с ул. „Прилеп“ 
да бъдат монтирани све-
тодиодни пътни знаци д17 
(пешеходна пътека).
     от разклона с ул. 
„Мара Гидик“, посока цен-
търа (дясно) на бул. „трети 
март“ да бъде монтиран 
знак В27 (забранени са 
престоят и паркирането), 
за да се очисти платното 
за движение от паркира-
ните автомобили, които 
пречат на движението.
     нужно е регулярно да 
се осъществява контрол 
над скоростта на МПс в 
различни точки по бул. 
„трети март“ от „Пътна по-
лиция“ - Габрово както в 
светлата, така и в тъмната 
част на денонощието, за 
да се следи спазването 
на ограниченията от 40 
км, поставени в различни 
участъци от булеварда.
 По повод третия въ-
прос - издадено е разре-
шение за строеж на „ра-
мус медикъл“ Еоод - со-
фия за дом за стари хора 
в кв. Хаджицонев мост.

Оáезîпаñяваíе íа áул. „Третè 
март” преäлаãа кîмèñèя

продължава от стр. 1
и  е  достъпна с  персона-
лен идентификационен код 
(ПиК) или квалифициран 
електронен подпис (КЕП) 
от всички физически лица, 
имащи разрешен пълен 
достъп до услугите на наП 
и такива с КЕП на упъл-
номощено лице, на които 

е разрешен пълен достъп 
до услугите „Предоставяне 
на данъчна и осигурителна 
информация и информация 
от данъчно-осигурителната 
сметка“. Е-услугата пре-
доставя информация също 
за вида и размера на из-
платения доход, както и за 
удържания данък. от наП 

напомнят, че срокът за по-
даване на декларациите 
за облагане на доходите 
от 2018 г. изтича на 30 
април 2019 г., като дото-
гава трябва да се плати 
и посоченият в тях данък 
за довнасяне. най-бързо 
и лесно декларациите се 
подават онлайн с ПиК или 
електронен подпис.

Прîверяваме хîíîрарèте ñè за 2018 ã. îíлайí

продължава от стр. 1
 - Какво следва оттук 
насетне?
 - оттук насетне пакет 
„Мобилност“ предстои да 
бъде разгледан отново в 
Комисията по транспорт 
следващата седмица. Яд-
рото от Централна Евро-
па – Германия, Франция, 
настояват да го вкарат 
на мини сесия в брюксел 
следващата седмица в чет-
въртък. а ние се опитваме 
да направим така, че в 
този мандат, в този Евро-
пейски парламент да не 
се разглежда този въпрос. 
защото се вижда, че Пар-
ламентът е разделен, кое-
то ще раздели и Европей-
ския съюз по този важен 
въпрос. сега ние продъл-

жаваме да гледаме какви 
процедурни хватки да при-
ложим, за да не влезе на 
разглеждане и гласуване в 
пленарна зала. 
 - продължавате с оп-
итите да отложите раз-
глеждането на пакета 
„мобилност“?
 - точно така. и искаме 
да отложим за разглежда-
не от следващия Европар-
ламент.
 - Има ли шанс за 
това?
  -определено. Както 
сега успяхме да отложим 
разглеждането и антонио 
таяни да се съобрази с 
Правилника на ЕП и да 
го върне обратно в коми-
сия, ние продължаваме да 
оказваме натиск.

 - Единни ли са държа-
вите от бившия Източен 
блок по отношение пакета 
„мобилност“?
 - Можем да кажем, 
че сме обединени – бъл-
гария, румъния, Унгария, 
Литва, Латвия, Полша, за 
да спрем този пакет и 
да намерим най-доброто 
решение през следващия 
мандат. това е целта на 
отлагането.
 - Имате ли подкрепа и 
от някои от старите дър-
жави-членки на Европей-
ския съюз?
 - Можем да кажем, че 
имаме подкрепа от испа-
ния. а проблемът от пакета 
„Мобилност“ е за държави-
те, които са в периферия-
та на Европа.

Мîмчèл Некîв: „Трèте äîклаäа пî пакет 
„Мîáèлíîñт” ñе връщат за разãлежäаíе 
в Кîмèñèята пî траíñпîрта”

„дейността по опазва-
не на горите в регионална 
дирекция на горите - Вели-
ко търново, в частност в 
Габровска област, е добра. 
регионалната дирекция 
като контролен орган, а 
сЦдГ - Габрово като сто-
пански субект е безком-
промисна към служителите 
си, допуснали нарушения. 
Прилагат се всички мерки 
и нормативни документи 
към недисциплинираните 
служители“ – това стана 
ясно от информацията, из-
несена по време на засе-
дание на областния съвет 
по охрана на горите, ри-
бата и дивеча, ръководено 
от заместник областния 
управител росен Цветков. 
В дневния ред беше вклю-
чен анализ на състоянието 
и опазването на горските 
територии на територията 
на област Габрово през 
2018 година от рдГ – Вели-
ко търново, както и инфор-
мация от отдел „рибарство 
и контрол – Централен ду-
нав” – офис Габрово, към 
иара за превенция и кон-
трол на рибарство и аква-
култури  за същия период.

„съвместната работа 
по опазването на горите, 

рибата и дивеча трябва да 
продължи с нестандарт-
ните форми и начини на 
действие, противодейства-
щи на нарушителите по не-
законната сеч и транспорт 
на дървесина от горските 
територии“ - коментира 
представител на регионал-
ната дирекция по време 
на заседанието и допъл-
ва, че е необходимо да 
продължат проверките в 
дървопреработващите це-
хове и складове от всички 
институции, имащи пряко 
отношение. 

В цифри анализът на 
дейността на рдГ - Ве-
лико търново по отноше-
ние територията на област 
Габрово показва извърше-
ни 3 247 бр. проверки, 
от които: 903 бр. моторни 
превозни средства; 509 бр. 
обекти за добив на дър-
весина; 245 бр. обекти за 
складиране, преработка 
и търговия с дървесина 
и нГП; 701 бр. ловци и 
121 бр. риболовци и 665 
бр. други физически лица.  
През ревизирания период 
януари - декември 2018 
година от съставените 249 
бр. аУан са издадени 158 
бр. наказателни постано-

вления и са влезли в сила 
129 бр. По издадените 
нП са наложени глоби в 
размер на 11750 лв., иму-
ществени санкции - 1100 
лв., обезщетения - 575 лв., 
и парична равностойност 
на предметите на нару-
шението - 353 лв. 97% от 
нарушенията са по закона 
за горите и са главно за 
незаконна сеч, съхранение 
и транспорт на дървесина. 
тези нарушения придоби-
ват масов и организиран 
характер, констатират от 
регионалната дирекция.  
обект на посегателство са 
почти всички гори.  

за изминалата 2018 го-
дина дейността на иара 
на територията на област 
Габрово показва 47 изда-
дени актове за установя-
ване на административни 
нарушения, също толко-
ва издадени наказателни 
постановления, от които 
влезли в сила 37 бр. иззе-
ти са 195 м мрежи; 220 са 
извършените проверки, от 
иззетата риба 50 кг е да-
рена. издадените билети 
за любителски риболов от 
офис Габрово и от сдруже-
нията, регистрирани по чл. 
11 от зра, са 14 141 бр.

Заñеäаíèе íа ОáС пî îхраíа 
íа ãîрèте, рèáата è äèвеча

РУЖА	ЛЮБЕНОВА

 Покриви и спомага-
телни постройки горяха 
в понеделник, 25 март, в 
селата добромирка, се-
влиевско и Цвятковци, Га-
бровско. и двата - заради 
необмислено палене на 
открит огън близо до сгра-
да. севлиевската пожарна 
получила съобщението за 
горящите сгради в добро-
мирка по обяд на 25 март. 
бързината на петимата ог-
неборци с два автомоби-
ла, притекли се на помощ, 
не помогнала, част от по-
крива и спомагателните 
сгради вече били опожа-
рени. близо запаленият 
огън, плюс разнасящият 
искри вятър взели своето.
 По същото време и по 
същия начин е бил унищо-
жен и покрив на селски 
имот в габровското село 
Цвятковци. и там четири-
ма пожарникари се отзо-
вали на сигнала за помощ, 
но покривната конструк-
ция изгоряла.
 часове по-късно същия 
ден горя и лек автомобил 
на ул. „дядо Фильо радев” 
в севлиево. няма постра-
дали хора, по автомобила 
са нанесени щети.

Пîжарè в Дîáрîмèрка 
è Öвяткîвцè, èзãîряха 
пîкрèвè зараäè запалеí 
íаáлèзî îãъí è вятър



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 28 март 2019 г., година XV, брой 13 (3226)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

28 ч Препп. иларион и стефан. свщмчци 
Георги, еп. загорски и Петър, презв. Мъгленски. 
св. мчк Енравота-боян, княз български
29 п Преп. Марк, еп. аретусийски и св. Ки-
рил, дякон (Прежд. лит.) (Вечерта Малко пове-
черие с богородичен канон и акатист III статия) 
(тип. с. 433)
30 с Преп. Йоан Лествичник (злат. лит.) (тип. 
с. 431)
31 н U 3 неделя на Великия пост Кръстопо-
клонна. Преп. ипатий, еп. Гангърски. Гл. 3, утр. 
ев. 11, ап. Евр. 4:13-5:6 (с. 329) лит. ев. Мк 8:34-
9:1 (Вас. лит.) (тип. с. 433)
1 п Преп. Мария Египетска. св. свщмчк аврамий 
български
2 в Преп. тит чудотворец
3 с Преп. никита изповедник, игумен Мидикий-
ски (Прежд. лит.) (тип. 436)
4 ч Преп. Йосиф Песнописец и Георги в Малея. 
св. свщмчк никита серски

28 март - 4 април

ДАНИЕЛ	ВАСИЛЕВ
 
 Хиляди чудеса се случ-
ват с помощта на свети 
Ефрем нови по целия свят. 
след като и в българия 
започна да става популя-
рен великият божий угод-
ник, много хора се обръ-
щат молитвено към него 
и у нас всекидневно се 
случват чудеса от различ-
ни части на страната ни. 
Публикуваме без редакция 
едно от чудесата на вели-
комъченик Ефрем нови, 
което се е случило през 
декември месец 2018 годи-
на и е част от новото и до-
пълнено издание на книга-
та „свети великомъченик и 
чудотворец Ефрем нови“, 
с автор ангел бончев. 
 

Не ñъм èíвалèä 
áлаãîäареíèе íа 
Светè Ефрем
 счупих си крака през 
декември 2017 година. 
Приеха ме в болницата 
на „Пещерско шосе“ в 
Пловдив за операция и ми 
сложиха планка, трябваше 

да лежа 2-3 месеца, да 
съм обездвижена. Минаха 
3 месеца, после още 3 
и още 3, стана година, а 
аз не можех изобщо да 
се движа. изход от си-
туацията не се виждаше. 
Година след операцията 
моята приятелка Вили ми 
каза: „Мила, ще ти дам 
една книга, ще я четеш 
постоянно, лягаш, ставаш, 
четеш, молиш се на све-
тията. Казват му светка-
вицата, помага за страш-
ни болести, трябва и на 
теб да помогне. нещата 
вървят на зле, ти не се 
оправяш. на теб само бог 
и светиите могат да ти по-
могнат“. аз я послушах, и 
без това нямаше какво да 
правя, бях прикована на 
легло. Прочитайки книга-
та с молитвите, ми дойде 
едно вътрешно внушение, 
прозрение. дойде ми тази 
мисъл, да, че трябва да 
взема и второ мнение, че 
трябва да отидем в со-
фия. на другия ден су-
тринта запалихме колата 
и тръгнахме за столицата. 
Веднага с пристигането и 
установяване на състоя-

нието ми ме поставиха на 
операционната маса. аз 
се молех на свети Ефрем 
нови, възлагах на него на-
деждите да стори чудото 
и аз да се оправя, защо-
то бях инвалид. оказа се, 
че двете счупени кости 
са били раздалечени на 7 
милиметра, има луфт и не 
може да заздравеят. Кос-
тите са се калцирали по 
неправилен начин и с това 
разстояние между тях при 
едно по-голямо натоварва-
не е щяла да се счупи на-
ново костта. направиха ми 
много тежка и продължи-
телна операция, при това 
и иновативна, с използва-
не на кост от реброто ми, 
която поставиха в бедрото 
ми. Един месец по-къс-
но се чувствам добре. на 
36-я ден станах, започнах 
рехабилитация, движа се 
с проходилка, мога да се 
обслужвам сама. от ден 
на ден съм по-добре. не 
е случайна срещата ми 
със свети Ефрем нови и 
неговата помощ свише, за-
щото аз можех да осака-
тея. докторите в Пловдив 
искаха още 4 месеца да 

ме оставят обездвижена 
и какво щях да правя?! 
Моята приятелка също се 
молеше непрекъснато за 
мен. тя казва, че помо-
щта е от него – от свети 
Ефрем. ако не беше той, 
сега щях да съм инвалид. 
слава на бога и на све-
тия великомъченик Ефрем! 
имам негова икона на 
нощното шкафче, книгата 
е до мен, благодарна съм 
му! Всяка вечер му се 
моля и целите ми надеж-
ди са в него. Вярвам, че 
с божията помощ и за-
стъпничеството на свети 
Ефрем нови ще захвърля 
проходилката и ще мога 
да ходя без нея. 
 икона с частица от мо-
щите на св. Ефрем нови 
беше посрещната за по-
клонение в Габрово на 16 
март и във Велико търно-
во на 17 март с благосло-
вението на Великотърнов-
ския митрополит Григорий.
 В Габрово светинята 
пристигна в храм „Успение 
богородично“ и бе изложе-
на за поклонение през це-
лия ден. В храма бе отслу-
жен молебен за здраве, а 

след него бяха предста-
вени книгите „свети вели-
комъченик и чудотворец 
Ефрем нови“ и детската 
„светецът светкавица“.
 специален гост на 
представянето бе гръцкият 
певец никос Месогитис, 
който е и представител 
на Месогийската митро-
полия на Гръцката църква. 
Гостът сподели личните си 
преживявания, свързани 
със св. Ефрем нови. През 
2011 г. никос Месогитис 
е един от тримата души, 
присъствали на отваряне-
то на раката с мощите на 
свети Ефрем в гръцкия 
град неа Макри, малко 
преди канонизацията на 
светеца. той разказа за 
почитта на гърците към 
свети Ефрем и някои от 
чудесата, които са се слу-
чили лично на него по мо-
литвите на свети Ефрем, 
като последното е от януа-
ри тази година.
 Книгата „свети вели-
комъченик и чудотворец 
Ефрем нови“ може да по-
ръчате на 0898802638 и на 
angel_bonchev@tvevropa.
com, пише православие.бг.

ПРАВОСЛАВИЕ.БГ	

 на 26 март негово Ви-
сокопреосвещенство ру-
сенският митрополит наум 
се е срещнал с негово 
светейшество Вселенския 
патриарх Вартоломей в 
патриаршеската резиден-
ция във Фенер, истанбул.
 „В сърдечна обста-

новка двамата проведо-
ха братолюбив разговор, 
обсъждайки различни 
въпроси. българският ар-
хиерей беше посрещнат 
в патриаршеския дом от 
архимандрит Харалампий, 
служащ в бурса, и дими-
тър атанасов от българ-
ската църковна общност в 
истанбул. 

Руñеíñкèят мèтрîпîлèт Наум 
ñе ñрещíа ñ Вñелеíñкèя 
патрèарх Вартîлîмей

ДВЕРИ	НА	ПРАВОСЛАВИЕТО

 По официални данни 
днес в австрия живеят от 
400 до 450 хиляди право-
славни християни, съоб-
щи в свой репортаж за 
православието в страната 
националното австрийско 
радио. Предаването, пос-
ветено на началото на Ве-
ликия пост при православ-
ните, изнесе интересни 
данни за църковния живот 
в австрия. данните обаче 
са от последното преброя-
ване през 2001 г. и затова 
се смята, че истинският 
брой на православните 
християни днес е много 
по-висок. според митро-
полията на Вселенска пат-
риаршия в австрия живеят 
между 750 и 800 хиляди 
православни християни.
 Православната общ-
ност е втората по голе-
мина след римокатоличе-

ската общност в австрия, 
като православните са 
разделени в седем юрис-
дикции: на Вселенска, ан-
тиохийска, българска, Гру-
зинска, румънска, руска 
и сръбска патриаршия. те 
са представени в събра-
нието на православните 
епископи в австрия, което 
е под председателството 
на митр. арсений от Кон-
стантинополската църква.
 според репортажа на 
австрийското национално 
радио, 35 хиляди от пра-
вославните са подчинени 
на Вселенска патриаршия, 
по 40 хиляди на Москов-
ска, българска и румънска 
църква, докато най-много-
бройни са православните 
вярващи, принадлежащи 
към сръбската православ-
на църква – около 300 хи-
ляди.
 религия-православие 
изучават над 10 хиляди 

ученици в началното и 
средното образование. 
Предметът се преподава 
от 80 учители, определя-
ни от митрополит арсений 
като компетентна власт. 
съществува и специална 
структура, която координи-
ра тяхната дейност.
 В края на 2017 г. митр. 
арсений обяви изгражда-
нето на първия правосла-
вен манастир в австрия, 
разположен в провинция 
бургенланд, в източната 
част на страната, до гра-
ницата с Унгария. интерес-
но е, че за изграждането 
на православния манастир 
e бил проведен местен ре-
ферендум, тъй като идеята 
е имала противници. ре-
зултатите от референдума 
са положителни и изграж-
дането на манастира за-
почва, като се очаква той 
да бъде завършен до края 
на 2019 г.

Чуäî! Жеíа îт Плîвäèв прîхîäè 
ñлеä мîлèтва към Светè Ефрем Нîвè

ДВЕРИ	НА	ПРАВОСЛАВИЕТО
 излезе от печат сбор-
никът, озаглавен „дневни-
кът на Етерия. Peregrinatio 
ad Loca Sancta. Покло-
нение до светите земи. 
Литургичен извор. текст, 
коментар, интерпретация 
на Университетско изда-
телство „св. Климент ох-
ридски“. съставител на из-
данието е доц. д-р д. иван 
иванов, преподавател по 
Литургическо богословие 
в богословския факултет 
на софийския универси-
тет. този важен извор за 
раннохристиянската епоха 
за първи път се превежда 
от латински на български 
език и се издава с научни 
коментари и бележки.
 освен превод на бъл-

гарски език на дневника 
и коментар на латинския 
текст в него, изданието 
включва и: литургичен ко-
ментар, анализ и интерпре-
тация на свидетелствата 
за богослужението по све-
тите места с паралели от 
богослужебната традиция 
на Църквата; анализ на 
библейско-археологични, 
топографски, духовно-аске-
тични и катехични свиде-
телства от разглеждания 
период. сборникът е със-
тавен след близо двуго-
дишна работа по Проекта 
№ 80-10-183 при Фонд „на-
учни изследвания“ на сУ 
„свети Климент охридски“. 
над изданието работи нау-
чен екип от преподаватели 
от богословския факултет 

в състав: доц. д-р д. иван 
иванов – автор на пред-
говора, увода и втората 
глава, доц. д-р Екатерина 
дамянова, доц. д-р Кос-
тадин нушев, доц. д-р ан-
дриан александров и ди-
митър Шишиев – автори на 
статии в третата глава, гл. 
ас. д-р иван илиев – пре-
водач на латинския текст 
в първа глава, гл. ас. д-р 
димитър димитров – бого-
словски редактор, и гл. ас. 
д-р росен русев – корек-
тор на гръцките текстове.
 изданието е ценно 
заради важните свидетел-
ства за раннохристиянска-
та епоха, за формирането 
на християнския култ и бо-
гослужебните последова-
ния на Църквата, особено 

в периода от I до IV век.
 текстът на Пътеписа на 
Етерия се определя като 
литургичен извор, при-
надлежащ към западните 
църковни писатели от пе-
риода IV-V вeu, предвид 
произхода на автора, но 
реално той предава бого-
служебните последования 
на изтока, по-специал-
но в Йерусалим през IV 
век, и се оказва основен 
писмен паметник, свиде-
телстващ за развитието на 
богослужението (предимно 
предпасхалния и следпа-
схалния период). според 
преданието Етерия е била 
богата аристократка от Га-
лия и вероятно монахиня.
 Както свидетелства 
текстът на дневника, в 

края на IV век Етерия е 
посетила светите земи и 
е описала богослужебната 
традиция на Йерусалим-
ската църква. В края на IV 
век тя предприема дълго 
поклонническо пътуване 
до светите места в Йе-
русалим и изключително 
подробно описва после-
дованията, използвани в 
Йерусалимската църква по 
отношение на богослуже-
нието, на Литургията, на 
празниците, на особено-
стите за празнуването на 
Пасха – Възкресение, Въз-
несение, рождество Хри-
стово, практиката в служе-
нието на свещенослужеб-
ните и църковнослужеб-
ните степени, живота на 
монасите и техните общно-

сти, особеностите на Евха-
ристията и на свързаните 
с нея тайнства, предимно 
Кръщението, светите мес-
та, храмове и светилища, 
молитви и обреди.
 изданието на българ-
ски език го направи дос-
тъпен за по-широк кръг 
читатели и изследователи. 
той се публикува със съ-
ответните научни-критич-
ни текстове, коментари и 
анализи, които, от една 
страна, ще запълнят липса-
та на информация за този 
писмен паметник в нашето 
научно пространство, а от 
друга – ще допринесат за 
допълнително обогатяване 
на познанието за древната 
литургическа и богослужеб-
на практика на Църквата.

Пîлîвèí мèлèîí ñа правîñлавíèте 
хрèñтèяíè в Авñтрèя

Нîва кíèãа: „Дíевíèкът íа Етерèя. Peregrinatio ad Loca Sancta. Пîклîíеíèе äî Светèте земè”
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ВАЛЕНТИН	ВЕЛЧЕВ

 Всяка година на границата 
между зимата и пролетта за-
почва епичната битка на Пра-
вославието с езичеството, за 
да завърши малко след Коле-
да. но радостта от победата е 
твърде краткотрайна, защото 
само след около месец страс-
тите отново се развихрят, а 
войната се подновява с нова 
сила! и така, трябва ли да 
честваме тези толкова обичани 
от народа ни празници, свър-
зани с коледуването, зарязва-
нето на лозята, мартениците, 
кукерите и пр.? не се ли връ-
щаме към езичеството? и няма 
ли да отпаднем от православ-
ната си вяра? да разгневим 
бога като идолопоклонници?
 за да изясним този въпрос, 
ще се върнем още в зората на 
християнството. В книгата „де-
яния апостолски“ (15:1-5) се съ-
общава, че някои от еврейските 
християни, принадлежащи към 
фарисейската секта (т. нар. „ле-
галисти“), са учели езичниците, 
че ако не се обрежат, не могат 
да се спасят. тоест спасението 
според тях се получава не само 
чрез вяра в Христа, а като 
се спазва и Моисеевия закон. 
Полемиката, свързана с този 
въпрос, е разгледана от ап. 
Павел в редица негови посла-
ния, но основно в Послание до 
галатяни. самият той е донесъл 
благовестието по този край и е 
основал местните църкви (Гал. 
4:13). навсякъде обяснявал на 
вярващите, че законът остава 
валиден единствено в неговото 
духовно измерение: „… нито е 
обрязване онова, което е вън-
кашно в плътта; … а обрязване 
е това, което е на сърцето, 
в духа“ (Гал. 6:15; рим. 2:28, 
29). Легалистите дошли след 
него, като искали да наложат и 
буквалното спазване на запо-
ведите (Гал. 1:6-9; 3:1-3). В пос-
ланието си апостолът казва на 
своите духовни чеда следното: 
„ако желаете да следвате дори 
една заповед според плътското 
й постановление, длъжни сте 
да изпълните и всичкия Моисе-

ев закон, защото той предста-
влява едно неразривно цяло“ 
(ср. Гал. 5:3). например, за да 
се извърши обрязването, са 
необходими свещеници, а те 
са свързани с храма и цялата 
ритуална жертвена система на 
стария завет.
 Проблемът е бил много съ-
ществен и затова е разгледан 
на апостолския събор в Йеру-
салим. По вдъхновение от св. 
дух е взето следното решение: 
от физическите разпоредби на 
закона християните измежду 
езичниците да изпълняват само 
следните необходими неща – 
„да се въздържате от идолски 
жертви и от кръв, от удавнина 
и от блудство, и да не правите 
на други онова, което не е вам 
угодно“ (деян. 15:20-29). апосто-
лът е категоричен: „Вие, които 
желаете да се оправдавате 
чрез закона, отметнахте се от 
Христа, отпаднахте от благода-
тта“ (Гал. 5:4). затова всички, 
които проповядват, че спасе-
нието се получава не един-
ствено чрез вяра в Христа, а 
като се спазва и Моисеевия 
закон, носят друго благовестие 
(евангелие) и трябва да бъдат 
предадени на анатема, т. е. 
отлъчване от Църквата (ср. Гал. 
1:8, 9).
 Малко по-късно обаче една 
случка от живота на ап. Павел 
ни кара да недоумяваме – той 

сякаш изневерява на собстве-
ните си думи и постановления, 
като поради страх от юдеите 
решава да се покаже като за-
щитник на закона!
 нека се спрем по-подробно 
на този текст:
 „Когато стигнахме в Йе-
русалим, братята ни приеха с 
радост. на другия ден Павел 
влезе с нас при иакова; дой-
доха и всички презвитери. и 
като ги поздрави Павел, разка-
за им едно по едно всичко, що 
бог бе сторил между езичници-
те чрез неговата служба. а те, 
като чуха, славеха бога; и ре-
коха му: виждаш, брате, колко 
десетки хиляди са повярвалите 
иудеи, и те всички са ревните-
ли на закона. а за тебе много 
им е говорено, че учиш всички 
иудеи, които са между езични-
ците, да отстъпят от Моисея, 
като казваш да не обрязват че-
дата си, нито да постъпват по 
обичаите. и тъй, какво да се 
прави? бездруго ще се стече 
много народ, защото ще чуят, 
че си дошъл. направи, прочее, 
що ти казваме: у нас има чети-
рима мъже, които са си дали 
оброк. Вземи ги, очисти се с 
тях и тегли им разноските да 
си острижат главата, и всички 
да узнаят, че каквото са чули 
за тебе, не е нищо, но че и ти 
сам следваш да пазиш зако-
на. а за повярвалите езичници 

ние писахме, като решихме 
да не пазят те нищо такова, 
а само да се въздържат от 
идолски жертви, от кръв, от 
удавнина и от блудство. тогава 
Павел взе ония мъже и като 
се очисти с тях, на другия ден 
влезе в храма и обяви деня, в 
който се навършват дните на 
очистянето и в който ще се 
пренесе за всекиго едного от 
тях принос. а когато щяха да се 
свършат седемте дена, асий-
ските иудеи, като го видяха в 
храма, побуниха целия народ и 
туриха ръце на него, викайки: 
мъже израилтяни, на помощ! 
тоя човек учи всички нався-
къде против народа, против 
закона и против това място; 
при това още и елини въведе в 
храма, та оскверни това свято 
място. защото преди това бяха 
видели в града с него ефесеца 
трофима и мислеха, че Павел 
го е въвел в храма. Целият 
град се раздвижи и народът се 
стече. и като хванаха Павла, 
повлякоха го навън от храма; и 
веднага вратата бидоха затво-
рени“ (деян. 21:17-30).
 не е трудно да се досе-
тим какъв е отговорът на тази 
привидна дилема с „отстъпле-
нието“ на Павел. дори след 
възкресението и възнесението 
на Христа еврейските христи-
яни са продължили да се при-
държат към постановленията 
и празниците на Моисеевия 
закон. те са вършели това не 
като условие за спасение, а 
за да декларират принадлеж-
ността си и да запазят обли-
ка на своята народност. след 
разрушаването на Йерусалим 
евреите за близо две хиляди 
години са били разпръснати по 
всичките краища на земята, но 
благодарение на традициите си 
са съхранили народностната 
си идентичност (дори и онези 
от тях, които през вековете са 
изгубили вярата си в бога!).
 а какво съветва християни-
те измежду езичниците апос-
тол Павел? има едни думи, 
които, ако не знаехме със си-
гурност, че са негови, биха се 
сторили направо кощунствени 
на съвременните поборници 
и ревнители за чистотата на 

вярата! апостол Павел твърди, 
че няма нищо нередно дори 
да седим в идолско капище и 
да ядем месото от животните, 
принасяни в жертва на ези-
ческите богове, щом притежа-
ваме християнско съзнание, 
че има само един бог и че 
„Господня е земята и онова, 
що я изпълня“ (1 Кор. 8 гл.; 10: 
26). (разбира се, той прави уго-
ворката да не го вършим, ако 
наоколо има братя, които са 
слаби във вярата и биха поми-
слили, че така се прекланяме 
пред идолите.) с други думи, 
ние като християни трябва да 
сме изпразнили вече ума си 
от всякакви митологии, легенди 
и суеверия, за да бъдем сво-
бодни и да вършим всичко с 
благодарение към нашия бог и 
спасител – творец на вселена-
та и природата, на видимия и 
невидимия свят!
 разсъждавайки в глава 14 
от Посланието до римляни в 
идентичен контекст, апостолът 
заявява, че „немощният във 
вярата яде само зеленчук“ (вж. 
рим. 14:2), т. е. ограничени-
ята и страхът от „ястията [а 
и всякакви други неща!], що 
бог е създал да ги ядат с 
благодарност верните“ (1 тим. 
4:3) са признак за слабост и 
инфантилност в християнското 
ни израстване. Малко по-на-
татък той отбелязва същото и 
по отношение на дните и праз-
ниците: „Един различава ден 
от ден, а друг смята всички 
дни еднакви. Всеки да постъп-
ва, според както е напълно 
уверен в ума си“ (рим. 14:5). 
В римската църква е имало 
не малко юдеи-християни (виж 
поздравите на Павел – рим. 16 
гл.), които са спазвали своите 
празници – сукот, Ханука, рош 
Хашана, Йом Кипур и др. за да 
не се опитват последните да 
се налагат, или пък езичниците 
да им забраняват да следват 
традициите си, е била дадена 
свобода на всички да тачат 
своите народностни и лични 
празници, което говори, че 
това не е накърнявало устоите 
на християнската вяра.
 но някой ще възрази: „ста-
розаветните празници са даде-

ни от бога, а онези, които имат 
езически корен, постоянно ни 
напомнят и могат да ни върнат 
към религии и митологии, дъл-
боко противни нему!“. само че 
ние още в началото казахме, 
че спазването на Моисеевия 
закон като условие за спасе-
ние води до отпадане от хрис-
тиянската вяра. тоест, ако не 
внимаваме с отношението си 
към тях, тези празници могат 
да се окажат също толкова 
„опасни“, колкото и езически-
те! Преди няколко години във 
Фейсбук попаднах на група 
етиопски християни от саЩ, 
които се възприемаха като 
„единствените истински юдеи“ 
(останалите били хазари). ока-
за се, че те още поддържат 
легалистичната ерес! Когато 
зададох на един българин от 
тяхното общество (издигнал се 
до проповедник и учител) въ-
проса: „трябва ли да се обряз-
ваме?“, той ми отговори бук-
вално следното: „ако искаш 
да застанеш под кръвта на 
иисус, защото необрязан мъж 
не може да участва в Пасхата, 
и ако искаш да се кръстиш по 
бога, трябва да се обрежеш. а 
ако спасението ти не те инте-
ресува, не се обрязвай“. Както 
се казва, „без коментар“!
 разбира се, както са казва-
ли древните римляни, злоупо-
требата не обезсмисля правил-
ната употреба!
 Ще завърша с един чу-
десен цитат от статията на 
андрей романов, посветена на 
мартениците, „за бога, бра-
тя, носете си ги спокойно!”: 
„битието на народа може да 
се оприличи на град или кре-
пост с външни и вътрешни 
стени. Външните стени – това 
са културата, езикът, обичаите, 
традициите. Вътрешната кре-
пост е вярата и светинята. ако 
превземат външните стени, ще 
превземат и вътрешните. Взе-
мат ли ни нацията, културата, 
обичаите, езика, ще ни вземат 
и православната вяра – със 
сигурност! не се съмнявайте в 
това! и затова – да браним на-
шата крепост, кой където може 
и както може. докато тя все 
още съществува…“.

БПЦО	„СВ.	АМВРОСИЙ	
МЕДИОЛАНСКИ“

 През време на Великия 
пост християните се вглеждат 
в личния си духовен живот и 
се опитват според своите въз-
можности да отдадат сърцето и 
душата си на бога – с молитви, 
пост и участие в пълнота в 
тайнствата на Църквата Хри-
стова. разбира се, този начин 
на живот е добре да се води и 
извън тези особени в духовно 
отношение дни – през целия ни 
живот.
 В дните на поста всеки 
християнин усеща подкрепа-
та на духовника и църковната 
общност, която е една благо-
датна среда за духовно възпи-
тание и израстване. още по-
хубаво, благодатно и душепо-
лезно е, когато тази подкрепа 
се оказва и от архипастиря на 
епархията. такава радост усе-
тиха българските православни 
християни в италианските гра-
дове болония и Милано през 
първата седмица на Великия 
пост.
 на 15 март в столицата на 
италианската област Емилия-
романя пристигна на посеще-
ние западно- и средноевропей-
ският митрополит антоний, кой-
то беше посрещнат от почетния 
консул на република българия 
за областта инж. Франко Ка-
стелини, от представителя на 
римокатолическата църква в 
града о. Карло, както и от 
свещ. стефан Паликаров, който 
духовно обгрижва българската 
православна църковна община 
в Милано.
 още същия ден се прове-
де среща между митрополит 
антоний и архиепископа на бо-
лония монс. Матео дзупи. на 
нея бяха дискутирани въпроси, 

свързани с римокатолическо-
православния диалог (в който 
бПЦ не участва повече от 20 
г., бел. ред.), проблемите на 
околната среда, грижата за 
младите, засегнати от икономи-
ческата криза, както и възмож-
ността за духовна подкрепа на 
православните българи, които 
живеят в италия и искат да 
водят пълноценен християнски 
живот. беше засегната и тема-
та за предстоящото посещение 
на папа Франциск в българия в 
началото на месец май т. г.

 същата вечер беше органи-
зирана среща и в българско-
то консулство в болония, на 
която присъстваха митрополит 
антоний, посланикът на репу-
блика българия в италия то-
дор стоянов, почетният консул 
инж. Франко Кастелини като 
любезен домакин на срещата и 
свещ. стефан Паликаров.
 на следващия ден, тодоро-
ва събота, митрополит антоний 
оглави св. Литургия, на която 
се събраха българи от града 
и областта. В богослужението, 

извършено в криптата на кате-
дралния храм на болоня „св. 
Петър“, любезно предоставена 
от архиепископа на града, за-
едно с архиерея служи свещ. 
стефан Паликаров. Песнопени-
ята се изпълняваха от покане-
ния за случая богослов и певец 
димитър арнаудов. В богослу-
жението помагаше иподякон 
Виктор-Емануил Паликаров, 
син на о. стефан. По време на 
богослужението към св. При-
частие пристъпи и представите-
лят на Вселенската патриаршия 
в болония архимандрит дио-
нисий, приятел на българската 
общност в града.
 след службата богомолците 
се събраха в специална зала, 
за да разговарят лично с мит-
рополит антоний и да общуват 
с него.
 на следващия ден, Право-
славна неделя, митрополитът 
оглави св. Литургия в град Ми-
лано, където беше очакван с 
радост от нашите сънародници, 
изпълнили храма. Преди св. 
Литургия той пострига за четец, 
певец и свещоносещ димитър 
иванов – българин, живеещ в 
Милано. той е 
баща на най-
малкия иподя-
кон на българ-
ската църковна 
община – Ми-
келе (Михаил). 
така на св. 
Литургия пома-
гаха и тримата 
иподякони на 
енорията.
 В празнич-
ното богослу-
жение взеха 
участие и бъл-
гари, специал-
но дошли за 
св. Литургия от 

Цюрих и Женева (чийто свеще-
ник беше освободен наскоро и 
сега нямат богослужения, бел. 
ред.). те споделиха духовна-
та радост от участието си на 
Христовата трапеза заедно със 
сънародниците си, живеещи в 
италия. Песнопенията на служ-
бата се изпълняваха отново 
от димитър арнаудов, който 
заедно с енорийския настоятел 
николай Граминов разкри в 
пълнота красотата на източно-
то пеене.
 след отпуста митрополитът 
благослови сънародниците от 
Милано, като им благодари за 
топлия прием и даде своите ду-
ховни наставления към тях, как-
то и благословение за успеш-
но и спасително преминаване 
през дните на Великия пост.
 свещ. стефан Паликаров 
благодари на митр. антоний от 
името на църковното настоятел-
ство на бПЦо „св. амвросий 
Медиолански“ за посещението 
и тържествените съвместни бо-
гослужения в началото на св. 
четиридесетница. Енорийският 
свещеник благодари и на таня 
димитрова, генерален консул 

на република българия в град 
Милано, за нейната постоян-
на подкрепа за българската 
православна общност. о. сте-
фан подчерта, че без нейното 
съдействие разрастването на 
духовната мисия в областта не 
би ставало с такива бързи тем-
пове.
 след това се състоя среща 
на митрополит антоний с бъл-
гарската енория, която беше 
едно продължение на духовна-
та радост от богослужението. 
архиереят беседва с хората 
за техните трудности, духовни 
търсения и помощта, която на-
мират в Църквата.
 Енорийското ръководство 
на българската православна 
църковна община в Милано из-
казва дълбока благодарност на 
инж. Кастелини и инж. Йордан-
ка рангелова за помощта при 
организацията на посещението 
на българския митрополит в 
италия. благодарение на тяхна-
та подкрепа нашите сънародни-
ци в северна италия преживя-
ха радостта от духовното обще-
ние с архиерея и взеха участие 
в празничните богослужения.
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често войникът ще се почувства 
уморен, ще му докривее нещо 
- кому ще изкаже мъката си? 
разбира се, на своя другар. на 
войника ще потрябва нещо не-
обходимо. от кого ще го поис-
ка? разбира се, от своя другар.
 и хиляди още нужди и по-
требности, с които взаимно вой-
ниците си помагат в казарма-
та. защото всичките образуват 
едно голямо семейство, където 
всички се чувстват като братя и 
като такива трябва да си пома-
гат и обичат.
 Казармата е училище за 
другарство. там се нарежда и 
тази висша добродетел, която 
заедно с другите военни добро-
детели прави войската силна, 
здрава, непобедима. 
 Военното другарство е ос-
новата на военния живот и 
дисциплина. без другарство 
войската не може да същест-
вува. без него тя не е здраво 
сплотена и не е способна да 
побеждава. Една рота настъпва. 
за да успее в целта си, тряб-
ва съседната рота да й помог-
не. но нейните войници мразят 
войниците от първата рота и не 
отиват да помагат на съседите. 
резултати: ротата дава много 
жертви, претърпява неуспех, а 
това е общ неуспех за дружина-
та, полка и армията.
 Военното другарство съз-
дава трайни връзки, на взаим-
на любов между войниците. 
Взаимното спомагане и добри-
те отношения създават доверие 
между тях. Всички войници от 
отделението, взвода, ротата и 
дружината се чувстват близки, 
помагат си взаимно, почитат се 
и се уважават. Ето това създава 
искреното военно другарство, 
което в боя кара войниците да 
се пожертват един за друг. 
 Военното другарство подтик-
ва войниците в тяхната служба 
и в боя не към омраза, а напро-
тив - към взаимно подпомагане, 
към съгласие и сговор, то кара 
войника да вижда своята чест 
в честта на всички войници, 
своите стремежи и идеали - в 
стремежите и идеалите на всич-
ки войници. 
 а какво трябва да прави от-
делният войник, за да се добие 
това хубаво военно другарство 
в казармата, което е тъй необ-
ходимо и вън от нея?
 Добрият другар знае, че ка-
зармата е голяма къща. за да 
има успех в работата на къща-
та, трябва всички членове да 
работят задружно, да си пома-
гат и обичат. тъкмо това прави 
войникът в казармата. той по-
мага винаги на своя другар: на 
учение, поход или в боя. Помага 
му с добра воля и с желание, 
иска искрено да му услужи. не 
за похвала или награда, а само 
защото сърцето му подсказва 
да помогне, да направи добро.
 Добрият другар по този на-
чин ще спечели доверието и 
обичта на тоя, комуто е помог-
нал. и когато, на свой ред, той 
има нужда от нещо - другарят 
ще му помогне. и по този начин 
ще се създадат добри другарски 
и братски връзки между всички 
войници. 
 Добрият другар никога не 
говори обидни думи: псувни, 
неприлични обръщения и поди-
гравки, а е внимателен и веж-
лив. никога войникът не може 
да си позволи да излъже или 

открадне от другаря си. на-
против, той е готов и ризата от 
гърба си да даде, а камо ли да 
вземе неговото.
 Добрият другар трябва 
да бъде искрен, не трябва да 
скрива от другаря си нищо. 
 ... Добрият другар трябва 
внимателно да разпита друга-
ря си, като го види, че се е 
угрижил, и да се потруди да го 
утеши, да го развесели, да го 
отклони от лошите мисли, да 
пръсне тъгата му. той не трябва 
да бъде свадлив и нервен, а ви-
наги отстъпчив и разбран. Към 
неразбраните хора, които „не 
вземат от дума“, той трябва да 
бъде много внимателен, защото 
те се карат, не отстъпват никога 
и винаги гледат да оскърбят чо-
века. с такива войникът не бива 
да се разправя, тях началството 
ще ги успокои.
 Добрият другар гледа да 
подчини своите интереси на 
общите военни интереси. За 
него няма негово, а има общо. 
тези хора, които гледат да па-
зят само своите интереси, се 
казват егоисти. такива войникът 
презира, защото те са вредни 
хора в казармата. Себелюби-
ето или егоизмът е най-голе-
мият враг на другарството и на 
войската. себелюбецът не иска 
да знае за другите, той стои на-
страна от всички, никому не се 
доверява и с никого не дружи. 
и затова всички го отбягват. 
 Добрият другар трябва да 
бъде готов да избави другаря 
си от нещастия и беда. да не 
допуска да страдат за него и 
по негова вина другарите му. а 
трябва да признава откровено 
вината си и да вземе отговор-
ността върху себе си. 
 Добрият другар не скри-
ва престъпните дела на своите 
другари, като например: краж-
ба, лъжа и пр. защото знае, че 
с това им прави лоша услуга, 
че ги подтиква да правят още 
грешки и престъпления. а него-
вата цел е тъкмо обратна - да 
ги поощри да станат честни и 
добри войници.
 добрият другар, като види, 
че лошите му другари не мо-
гат да се поправят със съвети, 
долага ги на началника си. но 
това той прави не тайно и за-
крито, а винаги открито и с 
достойнство. Войникът трябва 
да бъде горд, честен и открит. 
 Добрият другар пази чест-
та и името на войниците от 
своето отделение, взвод, рота 
и дружина, както пази своята 
чест и име. защото той знае, че 
те всички образуват едно общо 
семейство и за да преуспява 
работата им, трябва да пазят 
името и честта си взаимно. и 
техните общи успехи ги радват, 
те са горди от добрата си служ-
ба, от похвалите и заслугите, 
които им се дават.
 добрият другар съзнава, че 
за да се победи общият враг, са 
нужни общите усилия на всички 
части от войската ни. и затова 
той обича своя род войска. Пе-
хотинецът се радва от успехите 
на пехотата, конника - от слава-
та на конницата. ала никой от 
тях не гледа да вреди другиму. 
защото добрият войник знае, 
че са потребни общи усилия 
на всички. и затова залага за 
общото другарство на всички 
войници, което значи един за 
всички и всички за един. 
 това правиха и нашите вой-
ници по бойните полета през 

всичките войни. там ние видя-
хме, че частите се надпреварва-
ха да си помагат, надпреварва-
ха се кой по-добре да изпълни 
дълга си, без да си пречат по-
между си. там видяхме войници 
да жертват живота си, за да 
спасят другаря и началника си. 
Видяхме много още доблестни 
другарски дела, от които на-
шите сърца сега не могат да 
не туптят по-силно и да не се 
радват, че сме имали такива по-
стари братя и бащи...

Вîйíèшкî äîñтîйíñтвî 
è ãîрäîñт.
 Войникът, както всеки мъж 
и особено младеж, трябва да 
има още: отличен външен вид, 
юнашки вид, достойнство и гор-
дост.
 Външният вид на войника 
има голямо значение за него-
вата служба. ако войникът не 
се облича чисто и спретнато 
и ако върви отпуснато, това 
показва, че няма достатъчно 
бодър дух. началниците няма 
да го харесват, а като отиде на 
село, хората и момите ще му 
се присмиват. на такъв войник 
обикновено казват: „Я виж ка-
къв смачкан войник“. а за оня, 
който е стегнат и чист, върви 
изправено и гордо, казват: „Ка-
къв напет - върви като юнак!“.
Всички му се радват и неволно 
го обичат. Външният вид има 
значение не само за отделния 
войник, той има значение за 
отделението, за взвода, ротата 
и пр. например, наблюдава-
ме един взвод, построен, под-
равнен и стои стройно. Всеки 
от войниците е облечен чис-
то и спретнато, стои мирно и 
гордо, очите му са сериозни, 
силни и млади. Под обща ко-
манда правят чевръсто вой-
нишките упражнения. Целият 
взвод има хубав външен вид и 
представлява хубава картина, 
която радва началника и всеки, 
който гледа отстрани. а друг 
взвод: построен, но не под-
равнен, войниците нечисти, не 
стегнати, не добре нагласени, 
стоят отпуснато и небрежно. 
Целият взвод няма външен вид, 
представлява печална картина. 
началникът е недоволен. а на-
блюдателят поклаща глава със 
съжаление и казва: „Кой знае 
дали ще вършат работа?“.
 Външният вид на войника и 
войската изобщо трябва да се 
спазва не само в казармата. 
той е необходим и задължите-
лен навред.
 Преди да излезе войникът 
в отпуск, трябва да се облече 
чисто, да се стегне и прегледа 
внимателно. В града не се за-
глежда, не се спира, където и 
да е, не пуши тютюн. не влиза 
в кръчми да пие. не говори ви-
соко по улиците. а върви гордо 
и напето - хората да го показ-
ват с пръст. да казват: „Ето 
един образцов войник“.
 Когато отделението е на 
пост в някое село, там няма 
голям началник, има само от-
дельонен командир. обаче до-
брите войници смятат, че това 
село е гарнизон, че са пред-
ставители на войската ни там. 
и се носят, както се носят в 
града, пред очите на големия 
си началник. но случва се, 
макар и рядко, че войниците 
постепенно свикват да се носят 
като селяните, понякога да се 
събуват и боси и ходят раз-
пасани, нечисти, неостригани. 
така разпуснати, те почват да 
правят пакости в селото, селя-
ните са недоволни  и се оплак-
ват. на друго място се вижда 
тъкмо обратното. началникът 
им ги държи, както в казарма-
та, и войниците сами чувстват, 
че са изпратени от името на 
службата в село. затова се но-
сят, както подобава на войника. 
стават рано, измиват се, прави 
се преглед, закусват, тръгват на 
учение - и навред строй, ред, 
отличен вид. В празник начал-
никът им ги завежда на хора, 
войниците се държат прилично, 
достойно, гордо, селяните ги 
обикват и се радват на хубава-

та българска войска...
 дружината е на учение. 
стига в някое село. барабаните 
бият марш, музиката засвир-
ва. Войниците са уморени, но 
засвири ли музиката, гърдите 
се изпълват, краката се вдигат 
високо. отличният външен вид 
на дружината събира цялото 
село. радват се в душите си 
селяните, че вече имаме такава 
достойна войска. радват се на 
стройните редове, на спретна-
тия външен вид, на добрия юна-
чен дух, защото и те са били 
войници и разбират от строй и 
ред. 
 Войнишко достойнство 
и гордост. Видяхме, че всяко 
дружество или съюз има своя 
дисциплина. те имат и свое 
лично достойнство и гордост...
 Войникът смята казармата 
като негова къща, даже нещо 
повече от къща. и понеже 
службата в казармата е нещо 
повече от служба в канцелари-
ята или от работата в спортно-
то дружество, от училището или 
от всяка фабрика и сдружение, 
войникът чувства в сърцето си 
радост и гордост, че е войник.
 Войникът навред се държи 
като човек, който има важно 
значение. да умее да пази 
своята чест и име. да не поз-
волява да го оскърбяват. но 
никога той като уважава себе 
си и войнишкото достойнство, 
не трябва да предизвиква и ос-
кърбява другите. да пазиш име-
то си и войнишкото си знание, 
не значи да правиш престъпни 
и непозволени неща. а само 
законни и отговарящи за вой-
нишкото достойнство постъпки. 
 Войникът е винаги чисто 
облечен, внимателен и веж-
лив към гражданите, към дру-
гарите и началниците си. той 
ходи напето и гордо в казарма-
та, на учение, в отпуск. и пред 
очите на началника си се носи 
така, както и далеч от него. той 
се грижи за войнишкия си вид. 
Грижи се и за юнашкия си дух 
всякога и всякъде. след умори-
телно учение, дълъг поход или 
бой войникът винаги чувства, 
че е войник, че към него са 
обърнати очите на гражданите. 
и затова душата му е пълна с 
войнишко достойнство и гор-
дост. 
 Войникът никога не отпада 
духом. даже и след най-голе-
ми изпитания и трудности той 
винаги е бодър, търпелив. и 
ценейки името на своята част, 
взвода, ротата, дружината, пол-
ка, той гледа да спомогне за 
тяхното добро име, като пази 
сам с държанието си свое-
то войнишко достойнство. той 
съзнава, че където и да бъде, 
каквато и служба да му е пове-
рена, е представител на своята 
част и нашата войска. и винаги 
се мъчи да запази доброто име 
на войската ни. 
 Войникът, преизпълнен със 
съзнание за своето войнишко 
достойнство, трябва да пази 
като очите си войнишката си 
чест, честта на своите другари, 
на своята рота, дружина, полк 
и честта и достойнството на 
цялата ни войска...   
  

Чèíîпîчèтаíèе.
 чинопочитанието, уваже-
нието е необходимост за живо-
та на хората и на обществата. 
то е едно важно условие на 
дисциплината наред с подчи-
неността. В една къща синът и 
дъщерята почитат и уважават 
родителите си, защото това е 
останало от деди и прадеди и 
е необходимо за съгласието 
в семейството. В едно учили-
ще децата слушат учителя си, 
като го срещнат, поздравяват 
го, с малките си сърчица те 
го уважават и почитат, защото 
учителят се грижи да ги научи 
и просвети. В едно учрежде-
ние писарят се подчинява на 
своя началник, на улицата го 
поздравява. той го почита и 
уважава. 
 В казармата войникът има 
по-малки и по-големи начални-
ци. на тях той се подчинява, за 
да има ред и дисциплина, и ги 

обича, в случай на нужда дори 
се пожертва за тях. защото 
войникът знае, че и началници-
те го обичат и не жалят труд, 
да го направят отличен войник 
и добър човек. затова войникът 
гледа на началника си като на 
баща - почита го, уважава го с 
цялото си сърце.
 Ето това почитание и ува-
жение, което войникът е длъ-
жен винаги и навсякъде да 
показва към началниците и 
старшите, се нарича чинопо-
читание. 
 чинопочитанието се изра-
зява от военнослужещите с 
особено движение с ръката, 
което се казва отдаване на 
чест. това отдаване на чест от 
войника не е само поздрав, 
както се поздравява например 
учителят от ученика. Във вой-
ската то е задължително, за-
щото е необходимо за самата 
дисциплина.
 чинопочитанието е задъл-
жително, защото как иначе 
ще се познае кой е началник 
и подчинен? Как ще може вой-
никът да изрази покорността и 
уважението си към началника?
 чинопочитанието е задъл-
жително още и затова, защото 
ако то не съществува, някой 
войник може да не отдаде чест 
на своя началник, друг ще го 
последва и така лека-полека 
уважението към началника ще 
се изгуби, авторитетът му на 
началник ще отслабне и тогава 
заповедите, които ще отдаде, 
няма да се изпълняват охотно 
- и в края на краищата ще на-
стъпи отпадък на дисциплината. 
тъкмо обратното ще стане, ако 
чинопочитанието се спазва точ-
но и строго.
 Ето защо чинопочитанието, 
отдаването чест във войската 
е задължително. то е задължи-
телно до такава строгост, че се 
смята, ако някой подчинен не 
отдаде чест на началника си, 
да е нарушител на дисципли-
ната и своите длъжности. на-
шият военно-наказателен закон 
предвижда най-строги наказа-
ния за нарушение на чинопочи-
танието.
 отдавай чест на своя на-
чалник винаги и навсякъде с 
желание, готовност и любов и 
помни, че с това ти поздравя-
ваш своя Върховен Вожд. и 
помни, че с това възвисяваш 
себе си като честен, нравствен 
и възпитан човек и добър вой-
ник. 
 отдавай чест на начални-
ците си доброволно, без при-
нуждение и страх от наказание, 
защото това уважение и почит 
към началника е необходимо 
за службата и дисциплината, 
необходимо е за здравината на 
армията.
 отдавай чест на начални-
ците и старшите и когато са 
облечени в цивилни дрехи. с 
това ще покажеш, че истински 
ги уважаваш и почиташ. 
 отдавай чест на начални-
ците и старшите от цялата бъл-
гарска войска, защото вярваш 
в техните достойнства и спо-
собности. отдавай чест твърдо, 
решително, с огнени очи, да 
покажеш на чужденците, че 
българският дух е несломим, а 
на гражданите - да не униват 
духом, а да вярват в тебе и на 
нашата здрава армия. 

Вежлèвîñт към äруãèте.
 Войникът не трябва само да 
спазва военното чинопочита-
ние, за да бъде добър войник. 
той трябва още да се отнася 
прилично, вежливо с начални-
ците, старшите и с гражданите. 
Войникът изобщо трябва да 
притежава добри качества: да 
бъде честен и възпитан чо-
век, с добри обноски с хората 
и другарите. Един лош човек, 
който на всяка дума псува, 
кара се, груб е и неучтив, не 
може да бъде добър войник. 
такъв понякога може да бъде 
храбър и решителен, но служ-
бата му изобщо няма да бъде 
полезна, защото ще се скара 
с другарите си, ще наруши дру-
гарството, а с това и съгласие-
то. 

 По тия причини войникът 
трябва да се мъчи да придобие,  
наред с вътрешните доброде-
тели, още и външни похвати 
на добри обноски и вежливост 
към началниците си, старшите, 
другарите и гражданите, защо-
то хората по тях съдят какъв е 
той.
 Тия добри обноски, при-
лично държане и услужли-
востта, които войникът винаги 
трябва доброволно и съзна-
телно да показва към другите 
хора, се казва вежливост.
 Вежливостта е външен бе-
лег на любовта на войника 
към началника. тя има също 
така голямо значение за под-
чинеността и дисциплината във 
войската. 
 Вежливостта показва, че 
войникът е предан, възпитан 
човек. а щом е такъв, той ще 
има добро сърце и ще бъде 
добър войник.
 Вежливостта не трябва да 
се смесва с подлизурството, 
докарването и ласкателството. 
Вежливостта е дълг на войника 
и показва неговото възпитание, 
а ласкателството е неискре-
но и фалшиво качество, което 
трябва да се отбягва.
 Вежливостта трябва да се 
развие в казармата до съвър-
шенство, за да се покаже, че в 
казармата се добиват най-бла-
городни и полезни знания, че 
в казармата живеят възпитани 
хора, с добри обноски, че ка-
зармата най-после не е един 
затвор, както казват някои, а 
полезно народно училище, къ-
дето младите се възпитават на 
всичко добро и хубаво, обуча-
ват се физически и се готвят 
да станат здрави защитници на 
земята ни...

Наказаíèя.
 Всички хора не са еднакво 
добри: има повече добри, по-
малко добри или лоши. за ло-
шите хора, т. е. за тези, които 
не вземат от съвети, упътвания 
и пр., в законите на държава-
та са предвидени наказания. 
Лошият човек се поставя в из-
вестно ограничение, за да по-
чувства стреснение, мъка. това 
се прави, за да бъдат разделе-
ни лошите хора от добрите, да 
не се смесват с тях, да не им 
влияят с лошото си поведение 
и да не развалят и тях.
 Макар в казармата начал-
ниците да се мъчат да напра-
вят всички войници добри, да 
служат предано и с желание, 
ала все пак между многото на-
мират се и не добри войници. 
за тия непокорни, нечестни, не 
трудолюбиви и не предани вой-
ници в нашите военни закони 
са предвидени строги наказа-
ния. 
 Наказанията във войската 
са строги, защото ако е опасно 
един лош човек да разврати 
обществото, колко е по-опасно 
един не добър войник да се 
остави да влияе с лошото си 
поведение на добрите войници, 
защото той разрушава дисци-
плината.
 Наказанията във войската 
са задължителни. законът за-
дължава всеки началник да не 
оставя грешките и престъпле-
нията на подчинените си без 
наказания. 
 началникът наказва строго, 
но справедливо, а подчиненият 
трябва да знае, че всяка не-
гова грешка не ще остане без 
внимание и наказание. обаче 
никога добрият войник не се 
наказва. а и наказаният нека 
понесе наказанието си с търпе-
ние и готовност, защото то му 
се налага от началника не за 
лошо и отмъщение, а само за 
добро.

* * *
 И така, българският войник 
има големи задължения - той 
трябва да служи честно, пре-
дано, да се жертва за служба-
та и за Родината, но затова и 
неговите права са запазени. 
Той получава всичко, каквото 
му се полага по законите, и то 
редовно, изобилно и напълно 
справедливо. 

528 март 2019 г.

Пîучеíèя за Вîйíèка Гражäаíèí
пîä реäакцèята íа пîлкîвíèк Сîларîв, èзäаäеíа 1928 ã., печатíèца “Спаñ Пîпîв” - Шумеí 

Най-ñтарата кíèãа в мîята áèáлèîтека
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Аз è Мîят Електрîíеí Орãаí
ХРИСТИяНА	ДИМИТРОВА

 днес изразът на Външния ни 
свят се превърна в копчета на кла-
виатура, миниатюрни анимационни 
лица, вглеждащи се в личните ни 
очи, записана музика, а не вибрира-
ща в сетивата ни от жив оркестър, в 
личните ни уши и електронна любов, 
проектираща се в личните ни сърца!
 днес детето на Века сякаш се 
ражда с мобилен телефон, завързан 
към пъпната му връв, и този неде-
лим електронен орган започва все 
повече да диша... да диша чрез нас 
и вместо нас! забравихме кои сме, 
правим дълбоко гмуркане в бягство-
то от аз-а си, защото там, дънно, в 
електрониката, ние оставаме сами... 
но не насаме със себе си, за да се 
опознаваме чрез всяка пулсираща 
нотка човешки смисъл, а оставаме 
самотни. толкова самотни, че не 
хващаме същината на заблуденост-
та ни, че сме предадени от самите 
себе си. 
 децата с електронна пъпна връв 
дори не са вкусвали от смисъла 
на миришещата на книжарница и 
библиотека хартиена страница или 
намастиленото хартиено писмо, до-
коснато с графитените ни отпечатъ-
ци, а не с онези пръсто-отпечатъци, 
мажещи по т. нар. touch screen на 
мобилните телефонни дисплеи. за-
това те нямат тъга по близкото ми-
нало, защото не познават дори един 
детайл от бавно случващото се и 

романтиката в него. романтиката в 
старанието, в борбата, в учудването 
от идващото ново.
 боли да си учител и да наблю-
даваш всеки ден от петте взаимо-
даващи си енергии един на друг в 
лицата на двойката учител-ученик, 
работни дни, ученици в час, които 
неуважително zoom-ират мобилните 
си телефони пред погледа на препо-
давателя, толкова силно ги демонс-
трират на показ, без капка морален 
свян, че наистина боли.
 боли заради Кирил и Методий, 
заради наум и ангеларий, сава, Го-
разд, Константин Преславски, боли 
заради Васил априлов и академик 
иван Гюзелев, боли заради онези, 
които са си направили труда да 
изучат четмо и писмо, които са 
претърсвали собственоръчно праш-
ните рафтове на библиотеките, а 
не са сърфирали онлайн и както 
сега ми се налага чрез чуждици и 
жаргонно да описвам тези актове 
на мързеливо действие. Всеки един 
учител от нас се е стараЛ, ровил се 
е в дебелите книги и речници, за да 
стои гордо днес пред заместената 
с бяла черна дъска. Учителят на 
Миналото, на отминалия смисъл 
все още вярва, че може да бъде 
стожер и арматура на образование-
то, а старателните ученици да бъдат 
разклоненията, които през уханната, 
китна пролет от млади пъпки ще 
се превърнат в цъфтящи и туптящи 
аромати от знание и човешка устре-

меност.
 Учениците в час с телефони в 
ръка и лични очи, магнитизирани 
в екрана, вместо с химикал и очи, 
жадуващи за изписани формули на 
дъската, както и с наострени уши 
като в острилка за молив, не ос-
ъзнават, че тази бутафорна сила 
на поведението им ги предава на 
следващия уличен ъгъл. там, където, 
може би, хвърлят фаса от страхливо 
запалената си цигара.
 Учителите се превърнаха първо 
в настояващи, после в умоляващи, 
а накрая и в подигравателно нечути 
демодета, които вместо да си сле-
дят пълноценното времетраене на 
урока, предаван все още с любов, 
започнаха да получават нервни ти-
кове от перманентно поименното 
позоваване и молба към дадената 
ученическа особа да преустанови 
работата си с мобилното устрой-
ство. 
 Всъщност съзнава ли се днес, 
че това е зависимост... проявява-
ме ли пукизъм към личностното 
ни морално и психическо здраве?! 
Проявяваме ли уважение към онзи 
до нас, с когото делим един чин, с 
онзи пред нас, който е учил, за да 
се отдаде на учителството, с онзи в 
нас, който, природно, е желателно 
да развием в дълбочина. да разви-
ем в Личност!
 Уважението е слязло от света 
на идеите при нас - хората, и се 
чудя това само една въображаема 

метафорична реалност ли е или е 
отдалечен метафоричен връх, който 
все пак може да покорим чрез една 
дълга разходка сред нашата Приро-
да. дори с риск да се изпотим мал-
ко!? Все пак в планината е стръмно!
 нека пъпната връв на децата 
ни не бъде зарядното за този елек-
тронен орган - мобилният телефон - 
който е днескашният паразит на чо-
вешкото приятелско общуване и уби-
ец на заедността. защо не опитаме 
отново да си пратим по едно харти-
ено писмо, написано с красив или 
грозен почерк, но все пак от нас, с 
олигавена марка на плика, може да 
опитаме и да си свирнем под прозо-

реца или да си хвърлим камъче, за 
да си направим среща в парка на 
Мечето или просто да се подържим 
за ръце и да усетим, че сме тук и 
сега, а не в дигитален телефонен 
свят, където на една и съща пейка, 
седнали един до друг, ние сме пото-
пени заслепено в мобилните малки 
паразитни устройства и предаваме 
физическия си контакт. Контактът 
на приятелството, на заедността, на 
влюбеността в общо занимание и 
размишлението в щастие вечер на 
възглавницата преди съня. Всъщност 
не е лошо именно сънят ни да е на-
шият анимационен свят... за там не 
са нужни електронни зарядни!

СТЕФКА	БУРМОВА

 днес децата от подготви-
телните групи в дГ „Младост“ 
показват знанията си по ан-
глийски език по време на от-
крит урок, който ще се проведе 
от 17, 30 часа. детското заведе-
ние е единственото в Габрово, 
в което децата от подготвител-
ните групи изучават безплат-
но английски език от учебната 
2018/2019 година и се обучават 
по специална програма чрез 
използването на новите техно-
логии, информира за вестника 
тяхната ръководителка татяна 
дренска. детската градина има 
професионален ресурс за осъ-
ществяването на ранното чуж-
доезиково обучение - двама от 
педагозите притежават необхо-
димата квалификация, уточни 
още тя.
 според г-жа дренска през 
изминалата година детската 
градина е получила финансира-
не от община Габрово, с което 
са закупени лаптопи, рутери, 
интерактивна тъчскрийн дъска, 
програмируеми образователни 
играчки и 10 таблета. на тях 
85 деца от 3-та и 4-та група се 
обучават дозирано по 15-20 ми-

нути чрез образователен софту-
ер с над 200 интерактивни ситу-
ации по математика, български, 
английски език и околен свят. 
работата на таблетите е съче-
тана с дидактични игри, екипни 

задачи, музикални дейности и 
занимания в книжките на де-
цата. идеята за въвеждането 
на заниманията с таблети в 
детската градина е заимствана 
от най-развитите в сферата на 

образованието страни, в които 
отдавна се възпитава правилно 
отношение към технологиите в 
ранна възраст като средство 
не за игра, а за получаване на 
информация и знания.

НЧ	„РАзВИТИЕ“	-	ДРяНОВО

 на 23 и 24 март в стара 
загора се проведе деветнаде-
сетото издание от националния 
детски фолклорен конкурс „ор-
феево изворче” - един от най-
големите и престижни конкурси 
в българия. Форумът се превър-
на в място за изява на таланта 

на деца, ученици, студенти и 
преподаватели в областта на 
българското народно-песенно, 
инструментално и танцово из-
куство. В конкурса се включиха 
над 2 000 изпълнители. нч „раз-
витие-1869” – дряново взе учас-
тие с два от своите самодейни 
колективи – дЮтс „балканджи-
йче” и голямата подготвителна 

група. децата се представиха 
както с  бързина и ритмичност, 
така и с много очарование. 
те спечелиха журито с танци-
те „българче”, „надиграване”, 
„дряновските булки” и „Хайде 
да поиграем”. Подготвителната 
група спечели първо място и 
плакет, а по-големите – дЮтс 
„балканджийче”, сред солид-

 В дГ „Явор“ отбелязаха 
световния ден на поезията и 
Международния ден на кукле-
ния театър. По този повод дет-
ски отдел на регионална биб-
лиотека „априлов – Палаузов“ 
гостува на децата от подгот-
вителните групи с презентация 
на тема „Любими детски поети 
и писатели“ в инте-
рактивния кабинет на 
детското заведение. 
Шестгодишните мал-
чугани се докоснаха 
до поезията чрез сти-
ховете на ран боси-
лек, иван Вазов, асен 
разцветников, асен 
босев, Веса Паспале-
ева. 
 децата от трета 
и четвърта група с 
желание се включиха 
във викторина с въ-
проси и гатанки, като 
демонстрираха свои-
те познания в тази 
насока, а петгодиш-
ният Мартин табаков 
прочете самостоятел-

но две стихотворения: „зайче“ 
на Леда Милева и „Врабче и 
славей“ на асен разцветников. 
Всички рецитираха в хор пое-
тичните творби „родна реч“ и 
„родна стряха“ от сладкодумни-
ка ран босилек.
 театрална формация дЕ-
нниЦа арт Плевен зарадва де-

цата с постановката „Пролетта 
ще дойде без съмнение“, чрез 
която актьорите представиха 
по съвременен начин идването 
на пролетта. с песни и музи-
кални игри децата бяха вклю-
чени като участници в пиесата. 
Подарени бяха много детски 
усмивки и настроение.

ПГТ	„ПЕНЧО	СЕМОВ“	-	
ГАБРОВО

 за поредна година ученици 
от Х и ХІ клас, специалност 
„икономика и мениджмънт” в  
гимназията, взеха участие в 
световната седмица на парите, 
организирана от джуниър ачий-

вмънт българия. на 26 март 
2019 г. под ръководството на 
г-н Венцислав станев предста-
виха открит урок и презента-
ция на тема „Видове валути в 
международната търговия” пред 
ученици от седмите класове в 
оУ „св. св. Кирил и Методий” - 
Габрово.

Децата îт пîäãîтвèтелíèте ãрупè в ДГ „Млаäîñт” 
пîказват зíаíèята ñè пî аíãлèйñкè езèк

Дряíîвñкèте äеца îт НЧ „Развèтèе-1869”ñа ñреä íай-
äîáрèте в кîíкурñа „Орфеевî èзвîрче” - Стара Заãîра

ПГТ „Пеíчî Семîв” ñе включè в 
Светîвíата ñеäмèца íа парèте

В ДГ „Явîр” îтáелязаха Светîвíèя äеí íа пîезèята 
è Межäуíарîäíèя äеí íа куклеíèя театър

на конкуренция, 
бяха наградени 
за отлично пред-
ставяне. ръково-
дители на фор-
мациите са Цве-
тозар Кьоровски, 
Петя и николай 
тодорови.   



продаВа МаШини
плЕТачна МаШина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 7]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
цигли, дВуканал-
ни, 1500 броя, по 20 
ст./бройката, запазе-
ни, се продават на тел. 
0885/788-569 [33, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
биВШ заВод „Буря“ раз-
продава столове, бюра, 
шкафове, гарнитури до 1 
лв./кг. Тел. 0988/905-000. 
[3, 2]

продаВа разни
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, 9]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно се продава 
на тел. 0888/922-878 [10, 
9]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранцион-
на, 24 кВт, спешно про-
дава за 1500 лева тел. 
0894/424-366 [15, 14]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 7]

пЕлЕТЕн коТЕл - 18 kW, 
хасковски, се продава на 
тел. 0884/957-573. [5, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 10]
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 10]
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и др. изкупува тел. 
0894/921-663. [24, 2]

под наЕМ
гъбарници сЕ дават под 
наем на тел. 0884/553-
369. [6, 2]

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.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - справки на 
0887/547-499, 0878/513-
655.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.
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.
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.
гоТоВи дърВа и метрови 
- тел. 0893/390-253. 

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Справки на тел. 0886/652-
152.

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  - 0878/943-895.
зиданЕ на каменни ду-
вари - справки на тел. 
0876/790-953.
услуги с багер и са-
мосвал - справки на тел. 
0888/564-431.

рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - справки 
на тел. 0895/295-654. [18, 
16]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - 0886/76-
24-34. [10, 10]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 8]

груб сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
тел. 0889/129-755 [33, 
3]

събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 
2]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ВъТрЕШни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
22]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 7]
Мазилки, ШпаклоВки, 
изолации - тел. 0879/367-
739. [5, 5]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 3]
боядисВанЕ, Шпак-
лоВка, фаянс, теракота, 
камък, изолации - тел. 
0899/97-07-57. [5, 3]

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

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 16]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- 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.
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 5]
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръжка по 
домовете - тел. 0876/000-
084. [11, 2]

ТЕнЕкЕджийсТВо
ВодосТочни Тръби, об-
шивки - справки на тел. 
0899/321-190

дограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 16]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
18]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 11]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
справки на тел. 0888/294-
214. [23, 5]
попраВяМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 5]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имоти - 
справки на тел. 0893/390-
253. [11, 6]

почисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, складо-
ве със собствен превоз, 
на добра цена. Справки на 
тел. 0877/77-19-03. [12, 
3]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
справки на тел. 0894/921-
663. [24, 2]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други се извърш-
ва на тел. 0898/359-222. 
[22, 21]
цЕпя дърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 6]
събарянЕ на труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та - тел. 0899/950-430, 
0879/853-095. [12, 2]

градини, басЕйни

ландШаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта.  Тел. 
0888/942-335.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕЛИ

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 
- справки на тел. 
0878/625-469. [24, 21]
ТранспорТ с бус 
- справки на тел. 
0879/080-862 [11, 11]

Ключът 
към 
уñпеха
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 17]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 10]

рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни ета-
жи, отлични комуникации. 
[33, 7]
Мансарда-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева се прода-
ва на тел. 0888/217-053. 
[8, 7]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 7]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-

търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 4]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 11]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 10]

заВЕдЕниЕ под наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 8]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 4]
кВарТири - 160 лв., дава 
тел. 0889/363-365. [4, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 3]

Търси под наЕМ
сЕМЕйсТВо бЕз деца 
търси имот за стопанис-
ване, за живеене - тел. 

0894/041-434 (Найден и 
Тодорка). [1, 1]
сТая В къща в квартал 
близо до Габрово търси 
тел. 0888/192-373. [2, 1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 23]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 8]

бЕз пари 
градина за обработка 
и производство дава без 
пари бай Кольо Чешитя, 
Ябълка 59, тел. 0877/76-
80-09. [5, 3]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 8]

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, 8]
ЕроТични Масажи - 
тел. 0894/277-849. [11, 
11]
ЕроТика - 0878/187-
424. [2, 1]

аВТоМобили продаВа
пЕжо 807 - АГУ, се про-
дава на тел. 0897/647-
711. [5, 5]

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.

под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 4]

жиВоТни продаВа
краВи - 4 бр., заплоде-
ни, се продават на тел. 
0890/214-128. [3, 1]

пчЕли продаВа
коШЕри с пчелни семей-
ства - 3 бр., се продават 
на тел. 066/85-31-75. [5, 
1]

косЕнЕ
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 6]
градинарсТВо - тел. 
0897/242-516. [7, 5]

продаВа Тор
оборски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
9]
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-
249. [22, 1]

продаВа разсад
разсад касис - 2 
лв., се  продава на тел. 
0898/787-018/Борики. 
[33, 7]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821.
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 с две победи приклю-
чиха редовния сезон от 
първенството по баскетбол 
до 19 години девойките на 
обединения баскетболен 
клуб „чардафон“. Вчера в 
търговище възпитаничките 
на Виктор Крушев безпро-
блемно надделяха над до-
макините от „светкавица“ 
със 76:63 и на тревненския 
„зограф“ с 60:17. така с 6 
победи от 6 мача те заеха 
първото място в условната 
група „б“ на сформираната 
след нова година обедине-
на зона „добруджа-Мизия“ 
- за да се осигурят поне 
10 срещи на всеки, участ-
ващ в първенството на бФ 
„баскетбол“, тим. 
 и в двете срещи, осо-
бено срещу „зограф“, Кру-
шев даде възможност за 
изява на момичета, за-
писали по-малко минути 
през сезона. с изявите 
си повечето показаха, 
че „чардафон“ разполага 
с равностойна скамей-
ка. 17:5, 6:6, 25:4 и 12:2 
в отделните части срещу 

трявна говорят за кате-
горичното преимущество 
на победителките. срещу 
„светкавица“ - тим, който 
преди месец в Габрово бе 
разбит с 40 точки раз-
лика, възпитаничките на 
Крушев трябваше повече 
да се борят срещу безоб-
разното, типично за тър-
говище, съдийство. три ос-
новни състезателки - Лора 
Янчева, Мария богданова, 
Микаела николова, бяха 
отстранени от игра за 5 
лични нарушения, а на-
ционалката Гергана Мин-
чева успя да „оцелее“ до 
края с 4. „При това тя 
не се раздава особено в 
защита - е оценката на 
Крушев. - ако се научи 
да играе както трябва в 
защита, цена няма да има, 
но не разбира, че това е 
много важно.“ общо 32 
нарушения бяха свирени 
срещу „чардафон“, само 18 
срещу „светкавица“. Всъщ-
ност това съотношение не 
е толкова стряскащо, на 
фона на скандалното 37:10 
при кадетите преди сед-
мица в „Шумен“ - в мач, 

завършил само с 4 точки в 
полза на домакините. Ес-
тествено, Виктор Крушев, 
бивш съдия национална 
категория, в търговище 
вчера отнесе техническо 
- заради забележка след 
поредното странно отсъж-
дане на т. нар. арбитри.
 с най-голям принос за 
победата срещу тандема 
съдии - „светкавица“, са 
лидерките в „чардафон“ 
- Гергана Минчева завър-
ши с 24 точки, Микаела 
николава със 7, Йоанна 
Янчева - с 16, близначката 
й Лора - с 12, толкова вка-
ра и Магдалина дамянова. 
с 11 точки Лора Янчева 
бе топреализаторът сре-
щу „зограф“, срещу кой-
то общо 9 състезателки 
на „чардафон“ завършиха 
мача с актив.
 двете победи в тър-
говище извоюваха: Герга-
на Минчева, Лора Янчева, 
Яница дончева, Екатерина 
Христова, дороти ботева, 
Магдалина дамянова, не-
вена Младенова, Мария 
богданова, Цветозара ди-
митрова, Йоана Янчева, 
Моника Цонева, Микаела 
николова.

Девîйкèте íа "Чарäафîí" прèключèха ñезîíа ñ äве пîáеäè

продължава от стр. 1
след тях в 13 часа 

илия Луков ще се качи 
на сцената и ще поднесе 
концерт, в който всеки от 
нас да запее и заиграе в 
българския ритъм. Концер-
тът е неизменна част от 
посланието на фестивал 
„семе българско“ - да спо-
делим своите традиции, 
предавайки ги нататък във 
времето. 

Фолклорният концерт 
на любимката на малки 
и големи - Яница - ще за-
почне в съботната вечер 
- от 19 часа, а дотогава 
на сцената ще се изя-
вят работилница за тан-
ци „бяла българка“; трио 
„звън“; „Upstream voices“; 
Фолклорна формация „Ве-
селина“ към народно чи-
талище „развитие“; Пенси-
онерски клуб „Васил Лев-
ски“; народно читалище 
„Пейо Яворов 1927“ – с. 
борики; читалище „Жъл-
теш“ – Габрово и оркестър 
„севлиево“.  

традицията повелява 
първият фестивален ден 
да завърши с огън и ако 

на миналогодишното из-
дание пленяващите нес-
тинари споделиха своята 
магия, то в 20 часа на 20 
април с етно ритми гру-
пата за огнено изкуство 
„огнени сенки“ ще разка-
же една история в танц с 
много светлина и ритъм. 

Вторият фестивален 
ден е на 21 април – Цвет-
ница, и ще започне с най-
важните в живота на въз-
растните - децата, цветя-
та на техния живот. след 
традиционното представя-
не на дейността на фонда-
ция „искам бебе“ в неделя 
своите предизвикателства 
- в музика и танци - ще 
споделят децата от одз 
„Пролет“, дГ „радост“, дГ 
„слънце“ и дГ „Щастливо 
детство“; детски комплекс 
„Йовко Йовков“; Фолкло-
рен ансамбъл „Габровче“; 
формация „децата на се-
влиево“ и 12-годишната 
нерал ибрямова. 

Пъстра програма с му-
зикални и танцови номера 
от различни фолклорни 
области, завладяваща с 
майсторско изпълнение от 

професионалните артисти, 
са подготвили ансамбъл 
„тракия“. спектакълът им 
„Майка българия“ е с на-
чален час 13 и ще ни даде 
повод да си спомним кои 
сме, ако сме забравили, 
за да благодарим за за-
вещаното ни и да обеща-
ем - в името на децата и 
дедите си, че българското 
не само ще бъде, но и ще 
пребъде. 

за доброто настрое-
ние на посетителите на 
шестото издание на фес-
тивал „семе българско“ 
ще се погрижат и  Во-
кална група „Хармония“; 
народно читалище „св. 
Климент охридски – 1899“ 
от с. сенник; народно чи-
талище „Цвятко иванов – 
1919“ - с. Крушево; народ-
но читалище „зора“ - кв. 
нова махала, Габрово, и 
Клас по акордеон и синте-
затор с ръководител Цен-
ка Ганчева. 

тазгодишното издание 
на фестивала ще завър-
ши с фолклорна танцо-
ва формация „боженци“, 
които канят всички гости 

на събитието на хоро на 
мегдана. 

не е случайно мотото 
на шестото издание на 
фестивала „ние сме бъл-
гария...“, защото всичко, 
което ще се случи през 
двата фестивални дни, ще 
ни води по пътя към нас 
самите - не в миналото, 
а в настоящето. така ще 
докажем, че старата по-
говорка „Каквото посееш, 
това и ще пожънеш“ е ис-
тинска, като самия живот.

Целта на община се-
влиево е да подкрепя бъл-
гарското и заради това се 
радваме да посрещнем на 
сцената в парк „Казар-
мите“ родни изпълнители 
с автентични фолклорни 
песни. 

Младите изпълнители 
от севлиево също с не-
търпение очакват да се 
включат във фестивалната 
програма“, сподели кметът 
на община севлиево д-р 
иван иванов.

Елате, вземете, споде-
лете парченце от българ-
ския рай, защото заедно 
можем повече.

Аíñамáъл „Тракèя”, Илèя Лукîв è Яíèца в 
VI èзäаíèе íа „Семе áълãарñкî” - Севлèевî

 „община севлиево ре-
ално работи в системата 
за електронен обмен на 
съобщения от началото на 
2018 г., натрупахме опит 
и успяхме да изградим 
административен капаци-
тет“, заяви кметът д-р иван 
иванов
 над 700 преписки, за-
явени чрез системата за 
електронен обмен на съоб-
щения в държавата, която 
е различна от система-
та за сигурно електронно 
връчване, е обработила 
община севлиево до мо-
мента. общината бе сред 
първите администрации, 
които се присъединиха 
към системата още в края 
на 2017 г. и след тестовия 
период,  в началото на 
2018 г., реално започна ра-
бота в средата за електро-
нен обмен на документи 
между административните 
органи. Крайният срок за 
свързване на всички ад-
министрации бе 1 ноември 
2018 г. така за малко пове-
че от година в системата 
за документооборот на об-
щинската администрация 

са заведени повече от 700 
преписки, постъпили ди-
ректно от електронния об-
мен в държавата.
 „изминахме първите 
крачки и натрупахме опит, 
справихме се с техниче-
ските проблеми и най-ва-
жното - успяхме да из-
градим административен 
капацитет в служителите“, 
заяви кметът на община 
севлиево д-р иванов.
 той сподели, че ре-
ално е направена голяма 
крачка към електронното 
управление, защото кому-
никацията между различ-
ните органи се осъщест-
вява изключително бързо 
и по защитен канал. така 
на практика е осъщест-
вен принципът на „служеб-
ното начало“ при обмена 
на документи във връзка 
с административното об-
служване. „Политическа-
та воля на държавата за 
въвеждане на електронно 
управление е изключител-
но силна и няма как това 
да не се отрази и на рабо-
тата на местните власти“, 
припомни кметът. 

 Филип аврамов и се-
влиевската духова музика 
ще зарадват гражданите 
и гостите на града с нови 
скечове и чудесна музика.
 По повод 1 април об-
щина севлиево ще пода-
ри на жителите и гостите 
на града колоритна шоу 
програма. В нея участие 
ще вземат севлиевската 
духова музика и неповто-
римият актьор и любимец 
на публиката Филип авра-
мов. опитът показва, че 
комбинацията от красива 
музика и забавна актьор-
ска игра винаги спомага 
за веселото настроение и 
усмивки сред публиката. 
именно такива скечове и 
още куп други изненади 
са подготвили духовият ор-
кестър и Филип аврамов. 
Първоаприлската шоу про-
грама ще се проведе в дК 
„Мара белчева“ от 18:30 
часа. община севлиево 
кани всички граждани и 
гости на града да се заба-
вляват по повод деня на 
хумора и сатирата. Входът 
за първоаприлската шоу 
програма е безплатен. 

Оáщèíа Севлèевî íатрупа îпèт в 
електрîííèя îáмеí íа ñъîáщеíèя

Първîапрèлñка шîу 
прîãрама пîäãîтвя 
Оáщèíа Севлèевî

ИВАН	ХРИСТОВ
 
 Маир „боженци“ спе-
чели съфинансиране по 
програма „Култура“ на 
стойност 9 135 лева. Му-
зеят кандидатства по при-
оритет дигитални предиз-
викателства и предстои 
да изпълни проекта „съз-
даване на интерактивна 
инсталация с добавена ре-
алност в къща-музей „дон-
чо Попов“. той цели об-
новяване чрез дигитална 
визуализация на същест-
вуващата вече статична 
експозиция в къща-музей 
„дончо Попов“. В рамките 
на проекта ще бъде изгра-
дена интерактивна инста-
лация с добавена реал-
ност. По този начин, чрез 
дигитални технологии, на 
широките публики ще бъде 
представено по съвреме-
нен и атрактивен начин 
културно-историческото 
наследство, което пази 
боженци. В една от стаите 
на къщата музей статич-
ната експозиция ще бъде 
оживена чрез интерактив-
но представяне на еже-

дневието на семейството в 
миналото. съществуваща-
та експозиция в къща-му-
зей „дончо Попов“ датира 
от 1964 г. изготвена в съ-
ответствие с действащата 
тогава нормативна уредба 
и според технологични-
те възможности, тя дъл-
го време е изпълнявала 
своята функция и е задо-
волявала изискванията на 
посетителите. съставена е 
от движими културни цен-
ности от фонда на музея. 
анализът на съвремието 

оценява експозицията като 
твърде статична и неатрак-
тивна за новите публики 
от XXI век. интерактивният 
подход на представяне не 
цели да заменя недвижи-
мите и движимите култур-
ни ценности, а само да 
направи бита, традициите 
и културата на предците 
ни интересни и завладява-
щи за младите хора, което 
може да ги насърчи да 
развиват интересите си 
в исторически и културни 
области.

МАИР „Бîжеíцè" ще èзпълíява 
прîект пî прîãрама "Култура"


