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ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39

 0884 116 417

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Учителят	 от	 ОУ	 „Св.
св.	 Кирил	 и	 Методий“	 в	
Габрово	 Камен	 Калчев	 e	
невинен,	сочи	решение	на	
Районен	съд	-	Габрово.	Той	
е	бил	наклеветен	от	11-го-
дишен	 ученик	 за	 тормоз	
и	 насилие	 на	 16	 април.	
Ученикът	 се	 оплакал,	 че	
е	бит	по	време	на	час	от	
учителя	 си	 Камен	 Калчев,	
вследствие	 на	 което	 му	
били	 причинени	 телесни	
наранявания.	
	 Пред	репортери	на	на-
ционалните	медии	 той	 по-
каза	 наранявания	 по	 вра-
та	 си	 като	 доказателство,	
че	е	бил	душен	от	учителя	
си.	 Същия	 ден	 майка	 му	
подала	сигнал	в	полицията	
за	насилие	над	детето	й	от	
преподавателя	и	по	случая	
е	 образувано	 досъдебно	

производство.
	 „Преживях	 трудни	 ме-
сеци,	но	вече	съм	спокоен	
след	решението	на	Район-
ния	съд,	че	нямам	никаква	
вина.	Разбра	се,	че	детето	
се	е	самонаранило,	за	да	
ме	 злепостави.	Има	други	
деца,	 свидетели	 на	 инци-
дента,	които	го	потвържда-
ват.	Въз	основа	на	техните	
показания	 и	 на	 ръковод-
ството	на	училището	стана	
ясно,	 че	 аз	 не	 нося	 от-
говорност	 за	 твърдението	
на	 майката,	 която	 заведе	
съдебно	 дело	 срещу	 мен,	
че	детето	е	малтретирано,	
душено,	 тормозено.	Давах	
показания	 пред	 районния	
полицейски	 инспектор,	 в	
прокуратурата	 не	 са	 ме	
викали,	 всъщност	 не	 е	
повдигано	 обвинение	 сре-
щу	 мен.	 Най-радостното	
за	мен	е,	че	ръководство-

то	 на	 училището	 ми	 има	
доверие	 и	 родителите	 на	
децата,	станали	свидетели	
на	случката,	са	казали	ис-
тината	на	родителска	сре-
ща“,	казва	учителят	Камен	
Калчев.	 Той	 разказа	 за	
случилото	се	на	16	април.	
„Въпросният	ученик	за	по-
реден	 път	 закъсня	 за	 час	
в	 целодневното	 обучение	
на	учебни	дейности,	после	
отказа	 да	 пише	 по	 мате-
матика.	 Ученикът	 трябва-
ше	да	представи	писмо	от	
майка	 си,	 в	 което	 да	 се	
казва	 в	 кои	 дни	 и	 часо-
ве	 е	 зает	 с	 извънкласни	
форми	 и	 спорт.	 Казах	 на	
майката,	 че	 детето	 не	 се	
държи	 добре	 в	 час,	 има	
лоша	 дисциплина.	Тя	 при-
зна,	че	знае	за	проблеми-
те	на	детето	и	обеща	лич-
но	 да	 донесе	 документа,	
но	това	не	се	случи.	Тя	ми	

се	 обади,	 че	 работи	 наб-
лизо,	 в	 мола,	 да	 изпратя	
Александър	 при	 нея.	 Той	
обаче	не	искаше,	хукна	да	
бяга.	Хванах	го	за	ръката,	
нито	 съм	 го	 удрял,	 нито	
съм	 го	 душил.	 Той	 почна	
да	се	търкаля	по	земята.	В	
крайна	сметка	се	укроти	и	
замина	за	бележката.
				След	половин	час	дой-
доха	 от	 ръководството	 на	
училището	и	ми	съобщиха,	
че	в	моя	час	има	конфлик-
тна	ситуация.“
	 Учителят	 държал	 на	
дисциплината,	 не	 позво-
лявал	да	се	говори	по	те-
лефона	 в	 час,	 изготвил	
правила	 за	 поведение,	
подписани	 от	 родителите.	
Оказало	 се,	 че	 на	 Алек-
сандър	 това	 не	 му	 харес-
ва.	Той	казал	на	приятеля	
си	Стивън,	че	ще	се	наде-
ре	по	шията,	ще	се	снима	

и	го	изпратил	със	снимки-
те	 при	 директорката.	Така	
се	надявал	да	уволнят	дис-
циплинарно	 строгия	 учи-
тел.	 Качили	 снимките	 и	 в	
интернет.		
	 Майката	 завела	 „по-
страдалото“	 дете	 при	 съ-
дебен	 лекар.	 Уведомени	
били	 и	 медиите,	 пристиг-
нали	екипи	на	национални	
телевизии.	 Още	 вечерта	
Стивън	признал	пред	май-
ка	си	какво	се	е	случило,	
казал,	че	Алекс	е	инсцени-
рал	 побой	 от	 учителя.	 Тя	
разказала	за	това,	разпи-
тани	 били	 и	 други	 деца	 и	
истината	се	разбрала.
			 „Това,	 че	 учителят	 Ка-
мен	 Калчев,	 който	 е	 от	
30	 години	 в	 сферата	 на	
образованието,	 е	 невинен	
е	добра	новина	преди	на-
чалото	на	учебната	година.	
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Учителят Кàмеí Кàлчев íевиíеí, учеíик ãî íàклевети зà пîáîй
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	 Заместник-министърът	
на	 образованието	 и	 нау-
ката	 Деница	 Сачева	 ще	

открие	 в	 Габрово	 конфе-
ренция	на	тема	„Обучение	
на	 работното	 място	 и	 ак-
тивно	 учене	 във	 висшето	
инженерно	образование“.		
	 Форумът	ще	се	състои	
на	13	септември	2019	г.	от	
14:00	часа	в	конферентна-
та	 зала	 на	 библиотеката	
при	Техническия	универси-
тет.
	 Събитието	е	в	рамките	
на	проекта	„Клъстер	–	ста-
жове	за	подготвени	за	ин-
дустрията	бъдещи	инжене-
ри“,	 в	 който	 си	 партнират	
представители	на	науката,	
бизнеса,	 образованието	 и	
местните	власти	от	Бълга-
рия,	Австрия	и	Полша.
	 Участниците	 ще	 по-
лучат	 яснота	 относно	 по-

соката	 за	 развитие	 на	
висшето	 образование	 и	
връзката	 му	 с	 бизнеса	 и	
пазара	на	труда.	Ще	бъде	
представена	 визията	 за	
дългосрочните	 перспекти-
ви	пред	дуалното	обучение	
на	 местно,	 национално	 и	
европейско	равнище.
	 Сред	 лекторите	 са	
представители	на	бизнеса,	
образователните	 среди,	
работодателските	 органи-
зации,	 както	 и	 гости	 от	
Технологичния	университет	
в	полския	град	Гданск.
	 Конференцията	 се	 ор-
ганизира	 от	 Технически	
университет	 –	 Габрово,	
Община	Габрово	и	местно-
то	 акционерно	 дружество	
„Мехатроника“.

СтЕфкА БурмоВА

	 За	12-та	поредна	годи-
на	 в	 Кози	 рог	 отбелязаха	
празника	на	селото	с	тра-
диционен	 събор.	 Над	 140	
козирогчани	 дойдоха	 от	
всички	 краища	 за	 събор	
на	 селото.	 Празника	 по-
четоха	и	съседните	села	 -	
Шипчените,	 Бялково,	 Пар-
човци,	Сейковци,	Спанци.
	 „Тази	 година	организи-
рахме	празника	съвместно	
с	читалище	„Пробуда	1928“		
-	 подчерта	 кметът	 Христо	
Койчев.	 -	 В	 програмата	
участваха	 детският	 дра-
матичен	 състав	 „Гарвани-
те“,	група	Огнени	изкуства	
FIMS	-	с.	Гарван,	Емануела	
Глушкова.											стр. 8

Съáîрът в Кîзи рîã съáрà хîрà îт цялàтà стрàíà зà 12-ти път
Виктор Стефанов, който реставрира 200-годишна родова къща, доведе семейството си от Пловдив

Зàм.-миíистър Сàчевà îткривà межäуíàрîäíà 
кîíфереíция зà äуàлíîтî îáучеíие в ТУ - Гàáрîвî

	 На	10	септември	2019г.	
около	 02.15	 ч.	 в	 РУ	 -	 Се-
влиево	 е	 получен	 сигнал,		
че	 на	 същата	 дата	 около		
02.00	 ч.	 от	 Дом	 за	 ста-
ри	хора	в	с.	Добромирка,	
община	 Севлиево,	 след	
проникване	с	взлом	е	из-
вършена	кражба	на		огне-
упорна	каса	с	намиращите	
се	в	нея	27	000	лв.	
	 На	 местопроизшестви-
ето	е	извършен	оглед,	ме-
талната	 каса	 е	 открита	 в	
близост	до	дома	с	взломе-
на	врата	и	липсваща	сума.	
В	РУ	-	Севлиево	е	образу-
вано	досъдебно	производ-
ство	 за	 престъпление	 по	
чл.	195,	ал.	1,	т.	3	от	НК.

Кàсà с 27 000 левà îткрàäíàхà îт 
Дîмà зà стàри хîрà в Дîáрîмиркà

ВЕлА лАзАроВА

	 Прекрасна	 концертна	
вечерна	 на	 площад	 „Въз-
раждане”,	 сътворена	 от	
филхармоничния	 оркестър	
„Симфониета“	 -	 Враца,	 с	
диригент	 Максим	 Ешкена-
зи,	на	10	септември	-	вто-
рия	ден	на	Дни	на	камер-
ната	музика.	
	 Продължи	 традиция-
та	 с	 концерти	 на	 откри-
то.	Този	 път	 концертът	 бе	
осигурен	 от	 „Фортисимо	
фест”,	 подарък	 от	 Фонда-
ция	 „Америка	 за	 Бълга-
рия”,	чието	мини	турне	е	с	
идея	музиката	да	достигне	
до	всички.		

	 Организаторите	 се	
бяха	 постарали	 за	 седя-

щи	 места	 и	 многоброй-
ната	 публика	 на	 площада	

можа	 да	 се	 наслади	 на	
великолепната	 концертна	
вечер	 със	 солисти	 Георги	
Андреев	-	гъдулка,	младите	
цигулари	 Мартин	 и	 Алек-
сандър	 Зайранови,	 певци-
те	 Криста	 и	 Дони.	 Воде-
щи	бяха	Ана	Пападопулу	и	
Юлиан	Вергов.
	 В	 програмата	 звуча	
българска	класика	-	за	на-
чало	 с	 музиката	 на	 Пан-
чо	 Владигеров,	 български	
фолклор,	 музика	 от	 бъл-
гарски	филми.
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Мàксим Ешкеíàзи íàпрàви кîíцерт íà îткритî 
îт фîлклîр и клàсикà äî íàциîíàлíия химí

Дíес îт 17:00 ще се прîвеäе 
äемîíстрàция íà прîтивîпîжàрíà 
и спàсителíà техíикà преä РД 
„Пîжàрíà áезîпàсíîст и зàщитà 
íà íàселеíиетî” в Гàáрîвî      8
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рабоТа прЕдлага
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоанна“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакт: 
0886/010-003. [22, 21]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти - Габро-
во, 0886/332-968. [22, 
20]

МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор. Справки на 
тел. 0888/310-981. [11, 11]
ТЕспоМ ад търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-МОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК ла-
зерно рязане, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ, НАСТРОЙЧИК-
ПРОГРАМИСТ на маши-
на за лазерно рязане - 
справки: гр. Габрово, ул. 
„Бодра смяна“ 1 (до КАТ), 
тел. 066/801-673. [11, 10]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 
10]

Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 6]
Шофьор-снабдиТЕл-
дисТрибуТор сЕ търси 
на тел. 0897/986-024. [5, 
3]
МасажисТка сЕ търси 
на тел. 0876/731-419. [5, 
2]

„диМас“ ад Търси 
да назначи аВТо-
МонТьор. За пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [5, 1]

жЕна за почистване на 
луксозни апартаменти, 
с опит, се търси на тел. 
0877/88-33-56, 0886/001-
001. [7, 5]
кЕраМичЕн цЕх в село 
Враниловци търси общи 
работници и работник ръч-
на и хидравлична преса 
до 50 години. Осигурен 
транспорт от Габрово. 
Справки на тел. 0888/924-
837. [5, 3]

пасТир за крави в Тряв-
на, заплата 700 лева, тър-
си 0898/689-508 - Стой-
чо. [5, 4]
„озЕкс” Търси работни-
ци, може и без опит - тел. 
0885/503-426. [6, 2]
общ рабоТник за сер-
визна дейност, може и 
млад пенсионер, се търси 
на тел. 0895/52-18-49. [6, 
3]
рабоТници за топлои-
золация и шпакловка се 
набират на тел. 0877/44-
51-99. [11, 2]
„подЕМ габроВо“ търси 
общ работник - справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 
3]

МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 2]
фирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 2]
Шофьор сЕ търси - 
справки на тел. 0878/966-
222. [6, 1]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продаВачка. Справ-
ки на тел. 0895/521-858. 
[24, 1]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

Фирма „ПРОМЕЛ-СЕВЛИЕВО“ООД
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗАВАРЧИК

 Изисквания: .Да	притежава		валиден	документ	за	правоспо-
собност	 .Умения	за	работа	с	техническа	документация	и	
измервателни	инструменти	 .Професионална	автобиография

„ПРОМЕЛ-СЕВЛИЕВО“ ООД предлага:
 .Добро	заплащане
 .Социални	придобивки	и	транспортни	разходи
Документи се приемат в офиса на фирмата 
адрес:	гр.	Севлиево;	ул.	„Н.	Петков“	№	30	
и	на	адрес:	office@promel-bg.com

За контакти: тел. 0879 52 57 47

 Съюзът на офицерите и сержантите
 от запаса и резерва,

 съвместно с Министерството на отбраната 
и Община Казанлък провежда 

Втори национален събор 
на запасното войнство

14-15 септември 2019 г.
 в местността Крънска кория, гр. Казанлък

ПРОГРАМА:
14 СЕПТЕМВРИ
11.00 - 11.40 ч.	Откриване	и	встъпителни	слова
11.40 - 13.00 ч.	 Демонстрации	 -	 скокове	 с	 па-

рашут	 и	 бойни	 способности	 на	 групи	 за	 специални	
операции;	 висш	пилотаж	 със	 спортен	 самолет;	 без-
пилотна	 летателна	 система;	 прабългарска	 школа	 за	
оцеляване	„Бага-Тур“

13.00 - 14.00 ч.	 Изложби:	 военно	 облекло;	 ста-
ринно	оръжие	и	символи;	корабни	и	самолетни	моде-
ли;	книги	с	военна	тематика

15.00 - 18.00 ч.	Художествена	програма	с	изпъл-
нения	на	Ансамбъла	на	ВС,	художествени	колективи,	
групи	и	индивидуални	изпълнители	от	цялата	страна

15 СЕПТЕМВРИ 
09.00 - 12.00 ч. 
Ден	на	открити	врати	и	показ	на	бойна	техника	

и	стая	на	бойната	слава	във	военно	формирование	
в	гр.	Казанлък;	турнири	по	стрелба	и	шахмат;	орга-
низирани	посещения	на	музеи,	исторически	места	и	
природни	забележителности	

Достъпът за гражданите е свободен.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и горна оряховица
уведомява своите клиенти, че:

 
 На 13.09.2019 г. от 09:30 до 16:30 ч.	поради	извършване	на	неотлож-
ни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	
ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Трявна:	
с.	Кръстец.	Временни	смущения	в	електрозахранването	са	възможни	от 
15:30 до 16:30 ч.	 в	 районите	 на	 с.	 Креслевци;	 с.	Мръзеци;	 с.	 Бъзовец;	
с.	Бахреци;	с.	Стеевци;	с.	Шипково;	с.	Престой;	с.Малчевци;	с.	Милевци;	
с.	Явор;	с.	Рашеви;	с.	Койчевци;	с.	Сливово;	с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	с.	
Прозорковци;	с.	Радоеви;с.	Велчевци;	с.	Власатили;	с.	Гайдари;	с.	Свирци;	
с.	Иринеци;	с.	Ралевци;	с.	Станчев	хан;	с.	Папура;	с.	Горни	Дамяновци;	с.	
Руевци;	с.	Прозорковци.

 На 12.09.2019 г. от 14:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	
ремонтни	дейности	на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенергия	ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Кръ-
стец.	Временни	смущения	в	електрозахранването	са	възможни	от 12:00 
до 14:30 ч.	в	районите	на	кв.	Горни	и	Долни	Цоневци;	ул.	„Ганьо	Кънев“;	
ул.	 „Ради	Ноев“;	 ул.	 „Георги	 Лазаров“;	 ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Бузлуджа“;	 ул.	
„Планинец“;	 кв.	 Вили	 Плачковци;	 кв.	 Горни	 Плачковци;	 кв.	 Стоевци;	 ул.	
„Стара	планина“;	с.	Малки	Плачковци;	кв.	Късовци;	с.	Ножери;	с.	Йово-
вци;	с.	Сечен	камък;	кв.	Пунговци;	СТП	„Петрургия“;	КТП	„Суходола“;	кв.	
Димиев	хан;	кв.	Божковци;	кв.	Боевци;	с.	Азмани;	с.	Улеи;	с.	Радино;	с.	
Енчевци;	с.	Горни	и	Долни	Радковци;	с.	Носеи;	с.	Маруцековци;	с.	Брада-
ри;	с.	Киселковци;	с.	Бъчвари;	ул.	„Бял	камък“;	ул.	„Горска“;	ул.	„Билка“;	
кв.	 Ковачевци;	 ул.	 „Балкан“;	 ул.	 „Бедек“;	 с.	 Бангейци;	 с.	 Кашенци;	МТП	
„Синчец“;	СТП	„Хижите“;	ТП	„Инструмент“;	ТП	ТПК	„Колективен	труд“;	с.	
Креслевци;	с.	Мръзеци;	с.	Бъзовец;	с.	Бахреци;	с.	Стеевци;	с.	Шипково;	
с.	 Престой;	 с.	Малчевци;	 с.	Милевци;	 с.	 Явор;	 с.	 Рашеви;	 с.	 Койчевци;	
с.	Сливово;	с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	с.	Прозорковци;	с.	Радоеви;	с.	Вел-
чевци;	 с.	 Власатили;	 с.	 Гайдари;	 с.	 Свирци;	 с.	 Иринеци;	 с.	 Ралевци;	 с.	
Станчев	хан;	с.	Папура;	с.	Горни	Дамяновци;	с.	Руевци;	с.	Прозорковци;	с.	
Конарско;	МТП	„Марков	ток“.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и 
Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, разпределителен 

обслужващ център габрово и горна оряховица
уведомява своите клиенти, че:

 
 На 27.09.2019 г. от 16:00 до 16:30 ч. поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	
на	 електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахран-
ването	 в	района	на	община	Дряново:	 с.	Денчевци,	 с.	Пейна,	
с.	 Чуково,	 мандра	 Гостилица,	 с.	 Гостилица,	 с.	 Славейково,	 с.	
Янтра	и	ВЕЦ	„Янтра“,	ФвЕЦ	„Фотон“,	ФвЕЦ	„Владимед“,	ФвЕЦ	
„Аурора“,	ФвЕЦ	„Гео“,	с.	Геша,	с.	Туркинча,	с.	Ритя,	с.	Балалея,	
с.	Караиванца,	с.	Скалско,	фирма	„Полиприм”,	асфалтова	база	
„Чириковец”,	ФвЕЦ	„Слънчева	енергия“,	„Фотон“,	„Аурора“,	„Гео-
енерджи“,	„Владимед“,	с.	Буря,	помпена	станция	„Буря“.

 На 24.09.2019 г. от 08:00 до 16:00 ч. поради	 извършване	
на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	
на:		община	Дряново,	с.	Денчевци,	с.	Пейна,	с.	Чуково,	мандра	
Гостилица,	с.	Гостилица,	с.	Славейково,	с.	Янтра	и	ВЕЦ	„Янтра“,	
ФвЕЦ	„Фотон“,	ФвЕЦ	„Владимед“,	ФвЕЦ	„Аурора“,	ФвЕЦ	„Гео“,	
с.	Буря,	помпена	станция	„Буря“.	Временни	смущения	в	елек-
трозахранването	са	възможни от 16:00 до 16:30 ч. в	районите	
на	 с.	 Геша,	 с.	Туркинча,	 с.	 Ритя,	 с.	 Балалея,	 с.	 Караиванца,	
с.	 Скалско,	 фирма	 „Полиприм”,	 асфалтова	 база	 „Чириковец”,	
ФвЕЦ	 „Слънчева	 енергия“,	 „Фотон“,	 „Аурора“,	 „Гео-енерджи“,	
„Владимед“.

 На 19.09.2019 г. от 12:00 до 12:30 ч. поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	
на	 електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахран-
ването	в	района	на	Габрово:	ТП	„Хранителни	стоки”,	ТП	„ЕМУ”,	
ТП	„Котел”,	„Сарани	1”,	ТП	„Ученически	столове”,	ТП	„Търговска	
къща”,	ТП	 „Пролигно”,	ТП	 „Шоколад”,	ТП	 „Бетонов	 силоз”,	ТП	
„Херб”,	ТП	 „Домостроителен	комбинат”,	БКТП	 „Стоманобетон”,	
ТП	 „Терснаб”,	 ТП	 „Техномат”,	 ТП	 „Пречиствателна	 станция”	
и	 фирмите,	 захранващи	 се	 от	 тези	 трафопостове	 -	 „Хицов”,	
„Илекс”,	„Пътстрой”,	„Мебекс”,	„Мебелина”,	„Пролигно”,	„Високо	
строителство”,	„Течи”,	Бензиностанция	„Прима	ес”,	„Полиприм”,	
„Станчо	Колев”,	„Херб”	в	Северна	индустриална	зона,	както	и	
улиците:	ул.	„Бойката”,	ул.	„Георги	Илиев”	№	5-39,	6-34,	ул.	„Ге-
орги	Стефанов”	№	52-68,	41-79,	30-50,	5-9,	19,	25,	ул.	„Липница”	№	
7-9,	10,	ул.	„Ямбол”	№	1-7,	ул.	„Златарска”	№	10,16,20-44,	54-70,	
80-86,	11-57,	ул.	„Зов”		№	1,	2,	4,	ул.	„Просвета”	№	1,	5,	25,	27,	35,	
10-20,	ул.	„Хвойна”	№	9-19,	ул.	„Русалка”	№	2-22,	5-17,	ул.	„Чая”	
№	2-4,	ул.	„Минка	Стефанова”	№	12-20,	30,	13-33,	ул.	„Василка	
Бенева”	№	17-39,	18-32,	кв.	Златари.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникнало-
то неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 
61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица уведомява своите клиенти, че:

 
 На 25.09.2019 г. от 08:30 до 09:30 ч. поради	 извършване	 на	 опера-
тивни	превключвания	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	
възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	община	Габро-
во,	селата	Стоманеци,	Баевци,	Зелено	дърво,	Малуша,	местността	Узана	и	
„Тота	Венкова“.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и 
Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

	 Кметът	 присъства	 на	
представянето	 на	 модер-
низираната	 производстве-
на	 мощност	 на	 швейцар-
ската	компания	АББ.
	 „Община	 Севлиево	 е	
добро	 място	 за	 правене	
на	бизнес	и	това	се	доказ-
ва	 от	 инвестициите,	 кои-
то	 компаниите	 правят	 в	
региона	 през	 последните	
години.”	 Това	 заяви	 кме-
тът	 на	 Община	 Севлиево	
д-р	Иван	Иванов	по	време	
на	 представянето	 на	 мо-
дернизираната	 производ-
ствена	 база	 за	 продукти	
високо	 напрежение	 на	
швейцарската	 компания	
АББ.	 Дружеството	 рабо-
ти	 в	 Севлиево	 от	 1996	 г.	
и	 в	 последните	 десетиле-
тия	 инвестира	 значителни	
средства	в	разширяване	и	
разработване.	 „След	 като	
станах	 кмет	 през	 2011	 г.,	
винаги	 съм	 бил	 съпричас-
тен	 с	 развитието	 на	 АББ	
в	 Севлиево.	 Вероятно	 го-

ляма	 част	 от	 вас	 труд-
но	 ще	 оценят	 разликата,	
защото	 не	 са	 виждали	
старото	 предприятие.	 Но	
в	 процеса	 на	 реконструк-
ция	 в	 последните	 години	
аз	 посетих	 няколко	 пъти	
предприятието,	 разгледах	
какво	 обновяване	 е	 на-
правено	 и	 на	 какво	 ниво	
е	дружеството	в	момента“,	
заяви	 кметът.	 	 Той	 адми-
рира	 вложенията	 на	 АББ	
в	 Севлиево.	 „В	 община-
та	има	много	инвеститори	
през	 последните	 години	 –	
към	момента	работят	 1200	
фирми.	Големите	компании	
в	 последните	 години	 ин-
вестират	 много	 средства	
в	разширяване	и	модерни-
зация	 на	 производствата	
си	 и	 това	 показва,	 че	 се	
чувстват	 добре	 в	 Севли-
ево	и	че	тук	имаме	добра	
бизнес	среда.	Като	човек,	
който	 има	 поглед	 върху	
икономиката	на	Севлиево,	
мога	 смело	 да	 заявя,	 че	

това	 предприятие	 на	 АББ	
е	 най-доброто,	 с	 най-мно-
го	 иновации	 и	 с	 изключи-
телно	интересен	начин	на	
организация	 на	 работата.	
Целият	 колектив	 работи	
като	 един	 организъм	 и	
дори	 най-нискостоящият	
работник	 може	 да	 дава	
градивни	 предложения	 за	
производствения	 процес“,	
заяви	 в	 приветствието	 си	
градоначалникът.
	 Д-р	 Иванов	 изрази	
благодарността	 си	 към	
ръководството	 на	АББ,	 че	
през	 годините	 компанията	
е	 съпричастна	 към	 мест-
ната	 общност	 и	 в	 много	
случаи	 поема	 социална	
отговорност.	 „Най-вече	 ви	
благодаря	 за	 подкрепата	
към	 детските	 заведения	 и	
училищата,	 с	 които	 рабо-
тите.	 Особено	 важна	 е	 и	
помощта,	която	продължа-
вате	 да	 давате	 за	 общин-
ската	болница	в	града	ни“,	
добави	кметът.	

	 При	 представянето	 на	
модернизираната	 произ-
водствена	 база	 менидж-
мънтът	 на	 АББ	 изрази	
своята	 благодарност	 към	
Община	 Севлиево	 и	 д-р	
Иван	 Иванов	 за	 оказва-
ната	 подкрепа	 през	 годи-
ните.	 „В	 лицето	 на	 мест-
ната	власт	ние	винаги	сме	
срещали	 отзивчивост	 за	
начинанията	 си“,	 заяви	 и	
Марсел	 ван	 дер	 Хук,	 из-
пълнителен	 директор	 на	
АББ	България.	
	 „Базата	 ни	 в	 Севли-
ево	 ще	 подсили	 още	 по-
вече	нашата	регионална	и	
глобална	 производствена	
мрежа.	Тя	ще	ни	даде	въз-
можност	 и	 да	 гарантира-
ме	 стабилни	 доставки	 на	
висококачествени	 компо-
ненти,	 и	 на	 свой	 ред	 ще	
ни	помогне	да	обслужваме	
клиентите	си	още	по-ефек-
тивно”,	 заяви	 Джузепе	
Русо,	 управител	 на	 АББ	
Севлиево.	

Д-р Ивàí Ивàíîв: „Севлиевî äîкàзà, че 
е äîáрî мястî зà прàвеíе íà áизíес”

приЕМ дфа „габроВчЕ“
дЕТски фолклорЕн ан-
самбъл „Габровче“ обя-
вява прим на деца, же-
лаещи да изучават народ-
ни инструменти (кавал, 
гайда, гъдулка, тамбура, 
тъпан), народно пеене и 
народни танци. Телефон 
за контакти: 066/806-
521. [5, 2]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - справки на тел. 
0898/480-821



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 12 септември 2019 г., година XV, брой 36 (3249)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

12 ч Св.	 свщмчк	 Автоном	 (Отдание	 на	 Рож-
дество	Богородично)	(Тип.	с.	75)
13 п Св.	 свщмчк	 Корнилий	 стотник	 (Предпр.	
на	Въздвижение	на	Честния	Кръст)	(Тип.	с.	76)
14 с U Въздвижение на Св. Кръст Господен 
(Кръстовден)	(Пост)	(Тип.	с.	77-81)   
15 н U Неделя след Въздвижение.	 Св.	 вмчк	
Никита.	Преп.	Филотей.	Св.	мчк	Леонид.	Гл.	4,	утр.	
ев.	2,	ап.	Гал.	2:16-20	 (с.	381),	лит.	ев.	Мк	8:34-9:1	
(Тип.	с.	82)
16 п Св.	вмчца	Евфимия	Всехвална.	Св.	Люд-
мила	Чешка.	Св.	Киприан,	митр.	Киевски	и	Мос-
ковски.	Св.	Севастиана.	Св.	Мелитина	Маркиано-
полска
17 в *	Св.	мчци	София,	Вяра,	Надежда	и	Лю-
бов.	Св.	мчца	Теодотия
18 с Преп.	Евмений,	еп.	Гортински	чудотворец
19 ч Св.	мчци	Трофим,	Саватий	и	Доримедонт

12 - 19 септември

До Негово Светейше-
ство Българския патри-
арх Неофит,
Председател на Св. Си-
нод на Българската пра-
вославна църква
Българска патриаршия,
гр. София

Ваше Светейшество,

	 Обръщаме	се	към	Вас	
по	 повод	 нарастваща-
та	 тревога	 в	 българско-
то	 общество,	 породена	
от	 опитите	 за	 налагане	
на	 социално	 законода-
телство	и	образователни	
практики,	 основани	 вър-
ху	 идеологии,	 застраша-
ващи	 самата	 същност	 и	
достойнството	на	човека	
като	 образ	 Божий.	 За-
почва	 се	 от	 „най-малки-
те”	 –	 децата,	 а	 по	 такъв	
начин	 се	 рушат	 семей-
ството	 и	 обществото.	
През	миналата	2018	г.	из-
лязохме	 със	 становище	
по	широко	разискваната	
Истанбулска	 конвенция	
и	 нейните	 скрити	 опас-
ности	 за	 децата	 и	 се-
мейството.	 Категорично	

заявихме,	 че	 тайната	 на	
пола	 не	 може	 да	 бъде	
свеждана	 до	 социален	
конструкт,	 че	 родител-
ството,	 майчинството	 и	
бащинството	не	могат	да	
бъдат	 определяни	 като	
„социални	 роли”.	 Също	
така	 категорично	 зая-
вихме,	 че	 понятия	 като	
„джендър”	 и	 съответна-
та	 идеология	 не	 след-
ва	 да	 бъдат	 превръща-
ни	 в	 правна	 норма.	 За	
съжаление,	 днес	 отново	
сме	 свидетели	 на	 опи-
ти	 за	 внедряването	 на	
стратегии	 в	 областта	 на	
семейното	 законодател-
ство,	 социалните	 услу-
ги	 и	 на	 образованието,	
които	лесно	могат	да	се	
превърнат	 в	 механизми	
на	 ново	 социално	 инже-
нерство.	 Проектира	 се	
„нов”	 тип	 семейство	 и	
„нов”	 тип	 човек,	 като	
първата	 жертва	 са	 де-
цата.	 Убедени	 сме,	 че	
грижата	 за	 семейството	
и	 закрилата	 на	 децата	
е	 безусловно	 задълже-
ние	 на	 нашата	 държава	
и	общество,	чийто	етос	е	

формиран	от	Православ-
ната	 ни	 църква	 в	 духа	
на	 евангелските	 добро-
детели.	 Ето	 защо	 заявя-
ваме,	 че	 е	 недопустимо	
тази	 грижа	 и	 закрила	
да	 бъде	 изземвана	 от	
нови	 идеологии,	 които	
обезличностяват	 човека	
и	 рушат	 семейството.	Те	
издигат	 греха	 в	 идеал,	
а	 добродетелта	 приемат	
за	слабост:	„Злото	нари-
чат	 добро,	 и	 доброто	 –	
зло,	тъмнината	считат	за	
светлина,	 и	 светлината	
–	за	тъмнина“	(Ис.	5:20).
	 Задължение	 на	 пра-
вославните	 християни	
(Иак.	 4:17)	 е	 твърдо	 и	
недвусмислено	да	се	по-
казва,	че	последиците	от	
това	 ново	 социално	 ин-

женерство	 са	 пагубни.	
Намесата	 на	 държавата	
под	 натиска	 на	 т.	 нар.	
„дистрибутори	 на	 соци-
ални	 услуги”	 от	 непра-
вителствения	 сектор	 в	
отношенията	 родители-
деца,	 стигматизирането	
на	семейството	и	на	ро-
дителите	 като	 „заплаха”	
и	„опасност”	за	собстве-
ните	им	деца,	превръща-
нето	 на	 детето	 в	 субект	
на	абсолютни	права,	на-
силственото	 покварява-
не	 на	 децата	 чрез	 про-
карването	 от	 джендър	
идеологията,	 сексуално	
образование	 в	 детските	
градини	 и	 училищата	 и	
т.	 н.	 са	 само	 част	 от	
механизмите	 за	 налага-
нето	 на	 практики,	 които	

подменят	 християнската	
истина	 (и	 изобщо	 вся-
ка	 традиционна	 норма)	
за	 човека	 и	 семейство-
то.	 В	 националното	 за-
конодателство	 не	 бива	
да	 се	 допуска,	 предим-
но	 под	 външен	 натиск,	
регламентирането	на	 со-
циални	 практики,	 които	
позволяват	 насилствено-
то	 откъсване	 на	 децата	
от	 техните	родители.	Ро-
дителите	 са	 тези,	 които	
създават	 децата,	 а	 не	
държавата,	и	не	бива	за-
ради	 отделни	 прецеден-
ти	на	безотговорни	хора	
да	 се	 търси	 оправдание	
за	 налагане	 на	 новата	
идеология.	 Държавното	
образование	категорично	
не	е	място	за	индоктри-

ниране	 и	 привнасяне	 на	
каквато	и	да	било	идео-
логия,	в	това	число	и	на	
джендърната.
	 Запазването	 на	 ду-
ховните,	 моралните	 и	
социалните	 устои	 на	 се-
мейството	 и	 възпитание-
то	на	децата	като	пълно-
ценни	 личности	 са	 били	
винаги	 основна	 пастир-
ска	грижа	на	Православ-
ната	 църква	 и	 на	 ней-
ното	 богословие.	 Счита-
ме,	 че	 тези	 теми	 трябва	
да	 бъдат	 постоянно	 във	
фокуса	 на	 богословския	
анализ.	Гласът	на	право-
славното	богословие	има	
място	във	всяка	отговор-
на	 дискусия	 за	 смисъла	
и	 ценността	 на	 семей-
ството,	 за	 тайната	 на	

пола,	 за	 родителството,	
майчинството	 и	 бащин-
ството,	 за	 възпитанието	
на	децата,	т.	е.	за	човека	
и	обществото	като	цяло.
	 С	 оглед	 на	 това	 се	
обръщаме	 към	 Ваше	
Светейшество	и	към	чле-
новете	 на	 Св.	 Синод	 с	
предложение	да	се	обър-
не	внимание	на	започна-
лите	 изменения	 в	 зако-
нодателната	и	норматив-
ната	 уредба	 в	 страната.	
Макар	Църквата	да	е	от-
делена	 административно	
от	 държавата,	 духовно	
тя	 е	 с	 преобладаващата	
част	 от	 народа	 на	 тази	
държава.	 В	 решителни	
моменти	от	нашата	исто-
рия	тя	винаги	е	вземала	
спасителна	за	него	стра-
на.	Убедени	сме,	че	 гла-
сът	 на	 Църквата	 трябва	
да	бъде	чут	в	публичния	
дебат	 по	 всеки	 значим	
въпрос	 от	 дневния	 ред	
на	 обществото.	 Убедени	
сме,	 че	 той	 ще	 прозву-
чи	 още	 по-силно,	 когато	
става	въпрос	за	съхраня-
ването	на	семейството	и	
за	 духовното	 здраве	 на	
онези,	 „най-малките”	 –	
децата!
	 Просим	 благослове-
ние	 и	 оставаме	 Ваши	 в	
Христа,
	 гр.	Велико	Търново
Рождество	 Богородично,	
2019	г.
Проф.	 д-р	 Димитър	Поп-
маринов
Доц.	 д-р	 Мариян	 Стоя-
динов
Доц.	д-р	Свилен	Тутеков

„Глàсът íà прàвîслàвíîтî áîãîслîвие имà мястî във всякà îтãîвîрíà 
äискусия зà смисълà и цеííîсттà íà семействîтî и възпитàíиетî íà äецàтà”
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Днес настана началото на 
нашето спасение, люде,
защото ето – яви се пред-
назначената от древни 
родове Майка и Дева и 
вместилище Божие.
(Стихира,	гл.	1)
	 В	 първите	 дни	 на	 но-
вата	 Църковна	 година	 по-
срещаме	 и	 първия	 голям	
празник	 от	 годишния	 бог-
ослужебен	 кръг	 –	 дивното	
и	 славно	 Рождество	 на	
Пресвета	 Богородица.	 В	
този	свят	ден	отново	бла-
годарим	 на	 Бога	 за	 пре-
непорочната	 Негова	 отро-
ковица,	 идваща	 в	 нашия	
свят,	за	да	принесе	човеш-
кия	 дял	 към	 предвечния	
Божи	план	за	Въплъщение-
то	на	Божия	Син	и	Слово,	
за	нашето	освобождение	и	
спасение	–	за	да	се	изпъл-
ни	 чрез	 нея	 обещанието,	
дадено	 от	 Всевишния	 Бог	
за	спасението	на	човеците	
от	 робството	 на	 греха	 и	
смъртта.
	 Нея,	 благословената	
между	жените	 (Лука	 1:28),	
възхваляваме	 и	 просла-
вяме	 и	 днес,	 в	 деня	 на	
нейното	 свято	 Рождество,	

тъй	 като	 без	 нея	 нямаше	
да	 бъде	 възможно	 нищо	
от	онова,	което	Бог	стори	
за	 нас	 и	 за	 нашето	 изку-
пление.	 За	 нея	 –	 предви-
дяната	от	Твореца	в	Него-
вия	 божествен	 промисъл	
и	 безброй	 пъти	 предизо-
бразявана	 в	 старозавет-
ните	дни,	днес	ние	отново	
благодарим,	 и	 от	 нейния	
пречист	 и	 свят	 образ	 се	

вдъхновяваме	 в	 нашия	
всекидневен	 християнски	
живот	 и	 подвиг.	 На	 ней-
ните	молитви	към	Бога	се	
уповаваме	 и	 нейното	 не-
бесно	 застъпничество	 за	
нас	 и	 за	 целия	 човешки	
род	изпросваме	всеки	ден	
и	 във	 всяка	 наша	 молит-
ва,	 тъй	 като	 знаем,	 че	 в	
нейно	лице	имаме	любяща	
майка	и	вярна	застъпница	

пред	престола	на	Всевиш-
ния	 Бог,	 която	 не	 оставя	
нечута	нито	една	молитва,	
извираща	с	вяра	и	упова-
ние	от	човешкото	сърце.
	 Дивен	и	наистина	свят	
е	 образът	 на	 Пресвета-
та	 Дева	 и	 Божия	 майка,	
която	 първа	 от	 всички	
нас	 осъществи	 в	 пълнота	
божественото	 предназна-
чение	 на	 човека,	 като	 с	
вяра	и	праведен	живот	се	
уподоби	на	Бога	и	бе	увен-
чана	с	венеца	на	светост-
та.	Защото	за	това	Бог	бе	
сътворил	 човека	 по	 Своя	
всесвят	 образ	 –	 за	 да	 се	
уподобява	 Нему	 и	 да	 Му	
служи	с	любов	и	доверие,	
със	смирение	и	дръзнове-
ние,	 така,	 както	 се	 дове-
ри	 на	Бога	раждащата	 се	
днес	 Мариам	 –	 живонос-
ната	 клонка,	 чрез	 която	
стана	 възможно	 Боговъ-
плъщението	и	началото	на	
богочовешката	история	на	
спасението.	 В	 тайнството	
на	 Божията	 майка	 днес	
ние	 отново	 разпознаваме	
величието	 и	 светостта	 на	
безпределната	 Божия	 лю-
бов	към	нас	и	в	радостта	
си	 възкликваме,	 заедно	
със	светите	ангели	и	с	ця-
лата	света	Божия	Църква:	

„Радвай	 се,	 благодатна!	
Господ	е	с	тебе;	благосло-
вена	си	ти	между	жените“	
(Лука	 1:28).	 Благословена	
си,	 защото	 чрез	 тебе	 бе	
повален	 древният	 враг	
на	 човешкия	 род.	 Благо-
словена	 си,	 защото	 чрез	
тебе	 за	 нас,	 седящите	 „в	
тъма	и	смъртна	сянка“	(Пс.	
106:10),	изгря	светлина,	на-
дежда	и	живот.
	 Благословена	 си,	 за-
щото	чрез	тебе	се	обнови	
и	 се	 прослави	 човешката	
природа	и	сътвореният	по	
Божи	 образ	 човек	 достиг-
на	до	богоуподобяването.
	 Светъл	 и	 препросла-
вен	да	бъде	денят	на	Рож-
деството	 на	 Пресветата	
Божия	 майка	 –	 светла	 и	
непомрачена	 да	 бъде	 и	
нашата	радост	в	този	бла-
гословен	 ден,	 когато	 се	
поставя	 началото	 на	 на-
шето	спасение!
	 По	молитвите	 и	 небес-
ното	 застъпничество	 на	
раждащата	 се	 днес	 Пре-
света	 наша	 Владичица	 и	
Приснодева	 Богородица	
Господ	Бог	да	милва	и	спа-
сява	всички	нас!	Честит	и	
благословен	празник!

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто 

	 По	традиция	на	14	сеп-
тември,	 когато	 Църквата	
чества	 празника	 Въздви-
жение	на	свети	Кръст	Гос-
поден,	 Софийската	 духов-
на	семинария	тържествено	
ще	открие	новата	си	учеб-
на	 година.	 Ръководство-
то	 на	 духовното	 училище	
публикува	 програмата	 на	
празничните	 богослуже-
ния.	Те	ще	започнат	на	13	
септември	 (петък)	 в	 18	 ч.		

с	празнична	вечерня,	коя-
то	 ще	 оглави	Мелнишкият	
епископ	 Герасим,	 главен	
секретар	на	Св.	Синод.
	 На	 14	 септември	 (съ-
бота)	 от	 8	 ч.	 ще	 започне	
утринно	богослужение.	В	9	
ч.	ще	започне	света	Литур-
гия,	която	ще	отслужи		За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ският	митрополит	Антоний.	
По-късно,	от	10,	45	ч.	пред	
фиалата	в	двора	на	семи-
нарията	ще	бъде	отслужен	
традиционният	водосвет.

ПрАВоСлАВИЕ.Бг
 Св. Синод след заседанието от редовната 
си есенна сесия публикува на официалния патри-
аршески сайт писмо, изпратено до Негово Све-
тейшество патриарх Неофит от богословите 
проф. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Марият 
Стоядинов и доц. д-р Свилен Тутеков, преподава-
тели в Православния богословски факултет на 
Великотърновския университет. Синодалните 
членове са взели решение писмото да бъде све-
дено до знанието на широката общественост. 
Ето и пълния текст на писмото:

Слîвî íà Неãîвî Светейшествî Бълãàрския 
пàтриàрх Неîфит зà Рîжäествî Бîãîрîäичíî

Сîфийскàтà семиíàрия îткривà 
íîвàтà учеáíà ãîäиíà íà Кръстîвäеí
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ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто

лИмАСолСкИ 
мИтр. АтАНАСИЙ  

Разговор с Лимасолския 
митрополит Атанасий 
след неговата беседа 
„Не можеш да поставиш 
Бог в безизходица“.

Въпрос: Младите хора 
решават да се оженят 
с очакването, че бра-
кът им ще е успешен, т. 
е. ще имат помежду си 
духовно общуване, раз-
бирателство и любов. 
От страх за евентуален 
провал обаче помисълът 
им внушава, че след това 
горчиво ще се разкайват 
и ще си бият главата в 
стената, образно каза-
но. Оправдан ли е този 
помисъл, след като се 
касае за една толко-
ва деликатна тема? За 
мен лично това е и един-
ствената тема, която 
ме занимава години на-
ред, без да взема оконча-
телно решение.

	 Този,	 който	 обича	 гла-
вата	си,	не	прави	нищо	в	
живота	 си.	 Има	 един	 из-
раз	 на	 Света	 Гора,	 който	
гласи:	„Сложил	съм	си	гла-
вата	в	торбата“.	Тоест	оти-
ваш	 да	 правиш	 нещо	 без	
страх	 и	 колебание,	 като	
казваш	-	главата	ми	отсега	
е	отсечена	и	затова	не	се	
страхувам,	 че	 могат	 да	 я	
отсекат.
	 Вижте,	човек	не	трябва	
да	 започва	 нещо	 с	 ми-
сълта,	 че	 ще	 се	 провали,	
защото	 така	 вече	 се	 е	
провалил	още	преди	да	го	
започне.	Затова	са	минали	
толкова	години	и	нищо	не	
си	 направил.	 Как	 ще	 по-
стигнеш	нещо,	когато	щом	
започнеш	 да	 го	 правиш,	
си	 казваш:	 ами	 ако	 се	
проваля?	 Вместо	 това	 си	
помисли:	 ами	 ако	 успея!	
Защо	 да	 казваш:	 ако	 не	
успея,	ще	си	бия	главата	в	
стената?	Ако	 успееш,	 как-
во	ще	правиш,	пак	ли	ще	
си	биеш	главата	в	стената.	
Не	можеш	да	се	избавиш	
от	това.	
	 Всяка	 глава	 има	 своя-
та	 болка,	 се	 казва	 в	 Пи-
санието.	Нима	мислиш,	че	
ще	 се	 отървеш?	 Каквото	
и	 да	 стане,	 на	 главата	 ти	

все	ще	се	струпат	някакви	
проблеми.	
	 Нима	 да	 останеш	 без-
брачен	е	решение	на	про-
блема?	Не	е	решение,	за-
щото	пак	ще	си	биеш	гла-
вата	 в	 стената,	 ще	 стоиш	
сам	 сред	 четири	 стени	 и	
пак	не	избягваш	от	болка-
та.	Според	мен	не	 трябва	
да	 подхождаме	 по	 този	
начин.
	 Старецът	 Софроний	
казваше,	че	човекът,	който	
решава	 да	 стане	 монах,	
прилича	 на	 някой,	 който	
стои	пред	бездна	и	трябва	
да	 скочи	 в	 нея.	 Пропаст-
та	 е	 например	 следното:	
„Пресвета	 Богородице,	
отивам	 в	 манастира,	 но	
какво	 ще	 стане	 с	 майка	
ми,	 с	 баща	 ми,	 с	 братя-
та!?“.	 Всичко	 се	 преобръ-
ща,	взривява	се,	но	той	се	
прекръства	и	казва:	„Боже	
мой,	помогни	ми!“.	Затваря	
очи,	скача	и	веднага	щом	
скочи	 и	 падне,	 вижда,	 че	
не	 е	 било	 бездна.	 Затова	
не	се	страхувайте.	От	как-
во	 се	 страхувате?	 Е,	 ще	
се	 ожените,	 колко	 години	
смятате,	 че	 ще	 живеете?	
Особено	пък,	ако	не	всич-
ко	 в	 брака	 ви	 е	 розово,	
ще	си	отидете	преждевре-
менно!	(смях).
	 Ние	изпадаме	в	такова	
бездействие,	 защото	 вяр-
ваме,	че	трябва	да	правим	
определени	 неща,	 за	 да	
станем	 щастливи.	 Напри-
мер	 трябва	 да	 се	 оженя,	
за	 да	 стана	щастлив,	 или	
да	 направя	 еди-какво	 си,	
за	 да	 стана	 щастлив.	 Но	
това	не	е	целта	на	брака.	
Ще	го	видим	и	в	брачното	
последование.	
	 Целта	 на	 брака	 е	 ва-
шето	спасение	в	Тайнство-
то	 Брак.	 Щастието	 не	 се	
състои	 в	 брака	 сам	 по	
себе	 си,	 а	 в	 брака	 ви	 с	
Бога,	 защото	 ако	 успеете	
във	 вашия	 брак,	 но	 не	
постигнете	брака	на	душа-
та	 ви	 с	 Бога,	 тогава	 този	
брак	означава	нещастие.	
	 Къде	е	щастието,	 къде	
е	умната	постъпка?	Следо-
вателно,	 когато	встъпваме	
в	 брак,	 ние	 казваме:	 Аз	
избирам	 този	 път	 и	 по	
него	 ще	 стигна	 до	 цар-
ството	Божие.
	 Сега	ще	ми	възразиш:	
„Нима	трябва	да	се	оженя	
за	 един	 Калигула,	 да	 ме	
измъчи,	 за	 да	 се	 спася?“	

Не,	 разбира	 се,	 избери	
по	човешки	най-добрия	за	
теб.	 Но	 колкото	 и	 добри	
предпоставки	 за	 „щастлив	
брак“	 да	 имаш,	 съществу-
ват	неща,	които	не	можем	
да	 планираме.	 Кой	 може	
да	 ти	 гарантира	живота	 и	
смъртта	 на	 другия	 човек?	
Кой	може	да	ти	гарантира	
бъдещето	на	децата	ти?	В	
мястото,	където	живееш?	
	 Ето,	 ние	 сме	 в	Кипър,	
преживяхме	 турската	 ин-
вазия,	 с	 толкова	 бежанци	
и	 безследно	 изчезнали,	
случаи	 на	 смърт,	 беднота	
и	т.	н.	Не	можеш	да	закре-
пиш	 твоето	 щастие	 върху	
поклатими	 неща.	 Всичко	
това	 са	 човешки	 неща.	
Всичко	човешко	е	преход-
но,	поклаща	се,	не	пребъд-
ва,	 не	 можеш	 да	 строиш	
върху	 пясък.	 Бог	 е	 твър-
дата	 скала,	 върху	 която	
можеш	да	строиш.	Затова	
ще	включиш	и	брака	си	в	
твоя	път	 към	Бога.	Когато	
направиш	 това,	 тогава	 и	
трудностите	 на	 брака	 се	
освещават	и	се	устройват.
	 Също	 така	 не	 е	 ху-
баво	 да	 започваш	 нещо,	
мислейки	 за	 вероятността	
от	 провал.	 Защо	 започ-
ваш	 така?	Това	 е	малове-
рие.	 Започни	 с	 Божията	
помощ,	кажи	си:	Бог	ми	е	
Помощник,	 ще	 напреднем	
и	 каквото	 и	 да	 стане,	 ще	
го	приемем.
	 Да	 ви	 дам	 пример.	
Двама	души	сключват	брак	
и	 откриват,	 че	 единият	 е	
носител	 на	 таласемията	
(наследствено	 заболяване	
на	 кръвта).	 И	 казва:	 Как-
во	 да	 правя?	 Да	 създам	
деца,	 след	 като	 има	 25%	

вероятност	 да	 родя	 дете	
с	анемия?	Или	да	направя	
пренатална	 диагностика?	
Обаче	 не	 искам,	 защото	
това	 би	 означавало	 евен-
туално	 да	 се	 стигне	 до	
аборт.	 Или	 пък	 изобщо	
да	 не	 създавам	 деца?	Но	
като	искам?
	 Добре	 де,	 детето	 ми,	
вероятността	 да	 родиш	
дете	 с	 анемия	 е	 25	 про-
цента.	Това	е	една	вероят-
ност.	Останалите	проценти	
да	родиш	дете	с	левкемия,	
с	 парализа	 или	 някаква	
друга	 болест,	 опазил	 те	
Бог,	 кой	 ти	 го	 гарантира?	
Или	 кой	 ти	 гарантира,	 че	
бебето,	което	ще	се	роди,	
на	 шестия	 месец,	 на	 де-
ветия,	 на	 18	 години	 няма	
да	 се	 разболее	 от	 нещо?	
Нима	 можеш	 всичко	 да	
запишеш	в	твоя	план?	
	 От	момента,	в	който	се	
жениш	и	се	нагърбваш	да	
станеш	 родител,	 означа-
ва,	че	поемаш	върху	себе	
си	 отговорността	 за	 това	
дете,	 каквото	 и	 да	 е	 то,	
както	и	да	дойде,	каквото	
и	 да	 стане.	 Добре,	 зна-
еш,	 че	има	вероятност	 да	
родиш	дете	с	анемия.	Ако	
виждаш,	 че	 не	 можеш	 да	
го	направиш,	не	го	прави.	
Никой	 не	 те	 принуждава.	
Казваш	 предварително:	
нямам	 силите	 да	 гледам	
едно	дете	всяка	нощ	с	ин-
жекции.	Добре,	преценила	
си	 своите	 сили	 и	 не	 мо-
жеш.	Намери	други	пътища	
-	 или	 осинови	 дете,	 или	
не	 раждай	 дете.	 В	 край-
на	 сметка	 раждането	 на	
деца	 не	 е	 абсолютна	 цел	
-	 колко	 хора	 нямат	 деца,	
но	 това	 не	 означава,	 че	

бракът	им	се	е	провалил.
	 Трябва	 да	 укрепнеш,	
да	 кажеш:	 Готов	 съм	 за	
всичко.	 И	 Църквата	 това	
казва.	 При	 Кръщението,	
както	и	когато	ставаме	мо-
наси,	но	и	при	всяко	дру-
го	 важно	 решение	 тя	 не	
скрива	реалността	от	нас,	
а	ни	казва:	„Ще	ходиш	по	
пътя,	който	е	тесен	и	скръ-
бен,	ще	се	бориш,	ще	ос-
танеш	верен	до	смърт,	ще	
те	 заболи,	 ще	 заплачеш,	
ще	минеш	през	трудности,	
но	имай	надежда	в	Бога!“	
Така	напредваш	и	в	брака.	
Решил	си	да	вземеш	една	
млада	жена	за	съпруга,	е,	
какво	 искаш?	 Да	 отидеш	
при	 някоя	 гледачка	 да	 ти	
гледа	 на	 кафе	 и	 да	 ти	
каже	бъдещето?	Не	стават	
тези	неща.	
	 Представи	си,	ако	дру-
гият	човек	идва	да	се	оже-
ни	за	теб	и	започне	да	те	
оглежда	 отдолу	 догоре	 и	
да	 се	 опитва	 да	 разгадае	
дали	 ще	 живее	 добре	 с	
теб.	Няма	ли	да	му	кажеш:	
За	Бога,	какво	съм?	Лота-
риен	билет?	Коне	ли	купу-
ваме?	 Нещата	 не	 стават	
така.	 Ако	 срещнеш	 някой	
човек,	 който	 ти	 харесва,	
имаш	 симпатии	 към	 него,	
чувстваш,	 че	 има	 всички	
предпоставки	да	напредне-
те	 в	 отношенията	 си,	 оби-
чаш	го	и	 го	цениш,	тогава	
върви	напред	и	Бог	ще	ти	
помогне!
	 За	 съжаление,	 ние	
имаме	 евдемонистично	
разбиране	 за	 живота,	 то-
ест,	 че	 всичко	 трябва	 да	
върви	 добре,	 във	 всичко	
трябва	 да	 имаме	 успех,	
никога	не	трябва	да	имаме	
неуспех	 в	 живота,	 нито	
притеснение,	 нито	 болка,	
нищо	лошо.	И	когато	нещо	
подобно	 се	 случи,	 а	 то	 е	
нормално	 да	 дойде,	 всич-
ко	се	преобръща.
	 Това	 се	 нарича	 двое-
душие	 и	 Писанието	 каз-
ва,	 че	 човек	 двоедушен	
във	всичките	си	пътища	е	
неуреден.	 Когато	 поискаш	
да	 правиш	 нещо	 и	 започ-
ваш	да	мислиш	дали	да	го	
направя	 или	 да	 не	 го	 на-
правя	 и	 така	 до	 безкрай,	
тогава	блокираш	и	накрая	
нищо	не	правиш.	
	 Ще	 ми	 възразиш:	 „Но	
аз	 искам	 да	 се	 предпазя,	
да	съм	сигурен	и	спокоен“.	
Добре,	влез	в	един	парник	

и	остани	вътре	до	послед-
ния	 си	 дъх!	 След	 като	 не	
можеш	 да	 продължиш	 на-
пред!

***
	 В	 Патерика	 се	 казва,	
че	някой	отишъл	да	стане	
монах.	Той	казал	на	игуме-
на:
	 -	 Авва,	 научих,	 че	 за-
вчера	 еди-кой	 си	 брат	 е	
напуснал	 манастира	 и	 се	
върнал	в	света.
	 Аввата	му	отговорил:
	 -	Чедо,	 ти	се	учуди	за	
този,	който	се	е	върнал	в	
света?	 Учуди	 се	 на	 тези,	
които	останаха!
	 Добре,	 някой	 е	 напус-
нал	манастира	по	една	или	
друга	причина.	Ти	защо	се	
хващаш	точно	за	този	слу-
чай,	а	не	виждаш	другия?	
Бракът	минава	през	криза,	
но	 има	 хора,	 при	 които	
семейството	 не	 минава	
през	 криза.	 Погледни	 тях.	
А	 знаете	 ли	 колко	 такива	
кризи	 се	 оказаха	 спаси-
телни?	В	резултат	на	тези	
семейни	 трудности	 много	
хора	 се	 приземиха,	 ста-
наха	по-благи,	остротата	в	
характерите	им	се	притъпи	
и	откриваш,	че	този,	който	
до	вчера	ходеше	все	с	на-
вирен	нос,	сега	се	е	сми-
рил,	поправил	е	грешката,	
плакал	е,	заболяло	го	е.
	 Дори	 да	 претърпя	 не-
успех	и	стане	нещо	лошо,	
защо	 трябва	 да	 погубвам	
себе	си?	Добре,	станало	е	
нещо,	което	не	очаквах,	не	
го	планирах,	но	ще	прежи-
вея	 моя	 неуспех	 по	 духо-
вен	 начин.	Ще	 се	 опитам	
да	 направя	 каквото	 мога	
и	накрая	това	може	да	се	
окаже	от	полза.
	 Някои	 деца	 идват	 да	
се	 изповядат	 при	 мене.	
Понякога	ги	питам:
	 -	Добро	дете	ли	си?
	 То	казва:
	 -	Да-а-а!
	 -	Най-доброто	в	учили-
ще?
	 -	Да,	разбира	се!
	 Детето	 има	 впечатле-
нието,	 че	 трябва	 да	 бъде	
най-доброто	дете	на	света.	
Това	е	доброто	разположе-
ние	 на	 детето.	 Миналата	
година	 ходих	 във	 всички	
основни	 училища	 и	 след	
това,	когато	служа	по	хра-
мовете,	децата	идват	и	ми	
казват:
	 -	Господине,	помниш	ли	
ме?	Ти	дойде	в	училище!

	 Станахме	 познати	 и	
приятели	 само	 понеже	
веднъж	 отидох	 в	 учили-
щето	 им	 и	 се	 срещнах	
с	 500	 деца!	 В	 тази	 не-
принуденост	 е	 красотата	
на	 детето.	Така	 трябва	 да	
напредва	 човек	 в	 живота	
си	 -	 непринудено	 и	 кра-
сиво,	 да	 прави	 каквото	
може,	 и	 това	 е.	 Не	 бива	
да	 изисквате	много	 неща.	
Мисля,	 че	 когато	 търсим	
много	неща,	проблемът	не	
е	в	другите,	а	в	нас.	Нещо	
подобно	става.	Когато	тър-
сиш	много	кандидати	и	от-
хвърляш	 много	 кандидати,	
това	 означава,	 че	 нещо	
при	тебе	не	е	наред,	а	не	
при	другите.
	 Според	 светите	 отци	
двоедушието	 е	 рожба	 на	
егоизма,	 на	 себелюбието,	
но	 може	 и	 да	 е	 човешка	
слабост.	 Човек	 трябва	 да	
го	 преодолее,	 да	 помогне	
на	 себе	 си	 или,	 най-мал-
кото,	 ако	 не	 може	 да	 го	
преодолее,	да	разбере,	че	
проблемът	 не	 са	 другите	
хора,	а	аз	имам	проблем.
	 Ако	различавам	всички	
мириси	 на	 света	 и	 никой	
не	 ми	 харесва,	 то	 това	
означава,	че	аз	имам	про-
блем,	 че	 съм	 своенравен	
човек.	 Ако	 след	 това	 си	
кажеш:	 Аз	 съм	 странен,	
ексцентричен,	 искам	 да	
живея	сам,	не	искам	друг	
да	ми	се	мотае	в	краката.	
Истината	 е,	 че	 не	 искам	
връзка,	 не	 искам	 да	 пое-
мам	отговорност,	не	искам	
да	 ме	 питат	 какво	 правя,	
-	по	този	начин	поне	прие-
маме	себе	си	и	осветлява-
ме	своята	своенравност,	т.	
е.	преобразявам	я.	
	 Признаваш	си:	Харесва	
ми	 да	 стоя	 на	 рафта	 сам.	
Имаш	 това	 право.	 Но	 не	
и	да	стоиш	на	рафта	и	да	
протестираш.	 Избери	 мяс-
тото	си,	своя	ъгъл	и	наме-
ри	покой	там.	Така	избрах,	
така	искам.	Човек	има	пра-
во	да	каже:	Аз	няма	да	се	
оженя,	 не	 искам	 да	 стана	
монах,	нямам	това	призва-
ние,	 това	 желание.	 Искам	
да	живея	сам,	 да	 се	боря	
с	 характера,	 който	 имам.	
Добре,	уважаваме	твоя	из-
бор,	стига	само	да	успееш	
да	осветиш	това	свое	уса-
мотение	в	живота.

Превод: Константин 
Константинов
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ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто

	 В	 навечерието	 на	 но-
вата	учебна	година	Центъ-
рът	за	образователни	ини-
циативи	 „Двери“	 издаде	
книгата	 „Иконите	 разказ-
ват.	 21	 икони	 от	 Рилския	
манастир“.	 Тя	 е	 насоче-
на	 към	 ученици,	 учители,	
преподаватели,	 студенти,	
хора,	 интересуващи	 се	
от	 символиката	 и	 посла-
нията	 на	 православната	
икона.	Авторите	 –	 д-р	 По-
лина	 Спирова	 и	 д-р	 Зла-
тина	 Каравълчева	 -	 пред-
ставят	сбирка	от	икони	от	
Рилския	 манастир,	 която	
съдържа	 изображения	 на	
Иисус	Христос,	св.	Богоро-
дица,	 на	 главните	 христи-
янски	 празници	 и	 извест-
ни	светци,	чието	календар-
но	 честване	 е	 в	 рамките	
на	 учебната	 година.	 Чрез	
символите,	 образите	 и	
цветовете	пред	читателите	
се	разкрива	същността	на	
празника,	 неговото	 значе-
ние	 в	 Божието	 домостро-
ителство	 и	 участието	 на	
човека	в	него.
	 Преди	 няколко	 години	
авторският	 екип	 с	 изклю-
чителното	 съдействие	 на	
Адрианополския	 епископ	
Евлогий,	 игумен	 на	 Рил-
ския	манастир,	издаде	съ-
щите	 икони	 в	 папка,	 за	

да	 могат	 да	 служат	 като	
нагледен	 материал	 при	
преподаването	на	Религия	
в	 училище	 или	 на	 теми,	
свързани	 с	 християнство-
то.	Сега	новата	книга,	във	
формат	 А4,	 е	 удобна	 за	
ползване	 от	 самите	 уче-
ници,	 учители	 и	 всички,	
които	 ценят	 православна-
та	 икона.	 Някои	 от	 обяс-
нителните	 текстове	 към	

иконите	 са	
а к т у а л и -
зирани	 и	
разширени.	
Те	 са	 чу-
десна	 въз-
можност	за	
запознава-
не	 с	 пра-
вославната	
догматика	
през	погле-
да	 на	 ико-
нописта.
	 И з д а -
нието	 се	
осъществя-
ва	 отново	
с	благосло-
вението	 на	
Св.	 Синод	
на	БПЦ.
	 Изклю-
чителният	
дизайн	 и	
пълноцвет-
ният	 пе-
чат	 правят	
с борни ка	

желан	 подарък	 и	 ценен	
справочник	 за	 православ-
ната	иконография.
	 Книгата	 „Иконите	 раз-
казват.	 21	 икони	 от	 Рил-
ския	манастир“	 е	 на	 цена	
15	 лв.	 и	 вече	 се	 продава	
в	 книжарницата	 на	 сто-
личния	 храм	 „Св.	 Седмо-
численици“	и	в	„Български	
книжици“.

Нîвà кíиãà: „Икîíите рàзкàзвàт. 
21 икîíи îт Рилския мàíàстир”

ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто

	 С	 архиерейска	 св.	
Литургия	 на	 1	 септември	
беше	 закрито	 лагерно-
то	 лято	 в	 Кремиковския	
манастир,	 което	 започна	
през	 месец	 юни.	 Негово	
Светейшество	Българският	
патриарх	 Неофит,	 с	 чието	
благословение	се	провеж-
дат	заниманията	в	св.	оби-
тел,	също	дойде	за	закри-
ването.
	 Деца	 от	 всички	 сме-
ни	 и	 от	 различни	 части	
на	 страната	 бяха	 дошли	
с	 родителите	 си,	 за	 да	
участват	в	закриването	на	
лагерите	и	да	се	срещнат	
отново	 с	 приятелите	 си,	
с	 които	 прекараха	 неза-
бравими	дни	в	манастира.	
Песнопенията	по	време	на	
св.	 Литургия	 се	 изпълня-
ваха	 от	 децата	 и	 младе-
жите	 и	 това	 придаде	 още	
по-голяма	 празничност	 на	
богослужението.
	 Негово	 Светейшество	
поздрави	 и	 благодари	 на	
о.	 Серафим,	 учителите	 и	
помощниците	 за	 техните	
трудове	 и	 усилия	 за	 про-
света	на	младите	българи.	
Благодари	 на	 родителите	
за	доверието	и	на	децата	
за	 чистите	 им	 сърца	 и	
стремеж	към	Бога.
	 По-късно	еп.	Поликарп	

беше	на	среща	с	учители-
те,	 на	 която	 о.	 Серафим	
отбеляза	важната	им	роля	
за	 провеждането	 на	 лаге-
рите	и	тяхната	отдаденост	
на	 делото.	 Той	 подчерта,	
че	 основен	 двигател	 на	
инициативата	 през	 всички	
години	е	учителката	Миле-
на	 Йоцова.	 Тя	 е	 убедена,	
че	 детските	 летовища	 са	
една	 от	 най-добрите	 фор-
ми	 за	 религиозна	 просве-
та.	 Така	 малчуганите	 се	
потапят	в	атмосферата	на	
манастира	 и	 разбират	 за	
църковния	 живот	 от	 своя	
личен	опит,	а	не	от	беседи	
и	обяснения.
	 За	 няколко	 години	
Кремиковският	 манастир	
се	 утвърди	 като	 един	 от	
центровете	 за	 църковни	
детски	 лагери,	 наравно	 с	
Хаджидимовския	манастир	
край	 Гоце	 Делчев	 (където	
тази	 година	 се	 проведе	
лагер	за	26-и	път)	и	други	
подобни	 места.	 През	 го-
дините	 постепенно	 се	 съ-
бира	 и	 екипът	 от	 учители	
и	помощници.	Милена	Йо-
цова	 подчертава,	 че	 едно	
от	 най-важните	 неща	 при	
лагерите	е	екипната	рабо-
та	 и	 посвещението	 на	 де-
лото,	а	личните	амбиции	и	
желание	 за	 изява	 следва	
да	 минат	 на	 заден	 план.	
Децата	 трябва	 да	 видят	

и	 почувстват	 любовта,	 за	
която	 им	 се	 говори,	 за	
да	могат	да	я	проявят	и	в	
своя	живот,	казва	тя.
	 Десет	 лагерни	 смени	
се	 проведоха	 тази	 година	
в	манастира,	като	първата	
е	 за	 възпитаници	 на	 дет-
ските	 градини,	 а	 една	 е	
за	деца	със	СОП.	Няколко	
учителски	екипа	се	включ-
ват	 в	 работата	 с	 подра-
стващите,	за	да	ги	накарат	
да	 се	 почувстват	 „част	 от	
една	 общност,	 да	 се	 раз-
виваме	като	личности	и	да	
славим	 Бога“,	 както	 пише	
един	от	участниците	в	ла-
герите	 –	 Алекс	 Неколаче	
от	Благоевград,	в	репорта-
жа	си	в	детското	списание	
„Кандилце“.
	 В	 центъра	 на	 занима-
нията	през	тази	година	са	
Христовите	 притчи.	 Гости	
в	 Кремиковския	 манастир	
са	и	реставратори	на	ико-

ни	и	археолози,	които	раз-
казват	за	своята	работа.
	 „Истината	е,	че	голяма	
част	 от	 децата	 нямат	 в	
близкото	 си	 обкръжение	
връстници,	 които	 да	 са	
свързани	с	Църквата,	този	
мироглед	е	чужд	на	пове-
чето	подрастващи	и	лагер-
ниците	 съвсем	 естествено	
искат	да	останат	свързани	
със	свои	единомишленици,	
с	които	заедно	са	вкусили	
плодовете	 на	 съвместния	
църковен	 живот“,	 казват	
учителите.
	 В	края	на	това	лагерно	
лято	 много	 от	 децата	 и	
младежите	правят	планове	
да	 се	 срещнат	 и	 след-
ващото	 в	 Кремиковския	
манастир.	Да	се	надяваме,	
че	 организаторите,	 учите-
лите	и	техните	помощници	
ще	 намерят	 сили	 и	 сред-
ства	 да	 продължат	 това	
важно	начинание.

Зàвърши лàãерíîтî лятî в 
Кремикîвския мàíàстир
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В кíиãàтà “Стàрî Гàáрîвî и пътищàтà îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - с íîвà хипîтезà зà възíиквàíетî íà Гàáрîвî

 Продължава от брой 174
Разбира	се,	че	част	от	обектите	като	
бани,	 фурни,	 маслобойни,	 свещолив-
ници,	 ледници,	 складове	 и	 работил-
ници	 са	 предназначени	 да	 увеличат	
вакъфските	 печалби,	 но	 един	 град	
не	 може	 без	 всичко	 това.	 Още	 по-
вече,	че	османската	държава	е	напъ-
лно	 незаинтересована	 от	 градското	
обществено	 строителство.	 Ала	 освен	
обекти	 с	 търговско	 предназначение,	
вакъфите	 градят	 още	 водопроводи	 и	
чешми,	 мостове,	 часовникови	 кули	
и	 институции,	 които	 удовлетворяват	
духовните	 нужди	 на	 мюсюлманското	
гражданство,	като	джамии	и	училища,	
библиотеки.	От	 такива	 строежи	 вакъ-
фите	не	само	че	нямат	печалба,	но	ги	
и	издържат	за	своя	сметка.	Така	чрез	
дейността	 на	 многобройните	 частни	
фондации	 градската	 икономика	 през	
класическите	XV	–	XVI	век	се	оживява,	
а	балканските	градове,	включително	и	
българските,	 добиват	 характерния	ис-
лямско-ориенталски	изглед.	И	до	днес	
из	 Българско	 стоят	 следите	 от	 мону-
менталното	 вакъфско	 строителство	
–	в	София,	Пловдив,	Велико	Търново,	
Разград,	Силистра,	Шумен,	Неврокоп,	
Кюстендил	и	много	още.	Плевен	пък	е	
възникнал	като	град около	учредения	
в	края	на	XV	век	вакъф	от	османския	
военачалник	Али	бей	Михалоглу.	
	 Господстващото	 положение	 на	
държавната	собственост	в	османското	
стопанство	 изключва	 възможността	
за	 укрепване	 на	 частновладелската	
аристокрация	като	представителна	об-
ществена	сила. Така	българските	сел-
ски	и	градски	производители	се	оказ-
ват	в	твърде	неизгодна	икономическа	
среда,	в	която	липсва	какъвто	и	да	е	
интерес	към	стопанската	перспектива	
в	 завладените	 земи;	 налице	 е	 само	
текущ	интерес	от	извличане	на	повече	
приход	 чрез	 фискална	 дейност,	 без	
каквато	и	да	било	инициатива	за	раз-
витие	на	общественото	производство.	
	 Но	 всъщност	 като	 най-
разпространен	начин	за	фискална	ек-
сплоатация	 на	 султанските	 хасове,	 а	
и	на	държавната	собственост	въобще,	
се	 налага	 откупуването	 (илтизам)	 на	
обособени	дялове	от	предполагаемите	
държавни	приходи	за	срок	от	1	до	9	
години.	 Тези	 дялове,	 наричани	 в	 ос-
манската	финансово-административна	
практика	 мукатаа,	 се	 изкарват	 на	
търгове	с	наддаване.
	 По	 същество	 откупната	 система	
означава	кредитиране	на	държавната	
хазна	 от	 притежателите	 на	 парични	
капитали.	В	края	на	XV	–	началото	на	
XVI	 век	 голяма	 част	 от	 откупвачите	
са	 балкански	 християни	 (сред	 тях	
и	 българи)	 или	 евреи,	 притежаващи	
фамилни	 богатства,	 останали	 неза-
сегнати	от	османското	завоевание.	В	
течение	на	времето,	със	засилването	
на	верската	нетърпимост	в	империята	
(към	средата	на	XVI	век)	много	от	хри-
стияните	откупвачи	приемат	исляма.	
	 Обект	 на	 откупваческите	 опера-
ции	 е	 цялото	 данъчно	 разнообразие	
в	 султанските	 хасове	 –	 многобройни	
облагания	върху	земеделското	и	зана-
ятчийското	 производство,	 животновъ-
дството,	 пазарни	 такси,	 мита,	 глоби	
и	пр.	Откупната	система	и	мукатаите	
се	 разпростират	 бързо	 и	 навсякъде	
по	 българските	 земи.	 Временно	 раз-
пореждащите	се	из	села	и	градове	от-
купвачи	нямат	никакъв	интерес	от	ин-
тензификацията	на	стопанския	живот,	
щом	 като	 разполагат	 с	 неограничени	
възможности	 за	 данъчен	 произвол.	
Така	 лихварският	 капитал	 обективно	
спъва	 икономическото	 развитие	 на	
българските	земи	под	османска	власт,	
допринасяйки	за	укрепване	на	центра-
лизирания	османски	режим.	
	 В	същото	време	из	вакъфските	се-
лища,	където	единствено	е	допусната	
частната	 стопанска	 инициатива,	 се	
наблюдава	 съвсем	 друга	 икономиче-
ска	ситуация.	Там	данъчната	преса	на	
държавата	 е	 ограничена,	 а	 добива-
нето	на	 големи	печалби	се	дължи	на	
по-добра	 организация	 на	 производ-
ството.	Това	не	може	да	не	се	отрази	
положително	 върху	 състоянието	 на	
вакъфските	 райони,	 където	 произво-
дителното	 население	 се	 ползва	 от	

предимството	 на	макар	 и	 елементар-
на,	но	планомерно	развивана	инфра-
структура.	 Редица	 български	 селища,	
принадлежали	към	вакъфи,	отбелязват	
стабилно	развитие	през	XVI	 век	и	от	
малки	 незначителни	 населени	 места	
се	 превръщат	 в	 процъфтяващи	 села	
и	 градчета	 (Дряново,	Арбанаси,	 Кар-
лово,	 Плевен,	 Казанлък,	 с.	 Конуш	 в	
днешната	 община	 Асеновград	 и	 пр.).	
Това	 обаче	 са	 изключения	 в	 общата	
ситуация	 по	 българските	 земи	 през	
османския	класически	период.
	 С	 течение	 на	 времето	 обаче	 ос-
манската	 управленска	 система	 проя-
вява	съществени	недостатъци.	Най-се-
риозният	от	тях	е	нерегламентираната	
собственост.	 Заложената	 в	 нея	 въз-
можност	за	корупция	обхваща	всички	
нива	 на	 османската	 администрация.	
Липсата	 на	 синхрон	 в	 различните	
форми	 на	 местна	 власт	 също	 силно	
затруднява	 управлението.	То	 започва	
да	 се	 бюрократизира.	 Всички	 служи-
тели	 стават	 „аристократи”	 на	 своите	
работни	места.	Те	започват	да	търсят	
собствени	приходоизточници	от	длъж-
ностите,	 които	 заемат,	 и	 се	 отклоня-
ват	от	номиналните	си	задължения.

Глàвà VII
Демîãрàфски фàктîри, 
влияещи íà зàселвàíетî
	 През	 1450	 година	 населението	 на	
Балканския	 полуостров	 е	 около	 4,5	
млн.,	живеещо	на	площ	от	500	000	км2.	
Следователно	средната	гъстота	на	на-
селението	е	9	души	на	км2.
	 Средната	продължителност	на	жи-
вота	в	Късното	средновековие	се	оце-
нява	на	28	–	35	години	за	жените	и	32	
–	40	години	за	мъжете.	През	XVI	–	XIX	
век	 се	 наблюдава	 леко	 повишаване	
на	тези	граници	и	при	двата	пола.	Не	
бива	да	ни	учудват	случаи	на	столет-
ници	сред	населението	по	това	време,	
тъй	 като	 положителният	 естествен	
подбор	 е	 бил	 за	 сметка	 на	 високата	
раждаемост.	 Но	 същевременно	 дет-
ската	 смъртност	 както	 при	 раждане,	
така	и	след	това	е	била	много	висока	
–	около	70	–	80%,	към	която	трябва	да	
се	добави	и	високата	смъртност	сред	
родилките.
	 През	периода	XV	–	XIX	век	повече-
то	болести,	които	сега	преболедуваме	
лесно,	 са	 били	 смъртоносни,	 като	
смъртността	от	епидемии	е	достигала	
до	 80	 –	 100%	 в	 отделни	 райони.	 Бо-
лести	 като	 чума,	 холера,	 дизентерия,	
тиф	са	били	унищожителни	за	голяма	
част	от	населението.	
	 В	 една	 статия	 Нели	 Кондова	 и		
Славчо	 Чолаков	 отделят	 внимание	
на	 демографската	 динамика	 в	 бъл-
гарските	 земи	 през	 Средновекови-
ето	 и	 по-специално	 на	 периода	 XV	
–	XVII	век.	Според	тях	наблюдаваната	
еволюция	 в	 продължителността	 на	
живота	 на	 българите	 по	 това	 време	
търпи	 известни	 колебания,	 особено	
при	 късносредновековното	 население	
на	 българските	 земи.	 Авторите	 обяс-
няват	този	спад	с	мрачния	период	на	
робството	 и	 дават	 примери	 със	 ста-
тистически	 данни	 от	 единадесет	 про-
учени	 некрополни	 серии,	 където	 при	
популациите	 в	 периода	 XV	 –	 XVII	 век	
се	наблюдават	най-ниските	стойности	
за	показателите	„предстоящ	живот”	и	
„вероятност	 за	 оцеляване”.	 Кризата	
на	 средновековното	 стопанство	 за-
почва	 през	 1384	 г.	 с	масовата	 чумна	
епидемия,	стигнала	до	Европа	от	Азия.	
Населението	 намаляло	 с	 около	 една	
трета.	Чумата	придобила	характер	на	
епидемия,	защото	нов	взрив	избухвал	
на	 10	 –	 15	 години.	 Големият	 глад	 от	
1315	 –	 1317	 г.	 засегнал	цяла	Северна	
Европа	 до	 Русия.	 Зимите	 в	Англия	 и	
Норвегия	 станали	 по-студени.	 В	 Ис-
пания	и	Италия	 земеделските	добиви	
намалели	 в	 резултат	 от	 ерозията	 на	
почвата.	Нарасналите	данъци,	както	и	
влошените	добиви	довели	до	социал-
но	напрежение	и	бунтове,	които	през	
втората	 половина	 на	 XIV	 век	 обзели	
цяла	 Европа.	 През	 1358	 година	 във	
Франция	 селяните	 се	 надигнали	 сре-
щу	господарите	си.	В	Англия	през	1378	
година	избухнало	селско	въстание.
	 В	този	период	се	наблюдава	най-
ниска	средна	продължителност	на	жи-
вота	на	жените	и	мъжете	и	най-високи	
стойности	 на	 показателя	 на	 детската	
смъртност	–	56,12%.	На	практика	това	
означава,	че	юношеска	възраст	не	са	
достигали	 и	 половината	 от	 едновре-
менно	 родените	 индивиди.	 Авторите	
обясняват	 тази	 изключително	 висока	
детска	 смъртност	 с	 недостатъчното	
развитие	 на	 медицината,	 лошите	 са-
нитарно-хигиенни	 условия	 и	 детските	
болести,	 но	 една	 много	 важна	 при-

чина	е	именно	чумата,	 която	 се	раз-
пространявала	периодично	на	вълни	в	
цяла	Европа	през	този	период.	Както	
отбелязахме	 и	 по-горе,	 при	 своята	
хронична	 поява	 тази	 болест	 убивала	
най-вече	 тези,	 които	 били	 родени	
след	 края	 на	 предходната	 епидемия	
и	не	притежавали	имунитет.	Високата	
детска	 смъртност	 е	 засвидетелства-
на	 в	 западноевропейските	 извори	
и	 нейната	 проява	 и	 в	 българските	
земи	 е	 логична	 и	 закономерна.	 Ето	
защо	 наред	 с	 общоприетите	 фактори	
за	 демографския	 срив	 от	 периода	
на	 ранното	 османско	 владичество		
трябва	да	поставим	и	фактора	чумна	
пандемия,	който	довел	(в	съчетание	с	
политическите,	 военните	 и	 обичайни	
природо-климатични	 сътресения)	 до	
демографски	срив	и	почти	пълно	обез-
людяване	на	някои	български	области	
–	като	например	Добруджа.	Вероятно	
изтеглянето	на	българското	население	
към	 планините	 е	 било	 предизвикано	
както	от	политически	причини,	така	и	
от	 стремежа	да	се	избегне	или	поне	
намали	 унищожителното	 въздействие	
на	 връхлитащите	 през	 сравнително	
кратки	 периоди	 от	 време	 чумни	 епи-
демии.	 Обикновено	 населението	 в	
античността	се	определя	чрез	 т.	нар.	
регресивна статистика;	 т.	 е.	 от	 из-
вестни	 преброявания	 то	 се	 намалява	
по	определена	схема.	Така	например,	
според	 линка	 населението	 на	 Балка-
ните	през	1300	г.	е	5	млн.,	през	1400	г.	
–	4	млн.,	през	1500	г.	–	4,5	млн.,	и	през	
1600	г.	–	6	млн.	През	1400	г.	население-
то	на	Румъния	е	1,25	млн.,	на	Гърция	-	
0,8	млн.;	вероятно	на	България	трябва	
да	е	било	около	милион.
	 Първото	„преброяване”	в	България	
е	било	в	началото	на	XV	 	век,	но	за	
съжаление,	е	на	„огнища”	–	домакин-
ства.	Според	това	преброяване	в	ев-
ропейските	провинции	на	Османската	
империя	 е	 имало	 194	 958	мюсюлман-
ски	домакинства,	832	707	християнски	
домакинства	 и	 4	 134	 еврейски,	 т.	 е.	
общо	около	милион	домакинства.
	 По	време	на	Освобождението	на-
селението	на	България	е	1	600	000,	а	
на	 Източна	 Румелия	 –	 600	 000,	 т.	 е.	
общо	2	200	000	души.
	 Възниква	въпросът:	какви	са	били	
промените	в	земеделските	технологии	
върху	демографските	процеси,	напри-
мер	в	три	важни	дати	от	българската	
история	–	1187	г.,	1400	г.,	и	1800	г.,	и	с	
колко	 процента	 се	 е	 качил	 делът	 на	
обработваемата	 земя,	 отчитайки	 при-
раста	на	населението?
	 Що	 се	 отнася	 до	 обработваемата	
земя,	то	тя	се	е	увеличила	(а	също	и	
на	 пасищата),	 тъй	 като	 и	 двете	 вли-
яят	 на	скотовъдството.	Това	става	 за	
сметка	 на	 няколко	 фактора:	 усвоява-
нето	на	нови	земи	и	по-ефективно	из-
ползване	и	възстановяване	на	земите,	
оставени	за	„угар”.
	 През	 горепосочения	 период	 няма	
нова	 земеделска	 техника.	 Земедел-
ските	 умения	 са	 си	 останали	 такива,	
каквито	са	били	в	древността,	та	чак	
до	началото	на	XX	век.	По	тази	причи-
на	 Иван	 Хаджийски	 разглежда	 обик-
новения	 човек,	 заседнал	 в	 сърцето	
на	 Балканите,	 до	 Възраждането	 като	
„първобитен	български	човек”:	
	 „Основна	 черта	 на	 първобитния	
българин,	както	и	на	всички	първобит-
ни	хора,	е	простотата	на	нуждите	и	на	
земеделския	труд,	а	оттам	и	на	целия	
живот;	 на	 обществените	 отношения,	
на	ума	и	характера,	с	една	дума	–	на	
бита	и	душевността”.
	 Иван	Петрински	отбелязва,	че	все-
кидневният	 живот	 в	 Средновековна	
България	 през	 XIV	 век	 се	 отличава	
незначително	 от	 всекидневния	 живот	
през	 първата	 половина	 на	 XX	 век,	
тъй	 като	 историческото	 развитие	 се	
извършва	 по	 спираловиден	 път,	 при	
който	 всяка	 следваща	 епоха	 повта-
ря	 елементите	 на	 предходната	 на	
ново,	 по-високо	 равнище.	 Причината	
за	това	е,	че	научните	открития	и	тех-
нологии,	 които	 ни	 сe	 струват	 досега	
революционни,	 се	 оказват	 само	 ево-
люционни.	Така	например,	при	пригот-
вянето	 на	 храната	 няма	 нищо	 прин-
ципно	различно;	дали	тя	е	приготвена	
в	 електрическа	 фурна	 или	 в	 огнище	
с	 използването	 на	 дърва,	 въглища	
или	торф.	Ето	защо,	ако	се	вгледаме	
във	всекидневието	на	средновековния	
европеец,	 могат	 да	 се	 открият	 пора-
зителни	 прилики	 с	 днешния	 живот	 в	
някои	наши	села.	Разположението	на	
населените	места	и	днес	се	подчиня-
ва	 на	 едни	 и	 същи	 принципи,	 както	
преди	 600	 –	 700	 години.	 Селищната	
традиция,	битът	и	взаимоотношенията	
между	 хората	 са	 като	 преди	 стотици	
години.
	 Икономическият	 и	 технологичен	

преход	 в	 българската	 и	 балканската	
действителност	 в	 края	 на	 XIV	 век	 и	
неговото	влияние	върху	демографски-
те	 процеси	 в	 българските	 земи,	 и	 в	
частност	 в	 Габровско,	 все	 още	 не	 е	
достатъчно	проучен	и	обяснен.	А	точно	
този	преход	съвпада	със	завладяване-
то	 на	 Балканите	 от	 османците	 и	 той	
предопределя	 историческото	 разви-
тие	 на	 целия	 полуостров	 за	 векове	
напред.	Темповете	 на	 технологично	 и	
икономическо	 развитие	 се	 определят	
от	периодите	на	обновление.	За	Евро-
па	 тези	 темпове	на	обновление	 са	 в	
периода	1770	–	2030	г.	и	се	определят	
от	30	до	50	години.	За	средновековна	
България	 технологичното	 обновление	
е	 в	 рамките	 на	 150	 –	 170	 години	 и	
не	 се	 различава	 от	 останалата	 част	
на	 Европа	 и	 Балканите.	 Със	 същата	
продължителност	 са	 и	 периодите	 на	
съществени	 промени	 в	 обществото,	
в	 бита,	 архитектурата	 и	 модата.	 Ин-
тересното	 е,	 че	 тези	 периоди,	 нало-
жени	 върху	 политическата	 история	
на	 страната,	 съвпадат	 с	 времето	 на	
политически	кризи	и	неблагополучия	в	
обществото.
	 Един	от	факторите,	 които	оказват	
влияние	 върху	 увеличението	 на	 дела	
на	 обработваемата	 земя,	 е	 увелича-
ването	 броя	 на	 хората;	 по-плътната	
населеност	 предполага	 по-голяма	 си-
гурност	и	по-интензивно	възпроизвод-
ство	на	селскостопанската	продукция.	
Друг,	не	по-малко	важен	фактор,	кол-
кото	 и	 странно	 да	 изглежда,	 е	 отно-
сително	спокойният	живот	на	населе-
нието	по	време	на	 турското	робство,	
тъй	 като	 мъжкото	 население	 не	 е	
участвало	 във	 военни	 действия	 на	
турската	армия.
	 Не	 без	 значение	 за	 увеличаване	
на	производителността	е,	че	към	края	
на	X	век	вече	почти	навсякъде	е	раз-
пространената	 системата,	 при	 която	
земята	за	обработване	се	дели	на	три	
части;	1/3	се	засява	с	летни	култури,	
1/3	със	зимни	и	1/3	се	оставя	пустее-
ща	с	цел	да	не	се	изтощава	почвата.	
Това	предполага,	че	площта	от	земята,	
която	трябва	да	се	осигури	за	прехра-
на,	е	много	по-голяма	от	тази,	която	е	
необходима	само	за	една	година.	 
	 Използването	 й	 е	 налагало	 въ-
веждането	 на	 няколко	 етапа	 при	 об-
работката	 на	 едни	 и	 същи	 площи.	
Започвало	 се	 е	 с	 освобождаване	 на	
определения	 терен	 от	 дървесна	 и	
храстовидна	 растителност	 –	 получа-
вали	 се	 т.	 нар.	 „копаци”.	 Полезната	
дървесина	 и	 вършините	 са	 изнасяни	
от	 почистваното	 място,	 но	 дънерите	
са	оставали	и	са	създавали	затрудне-
ния	в	последващите	етапи	на	работа.	
Един	от	най-значителните	проблеми	е,	
че	 покрай	 тях	 са	 прораствали	млади	
филизи,	 които	 са	 пречели	 за	 офор-
мяне	 на	 гладко	 обработваемо	 поле.	
Учените,	 специално	занимаващи	се	с	
проблемите	 на	 историята	 на	 земеде-
лието,	 считат,	 че	 това	 препятствие	 е	
могло	 да	 бъде	 отстранено	 едва	 след	
откриването	 на	 желязото	 и	 началото	
на	използването	на	топори	и	лопати,	
изработени	от	този	метал.
	 Следващите	 етапи	 в	 полевъдната	
работа	са	били	разкопаването	и	раз-
рохкването	на	почвата,	отстраняване-
то	на	чимовете,	разбиване	на	буците,	
брануване,	 а	 след	 засаждането	 –	 от-
ново	изравняване	на	повърхността,	за	
да	се	покрият	семената.	
	 По	 опитен	 път	 е	 доказано,	 че	 за	
добиване	 на	 що-годе	 добра	 кълняем-
ост	 на	 семената	 при	 практикуването	
на	тази	полевъдна	система	е	било	не-
обходимо	почвата	да	бъде	разкопана	
и	разрохкана	на	дълбочина	до	0,20	–	
0,25	м.		
	 Когато	 се	 говори	 за	 земеделието	
като	поминък	и	при	това	основен,	ос-
вен	 уточняването	на	вида	на	използ-
ваните	оръдия	на	труда,	трябва	да	се	
спрем	и	на	въпроса	за	необходимото	
количество	работна	ръка.	
	 Ако	 приемем,	 че	 пълноценната	
работна	 ръка	 в	 едно	 средно	 голямо	
селище	 (от	 150	 обитатели)	 е	 100	 чо-
века,	то	те	би	трябвало	да	обработят	
около	110	декара	земя,	за	да	получат	
реколта	от	16	тона	зърно	(без	необхо-
димото	 за	 семе)	 за	 задоволяване	 на	
потребностите	на	150	човека.	При	по-
ложение,	че	средният	добив	пшеница	
от	декар	е	150	кг	и	от	тях	се	получава	
същото	количество	брашно	 (заедно	с	
триците),	то	при	дневна	консумация	от	
човек	на	500	грама	хляб	са	необходи-
ми	300	грама	брашно.	За	една	година	
на	човек	са	необходими	около	110	кг	
брашно.	 Ако	 се	 отчете	 и	 посевната	
норма	от	около	25	кг	на	декар,	то	за	
110	декара	са	необходими	още	допъл-
нително	18	декара,	или	всичко	около	
130	 дка, които	 да	 осигуряват	 по	 0,5	

кг	зърно	на	ден	
на	 човек	 –	 ко-
личество,	 което	
би	 ни	 дало	 възможност	 да	 приемем,	
че	земеделието	е	било	основен	поми-
нък,	с	решаващо	значение	за	изхран-
ването.
	 Току-що	направеното	пресмятане	е	
извършено	на	базата	на	постигнатите	
експериментални	 добиви,	 както	 и	 ре-
зултатите	 при	 обработка	 на	 единица	
площ	земеделски	 терен.	Споменатият	
по-горе	 среден	 добив	 трябва	 да	 се	
отнесе	 за	 изключително	 благоприят-
на	 година.	 За	 сведение	 на	 читателя	
ще	 кажем,	 че	 съвременният	 среден	
добив	на	пшеница	в	днешна	България	
е	около	300	–	350	кг/дка,	а	през	1939	
г.	е	бил	130	кг/дка.	През	2007	година,	
поради	 неблагоприятните	 климатични	
условия,	 средният	 добив	 на	 пшеница	
в	община	Лом	е	бил	около	65	–	84	кг	
от	декар!	Очевидно	е,	че	ако	средният	
добив	 на	 пшеница	 в	 страната	 през	
XV	–	XVII	век	е	под	100	кг,	то	горната	
цифра	на	обработваемата	земя,	необ-
ходима	 за	 изхранване,	 трябва	 рязко	
да	 се	 увеличи.	 Същото	 се	 отнася	 и	
при	 увеличаване	 на	 дневната	 дажба	
на	хляба.	И	нещо	също	така	важно:	в	
горните	 пресмятания	 не	 са	 включени	
фуражните	площи,	необходими	за	из-
хранване	на	впрегатния	добитък.
	 През	1904	година	двете	габровски	
села	-	Потока	и	Езерото,	са	наброява-
ли	165	жители. По	данни	на	статисти-
ката	и	преброяването	на	населението	
от	1903	година	се	вижда,	че	тези	две	
села	 са	 засели	 общо	 374	 декара	 с	
пшеница,	 ръж	 и	 царевица,	 от	 които	
са	получени	29	750	кг	зърно.	Средният	
годишен	 добив	 от	 пшеница	 възлизал	
едва	 на	 66	 кг	 от	 декар,	 което	 озна-
чавало,	 че	 на	 глава	 от	 населението	
се	падало	по	123,4	кг	зърно.	От	тези	
данни	се	вижда,	че	този	добив	е	бил	
крайно	 недостатъчен	 за	 изхранване	
на	 жителите	 и	 често	 се	 е	 налагало	
или	да	се	купува	допълнително	коли-
чество	 зърно,	 или	 да	 се	 увеличават	
засетите	площи.
 Няма	 данни	 за	 обработваемата	
земя	и	за	добивите,	които	са	получа-
вани	от	нея	в	Габровско	преди	Осво-
бождението.	 През	 1897	 година	 обра-
ботваемата	земя	в	Габровска	околия	е	
била	около	140	000	дка	ниви,	съсредо-
точена	в	определен	брой	собственици.	
Само	 десет	 години	 след	 това	 (през	
1908	 г.)	 броят	 на	 собствениците	 се	 е	
увеличил	 с	 9,2%.	 Това	 се	 обяснява	
както	 с	 увеличаване	 на	 населението,	
така	и	 с	раздробяване	на	по-големи-
те	 семейства;	 отделяне	 на	 женените	
синове	 в	 самостоятелни	 жилища	 и	
разпределяне	помежду	им	на	земята,	
която	 е	 била	 собственост	 само	 на	
името	на	старейшината	на	семейство-
то	(домовладелеца).
	 На	 базата	 на	 публикувани	 данни	
от	д-р	Петър	Цончев	ще	дадем	някои	
данни	 за	 средните	 добиви	 на	 някои	
селскостопански	 продукти,	 които	 са	
получени	през	1905,	1910,	1920	и	1925	
година	в	Габровска	околия.
	 За	 гореспоменатите	 години	 сред-
ният	 добив	 на	 пшеница	 е	 бил	 70,8	
кг	 от	 декар,	 на	 ечемик	 –	 72,9	 кг,	 на	
овес	–	64,1	кг,	и	на	царевица	–	96,6	кг.	
Тези	цифри	за	съвременния	българин	
са	 повече	 от	 жалки.	 Днес	 средният	
добив	 на	 пшеница	 в	 България,	 както	
се	 каза,	 е	 300	 –	 350	 кг	 от	 декар,	 на	
ечемика	 –	 400	 кг,	 на	 овеса	 –	 300	 кг,	
на	царевицата	–	450	кг.	(За	сведение:	
средният	добив	на	царевица	за	стра-
ните	от	Европейския	съюз	е	800	–	900	
кг	от	декар!)
	 Със	сигурност	можем	да	твърдим,	
че	 данните	 от	 началото	 на	 XX	 век,	
отнасящи	 се	 за	 средните	 добиви	 от	
някои	житни	 култури,	 по	 нищо	 не	 са	
се	различавали	от	вековете	по	време	
на	турското	робство,	та	дори	и	преди	
него.	Това	селско	стопанско	може	да	
се	характеризира	с	всички	възможни	
негативи	като	трудоемко,	неефективно	
и	изключително	нископроизводително.
Но	нека	да	се	върнем	на	горния	при-
мер	за	необходимата	работна	ръка	и	
площите	за	обработка,	подсигуряващи	
изхранването	на	населението	от	даде-
но	селище.
	 Въвеждането	на	триполната	систе-
ма	след	X	век	за	обработка	на	земята	
изисква	горната	цифра	от	130	дка	да	
се	 утрои.	 Така	 в	 най-добрия	 случай	
се	 получават	 около	 400	 дка	 обработ-
ваема	 земя,	 която	 е	 от	 решаващо	
значение	за	изхранването	на	 хората.	
В	 тази	 цифра,	 както	 се	 каза,	 въоб-
ще	 не	 влиза	 земята,	 необходима	 за	
изхранване	 на	 впрегатните	 животни,	
които	трябва	да	се	изхранват	с	овес,	
ечемик	или	ръж.	

Продължава следващата сряда
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Теîрия íà 
îптимàлíîтî 
îáществî

Продължава от бр. 171
	 Затова	 пък	 и	 всеки	 така	
настървено	 гледа	 да	 омаскари	
и	разруши	идеалите	на	своите	
врагове,	стремейки	се	по	 този	
начин	духовно	да	ги	унищожи.
	 Българският	 народ	 е	 по-
словичен	със	своето	нехайство	
към	 опазване	 на	 духовните	 си	
ценности.	Той	 твърде	 лесно	 се	
съгласява	 да	 се	 раздели	 със	
старите	 и	 да	 възприема	 нови	
ценностни	 системи,	 без	 да	 се	
замисля	 за	 последствията	 от	
това.	 Многовековното	 му	 роб-
ство	го	доказва.	За	последните	
100	години	България	е	сменила	
5	конституции.
	 Затова	на	такъв	народ,	ако	
иска	да	се	съхрани,	му	трябва	
само	 такава	 ценностна	 систе-
ма,	която	да	не	е	сътворена	от	
човешка	ръка	и	човешки	ум,	за	
да	не	може	и	човешка	ръка	да	
я	разруши.
	 Ценностна	 система,	 създа-
дена	от	Бога.	Пазена	от	Бога.
	 И	 която	 единствен	 Бог	 да	
може	да	я	разруши.
	 Такава	 ценностна	 система	
ще	бъде	вечна	и	непроменима	
във	времето	и	пространството.
	 Народ,	 който	 успее	 да	 от-
крие	 и	 възприеме	 такава	 цен-
ностна	 система,	 ще	 гарантира	
своето	 духовно	 оцеляване	 във	
вечността.	Докато	го	има	и	све-
та.
	 Никой	 никога	 не	 ще	 успее	
да	 обори	 нютоновите	 закони.	
Затова	 и	 на	 Нютон	 никога	 не	
ще	му	се	наложи	да	се	сраму-
ва	от	себе	си	или	от	тях,	нито	
пък	 да	 се	 извинява	 на	 чове-
чеството,	че	го	е	подвел.
	 Защото	неговите	закони	са	
вечни.

философия на цЕнТризМа
(къдЕ Е полиТичЕскияТ цЕнТър)
който	центъра	улучи	-	в	полити-
ката	ще	случи.
	 След	 като	 им	 омръзна	 по-
стоянното	 лашкане	 в	 полити-
ката	от	ляво	към	дясно	и	обра-
тно,	 много	 политици	 и	 партии	
в	 България	 започнаха	 да	 се	
ориентират	към	центъра	на	по-
литическото	пространство	като	
основа	 за	 една	 по-стабилна	 и	
последователна	 политика.	 Точ-
но	в	 този	център	се	намира	и	
Оптималното	 общество	 –	 там,	
където	максимална	част	от	об-
ществото	 би	 открила	 максиму-
ма	 от	 своите	 предпочитания	 и	
надежди.
	 Но	 като	 че	 ли	 обществото	
някак	 доста	 трудно	 възприема	
центристите	 и	 техните	 посла-
ния.
	 Защо	става	така?
	 Отговорът	е	елементарен.
	 Политиците	 наивно	 си	 ми-
слят,	 че	 политическият	 център	
би	 трябвало	 да	 се	 намира	 в	
геометричната	среда	между	ня-
колко	 крайни	 точки.	 Заставаш	
там	и	вече	си	станал	центрист,	
с	 умерена	 политическа	 про-

грама,	 която	 да	 отговаря	 на	
идеалите	 на	 мнозинството	 и	
вече	 отвсякъде	 трябва	 да	 те	
ухажват.
	 Само	 че	 на	 практика	 това	
не	е	така.	Защо?
	 Има	голяма	разлика	между	
центъра	 на	 една	 статична	 (не-
подвижна)	 система	 и	 центъра	
на	една	динамична	(променяща	
се)	система.
	 Центърът	 на	 статичната	
система	е	нейният	геометричен	
център	 и	 неговите	 координати	
се	определят	по	формулата:

където	 с	 ХС1	 сме	 означили	 ко-
ординатите	 на	 геометричния	
център	на	системата;
К	-	броя	на	съставните	елемен-
ти,	участващи	в	системата;
ХК	 –	 координатите	 на	 всеки	
един	елемент.
Центърът	 на	 динамичната	 сис-
тема	обаче	е	нейният	център	на	
тежестта	 и	 неговите	 координа-
ти	се	определят	по	формулата:

Тук	 с	 ХС2	 сме	 означили	 коор-
динатите	на	центъра	на	тежест-
та	на	системата.
К	–	броя	на	съставните	елемен-
ти	на	системата;
ХК	 –	 координатите	 на	 всеки	
един	елемент;
mK	 –	 относителната	 тежест,	
която	притежава	всеки	един	от	
елементите.
	 От	формулите	веднага	може	
да	 се	 забележи,	 че	 не	 винаги	
центърът	на	 тежестта	може	да	
съвпадне	 с	 геометричния	 цен-
тър	на	системата.
	 Ето	 защо	 се	 оказва	 и	 тол-
кова	 трудно,	 и	 толкова	 безре-
зултатно	 на	 политиците	 да	 го	
уцелят.	 Те го търсят в средата 
на геометричното простран-
ство, а той се намира в среда-
та на динамичното простран-
ство –	това	са	съвсем	различни	
величини	и	както	се	вижда	
от	 формулите,	 се	 намират	
и	в	различни	точки.	Докато	
за	определянето	на	геомет-
ричния	 център	 значение	
имат	 само	 броят	 на	 еле-
ментите	и	координатите	на	
тяхното	 разположение,	 то	
за	определянето	на	центъ-
ра	на	 тежестта	освен	 гор-
ните	 показатели,	 изключи-
телно	 значение	 придобива	
и	относителната	тежест	на	
всеки	един	елемент.	Когато	
тази	 тежест	 е	 равномер-
но	 разпределена	 в	 цялата	
система,	 то	 центърът	 на	
тежестта	ще	съвпада	с	 ге-
ометричния	център.	Когато	
обаче	тежестта	не	е	равно-
мерно	разпределена,	тогава	ко-
ординатите	на	тези	два	центъра	
ще	се	разминават.	Възможно	е	
дори	 центърът	 на	 тежестта	 да	
се	окаже	в	някой	от	краищата	
на	системата,	когато	там	е	съ-
средоточена	 по-голямата	 част	
от	нейната	тежест.
	 Нещата	 се	 усложняват	 до-
пълнително	 и	 от	 още	 едно	 об-
стоятелство.	 В	 различните	 об-
ласти	 на	 обществения	 живот	
отделните	групи	на	обществото	
участват	с	различна	собствена	
тежест.
	 По	 време	 на	 избори	 всеки	
избирател	 има	 право	 само	 на	
един	 глас	и	в	този	смисъл	из-
бирателната	тежест	там	е	рав-
номерно	разпределена.	Същото	
се	 отнася	 и	 по	 отношение	 на	
законодателството	–	пред	зако-
на	 всички	 са	 равни	 (или	 поне	
на	теория	трябва	да	е	така).
	 Но	 в	 икономическата	 об-
ласт	 на	 едно	 силно	разслоено	
общество	 ще	 имаме,	 от	 една	
страна,	 малко	 хора	 –	 5%	 от	
обществото,	 които	 притежават	
95%	 от	 неговия	 икономически	
потенциал	 –	 това	 е	 неговата	
върхушка.	И	от	друга	–	95%	от	
населението,	 които	 притежа-
ват	само	5%	от	собствеността.	
И	 ако	 това	 разпределение	 се	
окаже	извършено	в	разрез	със	
законите,	 това	 неизбежно	 ще	

породи	 конфликт	 между	 инте-
ресите	 на	 отделните	 групи.	 И	
ако	 богатите	 (малцинството)	 в	
своята	дейност	правят	така,	че	
все	повече	да	се	обогатяват	за	
сметка	на	постоянно	обеднява-
не	на	останалата	част,	която	е	
мнозинство,	 това	 няма	 как	 да	
не	прерасне	и	в	социален	кон-
фликт	 с	 всички,	 произтичащи	
от	това	последици.	С	езика	на	
техниката	 това	 образно	 може	
да	 бъде	 описано	 така:	 когато	
една	автомобилна	гума	се	вър-
ти	около	своята	ос	(нейният	ге-
ометричен	 център),	 ала	 гумата	
е	 дебалансирана,	 независимо	
че	 външно	 може	 да	 изглежда	
напълно	нормална,	тогава	кола-
та	ще	започне	да	се	тресе,	ще	
се	появят	напрежения	и	в	един	
момент	колата	ще	се	разпадне	
или	ще	катастрофира.
	 Съвместяването	 на	 геомет-
ричния	 център	 с	 центъра	 на	
тежестта,	 а	 и	 въобще	 всяко	
преместване	на	центъра	на	те-
жестта	 с	 цел	 той	 да	 застане	
в	 определена	 предварително	
избрана	 точка,	 се	 нарича	 ба-
лансиране	 и	 това	 може	 да	 се	
осъществи	 само	 чрез	 външна	
намеса	 (виж	 как	 се	 прави	 ба-
ланс	 на	 автомобилни	 гуми).	 В	
пазарната	икономика	това	ста-
ва	само	с	пари.	Въпросът	е	ще	
има	ли	откъде	да	се	вземат.

що Е опТиМално общЕсТВо и 
иМа ли То почВа у нас?
(една	 оригинална	 идея	 за	 спе-
челване	на	избори,	разработе-
на	за	2001	г.)
	 Тази	 цел	 си	 заслужава	
средствата.	Който	я	постигне	–	
той	ще	се	издигне.
За	състоянието	в	лявото	прос-
транство
 1. Девизът „Общо начало 
– общо бъдеще”.
За	да	има	общо	бъдеще	за	ле-
вицата,	това	предполага	и	една	
обща	 база,	 върху	 която	 то	 да	
бъде	изградено.	Не	може	всеки	
да	дърпа	чергата	към	себе	си	и	
после	да	говорим	за	единство.
Нито	 комунистите,	 нито	 социа-
листите,	 нито	 социалдемокра-
тите	 ще	 се	 откажат	 от	 своите	
възгледи.	 Това	 означава,	 че	
трябва	 да	 се	 намери	 онова,	
което	ще	ги	обедини.
	 Дори	 и	 всички	 леви	 сили	
да	 се	 обединят	 в	 едно,	 то	 с	
това	 рейтингът	 на	 тази	 лява	
коалиция	 според	 социолозите	
ще	бъде	само	с	1%	по-висок	от	
този	на	БСП.	Това	означава,	че	
дори	 обединението	 на	 левите	
сили	 не	 решава	 проблема	 за	
изборите.
 2. За състоянието в дяс-
но
	 За	 дясното	 пространство	
може	 да	 се	 каже	 същото.	 И	

там	 има	 една	 партия,	 която	 е	
доминираща,	и	малки	сателити,	
кръжащи	 около	 нея.	Там	 също	
не	 е	 намерена	 онази	 солидна	
опорна	 точка,	 около	 която	 да	
може	 да	 бъде	 изградена	 ста-
билна	 дясна	 коалиция.	 Доказ-
ват	го	и	последните	противоре-
чия	между	СДС	и	ВМРО,	както	
и	 тези	 с	 БЗНС.	 Но	 и	 тук,	 ако	
всички	десни	сили	се	обединят,	
то	 потенциалът	 на	 тази	 дясна	
коалиция	 ще	 е	 приблизително	
равен	на	този	от	ляво.

Ролята на балансьора
 3. ДПС отново ще се окаже 
балансьор в парламента. Това	
ще	 рече,	 че	 която	 и	 от	 двете	
големи	 партии	 да	 спечели	 из-
борите,	то	ще	стане	с	минимал-
на	 преднина	 и	 няма	 да	 може	
да	се	говори	за	самостоятелно	
управление,	 а	 обещанията	 към	
избирателите	ще	са	илюзорни.	
ДПС	ще	решава	кое	да	стане	и	
кое	-	не.
 4. Как може да се спечели 
абсолютно мнозинство?
	 50%	 от	 българските	 изби-
ратели	 са	 вече	 обезверени.	
Те	 не	 вярват	 на	 никого	 и	 на	
нищо	 и	 не	 искат	 да	 гласуват.	
Разковничето	 е	 в	 спечелва-
нето	 на	 техните	 гласове.	 Те	
трябва	 да	 бъдат	 активизирани	
и	убедени	да	гласуват,	но	това	

може	да	стане	само	с	
нещо	ново	и	различно,	
в	което	те	да	повярват	
и	 да	 му	 се	 доверят.	
Една	нова	идея.
 5. Идеята за Опти-
малното общество.
	Що	 е	 оптимално	 об-
щество	 –	 това	 е	 най-
доброто	 общество	 за	
конкретните	 условия.	
Всички	други	общества	
ще	 бъдат	 с	 по-лоши	
показатели	от	него.
	Разликата	 между	 оп-
тималното	 общество	 и	
компромисното	 такова	
е	следната:
Компромисното	 об-
щество	 се	 постига	 на	

масата	 на	 преговорите	 между	
договарящите	се	страни.
	 Оптималното	 общество	 е	
обективно	 формулирано	 и	 не	
зависи	 от	 субективния	фактор.	
То	зависи	единствено	от	обек-
тивните	условия.
 6. Връзка между оптимал-
ното общество и пазарната 
политика.
	 Логиката	 на	 пазарното	 по-
ведение	е	следната:
	 Всеки	иска	за	себе	си	най-
доброто,	но	може	да	си	позво-
ли	 само	 това,	 което	 е	 по	 не-
говите	 възможности.	 Получава	
се	 сблъсък	 между	 желаното	 и	
възможното,	 който	 определя	 и	
оптималния	вариант.
	 За	да	се	получи	обаче	опти-
мален	избор,	 трябва	да	имаме	
пълния	 набор	 от	 възможности,	
който	да	е	изложен	на	масата,	
и	клиентът	 (в	случая	избирате-
лят)	 да	 направи	 своя	 най-пра-
вилен	избор.	Ако	всичко,	което	
се	 предлага,	 не	 е	 хаотично,	 а	
бъде	 подредено	 по	 определен	
показател	 (например	 цената),	
то	 изведнъж	 ще	 се	 окаже,	 че	
от	 цялото	 това	 многообразие	
ще	 има	 само	 едно-едничко	
нещо,	 което	 да	 удовлетвори	 в	
максимална	степен	нашите	изи-
сквания,	и	това	е	оптималното.
	 Получава	 се	 парадокса,	 че	
безкрайното	 многообразие	 ще	

ни	отведе	до	избора	на	еднооб-
разието	–	оптимума.
	 И	 тъй	 като	 на	 80%	 от	 бъл-
гарите	 халът	 е	 един	 и	 същ,	 то	
ако	 те	 гласуват	 по	 съвест	 в	
защита	на	своите	интереси,	то	
80%	от	избирателите	ще	трябва	
да	гласуват	за	едно	и	също.	То-
гава	политическата	сила,	която	
успее	 да	формулира	 най-точно	
желанието	на	избирателите,	те-
оретично	 би	могла	 да	 спечели	
изборите	с	80%	мнозинство.

ЗА СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВО
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
	 Американците	са	богати,	за-
щото	каквото	построили	–	съх-
ранили.
	 Българите	затова	са	бедни,	
защото	 каквото	 построили	 –	
разрушили.

Малка исТоричЕска спраВка
	 1.	 Преди	 3500	 години	 на	
Земята	 се	 е	 родил	 един	 ве-
лик	 човек	 с	 библейското	 име	
Мойсей.	Този	 човек	 е	 написал	
една	 свещена	 книга,	 наречена	
Библия	(или	по-точно	е	написал	
нейното	 начало),	 която	 впо-
следствие	 се	 превръща	 в	 ос-
новен	 стълб	 на	 християнската	
религия,	най-мощната	религия	в	
съвременния	свят.	И	с	помощта	
на	 тази	 книга	Мойсей	 е	 успял	
да	избави	евреите	от	египетско	
робство,	 да	 ги	 преведе	 през	
пустинята	 и	 да	 ги	 доведе	 до	
„обетованата	 земя”,	 с	 което	 е	
поставил	 основите	 на	 еврей-
ската	 държава.	 Благодарение	
именно	 на	 Библията	 в	 нейния	
завършен	 вид	 днес	 християн-
ската	религия	се	радва	на	най-
мощното	 влияние	 върху	 жи-
телите	 на	 планетата.	 Докато	
я	 има	 Библията,	 дотогава	 ще	
съществува	 и	 християнската	
религия.
	 2.	 Преди	 1300	 години	 на	
Земята	 се	 е	 родил	 един	 друг	
велик	човек,	наречен	Мохамед.	
Той	 е	 създател	 на	 втората	 по	
значимост	свещена	книга	–	Ко-
рана.	 Именно	 въз	 основа	 на	
Корана	 е	 била	 създадена	 и	
се	 е	 развила	 мюсюлманската	
религия.	 И	 именно	 с	 помощта	
на	Корана	навремето	Мохамед	
е	 успял	 да	 обедини	 и	 сплоти	
изпадналото	в	дълбока	криза	и	
раздирано	 от	 вътрешни	 проти-
воречия	арабско	общество.
	 С	 помощта	 на	 Корана	 са	
били	 положени	 основите	 на	
бъдещата	Велика	османска	им-
перия.	 Коранът	 е	 основният	
опорен	стълб	на	мюсюлманска-
та	религия.	Докато	го	има	и	се	
чете	Коранът,	ще	съществува	и	
мюсюлманството.
	 3.	 Преди	 150	 години	 се	 е	
родил	още	един	съдбовен	пред-
ставител	на	човешкия	род.	Това	
е	 създателят	 на	 „Капиталът”	 и	
основоположникът	 на	 светов-
ното	комунистическо	движение	
Карл	 Маркс.	 Благодарение	 на	
идеите,	които	е	заложил	в	„Ка-
питалът”,	 Маркс	 е	 успял	 да	
постави	 научните	 основи	 на	
идеята	за	социална	справедли-
вост.	С	помощта	на	„Капиталът”	
Маркс	е	успял	да	обедини	раз-
единения	световен	пролетариат	
(Пролетарии	от	 всички	 страни,	
обединявайте	 се),	 да	 го	 убеди	
в	справедливостта	на	неговата	
кауза	в	защита	на	собствените	
си	икономически	интереси	и	да	
го	 подготви	 за	 организираната	
класова	борба.
	 Всички	 последвали	 в	 све-
товен	 мащаб	 комунистически	
и	 социалистически	 революции	
са	само	следствие	от	него.	До-
тогава,	докато	съществува	и	се	
чете	 „Капиталът”,	 дотогава	 ще	
е	 жива	 и	 идеята	 за	 социална	
справедливост.
	 4.	 Днес	 редица	 гениални	
представители	 и	 идеолози	 на	
либералната	 идея	 успяха	 да	
създадат	 теоретичната	 обо-
сновка	на	либерализма.
	 Именно	 ползвайки	 идеите,	
заложени	 в	 тези	 разработки,	
представителите	 на	 пазарната	
икономика	 и	 западния	 модел	
на	развитие	успяха	да	доведат	
до	победен	финал	и	да	наложат	
своите	възгледи	за	развитие	на	

обществото.
	 Да	излязат	като	победители	
в	 съревнованието	 им	 с	 плано-
вата	 икономика	 и	 социалната	
идея.
	 Докато	 съществуват	 и	 се	
четат	техните	научни	разработ-
ки,	 дотогава	 ще	 бъде	 жива	 и	
либералната	идея.
	 5.	Преди	250	години,	в	най-
мрачния	 период	 на	 турската	
робия	 в	 България	 се	 е	 родил	
един	 виден	 представител	 на	
българския	 род	 –	 Паисий	 Хи-
лендарски.
	 Със	 своята	 книга	 „История	
Славяноболгарская”	 Паисий	
е	 успял	 да	 съживи	 българите.	
С	 призивите	 си	 „Болгарино,	
сознай	 ся”	 и	 „Поради	 что	 се	
срамиш	 да	 се	 наречеш	 болга-
рин”	Паисий	е	успял	да	ги	събу-
ди	 от	 500-годишния	 им	 робски	
сън	и	да	ги	подготви	за	събити-
ята,	 които	 са	 се	развили	 след	
това.
	 Именно	 благодарение	 на	
„История	 Славяноболгарская”	
българинът	е	успял	да	спре	да	
чува	само	дрънченето	на	вери-
гите	 на	 роба,	 но	 и	 да	 усети	 в	
себе	 си	 силата	 на	 свободния	
човек.
	 Дотогава,	 докато	 българите	
все	още	се	сещат	за	заветите	
на	Паисий	и	неговата	„История	
Славяноболгарская”,	 дотогава	
ще	го	има	и	българското	племе.
	 6.	 Днес	 България	 отново	
е	 на	 кръстопът.	 Българският	
народ	 е	 изправен	 пред	 едно	
непреодоляно	напълно	все	още	
от	 никого	 препятствие	 –	 пре-
хода	 от	 планова	 към	 пазарна	
икономика	и	от	комунистическо	
към	демократично	общество.
	 Българинът	 отново	 е	 обез-
верен.	Не	му	се	иска	да	остане	
повече	 в	 старото,	 не	 му	 пък	
стиска	да	прескочи	препятстви-
ето	 и	 да	 стъпи	 в	 новото,	 нито	
пък	 знае	 как,	 а	 и	 какво	 го	
очаква	там,	горчивият	му	исто-
рически	 опит	 го	 кара	 да	 бъде	
предпазлив	 към	 всичко	 и	 към	
всички.
	 И	 както	 неговите	 предци	
преди	 200	 години,	 и	 както	 ра-
ботническата	 класа	 преди	 150	
години,	 както	 арабите	 преди	
1300	 години	 или	 както	 евреите	
преди	3500	години,	българският	
народ	 чака	 своя	 нов	 Паисий	
или	може	би	своя	(но	наистина	
своя)	български	Мойсей,	 който	
да	напише	българската	„Свеще-
на	книга”	(българската	Библия),	
с	която	да	го	изведе	от	треса-
вището,	в	което	той	е	затънал,	
и	да	му	покаже	верния	път	към	
неговата	„Обетована	земя”,	ка-
зано	на	днешен	език	-	пътя	към	
едно	„Модерно	гражданско	об-
щество”.	Само	 че	 едно	 граж-
данско	 общество,	 за	 да	 бъде	
устойчиво,	ще	изисква	и	устой-
чива	ценностна	система,	върху	
която	то	да	бъде	изградено.
	 И	като	първа	стъпка	в	тази	
насока	това	може	да	бъде	една	
нова	 книга,	 наречена	 „Теория	
на	оптималното	общество”.
	 „Теорията	 на	 оптималното	
общество”	дава	един	нов,	прин-
ципно	 различен	 поглед	 върху	
политическото	 устройство	 на	
държавата.
	 Вместо	 да	 тръгва	 от	 по-
зицията	 на	 някакъв	 утопичен	
модел,	 обявен	 предварително	
като	 фетиш,	 и	 да	 се	 стреми	
да	 преобърне	 света	 с	 краката	
нагоре,	 само	 и	 само	 за	 да	 го	
постигне,	се	тръгва	от	противо-
положната	посока.
	 Изхожда	 се	 от	 обективни-
те	 условия	 на	 средата	 и	 от	
субективните	 възможности	 на	
обществото	и	тогава	по	закони,	
сътворени	 от	 самата	 природа,	
се	 определя	 какъв	 трябва	 да	
бъде	видът	на	обществото,	кое-
то	да	е	с	оптимални	параметри	
спрямо	 зададените	 условия,	 а	
като	следствие	от	 това	и	вида	
на	 всички	 останали	 политиче-
ски	програми,	свързани	с	типа	
на	управление.
 Дотогава, докато се чете 
и спазва написаното в „Тео-
рията на оптималното обще-
ство”, дотогава ще е жива и ще 
просперира нацията, която го 
е възприела.
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оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
Тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. Тел. 0879/988-
047.
гоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 17]

проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 16]
продажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 13]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 10]
грЕди и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 10]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 5]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
2]

сТроиТЕлсТВо
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 - тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.

сТроиТЕлна фирМа из-
вършва всякакъв вид стро-
ителни дейности - справки 
на тел. 0879/93-24-34. 
[18, 7]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
ВАРОВИ  мазилки - справ-
ки на тел. 0876/416-716 
[13, 6]
бригада изВърШВа ре-
монт на циглени покриви, 
топло- и хидроизолации, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги – 0895/295-
654. [7, 3]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
полаганЕ фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 16]
обръщанЕ на прозорци, 
шпакловки, мазилки, то-
плоизолация - справки на 
тел. 0886/634-691. [5, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 
лв. - справки на тел. 
0894/525-258.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.

дограМа
фирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
17]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 22]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 11]

косЕнЕ

профЕсионално 
косЕнЕ и поддръж-
ка - справки на тел. 
0899/140-254.

поддръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 7]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 2]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254.

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справ-
ки на тел. 0895/879-620. 
[22, 14]

градини, басЕйни

ландШафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център продава тел. 
0888/447-096. [22, 13]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 8]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 6]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 5]
гарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 2]

2 дка място, УПИ, в Кие-
вци, цена 35 000 лева, се 
продава на тел. 0889/909-
727. [8, 3]
иМоТи за строеж - 1.4 
дка и 3.5 дка, в село Дра-
гановци се продават на 
тел. 0876/138-728. [3, 3]
1/2 идЕални части от 
къща в кв. Бичкиня про-
дава тел. 0896/20-75-72. 
[3, 2]
апарТаМЕнТ - старо 
строителство, над Шива-
ров мост, 87 кв. м, + 
таванска стая - 19 кв. м, 
+ маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, се продава на 
тел. 0893/83-04-02. [5, 1]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [3, 1]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0895/860-963. [5, 1]

иМоТи даВа под наЕМ

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца на Много изго-
дЕн наЕМ - 600 лЕВа 
на МЕсЕц! Справки 
на тел. 0898/574-848. 
[11, 10]

апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 8]
поМЕщЕниЕ за търгов-
ски цели/заведение в иде-
ален център отдава под 
наем 0879/03-33-22. [12, 7]
гарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25 се 
дава под наем на тел. 
0882/290-451. [11, 6]
гараж В комплекс „Сте-
фан Караджа“ се дава под 
наем на тел. 066/800-065. 
[5, 5]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [3, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0879/085-844. [1, 
1]
сТая за две студентки 
или ученички в центъра 
се дава под наем на тел. 
0889/686-605. [2, 1]

Търси под наЕМ
гарсониЕра В района 
на Еса се търси на тел. 
0895/280-613. [11, 6]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 5]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В габроВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 10]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 1]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 5]
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [19, 8]

сядаШ и караШ
аВТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

аВТоМобили продаВа
RENAUlT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
4]
Мазда 323 - хечбек, за 
800 лева се продава на 
тел. 0888/049-378. [5, 3]

МЕрцЕдЕс а160 - бен-
зин, 1998 г., всичко пла-
тено, за 1200 лева се 
продава на тел. 0895/244-
473. [3, 3]

пЕжо 308, 2012 г., 
ЕВро 5, Всичко пла-
ТЕно, продажба 
или барТЕр. Справки 
на тел. 0895/75-46-
75. [5, 2]

ВЕлосипЕди
ВЕлосипЕд сЕ продава 
на тел. 0884/326-700. [3, 
3]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТокаТа-
лизаТори - справки на 
тел. 0999/009-008.

под наЕМ
аВТоМобили под 
наем  се дават на тел. 
0878/929-080. [19, 8]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 19]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с лип-
си - справки на тел. 
0999/009-008.

продаВа МаШини
МоТорна рЕзачка  три-
он 600 мм - люлка, се 
продава на тел. 0899/072-
605. [5, 5]
косачка сЕ продава 
на тел. 0884/326-700.                               
[3, 3]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
МраМорни  пло -
чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 6]

продаВа обзаВЕжданЕ
бЮро за ученик в първи 
клас се продава на тел. 
0878/863-875. [6, 6]

каМина „приТи“ - 
45х50х80, плюс кюнци и 
топлообменник, за 100 
лева се продава на тел. 
0877/876-262. [5, 5]
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, 3]
барчЕ за телевизор се 
продава на тел. 0887/405-
430. [5, 3]
гоТВарска пЕчка с во-
дна риза за 100 лева се 
продава на тел. 0892/244-
703. [5, 2]
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0887/49-32-
06. [2, 1]

продаВа разни
дЕТска коМбинирана 
количка - цвят - сиво-
синьо, се продава на тел. 
0883/33-70-49. [5, 3]
рабоТни обуВки с ме-
тална пластина - нови, 
се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 3]
кожи - телешки, естест-
вено багрени и омасле-
ни за производство на 
портфейли, органайзери и 
др., се продават на тел. 
0988/81-22-99. [6, 2]
бидони - 3 бр., тенджери 
- 25 литра, 2 бр., ками-
на „Prity“ без водна риза, 
печка „Раховец“, трифазен 
кабел - 50 метра, акуму-
лираща печка се продават 
на тел. 0893/83-04-02. [5, 
1]

пчЕларско оборудВа-
нЕ се продава на тел. 
0897/955-630. [4, 1]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [5, 1]

жиВоТни продаВа
кон сЕ продава на тел. 
0894/257-969. [11, 10]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 3]
кози - 3 бр., се продават 
на тел. 0877/794-798. [5, 
3]
коза, ярЕ и пръч се про-
дават на тел. 06714/26-
61. [6, 3]

продаВа Тор
оборска Тор - гнила, се 
продава на тел. 0890/214-
128. [3, 1]

Магазин за фуражи
сръбски фуражи за жи-
вотни „Геби“ - Лъката (зад 
полицията), до Агроапте-
ката, тел. 0878/240-506. 
[11, 8]
фуражи за животни - 
магазин в Лъката (зад по-
лицията), тел. 0878/240-
506. [11, 10]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТари дърВЕни дъбови 
греди се търсят на тел. 
0887/429-772. [10, 2]

Регионалният 
всекидневник „100 вести“ 

излиза всеки ден 
без събота и неделя

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 3]
услуги за мъже - 
0885/885-279. [5, 2]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  т ел . 
0897/219-833. [22, 22]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 21]
крЕдиТи прЕдлага 
срещу лична карта тел. 
0888/909-384. [11, 6]
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 2]

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; превози; продава-купува; лекари 712 септември 2019 г. 

лЕкари
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/73-14-19. 
[22, 12]
прЕдлага процЕдури с 
лечебен ефект за дископа-
тия, гръб, рамо и др. с лег-
ло със затопляща функция 
- тел. 0878/390-788. [6, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
бус - 0.45 лв., транспорт 
- тел. 0894/00-40-45. [22, 
22]
ТранспорТни услуги до 
2 тона, каросерия - справ-
ки на тел. 0896/82-81-47. 
[25, 16]
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 10]
ТранспорТ с ГАЗ-53, са-
мосвал, 4 тона - справки 
на  тел. 0899/072-605. 
[11, 5]
изгодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/08-08-62. 
[7, 4]

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

ясноВидсТВо
ясноВидка росица - 
казва минало и бъдеще, 
премахва всякакви магии, 
събира разделени двойки, 
прави амулети за бизнес и 
късмет - 0878/768-442 и 
0895/126-075. [3, 1]



8 12 септември 2019 г.

СВЕтозАр гАтЕВ

	 Личният	 и	 отборен	
шампионат	 по	 планинско	
колоездене,	 проведен	 в	
планинското	 градче	 Че-
пеларе,	 донесе	 поредни	
успехи	 за	 габровското	
колоездене.	 В	 оспорвана	
надпревара	 при	 юношите	
младша	 възраст	 Мартин	
Маринов	 грабна	 титлата,	
а	 съименникът	 му	Мартин	

Христов	 завоюва	 бронзо-
вото	 отличие	 в	 групата.	
Медал	на	„Янтра-Исполин“	
донесе	 и	 Гавраил	 Стефа-
нов.	
	 При	 сериозна	 конку-
ренция	в	 групата	на	стар-
шата	възраст	възпитаникът	
на	 треньорите	 Светослав	
Чанлиев	 и	Даниел	Петров	
записа	 второто	 най-добро	
време,	 което	му	 донесе	и	
сребърния	медал.

	 За	 поредна	 година	
Приморско	 посрещна	 сто-
тици	 смелчаци	 от	 различ-
ни	 възрастови	 групи	 -	 ос-
новна	причина	за	това	бе	
традиционният	 ултра	 три-
атлон	„Лъвско	сърце“,	кой-
то	даде	шанс	на	всички	да	
покажат	 върха	 на	 своите	
спортни	и	морално-волеви	
качества.	386	участници	от	
двата	 пола	 се	 раздадоха	
докрай,	 за	 да	 завършат	
състезанието.	 Зад	 силна-
та	 организация	 от	 „Лъв-
ско	 сърце“	 стоят	 Община	
Приморско,	 както	 и	 мно-
гобройните	 партньори	 на	
спортното	събитие.	
		 Габровката	Косара	Бо-
тева	 постигна	 забележи-
телен	 успех	 в	 дебютното	
си	 участие	 на	 триатлон.	
Състезателката	 завоюва	
бронзов	 медал	 в	 ултра	
триатлона	 „Лъвско	 сър-
це“.		 	 Стартът	
бе	даден	от	плаж	„Перла“	
на	 7	 септември	 точно	 в	
7:00	часа.	След	3-километ-

ровото	изпитание	в	откри-
ти	 води	 Косара	 завърши	
трета	 за	 1:06:37	 ч.	 Във	
втората	 дисциплина	 -	 116	
км	 планинско	 колоездене,	
състезателката	бе	най-бър-
за	 сред	жените	и	показа-

ният	резултат	от	06:03:18	ч.	
я	придвижи	до	втора	пози-
ция	преди	последната	дис-
циплина	 -	 21	 км	 бягане	 в	
пресечена	 местност.	 Мно-
го	 трудни	 последни	 кило-
метри,	които	състезателка-

та	преодоля	за	02:51:36	ч.,	
като	допусна	да	бъде	зад-
мината	от	една	конкурент-
ка.	 Успешно	финишира	 за	
10:11:17	 ч.	 под	 аплодис-
ментите	на	многобройната	
екзалтирана	пубика,	която	

подкрепяше	 всички	 състе-
затели	 от	 самото	 начало.	
Виктория	 Данова	 спечели	
при	 жените	 с	 9:40:00	 ч.,	
сребърен	медал	за	Ася	Бо-
рисова	 с	 постижение	 от	
10:01:20	 ч.	 и	 бронзово	 от-
личие	 за	 Косара	 Ботева	
в	 генералното	 класиране,	
1-во	място	при	жените	18-
29	г.	и	31-во	място	от	132-
ма	 регистрирали	 се	 мъже	
и	жени	в	категория	ултра.
	 Основите	на	спортната	
си	 кариера	 полага	 в	 клуб	
по	 спортно	 ориентиране	
„Узана“	 в	 Габрово	 с	 поре-
дица	 от	 успешни	 участия	
на	 национално	 и	 между-
народно	 ниво.	 Преминава	
с	 успешни	 изяви	 и	 през	
школовката	 на	 СК	 по	 ко-
лоездене	 „Георги	 Одрин-
ски“	 и	 КК	 „Янтра	 –	Испо-
лин“.	 Кратка	 едномесечна	
подготовка	 за	 участието	
в	 триатлона	 тя	води	с	от-
бора	 на	 СК	 „Викинг	 2008	
–	Севлиево“	под	грижите	и	
контрола	на	Боян	Ботев.

Кîсàрà Бîтевà среä íàй-äîáрите в ултрà триàтлîíà

Мàртиí Мàриíîв äîíесе титлà 
íà "Яíтрà-Испîлиí", Гàврàил 
Стефàíîв и Мàртиí Õристîв с 
призîви клàсирàíия

	 Във	 връзка	 с	 профе-
сионалния	празник	на	слу-
жителите	от	Главна	дирек-
ция	„Пожарна	безопасност	
и	 защита	 на	 населението“	
към	МВР	–	14	септември,	и	
Седмицата	 на	 пожарната	
безопасност	днес	от	17:00	
часа	ще	се	проведе	тради-
ционната	демонстрация	на	
противопожарна	 и	 спаси-
телна	техника	пред	Регио-
нална	 дирекция	 „Пожарна	

безопасност	 и	 защита	 на	
населението“	на	ул.	„Антим	
I“	№	 1	 в	 Габрово,	 съобщи	
комисар	 Георги	 Русинов,	
директор	на	Областна	 ди-
рекция	„Пожарна	безопас-
ност	 и	 защита	 на	 населе-
нието“	в	Габрово.
	 За	 своя	 професиона-
лен	 празник	 и	 за	 Седми-
цата	 на	 пожарната	 безо-
пасност	 в	 Република	 Бъл-
гария,	 която	 започна	 от	

понеделник	–	9	септември	
2019	г.,	огнеборците	от	об-
ластта	са	подготвили	реди-
ца	прояви.	
	 Тяхното	 начало	 се	 по-
стави	 с	 организираните	
приемни	 за	 граждани	 в	
РСПБЗН	 -	 Габрово,	 в	 РД-
ПБЗН	 в	Севлиево,	Дряно-
во	 и	 Трявна.	 Проведени	
бяха	 и	 продължава	 про-
веждането	на	Ден	на	отво-
рените	врати	и	приемни	с	

демонстрации	на	видовете	
противопожарна	 техника,	
съоръжения,	 оборудва-
не	 и	 защитни	 средства,	
с	 които	 разполагат	 огне-
борците,	 за	 извършване	
на	 оперативни	 дейности	
и	разясняване	на	мерките	
за	 пожарна	 безопасност	
в	 Габрово,	 	 в	 Севлиево,	
Дряново	и	Трявна.	
	 Успоредно	 с	 това	
се	 провеждат	 срещи	 на	

служители	 от	 РДПБЗН	 и	
РСПБЗН	 –	 Габрово,	 Се-
влиево,	Дряново	 и	Трявна	
за	 популяризиране	 на	 по-
жарникарската	 професия	
в	групите	за	предучилищна	
подготовка	в	детските	гра-
дини	 „Мечо	 Пух“,	 „Дъга“,	
„Слънце“	и	 „Първи	юни“	в	
Габрово,	 с	 децата	 от	 дет-
ските	 градини	 „Калина“	 и	
„Светлина“	 в	Трявна	 и	 ДГ	
„Осми	март“	в	Плачковци.

Дíес е трàäициîííàтà äемîíстрàция íà îãíеáîрците îт îáлàсттà  

продължава от стр. 1
Още	 при	 съобщаване	 за	
инцидента	 инспекторатът	
организира	 проверка	 по	
случая.	 Не	 сме	 предприе-
мали	 някакви	 репресивни	
мерки	спрямо	него,	но	ръ-
ководството	на	 училището	
издаде	 административно	
наказание,	 че	 е	 пуснал	
ученика	да	излезе	от	час.	
В	крайна	сметка	истината	
излезе	 на	 бял	 свят“,	 ко-
ментира	 Георги	 Маринов,	
началник	 на	 Регионално	
управление	 на	 образова-

нието	-	Габрово.
				Директорът	на	училище-
то	Илияна	Илиева	обясни,	
че	 случаят	 е	 приключил,	
името	на	учебното	заведе-
ние	е	изчистено.	
	 По	негово	желание	Ка-
мен	 Калчев	 е	 бил	 в	 про-
дължителен	 отпуск	 след	
инцидента.	
	 Но	 вече	 е	 на	 работа,	
на	постоянен	трудов	дого-
вор,	както	досега.
				Камен	Калчев	обмисля	
да	търси	съдебна	отговор-
ност	на	майката.		

Учителят Кàмеí Кàлчев íевиíеí, 
учеíик ãî íàклевети зà пîáîй

продължава от стр. 1
Дисководещ	 беше	 Иван	
Минчев.	А	 децата	 от	 вра-
ниловското	 читалище	 из-
пълниха	 със	 своите	 звън-
ки	 гласове	 площада	 на	
кметството.	И	тази	година	
всички,	 които	 са	 присъст-
вали	 на	 събора,	 са	 ос-
танали	 удовлетворени	 от	
празника,	 организиран	 в	
родното	 село.	 „Дойдоха	

хора	от	всички	краища	на	
страната,	 чийто	 корен	 е	
Кози	 рог	 -	 от	 Русе,	 от	
Пловдив	 и	 други	 региони	
на	 родината	 ни	 –	 обяс-
ни	 г-н	 Койчев.	 -	Тук	 беше	
и	 Виктор	 Стефанов	 със	
семейството	 си	 от	 Плов-
див,	 който	 през	 миналата	
година	 реставрира	 200-го-
дишната	 родова	 къща	 в	
селото.	 Дойдоха	 и	 много	

млади	 хора,	 което	за	мен	
беше	 голяма	 радост.	 А	 и	
времето	 беше	 с	 нас.	 От	
сутринта	 до	 късно	 вечер-
та	 напълнихме	 селото	 с	
песни	и	танци,	нестихващи	
раздумки,	с	веселби.“
	 За	празника	принос	са	
дали	 габровската	 компа-
ния	 „Пътстрой“,	 ПП	 ГЕРБ,	
Виктор	 Стефанов	 и	 инди-
видуални	дарители.

Съáîрът в Кîзи рîã съáрà хîрà 
îт цялàтà стрàíà зà 12-ти път

продължава от стр. 1
На	 два	 екрана	 се	 редя-
ха	картини	от	някои	неза-
бравими	филми	 -	 „С	 деца	
на	 море”,	 „Таралежите	 се	
раждат	 без	 бодли”,	 „Лю-
бимец	 13”,	 „Оркестър	 без	
име”,	 „Време	 разделно”,	
„Мисия	Лондон”	и	др.,	 чи-
ято	музика	и	песни	публи-
ката	обича.
	 Финалът	-	национални-
ят	химн	изправи	възторже-
ната	 публиката	 на	 крака	
при	илюминации	и	фойер-
верки.	 Бравурни	 аплодис-
менти	 и	 траен	 спомен	 за	
една	 прекрасна	 вечер	 с	
много	 музика	 и	 художест-
вено	 слово,	 сътворена	 от	
класни	изпълнители.

Мàксим Ешкеíàзи íàпрàви кîíцерт íà îткритî 
îт фîлклîр и клàсикà äî íàциîíàлíия химí


