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 Политическата ситуация в 
Трявна и невъзможността да бъде 
избран председател на Общински 
съвет демонстрира тотално от-
съствие на политическа култура 
и идентичност. Това коментира 
общинският ръководител на ПП 
ГЕРБ - Трявна Мария Пенева след 
поредното заседание на Общин-
ския съвет, по време на което не 
беше избран председател. 
 „За да се спази вота на изби-
рателите и да се реализират по-
литиките на избрания кмет, които 

хората са подкрепили, е необ-
ходимо мнозинство в Общински 
съвет около партията, от която 
е издигнат кметът. Ангажимент 
на ВМРО е да опита да осигури 
работещо мнозинство в подкрепа 
на кмета, а не егоцентрично да 
издига още на първото заседа-
ние своя кандидатура, без да е 
осигурено мнозинство около нея 
и около приоритети, по които ще 
се работи. Логично този кандидат 
получи нищожна подкрепа. 
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 - Как се чувствате 
като първата жена кмет 
на Трявна?
   - Надявам се да оп-
равдая очакванията на 
всички жители на община 
Трявна. За да докажа, че и 
жените могат да бъдат до-
бре организирани и могат 

да работят с размах, воля  
и отговорност.
  - Защо според Вас Ви 
подкрепиха тревненци?
  - Смятам, че в община 
Трявна този път хората 
надделяха над партийна-
та обвързаност и вярвам, 
надявам се, че хората гла-

суваха повече за личност, 
а не за партия. Хората в 
Трявна ме познават. Бях 8 

години общински съветник, 
от които 4 - председател 
на Общинския съвет. По 
професия съм юрист. Пов-
тарям - надявам се, да 
оправдая очакванията на 
хората.
   - След като станахте 
кмет, какво направихте 
първо?
 - Първо се срещнах 
с общинската администра-
ция. Разговаряхме, изя-
снихме начина, по който 
смятам, че трябва да се 
работи, надявам се да се 
справим. След това орга-
низирах среща с всички 
досегашни кметове на Об-
щина Трявна, срещата бе 
много ползотворна. Уточ-
нихме се да правим още 

такива срещи, от които 
аз мога да черпя опит, 
да получавам съвети и да 
градя над това, което те 
са направили за нашата 
община.
  - Ще  има ли уволне-
ния в общинската адми-
нистрация, нещо, от което 
се страхуват служите-
лите, щом дойде кмет от 
друга политическа сила?
   - Аз съм над тези неща, 
доказала съм го.
   - В Общината има за-
почнати проекти, ще про-
дължите ли да ги реали-
зирате?
   - Голяма част от нещата, 
които е започнал предиш-
ният кмет, са завършени. 
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 Кметът на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов 
определи дните от 27 до 
29 ноември за неучебни 
за първолаците от СУ „Ва-
сил Левски“.  У ч е н и -
ците от първи клас в СУ 
„Васил Левски“ в Севли-
ево няма да посещават 
учебните занятия в пери-
ода 27 – 29 ноември. Със 
заповед от кмета на Об-
щина Севлиево д-р Иван 
Иванов дните се обявяват 
за неучебни за първола-
ците от училището.  
Децата няма да ходят на 
училище заради констати-
раните случаи на хепатит 
А в училището през по-
следния месец. Със запо-
ведта се цели да се предо-

тврати разпространението 
на заболяването. Общи-
на Севлиево, съвместно 
с Регионалната здравна 
инспекция (РЗИ) - Габрово 
вече предприеха серия от 
мерки за превенция на 
разпространението на за-
боляването. Заповедта е 
изпратена до ръководство-
то на СУ „Васил Левски“. 
Всички останали класове 
от учебното заведение ще 
продължат обучението си 
по програмата.
 Над 1,5% от население-
то на страната е инфекти-
рано с вируса на хепатит 
С. 90% от заразените не 
са диагностицирани пора-
ди безсимптомното проти-
чане на заболяването.

  За поредна година меж-
дународната общност от-
белязва 1 декември – Све-
товен ден за борба със 
СПИН, и организира Евро-
пейска седмица за изслед-
ване на ХИВ и хепатити 
в периода 22-29 ноември.
  Кампанията през тази 
година ще премине под 
надслов „Промените се 
правят от общности!”. Тя 
цели насърчаване и обе-
диняване на усилията на 
различни институции и ор-
ганизации за разширяване 
на обхвата на тестване, 
повишаване на осведоме-
ността на хората относно 
предимството на изслед-
ването за ХИВ и хепатити, 
ранното откриване на за-
разените лица и своевре-

менното им насочване към 
лечение. Инициативите да-
ват възможност на хората 
да направят своя избор 
за превенция на ХИВ и 
хепатити, за да защитят 
себе си и своите близки. 
 Последните данни за 
СПИН в България показ-
ват, че ние сме страна 
с ниско разпространение 
на ХИВ в общата попула-
ция. Честотата на новите 
инфекции у нас е ниска 
– 2,8% на 100 000 души, 
при средно 5% за Европа. 
Основна причина за това 
са националните програми 
за превенция, диагностика 
и лечение на ХИВ/СПИН, 
които се прилагат. 
 В периода на кампани-
ята на училищата в област 

Габрово ще се предоста-
вят здравно-промотив-
ни материали, ще бъдат 
разигравани и викторини 
по темата. На 2 декем-
ври в централна градска 
част от 12.00-14.00 ч. ще 
се раздават кондоми и ин-
формационни материали 
От 14.30-16.30 ч. обявява 
Ден на отворените врати 
за анонимно и безплат-
но консултиране относно 
ХИВ/СПИН - ет. 3, ст.  311.
 Всеки оже да провери 
своя ХИВ-статус безплатно 
и анонимно в лаборатори-
ята на РЗИ - Габрово, ул. 
„Райчо Каролев“ № 2.

 Общинските съветни-
ци от ПП ГЕРБ в Дряно-
во ще бъдат коректив на 
управлението на избрания 
кмет, съобщиха от общин-
ското ръководство на пар-
тията. 
 „ПП ГЕРБ има фунда-
ментални различия с БСП 
за управлението на дър-
жавата и общините. Хо-
рата, които ни подкрепят, 
нашите избиратели, знаят 
много добре това и ние 
при никакви обстоятелства 
не бихме подменили тех-
ния вот.”Това заяви об-
щинският ръководител на 

ГЕРБ - Дряново и общин-
ски съветник от партията 
Преслава Демирева след 
заседанието на Общински 
съвет - Дряново, на кое-
то за председател беше 
избран Галин Герганов от 
квотата на Местна коали-
ция Партия на Зелените, 
който съветниците от ГЕРБ 
подкрепиха. До избора на 
председател от квотата 
на Партия на Зелените се 
стигна, след като в две 
поредни заседания БСП 
- партията, издигнала из-
брания кмет, не успя да 
сформира мнозинство око-

ло своето предложение и 
да избере председател от 
квотата на БСП.
 „Подкрепата ни на 
председател от Местна 
коалиция Партия на Зе-
лените е принципна и се 
основава на ясни приори-
тети в полза на жителите 
на Дряновска община, по 
които ще работим и за 
които ще настояваме да 
бъдат реализирани”, каза 
още Преслава Демирева. 
 Тя уточни, че ГЕРБ и 
Местна коалиция Партия 
на Зелените са подписали 
споразумение, в което са 

се обединили около ясни 
и конкретни приоритети 
в работата на местната 
власт в областта на ин-
фраструктурата в града 
и селата, околна среда 
и екология, образование, 
здравеопазване, култура 
и туризъм, обществен ред 
и сигурност и финанси. 
„Разписаните приоритети 
са поставени пред нас от 
гражданите по време на 
предизборната ни кампа-
ния и ние ще настояваме 
те да бъдат реализирани”, 
категорична беше Пресла-
ва Демирева.

 * * *
 Споразумението е по-
дписано на 26 ноември  от 
Общинското ръководство 
на ПП ГЕРБ - Дряново, об-
щинските съветници от ПП 
ГЕРБ - Дряново и общин-
ските съветници от Местна 
коалиция Партия на Зе-
лените. Страните са се 
обединили около следните 
приоритети в работата на 
местната власт: 

ИНФРАСТРУКТУРНО 
РАЗВИТИЕ ГРАДСКА И 
СЕЛСКА СРЕДА ГРАД 
ДРЯНОВО

• Ремонт на ул. „Ма-
тей Преображенски“ – 
участъкът от Банка ОББ 
до заведение „Белите 
брези“;

• Ремонт на ул. „Гурко“ 
– от парка „На пилето“ до 
ул. „Шипка”;

• Ремонт на улиците в 
ЖК „Успех” и разширяване 
на пътното платно;

• Ремонт на пътя от 
Опитна станция по слива-
та до основния път за с. 
Гостилица;

• Ремонт на ул. „Арх.
Пенчо Койчев”;
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Съветниците нà ГЕРБ в Дряново - коректив нà кметà 

Кметът Силвия Кръñтевà: „Нàäявàм ñе äà 
опрàвäàя очàквàниятà нà хорàтà от Трявнà”

Женина Денчева

 Новият кмет на Трявна Силвия Кръстева, издигната от 
ВМРО - БНД, е юрист, завършила е право във Великотърнов-
ския университет, а преди това специалност „Компютърни 
системи и технологии“ в Техническия университет в Габрово. 
Работила е като юрисконсулт, брокер недвижими имоти. 
Предишния мандат е била председател на Общинския съвет в 
Трявна.
   За своите намерения за развитието на Трявна, за най-
важните приоритети на дейността си разказва тя пред 
вестник „100 вести“.

Екипът на Художествена галерия 
„Христо Цокев“ и ръководството на СБХ 
- Габрово изказват своите съболезнова-
ния на близките. Поклон! 

Миню идваше пръв на изложби, 
имаше винаги какво да каже или разка-
же… Никога не беше безразличен към 
заобикалящия го свят. Беше взискателен 
към нас и щедър в изкуството, което 
създаваше… 

Антоан-Огюст Прео е казал, че: „Ху-
дожникът вижда по-едро, по-възвишено, 
по-ясно от другите. Той казва на обикно-
вения човек: „Виждаш ли онази звезда?“ 
– „Не.“ – „Аз пък я виждам.“ 

Ненавижда инертността, тъпотата, 
общоприетите баналности. Обожава огъ-
ня, движението, свободата и се старае 
да се издигне от калта до звездите.“

Такъв ще запомним Миню Бонев – 
страстен търсач на звезди…

Зàвинàãи ни нàпуñнà 
колеãàтà и приятел 
Миню Бонев

Мàрия Пеневà: “Порочнà прàктикà е äà ñе търñи 
мнозинñтво около личноñт зà преäñеäàтел нà 
Оáщинñки ñъвет, вмеñто около политики”

Кметът нà Севлиево 
оáяви äните äо петък зà 
неучеáни зàрàäи хепàтит А

Чеñтотàтà нà ÕИВ инфекциите у нàñ ниñкà, 
ñпореä ñпециàлиñтите ñе äължи нà 
превенциятà, äиàãноñтикàтà и лечението

 Поклонението ще се извърши на 29 ноем-
ври, петък, 11.30 ч., храм „Света Троица“

Илко Илиев нàпиñà музикà 
по текñт нà Рàн Боñилек, 
пуáликувàн преäи век 8
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МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД 
кани всички заинтересовани лица 

за участие в конкурс 
съгласно Постановление 127/27.05.2013 г. 

за допълнение на правилник за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските дружества 

с държавно участие в капитала 
(в сила от 02.09.2011 г., доп. 04.06.2013 г.) 

с предмет: 
„Избор на кредитна институция за извършване 

на комплексно банково обслужване и 
други финансови услуги за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово“.  
Документация за участие може да се разгледа и 
изтегли от сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - 
http://zop.mbalgabrovo.com/ - профил на купувача, 
и Министерство на здравеопазването: http://www.
mh.government.bg - раздел: покани за избор на фи-
нансова институция.

 На 20 декември от 
14,00 часа в Ритуалната 
зала на Община Дряно-
во предстои обществено 
осъждане на размера на 
облагането на дряновци с 
такса „Битови отпадъци“ 
за 2020 година. 
 Предвижданията са, че 
през 2019 г. обемът на съ-
браните битови отпадъци 
на територията на община-
та ще достигне 2 920 тона. 
А след задължителното им 
третиране на депо ще бъ-
дат предадени около 1830 
тона. Счита се още, че 
за 2020 година обемите 
на битовите отпадъци, не-
обходимите дейности за 
тяхното събиране, извоз-
ване, обработка, както и 
процента на рециклиране 
ще се запазят относително 
непроменени. Намерени-
ята са през 2020 година 
да бъде въведена реор-
ганизация на работата и 
допълнителни дейности, 
които са взети под вни-
мание при съставянето на 
план-сметката, но може 
да окажат влияние върху 
крайните резултати. Така 
през следващата година 

се предвижда започването 
на дейностите по компос-
тиране на отпадъците, а е 
известно, че тяхната реа-
лизация не зависи изцяло 
от Община Дряново. Както 
и възстановяване от РИО-
СВ на средствата, с кои-
то Общината е заплатила 
дейностите по сепариране 
на отпадъците през изте-
клата година, които са в 
размер на 60 000 лв., и др.

За 2020 г. се предвижда 
общите разходи за смето-
събиране и сметоизвозва-
не, поддържане на депо и 
почистване на териториите 
за обществено ползване 
да се запазят на ниво от 
около 665 100 лева. А в 
случай, че бъдат възста-
новени сумите от РИОСВ, 
разходите не би следвало 
да надвишат 605 100 лв.

Разходите на общин-
ското предприятие „Чисто 
Дряново“ по събирането 
на битовите отпадъци и 
тяхното транспортиране до 
депото в Севлиево ще са 
в размер на 241 760 лв. - с 
около 50 хил. лв.  пове-
че от изразходените през 
2019 г. средства, най-вече 

поради повишените раз-
ходи за работни заплати 
в размер на около 26 000 
лв. и на горивата – 15 800 
лв. В плана за разходи-
те са предвидени също и 
малко повече средства за 
закупуване на съдове за 
отпадъци – 30 000 лв., до-
като изразходените през 
текущата година са били 
11 900 лева.

Разходите на ОП „Чисто 
Дряново“ за 2020 г. за оси-
гуряване на дейностите по 
поддържане на чистотата 
на териториите за общест-
вено ползване ще възля-
зат на 69 880 лева. 

Според общинската ад-
министрация възможност-
ите за финансиране на 
разходите са свързани с 
реализираните приходи, 
за които са предвидени 
три варианта. Според пър-
вия, ако не бъде промене-
но облагането на различ-
ните категории лица, ще 
бъдат реализирани при-
ходи в размер на 530 347 
лева при общо предвидени 
разходи 678 599 лева, кое-
то е в повече със 148 252 
лева и е сериозен дисба-

ланс между предвидени-
те разходи по отделните 
компоненти на таксата и 
възможностите за реали-
зиране на приходи.

Източници за финанси-
ране на този недостиг и 
коригиране на дисбалан-
сите биха могли да бъдат: 
финансиране покупката на 
съдове за 30 000 лв. от 
други източници; вероятно-
то възстановяване на из-
разходените средства за 
сепариране през предход-
ни периоди (в размер на 
около 60 000 лв.); използ-
ването на други собствени 
приходи за финансиране 
на разходите от 88 222 
лв. А тези средства над-
вишават значително уве-
личението на приходите 
от данък върху превозните 
средства, реализирано с 
последното изменение на 
ЗМДТ, тъй като увеличе-
нието на приходите през 
2019 г. спрямо реализира-
ните през 2018 г. вероятно 
няма да е по-високо от 45 
000 лв. В случай, че не бъ-
дат възстановени сумите 
за сепариране и не се от-
делят средства за финан-

сиране на разходите по 
план-сметката от други из-
точници, за да се изравни 
дисбаланса по отделните 
компоненти на таксата и 
да се финансират изцяло 
разходите, то ще бъде не-
обходимо да се пристъпи 
към увеличаване на да-
нъчната тежест на физи-
ческите лица, собственици 
на имоти, с 40%, както и 
на и без това сравнител-
но високите размери за 
фирмите с около 10%. При 
избора на този подход от 
Община Дряново считат, 
че е много вероятно съ-
бираемостта по текущите 
вземания сериозно да по-
страда и да не бъдат реа-
лизирани в пълен размер 
предвидените приходи. 

Но ако се оправдаят 
прогнозите за възстано-
вяването на част от раз-
ходите и не настъпят дру-
ги неблагоприятни съби-
тия, със слабо повишение 
на размера на таксата 
в частта за организира-
но сметосъбиране и из-
равняване на размера на 
таксата за депониране на 
отпадъци за физическите и 

юридическите лица общи-
те реализирани приходи 
ще възлязат на 594 879 лв., 
което е с 64 532 лв. повече 
спрямо варианта без про-
мяна. При това положение 
данъчното облагане на ФЛ 
ще се увеличи средно с 
18% (като за фирмите про-
центът на увеличението ще 
е незначителен), което ще 
позволи удържането на съ-
бираемостта от приходите 
в съществуващите граници 
и вероятно ще позволи ре-
ализирането (след прила-
гане на съответните мер-
ки) на малко по-висок про-
цент на събираемостта по 
просрочените задължения. 
Освен това необходимите 
допълнителни средства от 
бюджета няма да преви-
шават 24 000 лева.

Възможностите за про-
мяна при този вариант 
на облагане са: различен 
процент увеличение на 
размера на таксата; малко 
вероятният отказ от въз-
становяване на средствата 
за сепариране ще нало-
жи заделянето на съот-
ветната сума за сметта на 
други общински приходи; 

също малко вероятното 
реализиране на преходен 
остатък през 2019 г. ще 
позволи заделянето на ма-
кар и минимален буфер за 
посрещане на разходи за 
започващите дейности по 
компостиране на отпадъ-
ци; евентуална промяна на 
разходите за закупуване 
на съдове - намаляването 
им през 2020 г. няма да 
позволи ограничаването 
на тези и други разходи 
по сметосъбиране в бъ-
дещи периоди. Не много 
вероятното финансиране 
на част от тези разходи от 
други източници (натрупа-
ните отчисления по ЗУО) 
ще позволи заделянето 
на буфер за посрещане 
на разходи, свързани с 
компостирането; вероят-
ността от евентуално на-
маление на разходите за 
разчистване на незаконни 
сметища, разположени на 
територии за обществе-
но ползване, не е голяма 
и е свързана основно с 
възникване на разходи за 
финансиране на дейност-
ите по компостиране на 
отпадъците.

ОБЩИНА               ГАБРОВО

 Със заповед № 2569 от 26.11.2019 г. на Кмета на 
Община Габрово е открита процедура за публичен 
търг с явно наддаване за продажба на следния имот:
 Земеделска земя с идентификатор 22959.512.12 по 
плана на новообразуваните имоти в местност Брусо-
вете, землище Донино, община Габрово, с площ 280,90 
кв. м, начин на трайно ползване: овощни насаждения.
 Начална тръжна цена – 511,00 лева без ДДС.  
 Дата и час за провеждане на търга: 10.12.2019 г. от 
13.30 ч. Дата и час за провеждане на повторен търг: 
17.12.2019 г. от 13.30 ч.
 Желаещите да участват в търга могат да полу-
чат необходимите за това документи от Център за 
информация и услуги на гражданите в сградата на 
общинска администрация - Габрово до 09.12.2019 г. 
включително. 
 Датата за повторно провеждане на търговете е 
при неявяване на участници на първата обявена дата, 
тръжни документи ще се продават до 16.12.2019 г. 
включително.
 Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден до крайния срок за закупуване на до-
кументи, след предварително съгласуване с отдел 
„Общинска собственост”. Право на оглед имат лицата, 
закупили тръжни документи.
 За допълнителна информация – телефон: 066/ 
818 383; стая 218 в сградата на Община Габрово.

Дряново оáñъжäà тàкñà „Битови отпàäъци” през äекември
Кметската администрация е разработила 3 различни варианта за нейния размер – за физическите и за юридическите лица

продължава от стр. 1
 Останало е да се до-
върши ремонта на две ули-
ци и една спортна площад-
ка. 
 Ще се опитаме да по-
лучим средства по всички 
възможни програми и да 
продължим благоустроява-
нето на Трявна.
 - Какво трябва да се 
случи в Трявна през след-
ващите 4 години?
 - Винаги има какво 
още да се прави. Надявам 
се културният календар да 
бъде още по-богат. Най-ва-
жно е да се вслушваме в 
исканията на гражданите, 
бъдещите ни проекти да 

бъдат съобразени с тях. 
Идеите ми са представени 
в програмата ми. 
 Надявам се да напра-
вим един общ туристиче-
ски продукт с електронно 
приложение като начало. 
Всеки един жител на об-
щината да бъде осведо-
мен по всяко едно време 
на деня какво събитие се 
провежда в Трявна и Плач-
ковци и да се възполз-
ва от него. Общината има 
нещо ценно - културно-
историческото наследство, 
което определя облика й. 
То е в основата на раз-
витието на туризма. Това 
туристическо приложение 

трябва да се предлага 
и на туроператорите, на 
международни туристиче-
ски форуми. Крайната цел 
е в Трявна да идват още 
повече туристи.
 Ще работим и за из-
граждане на многофунк-
ционална спортна зала.
 - Какво става с Об-
щинския съвет на Трявна, 
какво е съотношението 
на политическите сили в 
него, разчитате ли на под-
крепата му?
 - В Общинския съвет, 
както пред последните го-
дини, така и сега има раз-
лични политически форма-
ции. Най-големите групи 

са на ВМРО и на ГЕРБ, 
има още 4-5 групи с по 
двама общински съветни-
ка. Въпреки че Общински-
ят съвет е шарен, вярвам, 
че ще загърбим политиче-
ските пристрастия и ще 
работим за интересите на 
община Трявна.
 - Предполагам, че оп-
итът Ви като председател 
на Общинския съвет сега 
ще Ви бъде полезен като 
кмет?
 - С голяма част от не-
щата в Общината съм до-
бре запозната, опитът ще 
ми бъде много полезен. 
Важно е всички да рабо-
тим в консенсус.

Кметът Силвия Кръñтевà: „Нàäявàм ñе äà 
опрàвäàя очàквàниятà нà хорàтà от Трявнà”

продължава от стр. 1
Това поведение издава 
крайна политическа не-
мощ, неразбиране на вота 
на избирателите и бягство 
от отговорност”, коменти-
ра още Мария Пенева.
 По повод обявеното 
след последното засе-
дание на ОбС - Трявна 
начало на политическите 
консултации за избор на 
председател Мария Пе-
нева призова партията, 
чийто кандидат за кмет 
спечели изборите, поемай-
ки най-накрая ролята, коя-
то са й отредили избира-
телите, да изготви програ-

ма или споразумение за 
конкретни политики и при-
оритети, около тях да обе-
дини мнозинство от поли-
тически формации и след 
сформирането на това 
управляващо мнозинство 
от него да излъчи канди-
датура за председател на 
ОбС. „Това е правилният 
политически път за изли-
зане от кризата в Общин-
ски съвет, която настъпи в 
резултат на бездействието 
на партията, чийто кмет 
спечели изборите. Опитите 
да се сформира мнозин-
ство около личност вместо 
около приоритети и поли-

тики е порочна практика 
и е видно, че не води 
до резултат. Призовавам 
и останалите политически 
формации в Общински съ-
вет към повече прозрач-
ност, каквато тревненци 
заслужават. Апелирам 
всички тях ясно да заявят 
позицията си – подкрепят 
ли предложените политики 
на избрания кмет и на 
партията, от която е издиг-
нат, и биха ли били част от 
управляващо мнозинство 
в Общински съвет около 
тези политики, или остават 
в опозиция. Крайно време 
е в Трявна да има отговор-

но политическо поведение 
от политическите форма-
ции, а не безпринципни 
договорки и подкрепа на 
базата на приятелства, по-
знанства и интереси”, каза 
Мария Пенева.
 От партия ГЕРБ още 
веднъж потвърдиха пози-
цията си, която обявиха 
общинските съветници, че 
ГЕРБ няма да участва в 
управляващо мнозинство 
около избрания кмет и 
предложените от него по-
литики и остава коректив 
на управлението в Трявна, 
така както са решили из-
бирателите.

Мàрия Пеневà: “Порочнà прàктикà е äà ñе търñи мнозинñтво 
около личноñт зà преäñеäàтел нà ОáС, вмеñто около политики”

продължава от стр. 1
•  Ремонт на ул. „Ва-

сил Левски“ – от СУ „Мак-
сим Райкович” до ПГИ 
„Рачо Стоянов”;
 • Ремонт на ул. „Сава 
Йотов”;
 • Ремонт на ул. „Же-
лезничарска” – към ЖП 
гарата - от моста към но-
вия комплекс за социални 
услуги;
 • Ремонт на ул. „Дими-
тър Благоев” - участък над 
гарата;
 • Ремонт на ул. „Ангел 
Кънчев” – в района около 
гаражите;
 • Изграждане на водо-
провод в местност Манга;
 • Адаптиране на ин-

фраструктурата на град-
ската среда за хора с ув-
реждания чрез създаване 
на подходящи условия;
 • Изграждане на ця-
лостна система за упра-
вление на уличното освет-
ление в града и селата;
 • Извършване на ре-
монт на улица „Шипка“.

В НАСЕЛЕНИТЕ мЕСТА:
 РЕМОНТИ В СЕЛАТА 
ДЛъГНя - КАТРАНДЖИИ:
 • На улица в с. Кат-
ранджии - срещу магазина 
– отсечка от 200 м;
 • На пътя от с. Соко-
лово до с. Катранджии и 
от с. Катранджии до с. 

Длъгня;
 • Да се завърши ре-
монта на подпорната сте-
на в село Гвоздейка.
 СЕЛО ЦАРЕВА ЛИВА-
ДА:
 • Да продължи ремон-
тът на ул. „Александър 
Стамболийски” с подмяна 
на ВиК мрежа и тротоари;
 • На ул. „Нов живот” 
– подмяна на ВиК и трото-
ари;
 • На ул. „Христо Ботев 
и ул. „Хаджи Димитър” – 
подмяна на ВиК и трото-
ари;
 • На ул. „Поп Харитон” 
– подмяна на ВиК и трото-
ари;
 • На ул. „Васил Лев-

ски“, изграждане на ка-
нализация и ремонт на 
тротоара към нея; 
 • На улицата до река-
та и отпушване на шахтите 
по нея;
 • Да се изградят тро-
тоари към стадиона;
 ДЕНЧЕВЦИ – ЧУКОВО:
 • Изграждане на водо-
провод на с. Чуково;
 СЕЛО СКАЛСКО:
 • Да се изгради спорт-
на площадка за деца и 
възрастни;
 • Да се почисти кана-
лизацията в с. Скалско;
 • Ремонт на улицата от 
площада към казаните;
 • Ремонт на улицата 
над Читалището;

 • Поставяне на бор-
дюри над къща, която при 
обилни валежи се навод-
нява;
 • Ремонт на сградата 
на Кметството, ремонт и 
захранване с вода на то-
алетните на 1-ви и 2-ри 
етаж на сградата;
 • Насипване с пръст 
и подравняне на парка в 
центъра на селото;
 • Осветяване на улица 
покрай училището с два 
пилона за осветяване;
 • Ремонт на вътрешни 
улици в с. Скалско.
 СЕЛО яНТРА:
 • Ремонт на ул. „Венко 
Илиев” над църквата;
 • Ремонт на ул. „Иван 

Касърев”;
 • Ремонт на улицата 
срещу моста на площада;
 • Ремонт на ул. „Иван 
Цанков” към казаните;
 • Ремонт и освежава-
не на автобусната спирка;
 • Да се изчистят дър-
ветата и храстите по ули-
ците и покрай главния път;
 • Да се изгради водо-
провода към с. янтра;
 • Да се осигурят 2 
броя пейки пред църквата;
 • Ремонт на вътрешни 
улици в с. янтра.
 СЕЛО КАРАИВАНЦА:
 • Ремонт на улицата от 
църквата нагоре;
 • Ремонт и насипва-
не на долната улица към 

Иван Банчев;
 • Ремонт на улица – 
участък от 100 м от трафо-
поста надолу;
 • Поставяне на улично 
осветление зад кметство-
то;
 • Почистване на клони 
и поддръжка от главен път 
до с. Караиванца и  с. Ба-
лалея;
 СЕЛО РИТя:
 • Изработване и по-
ставяне на парапет за 
обезопасяване на моста 
на селото;
 • Почистване на клони 
и поддръжка на главния 
път до с. Ритя.

За останалите села  
- в утрешния брой

Съветниците нà ГЕРБ в Дряново - коректив нà кметà 

 За периода 19 - 25 но-
ември на територията, об-
служвана от РУ – Трявна, 
се проведе специализи-
рана полицейска опера-
ция с цел осигуряване на 
полицейско присъствие 
в малките и отдалечени 
населени места, противо-
действие на телефонните 
измами с възрастни и са-
мотно живущи хора и кон-
трол на пътното движение. 
Проверени са 141 моторни 
превозни средства и 182 
души. Установени са 61 
нарушения, за които са 
съставени 19 АУАН и са 
наложени 42 глоби с фиш. 

60 нàрушения зà 
ñеäмицà в Трявнà,
42 фишà

 В РУ – Габрово е за-
ведена преписка срещу 
33-годишна криминално 
проявена гражданка от 
Велико Търново, която на 
14 ноември е присвоила 
парична сума в размер 
на 164 лева. Парите са й 
били предоставени от въз-
растен жител на Габрово, 
за чието домакинство тя 
е полагала грижи извест-
но време. Материалите по 
преписката ще бъдат из-
пратени на Районна проку-
ратура - Габрово с мнение 
да бъде образувано досъ-
дебно производство по чл. 
2016, ал. 1 от Наказател-
ния кодекс.

33-ãоäишнà взе 
пàрите нà мъж, 
ãрижелà ñе зà 
äомà му



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 28 ноември 2019 г., година XV, брой 47 (3260)

ХРИСТИЯНИ

Стàновище нà Св. Синоä отноñно новоприетия Зàкон зà ñоциàлните уñлуãи
Продължава от бр. 228 
Тя създава нова кон-

струкция в социалните от-
ношения с водеща роля 
на частните доставчици на 
социални услуги – основно 
НПО, които могат да бъдат 
и проводници на чужди 
интереси, вредни за обще-
ството ни.

II. ЗА СЪЩНОСТТА НА 
ПОНЯТИЕТО „СОЦИАЛНА 
УСЛУГА“.

ЗСУ общо и неясно ре-
гламентира понятието „со-
циална услуга“ и така го 
развива в нормите си, че 
не се разбира дали то има 
характер на търговска или 
благотворителна дейност.

Словосъчетанието „со-
циална услуга“ само по 
себе си сочи, че не става 
въпрос нито за социална 
дейност, нито за услуга!

Терминът услуга е из-
ползван в пълно противо-
речие със съдържанието, 
което има по смисъла на 
много други норми. Той е 
изпразнен от общоприето-
то съдържание, което има, 
и не може да постигне 
социалния ефект, който 
преследва.

Така регламентирано по-
нятието за „социална ус-
луга“ не кореспондира със 
съдържанието, вложено в 
нормите на Договора за 
функциониране на Евро-
пейския съюз (ДФЕС), Тър-
говския закон (ТЗ), Закон 
за дейностите по предос-
тавяне на услуги (ЗДПУ), 
Закона за данък върху до-
бавената стойност (ЗДДС).

Съгласно чл. 57 от Дого-
вора за функциониране на 
Европейския съюз: „Услу-
гите се считат за „услуги“ 
по смисъла на договори-
те, ако те обикновено се 
предоставят срещу възна-
граждение, доколкото не 
са регулирани от разпо-
редбите, отнасящи се до 
свободата на движение на 
стоки, капитали и хора. 
По-конкретно „услугите“ 
включват: а) дейности от 
промишлен характер; б) 
дейности от търговски ха-

рактер; в) дейности на за-
наятчиите; г) дейности на 
свободните професии“.

В националното ни за-
конодателство легалното 
определение на понятието 
услуга е дадено в приет-
ия Закон за дейностите 
по предоставяне на услуги 
(ЗДПУ).

В чл. 2, ал. 1 на този 
закон е записано, че: „По 
смисъла на този закон 
„услуга“ е всяка стопанска 
дейност, извършвана сре-
щу възнаграждение или за 
собствена сметка от дос-
тавчик на услуги“.

Услуга по смисъла на 
ЗДДС е всичко, което има 
стойност и е различно от 
стока, от парите в обръще-
ние и от чуждестранната 
валута, използвани като 
платежно средство.

В нормата на чл. 3 от 
Закона за социалните ус-
луги (ЗСУ) е дадено оп-
ределение що е социал-
на услуга, но от него не 
може да се изведе сми-
съла и същността на вида 
услуга, наречена „социал-
на услуга“, за да се уста-
нови дали тя е услуга по 
смисъла на ТЗ, дали е ус-
луга като стопанска дей-
ност по смисъла на ЗДПУ 
или е „Нестопанска услуга 
от общ интерес“, която 
според същия закон (§1 
т. 9 от ДР) е услуга, коя-
то не се извършва срещу 
парично възнаграждение 
и съответно не предста-
влява услуга по смисъла 
на чл. 57 от Договора за 
функционирането на Евро-
пейския съюз.

Възниква риторични-
ят въпрос:

Ако социалните услуги 
ще се предоставят от 
частните доставчици и 
без парично възнаграж-
дение, то каква е моти-
вацията им те да ги фи-
нансират?

Абсурдно е да приемем, 
че това ще се извършва 
само за удовлетворяване 
на професионални инте-
реси!

Ако пък социалните ус-
луги ще се предоставят 
срещу такси, определени 
от толкова много частни 
доставчици, то безспорно 
е, че ще се преследват 
и икономически интереси, 
които са несъвместими с 
грижата за бедните, сира-
ците, старците, инвалиди-
те, децата в риск и пр.!

Нормите на чл. 48, ал. 1 
и 3 и чл. 50, ал. 3 от ЗСУ, 
отнасящи се до финанси-
рането на социалните ус-
луги от частните доставчи-
ци, регламентират социал-
ната услуга като търговска 
дейност, извършвана по 
занятие срещу възнаграж-
дение.

По смисъла на чл. 3 от 
ЗСУ социалните услуги са 
дейности за подкрепа на 
лицата за превенция и/
или преодоляване на со-
циалното изключване; за 
реализиране на права; за 
подобряване качеството 
на живот.

Това легално определе-
ние на понятието соци-
ални услуги може да ха-
рактеризира почти всички 
услуги като социални ус-
луги – услугите в сферата 
на здравеопазването, об-
разованието, адвокатските 
услуги и др.

Многозначността на 
това понятие следва и от 
изброяването на социал-
ните услуги като видове 
дейности в чл. 15 от ЗСУ. 
Те са: 1. информиране и 
консултиране; 2. застъпни-
чество и посредничество; 
3. общностна работа; 4. те-
рапия и рехабилитация; 5. 
обучение за придобиване 
на умения; 6. подкрепа за 
придобиване на трудови 
умения; 7. дневна грижа; 
8. резидентна грижа; 9. 
осигуряване на подслон; 
10. асистентска подкрепа. 
Същностно място в терми-
нологията на ЗСУ намират 
и изрази като „интегри-
рани услуги“, „интегриран 
подход“ .

Следователно законът 
не дава ясна представа за 

същността на „социалната 
услуга“ – основно негово 
понятие.

Като се съобрази фа-
ктът, че НПО ще могат 
да предоставят здравно-
социални услуги по ЗСУ и 
ще осигуряват подкрепа 
за личностно развитие на 
децата и учениците съв-
местно с държавните и 
местните органи и струк-
тури съгласно чл. 174 от 
Закона за училищното и 
предучилищното образо-
вание, то може да се на-
прави обоснован извод, 
че функции на държава-
та, свързани с основни 
права на гражданите на 
Република България, се 
предоставят на частни 
доставчици, които могат 
да осъществяват и фи-
нансирането им.

Тези дейности досега в 
основната си част са фи-
нансирани от държавните 
и общинските бюджети – 
т. е. от заплащаните от 
гражданите задължения 
към държавата и общини-
те – данъци, вноски, такси, 
глоби и др., и са контроли-
рани от органите на мест-
ната власт съгласно ЗСП.

С новия ЗСУ основните 
източници и субекти на 
финансиране са други, а 
следователно и на социал-
ните политики.

III. ЗА ПРАВНИТЕ СУБЕ-
КТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И 
НАЧИНА ИМ НА ФИНАН-
СИРАНЕ.

В нормата на чл. 24 от 
Закона за социалното под-
помагане (ЗСП), отменен 
със ЗСУ, водещи източни-
ци на финансиране са дър-
жавният бюджет и общин-
ските бюджети, а съгласно 
чл. 18а от ЗСП, също отме-
нен със ЗСУ, управлението 
на социалните услуги се 
възлага от кмета на съ-
ответната община, който 
осъществява и контрола 
по изпълнението им и раз-
ходването на средствата.

С новия ЗСУ доставчи-
ците на социални услуги 

са общините и частните 
доставчици на такива ус-
луги.

Същностната разлика 
между регламента по ЗСП 
и ЗСУ е свързана с това, 
че ако в ЗСП финансира-
нето на социалните услуги 
се осъществява чрез об-
щините, то сега частни-
те доставчици на услуги, 
освен че могат да полу-
чават средства от бюдже-
та, за да ги осъществяват, 
те могат и пряко да ги 
финансират като равно-
поставени са НПО и тър-
говските дружества – субе-
кти със съвсем различен 
правен режим, функции и 
цели.

ЗСУ регламентира за-
плащането на социалните 
услуги при предоставянето 
им от частните доставчици 
и в случаи, при които со-
циалните услуги са задъл-
жителни (чл. 88, ал. 2, чл. 
102, ал. 1, чл. 103 и чл. 104 
от ЗСУ).

Това създава основател-
ни страхове за злоупотре-
би от страна на частните 
доставчици и ясно сочи 
същностната промяна в 
начина на осъществяване 
на социалната дейност в 
Република България преди 
и сега.

Така регламентирано, 
осъществяването на соци-
алните услуги по ЗСУ по-
ставя знак за равенство 
между търговска дейност 
и обществено-полезната 
дейност, свързана с бла-
готворителност и милосър-
дие.

Извеждането на част-
ните доставчици на услу-
ги като основни правни 
субекти за предоставяне-
то им създава пазар на 
тези услуги – превръща 
най-важните дейности, 
свързани с оцеляването 
на народа ни, в търговия!

Повдига се въпросът 
откъде частните дос-
тавчици ще се финанси-
рат, за да задоволяват 
само „професионален 
интерес” от извършва-

нето на една дейност, 
която не може да носи 
печалба, а изисква без-
възмездно финансиране?

В публичното простран-
ство многократно комен-
тарът на ЗСУ се свързва 
с коментар на системата 
„Барневернет”, която функ-
ционира в Норвегия.

Във връзка с прилага-
нето на тази система има 
много висящи дела в Ев-
ропейския съд по правата 
на човека срещу Норвегия.

Има и решени дела, с 
които държавата Норвегия 
е осъдена за нарушения 
на чл. 8 от ЕКПЧ (право на 
зачитане на личния и се-
мейния живот), както и да 
заплаща обезщетения на 
лица, чиито деца са били 
отнети.[1]

Случайна ли е тази 
връзка с посочената сис-
тема, пряка или косвена 
е тя, и има ли основание 
да се приема, че новата 
законодателна уредба 
включва елементи от 
нея?

Публично оповестени 
са:

Документи по Финансов 
механизъм на Европей-
ското икономическо прос-
транство - Норвежкия фи-
нансов механизъм [2]

Преведен на българ-
ски език Меморандум за 
разбирателство относно 
изпълнението на Финан-
совия механизъм на ЕИП 
2014-2021 г. [3]

Преведен на български 
език Регламент за изпъл-
нението на Норвежкия фи-
нансов механизъм [4]

Преведен на български 
език Регламент за изпъл-
нението на ФМ на ЕИП [5]

Целта на финансиране 
най-общо е да се намалят 
икономическите и соци-
ални различия в рамки-
те на Европейското ико-
номическо пространство 
като Кралство Норвегия 
предоставя 1253,7 млн.
EUR на тринадесет дър-
жави (България, Хърватия, 
Кипър, Чешка република, 

Естония, Унгария, Латвия, 
Литва, Малта, Полша, Ру-
мъния, Словакия, Слове-
ния), а Кралство Норве-
гия, Исландия и Кралство 
Лихтенщайн предоставят 
1548,1 млн. EUR отново 
на държави основно от 
Източна Европа. 

България получава па-
рични средства, които се 
задължава да използва по 
определен начин и в опре-
делени сфери като напри-
мер: култура, укрепване 
на гражданско общество и 
активно гражданство, ов-
ластяване на уязвими гру-
пи, подобряване ситуация-
та на ромското население, 
домашно насилие и на-
силие, основано на пола, 
ефективност и ефикасност 
на съдебната система, ук-
репване на правовата дър-
жава и много други.

Голяма част от изброе-
ните области на подпома-
гане пряко са свързани с 
гореизброените дейности, 
представляващи социални 
услуги.

Доколкото със ЗСУ се 
предвижда частни достав-
чици на социални услу-
ги да бъдат юридически 
лица, регистрирани по за-
конодателството на друга 
държава – членка на Ев-
ропейския съюз, или на 
друга държава – страна 
по Споразумението за 
Европейското икономиче-
ско пространство, то не е 
трудно да се прозре връз-
ката между средствата, 
необходими за социални 
услуги в България и Нор-
вежкия финансов механи-
зъм - очевидно е, че ще 
има зависимост, ако не 
друга, поне финансова.

IV. ЗА КОНТРОЛА ВЪР-
ХУ ЧАСТНИТЕ ДОСТАВЧИ-
ЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУ-
ГИ.

Контролът по отношение 
на частните доставчици на 
социални услуги според 
ЗСУ е формален и недос-
татъчен.
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 Светият Синод на БПЦ-БП, 
загрижен за съхранение на 
семейството и за възпитание-
то на децата в християнските 
ценности, изрази становища 
във връзка с приемането на 
Семейния кодекс, влязъл в 
сила от 2009 г., на Закона за 
закрила на детето, Закона за 
предучилищното и училищното 
образование и др. Светият Си-
нод изрази и категоричната си 
позиция по станалата известна 
Истанбулска конвенция, както и 
по отношение на Националната 
стратегията за детето 2019-2030 
г.
 Неотменно във всички тези 
свои становища Светият Синод 
призовава управляващите да 
се създаде такава законода-
телна уредба, която да защи-
тава и укрепва традиционното 
семейство, да съдейства за 
преодоляване на демографския 
срив, ефективно да пази деца-
та и жените от опасностите, на 
които могат да бъдат подложе-
ни. Всички досегашни позиции 
на Светия Синод се основават 

на учението на светата Право-
славна църква, на нейното све-
тоотеческо богословие, което 
произтича от Свещеното Писа-
ние и Свещеното Предание.
 Когато става дума за зако-
нодателство, въпросът винаги 
има двояк аспект – от една 
страна е духовен, доколкото 
няма закон или нормативен 
акт, който да не се основава 
на определени ценности, да не 
изхожда от определени убеж-
дения и да не крие в себе си 
определено разбиране за чо-
века и за смисъла на неговия 
живот; от друга страна, всеки 
законов и нормативен акт има 
и юридическа страна, доколко-
то представлява държавен акт, 
вписва се в определена правна 
система и трябва да съдържа 
ясно дефинирани и еднозначни 
понятия. Не бива двете страни 
– духовната и юридическата – 
да се противопоставят.
 Нашата православна вяра 
не е откъснато от обществото 
явление, а неразделна част от 
обществото. Църквата - това 
сме всички ние, вярващите и 
духовните пастири, всеки пра-
вославен християнин. От всеки-

го от нас зависи дали и докол-
ко въплъщава християнската 
вяра в живота си, в делата си 
и във всекидневието си. Но ние 
сме и граждани на нашата Ро-
дина – България, и като такива 
имаме правото да заявяваме 
и отстояваме вековното хрис-
тиянско разбиране за човека 
като Божие творение и като 
„образ и подобие“ на Всеблагия 
Творец – Бога. Имаме правото, 
но и задължението да насто-
яваме, включително чрез за-
конодателството, семейството 
като „малка домашна църква“ 
(св. Йоан Златоуст) да бъде за-
щитено от държавата, а нашите 
деца да бъдат възпитавани в 
духа и православните традиции 
на българския народ.
 Не е възможно да се от-
крие духовно-ценностната ос-
нова на даден законодателен 
акт, ако не се направи едно-
временно ценностен и юриди-
чески анализ на съответния 
текст. Именно изработеният 
ценностен и юридически ана-
лиз на новоприетия на 22 март 
2019 г. Закон за социалните ус-
луги (ЗСУ) послужи за основа 
на приетото от Светия Синод 

на БПЦ-БП Становище от 13 
ноември 2019 г.
 Изводите, които могат да 
се направят при ценностния и 
юридически анализ на Закона 
за социалните услуги, са след-
ните:
 1. Социалната функция на 
държавата, видно от Конститу-
цията ни, е същностна нейна 
характеристика, която има мно-
го повече духовни, отколкото 
материални измерения.
 2. Задължението на държа-
вата пряко да осъществява со-
циална дейност, както и основ-
но да я финансира и насочва, 
се явява и милосърдната, чо-
веколюбива и Богоустановена 
нейна мисия да бъде пазител 
на общите ценности, да бъде 
въплъщение на взаимния ин-
терес на цялото общество, да 
бъде грижовна майка за всички 
свои граждани, да упражнява в 
пълнота държавния суверени-
тет. Грижата, която едно обще-
ство проявява към хората в не-
равностойно положение, болни-
те, възрастните, семейството и 
децата, е израз на християнска 
вяра, на любов към ближния.
 3. Чрез някои от разпоред-

бите на ЗСУ по същество се 
отрича духовната връзка на 
детето с неговите родители!
 4. Нормативното регла-
ментиране на множество нови 
предпоставки за ограничаване 
на родителските права поста-
вя родителите в невъзможност 
да възпитават собствените си 
деца, тъй като процесът на 
възпитание включва в себе си 
поощрителни, обучителни, но 
и ограничителни мерки, които 
трябва да се прилагат ком-
плексно.
 5. Създават се предпостав-
ки за един модел на намеса на 
чиновници и неправителствени 
организации в семейното огни-
ще, които могат да доведат до 
разрушаване на семейството, 
до увеличаване на броя на со-
циалните сираци при живи ро-
дители, до опустошени детски 
съдби.
 6. „Овластяването“ на де-
тето се пропагандира винаги с 
идеите за репродуктивно здра-
ве и права на децата, но зад 
тази терминология се крие по-
ход срещу детската чистота и 
невинност и опит за демограф-
ски контрол в семейните отно-

шения.
 Светият Синод на БПЦ-БП 
с тревога констатира, че така 
наречените нови „семейни по-
литики“, в основата на които е 
разбирането за детето като су-
бект на самостоятелни юриди-
чески права и за родителство-
то като социална роля, вече са 
придобили законов израз и не 
са съобразени с Конституцията.
 Поради всичко гореказано 
и като духовни архипастири на 
българския народ призоваваме 
Народното събрание да пред-
приеме действия за отлагане 
действието на новия ЗСУ, както 
и за отмяната му, или основ-
ното му преработване, след 
широка обществена дискусия, с 
цел създаване на точна и ясна 
нормативна уредба за социал-
но подпомагане, съответстваща 
на духа на Конституцията и за-
коните, на националните и ис-
торически български традиции, 
на нашата изконна праотеческа 
вяра.

 Публикуваме текста на Ста-
новището на Св. Синод така, 
както е поместен на сайта на 
Българска патриаршия:

СЪОБЩЕНИЕ äо меäиите във връзкà ñъñ Стàновище нà Светия Синоä 
по повоä нà новоприетия Зàкон зà ñоциàлните уñлуãи (ЗСУ)
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Създаването на Агенция за 

качеството на социалните ус-
луги, която ще лицензира част-
ните доставчици и ще извърш-
ва контрол и мониторинг по 
отношение на предоставянето 
на социалните услуги, не дава 
достатъчни гаранции за ефек-
тивност на контрола, отчитайки 
нивото на корупция в държа-
вата ни, още повече, че за 
период до 6 месеца могат да се 
предоставят социални услуги от 
юридически лица, регистрирани 
по законодателството на друга 
държава – членка на Европей-
ския съюз, или на друга държа-
ва – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо 
пространство НПО, включител-
но и без лиценз.

Контролът по смисъла на чл. 
107 от ЗСУ и чл. 108, ал. 1 от 
ЗСУ е основно за качеството на 
услугата.

Липсва достатъчна регламен-
тация по отношение на пре-
венция на злоупотреби и пре-
вишаване на правомощия. Ни-
щожни са размерите на глобите 
и имуществените санкции за 
предоставяне на социални ус-
луги от частните доставчици без 
лиценз, регламентирани в чл. 
166 от ЗСУ.

На основание чл. 51 от ЗСУ 
събирането на информация 
относно дължимите и събра-
ни такси за социални услуги е 
предвидено като задължение 
само по отношение на социал-
ните услуги, финансирани от 
държавния бюджет.

Не е предвидена подобна от-
четност за социалните услуги, 
финансирани от частните дос-
тавчици.

V. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НО-
ВИЯ РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВА-
НЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙ-
СТВО

Опасността за множество 
български граждани от така 
създаденото законодателство 
се корени във възможността 
неопределен брой правни су-
бекти – частните доставчици на 
социални услуги, да проявя-
ват субективно и ненаказуемо 
отношение при упражняване 
на дейността си, тъй като във 
вече приети правни норми има 
много общи и неясни поня-
тия, които дават възможност 
за разширителното им и не-
еднозначно тълкуване. Такива 
са: „дете в риск“, „най-добър 
интерес на детето“, „закрила 
на детето“ имного други.

В §1 от Допълнителна разпо-
редба на Правилника за прила-
гане на Закона за закрила на 
детето е посочено, че:

1. „Насилие“ над дете е всеки 
акт на физическо, психическо 
или сексуално насилие, прене-
брегване, търговска или друга 
експлоатация, водеща до дейст-
вителна или вероятна вреда 
върху здравето, живота, раз-
витието или достойнството на 
детето, което може да се осъ-
ществява в семейна, училищна 
и социална среда.

2. „Физическо насилие“ е 
причиняване на телесна повре-
да, включително причиняване 
на болка или страдание без 
разстройство на здравето.

3. „Психическо насилие“ са 
всички действия, които могат 
да имат вредно въздействие 
върху психичното здраве и раз-
витие на детето, като подценя-
ване, подигравателно отноше-
ние, заплаха, дискриминация, 
отхвърляне или други форми на 
отрицателно отношение, както 
и неспособността на родителя, 
настойника и попечителя или на 
лицето, което полага грижи за 
детето, да осигури подходяща 
подкрепяща среда.

5. „Пренебрегване“ е неуспе-
хът на родителя, настойника и 
попечителя или на лицето, кое-
то полага грижи за детето, да 
осигури развитието на детето в 
една от следните области: здра-
ве, образование, емоционално 
развитие, изхранване, осигу-
ряване на дом и безопасност, 
когато е в състояние да го 
направи.

В противоречие с основни 
принцип на правовата държа-
ва в подзаконов нормативен 
акт се дават легални дефини-

ции на основополагащи поня-
тия.

ясно е, че ако става въпрос 
за вероятна вреда на детето и 
за „всеки акт на физическо и 
психическо насилие“, формули-
рани по горепосочения начин, 
то преценката за това има ли 
насилие над дете от един час-
тен доставчик на социална ус-
луга, за която може и да му се 
плаща, а може и той да я фи-
нансира с неясни цели, отваря 
широко врата за злоупотреби.

Тези дефиниции не съобразя-
ват нашите традиции, история, 
културни и религиозни особе-
ности.

Коментираната нормативна 
уредба повдига въпроса за ос-
нователността на страховете на 
българите за децата им.

Действително ли могат 
да се отнемат необосновано 
деца?

Кой ще печели от това?
Действително ли Нацио-

налната стратегия за дете-
то 2019-2030 г. е въплътена 
със своите антихристиянски 
идеи в нормативната уред-
ба?

Действително ли норма-
тивната уредба не е същест-
вено променена, както се 
твърди в публичното прос-
транство?

Доколко убедително е офи-
циалното становище на Ми-
нистерството на труда и со-
циалната политика, че тези 
изменения в нормативната 
уредба въвеждали само коор-
динационни механизми за ра-
бота между институциите, 
като не се допуска разши-
ряване на правомощията на 
държавните служители спря-
мо семействата, отнемане 
на деца и отнемане на права?

Действително ли всяване-
то на паника в обществото е 
от „религиозни фундамента-
листи“ и „хомофоби“?

Отговор на тези въпроси 
дава анализът на съдържанието 
на норми от обсъжданата нор-
мативна уредба.

1. Променена е Наредбата за 
условията и реда за осъщест-
вяване на мерки за предотвра-
тяване изоставянето на деца и 
настаняването им в институции, 
както и за тяхната реинтегра-
ция (Наредбата). Измененията 
в посочената наредба са извър-
шени с ПМС № 104/02.05.2019 г., 
обнародвани са в ДВ, бр. 37 от 
7 май 2019 г. и вече са в сила 
– от 10 май 2019 г., при все че 
са направени във връзка с из-
мененията в Закона за закрила 
на детето със ЗСУ, които влизат 
в сила от 1 януари 2020 г.

В Наредбата е уреден ме-
ханизмът за предприемане на 
мерки за предотвратяване из-
оставянето на деца и настаня-
ването им в специализирани 
институции, а самите мерки не-
изчерпателно са изброени в т. V 
от Приложение № 1 към чл. 10, 
ал. 1 и чл. 18, т. 2 „Социален до-
клад“, като видно от т. 11 такава 
мярка е и закрила чрез наста-
няване извън семейството.

Причини за предприемане на 
мерките по чл. 4, чл. 5 и чл. 6 
от Наредбата например могат 
да бъдат: родителите са без по-
стоянни доходи и/или без жи-
лище; детето е с увреждане и/
или отклонения в здравослов-
ното състояние или развитие и 
родителите имат затруднения 
да отговорят на специфичните 
му потребности; други обстоя-
телства, които поставят детето 
в риск от изоставяне и др.

Последната от изброените хи-
потези сочи една неясна дефи-
ниция, подлежаща на свободна 
интерпретация.

Интересът на децата да бъдат 
отглеждани в семейството от 
биологичните им родители не 
е защитен, което е видно от 
регламентираните основания 
за настаняване на дете извън 
семейството.

Горепосочените основания за 
настаняване на дете извън се-
мейството сочат, че е невярно 
официално изразеното стано-
вище от МТСП, според което 
бедността не е основание за 
настаняване на дете извън се-
мейството. Бедността е осно-
вание по смисъла на чл. 4, т. 4, 
чл. 6, т. 2 от Наредбата.

Процедурата за реинтегра-
ция или връщането на детето в 
биологичното му семейство е 
неясна – основанията за започ-
ването и преустановяването й 
подлежат на субективна интер-
претация, а преценката за това 
дали детето да бъде реинтег-
рирано зависи от мотивирано-
то предложение на социалния 
работник (чл. 20 от Наредба-
та), което не дава гаранции за 
обективност.

Така разписаната процедура 
за реинтеграция не гарантира 
в достатъчна степен, че детето 
ще бъде върнато в биологично-
то му семейство, когато са на-
лице условията за това. Поради 
зависимостта й от много субек-
тивни фактори тя може да бъде 
дълъг и неефективен процес, 
който да доведе до прекъсване 
на връзката родител - дете.

Сигналът е повод да се от-
крие процедурата по предо-
твратяване изоставянето на 
деца.

Сигнал може да бъде подаден 
на телефон 116111 и от самото 
дете – чл. 87, ал. 1 от ЗСУ. В 
нарушение на чл. 3 и чл. 4 от 
Закона за лицата и семейство-
то в ЗСУ се въвежда дееспо-
собност на деца по отношение 
на ползването на социални ус-
луги. Регламентира се право на 
малолетно дете да поиска под-
крепа от доставчик на социална 
услуга без да се представлява 
от родителите си, за което се 
уведомява Дирекция „Социално 
подпомагане“

Този телефонен номер се 
рекламира от Държавна аген-
ция за закрила на детето, а се 
управлява от фондация „Асо-
циация Анимус“ от 2009 г.[6]

В т. 9 от годишен отчет на 
фондацията за 2015 година се 
отбелязва, че по проект „Съв-
местни усилия в прилагането на 
комплексен подход в борбата с 
домашното насилие в България 
и подкрепата на жертвите” за 
период от 1 септември 2015 г. 
до 1 септември 2018 г., който 
се осъществява с финансовата 
подкрепа на Фондация OAK - 
Швейцария, се планира: про-
веждането на лобистка кампа-
ния; лобиране в партньорство 
с Алианса за защита срещу 
домашното насилие и Фондация 
„Джендър алтернативи” за под-
писването и ратифицирането на 
Конвенцията на Съвета на Ев-
ропа за борба с насилието сре-
щу жени и домашното насилие 
(т. нар. Истанбулска конвенция); 
участие в изготвянето на закон 
за социални услуги. [7]

Сигналът като повод за про-
цедура за защита на дете при 
непосредствен риск от изоста-
вяне е регламентиран и в но-
вите изменения на ЗЗдет, вли-
защи в сила от 1 януари 2020 
г., препращащи към цитираната 
наредба – Чл. 36а. (1) „Всеки, 
на когото стане известно, че 
съществува непосредствен риск 
от изоставяне на дете или че 
дете е пренебрегвано, е длъжен 
незабавно да подаде сигнал до 
Дирекция „Социално подпома-
гане“.

Коментираната нормативна 
уредба води до извода, че не 
са изпълнени Препоръките на 
Парламентарната асамблея на 
съвета на Европа (ПАСЕ), от-
разени в Доклад на Парламен-
тарната асамблея на Съвета 
на Европа (документ 14568 от 6 
юни 2018 г.)[8].

2. Правата на доставчика на 
социални услуги са безгранични 
в новата уредба, а контролът 
за начина им на упражняване е 
формален. Той има право:

• Да си финансира и навиги-
ра изцяло осъществяването на 
социалните услуги, а следова-
телно и да осъществява опреде-
лени политики;

• Да създава социалните ус-
луги, които сам финансира – чл. 
57, ал. 2 от ЗСУ;

• Да участва в планирането, 
разработването и провеждане-
то на държавната политика в 
областта на социалните услуги 
– чл. 23 от ЗСУ;

• Да прави предложения за 
утвърждаване или отказ за ут-
върждаване на кандидатите за 
приемни семейства – чл. 8, ал. 
4 от Наредбата за условията и 
реда за кандидатстване, под-

бор и утвърждаване на приемни 
семейства – т. е. той определя 
лицата, при които ще бъдат на-
станявани децата, а държавните 
органи осъществяват само ре-
гистърна дейност; пак по тази 
наредба той обучава приемните 
семейства;

• може да участва в мулти-
дисциплинарния екип по чл. 36 
г. от изменения ЗЗДет., който 
следва да извърши преценка 
дали едно дете е жертва на 
насилие или експлоатация, кое-
то безспорно е конфликт на 
интереси;

• Да сключва договора с ут-
върденото приемно семейство 
– чл. 57а, ал. 1 от ППЗЗДет.;

• Да сключва договор за 
предоставяне на услуги с потре-
бителя и/или с негов законен 
представител; той води регис-
тър на потребителите и др.

Частният доставчик на соци-
ални услуги от една страна има 
решаваща роля за определяне-
то на цялостната политика на 
социалните услуги, а от друга, 
има право да ги предоставя 
срещу заплащане.

Конфликтът на интереси е 
очевиден, тъй като доставчи-
кът ще определя политиката 
на социалните услуги, воден от 
своя икономически интерес, 
а не от обществения интерес 
и традициите на българския 
народ, не и от християнски-
те ценности на милосърдието, 
любовта, грижата за ближния.

Правото на частния достав-
чик да получава неограничена 
информация за всеки българ-
ски гражданин-потребител на 
социална услуга и задълже-
нието за предоставянето й от 
държавни органи, лечебни за-
ведения и заведения в сфера-
та на училищното и предучи-
лищно образование, повдига 
въпрос за защита на неприкос-
новеността на личния живот, 
гарантирана от Конституцията.

3. Със ЗСУ е изменен и СК, 
като една от промените е при 
спор относно родителските пра-
ва съдът да може съгласно чл. 
138а по предложение на ди-
рекция „Социално подпомагане“ 
да определи ползване на за-
дължителни социални услуги от 
родителите, самостоятелно или 
заедно с детето, в това число и 
резидентна грижа. Съществени 
са и промените, отнасящи се до 
процеса на осиновяване.

4. Национална карта на со-
циалните услуги – планирането 
на социалните услуги на на-
ционално ниво се осъществя-
ва чрез Национална карта на 
социалните услуги, приета от 
Министерския съвет по предло-
жение на министъра на труда и 
социалната политика (чл. 34, ал. 
1 от ЗСУ). 

В нея се определят вида ус-
луги и максималния брой по-
требители (чл. 34, ал. 2 от ЗСУ). 
Поради достигнат максимален 
брой на потребителите лицето 
има право да бъде включено в 
списък на чакащите за ползва-
нето (чл. 79, ал. 1 от ЗСУ). 

Насочването за ползване на 
социални услуги се извършва 
от: а. Дирекция „Социално под-
помагане“ (чл. 74, ал. 1) с На-
правление Образец 4 – чл. 20, 
ал. 2 от ППЗЗДет. или б. от об-
щината (чл. 75, ал. 1) със съдей-
ствието на частните доставчици 
(чл. 76, ал. 3).

При условие, че лимитът на 
социалните услуги, планиран в 
Националната карта, ще бъде 
ограничен, то ясно е, че нужда-
ещите се ще бъдат принудени 
да търсят частни доставчици 
на социални услуги и да се 
ползват от тях, ако могат да си 
позволят.

На основание чл. 79, ал. 5 
от ЗСУ доставчик на социална 
услуга, която се финансира от 
държавния бюджет, може да от-
каже предоставянето на услуга 
само когато: 1. не предоставя 
исканите от лицето социални 
услуги; 2. след извършване на 
индивидуалната оценка на по-
требностите се установи, че 
чрез социалните услуги, кои-
то предлага, не могат да се 
удовлетворят потребностите на 
лицето.

Създава се опасност услу-
ги, финансирани от държавния 
бюджет, да бъдат целенасочено 

отказвани, за да се даде преи-
мущество на услуги, финансира-
ни от частните доставчици.

ЗСУ обслужва интересите 
предимно на частните достав-
чици и ги извежда като основен 
доставчик на социални услуги.

Осъществяването на социал-
на политика се прехвърля от 
държавата на частния сектор.

Съгласно вече отменения чл. 
18 от ЗСП държавата е първият 
по ред правен субект, който из-
вършва социални услуги.

Съгласно ЗСУ държавата не е 
доставчик на социални услуги.

Социалната подкрепа е свър-
зана с осигуряването на сред-
ства за живот за всички граж-
дани, поне в минимална степен.

Отделният човек се отказ-
ва от свои права в името на 
държавността, на обществения 
договор (социалния договор), 
защото се нуждае от държава-
та като респектиращ защитник, 
особено в социалната сфера.

Социалните права на хора-
та се основават на взаимо-
действието между гражданите 
и държавните институции, а не 
основно на взаимодействието 
между гражданите и частните 
доставчици на услуги, както е 
регламентирано в ЗСУ.

Деинституционализацията в 
социалната сфера до такава 
степен е процес с непредви-
дими последствия за българ-
ското общество. Новоприетият 
закон създава възможности 
и предпоставки за социално 
инженерство, което може да 
доведе до пълна подмяна на 
отношенията между родители-
те и децата в семейството и до 
неговото трайно дестабилизи-
ране.

В нормата на чл. 4 от ЗСУ 
е посочено, че: „Социалната 
работа е дейност, която се ос-
новава на правата на човека 
и социалната справедливост и 
е насочена към подкрепа на 
отделния човек, семейството, 
групи или общности за подобря-
ване на качеството им на живот 
чрез развитие на умения да 
използват собствените си въз-
можности и тези на общността 
при посрещане на техните по-
требности“.

ЗСУ въвежда принцип за все-
обхватност на социалната услу-
га (чл. 2, т. 4) – тя засяга всички 
сфери от социалния живот на 
българския гражданин.

Върховната държавна власт 
има смисъл, ако гарантира ин-
тереса и благата на общността.

В преамбюла на Конститу-
цията ни Република България е 
обявена за социална държава 
и в конституционните норми 
закрилата на социалните пра-
ва на гражданите са възложе-
ни основно на държавата.

Социалната функция на дър-
жавата, видно от Конституцията 
ни, е същностна нейна характе-
ристика, която има много пове-
че духовни, отколкото матери-
ални измерения.

Отказът на държавата пря-
ко да осъществява социална 
дейност, както и основно да я 
финансира и насочва, се явя-
ва отказ от милосърдната, чо-
веколюбива и Богоустановена 
нейна мисия да бъде пазител 
на общите ценности, да бъде 
въплъщение на взаимния ин-
терес на цялото общество, да 
бъде грижовна майка за всич-
ки свои граждани, а не маще-
ха, да упражнява в пълнота 
държавния суверенитет.

Грижата, която едно обще-
ство проявява към хората в 
неравностойно положение, 
болните, възрастните, семей-
ството и децата е израз на 
християнска вяра, на любов 
към ближния.

Семейството, като благосло-
вен от Бога съюз между мъжа 
и жената, е сътворец с Него 
чрез създаването на децата.

За православните християни 
детето е неразделна, органич-
на част от неговото семейство. 
С него то се намира не просто 
във фактически или юридиче-
ски отношения, а в духовна за-
висимост, в духовна симбиоза, 
в духовно единение.

Чрез някои от горецитира-
ните разпоредби по същество 
се отрича духовната връзка на 
детето с неговите родители! 

Тази лукава аритметика – кол-
кото повече права за детето, 
толкова по-малко за родители-
те, поставят детето в зависимо 
състояние от външен генератор 
на детски права и чрез това 
внедрява изкуствен заместител 
на родителите във формата на 
професионални „майки“, инсти-
туционални мащехи или други 
сурогатни форми на майчин-
ство.

Ограничаването и лишаване-
то от родителски права е точно 
и ясно уредено в сега действа-
щия Семеен кодекс.

Нормативното регламентира-
не на множество нови предпос-
тавки за ограничаване на роди-
телските права поставя родите-
лите в невъзможност да възпи-
тават собствените си деца, тъй 
като процесът на възпитание 
включва в себе си поощрител-
ни, обучителни, но и ограничи-
телни мерки, които трябва да 
се прилагат комплексно.

Създават се предпоставки 
за един модел на незаконна 
и ненаказуема намеса на чи-
новници и неправителствени 
организации в семейното ог-
нище, които могат да доведат 
до разрушаване на семейство-
то, до увеличаване на броя на 
социалните сираци при живи 
родители, до опустошени дет-
ски съдби.

„Овластяването“ на детето се 
пропагандира винаги с идеи-
те за т. нар. репродуктивно 
здраве и права на децата, но 
зад тази терминология се крие 
поход срещу детската чистота 
и невинност, институционална 
поквара на децата и опит за де-
мографски контрол в семейните 
отношения.

Светият Синод на БПЦ-БП 
с тревога констатира, че така 
наречените нови „семейни по-
литики“, в основата на които е 
разбирането за детето като су-
бект на самостоятелни юриди-
чески права и за родителство-
то като социална роля, вече 
са придобили законов израз, 
който има противоконститу-
ционен характер.

Българската православна 
църква е била, е и ще бъде па-
зителка на вечните светини на 
нашия народ и вяра, сред които 
основно място заема християн-
ското семейство.

Като духовни архипастири на 
българския народ призоваваме 
Народното събрание да пред-
приеме действия за отлагане 
действието на новия ЗСУ, както 
и за отмяната му, или основно-
то му преработване, след ши-
рока обществена дискусия, с 
цел създаване на точна и ясна 
нормативна уредба за социално 
подпомагане, съответстваща на 
духа на Конституцията и зако-
ните, на националните и исто-
рически български традиции, 
на нашата изконна праотеческа 
вяра.
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Пенчо койчев, ексПерт 
„комуникация, 
информация и 

логистика“, оБластен 
информационен 
център – гаБрово

 В изпълнение на Опе-
ративната програма за 
храни и/или основно ма-
териално подпомагане на 
най-нуждаещи се лица, 
съфинансирана от Фонда 
за европейско подпома-
гане на най-нуждаещи се 
лица, Българският Червен 
кръст започва поетапно-
то предоставяне на пакети 
с хранителни продукти на 
над 287 000 домакинства, 
които включват около 543 
000 български граждани.
 Раздаването ще се из-
вършва от служители и 
доброволци на БЧК в 312 
раздавателни пункта в ця-
лата страна и ще продъл-
жи до 28 февруари.
 Областният съвет на 
БЧК - Габрово уведомява 
всички правоимащи лица 

за следния график на раз-
даване за територията на 
област Габрово:
 За община Габрово на 
адрес: ул. „Станционна” 
14, гр. Габрово в периода 2 
декември 2019 г. – 17 януа-
ри 2020 г.
 За община Дряново на 

адрес: ул. „Шипка” 169, гр. 
Дряново в периода 9 - 20 
декември 2019 г.
 За община Севлиево 
на адрес: ул. „Устабаши-
ев” № 12, гр. Севлиево в 
периода 10 декември 2019 
г. – 24 януари 2020 г.
 За община Трявна на 

адрес: ул. „Асеневци” № 1, 
гр. Трявна в периода 13 - 
24 януари 2020 г.
 Всички правоимащи, 
включени в списъците 
на Агенцията за социал-
но подпомагане, ще по-
лучат по 24,570 кг от 16 
вида хранителни продукти: 

пшенично брашно – 2 кг; 
ориз – 1 кг; спагети – 1 
кг; лютеница – 0,500 кг; 
зелен фасул консерва – 
2,400 кг; домати белени – 
1,600 кг; грах зелен – 1,600 
кг; гювеч консерва – 1,600 
кг; конфитюр – 0,500 кг; 
говеждо в собствен сос 
консерва – 0,300 кг; го-
вежди кюфтета в бял сос 
консерва – 0,600 кг; пиле 
фрикасе консерва – 0,300 
кг; консерва риба – 0,170 
кг; зрял фасул – 3 кг; леща 
– 4 кг; олио – 4 литра.
 Право на подпомагане 
по програмата имат:
 .Лица и семейства, 
подпомагани по Наредба 
№ РД-07-5 от 2008 г. за 
условията и реда за отпус-
кане на целева помощ за 
отопление (ДВ, бр. 49 от 
2008 г. и следващи измене-
ния) за отоплителен сезон 
2017/2018 г.;
 .Майки (осиновител-
ки), които получават ме-
сечни помощи за отглеж-
дане на дете до навършва-

не на една година по реда 
на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от 
Закона за семейните по-
мощи за деца (ЗСПД) към 
месец август 2019 г.;
 .Лица и семейства, 
получили еднократна по-
мощ за ученици, записа-
ни в първи клас по чл. 
10а от ЗСПД за учебната 
2018/2019 г.;
 .Лица с над 90 на 
сто степен на увреждане с 
определена чужда помощ 
и ниски лични доходи от 
пенсия (до 348,00 лв.), кои-
то получават месечна фи-
нансова подкрепа по реда 
на чл. 70 от Закона за 
хората с увреждания (ЗХУ) 
към месец август 2019 г.;
 .Лица и семейства, 
които получават месечни 
помощи за отглеждане на 
дете с трайно увреждане 
по реда на чл. 8д от ЗСПД 
към месец август 2019 г.;
 .Лица и семейства, 
получили еднократни или 
месечни помощи, предназ-
начени за превенция и ре-

интеграция, отглеждане на 
детето при близки и род-
нини и в приемни семей-
ства по реда и условията 
на Правилника за прила-
гане на Закона за закрила 
на детето (ППЗЗД) към 
месец август 2019 г., а по 
отношение на еднократни-
те помощи, за периода от 
01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
 .Лица и семейства, 
инцидентно пострадали 
от бедствия и аварии при 
форсмажорни обстоятел-
ства, подпомогнати с ед-
нократна помощ по реда 
на чл. 16 от Правилника 
за прилагане на Закона 
за социално подпомагане 
(ППЗСП), въз основа на 
установеното индивидуал-
но ниво на материално 
лишение за периода от 
01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.
 Оперативната програ-
ма се управлява от Аген-
цията за социално подпо-
магане и се осъществява 
със съдействието на мест-
ните власти.

 За втора година евро-
депутатът Андрей Новаков 
подкрепи инициативата на 
Община Габрово Gabrovo 
Innovation Camp и награ-
ди най-мотивираните учас-
тници с възможността да 
посетят Европейския пар-
ламент и да представят 
идеите си пред предста-
вители на европейските 
институции. В тазгодишно-
то издание на Лагера за 
иновации Новаков награди 
5 участника, които бяха от-
личени от организаторите 
като най-добре справили 
се, и ги покани в Европей-
ския парламент. Част от 
тях посетиха институцията 
и се запознаха на място с 
функционирането й. 
 „Младите хора се за-
познават, разбира се, с 
дейността и активностите 

на парламента, но най-
вече с възможностите, 
които Европейският съюз 
им предлага, с конкретни 
параметри и детайли. Това 
е добавената стойност от 

това посещение и фактът, 
който го различава от екс-
курзия”, коментира евро-
депутатът Андрей Новаков. 
 За изминалите четири 
години, през които Андрей 

Новаков има свой офис 
в Габрово, повече от 70 
души от Габровска област 
са посетили Европейския 
парламент по негова пока-
на. 

 Сред тях са талантливи 
млади хора в областта на 
изкуството и спорта, уче-
ници и активни младежи, 
които работят за разви-
тието на региона.

 В СЕлО СЕННИК празника 
организираха Кметство-
то, Читалището и Клуб на 
пенсионера с любезното 
участие на водещата Кре-
мена Тодорова. Заедно по-
четоха празника много се-
мейства - и по-възрастни, 
и много млади. С много 
музика, празнично настро-
ение, конкурси, игри с на-
гради, фолклорната група 
„Сенничани“ към местното 
читалище поздрави ново-
избрания кмет на Сенник 
Момчил Кънчев и всички 
семейства. В празничната 
вечер отец Цонко Цонков 
с водосвет и пожелание 
за благоденствие поръси 
всички за здраве. За да 
сме всички като едно се-
мейство. Уредничката на 
клуба Милка Маринова 
изпече празничен хляб с 
„пиленца“. Председателят 

на Клуб на пенсионера 
Никола Колев връчи на-
града на най-младото се-
мейство с едногодишен 
брак - Иван и Иваничка, 
както и на най-възраст-
ното семейство - Мария 
и Минко Минкови. Награ-
ди за конкурсите осигу-
ри проф. Дечко Свиленов 
чрез негов представител и 
приятел Гена Тинчева. За-
лата се оказа тясна да по-
бере толкова млади хора, 
които могат и искат да 
се забавляват. За Георги 
Петров бе двоен празник, 
рожден ден - който пред-
почете да го празнува в 
компанията от приятели на 
празника на християнско-
то семейство. 
 Благодарим на всички 
присъствали!

Христина Христова, 
секретар НЧ

 В ДРяНОВО служители-
те на Народно читалище 
„Развитие-1869“ бяха при-
готвили и подредили за 
гостите празнична трапеза, 
съобразена с Рождествен-

ските пости. 
 Проявата беше уваже-
на от кмета на Община 
Дряново Трифон Панчев и 
десетки дряновци. Предсе-
дателят на читалището Ми-

рослава Лилова поздрави 
гостите и отправи пожела-
ния за здраве, сплотеност 
и щастие на техните семей-
ства. 
 Акцент във вечерта 
беше 35-та годишнина от 
основаването на Дамска 
вокална група „Стринавско 
ехо” с ръководител Марий-
ка Тумбалова. Специално 
за празника самодейците 
бяха подготвили репертоар 
от нови песни. Самодей-
ците бяха поздравени от 
кмета на Общината Трифон 
Панчев и от ръководството 
на Читалището, а ръково-
дителят получи празнична 
изненада от своята дъщеря 
Ива, която в момента се 
намира извън страната. 
 Празничната трапеза 
официално беше прикаде-
на от местните свещеници 
отец Георги и отец Филип. 

миглена въгленова, 
гл. експерт „Публичност и 
визуализация“, Протокол и 
връзки с обществеността

 Дискусионен форум 
под мотото „Заедно може 
да бъдем по-успешни и 
готови за училище“ ще 
се проведе днес в зала 
„Дружба“ на хотел „Бал-
кан“ – Габрово.
 Събитието, което за-
почва в 9:00 часа, се ор-
ганизира съвместно от 
Община Габрово, ДГ „Ран 
Босилек“ и център „Ама-
липе“ в рамките на проект 

„Интеграционни мерки за 
повишаване училищната 
готовност на децата в об-
щина Габрово“. 
 Форумът цели да при-
влече внимание върху про-
блемите на интеграцията 
и успешното приобщаване 
на децата от уязвими гру-
пи за участие в образова-
телната система. 
 Ще се обсъждат об-
разователната среда в 
детските градини, специ-
фиките на мултиетническо 
взаимодействие и начи-
ните за ефективно парт-
ньорство с членовете на 

семейството. 
 Специалисти ще пред-
ставят законовата рамка 
в процеса на мултиетниче-
ски диалог и приобщава-
не.
 В дискусиите ще се 
включат учители от дет-
ските градини, експерти, 
провеждали занимания по 
проекта, както и родители 
на деца от предучилищни-
те групи.
 Събитието е отворе-
но за медии, граждани и 
всички заинтересовани 
страни. 

здравна лектория с гост 
лектор доц. николов от УМБал - Плевен

БЧК зàпочвà рàзäàвàнето нà хрàнителни проäукти нà уязвими áълãàрñки ãрàжäàни

Учàñтници в лàãерà зà иновàции в Гàáрово поñетихà Европейñкия 
пàрлàмент по покàнà нà евроäепутàтà Анäрей Новàков

Диñкутирàт нà форум проáлемите 
нà оáрàзовàтелнàтà интеãрàция

Нà 21 ноември по трàäиция отáелязàхà Деня нà хриñтиянñкото ñемейñтво

 На 10 декември (вторник) от 18.00 часа в зала 
„Възраждане” - Габрово ще се проведе поредната 
здравна лектория, организирана от НЧ „Будители-
те-2017”. Темата е „Заболявания на кости, стави, 
мускули - профилактика и лечение”, а гост-
лектор ще бъде изявеният ревматолог доц. 
д-р Николай Николов - завеждащ Клиника по 
ревматология - УМБАЛ - Плевен. 
 След основната презентация ще бъдат дискутира-
ни въпроси от най-широк характер по темата и всеки, 
присъстващ в залата, може да участва и да зададе 
своите въпроси. Научните познания и новите достиже-
ния в ревматологията ще бъдат предадени на разби-
раем, популярен език, за да достигнат до всеки, който 
има тези страдания или се интересува от наука. Целта 
е да бъдем полезни и да предпазим хората от ранно 
инвалидизиране и социална изолация. Заболяванията 
на опоро-двигателната система са вторите по честота 
заболявания в кабинета на лекаря, а с напредването 
на възрастта стават водещи страдания за хората. Как 
да се предпазим от ранните прояви, как да живеем 
пълноценно с тези заболявания, как да предотвратим 
прогреса им, как да се ориетираме в морето от лекар-
ствени средства и хранителни добавки и още много 
полезни за здравето ви неща ще научите от срещата 
с доц. д-р Николов. 
 Заповядайте! Вход свободен! 
 С партньорството на Община Габрово.
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В книãàтà “Стàро Гàáрово и пътищàтà около неãо” Кирил 
Койчев - ñ новà хипотезà зà възниквàнето нà Гàáрово

 

Продължава от брой 228
Били са необходими само 2,5 часа, 
за да се изкачат на Вътро поле (м. 
Узана), където обикновено са биваку-
вали и оттам са тръгвали в няколко 
направления:
 – За м. Осеникова поляна – м. 
Люляците, а оттам за с. Купен, с. 
Стоките, Севлиево. От м. Люляците се 
е тръгвало и в посока с. Трънито, с. 
Гачевци, Габрово;
 – За с. Топлеш, с. Моровеци, с. 
Мечковица, с. Гачевци, Габрово;
  – За с. Топлеш, с. Недевци, 
Габрово;
– За с. Зелено дърво, с. Стоманеци, 
Габрово.

 Прави впечатление, че от северна-
та страна на билото на Стара планина 
в близост до трасетата на тези пъти-
ща има струпване на укрепления: в 
района на селата Дебел дял, Врабци-
те, Трънито, Тодорчетата.
 Основен проход обаче за Шипчен-
ската част на планината е едноимен-
ният проход. Ето как той се спомена-
ва в записките на Константин Иречек: 
 „...Оттук започват девствените бал-
кански гори, скрити в мрачни проломи 
и почти недостъпни високи долини. 
Тая част на Балканите се състои от 
гранит и гнайс. Северно от Казанлък, 
разположен в чудно хубава местност, 
между грамадни планински вериги и 
обширни полета, покрити с рози, при 
село Шипка (572 м), се открива глав-
ният проход през Балканите (1446 м), 
който води от долината на Тунджа към 
р. янтра. Именуват го също и Оазан, 
две стражи го вардят”.
 Преди него Феликс Каниц дава 
едно от най-добрите описания на 
Шипченския проход:
 „...Шипченският проход води път-
ника съвсем непосредствено, възли-
защ от север, в два различни свята, 
в две области със съвсем друга мест-
ност, растителност и население. На 
север се вижда природа, принудила 
човека за тежка борба за съществува-
не, а на юг тя се превръща в зона на 
най-голямата благодат и най-живопис-
на прелест. На север долини и пла-
нини образуват навсякъде монотонни 
пасища, дъбови и букови гори, сред 
които много трудно се открива някоя 
от бедняшките колиби на българските 
балканджии, покрити с варовикови 
плочи. На юг – каква великолепна 
картина!”
 От същата книга на Константин 
Иречек, „Пътувания по България”: мо-
жем да добием представа за Шипчен-
ския проход:
 „Най-после стигаме до седлови-
ната, при прочутия от войната връх 
Св. Никола. Най-високото място на 
шосето лежи според руското измерва-
не 1334 метра над морето и 700 метра 
над село Шипка. Преди години тук се 

намирали, казват, развалини на някак-
ва си крепост на Крали Марко, чиито 
тухлени основи още уж се познавали. 
Градивото от тези развалини било 
употребено за постройка на шосето 
и на турските караули и беклемета. 
Предполага се, че този проход е из-
ползван за преминаване още от древ-
ността, въпреки трудностите, свързани 
с неговото преминаване”.
 Някои местни габровски краеведи 
в желанието си да подчертаят от как-
во съществено значение е Шипченски-
ят проход за възникването на Габрово 
като населено място му преписват 
невероятно стратегическо предназна-
чение още от дълбока древност. Нещо 
повече, някои от тях твърдят, че през 
него са минали армиите на Алексан-
дър Македонски в похода му срещу 
тракийското племе трибали в 335 г. 
пр. н. е.; армиите на Деций Траян в 
похода му през 250 г. към римския 
град Нове (в източната част на Сви-
щов), за да спре войските на готите; 
на готския цар Книва в 251 година и 
на султан Мурад през 1444 година, 
който е бързал в помощ на обсадения 
Никопол. 
 Техните заключения може би са 

били повлияни от книгата на Феликс 
Каниц, където той отбелязва, че още 
по времето на римската власт през 
Шипченския проход са минавали пъ-
тищата от Адрианопол през Кабиле 
(ямбол) и Берое (Ески Загра), през 
Казанлъшката долина, като най-удоб-
ни за връзка с Никополис ад Иструм 
и Егейско море. Той споменава, че 
през този проход е преминал импе-
ратор Деций по време на войната с 
готите, нахлули в Мизия. През него 
той минал и по обратния път, преслед-
ван от готския главатар Книва. Точно 
тези негови твърдения са намерили 
широко разпространение в нашата 
историческа литература. Не бива да 
забравяме, че когато Каниц премина-
ва през Шипченския проход (юни 1871 
г.), през последния е минавало шосе, 
по което е можело да се движат вол-
ски и конски впрягове, докато в древ-
ността той е бил изключително труден 
за преминаване. В действителност от 
Северна за Южна България се е ми-
навало през Верейския друм, на изток 
от Шипченския проход. Дори на една 
Австрийска карта от времето на Сан-
Стефанска България (1878 г.) този път 
не е посочен, защото се е смятало, че 
е труден.
 Това, което е доказано, е, че 
по време на Римската империя е 
имало два основни пътя, които са 
свързвали провинция Мизия с Тракия. 
Единият, който вече се спомена, е 
„Виа Траяна”, а другият е започвал 
от военния лагер Нове на брега на 
Дунава, минавал е през Никополис ад 
Иструм, проходите през Тревненския 
балкан, Августа Траяна (Стара Загора), 
Кабиле (край ямбол), Хадрианопол 
(Одрин, Турция), Византион – Констан-
тинополис (Истанбул) и през пролива 
Босфор е осъществявал връзката с 
малоазийските провинции. Макар и 
второстепенни за мащабите на им-
перията, тези пътища имали изклю-
чително значение за икономическото 
развитие на дунавските провинции, 
както и за тяхната отбрана. По тази 
причина централната власт полагала 
грижи за тяхното добро състояние във 

всеки един момент.
 На различни места в историческа-
та ни литература, може би не от не-
знание, а от патриотични подбуди пък 
се твърди, че пътят през Шипченския 
проход е бил шосиран още по време-
то на Римската империя. Що се отна-
ся до последното, бил съм свидетел 
как стотина метра от калдъръмената 
настилка на старото Габровско шосе, 
което излиза зад хотел-ресторанта на 
върха, се обявява за „римски път”. 
В действителност точно тази част от 
стария път, за да се впише в панора-
мата на бойните действия по време на 
Руско-турската освободителна война, 
беше реконструирана по случай тър-
жествата за 100-годишнината от Шип-
ченската епопея, състояли се през м. 
август 1977 година.
 Първите документални сведения 
за използването на Шипченския про-
ход датират едва от 1673 година. През 
тази година, на 4 ноември австрийски-
ят император-резидент Йохан Кристов 
фон Киндсперг с керван от 12 коли 
и един файтон на път от Одрин през 
Стара Загора и Казанлък за гр. яш в 
Молдова прави опит да премине Бал-
кана през Шипченския проход. Пътят 
е бил в такова окаяно състояние, че 
всички коли се изпочупили и свитата 
му била принудена да претовари бага-
жа на коне, за да могат да минат през 
прохода. Австрийският резидент оста-
нал в Габрово и на 5 ноември същата 
година той отбелязва в дневника си:
 „Този ден използувахме за по-
правка на всички коли и за наново 
натоварване на всички вещи, които 
бяха разтоварени пред планината и 
бяха докарани на товарни коне дотук. 
Така че бяхме заставени да направим 
престой”. 
 За да бъдат толкова много коли 
повредени, говори достатъчно красно-
речиво за състоянието на пътя през 
прохода. На практика по това време 
пътят е представлявал по-скоро една 
по-широка пътека, по която са се дви-
жили предимно коне, мулета и катъри.
 

През 1798 година Портата организира 
голям поход, воден от Капудан Хюсе-
ин паша, срещу видинския отцепник 
Осман Пазвантоглу. Последният обаче 
успял да разгроми изпратените срещу 
него сили. Част от деморализираните 
правителствени войски на връщане 
се запътили през Шипченския проход, 
т. е. през Габрово за Казанлък. При 
приближаването им габровци затво-
рили портите на селото и започнали 
да се защитават, ала не могли да 
устоят дълго на многочислените орди. 
Капудан паша влязъл в Габрово, а не-
говите пълчища плъзнали из селото да 
палят, грабят и колят. Това станало три 
дена след Коледа, на 28 януари 1798 г.
На следващата година – 1799, през 

лятото кърджалиите на Кара Фей-
зи, Дженкчиоглу и Манаф Ибрахим, 
след като опустошили Сливен, Стара 
Загора и Казанлък, се насочили за 
Северна България през Шипка за 
Габрово. През месец октомври съща-
та година отряд даалии се отправил  
през Балкана за Търново, който със 
следващите ги правителствени войски 
доопустушили Габрово.
 Десет години след тези събития, 
през 1808 г., Александър Григориевич 
Краснокутски (капитан от руската ар-
мия) описва в своите записки преми-
наването си през Шипченската плани-
на: 
 „Преди изгрев слънце напуснах 
Казанлък... Пристигнах в село Шипка, 
близо до Шипченския балкан... Видът 
на този балкан предизвиква ужас, 
а да се преминава, дори при слаб 
вятър е опасно. Върхът му е съвсем 
гол, няма не само дървета, но и хра-
сти. Когато е ветровито, много хора 
загиват в тази планина. Най-важните 
куриери са принудени понякога да 
чакат цяла седмица благоприятно вре-
ме. За мое щастие безпрепятствено 
можах да потегля през планината, 
защото нямаше вятър... Накрая след 9 
часа бях на самия връх. Спусках се от 
планината. На някои места бях прину-
ден да слизам от коня и понеже беше 
много стръмно, се свличах по гръб, 
както правеха всичките ми спътници. 
Пет часа се борих с тази ужасна пла-
нина, накрая благополучно преминах 
опасните стръмнини и посред нощ 
пристигнах в град Търнов, на 18 часа 
път от Казанлък”.
 През 1826 година френският гене-
рал лейтенант Арман-Шарл Гийемино 
преминава през прохода в същата по-
сока – от Шипка към Габрово. На него 
също са му необходими 5 часа, за да 
премине през прохода. И тогава пътят 
е бил проходим само за коне:    
 „Този път, който в момента е про-
ходим само за коне, лесно ще стане 
такъв и за артилерия, защото плани-
ната е с рохкава пръст и би станало 

винаги много бързо. Но поради това, 
че [пътят] се придържа близо до би-
лото, няма опасност да ги затрупа със 
снежни лавини”.
 Близо 45 години по-късно проходът 
се преминава за същото време, макар 
и при наличието на път. За това пише 
Феликс Каниц през 1871 година:
 „Докато за северното изкачване 
от Габрово на около 600 м високото 
било се предвижда и езда от четири 
часа и половина, слизането от този 
гребен до приблизително 700 м ниско-
то село Шипка на южното подножие 
трае най-много час. Южната част на 
пътя беше едвам проходима за коли”.
 По време на руско-турската война 
1806 – 1812 г. появата на руски войски 

в централните предпланински области 
вдъхнала нови надежди на българите. 
По признание на самата османска 
власт в Габровския балкан населе-
нието масово се въоръжавало. За 
концентрирането на голям брой добре 
въоръжени българи пръв съобщава 
А. Мустаков. Вероятно превземането 
на Шипченския проход и групира-
нето на голям брой бунтовници от 
Габрово, Търново и Елена обезпокои-
ло твърде много османските власти, 
което станало причина те да изпратят 
висшия държавен чиновник Мехмед 
Джеляледин, за да проучи положение-
то в размирните райони. В обстоен 
доклад до Цариград от 10 ноември 
1810 г. Джеляледин отбелязва, че не 
може да стигне до Търново, защото 
„..презряната рая, която е обкръжила 
Балкана, прави това пътуване невъз-
можно”. Личният пратеник на султана 
бил обезпокоен и от факта, че след 
отделянето на достатъчно сили за 
охрана на прохода „мръсните невер-
ници превърнали с. Шипка в център 
на своя въстанически лагер” и по този 
начин открито демонстрирали жела-
нието си да се придвижат през него 
от северните склонове на планината 
на юг в Казанлъшкото поле. По такъв 
начин още през 1810 година се прави 
опит поне на хартия да се трасира 
пътя през Балкана
 През 1827 година според руските 
военни съчинения Шипченският про-
ход все още е представлявал само 
пътечка, малко достъпна за кола.  
 Руският монах Партений (светско-
то му име е Петър Агеев) през 1835 
година на път през България за Турция 
описва преминаването на Шипченския 
проход по следния начин: 
 „Пристигнахме (в Габрово) рано 
сутринта и се подкрепихме, защото ни 
предстоеше дълъг и труден път. Бал-
кана трябваше да преминем за един 
ден, а пътят от България до Тракия на 
разстояние от 35 версти няма никакво 
населено място. Тук попаднахме на 
двама спътници българи. Като призо-
вахме Бога на помощ, ние тръгнахме и 
започнахме да се изкачваме по остри 
скали към високия връх на Балкана. 
Изминахме 25 версти и често почи-
вахме. Като стигнахме самия връх, 
спряхме. ... Преди това място е било 
почти непроходимо, с големи усилия 
са го преминавали пеша или на коне, 
а сега без всякакви усилия тук се дви-
жат каруци. По време на войната от 
1828 година руските войни разчистили 
и оправили пътя и прекарали оттук ця-
лата военна артилерия. Бог ни повели 
да изминем и ние този път. На върха 
е много студено, като през зимата. 
Разказват, че често през лятото пла-
нината е покрита със сняг. Но слава 
Богу, тогава нямаше. След това започ-
нахме да слизаме надолу, но вече не 
по пътя, който много криволичеше, а 
направо се свличахме, като се дър-
жахме за камъните и тревата. Страх 
ни беше, но по пътя трябваше да 
слизаме три часа, а ние се спуснахме 
много бързо, почти за час направо в 
българското село Шипка”.
 От тези документални сведения 
се вижда, че в края на XVIII век 
Шипченският проход е бил все още 
изключително труден за преминаване. 
Дотогава той е бил преодоляван пеша 
или с катъри, коне, или мулета. Пре-
минаването му с волски коли, обсадна 
техника, както и от многохилядни теж-
ко въоръжени армии в древността е 
било невъзможно.
 За да се спре руското настъпле-
ние по време на поредната руско-
турска война, през пролетта на 1828 
година започва спешно укрепяване на 
пътя през прохода. Работите са ръко-
водени от някой си Мехмед ефенди, 
комуто е плащана сума, каквато той 
поискал. Въпреки спешните мерки, 
предприети от турците, през м. юни 
руската армия за първи път премина-
ва прохода и с успешен марш завзе-
ма Одрин.
 Пръв, който прави път през про-
хода така, че през него да могат да 
минават сравнително лесно пътници, 
каруци и военна техника, е султан Ма-
хмуд II през 1837 година.
 През 1838 година по него преми-
нава френският лекар д-р Ами Буе и 
доста подробно споделя впечатления-
та си за новото трасе на пътя:
 „На една голяма левга [около 5 
км] от Габрова е първата част от из-
качването по Шипченския балкан. То е 
много тежко и трае повече oт половин 
час или 35-40 минути. 

Продължава в сряда

Химитлийски (Ясенски) проход над с. Ясеново. Приблизително така е из-
глеждал и Шипченският проход в началото на XIX век

Преминаване през прохода. Гравюра от W. Floyd, 1840 г.



оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават 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.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

БукоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
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.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„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.
ДърВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [15, 8]

„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 14]
ДъБоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 7]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 
5 лв. -  0893/511-154. 
ДърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 4]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 4]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 2]
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс - 0878/943-895.
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 8]

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.
БригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 17]
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 8]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, саниране, 
гипсокартон, шпакловка, 
боя и др. - тел. 0898/613-
913. [13, 6]

услуги с Мини БагЕр-
чЕ и саМосВал - тел. 
0897/429-374.
покриВни рЕМонТи, ка-
паци, комини, изолации - 
0882/279-749. [17, 5]
почисТВанЕ на улуци. 
Подмяна на счупени цигли 
и капаци. Освежаване на 
фасади. Тел. 0882/66-35-
30. [5, 4]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски Услуги, хи-
дроизолация, улуци и без-
шевни улуци. Услуги с бус 
и други. Тел. 0893/205-
204. [13, 2]
кърТи, проБиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - тел. 
0895/70-70-50. [13, 2]
ДоВършиТЕлни раБоТи 
- тел. 0895/70-70-50. [13, 2]
БЕТон, коФраж, арма-
тура, собствен кофраж - 
тел. 0895/707-050. [13, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 11]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 8]

хиДроизолации
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете извършва тел. 
0899/145-802. [33, 26]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 3]
Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
2]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 9]
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 5]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]

рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 13]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942. 
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
съБарянЕ на дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 23]
кърТи, чисТи, извозва - 
справки на тел. 0889/177-
737. [25, 5]
цЕпя ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 3]
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ В Севли-
ево - 96 кв. м, моноли-
тен строеж, на 300 м от 
Кооппазар, се продава на 
тел. 0894/99-02-80. [5, 1]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-

ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 20]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
гарсониЕра за студенти 
се дава под наем на тел. 
0889/632-740. [12, 8]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0885/642-
467, 066/86-59-43. [11, 7]
гараж на ул. „Средна 
гора“ се дава под наем на 
тел. 066/7-90-18. [2, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
09/363-365. [5, 1]

ТрисТаЕн нЕоБзаВЕДЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

унаслЕДяВанЕ
Търси сЕ жена на 65 
години да гледа двама ста-
ри хора срещу наследя-

ване на къщата им - тел. 
066/99-22-44. [4, 3]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [12, 12]
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [14, 13]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра - нощувки/под наем 
- 0878/515-080 [14, 13]

сяДаш и караш
аВТоМоБили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

аВТоМоБили проДаВа
ФиаТ МарЕя, 1.6 i, 103 
к. с., в добро състояние, 
цена: 1000 лв., се прода-
ва на тел. 0899/359-114. 
[6, 3]

аВТоМоБили купуВа
ВарТБург - комби, се ку-
пува на тел. 0897/277-
124. [5, 4]

коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

акуМулаТори
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.

коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
17]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 4]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

поД наЕМ
аВТоМоБили поД наем 
- 0878/929-080. [14, 13]

паркЕТ проДаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
www.alexfloor.com.

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиДи и капаци 
БРАМАК (втора употре-
ба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 7]
ЕДноканални кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0886/548-146. [5, 4]
сТари и нови цигли из-
годно се продават на тел. 
0878/585-081. [1, 1]

проДаВа Машини
ЕлЕкТроМоТор - 1.1 
kW, се продава на тел. 
0876/138-728. [4, 3]

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спешност 
0888/241-115 [23, 3]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
ДиВан-спалня, Фо-
Тьойли, табуретки, ма-
сичка се продават на тел. 
0876/771-337. [3, 2]
ДиВан-спалня, Фо-
Тьойли, табуретки, ма-
сичка се продават на тел. 
0876/597-233. [3, 1]

проДаВа разни
каМина с водна риза из-
годно се продава на тел.  
0887/57-90-36. [20, 17]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 15]
изгоДно лиМоноВи и 
ДАФИНОВИ растения се 
продават на тел. 0885/337-
531, 066/86-00-32. [10, 7]
книгаТа „гЕн ключо-
ве“ и магнитно колие - 
нови, се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 5]
ТаБлЕТ - запазен, се про-
дава на тел. 0878/390-
788. [5, 3]

раБоТно оБлЕкло с 
обувки - 40 номер, про-
дава тел. 0878/390-788. 
[6, 2]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акорДЕон сЕ купува на 
0882/285-539. [6, 2]

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

проДаВа Тор
гоВЕжДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 18]

Регионалният всекидневник „100 вести“ 
излиза всеки ден без събота и неделя

строителство, ремонти, изолации, услуги; отопление; превози; продава-купува; лекари 728 ноември 2019 г. 

лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
козМЕТични услуги, 
антицелулитни масажи, 
вакуумно стягащи, класи-
чески масаж. Ниски цени. 
Тел. 0877/839-166. [2, 1]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 11]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [6, 4]

раБоТа прЕДлага
ФаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.

ТранспорТна Фир-
Ма наБира шо-
Фьори на гонДо-
ли с каТЕгория 
„с+Е“. Справки на 
тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [16, 
13]

ДърВооБраБоТВаща 
ФирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 7]

пицария „глаДници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/128-151. [11, 6]
краВари сЕ търсят на 
тел. 0896/690-300. [11, 6]
ДраМаТичЕн ТЕаТър 
„Рачо Стоянов“ - Габро-
во търси да назначи два-
ма служители на длъж-
ност „Специалист звукови 
ефекти“ (озвучител). За-
явки се подават на касата 
на Театъра. Телефон за 
информация: 0897/066-
791. [6, 5]
ФирМа Търси готвач до 
50 години. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [7, 3]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0883/501-986. [6, 
3]

БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухнЕн-
ски раБоТник/Миячка. 
Дневна смяна. Телефон за 
справки: 0889/319-654. 
[11, 3]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси жена за по-
чистване на кухнята и 
обща работа три дни в 
седмицата - вторник, чет-
въртък и събота от 16.00 
часа. За справки: на мяс-
то - ул. „Осми март“ 19. 
[7, 3]

жЕна за гледане на въз-
растен мъж търси тел. 
0882/24-14-70. [11, 3]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 3]

ФирМа за ЕлЕкТро-
ника Търси проДа-
Вач-консулТанТ за 
сВоя Магазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки 
на тел. 0878/393-919 
[15, 3]

ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [3, 2]

грижа за ДЕца
глЕДаМ Малки деца - 
тел. 0899/294-420. [5, 5]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
услуги със самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - 0893/511-154. 
[23, 22]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 18]

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

ДоМашни лЮБиМци
чисТокръВни кучЕТа 
за ТрЮФЕли (лагоТо) 
продава - справки на тел. 
0899/538-494 [8, 8]
пинчЕр - женски, черен, 
на 40 дни - тел. 0895/333-
074. [3, 3]

жиВоТни проДаВа
оВЕн, оВцЕ, кози се про-
дават на тел. 0879/36-00-
65. [11, 8]
краВи сЕ продават на 
тел. 0890/21-41-28. [3, 1]
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Илко Илиев нàпиñà музикà по текñт нà Рàн Боñилек, пуáликувàн преäи век 
Песента се нарича "Юни" и участва в конкурса "Детска мелодия на годината" в изпълнение на деца от Русе

Бояна Пенчева

 Композиторът Илко 
Илиев направи прекрас-

на детска песен по текст 
на Ран Босилек. Стихотво-
рението се нарича „Юни“ 
и не е от най-известни-

те творби на родения в 
Габрово писател.
 Илко Илиев го вижда 
публикувано в интернет от 

Държавен архив - Габрово, 
по-точно цялата страничка 
от списание „Детска ра-
дост“, юнското издание на 

1920 г. Композиторът оста-
нал впечатлен от ритъма, 
настроението, искреност-
та, образността на петте 

кратки строфи и решил да 
ги облече в мелодия. 
 Песента „Юни“ излезе 
от звукозаписното студио 
в последната седмица на 
септември в изпълнение 
на вокална група „Приста“ 
от Русе. Видеото на песен-
та също е качено в интер-
нет и може да се гласува 
за нея на сайта на Детска 
мелодия на година 2019 
https://www.toneden.io/tts-
2/post/2019.
 „Детска мелодия на го-
дината“ е национален фес-
тивал за нови български 
детски песни и има кон-
курсен характер.
 Тазгодишното, второ 
издание стартира на 23 
март, а финалът на фес-
тивала е на 21 март 2020 
г. Тогава в зала 1 на НДК 
ще се състои галаконцерт 
за избор на песента на 
годината.
 И Илко Илиев, и дет-
ската вокална група от 
Русе вече са се доказали 
в първото издание на фес-

тивала.
 Миналата година га-
бровският композитор, 
аранжьор и музикант  
Илко Илиев спечели Спе-
циалната награда на фес-
тивала за песен с ори-
гинална детска тематика. 
Наградата беше за песен-
та „Баба Марта се шегу-
ва“ по негова музика и 
аранжимент, в изпълнение 
на детска вокална група 
„Мини Бамбини“ от Плов-
див. Текстът е на Мими 
Димитрова, учителка от 
Видин.
 ВГ „Приста“ е носи-
тел на първа награда от 
конкурса „Гласовете на 
детската мелодия на го-
дината“ - съпътстващо съ-
битие на първото издание 
на „Детска мелодия на го-
дината“ през 2018 г. Това 
отличие й донесе правото 
да изпълни фестивалната 
песен по време на гала-
концерта на Детската ме-
лодия на годината през 
март тази година.

вела лазарова

 Мирослава Ангелова от 
X клас на Природоматема-
тическа гимназия „Акад. 
Иван Гюзелев” спечели 
Сребърния ключ във вто-
рото издание на конкурса  
за съвременна приказка 
на името на яна Макси-
мова - общественик, бла-
годетел и управител на 
габровското издателство 
„ЕКС-ПРЕС“, която ни на-
пусна през 2016 година.
 Към Сребърния ключ 
има и послание - „Мисля 
да се справя”.
 Мирослава заслужи 
наградата с приказката 
„Огледалото. Носи го с 
гордост!”. Заедно с Ключа 
тя получи книга и ваучер 
за 50 лв. 
 На събитието на 26 но-
ември в Актовата зала на 
Национална Априловска 
гимназия присъства пое-
тесата Маргарита Петкова, 
която поздрави участни-
ците и сподели, че „га-
бровските деца са много 
талантливи”.  
 Идеята за конкурса е 
на Елена Христова - поет 

и приятел на яна. 
 „Когато издадох  книга-
та „Лекарство срещу рак” 
и започнах да я продавам,  
реших, че парите, които 
събрах, трябва да вложа в 
нещо, което да държи жив 
спомена за яна Максимо-
ва. Тя беше издател, об-
щественик, изключително 
енергичен човек приживе, 
който правеше всичко въз-
можно да работи за града 
си, да разнася славата на 
Габрово дори извън грани-
ците на България. Тя беше 
човек, който много вярва 
в Габрово и огромна част 
от труда си дари на род-
ния си град. 
 Конкурсът на името на 
яна, който започна мина-
лата година, е кауза, на 
която съм отдала сърцето 
си, и мисия, която съм 
обещала да браня, докато 
ме има. Вашето участие 
в този конкурс ме прави 
по-силна, по-уверена, че 
нещата, с които съм се 
захванала, имат смисъл и 
са наистина важни. Всеки 
от вас, 14-те участника в 
тазгодишното издание, ми 
даде поне един урок, раз-

шири кръгозора ми, под-
храни вярата ми в доброто 
и ме накара да мечтая. 
Такива подаръци са без-
ценни”.
 Текстовете на учени-
ците от Национална Ап-

риловска гимназия, Ма-
тематическа гимназия и 
Гимназията по туризъм 
са рецензирани от двама 
преподаватели по литера-
тура, млад автор, две пое-
теси - Маргарита Петкова, 

Елена Христова и Петя Са-
вова, дизайнер, приятел 
на яна. 
 Тяхното мнение е, че 
представените текстове 
„безспорно вълнуват и до-
косват сърцата на читате-

ля. В определени текстове 
има доброта, любов, вяра, 
приятелство, нежност”.
 Диплом за участие, 
книга и ваучер от „Хели-
кон” на стойност 50 лева 
получи Ана-Мария Антоно-

ва за приказката „Вина-
ги съм обичала слънцето”, 
сериозен претендент за 
първа награда.
 Всички, включили се 
ученици, получиха диплом 
за участие и различни дру-
ги награди.
 Предстои да се на-
прави страница на кон-
курса във Фейсбук. С 
помощта на издателство 
„ЕКС-ПРЕС” ще се издаде 
сборник с всички творби 
от 2018 и 2019 година и 
всеки участник ще получи 
екземпляр. Текстът на по-
бедителя в конкурса ще 
бъде публикуван в сайта 
за литература и изкуство 
tetradkata.com.
 В статута на конкурса 
са заложени срещи на га-
бровските деца с известни  
автори - една възможност 
да ги провокират да четат 
повече, да пишат, да по-
лучат вдъхновение от тези 
истински празници.
 Най-хубав подарък 
за всички този път беше 
срещата с поетесата Мар-
гарита Петкова, която ги 
зарадва с изпълнение на 
свои най-нови стихове. 

Мироñлàвà Анãеловà ñпечели Среáърния ключ в конкурñà 
зà ñъвременнà прикàзкà, поñветен нà янà Мàкñимовà

Месец след блестящо-
то представяне на комеди-
ята „Свекърва“ в Народния 
театър „Иван Вазов“ Га-
бровският драматичен те-
атър отново ще гостува в 
София. Този път ДТ „Рачо 
Стоянов“ поема предизви-
кателството да разкаже 
историята за Орлеанската 
дева чрез многопластовия 
език на театъра. На 14 
декември от 19.00 часа го-
лямата сцена на Народния 
театър ще отвори врати-
те си за представлението 
„Жана д’Арк“, където га-
бровската трупа ще пове-
де публиката на изследо-
вателско пътешествие. 

Коя е Жана д’Арк, 
защо е поела мисията си, 
имала ли е избор, искаме 
ли спасението, което ни се 
предлага, или предпочита-
ме измамната сигурност 
на съдбата, за да оправ-
даем собственото си без-
силие и нерешителност? 
Въпроси, които независи-
мо от отдалечеността си 
от историческото време, 
остават актуални и търсят 
своите отговори.

Постановката на ре-

жисьора Петринел Гочев 
е направена по пиесата 
„Чучулигата“ на Жан Ануи, 
текстове от „Орлеанската 
дева“ на Шилер и „Пре-
успели жени“ на Керъл 
Чърчил, както и авторски 
текстове на актьорите и 
режисьора. Сценографията 
и костюмите са дело на 
Рин ямамура. Музиката е 
написана от ян Руменин, 
а снимките от спектакъла 
са на фотографа Росина 
Пенчева.

В главните роли ще 
видим Гергана Змийчаро-
ва – актриса от трупата 
на Народен театър „Иван 
Вазов“, и Ивайло Драги-
ев – познат на публиката 
от филмите „Летовници“, 
„Тилт“ и „Шестият ден“, 
както и от софийската те-
атрална сцена. Останалите 
артисти са от трупата на 
Габровския театър - Димо 
Димов, Петко Петков, На-
дежда Петкова, Свето-
слав Славчев, Магдалена 
Славчева. Новите лица в 
постановката - Любомир 
Кръстев, Адриана Димова 
и Тони Христова, заменят 
част от предишния състав 

- Елизабет Попова, Крис-
тияна Ценкова и Цветелин 
Бранков. Младите актьори 
също са от ДТ „Рачо Сто-
янов“.

През април тази го-
дина мащабната с декора 
си продукция беше възо-
бновена поради големия 
зрителски интерес. След 
представянето на габров-
ска сцена последваха 

представления в Стара За-
гора и Карлово. Вече пет 
години спектакълът е част 
от актуалната програма на 
Габровския театър. Преми-
ерата му се състоя през 
2015 г. През 2016 г. заради 
безкомпромисно изигра-
ната си роля като Жана 
д’Арк Гергана Змийчарова 
получава втора номина-
ция за „Икар“ в категори-

ята „водеща женска роля“. 
Първата й номинация за 
„Икар“ е от 2014 г. в ка-
тегория „дебют“ за ролята 
на Жулиета от спектакъ-
ла „Ромео и Жулиета“ на 
режисьора Петринел Го-
чев и габровската трупа. С 
„Жана д’Арк“ се слага на-
чалото на творческия тан-
дем между композитора 
ян Руменин и режисьора 

Петринел Гочев. Оттогава 
до днес съвместното им 
партньорство е намери-
ло изява общо в седем 
представления, от които 
три са на ДТ „Рачо Сто-
янов“: „Жана д’Арк“, 2015 
г., „За Първото българско 
царство: Отшелника“, 2018 
г., и „Свекърва“, 2019 г. 
Останалите представления 
с музика на ян Руменин и 
под режисурата на Петри-
нел Гочев са: „Жокер“ на 
Столичен куклен театър, 
2015 г.; „Том Сойер“ на 
Малък градски театър „Зад 
канала“, 2016 г.; „Майсто-
ри“ - 2017 г., и  „Тигърът“ – 
2018 г., на Народен театър 
„Иван Вазов“.

Освен актьорската 
игра, критиката оценява 
положително сценография-
та и костюмите на „Жана 
д’Арк“, изработени от япон-
ката Рин ямамура, която 
живее в София от 2000 
г. В България я довежда 
любовта към куклите, а я 
задържа общият театра-
лен език с режисьорите 
Катя Петрова и Петринел 
Гочев. Завършва НАТФИЗ, 
специалност „Сценогра-

фия за куклен театър“ при 
проф. Майя Петрова през 
2006 г. Като творец е мно-
гократно награждавана и 
номинирана за „Икар“ и 
„Аскеер“.

За този спектакъл те-
атроведът Богдана Костур-
кова казва: „Режисьорът 
Петринел Гочев сложи 
подписа си под още една 
постановка, която няма да 
остави безразличен нито 
един зрител. Актьорите са 
през цялото време на сце-
ната и са живата плът 
на сценографията на Рин 
ямамура, която е изгради-
ла ефектна сценична сре-
да – чиста и впечатлява-
що изобретателна. А като 
прибавим и изразителна-
та музика на ян Руменин, 
неусетно превръщаща се 
в действащо лице, става 
ясно, че зрителите в сало-
на попадат на синтетичен 
спектакъл, който разкрива 
необятните възможности 
на човешкото въображе-
ние“.

Елена Райнова опреде-
ля постановката като „не-
познатата Жана д’Арк“ в 
рецензията си. 

„Жàнà ä’Арк" нà Гàáровñкия теàтър отново нà ñофийñкà ñценà


