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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Мостът	 при	 Дрянов-
ския	 манастир,	 разрушен	
от	наводненията	миналата	
година,	 ще	 бъде	 ремонти-
ран	с	държавни	средства.	
Парите	 са	 осигурени	 от	
Междуведомствената	 ко-
мисия	 за	 възстановяване	

и	 подпомагане	 и	 отпус-
нати	 с	 постановление	 на	
Министерски	 съвет,	 това	
съобщи	кметът	на	Дряново	
Трифон	Панчев.
	 Мостът,	 който	 свърз-
ва	 манастира	 с	 пещерата	
„Бачо	 Киро“	 и	 туристиче-
ските	 маршрути	 в	 реги-
она,	 беше	 разрушен	 при	

проливните	 дъждове	 и	
последвалите	 наводнения	
през	юни	2019	година.		
	 Тогавашният	 кмет	 Ми-
рослав	Семов	поръча	екс-
пертна	 оценка	 на	 щетите	
и	 поиска	 от	 Междуведом-
ствената	 комисия	 сред-
ства	за	възстановяване	на	
моста.	

	 Отпуснати	са	276	хиля-
ди	лева	за	ремонта	му.	
	 „Първоначалният	 про-
ект	 предвиждаше	 ава-
рийно	 възстановяване	 на	
моста,	 като	 се	 използват	
инвентарни	 военни	мосто-
ви	конструкции	тип	САРМ,	
проектант	 на	 съоръжение-
то	е	инж.	Богомил	Белчев.	

Поради	 това,	 че	 манасти-
рът	 е	 национален	 турис-
тически	 обект	 -	 паметник	
на	културата,	такъв	проект	
беше	невъзможно	да	бъде	
реализиран	по	заложеното	
от	Община	Дряново	проек-
тиране	 на	 съоръжението.	
Наложи	 се	 препроектира-
не	и	съгласуване	с	всички	

институции,	 нещо,	 което	
отново	не	беше	свършено	
от	 предходната	 админи-
страция.	
	 Това	 забави	 ремон-
та,	 но	 след	 извършване	
на	 всички	 съгласувателни	
процедури	очакваме	в	на-
чалото	 на	 месец	 юли	 да	
започне	 изграждането	 на	

съоръжението	 и	 дейности-
те	по	разчистване	на	тере-
на“,	коментира	Панчев.	
	 На	снимките:
Проектът	 на	 новия	 мост,	
който	води	към	манастира,	
и	снимка	на	стария	преди	
разрушаването	 му	 от	 на-
воднението	 точно	 преди	
една	година

Трифîн Пàнчев: "Отпуñнàти ñà 276 000 левà 
зà ремîнт нà мîñтà äî Дрянîвñкия мàнàñтир"

	 Състав	 на	 Окръжен	
съд	 -	 Габрово	 определи	
мярка	 за	 неотклонение	
„задържане	 под	 стража“		
на	Р.	Й.	 от	Севлиево,	 об-
винен	 в	 държане	 на	 пре-
курсори,	 съоръжения	 и	
материали	 за	 производ-
ство	 на	 наркотични	 ве-
щества	 и	 в	 държане	 на	
метамфетамин.
	 Деянията	 са	 осъщест-
вени	 на	 18	 юли	 2015	 г.	 в	
Габрово,	 но	 след	 като	 Р.	
Й.	е	напуснал	територията	
на	 страната,	 до	 момента	
наказателното	 производ-
ство	по	отношение	на	съ-
щия	е	било	спряно.
	 От	 анализа	 на	 събра-
ните	 до	 момента	 доказа-
телства	 съдът	 счете,	 че	
може	да	се	направи	обос-
новано	 предположение,	
че	 Р.	Й.	 е	 извършител	 на	
престъпленията,	 за	 които	
е	 обвинен	 (за	 по-тежкото	
от	които	законът	предвиж-
да	 наказание	 от	 три	 до	
дванадесет	 години	 лиша-
ване	от	свобода).	
	 Съдебният	 състав	 сче-
те,	 че	 е	 налице	 и	 друга-
та	 изискуема	 от	 закона	
предпоставка	 за	 налага-

не	 на	 най-тежката	 мярка	
за	 неотклонение,	 а	 имен-
но	 -	наличието	на	реална	
опасност	 обвиняемият	 да	
се	 укрие,	 за	 да	 осуети	
започнатото	 срещу	 него	
наказателно	 преследване	
или	да	извърши	друго	пре-
стъпление.
	 Предвид	 изложеното	
съдът	 уважи	 искането	 на	
прокуратурата	 и	 постано-
ви	 „задържане	 под	 стра-
жа”	по	отношение	на	Р.	Й.
	 Определението	 на	 Ок-
ръжен	 съд	 -	 Габрово	 под-
лежи	 на	 обжалване	 или	
протестиране	 пред	Апела-
тивен	съд	-	Велико	Търно-
во	в	3-дневен	срок.			

	 Министерският	 съвет	
прие	 Решение	 за	 удължа-
ване	 на	 срока	 на	 обяве-
ната	 с	Решение	№	325	 от	
14	май	 2020	 г.	 извънредна	
епидемична	обстановка	до	
30	юни	2020	г.
	 П а н д е м и я т а 	 о т	
COVID-19	 продължава	 да	
представлява	тежка	извън-
редна	 ситуация,	 свързана	
с	 общественото	 здраве	
в	 национален	 и	 световен	
мащаб,	се	казва	в	съобще-
нието	на	МС.	Натрупаните	

до	момента	данни	в	стра-
ната	 сочат,	 че	 въведените	
мерки	 по	 отношение	 на	
ранно	откриване,	изолира-
не	и	лечение	на	заболели,	
както	 и	 своевременно	 от-
криване	 и	 карантиниране	
на	 контактни	 лица	 спо-
могнаха	 за	 локализиране	
и	 ограничаване	 разпрос-
транението	на	заболяване-
то	 до	 местни	 епидемични	
взривове.	
	 Прилагането	 на	 про-
тивоепидемични	 мерки	

допринесe	 за	 забавяне	
развитието	 на	 епидемията	
от	 COVID-19	 в	 страната	
и	 намаляване	 на	 натиска	
върху	 системата	 на	 здра-
веопазването.
	 Удължаването	 на	 из-
вънредната	 епидемична	
обстановка	 ще	 спомогне	
чрез	 прилагане	 на	 вре-
менни	 противоепидемич-
ни	 мерки,	 включително	 и	
карантина	 на	 влизащи	 в	
страната	 лица,	 да	 се	 за-
бави	 и	 ограничи	 разпрос-

транението	на	епидемията,	
да	се	създаде	устойчивост	
на	 прилагането	 на	 основ-
ните	мерки,	да	се	подобри	
готовността	 на	 здравната	
и	 социалната	 система	 за	
реакция	 при	 последваща	
вълна	 и	 да	 се	 създаде	
възможност	 за	 промяна	
в	 обхвата	 и	 съдържание-
то	 на	 мерките	 при	 поява	
на	 нови	 научни	 данни	 за	
причинителя,	 пътищата	 на	
предаване,	 начините	 за	
предпазване	и	лечението.

МС реши: Извънреäнàтà епиäемичнà 
îáñтàнîвкà ñе уäължàвà äî 30 юни

	 Биологично	произведе-
ни	продукти	и	био	пчелен	
мед	ще	се	предоставят	по	
схемите	„Училищен	плод“	и	
„Училищно	мляко“	от	след-
ващата	 учебна	 2020/2021	
година.	
	 Това	предвижда	проект	
на	 постановление	 за	 из-
менение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 условията	
и	 реда	 за	 прилагане	 на	
схеми	за	предоставяне	на	
плодове	и	зеленчуци	и	на	
мляко	и	млечни	продукти	в	

учебните	заведения	-	„Учи-
лищен	 плод“	 и	 „Училищно	
мляко“.	
	 По	схемите	ще	се	дос-
тавят	 биологични	 плодове,	
зеленчуци,	 млечни	 про-
дукти	 и	 био	 пчелен	 мед	
в	 детските	 градини,	 учи-
лищата	 и	 центровете	 за	
специална	 образователна	
подкрепа.	
	 Пчелният	 мед,	 който	
ще	 се	 доставя	 в	 учебни-
те	 заведения,	 трябва	 да	
отговаря	 на	 изискванията	

на	 Наредбата	 за	 изисква-
нията	 към	 пчелния	 мед.	
Той	 трябва	 да	 се	 доставя	
в	индивидуални	опаковки	с	
ненарушена	цялост.	
	 Измененията	 в	 наред-
бата	 целят	 и	 стимулиране	
на	родното	производство.
	 Най-малко	50	процента	
от	 доставяните	 плодове	 и	
зеленчуци	ще	бъдат	произ-
ведени	 от	 български	 про-
изводители.

"Училищен меä" пî ñхемàтà 
"Училищен плîä" ще имà нàеñен

Севлиевец в àреñтà зà 
прîизвîäñтвî нà нàркîтици

	 Вчера	 правителството	
одобри	 допълнителни	 раз-
ходи	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерството	на	културата	
за	 2020	 г.	 в	 размер	 на	 5	
000	 000	лв.	Средствата	са	
за	 реализирането	 на	 про-
грами	и	проекти	на	частни	
културни	организации	и	на	
дейци	 и	 творци,	 упражня-
ващи	 свободни	 професии	
в	областта	на	културата	и	
изкуствата	 за	 осъществя-
ване	на	дейност	в	услови-
ята	 на	 извънредна	 епиде-

мична	 обстановка,	 както	
и	 след	 нея.	 2	 200	 000	 лв.	
ще	бъдат	предоставени	на	
НФ	 „Култура“,	 като	 1	 500	
000	 лв.	 са	 предназначени	
за	 подпомогне	 на	 част-
ни	 културни	 организации	
в	 областта	 на	 изкуството	
и	 културата,	 в	 т.	 ч.	 мал-
ки	 авторски	 кина,	 цирк,	
пространства	 за	 изкуства	
и	 др.,	 и	 700	 хил.	 лв.	 за	
малки	 грантове,	 свързани	
с	 отделни	 артисти,	 с	 цел	
да	 бъдат	 провокирани	 из-

яви	 на	 културен	 продукт	
чрез	интернет.	По	програ-
мите	за	създаване	на	нови	
сценични	театрални,	музи-
кални	 и	 танцови	 проекти	
ще	бъдат	отпуснати	по	500	
000	 лв.	 за	 всяка.	 Същите	
средства	 са	 предвидени	
и	за	нова	програма	в	об-
ластта	 на	 визуалните	 из-
куства.	 По	 програмата	 за	
разпространение	 на	 вече	
готов	 музикален,	 танцов	
или	 театрален	 продукт	 са	
предвидени	800	000	лева.

5 милиîнà зà ñвîáîäните твîрци

	 Проектът	на	График	за	
движение	на	влаковете	за	
2021	 г.	 е	 публикуван	 за	
обществено	обсъждане	 на	
сайта	на	националния	же-
лезопътен	превозвач	(www.
bdz.bg).	Предложенията	за	
разписания	 на	 влаковете	
са	представени	отделно	за	
всяко	 едно	 направление.	
Целта	е	клиентите	на	БДЖ	
да	се	запознаят	с	намере-
нията	 на	 дружеството	 за	
разписанието	 на	 влакове-
те	 през	 следващата	 годи-

на	 и	 да	 имат	 достатъчно	
време	 да	 реагират	 с	 ар-
гументирани	 предложения	
към	превозвача	и	съответ-
ните	областни	и	общински	
власти.	Това	ще	даде	въз-
можност	 на	 областните	 и	
общински	 администрации	
също	да	се	запознаят	и	да	
имат	 готови	 предложения	
на	 предстоящите	 срещи	
между	институциите.	Пред-
ложения	 за	 изменения	 до	
31	август	2020	г.	на	e-mail:	
project_bdz@bdz.bg.

БДЖ кàчи рàзпиñàниятà нà 
влàкîвете в интернет, иñкà äà 
чуе преäлîжения и àрãументи

кучета,	заловени		на	тери-
торията	на	страната	мина-
лата	година,	са	осиновени.	
Своя	собственик	са	наме-
рили	4	305	кучета	от	общо	
22	 646	 приютени	 кучета.	
Областите	Бургас,	Перник,	
София	 град,	 Стара	 Заго-
ра	 и	 Русе	 са	 с	 най-голям	
процент	 на	 осиновявания.	
Това	 стана	 ясно	 от	 отче-
та	 за	 изпълнение	 на	 На-
ционалната	 програма	 за	
овладяване	 популацията	
на	 безстопанствените	 ку-

чета	 на	 територията	 на	
България	през	2019	г.	В	263	
общини	в	страната	програ-
мите	 са	 приети,	 а	 общият	
брой	 на	 регистрираните	
приюти	 е	 53.	 Отчита	 се	
положителна	тенденция	за	
осиновяване	на	 български	
животни	и	в	чужбина.
	 Разработена	 е	 стан-
дартна	 оперативна	 про-
цедура	 за	 сертифициране	
при	транспортиране	на	до-
машни	 любимци	 с	 търгов-
ска	цел.

20% îт áезäîмните 

79 пîлîжителни îт 1777 прîáи
	 От	 изследваните	 1777	
проби	79	са	дали	положи-
телен	резултат	за	корона-
вирусна	 инфекция.	 Най-
много	 са	 от	 София,	 Сли-
вен,	Пазарджик	и	Шумен.		
	 Общо	 потвърдените	

до	 този	 момент	 са	 2889,	
от	 които	 активни	 са	 1099.
Излекуваните	до	 този	мо-
мент	са	1623.	В	болниците	
се	намират		161		пациенти	
с	 доказан	 COVID-19,	 като	
13	 от	 тях	 са	 настанени	 в	

интензивни	 структури.	 167	
са	 починалите	 лица,	 при	
които	 е	 доказан	 корона-
вирус.	 При	 последните	 3	
смъртни	 случаи	 е	 имало	
придружаващи	 заболява-
ния.
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СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

рабоТа прЕдлага
салон за красота търси 
маникюристка. Справки 
на тел. 0899/987-535. 
[24, 22]
МайсТор кофраж и ар-
матура търси да назначи 
тел. 0898/421-281. [26, 
14]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0878/44-
55-19. [12, 12]
продаВачка за храни-
телен магазин, закуски, 
кафе се търси на тел. 
0897/889-009. [11, 8]
агроапТЕка Търси слу-

жител с необходимата 
квалификация. Справки 
на тел. 0877/60-14-33. 
[22, 9]
касиЕр за склад за от-
падъци с работно време 
08.00 - 17.00 часа се 
търси на тел. 0885/815-
556. [12, 8]
заВЕдЕниЕ Търси ми-
ячка. Справки на тел. 
0889/406-906. [7, 7]
МЕхана Търси да 
назначи помощник-
кухня. Справки на 
тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 6]
МЕхана Търси да 
назначи сервитьор/
ка. Стартова запла-
та 750 лв. Справки на 
тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 6]
кЕраМичЕн цЕх в село 
Враниловци търси общи 
работници до 50 години. 
Осигурен транспорт от гр. 
Габрово. Справки на тел. 

0888/924-837. [5, 5]
„подЕМ габроВо“ 
ЕООД търси общ работ-
ник. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0893/302-002. [4, 3]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи продавач. 
Справки на телефон   
0887/907-032. [11, 3]
барбЕкюрисТ и хиги-
енистка за ресторант се 
търсят на тел. 0895/952-
954. [3, 2]
бинго зала - Габрово 
търси барманка. При до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0896/604-999. 
[11, 1]
ТъргоВски прЕдсТа-
ВиТЕл, владеещ румън-
ски език, английският е 
предимство, се търси на 
телефон   0888/314-563. 
[12, 1]

   

 З А П О В Е Д
  № ПО-05-15/09.06.2020 г.

 На основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 47ж, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и във връзка със Заповед 
№ РД-46-143/20.03.2020 г. на министъра на земеделието, храни-
те и горите, обн. ДВ., бр. 35 от 10.04.2020 г. и публикувана във 
вестник „Труд”, брой от 13.04.2020 г. (понеделник),

н а р Е ж д а М:
 1. Откривам процедура за провеждане на търг (първа тръжна 
сесия) с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни 
земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област 
Габрово за стопанската 2020-2021 година за отглеждане на ед-
ногодишни полски култури за срок от 5 (пет) стопански години 
и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 
10 (десет) стопански години.
 2. обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по 
общини, землища, имоти, НТП, форма на отдаване (аренда), срок 
за предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е нераз-
делна част от настоящата заповед.
 3. условия за участие: В търга могат да участват физиче-
ски лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, 
посочени в чл. 47в, ал. 1, т. 1-9 от ППЗСПЗЗ за всички или за 
отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.
 4. началната тръжна цена и размер на депозита за 
участие в търга: Началната тръжна цена за отглеждане на едно-
годишни полски култури е определена съгласно Приложение № 1 
- графа 1 към Заповед № РД-46-143/20.03.2020 г. на Министъра 
на земеделието, храните и горите. Началната тръжна цена за 
отглеждане на съществуващи трайни насаждения е определена 
в Приложение № 3 към Заповед № РД-46-143/20.03.2020 г. на 
Министъра на земеделието, храните и горите. В случай, че земите 
от ДПФ са поливни, началната тръжна цена се коригира с коефи-
циент за поливност за Северна България - 1,2;
 Размерът на депозита за участие в търга е определен със За-
повед № РД-46-143/20.03.2020 г. на Министъра на земеделието 
и храните, както следва:
 4.1. за отглеждане на едногодишни полски култури – 20% 
от  определената начална тръжна цена, умножена по площта на 
имота.
 4.2. за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – 20 
лв./дка.
 5. условия за плащане на цената и депозита:
 Плащанията се извършват в български лева, по банков път, 
по сметка на
 обласТна дирЕкция „зЕМЕдЕлиЕ” - габроВо 
 уни крЕдиТ булбанк  

IBAN BG 23 UNCR 70003319713688
BIC UNCRBGSF   
основание: „депозит за участие в търг за имот №………….., в 
землището на ……….”.
 6. Място и срок за получаване на документите за учас-
тие в търга. Документите за участие в търга се получават в ОД 
„Земеделие” - гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 3, стая № 1 
(деловодство), всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. в срок, не 
по-кратък от 30 календарни дни, считано от последната дата 
на публикацията на обявата в местен вестник - до 14.07.2020 
г. включително.
 7. Място и срок за подаване на документи за участие в 
търга: Документите за участие в търга  се подават всеки работен 
ден в ОД „Земеделие” - гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 
3, стая № 1 (деловодство), от 9,00 до 17.30 часа в запечатан 
непрозрачен плик, адресиран до ОД „Земеделие” - Габрово с 
указанието „документи за участие в търг“. срок за подаване 
на документи – до 14.07.2020 г. включително.
 8. Място за получаване на информация за земите от 
дпф - обект на търга:
 Информация за земите - обект на търга, е изложена  в Об-
ластна дирекция „Земеделие” - гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, 
ет. 3, и всички общински служби по земеделие на територията 
на областта, за земите - обект на търга в съответната община, 
както и на интернет страницата на ОД „Земеделие” - гр. Габрово 
- www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo.
 9. Търгът ще се проведе, както следва: Три дни след изти-
чане срока за подаване на офертите - на 17.07.2020 г. от 10,00 
часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Габрово, 
ул. „Брянска” № 30, ет. 3, задължително в присъствие на кан-
дидатите или упълномощени от тях лица. съгласно чл. 47з, 
ал. 3 от ппзспзз, когато лицето участва в търга чрез пъл-
номощник, представя на комисията в деня на провеждането 
на търга (тръжната сесия) оригинал на нотариално заверено 
пълномощно. 
 предоставяне на удостоверение за актуална банкова смет-
ка, издадено от съответната банка, с указанието „сметка за 
възстановяване на депозит“, на комисията в деня на провеж-
дането на търга (тръжната сесия), е необходимо с оглед без-
препятственото и своевременно възстановяване на внесените 
депозити, по реда на чл. 47м, ал. 6 и 8 от ппзспзз, от дирек-
ция „административно-правна, финансово-стопанска дейност 
и човешки ресурси“ при од „земеделие” - гр. габрово.
 10. В случай, че от няколко участника в търга е предложена 
една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с 
явно наддаване по реда на чл. 47л ППЗСПЗЗ, като стъпката за 
наддаване е в размер на един лев от предложената от кандидати-
те цена. 
 11. Сключването на договор за наем или аренда за ползване 
обявените по този ред земеделски земи от ДПФ не гарантира 
подпомагане на земеделските производители по схемите и мерки-
те на Общата селскостопанска политика.

сашко сТанчЕВ /п/ 
Директор на ОД „Земеделие“ - гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на 
земеделието, храните и горите 
Областна дирекция „Земеделие” - Габрово

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Това	 лято	 ще	 се	 про-
веде	 петото	 издание	 на	
Gabrovo	 Innovation	 Camp.	
Той	 ще	 има	 по-различен	
формат,	 т.	 нар.	 хакатон,	
като	 целта	 е	 да	 се	 изра-
боти	мобилно	приложение	
само	за	Габрово,	което	ще	
може	 да	 се	 ползва	 без-
платно	от	гражданите.
	 Голямата	 награда,	 коя-
то	 ще	 получи	 отборът	 по-
бедител,	 е	 10	 000	 лева.	
Наградата	 е	 осигурена	 от	
Община	 Габрово,	 „Стемо“	
ООД,	„Сиентиа“	АД	и	„Гра-
фиксофт“	ООД.
	 Партньори	 на	 събити-
ето	 са	 Областен	 инфор-
мационен	 център,	 Общи-
на	 Габрово	 и	 Иновейшън	
Стартър	Бокс.	
	 Какво	 е	 това	 хакатон,	
коментира	 Маринела	 Съ-
бева	 -	 директор	 на	 ОИЦ:	
„Хакатон	 е	 събитие,	 чийто	
резултат	 е	 някакво	 тех-
нологично	 решение.	 Тази	

година	ще	търсим	като	ре-
шение	 от	 отборите,	 кои-
то	ще	участват,	създаване	
на	 мобилно	 предложение,	
което	 да	 е	 приложимо	
конкретно	 и	 само	 за	 Об-
щина	Габрово.
	 	 	 	 Хакатоните	 обичайно	
са	 от	 отворен	 и	 затворен	
тип.	Тези,	 които	 са	 от	 за-
творен	тип,	обикновено	са	
48	 часа.	 Участниците	 се	
събират	 в	 дадена	 сграда	
или	 помещение,	 като	 48	
часа	не	излизат	и	работят	
заедно.
	 Не	 сме	 предвидили	
такъв	 хакатон,	 предвид	
обстановката	 и	 нейната	
неяснота.	 Ще	 правим	 ха-
катон	 от	 отворен	 тип,	 той	
може	 да	 бъде	 с	 различна	
продължителност	и	се	про-
вежда	 в	 по-голямата	 си	
част	онлайн.
	 Три	 ще	 са	 темите,	 по	
които	ще	работят	участни-
ците	-	„Код	зелено“,	„Граж-
даните.нет“	 и	 „Туризъм@
Габрово“.	Те	ще	бъдат	фор-

мирани	 в	 отбори	 от	 2	 до	
5	 човека,	 като	 няма	 огра-
ничение	 за	 възрастта	 на	
участниците.	Единственото	
ни	 изискване	 е	 да	 бъдат	
физически,	 а	 не	юридиче-

ски	лица“.
	 Участниците	ще	имат	1	
месец	да	се	регистрират	-	
от	10	юни	до	9	юли,	а	след	
това	от	10	до	17	юли	те	ще	
работят	 с	 ментори,	 опре-

делени	 от	 Община	 Габро-
во	 и	 Иновейшън	 Стартър	
Бокс.	 Важно	 е	 идеите	 на	
участниците	да	бъдат	инте-
ресни	и	полезни	за	Габро-
во.
	 След	 този	 период	 ще	
бъде	 направена	 първата	
селекция	 на	 отборите	 и	
от	всички	записали	се	ще	
бъдат	 избрани	 5	 отбора,	
които	 ще	 продължат	 да	
разработват	своите	мобил-
ни	 приложения	 съвместно	
с	 професионалисти,	 които	
да	 им	 помогнат.	 Изисква-
нето	е	накрая	на	хакатона	
да	 бъдат	 представени	 ра-
ботещи	 приложения,	 а	 не	
прототипи.
	 „Работата	 им	 ще	 про-
дължи	 до	 10	 септември,	
като	 през	 този	 период	
всички	 срещи	 с	 ментори-
те	 и	 цялата	 дейност	 ще	
бъде	 само	 онлайн.	Ще	 се	
съберат	 за	 пръв	 път	 за-
едно	 на	 11	 септември	 в	
Габрово,	 когато	 ще	 бъдат	
представени	техните	пред-

ложения	 и	 награждаване	
на	 отборите.	 Замисляме	
голяма	 награда,	 така	 че	
да	 привлечем	 експерти,	
които	 да	 предложат	 нещо	
работещо.	 Наградата	 е	 10	
хил.	лв.	и	се	осигурява	от	
Община	Габрово	и	няколко	
фирми.	
	 Разработили	 сме	 спе-
циални	критерии	за	оценка	
на	 приложенията,	 за	 да	
бъдем	 сигурни	 в	 тяхното	
качество.	Дори	има	базова	
основа	от	точки,	които	ако	
те	 не	 успеят	 да	 преминат,	
няма	 да	 могат	 да	 полу-
чат	наградата.	В	условията	
сме	 записали,	 че	 отборът,	
който	 получи	 наградата,	
поне	 в	 рамките	 на	 6	 ме-
сеца	 да	 поддържа	 прило-
жението,	 докато	 то	 навле-
зе	 в	 същинската	 си	 фаза	
на	 приложение.	То	 остава	
безплатно	 за	 ползване	 от	
гражданите,	 авторските	
права	 са	 на	 създателя	 на	
приложението.
	 Един	 от	 менторите	ще	

бъде	 изпълнителният	 ди-
ректор	на	 „Хюлет	Пакард“	
за	 България,	 ще	 имаме	
ментор	 от	 Силиконовата	
долина.	Очакваме	съгласи-
ето	и	на	експерт	от	Евро-
пейската	комисия“,	обясни	
Маринела	Събева.
	 През	годините	Gabrovo	
Innovation	 Camp	 натрупа	
сериозен	опит,	множество	
партньори	и	повече	от	300	
участници,	които	работиха	
по	 13	 разнообразни	 пре-
дизвикателства.	 Привле-
чени	 бяха	 25	 ментори	 -	
професионалисти	 в	 много	
области	 на	 обществения	
живот,	 събраха	 се	 около	
20	 иновативни	 идеи,	 част	
от	 които	 се	 реализира-
ха	в	рамките	на	различни	
инициативи	 и	 проекти	 на	
Община	 Габрово.	 Gabrovo	
Innovation	 Camp	 бе	 отли-
чен	за	национален	победи-
тел	в	конкурса	Европейски	
награди	 за	 насърчаване	
на	 предприемачеството	
през	2018	година.

10 000 нàãрàäà зà мîáилнî прилîжение, áезплàтнî зà ãрàжäàни

	 Като	 гледах	 камерния	
протестен	митинг	пред	Ми-
нистерския	 съвет,	 органи-
зиран	 от	 Мая	 Манолова,	
с	който	тя	иска	оставката	
на	правителството,	си	ми-
сля	колко	правдив	е	юно-
шата	 Христо	 Смирненски	
в	 неговата	 „Приказка	 за	
стълбата”.	
	 Макар	и	съвсем	млад,	
той	 успял	 да	 презре,	 че	
всеки,	 издигнал	 се	 в	 по-
литиката,	 забравя	 откъде	
е	 тръгнал.	 Според	 мен	 и	
Мая	 Манолова	 -	 един	 от	
изявените	 български	 по-

литици	 днес,	 вече	 е	 заб-
равила	 откъде	 тръгна	 в	
политиката.	А	тя	тръгна	от	
редиците	 на	 БСП.	 И	 ако	
тя	днес	желае	да	защита-
ва	 трудовите	 хора,	 тряб-
ваше	да	се	върне	в	БСП,	
защото	 пак	 според	 мен	
тази	 партия	 вече	 повече	
от	 един	 век	 защитаваше,	
защитава	 и	 днес	 после-
дователно	 интересите	 на	
трудовите	хора	у	нас.	За-
това	 и	 аз	 вече	 почти	 70	
години	 членувам	 в	 тази	
партия.
	 Ако	 действително	Мая	

Манолова	 искаше	 да	 за-
щитава	 нуждаещите	 се	
хора	 у	 нас,	 тя	 трябваше	
да	 си	 остане	 национален	
омбудсман,	 където	 има-
ше	широка	възможност	да	
го	 прави.	 Тя	 сама	 избра	
друго	–	да	прави	камерни	
протестни	митинги	с	иска-
не	оставката	на	правител-
ството	 ни.	Но	 да	 се	 иска	
днес	 оставката	 на	 прави-
телството,	 много	 прилича	
на	 онзи	 майстор-занаят-
чия	от	Габрово,	който	още	
предния	 ден	 отишъл	 на	
панаира	с	чирака	си,	под-

редили	сергията	за	другия	
ден	 и	 легнали	 до	 нея	 да	
я	 пазят.	 И	 за	 да	 заспят	
по-лесно,	майсторът	пред-
ложил	 на	 чирака	 си	 да	
си	 говорят	за	 това,	 което	
няма	 да	 стане	 на	 другия	
ден.	 И	 започнал	 първи.	
„Добре	 е	 утре	 да	 дойдат	
много	клиенти	и	да	прода-
дем	 всичката	 стока,	 ама	
няма	да	стане.“
	 И	 според	мен	 искане-
то	 на	 Мая	 Манолова	 ос-
тавката	на	правителството	
днес	 е	 дайте	 да	 си	 гово-
рим	за	това,	дето	не	може	

и	 няма	 да	 стане.	Точно	 в	
този	момент	няма	никакви	
причини	да	се	иска	остав-
ката	 на	 правителството.	
Дори	и	в	тежките	условия	
на	пандемията	то	съхрани	
финансовата	 стабилност	
на	 държавата	 и	 икономи-
ката	 ни.	 Правителството	
няма	 намерения	 само	 да	
подаде.	А	в	момента	няма	
политическа	 сила	 у	 нас,	
която	може	да	изведе	хо-
рата	на	улицата	да	го	при-
нудят	да	си	даде	оставка-
та.
	 Чудя	се	Мая	Манолова	

не	вижда	ли	какво	стана	с	
всички	ония	изявени	ръко-
водители	на	БСП	като	Ни-
колай	 Капов,	 Александър	
Маринов,	 Георги	 Кадиев,	
Таня	 Дончева	 и	 други,	
на	 които	 не	 си	 спомням	
имената	 вече,	 които	 на-
пуснаха	 БСП	 и	 основаха	
свои	 партии.	 Всички	 те	
излязоха	от	политиката,	а	
имената	 на	 техните	 пар-
тии	вече	са	забравени	от	
всички.	Не	съм	пророк	да	
предвиждам,	 но	 това	 оч-
аквам	да	се	случи	и	с	Мая	
Манолова	в	бъдеще.

	 Като	 стар	 човек	 съ-
ветвам	 Мая	 Манолова	 да	
се	върне	в	БСП.	Партията	
има	 нужда	 от	 такъв	 под-
готвен	 политик	 като	 нея.	
Съветвам	 я	 също	 да	 не	
пръска	 парите	 си	 за	 ор-
ганизиране	 на	 протестни	
митинги	 от	 20-30	 човека,	
някои	 от	 които	 вече	 са	
професионални	 протес-
тиращи,	 а	 да	 дари	 тези	
средства	 на	 болните	 у	
нас.	 Това	 ще	 бъде	 едно	
хуманно	 дело	 от	 нейна	
страна.

Ангел Ангелов
гр. Габрово

адрес „100 вести“

И Мàя Мàнîлîвà ñе изкàчи нà върхà нà ñтълáàтà 
нà Смирненñки и тàм зàáрàви îткъäе е тръãнàлà!



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 11 юни 2020 г., година XVI, брой 22 (3285)

 
 

11 ч *	Св.	апли	Вартоломей	и	Варнава.	Св.	
Богородица	“Достойно	есть”.	Св.	Лука	Изповедник,	
архиеп.	Симферополски
12 п	 Преп.	Онуфрий	Велики.	Преп.	Петър	Атон-
ски	(Блажи	се)	(Тип.	478,	забележка	III)
13 с	 Св.	мчца	Акилина.	Св.	Трифилий,	еп.	Ни-
козийски	(Отдание	на	Петдесетница)	(Тип.	с.	478)						
14 н U 1 Неделя след Петдесетница   на Всич-
ки светии. Св. прор. Елисей. Св. Методий, патр. 
Цариградски. Гл. 8, утр. ев. 1, ап. Евр. 11:33-12:2 
(с. 70), лит. ев. Мт 10:32-33 (Петрови заговезни) 
(Тип. с. 479)
15 п	 Св.	прор.	Амос.	Св.	мчк	Исихий	Доростол-
ски.	Св.	Ефрем,	патр.	Сръбски,	българин	(Начало	на	
Петровия	пост)
16 в	 Св.	Тихон	чудотворец,	еп.	Аматунтски.	Пре-
насяне	мощите	на	св.	Теофан	Затворник
17 с	 Св.	мчци	Мануил,	Савел	и	Исмаил.	Св.	
мчк	Манасий	Габровски
  18 ч	 Св.	мчци	Леонтий,	Ипатий	и	Теодул

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
11 - 18 юни

ХРИСТИЯНИ

 На 19 юни в рамките на 
благотворителния бал на стро-
ителите и архитектите ще се 
проведе и концерт в помощ на 
патриаршеската катедрала „Св. 
Александър Невски“. В него ще 
вземат участие известни родни 
изпълнители. Събитието, което 
ще се проведе в хотел „Ма-
ринела“, е под патронажа на 
Св. Синод на БПЦ. По време 
на проявата ще се проведе 
томбола, търг с предмети на 
изкуството и ще се раздадат 10 
приза на компании за строител-
ство, инвестиции и архитектура.
 Благотворителното събитие 

е част от мащабна дарителска 
кампания за набиране на сред-
ства за ремонта на най-голе-
мия православен храм у нас. 
Дарения могат да се правят и 
чрез DMS номер 17 777 с текст 
NEVSKI (цена 1 лв.). 
 В началото на март т. г. 
стартира благотворителната 
кампания „За величието на хра-
ма“ за набиране на средства за 
ремонт и реставрация на патри-
аршеската катедрала „Св. Алек-
сандър Невски“ в столицата. Тя  
се организира от Св. Синод на 
Българската православна църк-
ва и БНТ.

ДВЕРИ на пРаВослаВИЕто
 Върховният	 съд	 на	Тур-
ция	 ще	 започне	 на	 2	 юли	
делото	 за	 признаване	 за	
недействителен	подписа	на	
Кемал	 Ататюрк	 от	 1934	 г.	
за	 превръщането	 на	 „Св.	
Софѝя“	 в	 музей,	 съобщава	
Orthodox	 Times.	 Подписът	
на	 основателя	 на	 турската	
република	 се	 оспорва	 от	
Асоциацията	 за	 поддръжка	
на	 древните	 паметници	 и	
околната	 среда	 в	 Турция.	
Ако	съдът	прецени,	че	под-
писът	на	Ататюрк	под	 този	
указ	 е	 фалшив,	 това	 ще	
даде	 възможност	 да	 стар-
тира	 процес	 за	 превръща-
нето	на	„Св.	Софѝя“	в	джа-
мия,	за	което	няколко	пъти	

призова	Реджеп	Ердоган.
	 Проправителственият	
турски	 вестник	 „Хюриет“	
писа	в	началото	на	юни,	че	
инициативата	 изхожда	 лич-
но	 от	 президента	 на	 стра-
ната.	„И	молитвата,	и	стихът	
за	 завоюването	 от	 Кора-
на	 могат	 да	 се	 прочетат	 в	
храма	 „Св.	Софѝя“.	Нашата	
нация	трябва	да	се	реши	на	
това.	Храмът	може	да	про-
дължи	да	приема	туристи	и	
като	 джамия,	 както	 е	 сега	
със	 Синята	 джамия.	 Нужна	
е	 деликатност	 по	 този	 слу-
чай.	 Проучете	 въпроса	 за	
„Св.	 Софѝя“	 и	 ще	 говорим	
по-късно	 за	 това“,	 цитира	
вестникът	изказване	на	Ер-
доган	 от	 3	 юни	 на	 заседа-

ние	на	Централния	комитет	
на	неговата	партия.
	 Според	 изданието	 той	
е	отбелязал	също,	че	„не	е	
нужно	да	се	бърза,	отнача-
ло	трябва	да	проучим	този	
въпрос“.	 Ердоган	 предла-
га	 като	 компромис	 храмът	
„Св.	 Софѝя“	 да	 се	 нарече	
официално	джамия,	а	в	съ-
щото	 време	 да	 се	 запази	
статутът	му	на	музей,	за	да	
бъде	посещаван	от	туристи.
	 През	март	миналата	го-
дина	 Ердоган	 отново	 лан-
сира	 тази	 идея,	 но	 тогава	
предлагаше	„Св.	Софѝя“	да	
стане	 джамия	 и	 да	 загуби	
статута	 си	 на	 музей,	 като	
„входът	стане	безплатен	за	
туристите	от	всички	изпове-

дания“,	но	и	тогава	това	ос-
тана	 без	 последствия.	 По-
пулистката	идея	на	турския	
президент	 среща	 съпроти-
ва	по	няколко	направления.	
От	финансова	гледна	точка	
лишаването	на	„Св.	Софѝя“	
от	 статута	 ѝ	 на	 музей	 ще	
донесе	 сериозни	 загуби,	
тъй	 като	 това	 е	 един	 от	
най-посещаваните	 културни	
паметници	 в	 света,	 като	
дневно	 в	 него	 влизат	 над	
десет	 хиляди	 души.	 При-
ходите	 само	 от	 входния	
билет	 надхвърлят	 петдесет	
милиона	 долара.	 Поради	
тази	причина	в	новия	план	
на	Ердоган	статутът	на	му-
зей	 на	 „Св.	 Софѝя“	 оста-
ва	 непроменен.	 Това	 оба-

че	 поражда	 съпротива	 от	
религиозно	 естество	 сред	
консервативните	привърже-
ници	на	тази	идея,	за	които	
е	 неприемливо	 влизането	
в	 действаща	 джамия	 да	 е	
платено	 и	 тя	 да	 е	 свобод-
но	 достъпна	 за	 туристи	 от	
всички	 изповедания.	 Идея-
та	досега	срещаше	и	силна	
политическа	 съпротива	 не	
само	 от	 страна	 на	 Гърция,	
но	 и	 на	 международната	
общност	и	преди	всичко	на	
САЩ.	 Последната	 литургия	
в	„Св.	Софѝя“	е	отслужена	
на	29	май	1453	г.	След	това	
„Св.	Софѝя“	е	превърната	в	
джамия,	 а	 през	 1935	 г.,	 по	
решение	на	Кемал	Ататюрк,	
става	музей.

СВ. ДИОНИСИЙ 
АЛЕКСАНДРИЙСКИ 

	 Из	 писмото	 на	 свщмчк	 Дио-
нисий	(†	264	г.),	епископ	Алексан-
дрийски,	за	времената	на	гонения	
и	 епидемията	 на	 т.	 нар.	 Кипри-
анова	 чума.	 Болестта,	 поразила	
Римската	 империя	 през	 III	 век,	
остава	 в	 историята	 с	 името	 на	
Св.	 Киприан	 Картагенски,	 кой-
то	 описва	 нейните	 симптоми.	 От	
тази	 заразна	 болест	 в	 Рим	 уми-
рали	ежедневно	около	пет	хиляди	
души.	 Св.	 Дионисий	 пише,	 че	 в	
Александрия	 не	 са	 останали	 жи-
тели,	 по-възрастни	 от	 четириде-
сет	 години.	В	това	сурово	време	
Александрийският	епископ	описва	
поведението	 на	 християните	 и	
тяхното	 отношение	 към	 смъртта:	
не	лекомислено	и	самоуверено,	а	
подражавайки	на	Христос	 –	 като	
горчивата	чаша,	която	те	изпиват	
от	любов	към	страдащите	ближни.	

	 „...	 След	 кратко	 прекъсване	
върху	 нас	 се	 стовари	 тази	 бо-
лест;	 за	 тях	 (езичниците)	 това	
беше	 най-страшното	 от	 всички	
страшни	 неща,	 най-жестоката	 от	
всички	беди	и	както	казва	техният	

собствен	 писател,	 изключително	
събитие,	 което	 никой	 не	 можел	
да	 очаква.	 За	 нас	 то	 не	 беше	
такова;	 както	и	в	другите	случаи	
Господ	ни	изпитваше	и	каляваше.	
Болестта	 не	 ни	 заобикаляше,	 но	

поразяваше	повече	езичниците.
	 Много	от	нашите	братя	поради	
изобилно	 милосърдие	 и	 движе-
ни	 от	 братолюбие,	 без	 да	 жалят	
себе	 си,	 се	 подкрепяха	 взаимно,	
без	 да	 се	 страхуват,	 посещаваха	
болните,	 безотказно	 им	 служеха,	
грижеха	 се	 за	 тях	 заради	 Хрис-
тос,	 радостно	 умираха	 заедно	 с	
тях;	изпълваха	се	с	чуждото	стра-
дание,	заразяваха	се	от	ближните	
и	с	готовност	поемаха	върху	себе	
си	 техните	 страдания.	 Мнозина,	
грижейки	 се	 за	 болните	 и	 под-
крепяйки	 другите,	 сами	 умираха,	
приемайки	смъртта	вместо	тях...
	 Така	 си	 отиваха	 от	 живота	
най-добрите	от	нашите	братя:	све-
щеници,	 дякони,	 миряни.	 Обсип-
ваха	ги	с	похвали,	защото	такава	
смърт,	 възможна	 само	 поради	
велико	благочестие	и	силна	вяра,	
се	смятала	за	равна	на	мъчениче-
ската“.
	 Из:	 Евсевий	 Кесарийски,	
„Църковна	история“,	кн.	7

 - Как възникна идея-
та Ви за построяване на 
православен храм?
	 -	Идеята	за	построява-
нето	на	 храма	дойде	пре-
ди	много	години,	още	през	
2000	 г.,	 но	 първите	 стъпки	
към	реализация	започнаха	
през	2003	година.
 - Защо искахте точно 
храм да се построи, а не 

например социален дом, 
кухня?
	 -	 Това	 започна	 много	
необичайно,	 по	 духовен	
призив	 от	 Св.	 Йоан	 Рил-
ски.
	 Бях	в	Истанбул	и	пре-
живях	 много	 странен	 сън.	
Намирах	се	в	някакво	съ-
дилище	и	там	трима	мъже,	
облечени	 в	 дълги	 роби,	
говореха	 помежду	 си.	 Аз	
чух	само	последните	думи	
на	 единия	 от	 тях:	 „Хвър-
лете	го	да	се	мъчи,	после	
ще	 прави…“.	 През	 същата	
нощ	 ме	 обхванаха	 много	
силни	 бъбречни	 болки	 и	
до	 ранни	 зори	 обикалях	
с	приятели	болниците,	 до-
като	 някъде	 ме	 приемат	
и	 ми	 окажат	 помощ.	 Кри-
зата	 отмина,	 прибрах	 се	
в	 България	 и	 животът	 ми	
продължи,	както	преди.
	 След	близо	една	 годи-
на	 влизам	 аз	 в	 храм-па-
метника	 „Св.	 Александър	
Невски“	и	виждам	един	от	
трите	 образа	 в	 моя	 сън.	
Питам	 църковния	 служи-
тел	 кой	 е	 този	 светец,	 а	
той	 отговаря,	 че	 това	 е	
Св.	 Йоан	 Рилски.	 Нямам	
обяснение	 как	 точно	 се	 е	
зародила	 идеята	 за	 църк-
вата,	 но	 тя	 ясно	 изкрис-
тализира,	след	като	видях	
иконата	 в	 храма.	 Мисля,	

че	 така	 е	 било	 отредено.	
Не	бива	човек	с	дребните	
си	нещица	или	приноси	да	
се	фаворизира.
 - Разбрах, че сте се 
кръстили на 25-годишна 
възраст. Свързвате ли 
това осъзнато приемане 
на Св. Кръщение с жела-
нието Ви да строите църк-
ва?
	 -	Моята	 прабаба	 беше	
силно	 вярваща.	 Тя	 живе-
еше	 на	 село	 и	 до	 90-ата	
си	 година	всеки	петък	из-
минаваше	 пеша	 по	 10	 км,	
за	 да	 отиде	 на	 църква.	
Преминаваше	го	на	отива-
не	 и	 на	 връщане.	 Целият	
ни	род	е	такъв,	фамилията	
на	баща	ми	е	от	Калофер,	
а	 те	 са	 вярващи	 българи.	
След	 направеното	 от	 мен	
„откритие“	 в	 патриарше-
ската	 катедрала	 отидох	
в	 Рилския	 манастир,	 пок-
лоних	 се	 на	 мощите	 на	
Св.	 Йоан	 Рилски	 и	 след	

това	си	обещах	да	напра-
вя	църква.	Кмет	на	София	
тогава	беше	Стефан	Софи-
янски.	Минахме	по	всички	
административни	 проце-
дури.	 Направихме	 проект	
-	 той	 е	 дело	 на	 архитект	
Явор	Дичев.	Мога	да	отбе-
лежа,	 че	 точно	 с	 този	 си	
проект	той	спечели	награ-
дата	 „Проект	 на	 година-
та”.	 Направихме	 идейния	
проект,	 представихме	 го,	
посочихме	 мястото,	 одо-
бриха	 го.	И	 всичко,	 което	
направихме,	 принадлежи	
на	Българската	православ-
на	 църква.	 Разрешението	
за	 строеж	 е	 извадено	 и	
на	мое	име	-	като	човека,	
който	ще	изпълнява	техни-
ческите	функции,	и	на	БПЦ	
-	като	първоучастник.
	 Първоначално	 имахме	
идея	църквата	да	се	казва	
„Свети	Дух“.	Но	после	пре-
осмислихме	 името	 с	 тога-
вашния	 софийски	 викарий	

(сега	митрополит)	Николай	
и	решихме	храмът	да	бъде	
посветен	на	празника	Въз-
несение	Господне.	Силният	
аргумент,	 който	 натежа,	
беше,	 че	 в	 близост	 има	
друг	 храм,	 посветен	 на	
Св.	Троица.	Взехме	всички	
разрешителни	и	започнах-
ме	строежа.
 - Как избрахте или по-
точно подбрахте църков-
ното настоятелство?
	 -	 Църковното	 настоя-
телство	 го	 предложи	 тога-
вашният	 кмет.	 Това	 бяха:	
Джоко	 Росич,	 Йордан	 Ва-
силев	(съпруг	на	поетесата	
Блага	 Димитрова),	 Бойко	
Борисов,	 който	 впослед-
ствие	 стана	 кмет	 и	 ми-
нистър-председател.	 Меж-
дувременно	 дядо	 Николай	
назначи	 свещеник,	 който	
да	 отговаря	 за	 строежа	 и	
за	храма.	Така	се	запознах	
с	отец	Валентин	Тупаров.

продължава на стр. 4

Лъчезàр Никîлîв: „Пî-ценнî е 
чîвек äà äàрявà îт зàлъкà ñи, 
îткîлкîтî îт излишъкà ñи”

СофИйСкА мИтрополИя
ИНтЕрВю И СНИмкИ: ВЕСЕлА ИгНАтоВА

 тази година столичният храм „Възнесение Гос-
подне“ навърши 10 години от освещаването си. 
Главен инициатор, организатор и основен дарител 
на храма е г-н лъчезар николов.
 Разговаряме за мотивите, които са го подбу-
дили да предприеме това нелеко начинание, за съ-
пътстващите го трудности по извървения път на 
храмостроителството, за моралните ценности и 
дарителството в България.

Блàãîтвîрителен кîнцерт и търã в 
пîлзà нà „Св. Алекñàнäър Невñки”

Св. Диîниñий Алекñàнäрийñки зà хриñтияните пî време нà Киприянîвàтà чумà (264 ã.)

Турция преäприемà ñтъпки зà превръщàнетî нà „Св. Сîфѝя” в äжàмия

отец Валентин тупаров и г-н лъчезар николов
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ДВЕрИ НА прАВоСлАВИЕто

МИТРОПОЛИТ НА 
АРГОЛИДА НЕКТАРИЙ
	 Изминаха	два	месеца	от	въ-
веждането	 на	 ограничителните	
мерки	в	нашата	страна,	от	кои-
то	не	беше	подмината	и	нашата	
църква.	Макар	 че	 този	 период	
беше	особено	скръбен	за	хрис-
тияните,	 които	 бяха	 лишени	 от	
богослужебните	 последования	
и	 особено	 от	 божествената	
Литургия,	 за	 свещениците	 той	
беше	много	по-тежък.
	 Принудихме	 се	 да	 служим	
без	 народа,	 в	 празни	 църк-
ви	 и	 всичко,	 което	 означава	
това.	Тази	 болка	 и	 скръб	 оба-
че	станаха	непоносими	заради	
постоянните	 атаки,	 идващи	 не	
толкова	 извън	 Църквата,	 а	 от	
членове	на	Църквата.	В	социал-
ните	медии	 се	разпространиха	
безброй	 текстове,	 чиито	 авто-
ри,	 за	 съжаление,	 в	 повечето	
случаи	 избираха	 анонимността	
(питам	 се:	 Защо?	От	 какво	 се	
страхуват?	Толкова	ли	са	страх-
ливи?	 Нищо	 ли	 не	 им	 говорят	
думите	на	Христос	в	съдилище-
то:	 „Аз	 открито	 говорих“,	Йоан	
18:20).	Нямаше	никаква	мяра	в	
тези	гласове	и	в	шумния	начин,	
по	 който	 мнозина	 мислеха,	 че	
трябва	да	защитават	Църквата.
	 Забележително	е,	че	в	про-
дължение	на	няколко	дни	бяхме	
залети	 от	 съобщения-протести	
с	приблизително	еднакви	думи.	
И,	 разбира	 се,	 всички	 бяха	
насърчени	 от	 някой	 „старец“.	
Приличаха	на	лозунги…	И	така,	
в	тези	съобщения	се	повтаряше	
следният	 мотив:	 „Вие	 сте	 пре-
датели.	 Отрекохте	 се	 от	 Хрис-
тос.	 Разделяте	 Църквата.	 Ще	
загубите	 душата	 си.	 Подайте	
оставка.	 Вие	 сте	 отлъчени.	 За	
да	 не	 загубите	 мястото	 си,	 се	
подчинихте	на	безбожното	пра-

вителство“	и	т.	н.,	и	т.	н.	Прежи-
вях	 и	 по-лошо:	 някакъв	 човек	
ми	 се	 обади	 по	 телефона	 и	
започна	да	крещи,	да	ме	псува	
с	думи	от	улицата.	Три	пъти	ме	
прати	 „по	 дяволите“…	 Защо?	
Отнел	съм	му	Христос	и	не	 го	
оставям	 да	 се	 причасти!	 Този	
обсебен	човек	и	толкова	други	
подобни	 на	 него	 се	 чувстват	
готови	 да	 пристъпят	 към	 при-
частие!
	 От	друга	страна,	скръбта	ни	
стана	непоносима	и	от	многос-
ловието	 и	 празнословието	 на	
някои	 клирици	 и	 особено	 на	
известните	защитници	на	Църк-
вата,	 които	 хвърляха	 огън	 и	
жупел	върху	всички.	На	Велики	
петък	сутринта,	времето,	когато	
Христос	 „страда	 заради	 нас“,	
клирици	 да	 кълнат	 епископите	
и	синода!	И	същите	тези	клири-
ци,	 сякаш	 нищо	 не	 е	 станало,	
на	 следващия	 ден	 отиват	 да	
служат	и	да	казват:	„Сред	пър-
вите	 спомени,	 Господи,	 нашия	
епископ…“,	 и	 да	 служат	 върху	
антиминса,	 носещ	 подписа	 на	
техния	 епископ!	 Наистина,	 не	
мога	да	го	разбера…
	 Оставям	 настрана	 „поуче-
нията,	 изобличенията,	 напът-
ствията“	 на	 миряните	 членове	
на	Църквата	към	синода,	епис-
копите	и	клириците.	Хора,	кои-
то	не	са	отваряли	Св.	Писание	
и	 единствената	 им	 „духовна“	
храна	 са	 религиозни	 списания	
и	 вестници	 с	 ниско	 качество,	
имат	 претенцията	 от	 оглаша-
вани	да	станат	оглашаващи,	от	
ученици	–	учители.	Св.	Василий	
Велики	е	забелязал	това	преди	
повече	от	1	700	 години,	когато	
виждал	 строителя,	 зарзават-
чията	 и	 бакалина	 на	 своето	
време	 да	 „богословстват“	 вър-
ху	 такива	 сложни	 богословски	
теми	 като	 догмата	 за	 Светата	
Троица.	 Въпроси,	 които	 дълго	
време	са	вълнували	поместни	и	

вселенски	събори,	 върху	 които	
са	 се	 водели	 безкрайни	 раз-
говори	и	спорове,	за	овчаря	и	
дърводелеца	са	били	пределно	
ясни,	а	от	Св.	Василий	Велики	
се	 е	 очаквало	 от	 пастир	 да	
стане	 неопитно	 агне	 и	 да	 ги	
последва!	 Въпросът	 на	 него-
вия	приятел	и	съподвижник	Св.	
Григорий	Богослов	е	много	ак-
туален	и	днес,	затова	го	отпра-
вям	към	всички	новопоявили	се	
„богословстващи“	 в	 интернет,	
които	искат	да	наложат	възгле-
дите	си:	„Към	какъв	генералски	
пост	се	стремиш,	след	като	се	
числиш	към	редниците?“.
	 Какво	 да	 правим,	 братя	
мои?	 Незнаещите	 имат	 нужда	
от	обучаване,	а	не	да	застават	
на	мястото	на	учителя.
	 Ни	 най-малко	 не	 подце-
нявам	 миряните.	 Има	 миряни	
(учители	по	богословие,	пропо-
ведници,	университетски	препо-
даватели),	 които	 осъществяват	
голямо	 дело	 в	 полза	 на	Църк-
вата.	Те	 познават	 дълбоко	 Св.	
Писание,	 отците,	 православна-
та	 традиция	 и	 тяхната	 дума	 е	
много	 ценна.	 Мисля,	 че	 никой	
епископ,	 нито	 самият	 синод	 е	
отказвал	 сътрудничество,	 нито	
е	 подценявал	 техния	 принос	
при	 разрешаването	 на	 трудни	
богословски	 и	 пастирски	 про-
блеми.	Имам	предвид	хора,	за	
които	 богословието	 е	 пълна	
мъгла,	но	това	не	им	пречи	да	
се	сравняват	със	Св.	Атанасий	
Велики	 и	 да	 настояват	 Църк-
вата	да	се	подчини	на	техните	
преценки	 и	 искания.	 Един	 чо-
век	 ми	 писа:	 „Защо	 говорите	
това	 и	 правите	 това	 и	 това?!	
Не	 сте	 ли	 чели	 Откровението	
на	 Св.	 Йоан	 Богослов?“.	 От-
говорих	 му:	 „Понеже	 съм	 чел	
Откровението,	 затова	 говоря	и	
постъпвам	 така.	 Освен	 ако	 не	
сме	чели	различни	неща…“.
	 (Тук	 само	 искам	 да	 споме-

на	 нашия	 съвременен	 светец	
Ефрем	Катунакиот.	Той	можеше	
в	 продължение	 на	 часове	 да	
ти	 говори	по	духовни	въпроси,	
за	 молитвата,	 послушанието	 и	
т.	 н.	 Щом	 обаче	 му	 поставиш	
богословски	 въпрос,	 спираше.	
„Чедо,	 аз	 не	 съм	богослов.	Не	
мога	 да	 преценявам	 за	 догма-
тическите	въпроси,	може	да	се	
объркам	 и	 да	 направя	 догма-
тическа	грешка.	Иди	при	о.	Ге-
орги	Капсанис,	при	о.	Емилиан	
Симонопетрит.	Те	са	богослови	
и	 знаят“.	 Това	 е	 поведението	
на	светците.	Свято	смирение	и	
себепознание,	 осъзнаване	 на	
границите…)
	 А	сега	бих	искал	да	разгле-
дам	някои	от	въпросите,	които	
предизвикаха	 протести	 и	 про-
блеми.
	 Ограничителните	 мерки	 оч-
аквано	 предизвикаха	 протести	
и	 в	 църковните	 среди.	 Проя-
виха	се	много	крайности	и	не-
разумна	 ревност,	 които	 показ-
ват	 най-малкото	 несигурност.	
Затварянето	 на	 църквите	 се	
свърза	с	гоненията	при	Нерон,	
Диоклетиан	и	 т.	 н.	Личното	ми	
мнение	 е,	 че	 тези	 мерки	 мо-
жеха	да	бъдат	и	по-меки,	както	
станаха	 във	 втората	 фаза:	 да	
има	строги	правила	като	в	су-
пермаркетите	и	т.	н.	И	това	го	
казвам	 резервирано,	 защото	
не	 зная	 доколко	 можеше	 да	
работи.	Но		случилото	се,	слу-
чило.	 Да	 се	 смята	 обаче	 това	
решение	 на	 държавата	 като	
начало	на	гонение	и	генерална	
репетиция	 за	 налагане	 на	 ня-
каква	 „панрелигия“	 е	 толкова	
наивно,	 че	 не	 заслужава	 дори	
да	 го	обсъждаме.	Св.	Синод	и	
епископатът	 на	 нашата	 църква	
го	изяснихме.	Никой	не	е	искал	
от	нас	да	се	откажем	от	вярата	
си.	 Като	 християни	 трябва	 да	
имаме	отговорна	позиция	и	да	
допринасяме	 за	 овладяването	

на	 пандемията,	 като	 останем	
по	 домовете	 си.	 Мотивите	 на	
Нерон	 и	 на	 другите	 гонители-
императори	 са	 били	 да	 уни-
щожат	 Църквата.	 Мотивите	 на	
държавата	 са	 да	 запази	 об-
щественото	здраве.
	 Ще	 се	 спра	 на	 две	 много	
хубави	 изказвания.	 Първото	 е	
на	 Вселенския	 патриарх	 Вар-
толомей:	„Не	е	застрашена	вя-
рата,	а	вярващите“.	А	второто	е	
на	Атинския	архиепископ	Йеро-
ним:	 „Оставаме	вкъщи,	защото	
обичаме“.
	 Тези	думи,	които	ще	останат	
в	 историята,	 се	 загубиха	 в	 об-
щата	шумотевица.	Не	се	чу	нито	
един	 положителен	 коментар	 от	
крещящите	„изповедници“	на	вя-
рата.	 Все	 едно	 бяха	 запушили	
ушите	си	с	восък,	за	да	не	чуят	
нито	 един	 умерен	 и	 отговорен	
глас.	 Погълнати	 от	 себе	 си,	 те	
не	искат	да	слушат	никого	дру-
гиго,	освен	тях	самите.
	 С	предишните	мои	изказва-
ния	 станах	 цел	 на	 известните	
„зилоти“.	 Според	 тях	 аз	 тряб-
ваше	 да	 обявя	 революция,	 да	
отворя	църквите,	да	ударя	кам-

баните,	да	извикам	медиите,	за	
да	 си	 спечеля	 ръкопляскания	
и	накрая	да	разделя	Тялото	на	
Църквата,	за	да	получа	венеца	
на	изповедник!	Мисля,	че	има-
ме	 достатъчно	 хора,	 на	 които	
подхожда	народният	израз	„та-
рикат“.	 Няма	 нужда	 от	 други.	
„Не	 знаете	 от	 кой	 дух	 сте“	
(Лука	 9:55).	 Предпочетох	 пътя	
на	 благоразумието.	 Разговарях	
със	събратя	епископи	и	свеще-
ници,	 които	 се	 отличават	 със	
самообладание	 и	 целомъдрие.	
Говорих	 със	 сериозни	 учени,	
които	 се	 отличават	 с	 дълбока	
вяра	и	любов	към	Бога	и	Църк-
вата.	И	правих	това,	защото	се	
чувствах	 отговорен	 пред	 хора-
та,	които	Божията	благодат	ми	
е	доверила.	Разбрах,	че	когато	
се	 държим	безотговорно	 и	 по-
върхностно,	 можем	 да	 станем	
отговорни	за	разпространение-
то	на	вируса	и	дори	да	извър-
шим	 несъзнателно	 убийство.	
Ако	 има	 такива,	 които	 искат	
подобно	нещо,	нека	се	запитат	
дали	притежават	Божия	дух	или	
„слугуват	на	дявола“.

продължава в четвъртък

Земятà е квàäрàтнà Глупîñттà и фàнàтизмът вреäят 
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продължава от стр. 3
 - Кое беше най-трудно 
за градежа на църквата 
през годините?
	 -	Най-трудно	е	да	виж-
даш	как	никой	не	иска	да	
помага,	за	нищо.	Не	стига	
това,	 но	 някои	 хора	 дори	
и	 крадяха.	 Пред	 строежа	
имаше	един	фургон,	в	кой-
то	 държахме	инструменти-
те	на	майсторите.	Разбиха	
го	 и	 откраднаха	 инвента-
ра.	 Най-обидно	 ми	 беше,	
че	 непосредствено	 преди	
освещаването	 откраднаха	
от	 едната	 страна	 готовия	
меден	покрив.	И	ние	тряб-
ваше	 за	 два-три	 дни	 да	
възстановим	покрива.	Това	
беше	 унизително.	 Мислих	
си:	никой	не	е	длъжен	да	
ни	 помага,	 но	 да	 разгра-
диш	нещо,	което	е	постро-
ено,	и	то	храм…	това	ми	е	
трудно	да	го	приема.
 - Как се сдобихте с 
частица от Честния Кръст 
при освещаването на хра-
ма?
	 -	Обадих	се	на	г-н	Бой-
ко	 Борисов,	 за	 да	 го	 по-
каня	 за	 освещаването	 на	
църквата	на	30	май	2010	г.	
Той	се	извини,	че	с	нищо	
не	 е	 могъл	 да	 доприне-
се	 за	 храма,	 и	 попита	 от	
какво	 имаме	 нужда.	 До	
този	 момент	 бяхме	 наку-
пили	 всичко,	 дори	 свеще-
ническия	 кръст,	 с	 който	
да	се	благославя	народът.	
Тогава	отец	Валентин	спо-
дели,	 че	 нямаме	 купел	 за	
Св.	 Кръщение.	 И	 така,	 за	
освещаването	 получихме	
този	дар.
	 Освен	 това	 при	 сре-
щата	ни	той	обеща,	че	ще	
допринесе	 за	 нещо,	 кое-
то	другите	 храмове	нямат,	
и	 че	 това	 е	 частица	 от	
Христовия	Кръст,	която	се	
съхранява	 в	 Националния	
исторически	 музей.	 Мно-
го	 развълнувани,	 веднага	
отидохме	в	музея,	а	г-н	Бо-
жидар	 Димитров	 с	 трепе-
реща	ръка	ни	я	даде.	Све-
тинята	 сложихме	 в	 сейф,	
като	най-сигурно	място	за	
съхранение.	До	откриване-

то	 на	 църквата	 оставаха	
тридесетина	 дни	 и	 аз	 ден	
през	 ден	 бях	 при	 сейфа,	
за	 да	 проверявам	 дали	
всичко	 е	 наред.	 Мислех	
си:	ако	нещо	се	случи	със	
светинята,	 как	 ще	 отгова-
рям,	как	ще	се	обяснявам	
пред	Бога.	 Защото	 това	 е	
много	 сериозно	 нещо!	 За	
нищо	 друго	 не	 ме	 е	 било	
така	 страх,	 давам	 всичко	
от	себе	си	и	ако	е	Божия	
воля,	то	ще	стане.
 - Трудно ли е човек, 
който се занимава с биз-
нес, да бъде добър хрис-
тиянин?
	 -	 Да	 се	 занимаваш	 с	
бизнес,	не	означава	да	си	
лош	християнин.	Ако	рабо-
тата	 ти	 изисква	 да	 не	 се	
спазват	 общоприетите	 чо-
вешки	ценности,	това	вече	
е	друго	нещо.	Не	е	хубаво	
хората	да	са	лоши	и	да	не	
си	помагат.	Не	е	хубаво	да	
крадат,	да	не	се	уважават.	
Не	говоря	въобще	за	роди-
тели,	там	нещата	са	ясни.	
В	България	няма	традиция.	
От	 друга	 страна,	 ако	 сме	
идеални,	 то	 няма	 да	 сме	
на	 земята.	 Най-важното	
е	 човек	 да	 осъзнава,	 че	
Господ	 му	 е	 гласувал	 до-
верие	 да	 направи	 дадено	
нещо.	Строежът	на	църква	
може	да	се	случи	само	по	
Божията	 воля,	 няма	 друг	
начин!	Иначе	можеше	още	
на	първия	етап	нещата	да	
не	потръгнат.
 - Наистина ли мисли-
те, че в България няма 
традиция?!
	 -	 Ще	 Ви	 разкажа	 фа-
кти,	които	с	болка	забеля-
зах.	Трябваха	 ни	материа-
ли	за	строежа	и	се	появи	
една	 собственичка	 на	 ма-
газин	 за	 такива	 материа-
ли.	Само	че	ни	ги	продаде,	
както	 се	 оказа,	 по-скъпо,	
отколкото	 са	 стрували	 в	
другите	подобни	магазини.	
Това	ми	е	обидно…	Напра-
вих	 два	 комплекта	 букви	
от	 месинг	 за	 изписване	
на	 думите	 „Православен	
храм“	 и	 ги	 дадох	 на	 тези,	
които	трябваше	да	ги	мон-

тират.	 До	 ден	 днешен	 не	
идват	да	ги	сложат.	Обид-
но	е,	когато	те	лъжат.
	 Друг	 пример:	 правим	
отвън	 колоните	 и	 ми	 каз-
ват	 определена	 цена	 за	
тях.	Аз	не	се	пазаря	и	при-
емам	 условието.	Периоди-
чески	 давам	 пари	 и	 един	
ден	майсторът	ми	 обясня-
ва	как	жена	му	е	болна	от	
рак	 и	 трябва	 да	 я	 закара	
на	 лечение	 в	 Германия	 и	
му	трябва	цялата	сума.	Той	
я	 взима	 и	 след	 два	 дни	
изчезва.	След	два	месеца	
отивам	 да	 го	 намеря,	 за	
да	 довърши	 работата	 си.	
Излиза	жена	му	и	аз	й	се	
извинявам,	че	я	притесня-
вам,	 тъй	 като	 е	 болна.	Тя	
изненадано	 ми	 отговаря,	
че	досега	не	е	била	болна	
и	 то	 още	 по-малко	 рак…!	
Това	е	обидното.
	 Като	 стана	 въпрос	 за	
традициите…	 Има	 един	
македонски	 певец	 -	 Тоше	
Проевски.	Разбрах,	че	той	
строи	 църкви,	 помага	 на	
манастири	 и	 отидох	 да	 го	
видя.	 Поръчах	 да	 нарису-
ват	 две	 икони,	 за	 да	 му	
ги	 занеса.	 Родното	 място	
на	певеца	е	Крушево,	Ма-
кедония,	 и	 там	 той	 също	
гради	 църква.	 Та	 отивам	
аз	 в	 Крушево.	 Селото	 е	
на	 един	 балкан,	 където	
има	 само	 македонци,	 ни-
какви	 албанци.	 Влизам	 в	
храма	 привечер.	Тъмно	 е,	
няма	хора.	Вижда	се	една	
тава	 с	 пари,	 там	 хората	
ги	 слагат	 за	 свещи.	 Пи-
там	 клисарката	 дали	 не	
се	крадат	тези	пари?	„Как	
ще	 крадат?	 Нали	 ще	 му	
изсъхнат	раките!“	 -	 възму-
щава	 се	 тя…	 Ето	 това	 е	
традиция	по	отношение	на	
църковната	 собственост!	
Тръгнах	 да	 излизам,	 но	
заваля	 силен	 дъжд	 и	 не	
мога	 да	 стигна	 до	 кола-
та.	 След	 известно	 време	
излиза	 един	 мъж	 от	 въ-
трешността	на	храма	и	ме	
разпитва	 кой	 съм,	 откъде	
съм	 и	 защо	 съм	 тука.	 Аз	
му	 разяснявам,	 че	 искам	
да	 видя	 как	 строи	 храм	

Тоше	 Проевски.	 Човекът	
ми	 каза	 да	 почакам	 и	 че	
ще	дойде	бащата	на	певе-
ца.	Идва	таткото	и	му	раз-
казвам	какво	градя	и	аз	в	
София.	А	 той	 не	 може	 да	
повярва,	 че	 в	 центъра	 на	
София	 се	 строи	 църква	 и	
никой	 не	 идва	 да	 помага!	
„Сам	 градиш!?	 И	 два	 ми-
лиона	бугари	 те	 гледат!	И	
никой	не	идва?“	–	съмнява	
се	в	думите	ми	бащата	на	
Тоше	и	ми	показва	седна-
лите	 наблизо	 хора,	 които	
бяха	 в	 църквата.	 „Това	 е	
даскалът.	 Това	 е	 заболе-
карот!	А	 другите	 са	 техни	
приятели.	 Сами	 идват	 да	
работят	 безвъзмездно,	 а	
материалите	ни	ги	даряват.	
При	нас	е	чест	да	дойдеш	
и	 да	 работиш	 за	 църк-
ва!“	 –	 казва	 той,	 все	 още	
невярвайки	 на	 думите	ми.	
Вечерта	отидохме	с	него	в	
едно	 ресторантче	 в	 село-
то.	 По	 едно	 време	 почна-
ха	да	идват	някакви	хора.	
Възрастни,	 добре	 облече-
ни	и	да	ни	поздравяват	с	
лек	поклон.	Минаха	сигур-
но	 около	 30-40	 човека	 и	
аз	 питам	 бащата	 на	Тоше	
Проевски,	 какво	 се	 случ-
ва,	проблем	ли	има.	А	той:	
„Тук	 всичко	 се	 знае!	Сите	
знаят,	че	градиш	църква	в	
София.	 И	 затова	 идат,	 да	
те	уважат!“.	Всички	там	са	
много	 задружни	 и	 това	 е	
традиция.	А	тук,	ако	искаш	
да	 правиш	 нещо	 полезно	
за	 другите,	 смятат,	 че	 ис-
каш	да	изкупваш	грехове.
 - Какво мислите за 
шумните дарителски ак-
ции през последните го-
дини? Не Ви ли се струва, 
че те са по- скоро пиар 
акция?
	 -	 Всеки	 го	 блазни	 да	
бъде	 похвален	 публично.	
Човек,	 ако	 иска	 да	 даде	
и	 е	 искрен,	 трябва	 да	 го	
направи,	но	не	е	задължи-
телно	 да	 бъде	 публично.	
Странно	е,	че	хора	си	на-
писаха	имената	в	църквата	
като	 дарители	 за	 неща,	
които	 ние	 сме	 ги	 плати-
ли.	 Щом	 смятат,	 че	 така	

е	 редно…	 Всеки	 отговаря	
за	себе	си.	Моето	име	 го	
няма	никъде	там.
 - Пандемичната об-
становка обхвана цялата 
държава. Бизнесът, с мал-
ки изключения, се сри-
на. Това ще се отрази ли 
на дарителството, според 
Вас?
	 -	Според	мен	в	Бълга-
рия	 има	 дарители,	 които	
са	направили	пари	по	съм-
нителен	начин,	т.	нар.	оли-
гарси.	 Лесно	 спечелени	
пари,	 лесно	 се	 даряват…	
Например,	 от	 империята	
на	Илия	Павлов,	какво	ос-
тана?	 –	 едно	 параклисче	
на	 Долни	 Богров,	 а	 беше	
превзел	 цялата	 държава.	
Всеки	 си	 прави	 сметката.	
Хубаво	 е,	 ако	 човек	 не	
дарява	 от	 излишъка	 си,	 а	
дарява	от	залъка	си.	Мно-
го	по-ценно	е	да	дадеш	от	
малкото,	което	имаш.	Така	
мисля.	 И	 никого	 не	 анга-
жирам	с	моето	разсъжде-
ние.
	 Българите	 трябва	 да	
вярват	 в	 доброто,	 трябва	
добре	да	бъдат	ориентира-
ни	в	ценностната	си	систе-
ма.
 - Кой трябва да ги 
ориентира?
	 	 -	Трябва	да	 ги	ориен-
тира	 вярата.	 Ще	 цитирам	
един	известен	адвокат,	на-
шумял	 напоследък	 по	 ме-
диите,	 който	 като	 разбра,	
че	 съм	 построил	 църква,	
ми	каза:	„За	какво	си	на-
правил	 тази	 църква?	 Хо-
рата	 трябва	 с	 бухалки	 да	
ги	 бият,	 за	 да	 отидат	 в	
църквата“.
	 Това	 е	 ценностната	
система	на	един	български	
адвокат.	 Такива	 хора	 не	
са	 научени	 на	 добро,	 те	
нямат	отношение,	за	тях	е	
нормално	 да	 излъжат,	 да	
измамят,	да	крадат.	Затова	
сме	 на	 това	 положение.	
Ако	един	дари	300	000	лв.,	
за	 колко	 ще	 стигнат	 тези	
средства?	Ако	 нашите	 по-
литици	 са	 грамотни,	 до-
бри,	с	правилна	ценностна	
система,	ще	има	и	за	дет-

ски	градини,	и	за	училища,	
и	 за	 по-високи	 заплати,	
въобще	 за	 по-висок	 стан-
дарт.
 - Откъде трябва да за-
почне това възпитание? 
От семейството ли?
	 -	 Винаги	 нещата	 тръг-
ват	 от	 семейството.	 Има	
и	генетика,	има	и	възпита-
ние.	Но	на	първо	място	е	
семейството.	 Когато	 деца-
та	живеят	в	нормална	сре-
да,	 когато	 нямат	 пример,	
който	 да	 ги	 насърчава	
към	измами,	кражби	и	пр.,	
има	 шанс	 да	 придобият	
истински	 ценности,	 които	
да	 спазват	 по-нататък	 в	
живота.
 - Вашето семейство 
подкрепя ли Ви в дари-
телството, което правите?
	 -	 Категорично	 -	 да.	
Баща	 ми,	 който	 вече	 е	
покойник,	 дойде,	 когато	
църквата	беше	завършена,	
и	 ме	 поздрави	 за	 това,	
което	съм	решил	и	напра-
вил.
 - Имате двама сина. 
Какво беше най-важното, 
на което искате да ги нау-
чите?
	 -	 Вкъщи	 са	 имали	 ви-
наги	добър	пример	на	вза-
имоотношения.	 Добри	 са,	
но	 не	 знам	 какво	 ще	 ре-
шат	 в	 бъдеще.	 Във	 всеки	
случай,	когато	имаше	нуж-
да,	 те	 идваха,	 носеха,	 по-
чистваха	 храма…	 надявам	
се	 да	 сме	 им	 дали	 добър	
пример,	който	да	следват.
 - Храмът „Възнесение 
Господне“ стана един от 
най-красивите в София, 
със своята архитектура, 
стенопис, устройство. 
Имате ли още планове за 
развитие?
	 -	 Всичко,	 което	 е	 на-
правено,	 е	 правено	 по	
проекти,	по	законния	ред.	
Ако	 нещо	 ще	 продължи	
да	 се	 прави,	 ще	 бъде	 с	
одобрението	 на	 Софийска	
митрополия.	 Имах	 идея	
преди	 известно	 време	
да	 се	 направи	 от	 друга-
та	 страна	 на	 градинката	
чешма	и	места	за	сядане.	

Един-два	 пъти	 ходих	 до	
Общината,	 но	 те	 се	 отне-
соха	несериозно	към	про-
екта	и	реших	да	не	правя	
повече	усилия	за	това.
 - Как бихте мотивира-
ли хора, които имат пове-
че възможности да даря-
ват?
	 -	 Дарението	 е	 едноли-
чен	 акт,	 всеки	 си	 решава	
какво	да	даде.	В	момента	
повечето	 от	 хората,	 които	
разполагат	 с	 финанси,	 са	
минали	 през	 ъндърграун-
да,	а	там	раздаването	не	е	
на	уважение.	Там	е	важно	
прибирането	 с	 шепи,	 гра-
бене	 с	 всякакви	 непозво-
лени	средства.
	 Не	 мисля,	 че	 човек	
трябва	 да	 дари	 еднократ-
но,	 какво	 ще	 промени	 с	
това?	 Може	 само	 да	 се	
покаже.	 Когато	 виждаш	
стари	 блокове,	 от	 балко-
ните	на	които	 гледат	 умо-
рени	 хора,	 които	 са	 при-
теснени	 как	 да	 си	 платят	
сметките	 за	 парно	 и	 ток,	
и	вода...	А	има	и	система,	
която	 може	 и	 да	 им	 ги	
отнеме,	 т.	 е.	 като	 дойдат	
да	им	ги	изключат,	хората	
започват	да	се	чудят	дали	
не	 е	 по-добре	 да	 умрат.	
Мисля,	че	е	важно	самата	
държава	 да	 се	 погрижи	
за	хората.	Мисля,	че	тези,	
от	 които	 зависи,	 трябва	
да	 вземат	 спешни	 мерки.	
Българите	 не	 заслужават	
да	живеят	 по	 този	 начин!	
Трябва	да	има	добър	стан-
дарт	в	България	и	ще	има	
за	 всички.	Тогава	 ще	 има	
и	дарители	-	и	за	детските	
градини,	и	за	училищата.
 - Какво си пожелава-
те за Вас, семейството и 
българския народ?
	 -	 Искам	 всички	 хора	
да	 живеят	 добре	 и	 да	 са	
здрави,	да	бъдат	доволни.	
Да	 има	 повече	 социална	
справедливост	 и	 хората	
да	 живеят	 по-добре	 ико-
номически.	 Не	 може	 да	
сме	 европейска	 държава,	
пък	 да	 сме	 най-бедните.	
Не	мисля,	че	българите	го	
заслужаваме.

Лъчезàр Никîлîв: „Пî-ценнî е чîвек äà äàрявà îт зàлъкà ñи, îткîлкîтî îт излишъкà ñи”
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 - А има ли допуснати греш-
ки, според Вас?
	 -	 Нелепа	 грешка	 е	 постро-
яването	на	часовниковата	кула	
извън	 чаршията,	 при	 вадата	 с	
тепавицата,	воденицата	и	валя-
вицата,	които	имат	нерегламен-
тиран	 във	 времето	 режим	 на	
работа,	и	поставянето	в	съсед-
ство	 с	 нея	 на	 „селскостопан-
ската“,	 при	 това	 стационарна	
експозиция.	
	 Часовниковите	 кули	 в	 бъл-
гарските	 занаятчийски	 селища	
се	 появяват	 масово	 от	 вто-
рата	 половина	 на	 ХVIII	 век,	
за	 да	 озвучат	 с	 камбаните	 на	
часовниците	 си	 напора	 на	 на-
стъпващата	между	 занаятчиите		
капиталистическа	 конкуренция	
и	нови	обществени	отношения.	
Явно	часовниковата	кула	е	по-
строена	там,	защото	решението	
за	строителството	ѝ	е	взето	до-
пълнително,	когато	в	чаршията,	
при	 която	 трябва	 да	 бъде,	 за	
нея	вече	няма	място.	Струва	си	
да	се	помисли	как	тази	грешка,	
макар	 и	 трудно,	 може	 поне	
частично	да	се	поправи.	
 - А има ли допуснати про-
пуски, според Вас, в изграж-
дането на габровския скан-
зен?
	 -	За	мен	най-голям	пропуск	
при	 изграждане	 на	 „Етър“-а	 е	
отсъствието	 в	 него	 на	 габров-
ската	 възрожденска	 къща	 с	
прилежащия	ѝ	двор	и	пристрой-
ки.	Да	се	видят	спецификите	му	
в	 сравнение	 с	 карловските,	
пловдивските,	 копривщенските,	
сливенските	и	т.	н.	Още	повече,	
че	 имаме	 прекрасно	 заснетия	
типичен	габровски	двор	с	мно-
го	 интересното	 възрожденско	
жилище	на	Васил	Ямантиев,	от	
великолепния	албум	на	сродни-
ка	му	архитект	Нено	Ямантиев.	
Ще	 ми	 се	 да	 вярвам,	 че	 този	
типично	 габровски	 прекрасен	
жилищен	 ансамбъл,	 още	 пове-
че,	 че	 той	 ни	 показва	 	 и	 на-
влезлите	вече	в	града	европей-
ски	влияния,	ще	намери	своето	
достойно	 място	 при	 по-ната-
тъшното	 изграждане	 на	 музея.	
Но	като	говоря	за	пропуски,	не	
трябва	 да	 се	 разбира,	 че	 об-
винявам	 за	 тях	 Лазар	Донков,	
или	 омаловажавам	 делото	 му.	
Това,	 което	 той	 е	 направил,	 е	
повече	от	достатъчно.
 - Споменахте и арх. Яман-
тиев - авторът на великолеп-
ния албум с архитектурни ски-
ци на жилища и ансамбли от 
възрожденско Габрово, защо? 
	 -	 В	 своите	 „Кратки	 бележ-
ки…“	Лазар	Донков	споменава,	
че	 му	 е	 изпращал	 снимки	 на	
чичо	 му	 –	 арх.	Атанас	 Донков	
(автор	на	паметника	на	Шипка),	
и	други	материали	за	изработ-
ване	на	неговия	албум	за	ста-
ро	 Габрово,	 които	 се	 загубили	
след	смъртта	му.	Никъде	обаче	
не	споменава,	че	и	той	от	своя	
страна	е	ползвал	негови	рисун-
ки	и	чертежи.	 	Но	в	албума	е	
представен	пълен	архитектурен	
разрез	 на	 всички	 етажи	 на	
Саковата	 къща,	 както	 и	 фаса-
дата	ѝ,	които	се	препокриват	с	
възстановения	 образец.	 Лазар	
Донков	пише,	че	я	изгражда	по	
лични	 спомени,	 но	 това	 едва	
ли	 е	 така.	 Безспорно	 тук	 има	
заемка	от	известния	габровски	
архитект.	Това	потвърди	в	пре-
писка	между	нас	и	д-р	архитект	
Любинка	Стоилова,	изявен	наш	
специалист	 по	 история	 на	 мо-
дерната	 българска	 архитектура	
и	автор	на	интересна	студия	за	
живота	и	творчеството	на	арх.	
Нено	 Ямантиев.	 За	 написване-
то	ѝ	тя	е	имала	и	срещи	с	де-
цата	му,	пазещи	ревниво	цяло-
то	му	архитектурно	наследство,	
и	 от	 които	 сега	 още	 е	 жива	
дъщеря	 му	Ана.	Тя	 е	 твърдяла,	
че	работи	на	арх.	Ямантиев	са	
използвани	 при	 изграждането	
на	 „Етър“-а.	За	съжаление,	са-
мият	аз	все	още	не	съм	успял	

да	се	срещна	с	нея.	Жалко	е,	
че	Лазар	Донков	не	го	призна-
ва	и	с	това	да	отдаде	почит	на	
архитектурното	 дело	 на	 име-
нития	 габровски	архитект.	Още	
повече,	че	той	е	направил	под-
робно	 архитектурно	 заснемане	
и	 на	 възобновената	 в	 „Етър“-
а	 шарланджийница	 на	 Йонко	
Колчев.	 Вярно	 е,	 че	 албумът	
на	арх.	Ямантиев	е	публикуван	
едва	 през	 1972	 година,	 но	 той	
изработва	 своите	 над	 100	 ар-
хитектурни	 чертежи	 на	 габров-
ските	 възрожденски	 жилища,	
улици	и	чаршии	още	през	1960	
година,	когато	след	тежко	сър-
дечно	заболяване	преживява	и	
ампутация	на	единия	си	крак.	
При	изработването	на	образци-
те	си	арх.	Ямантиев,	наред	със	
свои	стари	заснемания	от	20-те	
и	 30-те	 години	 на	 запазените	
тогава	 все	 още	 предосвобо-
жденски	 образци,	 издирва	 и	
събира	фотографии	на	възрож-
денско	 Габрово,	 води	 активна	
кореспонденция	 със	 стари	 не-
гови	 жители.	 Не	 може	 Лазар	
Донков,	 който	 твърди,	 че	 още	
от	40-те	 години	започва	да	из-
дирва	и	заснема	стари,	изчез-
ващи	 възрожденски	 постройки	
и	техни	детайли,	да	не	е	знаел	
за	 издирванията	 и	 архитектур-
ните	скици	на	Ямантиев,	да	не	
е	търсил	контакти	с	него.
	 При	 заснеманията	 на	 под-
браните	 образци	 и	 	 изработ-
ването	на	проектите	на	къщите	
от	чаршията	помощ	на	Донков	
оказваше	 братът	 на	 съпруга-
та	му	 -	Цоньо	Тухладжиев.	Той	
беше	 завършил	 след	 казарма-
та	 задочно	 строителния	 тех-
никум	 във	 Велико	 Търново	 и	
като	 технически	 ръководител	
на	филиала	на	НИПК	–	Велико	
Търново,	под	ръководството	на	
архитектите	 проектанти	 от	 ин-
ститута,	 ръководеше	 работата	
на	реставрационните	строител-
ни	бригади	в	Боженци,	Трявна,	
Габрово	 и	 Дряново,	 което	 му	
позволи	да	натрупа	богат	опит	
в	 тази	 дейност.	 Ръководеше	
и	 изграждането	 на	 „Етър“-а,	
финансирано	също	чрез	НИПК.	
Лазар	Донков	разчиташе	много	
на	 неговия	 опит	 при	 изработ-
ването	на	проектите	и	особено	
при	 практическата	 им	 реали-
зация.	 Безценна	 помощ	 при	
изграждането	 на	 „Етър“-а	 му	
оказа	и	 арх.	 Георги	Данчев	от	
ЕИМ	 на	 БАН.	 Както	 споменах,	
двамата	 се	 запознават	 в	 края	
на	 50-те	 години,	 когато	 Лазар	
Донков,	след	като	става	извес-
тен	 с	 изработката	 на	 действа-
щите	 модели	 в	 експозицията	
на	 габровския	 музей,	 е	 пока-
нен	 от	 Столичната	 община	 да	
участва	 във	 възстановяването	
на	 воденици	 и	 тепавица	 край	
Драгалевската	 река.	 Оттогава	
се	 радва	 на	 най-добронамере-
ното	 отношение	 към	 замисъла	
и	реализацията	му	от	страна	на	
проф.	Христо	Вакарелски,	про-
ектирал	10	години	по-рано	съз-
даването	на	музей	на	открито	в	
замисления	парк	между	София	
и	 Драгалевци	 -	 идея,	 горещо	
поддържана	 и	 от	 арх.	 Дан-
чев.	 Мечтаел	 от	 десетилетия	
за	 изграждането	 на	 музей	 на	
открито,	 Вакарелски	 няколко	
пъти	 посещава	 „Етър“-а,	 води	
кореспонденция	с	Донков.	Пре-
небрегван	от	новите	поколения	
в	ЕИМ	на	БАН,	където	работи,	
той	 почти	 като	 дете	 се	 радва	
на	 ставащото	 тук	 и	 всячес-
ки	 подкрепя	 изграждането	 на	
„Етър“-а.	Арх.	Данчев	също	най-
добронамерено	 му	 оказва	 по-
мощта	си.	Към	средата	на	60-те	
години	 арх.	 Данчев	 се	 пенси-
онира,	разполагаше	изцяло	със	
себе	си	и	започна	да	посещава	
често	 „Етър“-а.	 Той	 може	 би	
е	 единственият	 външен	 спе-
циалист,	който	Донков	допусна	
до	 себе	 си	 и	 му	 се	 довери.	
Възникна	 добро,	 ползотворно	
сътрудничество.	 Прекрасен	 по-

знавач	 на	 традиционната	 на-
родна	архитектура,	изследвал	я	
десетилетия	 като	 сътрудник	 на	
НЕМ,	искрен	и	всеотдаен	родо-
любец	 и	 безкористна	 личност,	
арх.	 Данчев	 най-непосредстве-
но	подпомагаше	трудната	и	де-
ликатна	работа	на	Донков	при	
проектирането	 и	 изграждането	
на	чаршията.	
	 Такива	 бяха	 и	 впечатлени-
ята	 на	 нашия	 инвеститорски	
контрольор	Цв.	Георгиева.	„Гого	
Данчов“	 е	 и	 единственият	 чо-
век,	 с	 когото	 аз	 съм	 виждал	
Донков	 да	 обсъжда	 проектна	
документация	 на	 „Етър“-а.	 Ос-
танал	предимно	с	материалите	
си	в	архива	на	ЕИМ	и	неизвес-
тен	 днес	 за	 приносите	 си	 по	
документирането	 и	 интерпре-
тацията	на	традиционното	ни	и	
съвременното	 му	 архитектурно	
наследство,	оказал	всеотдайна	
подкрепа	 и	 на	 Лазар	 Донков	
при	 изграждането	 на	 „Етър“-
а,	 арх.	 Данчев	 не	 бива	 да	 е	
забравен,	 заслужава	 също	 да	
получи	 благодарността	 и	 при-
знателността	на	потомците.
	 Донков	 се	 радваше	 и	 на	
подкрепата	 на	 много	 българ-
ски	 общественици	 и	 културни	
дейци.	 Ще	 посоча	 само	 два	
примера.	 Райко	 Дамянов	 след	
„пенсионирането“	 му	 се	 сбли-
жава	 с	 Донков,	 сприятеляват	
се	 и	 семействата	 им,	 събират	
се	 често,	 заедно	 почиват	 и	
пътуват	из	страната.	Донков	се	
радваше	на	приятелството	и	на	
софийските	писатели,	заселили	
се	в	Боженци.	Сред	тях	особе-
но	 често	 на	 Лазар	 в	 „Етър“-а	
гостуваше	 Станислав	 Сивриев.	
Той	беше	и	най-запаленият	ини-
циатор	 за	 награждаването	 на	
Донков	 с	 високите	 правител-
ствени	награди.
 - А самият Вие в какви от-
ношения бяхте с Лазар Дон-
ков?
	 -	Моето	отношение	към	него	
беше	 внимателно,	 съобразено	
с	 характера	 му	 и	 специфика-
та	 на	 работата	 му.	 Към	 мене	
се	 държеше	 учтиво,	 но	 хлад-
но	 и	 дистанцирано,	 пък	 и	 ние	
осъществявахме	 своя	 инвести-
торски	контрол	по-скоро	върху	
работата	 на	 Тухладжиев,	 кой-
то	 предаваше	 на	 строителната	
бригада	 материалите	 и	 отчита-
ше	 изразходването	 им	 заедно	
с	 положения	 труд.	 След	 като	
от	1	януари	1966	г.	„Етър“-ът	се	
обособи	 като	 самостоятелна	
музейна	 институция,	 към	 него	
беше	 прехвърлен	 и	 етнограф-
ският	 му	 фонд,	 а	 уредничката	
му	 Ганка	 Рибарева	 премина	
на	 работа	 към	 „Етър“-а.	Тя	 не	
само	 беше	 всеотдайна	 помощ-
ничка	на	Донков,	и	двамата	се	
разбираха	 и	 сработваха	 много	
добре,	 но	свърши	и	основната	
работа	 по	 изграждане	 фонда	
на	 музея,	 за	 събирането	 на	
който	 има	 основна	 заслуга	 по	
време	на	работата	си	в	габров-
ския	музей.	
	 В	определен	момент	в	ОИМ	
решихме,	 че	 водещо	 направ-
ление	 на	 музейното	 дело	 в	
окръга	 е	 добре	 да	 стане	 тра-
диционната	 култура	 на	 балкан-
джиите	 и	 нейната	 национална	
възрожденска	 и	 следосвобо-
жденска	 трансформация	 и	 мо-
дернизация.	Основание	за	това	
ни	 даваха	 особената	 важност	
на	тази	култура	за	съхранение	
на	българския	етнос	през	веко-
вете	 на	 чуждо	 потисничество,	

подтиците,	които	тя	дава	в	про-
цесите	 на	 Националното	 въз-
раждане	 и	 в	 следосвобожден-
ското	 модернизиране	 на	 стра-
ната	и	националния	живот	–	до	
наши	 дни.	Тази	 култура	 имаше	
своите	здрави	основания	в	та-
кива	 селищни	 културно-истори-
чески	и	архитектурни	ансамбли	
като	 Боженци	 и	 Трявна,	 Дря-
новския,	Соколския	и	Батошев-
ски	манастири,	възрожденските	
и	 следосвобожденски	 Габрово,	
Севлиево	 и	 Дряново,	 водещи-
те	 позиции	 за	 националното	
ни	 развитие	 на	 създадените	 в	
Габрово,	 Севлиево,	Трявна	 и	 в	
други	 селища	 на	 района	 ново-
български	 стопански,	 общест-
вени	и	културни	бази,	средища	
и	 институции.	 	 Обсъждаше	 се	
дори	създаването	на	специфич-
ни	туристически	маршрути,	кои-
то	 да	 обхванат	 тези	 културни	
гнезда,	 включително	 и	 постро-
яване	 на	 специални	 пътища	
за	 това,	 като	 например	между	
Боженци	 и	 Трявна	 през	 село		
Скорците,	 където	 традицион-
ното	 жилище	 беше	 получило	
интересно	 следосвобожденско	
развитие,	 без	да	 копира	обра-
зци	 на	 западноевропейската	
жилища	 култура,	 както	 става	
повсеместно.	 В	 този	 проект	
се	 предвиждаше	 „Етър“-ът	 със	
специфичната	 си	 експозиция	
да	 има	 особено	 важна	 роля.	
Смятахме	 да	 постигнем	 това	
чрез	бъдещ	комплексен	музеен	
център	с	нова	сграда	на	ОИМ,	
а	 експозицията	 да	 представи	
цялостно	и	в	историческа	дина-
мика	развитието	на	народната/
националната	култура	в	района	
и	заедно	с	това	в	конкретната	
историческа	среда	на	Боженци	
и	„Етър“-а.	
 - Как прие тази идея Лазар 
Донков?
	 -	 През	 лятото	 на	 1971	 го-
дина	 посетих	 Лазар	 Донков	 в	
„Етър“-а	 да	поговорим	по	 тези	
замисли,	но	той	посрещна	иде-
ята	 на	 нож	 –	 не	 даде	 и	 дума	
да	се	издума	за	включване	на	
„Етър“-а	 в	 някакви	 комплексни	
обвързвания	 с	 други	 институ-
ции,	 отстояваше	 абсолютната	
му	 самостоятелност	 и	 неза-
висимост.	 Той	 смяташе	 и	 че	
не	 е	 необходимо	ОИМ	да	 има	
свой	 етнографски	 отдел,	 след	
като	вече	е	изграден	„Етър“-ът.	
Тогава	 той	 вече	 беше	 получил	
званието	 „Заслужил	 деятел	 на	
културата“.
	 За	 известно	 време	 към	
„Етър“-а	бе	причислен	и	музеят	
в	 Боженци.	 Но	 Лазар	 Донков	
като	негов	директор	въобще	не	
се	 интересуваше	 какво	 става	
там,	 всичкото	 му	 внимание	 бе	
съсредоточено	 към	 пряката	 му	
работа	по	бреговете	на	Сивек.	
Затова	и	ръководството	на	ок-
ръга	 бързо	 се	 отказа	 от	 този	
модел	на	съвместна	работа.	
	 Периодът	 от	 края	 на	 60-те	
и	 началото	 на	 70-те	 години,	
когато	 „Етър“-ът	 се	 изгражда-
ше	 най-активно,	 беше	 успешен	
и	 за	 Окръжния	 исторически	
музей.	 Активизираха	 се	 архе-
ологическите	 проучвания,	 раз-
гръщаха	 се	 реставрационните	
дейности	 по	 опазване	 недви-
жимите	 паметници	 на	 култу-
рата,	 окончателно	 се	 оформи	
мрежата	 от	 музейни	 селищни	
и	 читалищни	 сбирки	 в	 окръга,	
към	къщата	музей	на	Митко	Па-
лаузов	бе	довършена	и	открита	
специална	музейна	експозиция,	
която	 по	 специфичен	 начин,	
с	 художествени	 средства	 из-
граждаше	 своите	 послания.	 В	
нея	 на	 голяма	 фреска	 нашият	
именит	 	 художник	 Иван	 Кожу-
харов	 пресъздаде	 прекрасния	
образ	 на	 майката,	 саможерт-
вено	 защитаваща	 своето	 дете.	
Отделихме	 за	 	 самостоятел-
но	 развитие	 и	 утвърждаване	
като	 ново	 културно	 средище	
на	 окръга	 художествения	 от-
дел	на	музея	и	по-нататъшното	
динамично	 изграждане	 на	 но-
восъздадената	 Окръжна	 худо-
жествена	 галерия	 показа,	 че	
решението	ни	беше	правило.	
 - В този ред на мисли  би-
хте ли разказали за отбеляз-
ването на 100 години от Ап-
рилското въстание?
	 -	 Пет	 години	 преди	 това	
честване,	 със	 съдействие	 на	
други	 институции,	 успяхме	 да	
осигурим	 средства	 за	 рестав-

рация	 на	 свързаните	 с	 въста-
нието	 Дряновски,	 Габровски	 и	
Батошевски	 манастири,	 като	
издействахме	специално	разпо-
реждане	 на	МС	 за	 това.	През	
1972	 година,	 с	 откриването	 на	
временна	 музейна	 експозиция	
в	 Априловската	 гимназия,	 по-
ставихме	 началото	 на	 Нацио-
налния	 музей	 на	 българското	
образование.	Така	Габрово	ста-
на	 седалище	 на	 една	 от	 най-
значимите	национални	културни	
институции.
	 Нарастващата	 популярност	
и	 слава	 на	 „Етър“-а	 сякаш	
засенчи	 престижа	 и	 висока-
та	 архитектурно-историческа	
стойност	 на	 село	 Боженци	 –	
истинският	 автентичен,	 ориги-
нален	 и	 неподправен	 от	 вре-
мето	 паметник	 на	 българската	
национална	 култура.	 Боженци	
се	 възстановяваше	 и	 рестав-
рираше	 успоредно	 с	 „Етър“-а	
и	 ръководителите	 на	 окръга	
добре	 разбираха	 високата	 му	
стойност,	 важността	 селището	
да	се	включи	в	активния	живот	
на	 съвременника	 –	 проблем,	
особено	труден	и	деликатен.	
 - Намерихте ли оптимални 
за целта решения? 
	 -	 Тези	 решения	 станаха	
пример	 за	 другите	 райони	 на	
страната.	Реставрираните	и	не-
обитавани	 къщи	 бяха	 изкупени	
и	 предоставени	 за	 ползване	
–	 под	 наем	 и	 чрез	 изкупува-
не	 от	 обществени	 и	 творчески	
организации.	Някои	от	 къщите,	
пригодени	 за	 съвременно	 оби-
таване,	 стопанисваше	 и	 ОНС,	
предоставяйки	 ги	 за	 временно	
пребиваване	 на	 гости	 и	 посе-
тители.	Особено	 подходяща	 се	
оказа	 практиката	 отделни	 рес-
таврирани	 къщи	да	 се	 предос-
тавят	на	именити	български	пи-
сатели.	Най-напред	 в	 Боженци	
се	 „засели“	 Орлин	 Василев,	 а	
след	него	и	Слав	Хр.	Карасла-
вов,	Рангел	Игнатов,	Станислав	
Сивриев,	 поетът	Андрей	 Герма-
нов.	СБХ	 сред	 първите	 взе	 за	
своя	 творческа	 база	 една	 от	
най-хубавите	 къщи	 в	 селото,	
писателите	–	друга,	художникът	
Иван	Кожухаров	по-късно	купи	
друг	малък	жилищен	шедьовър,	
в	съседство	с		къща,	обитавана	
от	 габровския	 художник	 Ни-
кола	 Николов.	 И	 ние	 от	 ОИМ	
получихме	 в	 дарение	 хубава	
къща,	 която	 успяхме,	 надявам	
се	 интелигентно,	 да	 пригодим	
в	 удобна	 за	 творческа	 работа	
база.	 Боженци	 стана	 истински	
оазис	 на	 култура	 и	 творчест-
во.	 Заселилите	 се	 в	 Боженци	
именити	 творци	 се	 включиха	
активно	 в	 културния	 и	 общест-
вен	живот	на	Габрово,	раздви-
жиха,	обогатиха	с	присъствието	
и	 участието	 си	 културните	 му	
изяви,	 даваха	 идеи	 и	 подтици	
за	 неговото	 разкрепостяване,	
раздвижване	и	разнообразява-
не,	 разпалваха	 за	 творческата	
работа	сърцата	на	габровските	
писатели,	 художници,	 музикан-
ти,	културни	дейци.	Общуването	
с	 тях	 окуражаваше	и	 инспири-
раше	 местните	 таланти,	 раз-
криваше	 им	 нови	 образци	 и	
подходи	за	творчество	и	нова-
торство.	 Неслучайно	 периодът	
от	края	на	60-те	и	през	70-те	и	
80-те	години	е	за	Габрово	вре-
мето	 на	 най-успешни	 културни	
начинания	и	изяви.	
	 С	 построяването	 на	 Кръст-
ник-Колчовия	 хан	 през	 1976	
година	 –	 последната	 в	 живота	
на	Лазар	Донков	–	и	на	часов-
никовата	 кула	 през	 1977	 годи-
на	приключва	изграждането	на	
„Етър“-а,	 така	 както	 той	 го	 е	
виждал	 и	 планирал.	 Само	 за	
13-14	 	 години,	 без	 фойервер-
ки	 и	 шумна	 публичност,	 с	 ам-
биция,	 вътрешна	 мобилизация	
и	 всеотдайност,	 с	 ежедневен	
напрегнат	 труд	 и	 впрягане	 на	
всички	свои	разбирания,	крите-
рии,	знания,	способности	и	ор-
ганизаторски	усет,	на	умението	
да	се	учи	в	движение,	вслушва,	
приема	 и	 прилага	 в	 работата	
си	 ценните	 съвети	 на	 готовите	
радушно	 да	 му	 помогнат	 спе-
циалисти,	 общественици,	 ръ-
ководители	 и	 държавници,	 да	
накара	и	хората	около	него	да	
работят	старателно	и	отговорно	
Лазар	Донков	успя	да	съгради	
прекрасно	 културно	 средище,	
бързо	 и	 основателно	 оценено	
като	 паметник	 на	 културата	 от	

най-висока	национална	величи-
на.	
	 Затова	може	да	се	каже,	че	
Лазар	Донков	 -	 инициаторът	 и	
строителят	 на	 „Етър“-а,	 такъв,	
какъвто	 го	 знаем,	 стана	 въз-
можен,	 благодарение	 на	 вре-
мето,	 в	 което	 живя,	 ставайки	
не	 просто	 участник,	 а	 един	 от	
организаторите	 и	 	 вдъхнови-
телите	 на	 всенародния	 подем	
и	 обновление,	 обхванал	 през	
тези	 десетилетия	 българското	
общество	и	извели	го	сред	пър-
вите	30	страни	в	света.			
	 След	Лазар	Донков	 „Етър“-
ът	 навлезе	 в	 своя	 втори	 етап	
на	развитие.	На	динамичен	ри-
тъм	 от	 друг	 порядък,	 при	 кое-
то	 и	 „чисто“	 музейната	 работа	
започна	 да	 се	 разгръща	 във	
все	по-широки	параметри.	Още	
през	 1977	 година	 беше	 прове-
дена	първата	експедиция	за	те-
ренни	 проучвания,	 последваха	
я	други,	а	след	тях	и	изложби,	
научни	 конференции,	 дни	 на	
занаятите,	 на	 майсторите	 от	
чаршията	 и	 състезания	 между	
тях,	 провеждане	 на	 празници,	
възстановки	 на	 народни	 оби-
чаи	 и	 обреди,	 представления	
на	 „фолклорния“	 театър,	 пана-
ири	 (станали	 традиционни)	 и	
други	 най-разнообразни	 тър-
жества.	 Музеят	 изгради	 своя	
специфична	 туристическа	 база	
-	 „Странноприемницата“,	 ста-
на	домакин	на	 десетки	 срещи,	
научни	 сбирки	 и	 празници	 на	
музейната	етнографска	колегия,	
издаде	сборници	от	проведени-
те	 конференции	 и	 монографии	
от	 изследвания	 на	 уредниците	
си,	 сключи	 договори	 и	 раз-
гърна	 активно	 сътрудничество	
със	 сродни	 музейни	 институ-
ции	в	 чужбина,	 уредниците	му,	
придобили	 богата	 специфична	
и	 комплексна	 квалификация,	
разгръщаха	във	все	по-широки	
сфери	богатата	и	разнообразна	
дейност	на	музея.	
Част	 от	 тях	 бяха	 привлечени	
и	 станаха	 активни	 членове	 на	
международни	 музейни	 орга-
низации.	 Сред	многото	 колеги,	
работили	 сърцато,	 специално	
ще	спомена	първите	от	тях:	Ана	
Станчева	 и	 Станчо	 Станчев,	
станал	 след	 Донков	 първият	
директор	 на	 „Етър“-а,	 Величка	
Илиева,	 Пенка	 Колева,	 Ангел	
Гоев	 –	 доцент	 д-р	 по	 етногра-
фия,	 Иванка	 Лилова,	 Росица	
Бинева,	 Румяна	 Денчева,	 фо-
тографът	Илко	Немцов.	 	 Посе-
тителите	 му	 през	 юбилейната	
1981	 година	 нараснаха	 на	 над	
550	 000	 и	 той	 и	 през	 следва-
щите	десетилетия	печели	прес-
тижни	награди	като	най-желана	
туристическа	 дестинация.	 Ста-
на	любимо	място	за	габровци	и	
техните	гости.
 - Как бихте приключили 
своя поглед върху приноса на 
Лазар Донков за изграждане-
то на габровския сканзен?
	 -	 С	 надеждата,	 че	 някой	
от	 колегите,	 работещи	 там,	ще	
издаде	всичко	ценно	от	архива	
на	Лазар	Донков.	Това	ще	бъде	
и	най-вярната	оценка	за	Лазар	
Донков,	и	най-добрият	израз	на	
благодарност	 за	 голямото	 му	
дело.
	 Габровци	 трябва	 да	 въз-
становят	 спомена,	 да	 напишат	
вярната	 биография	 и	 изразят	
признателността	си	и	към	ико-
номиста	 инж.	 Пенчо	 Карапе-
нев	 –	 държавникът,	 ръководил	
Габровски	 окръг	 през	 първото	
десетилетие	 от	 обособяването	
му,	чийто	принос	за	развитието	
на	Габрово	и	Габровски	окръг	е	
много	по-голям	от	влога,	който	
направи	 Лазар	 Донков	 за	 из-
граждането	на	„Етър“-а.		Да	го	
направят	 в	 името	 на	 достойн-
ството	на	своя	 град,	 за	благо-
денствието	на	България.	
	 Защото	днес	имаме	още	по-
голяма	 нужда	 от	 Карапеневци	
и	Донковци,	от	примера	им	да	
работят	 заедно.	 Крайно	 вре-
ме	 е	 да	 осмислим,	 че	 успеш-
но	вървят	напред	тези	народи,	
които	 преодоляват	 вътрешните	
си	 противоречия,	 обединяват	
всичките	 си	 потенциални	 въз-
можности,	 не	 рушат	 и	 не	 пре-
небрегват,	а	съхраняват	и	пазят	
всичко	 положително,	 което	 са	
създали	предишните	поколения,	
поставят	го	в	темелите	и	граде-
жа	на	новите	си	постижения	и	
успехи.

СтЕфкА БурмоВА
 Доц. Игнат Минков е бил директор на Историческия музей в Габро-
во в периода от 1969 до 1972 година. Той е работил по реставрации в 
Боженци, Трявна, Соколския и Дряновския манастири, дълги години е бил 
и в Етнографския институт на БАН.
 В един от броевете на „Известия“-та на габровския Регионален 
исторически музей доц. Игнат Минков публикува своите спомени и раз-
мисли за времето, когато се е изграждал габровският сканзен „Етър“.
 За спомените му, свързани със създаването на Етнографския музей 
на открито „Етър“ край Габрово, за неговия създател Лазар Донков е 
разговорът с доц. Игнат Минков.

Дîц. Иãнàт Минкîв: „Живея ñ нàäежäàтà, че вñичкî ценнî îт 
àрхивите нà Лàзàр Дîнкîв и Пенчî Кàрàпенев ще áъäе изäàäенî”
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ



оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
нарязани и нацепе-
ни дърва - бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/108-825.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.

дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., 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.
дърВа за огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
МЕТроВи и нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на тел. 
0879/808-888.
дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.

МЕТроВи дърВа се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 15]
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 15]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 12]
дърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 8]
дърВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 8]
сМЕсЕни МЕТроВи дър-
ва - 50 лв., се продават 
на тел. 0897/828-088. 
[12, 7]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 5]
гоТоВи, нарязани и 
нацепени дърва за огрев 
- бук, дъб, метрови дър-
ва - тел. 0896/80-76-88. 
[12, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 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.
рабоТа с малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.
услуги с мини багер 
- 75 см ширина - тел. 
0897/42-93-74.
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 18]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 13]
изВършВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 15]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона 
- тел. 0898/421-281. [26, 
14]

каМЕнни облицоВки, 
цокли, барбекюта, плоч-
ници - тел. 0885/015-666. 
[12, 10]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 8]
рЕМонТ и направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 8]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 6]
Топлоизолация, шпак-
лоВки, мазилки, обръща-
не на прозорци, боядис-
ване - тел. 0886/634-691. 
[4, 3]
рЕМонТ на стари къщи 
- покриви, изолации, ла-
марини, бетони и др., 
извършва тел. 0882/279-
749. [24, 2]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, дренаж и др. - 
0882/279-749. [24, 2]
гипсокарТон, шпак-
лоВки, мазилки, замазки 
- тел. 0898/672-883. [4, 
2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.

Вик, фаянс и теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 2]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, тера-
кота, монтаж ламинат - 
0885/015-666. [12, 10]

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

хидроизолации
хидроизолации на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/65-82-08. [12, 12]
хидроизолация на 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 8]

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
ЕлЕкТроТЕхник - тел. 
0879/377-566. [6, 5]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

коМиночисТач с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни ями - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [25, 23]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 15]
Ел. урЕди поправя 
0894/22-05-09. [23, 3]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 4]

почисТВанЕ
пранЕ на килими и чер-
ги. Вземане от адрес. Тел. 
0896/061-411. [23, 6]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 4]

косЕнЕ
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 9]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
справки на тел. 0886/308-
017. [24, 8]
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [22, 6]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 5]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[19, 3]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове 
и фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 9]
рязанЕ на опасни дър-
вета - справки на тел. 
0894/602-701. [19, 3]
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066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТни услуги 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 7]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[15, 1]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана) - 0999/009-008.

паркЕТ продаВа

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

продаВа Машини
пЕлЕТЕн коТЕл GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-
на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120 
[33, 32]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 15]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 11]
сухи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 7]
дВулицЕВ каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 7]

продаВа обзаВЕжданЕ
нЕМска голяМа готвар-
ска газова печка, като 
нова, се продава на тел. 
0898/878-548. [2, 2]

продаВа разни
ТЕлЕВизор - 19 инча, 
140 лв., машина за плочки 
„Сигма“ - 290 лв., се про-
дават на тел. 0878/881-
501. [5, 5]
фоТоВолТаични Моду-
ли за добив на електрое-
нергия за вкъщи и произ-
водствени помещения - 1 
брой - 100 лв., се прода-
ват на тел. 0888/972-311. 
[7, 5]
МЕТална цисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 3]

жиВоТни продаВа
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0888/975-692. [12, 3]

продаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червей за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [24, 20]

Мляко, сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 21]

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.
сТари жЕлЕза всякакви 
изкупува - тел. 0893/893-
754 [22, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо изку-
пува - справки на тел. 
0897/828-088. [12, 7]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, габроВо, 
ул. „Емануил Манолов“ № 12-
А, 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкева, спе-
циалист кожни и венерически болести, естетична 
дерматология, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, поне-
делник, вторник, сряда и петък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 066/800-140.

аВТоМобили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 14]
ВолВо 440 - АГУ, клима-
тик, за 990 лв. се продава 
на тел. 0889/505-595. [5, 
2]
МЕрцЕдЕс а 160 - бен-
зин, 1998 г., в движение, 
преглед, Гражданска отго-
ворност, всичко платено, 
за 900 лв. се продава на 
тел. 0884/255-078. [3, 3]
ТойоТа ТЕрсЕл 4х4 се 
продава на тел. 0876/799-
923. [12, 1]

под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 18]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 7]

гуМи
гуМи 205-65-16 С, 8.5 
мм грайфер, 360 л, 3 
г., се продават на тел. 
0878/881-501. [5, 5]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - 
тел. 0894/277-849. [11, 
9]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

иМоТи продаВа
чЕТирисТаЕн апарТа-
МЕнТ, 94 кв. м, срещу 
Консултативна поликлини-
ка, четвърти етаж, тухла, 
ТЕЦ, алуминиева дограма, 
паркет, 2 тераси, една ос-
тъклена, маза, асансьор, 
продава за 69 000 лева 
тел. 0889/227-805. [20, 20]
парцЕли сЕ продават 
в Севлиево - Крушевски 
баир - 3 бр. по 1 дка, 1 
бр. - 600 кв. м, 4 бр. - 
300 кв. м. Има път, ток и 
вода. Тел. 0888/817-792. 
[5, 4]

апарТаМЕнТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 6]
разглобяЕМа къща - 
48 кв. м, и навес - 48 кв. 
м, продава тел. 0879/01-
91-91. [6, 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.
ТЕнЕкиЕн гараж - 5 
м, търси да закупи тел. 
0887/39-59-89. [12, 11]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В кв. Лъката 
се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 12]

изгодно! поМЕщЕниЕ 
за живеене се дава под 
наем на тел. 0899/106-
016. [12, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до болницата, основен ре-
монт, 240 лв. наем, се 
дава под наем на тел. 
0898/939-303. [5, 2]
обзаВЕдЕна боксони-
Ера с ТЕЦ се дава под 
наем на тел. 0898/878-
548. [2, 2]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
17]
апарТаМЕнТ - самосто-
ятелни нощувки - справ-
ки на тел. 0889/931-264. 
[22, 3]

В-К „100 ВЕСТИ“ излиза 
всеки ден без събота и неделя

счЕТоВодна къща: счетоводно обслужване, го-
дишни данъчни декларации, годишно приключ-
ване, регистрация на фирми - 0898/480-821

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-868.

почиВки, кВарТири
бунгала В Китен - собст-
вен санитарен възел, TV, 
хладилник - тел. 0888/813-
925. [12, 8]

Рекламата в “100 вести” - 810-411
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СтЕфкА БурмоВА

- Г-жо Алексиева, теж-
ки ли са отговорностите 
на административен ди-
ректор?

-	 Обичам	 работата	 си.	
Това	 е	 реализирана	 моя	
мечта,	постигната	с	много	
труд	 и	 решаване	 на	 про-
блем	след	проблем.	А	дали	
са	 тежки	 отговорностите,	
не	мога	да	кажа.	Но	са	го-
леми.	Самата	аз	съм	отго-
ворен	човек	и	не	мога	да	
работя	 просто	 така.	 Или	
давам	 всичко	 от	 себе	 си,	
или	не	се	захващам.	

- Много ръководители 
на компании от областта 
срещат затруднения с на-

бирането на квалифици-
ран персонал, какво е по-
ложението във „Вагонен 
завод – Интерком“, какъв 
е подходът Ви за осигуря-
ване на качествена работ-
на сила?

-	Живеем	 в	 много	 ди-
намично	 и	 трудно	 време.	
Все	 повече	 младите	 хора	
са	 демотивирани	 и	 нямат	
ясна	представа	какво	точ-
но	 искат	 да	 се	 случи	 с	
тяхното	 професионално	
развитие.	 По	 принцип	 па-
зарът	 на	 работна	 сила	 е	
много	 беден	 на	 качестве-
ни	 специалисти.	 Младите	
хора,	които	идват	при	нас,	
нямат	 изградени	 навици	
за	 работа,	 а	 и	 не	 мислят	

сериозно	 за	 бъдещата	 си	
професия.	 Но	 с	 повече	
разбиране	от	наша	страна	
считам,	 че	 постигаме	 же-
лания	резултат.	

- „Вагонен завод – 
Интерком“ осигурява ли 
социални придобивки за 
своите работници и слу-
жители?

-	За	нашите	работници	
и	 служители	 ръководство-
то	на	дружеството	е	осигу-
рило	 социални	 придобив-

ки,	 които	 са	 примамливи.	
Имаме	осигурен	безплатен	
обяд	 за	 всеки,	 който	 се	
доставя	от	външна	фирма,	
както	 и	 осигурена	 по	 ли-
тър	 и	 половина	 трапезна	
вода	 ежедневно	 за	 всеки	
работник	 и	 служител.	 И	
това	 е	 за	 всеки	 работен	
ден	 в	 годината.	 За	 наши-
те	 работници	 и	 служите-
ли,	 които	 са	 от	 Габрово,	
сме	 осигурили	 транспорт	
от	 Габрово	 и	 обратно,	 а	

на	 останалите	 пътуващи	
служители	 фирмата	 пое-
ма	 част	 от	 транспортните	
разходи.

- Колко години вече 
работите в дряновския 
Вагонен завод, с какво 
бяха изпълнени те, какви 
промени преживя пред-
приятието за тези годи-
ни?

-	 Във	 Вагонния	 завод	
работя	 от	 6	 юни	 1988	 г.	
Започнах	 като	 технолог	 в	
База	за	техническо	разви-
тие,	а	оттам	като	технолог	
в	отдел	„Технически“.	От	12	
април	 2000	 година	 вместо	
с	техническата	част	на	ва-
гоните,	започнах	да	се	за-
нимавам	с	административ-
ните	 въпроси	 на	 завода.	
И	 вече	 20	 години	 съм	 на	
„бойното	 поле“	 -	 от	 офис-
мениджър	 до	 администра-
тивен	директор.	

И	 да,	 имало	 е	 мно-
го	 трудни	 периоди,	 през	
които	 заедно	 със	 завода	
сме	преминали.	Преживях-
ме	трудни	години,	в	които	
съм	пренебрегвала	личния	
си	живот	 и	 семейство,	 за	
да	съм	полезна	на	нашето	
предприятие.	

- Но му останахте 

вярна, независимо от 
политическите флуктуа-
ции в страната. Кои бяха 
най-трудните за Вас като 
служител в завода, така 
и на вагоностроителното 
предприятие в Дряново?

-	 Заводът	 преживя	 го-
леми	 промени	 след	 него-
вата	 приватизация.	 Сме-
ниха	 се	 доста	 директори.	
Имало	е	моменти,	в	които	
не	сме	имали	работа.	Вре-
мена,	в	които	не	е	имало	
добри	 заплати.	 Рядко	 ид-
ваха	хора	да	търсят		рабо-
та	при	нас	(за	разлика	от	
сега,	когато	всеки	ден	на-
значаваме	по	2-3	човека).	

Но	не	мога	да	кажа,	че	
точно	 еди-кой	 си	 период	
е	 бил	 най-тежък.	 Винаги	
е	 имало	 и	 положителни	
емоции,	 и	 големи	 пробле-
ми,	но	сякаш	някаква	сила	
винаги	ни	е	помагала	в	по-
следния	момент.	Били	сме	
и	на	ръба,	и	после	пак	на	
гребена	на	вълната.	

- Заводът има свой 
музей, свързан с негово-
то развитие. Разбрах, че 
идеята за създаването му 
е била Ваша, разкажете 
повече за тази своя ро-
жба.

-	 Не	 може	 завод	 със	
100-годишна	история	да	не	
бъде	почетен	както	трябва.	
Но	 не	 идеята,	 а	 изпълне-
нието	 е	 по	 мой	 проект.	
Преди	четири	години	Вале-
ри	 Димитров	 -	 вече	 беше	
директор	 на	 завода,	 ми	
постави	задача	да	събера	
запазените	 с	 течение	 на	
времето	 експонати	 и	 до-
кументи,	 свързани	с	исто-
рията	 на	 вагоностроенето	
в	 Дряново,	 и	 да	 органи-
зирам	 музей,	 с	 който	 да	
се	 гордеем	 пред	 гостите	
на	завода	и	който	да	бъде	
като	 спомен	 за	 поколе-
нията.	 За	 две	 седмици	 с	
моите	 колеги	 сътворихме	
това	уникално	място.	Под-
реждах	 го,	 все	 едно,	 че	
беше	 част	 от	 моя	 дом.	
Обичам	си	го	този	наш	за-
вод.	Та	тук	са	минали	най-
хубавите	ми	години.	И	сега	
от	време	на	време	влизам	
в	 музея	 и	 се	 наслажда-
вам	 на	 „своята	 рожба“,	
събрала	толкова	много	ис-
тория,	 толкова	 съдби	 на	
хиляди	хора,	работили	тук	
и	дали	частица	от	себе	си	
за	развитието	и	бъдещето	
на	нашия	„Вагонен	завод	-	
Интерком“	в	Дряново.

Нели Алекñиевà: „Били ñме и нà 
ръáà, и нà ãреáенà нà вълнàтà”100 години 

Вагонен заВод
В дряноВо

През есента на тази година „Вагонен завод - Интерком“ 
в Дряново ще отбележи 100 години от своето основаване, от 
онази паметна година, когато на голата поляна е организи-
рана коларска работилница. За да се стигне до днес, когато 
тук пълноценно функционира водещият производител на път-
нически железопътни вагони в България и най-голям център 
за ремонт и рециклиране на пътнически и товарни вагони на 
Балканите.

За това трудно ли се намират кадри за вагоностроене-
то, за това какви социални придобивки са осигурени за целия 
екип на предприятието, за Музея на вагоностроенето, който 
е единствен в страната, е разговорът с административния 
директор на „Вагонен завод - Интерком“ в Дряново, който 
от декември 2001 г. премина в частния сектор.

ВЕлА лАзАроВА

Държавен	 архив	 -	
Габрово	поздрави	за	поре-
ден	 път	 своите	 приятели,	
дарители,	 партньори	 по	
случай	 9	 юни	 -	 Между-
народния	 ден	 на	 архиви-
те.	 На	 камерна	 среща,	 в	
условията	 на	 извънредна	
епидемична	 обстановка,	
Цветомира	 Койчева	 -	 на-
чалник	 отдел	 на	 Държа-
вен	архив	-	Габрово,	връчи	
грамоти	 в	 две	 категории.	
„Читател	 на	 годината”	 за	
2019	 г.	 е	 Силвия	 Ранге-
лова,	 посетила	 Архива	 62	
пъти	и	използвала	над	230	
архивни	 единици.	 Един	
млад	 човек,	 по	 професия	
графичен	дизайнер,	откри-
ва	 колко	 безценно	 богат-
ство	съхранява	културната	
институция.

Традиционната	 грамо-
та	 „Приятел	 на	 Държавен	
архив”	тази	година		е		при-
съдена	 на	 организация	 -	
Фондация	 „Габрово	 -	 пре-
ди	и	сега”,	за	дигиталната	
поредица	 „Непознатото	
Габрово”.	 Тя	 е	 реализира-
на	 в	 голямата	 си	 част	 от	
съхраняваното	 в	 Държа-
вен	 архив	 документално	

богатство.	В	същото	време	
фондацията	 е	 дарител	 на	
ДА	 -	 Габрово	 с	 издирени-
те	 материали,	 свързани	 с	

представянето	на	интерес-
ната	 поредица.	 Иво	 Ива-
нов	благодари	от	името	на	
организацията	и	увери,	че	
фондацията	 ще	 продължи	
да	 дарява	ДА	 -	 Габрово	 и	
да	 запознава	 гражданите	
с	„Непознатото	Габрово”.

Наред	 с	 многобройни-

те	 поздравления,	 специа-
лен	 поздрав	 е	 отправил	
доц.	 д-р	 Михаил	 Груев,	
председател	 на	 Държавна	

агенция	 „Архиви”.	 А	 в	 об-
ръщението	 си	 областният	
управител	Невена	Петкова	
изказва	 благодарност	 за	
съвместната	 работа	 меж-
ду	двете	институции,	която	
показва,	 че	 „Габрово	 има	
богато	 минало,	 с	 което	
трябва	 да	 се	 гордеем,	 да	

развиваме	 и	 предаваме	
на	 поколенията.	 През	 го-
дините	Архивът	се	утвърди	
като	 публична	 институция	

с	 голяма	 документална	
информация	 за	 обективен	
прочит	 на	 нашата	 исто-
рия.	 Специално	 внимание	
и	 уважение	 представлява	
използването	 на	 новите	
технологии”.

Стефка	 Василева,	 дъл-
гогодишен	 колега	 и	 ръко-

водител	 на	 Архива,	 отбе-
ляза	 колко	 се	 радва	 за	
работата	 на	 младия	 екип	
и	многобройните	приятели	

на	 институцията,	 убедена,		
че	 „ако	 тази	 работа	 е	 в	
сърцето,	тя	е	привилегия”.		

На	 празника	 бе	 пока-
зана	за	първи	път	дигитал-
ната	 изложба	 „Картичките	
-	 мост	 между	 миналото	 и	
бъдещето”	 с	 автор	 млад-
ши	 експерт	 Стела	 Илева.	

Изложбата,	 посветена	 на	
160	г.	Габрово	-	град,		е	ре-
ализирана	 въз	 основа	 на	
част	от	съхранените	в	ДА	-	

Габрово	 пощенски	 картич-
ки	 -	символ	на	човешкото	
общуване.	Всяка	картичка,	
повечето	 от	 началото,	 30-
те	 до	 60-70-те	 години	 на	
миналия	 век,	 привлича	 с	
многообразието	 си	 -	 ав-
тентичен	 текст,	изгледи	от	
Габрово	в	миналото,	исто-

рически	и	културни	памет-
ници,	репродукции	на	кар-
тини,	 романтични	 мотиви,	
писма	 от	 фронта,	 темата	
за	космоса		и	пр.,	изпра-
тени	от	страната	и	чужби-
на	до	получатели	в	Габро-
во.	Всички	усилия	на	екс-
пертите	от	ДА	–	Габрово	са	
насочени	 към	 привличане	
вниманието	 на	 обществе-
ността	 върху	 значението	
на	 съхраненото	 богатство	
в	архивите,	към	популяри-
зирането	 им.	 Всички	 те	 -	
част	от	културното	наслед-
ство	 и	 незаменим	 източ-
ник	 на	 информация.	 При	
това	 архивното	 богатство	
е	 неоспоримо	 доказател-
ство	 за	 икономическото,	
политическо,	 социално	 и	
културно	 развитие	 на	 ре-
гиона	 и	 страната.	 Габров-
ските	 архивисти	 отбеляз-
ват	 своя	 професионален	
празник	 на	 10	 октомври,	
но	 се	 присъединяват	 към	
инициативата	на	Междуна-
родния	 съвет	 на	 архивите	
за	отбелязване		Световния	
ден	 на	 архивите	 -	 9	 юни,	
под	 егидата	 на	 ЮНЕСКО,	
обявен	 от	 Общото	 събра-
ние	на	МСА	в	Квебек,	Ка-
нада,	през	2007	г.

Държàвен àрхив - Гàáрîвî îáяви зà Читàтел нà ãîäинàтà Силвия 
Рàнãелîвà, зà Приятел ,2019 - фîнäàция “Гàáрîвî - преäи и ñеãà”

За	 седма	 година	 Об-
щина	 Габрово	 и	 учебните	
заведения	 в	 града	 орга-
низират	 „Летни	 занима-
ния“	 за	 деца	от	 първи	до	
четвърти	 клас	 с	 начална	

дата	 22	 юни	 и	 продължа-
ващи	 и	 през	 месец	 юли	
2020	 г.,	 съобщава	Община	
Габрово.

Всяко	 дете	 ще	 бъде	
в	 група	 в	 училището,	 в	

което	 учи.	 За	 учениците	
ще	 се	 грижат	 учителите	
от	съответното	учебно	за-
ведение.

Заниманията	 ще	 се	
провеждат	от	8:00	до	17:00	
часа,	 като	 присъствието	
може	 да	 бъде	 за	 по-кра-
тък	 период,	 определен	 от	
родителя.

Всички	училища	ще	се	
включат	 в	 инициативата,	
някои	от	тях	-	с	различна	
ангажираност	 във	 време-
то,	 за	 което	 можете	 да	
получите	 информация	 в	
самото	училище.

Спортните	 клубове	 са	
поканени	 да	 участват	 в	
заниманията,	 като	ще	 ор-
ганизират	 спортни	 и	 тре-
нировъчни	 дейности	 за	
децата.

И	това	лято	ще	се	про-

ведат	 излети	 сред	 приро-
дата,	посещения	на	музеи,	
библиотеката,	 спортни	
състезания	 и	 занимания	
по	интереси.

Записването	 ще	 ста-
ва	 онлайн	 в	 електронна-
та	 страница	 на	 Община	
Габрово	 или	 на	 място	 в	
училищата.

Необходимите	 доку-
менти	 може	 да	 попълните	
на	сайта	на	Общината	или	
да	 ги	 получите	 в	 учили-
щата.	

Повече	 информация,	
до	 19	 юни	 2020	 г.,	 на	 те-
лефони	 066/818	 319;	 0878	
682	 479	 или	 на	 място	 в	
Община	Габрово,	дирекция	
„Образование	 и	 социални	
дейности“,	стая	№	6,	Габри-
ела	Умникова.

Оáщинà Гàáрîвî îáяви ñеäмите „Летни зàнимàния” 
зà äецà îт I äî IV клàñ, зàпиñвàнетî îнлàйн

	 „Лято	 в	 хумора“	 ще	
се	 проведе	 в	 три	 после-
дователни	 седмици	 през	
юни	 и	 началото	 на	 юли	
(с	 евентуално	 удължаване	
на	заниманията	с	още	три	
седмици	при	интерес).		
	 Заниманията	 започват	
между	08:00	и	09:00	сутрин	
и	завършват	в	17:00	всеки	
ден.	 Дати	 на	 провеждане	
и	тематични	направления:
	 От	15 до 19 юни учас-
тниците	 ще	 научат	 за	 из-
куството	 на	 оригамите	 и	
ще	си	направят	собствени	
оригами	животни.	Ще	раз-
играят	 куклен	 театър	 със	
собствени	кукли	на	конци,	
ще	рисуват	 комикси	и	ще	
научат	интересни	факти	за	
супергероите.	 Седмицата	
ще	завърши	с	правене	на	
тебешири	и	смес	за	сапу-

нени	 балончета,	 които	 не	
се	пукат.	
	 От	 22 до 26 юни	 ще	
научат	 повече	 за	 филми-
те	 и	 как	 да	 си	 направят	
проектор	 за	 телефон,	 ще	
поговорим	за	грънчарство-
то	и	ще	украсяват	глинени	
съдове,	 ще	 си	 направят	
гратаж	и	ще	изрисуват	те-
ниски	по	собствен	проект.
	 От	 29 юни до 3 юли 
основната	 тема	 ще	 бъде	
как	 се	 снимат	 филми	 и	
какво	 трябва	 да	 напра-
вим,	за	да	заснемем	наше	
филмче.	 Децата	 ще	 се	
превърнат	 в	 сценаристи,	
режисьори,	 актьори,	 опе-
ратори	 и	 монтажисти.	 За-
едно	 ще	 се	 опитаме	 да	
създадем	филм	 за	 Лято	 в	
Хумора.	Както	и	през	пър-
вите	две	седмици,	ще	има	

много	игри	и	гости	-	изне-
нада.
	 Кои	ще	са	гостите:
	 В	част	от	дните	с	деца-
та	ще	работят	художнички-
те	Невена	Екимова	и	Ели-
за	 Ковачева,	 фокустникът	
Дани	Белев,	 треньорът	 по	
баскетбол	 Антонио	 Стан-
ков,	консултантът	по	здра-
вословен	 начин	 на	 живот	
Ася	Райкова,	представите-
ли	на	отдел	„Екология”	на	
Община	Габрово	и	други.	
	 Цената	 за	 участие	 на	
дете	е	80	лв.	за	5	дни	или	
16	 лв.	 на	 ден.	Второ	 дете	
в	семейството	ползва	20%	
отстъпка.	
	 Записването	 се	 из-
вършва	 на	 телефон	
0878458430	 или	 на	 място	
в	 музея	 и	 продължава	 до	
запълване	на	бройките.	

Три ñеäмици “Лятî в Õумîрà”, хуäîжници, екîлîзи, 
àртиñти и ñпîртиñти ще зàнимàвàт äецàтà


