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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39

 0884 116 417

„ИмпУЛС“ АД - ГАбРОВО 
търси да назначи на работа 

НАСТРОйчИК на машини с ЦпУ
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ-пРОГРАмИСТ 
чИСТАчКИ
пОРТИЕР   
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финан-
сови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифи-
кация и професионално израстване.

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

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
вèñîкîкачеñтвеíè 
äървеñíè

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тîí 
äî èзчерпваíе 

íа кîлèчеñтвата 
ñ áезплатíа 

äîñтавка 
íаä 2 тîíа 

За заявка è äîñтавка 
тел. 0877272621
ãр. Севлèевî. 
ул. “Марèí Пîпîв” 41

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
   
 областната дирекция 
на МВр - Габрово е на чел-
на позиция по разкрива-
емост на престъпленията 
сред останалите областни 
дирекции в страната. 
 това стана ясно от 
проведения вчера отчет-
анализ за дейността на 
дирекцията през 2019 го-
дина. Присъстваха дирек-
торът на Гд „борба с орга-
низираната престъпност“ 
главен комисар ивайло 
спиридонов и заместник-
директорът на Гд „нацио-
нална полиция“ старши ко-
мисар тодор Гребенаров.
 „равносметката, която  
е направена за 2019 годи-
на, сочи, че резултатите 
са много добри. Като цяло 
по всички направления 
по криминогенната обста-
новка имаме чувствител-

но намаление на всички 
престъпления. на първо 

място сме по разкривае-
мост от всички областни 

дирекции и имаме чувст-
вително намаление на из-

вършените престъпления”, 
каза на брифинг комисар 
борислав Муеров, дирек-
тор на одМВр.
   Приоритетна задача, по-
ставена от Министерство-
то на вътрешните работи, 
през годината бе борба-
та с разпространение на 
наркотични вещества, кон-
венциална престъпност, т. 
нар. битова престъпност. 
През годината са про-
веждани специализирани 
полицейски акции, които 
продължават и сега. това 
вдъхва увереност и спо-
койствие у гражданите. те 
дават много добър пре-
вантивен ефект. По линия 
на наркотичните вещества 
постоянно има задържани 
извършители, тази насока 
в нашата работа продъл-
жава и тази година.
     Като статистика път-
но-транспортните произ-

шествия на територията 
на област Габрово са 
по-малко от предходна-
та година. загиналите са 
по-малко, пътният травма-
тизъм е малко по-голям. 
Продължава превенцията 
и през 2020 година по ли-
ния на закона за движе-
ние по пътищата, като се 
използват всички техни-
чески средства и наличен 
ресурс за работа по това 
направление, обясни ко-
мисар Муеров. 
   Главен комисар ивайло 
спиридонов обяви, че на 
такива анализи, обикно-
вено освен коментар на 
добрите резултати, се каз-
ват и важните неща, които 
стоят пред служителите. 
„не бих искал да ги споде-
лям, те са от оперативно 
естество. става въпрос за 
мерките, които трябва да 
вземат ръководните кадри 

по определени въпроси. 
Казах на полицейския 
състав, че са късметлии, 
че имат такъв ръководител 
на областната дирекция 
като борислав Муеров. на 
много неща аз самият съм 
се учил от него. той е 
дългогодишен служител в 
Министерството, изключи-
телно компетентен и взис-
кателен. ако не е такъв, 
няма да има такива до-
бри резултати. Вярно, че 
Габрово е спокоен регион, 
но има работа за всички 
служители. В крайна смет-
ка цялата наша дейност 
като служители на МВр 
е насочена към тази цел 
- гражданите да се чувст-
ват спокойни, да усещат 
сигурност”, каза той.
 
 На снимката комисар Бо-
рислав Муеров и главен коми-
сар Ивайло Спиридонов

Пîлèцèята в Гаáрîвî I-ва пî разкрèваемîñт

 държавното първен-
ство по ски ориентиране 
за 2020 година се прове-
де в местността Узана. В 
шампионата взеха учас-
тие над 250 състезатели от 
клубовете в страната, кои-
то си оспорваха отличия-
та в дисциплините спринт, 
средна и дълга дистанция 
и щафети.            стр. 2

Фîтîîáектèвът íа Раäîñлав Първаíîв 
запечата уñмèвката íа Õрèñтî Гъäев - 
ñèíът íа майñтîра, мîíтèрал áрîíзîвèя 
лъв íа Паметíèка íа ñвîáîäата
 78-годишният Христо Гъдев от 
село Шипка е едно от грейналите 
лица на трети март, запечата-
ни от фотообектива на радослав 
Първанов. 
 Христо Гъдев - младши е син 
на Христо Гъдев - майсторът, кой-
то участва в монтажа на 8-метро-
вия бронзов лъв на Паметника 
на свободата. Майстор Гъдев е 
роден през 1889 година. Участвал 
е в Първата световна война. 30-те 

години печели конкурс за монта-
жа на лъва и сформира бригада. 
Вдигането на отделните елементи 
- 53 на брой, е ставало с лебедка. 
Монтажът продължил през цялата 
1931 година. Вътре във фигурата 
майсторите направили метално 
скеле, с помощта на което се 
свързват отделните части и така 
лъвът остава кух.
 още лица от празника на тре-
ти март на връх Шипка   стр. 8

СтЕфкА БурмоВА

 Предварително по-
пълнените декларации за 
облагане на доходите на 
физически лица ще бъдат 
достъпни в портала за е-
услуги на националната 
агенция за приходите на 
10 март 2020 г. 
 Всеки ползвател на 
персонален идентифи-
кационен код (ПиК) или 
квалифициран електронен 
подпис ще получи достъп 
до вече въведените данни 
за доходи от трудови пра-
воотношения, граждански 
договори и хонорари, до-
ходи от наем за имоти, от-

дадени под наем на юри-
дически лица, и субсидии, 
изплатени на земеделски 
производители.
 издаването на ПиК 
е безплатно и може да 
бъде поискано от всеки 
офис на наП в страната, 
независимо дали е този 
по постоянен адрес на 
съответния гражданин. до 
момента са издадени над 
700 000 персонални кода, 
като в последните дни 
има значителен допълни-
телен интерес, допълват 
от приходната админи-
страция.
 данните, които рабо-
тодателите изпращат за 

платените от тях през ми-
налата година заплати, хо-
норари и други доходи на 
физически лица, трябва-
ше да бъдат изпратени по 
електронен път в наП до 
полунощ на 28 февруари 
2020 г. 
 до днешна дата в наП 
са подадени над 400 000 
справки за изплатени до-
ходи. При отхвърлени дан-
ни поради открити грешки 
в информацията работода-
телите имат 7-дневен срок 
за корекция.
 до момента близо две 
трети от всички деклара-
ции за доходите са пода-
дени по електронен път, 

като се очаква съотно-
шението да се запази до 
края на данъчната кампа-
ния 2020 г. в края на ап-
рил. Хартиени формуляри 
има във всеки офис на 
приходната агенция и те 
могат да бъдат ползва-
ни от хората, които нямат 
електронен подпис или 
ПиК, поясняват от наП.
 допълнителна инфор-
мация за декларирането 
на доходите за миналата 
година може да бъде по-
лучена на телефона на ин-
формационния център на 
наП 0700 18 700 на цена 
според тарифите на съот-
ветния оператор.

посветена на 150-годиш-
нината от основаването 
на благотворително дру-
жество „Майчина грижа”, 
ще гостува в областна 
администрация – Габрово. 
Подготвена от държавен 
архив - Габрово и  реали-
зирана съвместно с на-
ционалния музей на обра-
зованието, тя проследява 
най-важните моменти от 
създаването на „Майчина 
грижа” през 1869 г. до юби-
лейната за тях 2019 годи-
на. изложбата ще бъде от-
крита на 6 март от 17:30 ч.

Преäварèтелíî пîпълíеíèте äекларацèè 
- äîñтъпíè в пîртала íа НАП íа 10 март

Излîжáата 
„Съáралè ñме ñе 
äа твîрèм äîáрî”,

КСО “Узаíа” ñ 
куп меäалè îт 
Държавíîтî пî 
ñкè îрèеíтèраíе

Саáèте íа Öаíкî Дюñтаáаíîв 
è Ильî Петкîв îт фîíäа íа 
РИМ - íа èзлîжáа в Шумеí5

 след прекрасния кон-
церт на 2 март, посве-
тен на националния праз-
ник на страната ни, дФа 
„Габровче“ ще представи 
и един концерт – поздрав 
за жените и майките, по 

повод предстоящия Меж-
дународен ден на жената 
– 8 март.  Концертът ще се 
състои на 6 март от 18:00 
часа в зала „Възражда-
не“, а организаторите са 
подготвили за публиката 

вълнуващо и емоционално 
преживяване.
 билети се предлагат на 
касата на туристическия 
информационен център – 
Габрово, цената на билета 
е 2 лв.

„Гаáрîвче” ñ кîíцерт за äамèте íа 6 март
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
40 ДНИ 

от раздялата ни с

Лазар петров 
райков
на 74 години

Гордеем се, че те имахме.
Скърбим, че те загубихме.

Ти винаги си с нас.
Поклон пред светлата ти памет!

възпоменанието ще се състои на 8 
март 2020 г. от 11.30 часа на Гроби-
щен парк в село Сейковци - козирог.

От опечалените близки

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

 В периода 16.03.2020 - 20.03.2020 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община дряново, с. длъгня.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

пОКАНА
 чЗК „ЛИпА“ - СЕЛО ГъбЕНЕ, на основание чл. 26 
от Устава на кооперацията кани всички членове на 
годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 21 
март 2020 г. от 9 часа в салона на читалището - село 
Гъбене при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. отчет на Ус за стопанската дейност на чзК 
„Липа“ и предстоящи задачи за решаване на основни 
насоки за развитие през следващата стопанска година.
 Докладва: Председателят на Ус
 2. баланс и финансов отчет за 2019 г.
 Докладва: счетоводителят
 3. отчет за работата на Контролния съвет.
 Докладва: Председателят на Кс
 4. освобождаване от отговорност на Ус и Кс.
 Докладва: Председателят на събранието
 
 При липса на кворум на основание чл. 28 от Устава 
на кооперацията събранието ще се проведе на същата 
дата и място един час по-късно - 10 часа.
 От УС

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

 На 19.03.2020 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на град 
Габрово, тончевци, тП „Габро”, тП бКс, МтП „айви”, 
тП „Канални води”, тП „Хлораторно”, бКтП „атланта 
импекс” и фирмите, захранващи се от тях: тези, нами-
ращи се в северна индустриална зона на гр. Габрово 
– „дамар”, „айви блажев”, „Габро”, „димас”, „боби 
стил”, „брама”, „атланта импекс”, бКс, аВанс. ивани-
ли, с. Парчевци, с. бобевци, с. бекрии, с. седянковци, 
с. Ветрово, с. бялково, с. спанци, с. сейковци, с. 
Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. здравковец, 
МтП „ВЕЦ Пеев”, с. Шарани, с. солари, с. Гръблевци, 
с. банковци, с Попари, общинско сметище .
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

СтЕфкА БурмоВА

Подобряване на биз-
нес климата, цялостна 
реформа в енергетиката 
и ускорено решаване на 
проблема с човешките ре-
сурси са трите основни 
приоритета на асоциация 
на индустриалния капитал 
в българия (аиКб) за 2020 
г., съобщи за вестника 
представителят на асоци-
ацията в Габрово николай 
Григоров. той уточни, че 
тези приоритети са били 
представени на нароч-
на среща с всичките 90 
браншови работодателски 

организации, членове на 
аиКб и представители на 
изпълнителната власт.

според Григоров фоку-
са, свързан с подобряване 
на бизнес климата, рабо-
тодателската организация 
поставя върху ускореното 
въвеждане на електронно 
управление, ограничаване-
то на държавната намеса 
в икономиката и нама-
ляване на регулаторната 
тежест. а представителите 
на асоциацията ще про-
дължат да водят и своята 
двадесетгодишна борба 
със сивата икономика, мо-
нополизацията, картели-

зацията и корупцията в 
страната.

„ние настояваме за 
промяна в закона за енер-
гетиката, чрез която да се 
въведе пълна либерализа-
ция на пазара и приемане 
на балансирана енергийна 
стратегия – подчерта още 
той. – това са две от пред-
ложенията ни за извърш-
ване на цялостна реформа 
в сектора. сред другите 
мерки са прекратяване 
на държавната помощ за 
„американските централи“, 
провеждане на търг за ка-
пацитети, повишаване на 
ефективността на държав-

ните дружества, включи-
телно чрез листването им 
на бФб и постигане на по-
голяма свързаност на бъл-
гарския пазар на електро-
енергия с европейския.“

за по-бързо преодо-
ляване на проблемите с 
човешките ресурси асо-
циация на индустриалния 
капитал в българия пред-
лага да бъде оказвана 
подкрепа за реформите в 
образованието, с основен 
акцент върху професио-
налното и висшето обра-
зование, както и облекча-
ване режима за трудова 
имиграция на работници 

от трети страни. 
от аиКб смятат още, 

че чрез реформиране на 
бюджетно финансираните 
системи може да се осво-
боди допълнителен човеш-
ки ресурс, който веднага 
да бъде привлечен като 
работна сила в българ-
ските предприятия. рабо-
тодателската организация 
настоява още за разреша-
ване на проблематичните 
въпроси в социално-осигу-
рителната система, за раз-
работване и приемане на 
изменения и допълнения в 
Кодекса на труда, съобра-
зени с новите реалности 

на трудовия пазар.
През изминалата годи-

на аиКб затвърди ролята 
си на утвърден говорител 
на бизнеса у нас. Успях-
ме да инициираме множе-
ство позиции и кампании 
в защита на българските 
компании, които доведоха 
до подобряване на кон-
кретни елементи от бизнес 
средата. сред успехите, 
които безспорно можем 
да отчетем, са приемане-
то на методологията ни 
за определяне на план-
приема в професионални-
те гимназии, принципното 
общо съгласие на социал-

ните партньори за замя-
на на административното 
определяне на минимал-
ната работна заплата с 
договаряне, напредък по 
премахване на минимал-
ните осигурителни доходи, 
въвеждане на принципа 
„замърсителят плаща“ при 
изчисляването на размера 
на таксата в закона за 
местните данъци и такси, 
стартирането на изготвяне 
на стратегия за МсП и 
др.“, отбеляза още Григо-
ров за свършеното през 
2019 година от представи-
телите на аиКб в цялата 
страна.

Бèзíеñ клèмата, еíерãетèката è чîвешкèте 
реñурñè в äíевíèя реä íа АИКБ за ãîäèíата

СтЕфкА БурмоВА

 Подадени са 193 про-
екта за близо 15 млн. лв. 
(14 923 319 лева) по схе-
мата „Помощ за инвести-
ции в материални активи 
в земеделски стопанства, 
свързани с първично про-
изводство на растениевъд-
на земеделска продукция“. 
Приемът беше осъществен 
в периода от 3 до 28 фев-
руари 2020 г. в областните 
дирекции на дФ „земеде-
лие“.
 от общо подадените 
193 проекта, 160 са на ово-
щари и градинари, 28 на 
зърнопроизводители, а 5 
са на стопанства, в кои-
то се отглеждат гъби, боб 
и леща. 71 от проектите 
включват инвестиции за 
изграждане на съоръже-
ния за защита от слана и 
градушки с общ размер на 

заявеното подпомагане от 
5 376 214 млн. лв.
 Финансовата подкрепа 
по схемата покрива част 
от разходите за закупува-
не на машини за пакети-
ране, линии за подготовка, 
охлаждане и съхранение 
на първична земеделска 
продукция. с решение на 
Управителния съвет на 
фонда бюджетът за 2020 
година по схемата за ин-
вестиции в растениевъд-
ството е увеличен 4 пъти 
в сравнение с миналата 

година и е в раз-
мер на 18,6 млн. 
лв. разширен е и 
обхватът на помо-
щта. за първи път 
стопаните могат 
да кандидатстват 
за съоръжения за 
защита от слана 
и градушки.
 общият бюджет 
по схемата е оп-

тимално разчетен и ще 
бъде достатъчен за всич-
ки, отговарящи на услови-
ята, заявления за приема 
през 2020 г., както и за 
поетите ангажименти по 
сключени договори от при-
ема през 2019 г.
 Подадените заявления 
подлежат на проверка за 
допустимост въз основа 
на определените по схема-
та условия и изисквания, 
както и утвърдените лими-
ти и пределни цени.

Пîäаäеíè ñа 193 прîекта пî ñхемата 
èíвеñтèцèè в раñтеíèевъäñтвîтî

 от 6 март до 17 май 
в Музея на хумора и са-
тирата в Габрово е пре-
миерата на изложбата от 
първия в света карика-
турен конкурс, в който 
могат да участват само 
жени - „Women Cartoonists 
International Award“. на 8 
март организаторите от 
United Sketches официално 
ще обявят победителите.
 100 карикатури на 52 
феноменални жени от 
целия свят са финалис-
ти на конкурса „Между-
народна награда за жена 
карикатурист“. Повече от 
1 000 творби от 260 кари-
катуристки, изпратени от 
най-далечните ъгълчета на 
планетата, се включиха в 

надпреварата. Впечатля-
ват изтънченото равнище 
и забележителната дълбо-
чина на силните послания 
в тях. това доказва колко 
са необходими подобни 
форуми, където жените да 
покажат творчеството и 
ценния си опит по важни 
обществени и екологични 
въпроси.
 Подбраните от селе-
кционния комитет творби 
ще бъдат показани в мно-
го галерии и музеи бла-
годарение на партньори 
на наградата като Micro 
Galleries, Center for the аrt 
of Political Cartoon и други.
 селектираните авто-
ри и карикатури ще бъдат 
представени и публикува-

ни в онлайн платформите 
на United Sketches и на 
партньорските организа-
ции.
 следваща спирка на 
изложбата е Центърът за 

изкуство на политическа-
та карикатура в Музея на 
труда (Arbetets museum) 
в Швеция, където тя ще 
гостува от 30 май до 13 
септември 2020 г.

 на 28 февруари 10.30 
часа в арт-залата за съби-
тия на детски отдел в рб 
„априлов-Палаузов“ (сгра-
дата на театъра) се про-
веде второто занимание 
от поредицата уроци за 
най-малките граждани на 
Габрово – „английски за 
малките“, водени от младо-
то семейство доброволци 
сара и Кейлъб, и джу-
лия – също доброволка от 
саЩ. 
 те живеят в българия, 
от известно време и в 
Габрово, и тази тяхна ини-
циатива е напълно без-
платна. библиотеката е до-
макин и партньор. 
 и второто занимание 
премина в чудесна атмос-
фера. деца до 5-6 години и 
техните родители продъл-
жиха темата за цветовете 
в нашия свят на английски 
език.

Дîáрîвîлцèте Сара, Кейлъá, è Джулèя прîäължават 
урîцèте пî аíãлèйñкè в Гаáрîвñката áèáлèîтека

продължава от стр. 1
Габровският клуб, като 
домакин на проявата, се 
представи с 44-ма ориен-
тировачи от всички възра-
сти. те завоюваха общо 40 
медала от индивидуалните 
стартове. 
 три сребърни отли-
чия в най-силната група 
на Мъже-21 спечели Мар-
тин Пенчев. По-бърз от 
него по трасето беше само 
световният и европейски 
шампион станимир бело-
мъжев (сКи „Хемус“, тро-
ян). Медал от надпрева-
рите в елитната група при 
дамите успя да вземе и 
Косара ботева – бронз от 
2.7-километровия спринт. 
 трима състезатели на 
клуба бяха абсолютни хе-
гемони в своите възрас-
тови групи и спечелиха 
по три златни отличия. 

софия Генева беше над 
всички при момичетата до 
14 години, анна Марея иг-
натова – при девойките 
до 16 години, а Михаил 
Михайлов не даде шанс 
на конкурентите си в гру-
пата на юношите до 20 
години. По два златни и 
един сребърен медал за-
воюваха никол иванова 
(Ж12) и борис Карабой-
ков (М14). По три медала 
от индивидуалните дисци-
плини взеха също тихо-
мир Галов (М18) и Цвета 
Комитска (Ж18). двойни 
медалисти станаха Вален-
тин саратлиев (М20), Ка-
лина Пенчева (Ж16) и Ясе-
мин занкова (Ж16), а по 
едно отличие взеха алекс 
сархачев (М12), алексан-
дър Генев (М18), алексей 
сархачев (М45), Виктория 
стефанова (Ж18), Йордан 

тихомиров (М16), рая Хри-
стова (Ж14), Ева симеоно-
ва (Ж20), божидар Пеев 
(М20) и Любослав Флоров 
(М20). 
 При щафетите в жен-
ския профил сКо „Узана“ 
имаше пълно превъзход-
ство и завоюва първи мес-
та във всички възрастови 
групи на подрастващите 
– до 12, до 14, до 16, до 
18 и до 20 години. В прес-
тижната надпревара при 
Жени-21 димана Марино-
ва, силвия Шандуркова и 
Косара ботева наредиха 
габровския отбор на трето 
място. В мъжкия профил 
първи места завоюваха 
щафетите на клуба при 
Мъже-14 и Мъже-18. трой-
ката на клуба при Мъже-20 
зае второ място, а тази на 
Мъже-21 се класира шес-
та.            

КСО “Узаíа” ñ куп меäалè îт 
Държавíîтî пî ñкè îрèеíтèраíе

Музеят íа хумîра преäñтавя фèíалèñткèте 
îт „Women Cartoonists International Award”



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 5 март 2020 г., година XVI, брой 9 (3272)

ХРИСТИЯНИ

 
 

5 ч св. мчци Конон и Йоан българин. Мчца 
ираида (Вечерта    Велико повеч. с канона на 
св. андрей Критски IV част)
6 п св. 42 мчци в амория. Преп. аркадий 
Кипърски (Прежд. лит.) (Вечерта   Малко пове-
черие с богородичен акатист I статия) (тип. с. 
428)
7 с * тодорова събота. св. свщмчци Васи-
лий, Ефрем, Капитон и др. епископи Херсонски 
(злат. лит.) (тип. с. 428)
8 н U 1 Не-
деля на Великия 
пост    православ-
на. преп. Теофи-
лакт, еп. Нико-
мидийски. Гл. 5, 
утр. ев. 5, ап. Евр. 
11:24-26 (с. 325), 
лит. ев. Ин 1:43-
51 (Вас. лит.) (молебен на Неделя православ-
на) (Тип. с. 429)
9 п * св. 40 мчци севастийски. св. мчк 
исихий доростолски (Прежд. лит.) (Тип. с. 236, т. 6)       
10 в св. мчци Кодрат и Галина
11 с * св. софроний Йерусалимски. св. 
софроний, еп. Врачански (Прежд. лит.) (Тип. с. 430)
12 ч * Преп. теофан. св. Григорий 
     двоеслов. Преп. симеон, нови богослов

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
5 - 12 март

 бедна жена от малко семейство била вярваща. и 
веднъж, когато нямала пари дори за това да нахрани 
децата си, тя позвънила в радиостанцията и оставила 
там обръщение към бога за помощ. В това време, 
когато сътрудниците в радиото се отнесли с внимание 
към вярващата жена, нейните думи подразнили един 
от слушателите.
 той бил убеден атеист и решил да си достави удо-
волствие, подигравайки се над непознатата. Мъжът 
разбрал нейния адрес, повикал секретарката и й по-
ръчал да купи много продукти. Момичето се върнало 
с месо, сирена и сладка. Какво било нейното удивле-
ние, когато началникът дал следното разпореждане: 
да достави продуктите на адреса и ако жената попита 
кой е изпратил храната, да каже, че това е от дявола.
 Когато секретарката връчила продуктите на непо-
знатата, тя била толкова благодарна, че заплакала. тя 
не преставала да благодари и да благославя девойка-
та. но когато жената вече започнала да се сбогува, 
секретарката попитала:
 - а не искате ли да разберете кой ви изпрати тези 
продукти?
 на това жената отговорила:
 - не. това няма значение, защото когато бог дава 
заповед, дори дяволът се подчинява.

ДВЕрИ НА прАВоСлАВИЕто

 на 4 март преди 1150 
години е основана само-
стойната българска право-
славна църква. на 4 март 
870 г. на специално за-
седание след края на IV 
събор в Константинопол е 
учредена българската пра-
вославна църква първона-
чално като архиепископия 
под юрисдикцията на Кон-
стантинополската патриар-
шия.
 за неин пръв предсто-
ятел Константинополски-
ят патриарх св. игнатий 
ръкополага архиепископ 
Йосиф. така българската 
православна църква ста-
ва може би единствената 

православна църква, чието 
начало е точно фиксирано 
в историческите извори. 
Макар че християнството 
се разпространява отдав-

на по българ-
ските земи, 
създаването 
на българ-
ската държа-
ва налага и 
териториална 
организация 
на християн-
ските общини 
в нея по на-
чин, който да 
благоприят-
ства христи-
янизирането 
на народа. 
 В сред-
новековна -

та творба „чудото на св. 
Георги с българина“ се 
казва, че св. княз борис 
„доведе свети Йосиф (в 

по-късни преписи името е 
стефан) и други учители и 
наставници, съгради църк-
ви и манастири, постави 
епископи, попове и игуме-
ни, които да учат и ръко-
водят народа му по божия 
път“. за този пръв българ-
ски църковен предстоятел 
почти липсват сведения. 
В цитираното сведение 
интересен момент е, че 
първият български архие-
пископ е обявен, вероятно 
скоро след смъртта му, за 
светец. Какво по-добро и 
здраво начало за българ-
ската църква - държав-
никът, който я основава, 
и нейният пръв предстоя-
тел са прославени от бога 
като светии.

ДВЕрИ НА прАВоСлАВИЕто

 руският президент Вла-
димир Путин внесе на 2 
март в държавната дума 
проект за поправки в Кон-
ституцията, съобщава „ин-
терфакс“. Говорителят на 
долната палата на парла-
мента Вячеслав Володин 
коментира, че една от по-
правките в Конституцията 
е споменаването на бога 
(без уточнение на поня-
тието). текстът на пред-
ложената поправка гласи: 
„руската федерация, обе-
динена от хилядолетна ис-
тория, съхранява паметта 
на предците, предали ни 
идеалите и вярата в бога“.
 друга предвидена по-
правка е, че бракът е съюз 
между мъж и жена.
 Путин предлага също 

в основния закон да се 
запише, че русия е пра-
воприемница на съветския 
съюз, като не се допуска 
отчуждаване на части от 
територията на руската фе-
дерация и призиви за това. 
дава се право на републи-
ките в състава на рФ да 
използват като държавни 
своите национални езици 
наравно с руския език.
 Предложението за спо-
менаването на бога в ру-
ската конституция направи 
неотдавна Московският 
патриарх Кирил. той мо-
тивира това по следния 
начин: „споменаването 
на ценността на вярата в 
бога в Конституцията би 
укрепило историческата и 
духовна приемственост на 
народите в нашата страна, 
които не възприемат себе 

си извън религията... Цен-
ността на вярата в бога 
е също израз на почит 
към милиони хора, наши 
събратя, които бяха под-
ложени на преследване 
във времената на богобор-
чеството само затова, че 
не искаха да се отрекат от 
вярата. тази идея трябва 
да бъде разбираема даже 
за хората, които са далеч 
от религията“.
 Второто четене на по-
правките в Конституцията 
ще се проведе на 10 март, 
а на 11 март те ще бъдат 
гласувани в съвета на фе-
дерацията. на 22 април ще 
има общоруско гласуване, 
след което поправките ще 
влязат в сила.
 от комитета за консти-
туционно законодателство 
коментираха, че това не 
противоречи на светския 
характер на държавата, 
тъй като бог е споменат 
в преамбюлите на мно-
го европейски държави, 
включително и Швейцария, 
чиято конституция започва 
с думите: „В името на все-
могъщия бог...“. Гръцката 
конституция започва с ду-
мите: „В името на светата, 
Единосъщна и неразделна 
троица“.

ДВЕрИ НА прАВоСлАВИЕто

 В навечерието на Ве-
ликия пост негово светей-
шество патриарх неофит 
присъства молитвено на 
службата в катедралния 
храм „св. неделя“. след 
богослужението предстоя-
телят на българската пра-
вославна църква призова 
християните да влязат в 
благословения период на 
поста, като първо очис-
тят себе си чрез взаимна 
прошка, според заповедта 
на спасителя иисус Хрис-
тос:
 „Пред прага сме на 
светата и спасителна че-
тиридесетница, благосло-
вения период, в който све-
тата Църква всяка година 
майчински ни призовава 
с пост, усърдна молитва 
и дела на любов и мило-
сърдие да се подготвим за 
достойното посрещане на 
Възкръсналия от мъртвите 
Господ и наш спасител 

иисус Христос. Време, в 
което да отклоним нашето 
внимание от суетата на 
този свят, да съберем раз-
пиления наш ум в „скриш-
ната“ стаичка на сърцето 
(Мат. 6:6) и, като се съсре-
доточим върху онова, кое-
то единствено е истински 
потребно на човека (Лука 
10:42), да влезем и в онази 
радост на Църквата и ця-
лото божие творение, коя-
то е родена от надеждата, 
изгряла от празния Гроб в 
утрото на Пасха.
 В очакване на всичко 
това ние – обични чеда на 
любящия небесен отец, 
изкупени със скъпоценна-
та кръв на неговия син 
и наш Господ – сме приз-
вани първом да очистим 
себе си в акта на взаим-
ното всеопрощение, осво-
бождавайки се по този 
начин от цялото ненужно 
бреме, което в противен 
случай ще ни тежи в бла-
гословения подвиг на Ве-

ликия пост – по дългия 
и трънлив път, който ни 
предстои да извървим за-
едно с Христа иисуса до 
неговата и наша Голго-
та. Прошката е велико и 
дивно благо, което сам 
Господ ни беше заръчал в 
дните на земния си живот, 
когато говореше на апос-
толите: „не съдете, и няма 
да бъдете съдени; не ос-
ъждайте, и няма да бъде-
те осъдени; прощавайте, и 
простени ще бъдете“ (Лука 
6:37). на същото той ни 
учи и в завещания ни от 
него образец за молитва 
към небесния отец, която 
да произнасяме всеки ден 
от нашия живот – лично и 
заедно с цялата Църква:„… 
и прости нам дълговете 
ни, както и ние прощаваме 
на длъжниците си“ (Мат. 
6:12).
 Прошката, която Гос-
под ни учи да даваме все-
кидневно и на всеки наш 
ближен, но която с особе-

на сила Църквата очаква 
от нас да даруваме имен-
но на днешния ден, трябва 
да бъде прошка искрена и 
истинска, непресторена, 
извираща от дълбините на 
сърцето – такава, каква-
то самите ние очакваме 
и каквато получаваме от 
Всеблагия и Всемилостив 
наш бог. Прошка, идваща 
от дълбокото осъзнаване 
на първо място на нашата 
собствена, лична грехов-
ност, но и от осъзнатата 
необходимост истински 
да подражаваме на Хри-
ста, Който пръв прощава 
всичките наши грехове и 
Който някога сам молеше 
отца за своите мъчители: 
„отче! Прости им, понеже 
не знаят, що правят“ (Лука 
23:34). на същото това ни 
учи и апостолът, и казва: 
„… като избраници божии, 
свети и възлюбени, об-
лечете се в милосърдие, 
благост, смиреномъдрие, 
кротост, дълготърпение, 

като се търпите един дру-
ги и си прощавате взаим-
но, … както Христос ви 
прости, така и вие“ (Кол. 
3:12-13).
 Вярно следвайки за-
ръките на Господа нашего 
иисуса Христа, на све-
тите апостоли и всички 
свети отци и боговдъхно-
вени учители на светата 
ни Църква, в този благо-
словен ден пръв моля за 
прошка всекиго от вас, да-
вайки и сам, от сърце, мо-
ята прошка всекиму. оте-
чески измолвам прошка от 
Господа и бога нашего за 
всички вас, за благочести-
вия ни православен народ 
и за цялата света Право-
славна църква, която той 
остави след себе си за 
нас и за нашето спасение, 
за да бъде тя за всекиго 
спасителен кораб сред ув-
личащите и погубващи чо-
века стихии на този свят.
 Леки и спасителни пос-
ти!“.

 на 1 март беше и не-
деля сиропустна с тради-
ционната прошка както по 
храмовете (колкото от нас 
успяха за вечерната да 
отидат до енорийските си 
храмове, а някои – и в 
храмовете, където служиха 
патриархът или митропо-
лити), така и в домовете 
ни заедно с деца, родите-
ли, кръстници и кръщелни-
ци, роднини, приятели.
 а от 2 март вече в про-
дължение на седем сед-
мици ще се въздържаме 
от яденето на храна от 
животински произход. В 
определени дни дори няма 
да ядем определени храни 
от растителен произход, 
като растителните мазни-

ни например. Които имат 
физическата възможност, 
в първите три дена от пос-
та, до края на Литургията 
в сряда сутринта, се въз-
държат въобще от всякак-
ва храма, както правят и 
на Велики петък.
 Всеки християнин оба-
че добре знае, че по-ва-
жно от хранителния пост е 
въздържането от лоши ми-
сли, думи и постъпки. нес-
лучайно народът казва за 
хората, които уж постят, 
но допускат споменатите 
три лоши неща: „той месо 
не яде, но жив човек може 
да изяде!“.
 тъкмо затова Господ 
иисус Христос е казал за-
бележителните думи: „... не 

това, що влиза в устата, 
осквернява човека, а оно-
ва, що излиза из устата, то 
осквернява човека“ (Мат. 
15:11). затова песнопени-
ята в тези първи дни на 
Великия пост ни съветват 
да постим не само телес-
но, но да постим преди 
всичко духовно. без ду-
ховния пост телесният губи 
своето значение, защото 
остава просто една диета. 
а ние сме призвани не към 
спазване на диета, а към 
духовен подвиг, благода-
рение на който да можем 
да се извисим по пътя на 
усъвършенстването и да 
постигнем спасението си.
 спасителни да бъдат 
постите за всички!

ПАТРИАРХ НЕОфИТ: „МОЛЯ зА ПРОшКА И 
САМ, ОТ СъРцЕ, ПРОщАВАМ НА ВСЕКИ”

Пî време íа Велèкèя пîñт пî-важíî е 
възäържаíетî îт лîшè мèñлè, äумè è пîñтъпкè
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Чîвекът е “малък áîã”, защîтî е казаíî: 
Вñèчкè вèе ñте ñèíîве íа Вñевèшíèя

Продължава от брой 40
 такава е концепцията на св. ап. 
Павел, и тя се явява отправната точ-
ка на светоотеческата антропология. 
Емил брунер я оценява от гледната 
точка на естествения здрав смисъл, 
който е по-близо до истината в срав-
нение с различните видове научен 
монизъм. и това е вярно, но само в 
този смисъл, че в тяхното тричленно 
деление в съкратена форма е дадена 
цялата сложна йерархическа струк-
тура на човешкото същество. за да 
бъде тя разгърната в цялата си пълно-
та, необходимо е да бъде привлечена 
цялата съвременна наука за човека: 
биология, психология, философия. от-
ците на Църквата винаги са стоели на 
висотата на науката от своето време 
– този метод те са ни завещали и на 
нас, и ние сме длъжни да стоим на 
висотата на науката на нашето време.
 тялото ще обгърне не една, а две 
степени на битието: то съдържа в 
себе си физико-химичните процеси и, 
от друга страна, процесите на орга-
ничния живот. В светлината на съвре-
менните психологически открития ду-
шата е изгубила своята простота – тя 
вече не се изчерпва със съзнанието, 
както и духът не е тъждествен със 
съзнанието. съществува безсъзнател-
но-психическото, но и то има две сте-
пени: на колективно-безсъзнателното 
и на индивидуално-безсъзнателното. 
и съзнателната душа има две степе-
ни – животинската душа и духовната 
(съзнателният дух). накрая, съзнател-
ният дух също не се явява връх на 
човешкото същество. съществува още 
и свръхсъзнание, дълбинното свръх-
съзнателно аз, „сам аз“ или самостта 
(Selbst).
 така в съществото на човека ние 
намираме седем онтологически степе-
ни. той е:
 1) физико-химическа енергия;
 2) жива енергия, βίος, жива клетка;
 3) психическа енергия, която – в 
своята скрита дълбочина – образу-
ва колективно-безсъзнателното, като 
обща почва, на която израства и се 
развива индивидуалната душа;
 4) онова лично-безсъзнателно, 
което се покои върху фундамента на 
колективно-безсъзнателното;
 5) съзнание, съзнателна душа, и 
преди всичко не-духовна, животинска 
душа, която се определя като его-
центрична насоченост на съзнанието; 
това е душа, ръководеща се от „инте-
реси“, като разчет на удоволствията 
и неудоволствията, възприемаща и 
оценяваща само в съотношение към 
виталния център на съзнанието;
 6) накрая, духовно съзнание, дух, 
духовна личност, и в това си качество 
– строител и носител на култура; от-
ликата от недуховното, животинското 
съзнание се състои в това, че тук его-
центричната насоченост е изоставена, 
а субективното възприятие и оценка 
се заменят от обективните – за духа 
съществува не само това, което е 
„полезно“ и е приятно за виталното 
съзнание, но и това, което е само 
по себе си, т. е. „обективно“ ценно и 
истинно (утилитаризмът и етиката на 
„интересите“ е гледната точка на жи-
вотинското съзнание); тази степен на 
духовното съзнание при гръцките, а 
следвайки тях и за латинските отци на 
Църквата строго се различава от не-
духовната, животинската душа: така, 
както логическата (словесната) от не-
логическата („безсловесната“) – като 
способността да възприемаш и да 
изказваш разумното слово и неговия 
обективен смисъл; когато апостолът 
казва духовният пък изследва всичко, 
той разбира най-вече тази способност 
за всеобхващащото обективно съжде-
ние, която е присъща на духа;
 7) духовното съзнание, съзнател-
ното аз, ego cogitans, духовната лич-
ност като творец на култура, не е оба-
че крайното, висшето и най-дълбоко в 
съществото на човека; за тази крайна 
дълбочина е трудно да се каже как-
вото и да било, освен че това съм 
сам аз, човекът в себе си, самостта; 
самостта е крайната и висшата седма 

мистическа степен в съществото на 
човека; за науката, за рационалното 
мислене тя е непостижима и е недо-
казуема, и ето затова не се схваща от 
психологията, както Юнг ясно изказва 
това днес; самостта е мета-физична и 
е мета-психична, във всички смисли 
тук е налице някакво „мета“, послед-
ното трансцендиране; единствено от-
кровението и мистическата интуиция 
ни сочат към тази пределна дълбочи-
на.
 В практическия живот, в познава-
нето на света, дори в творчеството на 
културата тя може да остава съвърше-
но незабелязана.
 затова пък почти постоянно само-
то съзнание, съзнателното аз, духът, 
умът (νοῦς), духовната личност се е 
смятала и се смята за висшата степен 
в структурата на човешкото същество 
и последно изражение на неговата 
същност. разумът и съзнанието обаче 
не са висшето в човека – по-високо 
от тях се намира ирационалната и 
свръхсъзнателна самост. нея търсят и 
отгатват, и изразяват на своя странен, 
парадоксален език великите мистици 
от всички времена и народи. Любими-
ят символ на „сърцето“ сочи към тази 
тайнствена дълбина, която е достъпна 
само за бога (Един само бог познава 
тайната на сърцето – казва библията). 
самостта е „скритият човек на сърце-
то“, „ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος“, 
„homo cordis absconditus“. същест-
вува, следователно, не само Deus 
absconditus – богът, Който остава 
непостижим, но и „homo absconditus“, 
непостижимият човек, и в тази своя 
богоподобна непостижима дълбочина 
човекът се и среща с бога, в дълбина-
та на сърцето (dieu sensible au coeur). 
Ето защо такава голяма роля в опита 
на източното християнство играе мис-
тиката на сърцето. Ето защо източ-
ните отци, а вървейки подир тях – и 
руските отшелници, ни дават завет: 
да стоим с ума в сърцето или, да по-
топим ума си в дълбината на сърцето. 
това показва, че „умът“ не е последна 
дълбочина и последна опорна точка.
 Йерархическата структура на чо-
века ни показва, че той носи в себе 
си степени от космическото битие: 
той е и „мъртва“ материя, и жива ма-
терия, и одушевен организъм, и живо-
тинско съзнание. В него се съдържат 
космически елементи и земен, живо-
тинско-растителен живот, проникват 
го и са във взаимодействие с него. 
човекът предполага и съдържа в себе 
си всичките дни на творението и ця-
лата космическа йерархия на битието, 
което се разгръща в тях. В този сми-
съл той е микрокосмос, малък свят, 
свързан с големия свят. само че той 
е и нещо повече: μικροθεός, малък бог, 
свързан с Големия бог. Когато сътво-
ряването на природата и на човека 
е завършено, започва творчеството, 
изхождащо от самия човек, по силата 
на това, че той е духовна личност и 
свобода. тъкмо това го прави богопо-
добен. Шестата и седмата степен в 
съществото на човека го издигат над 
природата и го поставят на върха на 
йерархията. и все пак, върхът на йе-
рархията все още не е достигнат. чо-
векът чувства нещо по-висше над себе 
си, заради което „сублимира“, в името 
на което действа и принася жертви, 
в името на което той жертва дори 
самия себе си. самият човек е „жер-
твеник“ на „незнайния бог“ и този 
жертвеник той намира в дълбините на 
своята самост, като последно слово 
на самопознанието (γνῶθι σεαυτόν), 
като последна мъдрост на вечните 
атини. незнайният бог го извежда от 
бездната и го въздига към себе си. 
Ето какво се открива на човека в пре-
делния въпрос „откъде и накъде?“, и 
това извеждане и въздигане (ἀναγωγὴ) 
се преживява от човека като двояка 
зависимост, като сътвореност и като 
призоваване към творчество (защото 
човекът твори, в истинския смисъл на 
думата, не по каприз, нито по произ-
вол, а по призвание).
 и така, човекът не е начало и 
не е край на битието – ето това е, 

което е очевидно за него. той не е 
алфа и омега, не е първоизточник, 
нито първообраз, а само отображе-
ние. Ето защо, човекът не завършва 
йерархията, нито я обосновава – той 
не е „самото свещено начало“, ма-
кар и да стои най-близо до него в 
космическата йерархия. и вече дори 
самото това, самата тази неразделна 
връзка и близост поставят проблема 
за богоподобието, който не може да 
се разглежда извън йерархическата 
структура на човека, извън космиче 
ската йерархия.
 *   *   *
 Йерархическата структура на чо-
века: ето възелът на всички проблеми 
на неговото битие и на неговото пред-
назначение. и ние оставяме настрана 
цялата сложност на тези проблеми, 
и се докосваме тук единствено до 
проблемите на образа и на подобие-
то. В какво, собствено, се заключава 
божият образ в човека? разбира се, 
не в тялото, а в душата, и не в живо-
тинската душа, а в разумната: аnima 
rationalis, умът (νοῦς), логосът, духът 
– ето го богоподобното в човека. та-
кова е било от самото начало общото 
убеждение на Църквата – такава в 
своята изходна точка е доктрината и 
на източните, и на западните учители 
на Църквата. Умът е нещо прекрас-
но – в него ние имаме онова, което 
съществува по образа на твореца (св. 
Василий Велики). бог е ум и човекът 
е ум, и само затова бог е в състоя-
ние да се съедини с човека – като 
с онова, което му е най-сродно. и в 
двамата тях господства естеството на 
ума. бог е умна светлина, светилник 
на ума, а човешкият ум се озарява 
от първообраза на светлината (св. 
Григорий богослов). божият образ се 
заключава в ума, в духа – в онова, 
което се отличава от природата и се 
издига над природата (св. Григорий 
нисийски). това обожествяване на 
логоса, на ума, е което източните 
отци са изнесли от атина, съхранили 
са го във Византия и са го предали 
на западното богословие и на цялата 
западна наука и култура.
 от друга страна, богоподобието на 
човека се заключава в неговата сво-
бода. с всички сили и с неумолима 
последователност това е утвърждавал 
св. Макарий Египетски: нито едно от 
природните същества не е свободно 
– нито слънцето, нито луната, нито 
земята, нито животните. бог обаче 
е свободен, и човекът е свободен: 
„… затова ти си сътворен по образ 
и подобие божие, защото бог е са-
мовластен (αὐτεξούσιος) и той прави 
това, което пожелае. ако пожелае, 
по силата на своята власт той ще 
изпрати праведните в геената, а греш-
ниците – в своето царство. това обаче 
той не одобрява и не го избира, тъй 
като Господ е справедлив. По същия 
начин и ти си самовластен, но си неу-
стойчив по природа (τρεπτῆς φύσεως), 
и затова, ако поискаш, можеш да 
погинеш, можеш да богохулстваш, да 
отравяш и да убиваш, и никой няма 
да ти попречи в това. от друга страна 
обаче, ако някой пожелае, той може 
да се подчини на бога, да встъпи на 
пътя на праведността и да властва 
над похотите“. богоподобната същност 
на свободата в човека изтъква още и 
св. Григорий нисийски. тя се състои в 
независимостта от природната сила, в 
способността от самия себе си (αὐτ-
ἐξ-οὑσία), от своята същност да реша-
ваш и да избираш. Вън от свободата 
няма и ум, тъй като го няма дарът на 
различаването и на отсъждането.
 свеждайки двата момента на духо-
вността в едно, преп. Йоан дамаскин 
определя божия образ в човека като 
ум и като свобода. божият образ 
лежи, следователно, не просто „в 
душата“ (срв. грубото определение на 
тертулиан) – той лежи в духа. той лежи 
в двете висши степени на човешкото 
същество (в нашата скала – шестата 
и седмата степени). човекът е духовна 
личност, самосъзнание, аз, и в това 
той е подобен на бога. духовната лич-
ност е светлина на съзнанието и мощ 
на свободата. и тази светлина и тази 
свобода не са вещи, не са субстанции, 
не са свойства на обектите – това е 
моята светлина и моята свобода, и 
нещо повече: това съм сам аз. и ко-
гато човекът казва: „аз съществувам“, 
той тъкмо в това е подобен на бога, 
Който казва: „аз съм вечно същест-
вуващият“. да разбереш какво е това 
сам аз – това означава да разбереш 
своето богоподобие.
 тук сме длъжни да се докоснем и 
до един нов момент в богоподобието. 

Личността на човека не е отчужден 
дух, отчужден ум, изолирана свобода. 
това би било индийско, а не християн-
ско разбиране за човека. В християн-
ството духовната личност е въплътен 
дух, въплътен ум, творческа свобода, 
свобода на въплъщаването на собст-
вените идеи. за това свидетелства 
йерархическото положение на личния 
дух по отношение на тялото и душата 
или, казано с други думи – отношение-
то към първите степени на човешкото 
същество. духът властва над нисшите 
степени в съществото на човека. и 
ако човекът, както посочва още св. 
Григорий нисийски, е микрокосмос и 
съдържа в себе си всичките елемен-
ти на вселената, ако той е сътворен 
последен в йерархията на битието и 
затова обема в себе си всеки род жи-
вот, в това именно се състои неговото 
йерархическо преимущество, неговата 
власт над света, способността му 
за творчество. Един отчужден дух е 
неспособен нито да властва, нито да 
твори. това, че човекът притежава 
тяло, чрез което е свързан с космоса, 
с природата, не само не е слабост, 
но е и негова сила. това, че той е 
минерал, растение и животно, му дава 
възможност да се докосва до всички 
степени на битието, да ги разбира, да 
ги одухотворява и да ги преобразява. 
Красотата на ума – казва св. Григо-
рий нисийски – се отразява в целия 
състав на човека и посредством ви-
сшето се украсява непосредствено 
следващото след него – ето как се 
извършва йерархическата „сублима-
ция“ на степените на битието, тяхното 
въздигане и към висшето в човека, и 
към Всевишния – чрез човека.
 човекът – както е остроумничил 
Владимир соловьов – не е ангел-
че, състоящо се само от крилца и 
глава, и в това е неговото голямо 
преимущество. същата тази мисъл 
св. Григорий Паламà развива с цяла-
та възможна сериозност: човекът е 
сътворен по божи образ в по-голяма 
степен от безтелесните ангели. защо 
това е така? затова, защото той е 
създаден, за да властва (ангелите 
пък – „вестителите“, са създадени, 
за да се покоряват). „В нашата душа 
има властваща и управляваща част, и 
друга – подчинена и покоряваща се, 
някакво желание, стремеж, усещане и 
всичко друго, което стои по-ниско от 
ума, което бог е подчинил на ума; и 
когато ние се ръководим от влечение-
то към греха, ние не само въставаме 
против бога Пантократор, но и против 
присъщия на самите нас по природа 
автократор. По силата на това начало 
на властта вътре в нас, бог ни е дал 
господство над цялата земя. ангелите 
пък нямат тяло, съединено с духа и 
подчинено на духа, и затова те не 
властват, а само изпълняват божията 
воля“. тъкмо тази особеност в приро-
дата на човека, това, че той включва 
в себе си нисшите степени на бити-
ето, прави свободата му творческа 
свобода. Ето как изразява това св. 
Григорий Паламà:
 „ние сме едни от всички твари – 
освен умната и логическа същност, 
имаме още и чувствена. чувственото 
обаче – съединено с Логоса – създава 
многообразието на науките и изку-
ствата, и постиженията; то създава 
още и умението да се обработват 
(култивират) полетата, да се строят 
домове и въобще да създава от нещо, 
което не е съществуващо (макар и 
не съвсем от нищото, защото това го 
умее само бог). и всичкото това е да-
дено само на човеците. и макар нищо 
от това, което е създадено от бога, 
да не погива и да не възниква само 
поради себе си, съпоставяно едно с 
друго обаче, чрез нас то получава 
друга форма. и невидимото слово на 
ума не просто подчинява на себе си 
движението на въздуха и се превръща 
в усещане на слуха, но може даже 
да бъде написано и да бъде видяно в 
тялото и чрез тялото. и всичко това 
бог е дал само на хората – заради 
вярата осъществявайки и телесното 
пришествие и появяване на горния 
Логос. нищо подобно и никога няма 
да го има при ангелите“.
 Приведохме това забележително 
място, защото тук е дадена цялата 
православна философия на културата, 
на творчеството, изцяло предопре-
деляща онова направление, по което 
днес се движи мисълта на н. а. бер-
дяев. и тази философия се базира на 
идеята за богоподобието: ако бог е 
творец, то и човекът е творец, поет на 
културата. човекът обаче твори не аб-
солютно, не изначално, не от нищото, 

а само формира от нисшите елементи, 
въздигайки към висшето и въплъща-
вайки това, което на него му е дадено 
свише. ако бог се въплъщава, то и чо-
векът се въплъщава, защото всяко из-
казано слово (логос) е въплъщение на 
смисъла, и цялата култура, с нейната 
техника, с нейните науки и изкуства, 
е въплътен дух, въплътена мъдрост на 
човека, съществуваща по образа и по-
добието на божествената Премъдрост.
 и така, да попитаме себе си още 
веднъж кое именно в човека е достой-
но (ἄξιος) да бъде наричано образ и 
подобие божие, икона на божество-
то? Къде лежи неговото човешко дос-
тойнство? отговорът на този въпрос 
ще бъде следният: духовната личност 
притежава това достойнство, тя е, 
която е скъпоценна пред бога, като 
негов образ и подобие. до този ре-
зултат достига всеки от великите отци 
на Църквата, но не всички те с еднак-
ва дълбочина разкриват аксиологиче-
ското богатство, което е заложено в 
личността, в самостта.
 да се каже, че богоподобната лич-
ност на човека е просто душа – както 
това е правил тертулиан – означава 
да не се каже почти нищо. да се 
каже, че тази личност е „разумно жи-
вотно“ – както, следвайки аристотел, 
е говорил тома от аквино – означава 
да се каже за едно общо място (в 
което, впрочем, сбито е нахвърляна 
йерархическата структура на човека). 
да се каже, че богоподобната лич-
ност – това е ум, свобода, творчество, 
власт над нисшите сили на природа-
та, ще означава да се схване нещо 
съществено в личността, но по този 
начин въобще няма да бъде изчерпа-
но нейното богатство, нито ще бъде 
схваната нейната тайна. По смисъла 
на това последното постижение над 
всички се извисява може би св. Григо-
рий нисийски. При него божият образ 
в личността получава най-широкото 
възможно и откровено всеобемащо 
значение. така, преди всичко личност-
та е способна да обича – и в това е 
нейното богоподобие, защото бог е 
любов – и човекът е любов. Където 
не е налице любов, там са изопа-
чени всички черти на божия образ. 
нататък, личността се стреми към 
безсмъртие – и в това също е нейното 
богоподобие, защото безсмъртието 
на човека е свързано с божията 
вечност. Всичко това обаче е малко: 
„Като образ божи в човека следва да 
бъде признато всичко, което отобра-
зява божествените съвършенства, т. 
е. цялата съвкупност от блага, която 
е вложена в човешката природа“. 
сродството с бога се състои в това, 
че човекът е „… украсен и с живот, и 
с логос, и с мъдрост – и с всичките 
прекрасни и божествени ценности“. а 
цялото това богатство на личността – 
казва ни св. Григорий нисийски – кн. 
битие изразява с една многообхватна 
дума: „сътворен по божи образ“. и за-
това богоподобието е нещо всеобема-
що и то не се заключава само в една 
или в друга черта.
 не следва да се удивяваме, че бо-
жият образ в човека – според мярата, 
в която ние се вглеждаме в него, – из-
раства до безпределност и затова ня-
как губи своята определеност. та нали 
неговият първообраз, това е самото 
божество, самото абсолютно, в цялата 
си безпределност, в цялата неизчерпа-
емост на своите потенции. и личност-
та тъкмо в това е богоподобна – че тя 
е единство (монада), обхващаща, по 
думите на Лайбниц, „цял един свят на 
пълната безкрайност“. Личността не 
може да бъде определена посредством 
някаква система от понятия. В тях 
нейната последна тайна не е изразена. 
Единственото средство да се отговори 
на въпроса „какво е личността?“ е да 
се каже: личността – това съм сам аз. 
да се разбере обаче що е то „сам аз“, 
това означава да разбереш своята 
непонятност. не е толкова лесно да 
се почувства, че последната тайна 
на личността съществува, и особе-
но трудно е тя да бъде намерена в 
„самия себе си“. тук нас ни объркват 
такива термини като самопознание 
и самосъзнание. изглежда, че по-
знанието, съзнанието се явява онзи 
субект, който прави мене самия обект 
на самия себе си. отъждествяването 
на мене самия с моето „самосъзна-
ние“ и „самопознание“ в съвременна-
та психология е ликвидирано изцяло. 
освен моето съзнание го има още и 
моето безсъзнателно – освен моето 
познание, я има още и моята непозна-
ваемост. 

Продължава в четвъртък
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 Ятаганът на войводата Цанко 
дюстабанов и каракулакът на 
четника ильо Петков са пред-
ставени в изложба от оръжия на 
над 40 борци за свобода. двете 
културни ценности са част от 
фонда на регионален историче-
ски музей - Габрово. 
 изложбата „…Пък каквото 
сабя покаже“ е представена в 
риМ - Шумен и в нея могат да 
се видят сабите, камите и други 
хладни оръжия, принадлежали 

на Васил Левски, Христо ботев, 
стефан Караджа, Хаджи дими-
тър, Георги раковски, захарий 
стоянов, Панайот Хитов, Филип 
тотю, Велчо атанасов - джам-
джията, Цанко дюстабанов и 
други борци за свободата на 
българия. 
 изложеното оръжие е от ко-
лекциите на културни институции 
от цялата страна – национален 
военноисторически музей – со-
фия, регионалните исторически 

музеи във Велико търново, Ло-
веч, Габрово, русе, Плевен, сли-
вен, Враца, Варна, търговище, 
смолян и Шумен, историческите 
музеи в Панагюрище, дряново, 
Елена, батак, Лом и севлиево, 
както и специализиран музей за 
резбарско и зографско изкуство 
– трявна.
 Публиката може да разгледа 
изложбата „…Пък каквото сабя 
покаже“ до 30 април.  

Ятаãаíът íа Öаíкî Дюñтаáаíîв è каракулакът íа Ильî 
Петкîв в èзлîжáата “…Пък каквîтî ñаáя пîкаже” 
Регионалният исторически музей в Шумен събра във временна експозиция личното оръжие на над 40 борци за свобода

Каракулакът на Ильо Петков

Сабята на Цанко Дюстабанов

НАцИоНАлЕН музЕй 
НА оБрАзоВАНИЕто

аврам досев е роден 
на 2 март 1870 г. в град 
Габрово и завършва дър-
жавната мъжка априло-
вска гимназия през 1890 
година. Продължава обра-
зованието си във Физико-
математическия факултет 
на Висшето училище в со-
фия.

Учителства за кратко в 
Пловдивската мъжка гим-

назия, а в периода 1895-
1928 г. е преподавател по 
физика и математика в 
априловската гимназия.

интересите му са на-
сочени към областите на 
метеорологията, астроно-
мията, химията и фотогра-
фията. автор е на научно-
популярни статии и учеб-
ници по физика, механика, 
астрономия и химия.

По време на учител-
ската си дейност е касиер- 
деловодител (1899-1901 г.) 

на читалище „априлов-Па-
лаузов” и председател на 
габровското дружество на 
червения кръст. 

член e на местното 
гимнастическо дружество 
„Юнак” и на комитета по 
изграждане паметника на 
Васил априлов (снимка на 
заглавната страница на 
Устава долу вляво).

* * *
В националния му-

зей на образованието се 
съхранява Първия годи-

шен отчет на държавната 
мъжка априловска гимна-
зия в Габрово за учебна-
та 1896/1897 г., в който е 
включен материал за ме-
теорологическата станция 
в двора на априловска-
та гимназия, написан от 
аврам досев. Като един от 
завеждащите станцията, 
досев дава ценна инфор-
мация за нейното създа-
ване:

„на 24 декември 1886 
г. е издадено от Министер-
ството на народното про-
свещение едно окръжно 
под номер 6324, с което се 
възлага на директорите да 
устроят при поверените им 
гимназии станции за мете-
орологически наблюдения. 
По повод на това окръжно 

в Габрово, което се нами-
ра на дължина 25018I59II от 
Гринуич (англия) и широ-
чина 42052I10II, е построена 
станция и редовните на-
блюдения са почнати от 1 
януари 1887 г. най-напред 
станцията е била завеж-
дана от Хр. ангелов, сетне 
от н. дуков - препода-
вател по физика в съща-
та гимназия, после от П. 
Харлаков, писар към гим-
назията, който често е за-
мествал г-н дуков в негово 

отсъствие. от 1 октомври 
1895 година, по желание 
на г-н с. Вацов, директор 
на Централната метеоро-
логическа станция, взех аз 
да завеждам Габровската 
метеорологическа станция 
като имам за помощник 
само брат си П. досев, 
ученик в V клас.

станцията е построе-
на в градината на Мъж-
ката априловска гимназия 
на S1SW от зданието на 
гимназията. размерите и 
конструкцията на станци-
ята са съгласно с най-по-
следните метеорологиче-
ски изисквания; в нея се 
намират: a) термометрите 
на психрометъра, b)  мак-
симално минималния тер-
мометър, c) хигрометъра 

на сосюр, d) металически 
термометър. Височината 
на тия уреди в станцията е 
377.85 метра над морската 
повърхнина.

В същата градина до 
станцията на един дървен 
стълб, висок 8 м, е закре-
пен ветромерът на Вилд, 
близо до него се намира 
дъждомер, висок 1 м над 
земната повърхнина.

тук се намира също 
една вертикална дървена 
линия, разделена на сан-

тиметри, според която се 
измерва дебелината на 
снега.

Вътре в гимназията в 
една стаичка, по-точно в 
едно кьоше, се намират: a) 
два живачни барометъра, 
b) металически барометър, 
анероид, c) бароскоп, d) 
таблица за редуциране 
височината на живачния 
барометър, е) градуирани 
цилиндри за мерене на ва-
лежа и f) атлас за мерене 
на облаците“.

аврам досев изброява 
още 16 уреда, с които се 
извършват 8 вида метео-

рологически наблюдения 
в Габровската станция,  
атмосферно налягане, 
температура на въздуха, 
на сянка, максимална и 
минимална температура, 
относителна влажност, по-
сока и сила на вятъра, 
облачност, валежи, про-
дължителност и време на 
случайни атмосферни яв-
ления като гръмотевици, 
светкавици, бури...

Всички тези метеоро-
логически наблюдения са 
се извършвали по три пъти 
на ден: 7.00 сутринта, 14.00 
и 21.00 часа.

150 ãîäèíè îт рîжäеíèетî íа вèäíèя áълãарñкè учèтел 
è îáщеñтвеíèк Аврам Ваñèлев Дîñев

 аврам Досев, 4 февруари 1935 г. Фонд НМо - Габрово

 Снимка на васил Беязов, учител по химия в Държавната мъжка априловска гимназия (1909-
1915), и аврам Досев, учител по физика в Държавната мъжка априловска гимназия (1895-1928), 
в местността колчова колиба, с. Сирмани, Габровско. 1914 г. Фонд НМо - Габрово

 Ученици от априловска гимназия с преподавателя си аврам Досев във вътрешния двор на 
гимназията, където се намира гробът на васил априлов. в дъното на снимката се виждат 
характерните за сградата с извит горен свод прозорци и част от западното крило, където 
сега е разположен музеят.

 първа страница на ста-
тията на аврам Досев „Ме-
теорологическа станция“
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 само зарзаватчиите в истанбул 
знаят къде е подписан договорът, кой-
то дава свободата на българия. това е 
най-красивата къща в най-баровския 
квартал на истанбул - Йешил кьой.
 двата й етажа и мансардата се 
издигат като бял кораб сред море 
от зеленина. оценява се на близо 
10 млн. долара. турските власти са я 
обявили за паметник на културата с 
първостепенно значение. дори и въ-
трешните ремонти се извършват със 
специалното разрешение на службата 
за исторически паметници.
 такива домове в мегаполиса има 
много. Къщата на улица „истанбул“ в 
Йешил кьой обаче е кръвно свързана 
с българската история, защото в нея 
на 3 март, в 17 часа, през 1878 г. е 
подписан санстефанският мирен дого-
вор.
 В тогавашния ловен дом на султан 
абдул Хамид е сложен краят на ру-
ско-турската освободителна война и 
е постигната независимостта на бъл-
гария, румъния, черна гора и сърбия. 
от този ден Европа не е същата. на 
нейната карта се появяват няколко 
нови държави, сложен е краят на мно-
говековното робство за балканските 
народи.
 нищо обаче не припомня истори-
ческото значение на мястото, където е 
подписан мирът. няма дори табелка с 
надпис, който да припомня какво се е 
случило тук. Малкото градче сан сте-
фано, което тогава е било извън Ца-

риград, отдавна е погълнато от много-
милионния град. изчезнало е и името 
му, сега кварталът се казва Йешил 
кьой (зелено село). никой от старите 
цариградски българи не знае къде се 
намира къщата. Местонахождението 
й е неизвестно и за хилядите наши 
изселници покрай босфора. никой 
български турист също няма да бъде 
заведен там, за да постави стръкче 
цвете в знак на признателност.
 Подобни исторически места в дру-
ги държави, които са чертали евро-
пейската карта отново, като Потсдам, 
например, отдавна са превърнати в 
музеи. и всеки патриот може поне за 
миг да вдъхне от атмосферата на слу-

чилото се преди години.
 с много питане и обикаляне ми-
сля, че я открих. „за къщата на духо-
вете ли става въпрос?“, попита въз-
растен зарзаватчия. човекът обясни, 
че преди години къщата е била много 
занемарена и заради призрачния й 
вид хората й измислили името „пере-
ли кьошк“ (от т. ез. къщата на духове-
те). той показа и точното място.
 от къщата на духовете обаче няма 
и помен. Масивна ограда с денонощ-
на охрана дискретно отделя от улич-
ния шум дома. Личи, че е частен дом, 
в който живеят богати хора. така се и 
оказва. от 5 години това е домът на 
семейството на видния турски индус-
триалец данъш Кьосе, който живее 
тук със съпругата си и трите им деца.
 домът е в общ парцел с още ня-
колко модерни четириетажни коопера-
ции, опасани от обща ограда. налага 
се три пъти да обяснявам кой съм и 
защо търся собствениците. Първо на 
пазача, след това на икономката и на-
края на стопанката. В дома се оказва 
само съпругата на турския бизнесмен 
данъш Кьосе. тя е симпатична 52-го-
дишна жена, която гостоприемно ме 
кани да вляза. това не е типично за 
сама жена туркиня вкъщи, но по-късно 
ще се убедя, че за семейство Кьосе 
не важат някои от типичните ни пред-
стави за турците.
 семейството на неджля и данъш 
Кьосе купило къщата преди 5 години. 
дотогава тя е била собственост на 
семейство Хамди – трима братя, сват 

и ортак, които били общи собствени-
ци на сградата. Владеели я поне от 
20-30 години, но не са живели там. 
Преди тях собственици били албанци. 
Фамилията Хамди дълго не могли да 
решат кой да я стопанисва, жените им 
се изпокарали, изоставили я и тя се 
превърнала в руини. Вероятно от това 
време й излязъл прякорът Къщата на 
духовете, защото имала твърде при-
зрачен вид.
 „Купихме къщата за 1,5 млн. дола-
ра, още толкова дадохме за ремонт. 
сега стойността й сигурно е 10 мили-
она долара, но никога не бихме я про-
дали“, казва неджля ханъм. Жената е 
чувала от предишните собственици и 
от хора в квартала, че в нея е подпи-
сано някакво важно споразумение, 
заради което е обявена за историче-
ски паметник. но не знае подробнос-
ти. не могат да правят никакви подо-
брения нито вътре, нито по фасадата 
на сградата, без да ги съгласуват с 
независимата служба за исторически 
паметници.
 Главата на семейството – данъш 
Кьосе, е собственик на две фабрики. 
Едната е за производство на машини 
за шиене, гладене и боядисване на 
дрехи, другата – за бои. бизнесът му 
очевидно върви добре, защото стопан-
ката дискретно споменава, че имат и 
голяма яхта. двете дъщери на семей-
ство Кьосе са завършили висшето си 
образование в саЩ и вече са включе-
ни в семейния бизнес. 
 „странно нещо е съдбата. само 
преди броени дни малката ни дъщеря 
сключи първата си сделка за продаж-
ба на машина от фирмата на баща си 

в чужбина. Познайте с коя държава? 
с българия. а днес вие идвате тук“, 
казва неджля.
 с недоумение за повода на посе-
щението тя разказва, че не е търсена 
нито от български власти, нито дипло-
матическите ни мисии, нито от турис-
ти през годините, в които живее тук. 
„Е, може да са идвали, когато не съм 
била у дома“, дипломатично подхвърля 
жената. на въпроса ми дали пък не 
са били търсени предишните собстве-
ници, тя разсъждава на глас, че ако 
това се е случвало, те са щели да й го 
кажат, най-малкото за да вдигнат три-
кратно цената заради историческата 
стойност на постройката.
 неочаквано г-жа Кьосе реши също 
да ми зададе няколко въпроса. „нали 
мога сега аз да ви попитам нещо? 
Когато бях в българия, ми направи 
впечатление, че вашите хора са умис-
лени, кахърни, в черни дрехи. Проме-
ниха ли се нещата, откакто влязохте в 
Европейския съюз? и какво мислите 
за нашия министър-председател?“, из-
стрелва на един дъх жената.
 накрая, когато стопанката разби-
ра истинското значение на къщата си 
за българската история и осъзнава 
какво всъщност се е случило в хола 
й, се съгласява нашата държава да 
постави паметна плоча на оградата. 
Прави уговорката, че това трябва да 
се съгласува с местните власти. но 
уверено казва, че това би било голяма 
чест за нея и за семейството й. нещо 
в погледа й обаче подсказва, че не 
вярва това да се случи. след като 
толкова години тази къща е останала 
забравена за българия.

Заáравеíата къща в Саí Стефаíî

ХрИСтИНА ХрИСтоВА

 По инициатива на нч „св. Кли-
мент охридски - 1899“ - с. сенник 
и Кметството за първа година се 
включихме в инициативата на сдру-
жение „азбукари-Пробуждане“ с хоро 
на 3 март в село сенник. със стихове, 
слово за празника и старт на начина-
еща група по танци към читалището 
в селото клуб по танци „сенничани“ 
почетоха с празнична програма, мно-
го танци 3 март - национален праз-
ник на българия. Възкресението на 
българската държава. 142 години от 
освобождението. Как се промениха 
идеалите? да се обединят българите. 
 благодарим на всички, които при-
състваха и направиха празника непов-
торим.

АНгЕл АНгЕлоВ

 след убийството от български бо-
ляри – заговорници на цар иван асен 
Първи и на неговия брат цар Петър IV, 
на българския престол се възкачва в 
края на 1196 г. или началото на 1197 
г. най-малкият от братята асеновци – 
Йоаница, наричан по гръцки Калоян. 
името Калоян е от новогръцката дума 
„kalos“ със значение „хубав“.
 Цар Калоян бил умел пълководец 
и ще си остане в българската история 
като един от българските владетели, 
спечелили на бойното поле най-много 
военни победи. Води успешни войни 
с Византия, превзема Варна и дру-
ги крепости в тракия. Присъединява 
белград и браничево към българия. В 
1202 година сключва мирен договор с 
Византия, според който тя признава  
независимостта на българия и Калоян 
за неин владетел.
 Патриарх Евтимий пише, че цар 
Калоян успял за кратко време да 
„обнови българската държава“ и „да 
въздигне нейната мощ“.
 В 1202 година започва четвъртият 
кръстоносен поход, в който участват 
рицари от Франция и Фландрия и 
търговците от Венеция. По същество 
четвъртият кръстоносен поход е аг-
ресия на католическия запад срещу 
православния изток, защото рицарите, 
участващи в похода, вместо да се от-
правят към Палестина и да освободят 
божи гроб от мюсюлманите, по пред-
ложение на венецианците се отправят 
към Византия, с която имали да уреж-
дат стари търговски сметки. около 
1500 отбрани рицари, десетки хиляди 
тежковъоръжени войни за няколко 
месеца побеждават Византия и на 13 
април 1204 г. завладяват столицата 
й Константинопол и я опустошават. 
земите на Византия те провъзглася-
ват за Латинска империя със столица 
Константинопол и официален език 
латинският. на 9 май 1204 г. в Кон-

стантинопол за латински император е 
избран бодуен (по български балдуин) 
Фландърски и на 16 май 1204 г. офи-
циално е коронясан за император на 
Латинската империя с името бодуен 
Първи. 
 след коронясването на император 
балдуин на 16 май 1204 г. цар Калоян 
изпраща при него в Константинопол 
българска делегация с предложение 
да сключат мирен договор. император 
балдуин и баронският съвет не прием-
ат предложението на Калоян за мир, 
обиждат жестоко българските прате-
ници. искат Калоян да сложи оръжие, 
да се оттегли от престола и да осво-
боди византийските земи, които неза-
конно заграбил. В противен случай ще 
водят война с него. При това положе-
ние на цар Калоян не оставало нищо 
друго, освен да се готви за война с 
Латинската империя. Веднага след 
връщане на българската делегация от 
Константинопол той започнал подго-
товката за войната. Първо привлича 
за съюзници куманите, които живеели 
северно от река дунав и притежавали 
една от най-бързите леки конници по 
онова време. съюзът му с куманите е 
подкрепен с женитбата на цар Калоян 
за куманска принцеса. след това цар 
Калоян подтиква ромеите от крепо-
стите димотика, адрианопол (днес 
одрин), Филипопол (днес Пловдив) и 
др. да въстанат и прогонят латинските 
гарнизони от тях. император балдуин 
прави опити да събере рицари от 
Мала азия и Константинопол и да 
накаже въстаналите ромеи. тръгва с 
тях към андрианопол (одрин). Пред 
андрианопол рицарите на император 
балдуин се съединяват с рицарите от 
тракия и венецианските войски, но 
не са допуснати в крепостта, защото 
над нейните стени вече се вее бъл-
гарското знаме. рицарите обсаждат 
крепостта и се настаняват на лагер на 
около 9 км от нея. В това време и цар 
Калоян се приближава към андриано-

пол с 14 000 кумански 
конници и своите бъл-
гарски тежковъоръже-
ни полкове.
 с българската вой-
ска цар Калоян ус-
тройва засади в кли-
сурите, където река 
арда напуска планина-
та родопи и тръгва из 
тракийското поле. на 
13 април 1205 г. цар 
Калоян изпраща част 
от куманската конница 
да обстрелва със стре-
ли рицарите в лагера 
им. те се вдигат по 
тревога, преследват 
куманите на около 4 
км от лагера си, но 
не успяват да ги на-
стигнат и се връщат в 
лагера си. на другия 
ден - 14 април 1205 г., докато закус-
ват в лагера си рицарите, отново се 
появява куманската конница, команд-
вана от вожда си Коча. обсипват със 
стрели рицарите. начело с император 
балдуин рицарите яхват своите бойни 
коне и започват да ги преследват. Ку-
маните бягат към мястото, където цар 
Калоян е устроил засадите. Привечер, 
преследвайки куманите, рицарите по-
паднали в капана на Калоян. Гръцкият 
хронист Георги акрополит пише, че 
„като гъст черен облак“ българите от-
всякъде нападат латинците. завързва 
се кръвопролитен бой. рицарите се 
сражават храбро, но голяма част от 
тях са избити. император балдуин  
е заловен в плен. останалите живи 
бягат до лагера край андрианопол, къ-
дето се спасили от намиращите се в 
лагера рицари. В следващите седмици 
куманите и българите достигат до сте-
ните на Константинопол. Плененият 
император балдуин е отведен в тър-
новград, където е посечен с меч по 
заповед на Калоян. след величавата 

победа при одрин на 14 април 1205 г. 
цар Калоян още две години до гибелта 
му през 1207 година воюва с латинци-
те. В десетките сражения с латинците 
победител е само българската войска. 
В тези сражения загиват повече от 
половината рицари, участващи в IV-ия 
кръстоносен поход. Убити са най-ви-
дните ръководители на похода.
 битката при одрин на 14 април 
1205 година между цар Калоян и 
латинците е една от най-големите 
през средновековието в Европа. със 
спечелената грандиозна победа цар 
Калоян допринася да се промени хода 
на историята в Европа. благодарение 
на великите военни победи на Кало-
ян за няколко десетилетия след него 
българия се превръща в доминираща 
сила в Югоизточна Европа.
 написах този материал по случай 
815-годишнината от Великата победа 
на българите над латинците при од-
рин, защото това е една от най-слав-
ните страници в българската история, 
която трябва да помним и да се гор-
деем с нея.

815 ãîäèíè îт Велèката пîáеäа íа цар Калîяí íаä 
кръñтîíîñцèте край ãраä Оäрèí íа 13 апрèл 1205 ã.

Прîáужäаíе ñ 
хîрî íа 3 март 
в Сеííèк



оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
ДърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.

„Мг-лЕс“ проДаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи ДърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.

ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

лицЕнзирана фирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
цЕпя ДърВа - тел. 
0896/926-407. [12, 1]
сухи, гоТоВи дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 5]
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./бр. Сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. Тел. 0876/29-43-
43. [13, 5]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]
рЕжа ДърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
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.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събаря сТари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 7]
Външни и вътрешни ре-
монти, покриви, изолации 
- тел. 0897/390-194. [23, 
7]

фирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [21, 6]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и почист-
ване на комини - справ-
ки на тел. 0876/416-716. 
[22, 8]
бригаДа изВършВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хиДро- и Топлоизола-
ции, дренаж, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги - 
справки на тел. 0899/638-
875. [16, 7]
ДрЕнаж, поДпорни сте-
ни, покриви и др. - справ-
ки на тел. 0886/762-434. 
[23, 7]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
14]

ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартон, шпакловка, 
боядисване, ремонт бани 
и др. - 0899/15-45-46. 
[12, 7]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0885/015-666. 
[12, 4]
ВъТрЕшни рЕМонТи, те-
ракота, фаянс, шпакловка, 
боя - тел. 0876/163-692. 
[16, 3]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 13]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

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

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [17, 4]
Вик рЕМонТи - 
0894/220-509. [23, 17]

ДограМа
фирМа „ДТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
тел. 0878/67-61-61

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 17]
Ел. урЕДи поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 17]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 12]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
услуги с комбиниран ба-
гер - тел. 0897/430-228. 
[22, 10]

яиМоТи проДаВа
Вила на два етажа, с 10 
дка двор, в село Душев-
ски колиби се продава на 
тел. 0878/73-11-79. [6, 4]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
ТаМЕнТ - 98 кв. м, в 
идеален център се про-
дава на тел. 0879/43-14-
14. [4, 3]
къща В село Врабци-
те, община Габрово, се 
продава или заменя за 

гарсониера с ТЕЦ - тел. 
0878/380-248. [2, 1]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 1]
апарТаМЕнТи и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[24, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.

гарсониЕра В разширен 
център се купува на тел. 
0888/959-948. [5, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото под 
наем - 0897/246-903. [11, 
3]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 20]

строителство, ремонти, изолации, услуги; отопление; превози; продава-купува; лекари 75 март 2020 г. 

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

рабоТа прЕДлага
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
18]
фирМа Търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 18]
фирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 11]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор на товарен 
автомобил с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [12, 11]

сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. 
[22, 11]
Малка краВЕфЕрМа 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/41-54-80. 
[11, 7]
рЕсТоранТ Търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 5]
сЕрВиТьорка с познания 
по гръцки език се търси 
на тел. 0877/612-738. [5, 
5]
склаД за строител-
ни материали търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/870-867. [3, 2]

рабоТа за сТру-
гар на униВЕрса-
лЕн сТруг за ноВо 
п р о и з В о Д с Т В о 
се предлага на  тел. 
0882/272-538 [10, 4]

пицария „ТЕМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 3]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 3]
„поДЕМ габроВо“ търси 
ел. монтьор. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 1]
пЕкарна Търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0877/164-004. [5, 1]
хоТЕл набира персонал: 
1. Продажби, маркетинг; 
2. Сервитьори/ки, барман; 
3. Рецепция; 4. Камери-
ерки; 5. Счетоводител. 
Справки на тел. 0877/66-
19-09. [11, 1]

грижа 
глЕДаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 8]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ с бус  - 
0.45 лв. - тел. 0894/004-
045. [22, 10]

паркЕТ проДаВа

лаМиниран пар-
кЕТ „алЕкс и ко“ 
ооД, www.alexfloor.
com.

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Гол-
дън файър“, с горелка GF 
858VIP, самопочистваща, 
електроника - TIEMME 
Eleкtronics, Италия, КИД 
за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаря-

не, продава 0988/353-435 
[33, 10]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиДи „браМак“ - 
втора употреба, се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[12, 6]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. 
караисЕн прЕД-
лага на сВоиТЕ 
клиЕнТи ВиноМа-
ТЕриал - калЕнка 
оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - 
няМаМЕ ДисТрибу-
Тори). Тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 7]

проДаВа Тор

биоТор за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 14]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0879/861-868. [5, 
5]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.

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

сгрЕшЕни обяВи
ТЕлЕфон 087/619-243 
търси човек с резачка за 
нарязване на 2.5 куб. дър-
ва на метър за печката. 
[2, 2]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
габроВо, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
Д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140

аВТоМобили проДаВа
форД МонДЕо - ди-
зел, всичко платено, 
без забележки, сядаш 
и караш, се продава 
на тел. 0876/935-844. 
[4, 3]

Ваз, МоскВич
Ваз 2104 - отлична, за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0899/233-273. [5, 
4]

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 19]
коли за скрап на из-
годни цени се изкупуват 
на тел. 0877/738-637. 
[22, 8]

ЕроТика
МоМичЕ прЕДлага 
сексуслуги - 0893/293-
526. [11, 6]
МоМичЕ прЕДла-
га сексуслуги - тел. 
0876/249-511. [11, 6]
ЕроТичЕн Масаж - 
тел. 0894/277-849. [12, 
6]

прЕз МЕсЕц МарТ В Мц „униМЕД“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо щЕ започнЕ клинично проучВанЕ 
на ноВ МЕДикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псори-
азис - Roflumilast, койТо прЕДсТаВляВа 
инхибиТор на ЕнзиМа фосфоДиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. 
Лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. В проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в Севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. За повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследовател 
в проучването д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести - тел. 0889/436-613. 
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билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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3 март íа Шèпка през îáектèва íа Раäîñлав Първаíîв 
 142 години от Осво-
бождението! Празник, 
белязан от спекулации 
с вируси и разделение. 
Точно в 9 сутринта гъ-
ста мъгла покри било-
то на връх Свети Нико-
ла, сякаш Господ се сра-
муваше от нас и скри 
върха и паметника.  
Хората и тази година, 
дошли на поклонение 
на този връх, който ни 
обединява, не бяха ни-
как малко. Но в органи-
зацията на тези съби-
тия винаги има подял-
ба, разделение, въжета, 
огради и т. н. мерки за 
сигурност, но някак ви-
наги неподходяща глед-
на точка за публиката, 
а в случая официалните 
лица с гръб към най-го-
лямата група хора.

Белите знамена с 
черни лъвчета пра-
вят отново опреде-
лено впечатление...

Начало на шествието, во-
дено от комита на ВМРО

Селфи с Президента

Двойките, облечени 
в носии - особен чар!

Венците

Трибагрениците с герб, 
особена черта на всеки 

български празник.

Великолепни, както винаги!

На пост!

Ти си България, момиче!

Ямурлуците 
винаги правят 
впечатление!

Към върха


