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Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303, 0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

	 Днес	 от	 7	 до	 18	 часа	
се	 спира	 движението	 по	
път	III-609	Трявна	–	Царева	
ливада	поради	ремонт,	съ-
общи	 вчера	 пресцентърът	
на	Агенция	 "Пътна	 инфра-
структура"
	 	Движението	ще	се	от-
клонява	 по	 следните	 об-
ходни	маршрути:

за автомобили до 3,5 
тона 

	 обходът	 премина-
ва	 по	 път	 III-552	 Трявна	
–	 Христовци	 –	 по	 общин-
ската	 пътна	 мрежа	 през	
селата	 Христовци	 -	 Чер-
новръх	 –	 Радовци	 -	 път	
III-609	 -	 Царева	 ливада	 и	
обратно;

за автомобили от 3,5 
т до 20 т она

обходният	 маршрут	 е	 по	
път	 III-552	Трявна	 –	 Габро-
во	 -	 път	 III-5522	 Габрово	
–	 Донино	 -	 път	 I-5	 Дони-
но	 –	 Дряново	 -	 път	 III-609	
Дряново	 -	 Царева	 ливада	
и	обратно.
	 Всички	 граждани	 и	
транспортни	 фирми	 могат	
да	 получават	 информа-
ция	 за	 актуалната	 пътна	
обстановка	 от	 интернет	
страницата	на	АПИ	–	www.
api.bg,	 както	 и	 по	 всяко	
време	 от	 денонощието	 на	
телефон	0700	130	20	в	Аген-
ция	 "Пътна	 инфраструкту-
ра".	

	 Удължава	 се	 срокът	
на	 обявената	 извънредна	
епидемична	 обстановка,	
считано	от	1	до	30	септем-
ври	2020	г.	Това	реши	Ми-
нистерският	съвет	вчера.
	 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	прессъ-
общението	на	МС.	По	дан-
ни	на	Европейския	център	
за	 превенция	 и	 контрол	

на	 заболяванията,	 към	 23	
август	 в	 света	 са	 реги-
стрирани	23	243	621	случая	
на	COVID-19,	 от	 които	 805	
740	починали.	От	тях	2	037	
588	 случая,	 или	 8,76%	 са	
заболелите	на	територията	
на	 Европейския	 съюз,	 Ев-
ропейското	 икономическо	
пространство	и	Обединено	
кралство	 Великобритания	
и	 Северна	 Ирландия,	 с	
общ	 брой	 починали	 -	 180	
642,	 или	 22,42%	от	 всички	
докладвани	 смъртни	 слу-
чаи	от	новия	коронавирус.

	 В	България	към	26	ав-
густ	 са	 съобщени	 15	 589	
заболели	 и	 572	 починали	
от	COVID-19.	Броят	на	по-
твърдените	 лица	 на	 сед-
мична	база	отчита	тенден-
ция	 на	 нарастване,	 като	
от	 седмицата	 29	 юни	 -	 5	
юли	 2020	 г.	 увеличаването	
на	 случаите	 е	 почти	 дву-
кратно	спрямо	изчисления	
средноседмичен	брой.
	 Съществен	спад	на	за-
разени	лица	има	през	сед-
миците	10-23	август	2020	г.
	 Удължаването	 на	 из-

вънредната	 епидемич-
на	 обстановка,	 свързана	
с	 разпространението	 на	
COVID-19	 на	 територията	
на	страната,	ще	даде	въз-
можност	 да	 се	 продължи	
прилагането	 на	 противо-
епидемичните	 мерки	 в	
обществото,	 за	 да	 не	 се	
позволи	 претоварване	 на	
здравната	 система	 и	 сис-
темата	 на	 общественото	
здраве	 преди	 предстоящ-
ия	грипен	сезон,	се	казва	
още	в	съобщението	на	Ми-
нистерския	съвет.

Уäължава се срîкът íа îáявеíата èзвъíреäíа 
епèäемèчíа îáстаíîвка äî 30 септемврè

	 На	 25	 август	 в	 РЗИ	
Габрово	 e	 съобщен	 един	
потвърден	 случай	 на	
COVID-19	-	мъж	на	28	годи-
ни,	живущ	в	Севлиево.	Па-
циентът	 е	 хоспитализиран	
с	 грипоподобни	 симптоми	
в	 Инфекциозно	 отделение	
на	МБАЛ	„Д-р	Тота	Венко-
ва“	 в	 Габрово.	 Изготвени	
са	 и	 са	 връчени	 предпи-
сания	на	контактните	лица	
за	 задължителна	 14-днев-
на	домашна	изолация,	съ-
общават	от	РЗИ	-	Габрово.
	 За	най-много	нови	слу-
чаи	от	последното	деноно-
щие	съобщават	в	Благоев-
град	-	36.	
	 В	 цялата	 страна	 нови-
те	са	104.

Еäèí случай 
íа COVID-19, 
îт Севлèевî

	 Вчера	 експерти	 на	
РИОСВ	 –	 Велико	 Търно-
во	извършиха	проверка	на	
място	след	подаден	сигнал	
за	 умряла	 риба	 в	 учас-
тъка	 на	 река	 Росица	 под	
„Идеал	Стандарт	-	Видима“	
АД	 -	 Завод	 за	 санитарна	
керамика,	 Севлиево.	 При	
проверката	 се	 установи	
наличие	 на	 единични	 ек-
земпляри	 измряла	 риба	 с	
различни	 размери.	 Реката	
в	 участъка	 е	 маловодна	
със	застойни	участъци,	съ-
общават	от	РИОСВ	-	Вели-
ко	Търново.
	 От	представител	на	Ре-
гионална	 лаборатория	 –	
Велико	Търново	към	ИАОС	
на	 място	 са	 измерени	

следните	 показатели:	 рН,	
разтворен	 кислород,	 на-
ситеност	 с	 кислород,	 тем-
пература,	електропроводи-
мост.	Пробите	са	анализи-
рани	в	два	пункта	–	на	р.	

Росица	 преди	 площадката	
на	 „Идеал	 Стандарт	 -	 Ви-
дима“	АД	и	след	площадка-
та	на	завода,	до	моста	на	
главен	път	София	-	Варна.	
Получените	 резултати	 са	

в	 рамките	 на	 нормалните	
стойности	 и	 не	 показват	
химическо	 замърсяване	
на	 реката	 в	 обследваните	
пунктове.
	 Извършена	 е	 провер-
ка	 и	 на	 двете	 зауствания	
от	 площадката	 на	 Завода	
за	 санитарна	 керамика	 в	
Севлиево	като	източник	на	
отпадъчни	 води	 в	 участъ-
ка.	
	 Взети	са	за	анализ	две	
водни	 проби	 от	 предста-
вител	на	Регионална	лабо-
ратория	–	Велико	Търново	
към	 ИАОС	 от	 изходната	
тръба	 на	 Локалната	 пре-
чиствателна	 станция	 за	
производствени	води	и	от	
Локалната	 пречиствател-

Умряла рèáа в река Рîсèца, прîáèте за 
замърсяваíе íа вîäèте гîтîвè слеä сеäмèца

	 Детската	школа	по	из-
куствата	 към	 Народно	 чи-
талище	 „Развитие	 -	 1870“	
в	 Севлиево	 нееднократно	
е	 печелила	 редица	 отли-
чия	 в	 конкурси	 в	 цялата	
страна	и	е	ключово	звено	
за	 развитието	 на	 млади-
те	 хора	 на	 територията	
на	 общината.	 Все	 повече	
деца	и	младежи	проявяват	
интерес	 към	 заниманията	
в	школата.	Това	наложи	и	
разширяване	на	базата.
	 С	 цел	 осигуряване	 на	
необходими	площи	за	осъ-
ществяване	 дейността	 на	
Детска	школа	по	изкуства-
та	 към	Народно	 читалище	
„Развитие	 -	 1870“	 -	 Се-
влиево,	кметът	на	Община	

Севлиево	д-р	Иван	Иванов	
предложи	 да	 бъде	 склю-
чен	договор	между	Общи-
на	Севлиево	и	читалището	
като	 се	 учреди	 безвъз-
мездно	право	на	ползване	
на	шест	кабинета	и	допъл-
нителни	 санитарни	 поме-
щения.
	 Съгласно	 Закона	 за	
местното	 самоуправление	
и	 местната	 администра-
ция,	 Закона	 за	 общинска-
та	 собственост,	 Преход-
ните	 и	 заключителните	
разпоредби	към	Закона	за	
народните	 читалища,	 ОбС	
-	 Севлиево	 допълни	 Про-
грамата	 за	 управление	 и	
разпореждане	с	общинска	
собственост	през	2020	г.

Кметът íа Севлèевî äаäе шест 
каáèíета íа Шкîлата пî èзкуствата

	 Община	 Трявна	 обяви	
програмата	 за	 отбелязва-
не	 на	 6	 септември	 –	 135	
години	 от	 Съединението	
на	 Княжество	 България	 с	
Източна	 Румелия.	Начало-
то	 на	 празника	 е	 в	 11:00	
ч.	 пред	 паметника	 на	 Пе-
тко	Славейков.	На	озвуче-
ния	 с	 родолюбиви	 песни	
и	маршове	площад	кметът	
на	община	Трявна	ще	поз-
драви	тревненци	с	празни-
ка.	 Ученици	 от	 СУ	 „Петко	
Р.	Славейков“	ще	изпълнят	
стихове.	 В	 празничната	
програма	 ще	 участват	 и	
деца	 от	 ЧФФ	 „Калина“	 и	
НЧ	 „Пробуда	 1914“.	 Денят	
ще	 завърши	 с	 поднасяне	
на	венец	и	цветя.

Трявíа îтáелязва  
Деíя íа 
Съеäèíеíèетî

Дíес спèра äвèжеíèетî 
Трявíа - Öарева лèваäа 
зараäè ремîíт, съîáщè АПИ

Третè äетскè 
плеíер в селî 
Баевцè    8

Вела лазароВа

Джон	 Бризби	 -	 пра-
правнук	 на	Тодор	Бурмов,	
първият	 министър-предсе-
дател	на	Княжество	Бълга-
рия,	е	на	двудневно	посе-
щение	в	Габрово	по	пока-
на	на	Граждански	комитет	
Памет	Габровска".

Вчера	 престижни-
ят	 лондонски	 адвокат	 и	
юридически	 съветник	 на	
английската	 кралица	 Ели-
забет	II	-	Джон	Бризби,	се	
срещна	с	кмета	на	Габро-
во	 Таня	 Христова,	 зам.-
кмета	 Нела	 Рачевиц	 и	

представители	на	културни	
институции.	

На	 хубав	 български	
език,	 който	 според	 него	
е	 като	латинския	по	 труд-
ност,	Джон	Бризби	разка-
за	за	българския	си	корен	
и	за	любовта	си	към	Бъл-
гария.	

Разказа,	че	като	пред-
седател	 на	 благотворител-
ното	дружество	„Приятели	
на	България”	 в	Англия	 ор-
ганизира	заедно	с	негови-
те	 членове	 различни	 про-
яви	 –	 камерни	 концерти,	
художествени	 изложби	 за	
набиране	 на	 средства	 за	

подпомагане	 на	 сираци	 и	
деца	с	увреждания	в	Бъл-
гария.	

Различните	 културни	
събития	 са	 в	 посока	 „из-
дигане	 профила	 на	 Бълга-
рия”,	 за	 която	 отвъд	 Ла-
манша	малко	се	знае.	

Според	 г-н	 Бризби	 по-
вечето	англичани	знаят	за	
Косово	 и	 Сърбия	 покрай	
политическите	 им	 пробле-
ми…

Изключително	 приятен	
събеседник,	 той	 прояви	
интерес	 към	 икономиче-
ското	 развитие	 на	 града,	
попита	дали	има	текстилна	

индустрия.	
Самият	 Бризби	 много	

се	 интересува	 от	 българ-
ската	 история.	 В	 библи-
отеката	 му	 от	 над	 5000	
тома	българските	издания,	
които	 са	 на	 особено	 вни-
мание.	 Гордее	 се	 с	 някои	
издания	на	Софроний	Вра-
чански,	 Юрий	 Венелин	 и	
др.	

Многостранните	 ин-
тереси,	 освен	 лов	 през	
зимата,	 са	 история	 на	
културата,	 живопис,	 му-
зика.	 Самият	 той	 свири	
на	 пиано.	Два-три	месеца	
редовно	прекарва	в	Бълга-

рия	в	Троян,	откъдето	е	и	
другият	 му	 възрожденски	
корен.	 Животът	 му	 е	 бе-
лязан	от	семейните	тради-
ции	 за	 благотворителност	
със	 специално	 отношение	
към	образованието.

В	забравената	балкан-
ска	 махала	 Баба	 Стана,	
възстановява	 училището,	
строено	 навремето	 от	 не-
говия	прадядо		Константин	
Хаджикалчев,	 организира	
„зелено	училище”.	

Със	 съпругата	 си	
Клеър	 построяват	 парак-
лис	в	малката	махала.	

продължава на стр. 2

Джîí Брèзáè íа îтлèчеí áългарскè: 
Езèкът вè е труäеí катî латèíскèя
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РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806 060 
GSM: 0885310583

ПОКАНА 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 Г.

 На	 основание	 чл.	 140,	 ал.	 4	 от	 Закона	 за	
публичните	финанси	и	във	връзка	с	чл.	44,	ал.	4	
от	Наредбата	за	условията	и	реда	за	съставяне	
на	 бюджетната	 прогноза	 за	 местни	 дейности	
за	 следващите	 три	 години,	 за	 съставяне,	 при-
емане,	 изпълнение	 и	 отчитане	 на	 бюджета	 на	
Община	Трявна,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

 Канят	жителите	на	община	Трявна,	юридиче-
ски	лица,	представители	на	средствата	за	ма-
сово	осведомяване,	на	граждански	сдружения,	
общински	съветници,	ръководители	на	бюджет-
ни	звена	и	други	заинтересовани	лица	да	взе-
мат	участие	в	публично	обсъждане	на	годишния	
отчет	за	изпълнение	на	бюджета	за	2019	година	
на	Община	Трявна.
 
	 Публичното обсъждане ще се проведе на 8 сеп-
тември 2020 г. (вторник) от 17.00 часа в Заседа-
телна зала I на Община Трявна.
 
	 Материалите	 по	 отчета	 за	 изпълнение	 на	
бюджета	 за	 2019	 г.	 на	 Община	Трявна	 са	 на	
разположение	в	Центъра	за	информация	и	ус-
луги	на	гражданите	в	сградата	на	общинска	ад-
министрация	на	хартиен	носител	и	на	интернет	
страницата	на	Общината	www.tryavna.bg.

 С	уважение,
	 Стефан	Петров	/п/
	 Председател	на	Общински	съвет	-	Трявна
	 Силвия	Кръстева	/п/
	 Кмет	на	Община	Трявна

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

уведомява своите клиенти, че:

 на 10.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	
електрозахранването	в	района	на	община	Дряново,	
МТП	„Свинекомплекс”,	МТТ	„Б2”,	с.	Ганчовец,	с.	Зая,	
с.	Руня,	с.	Саласука,	мандра	фирма	„Чех“,	с.	Косар-
ка,	с.	Маноя,	къмпинг	„Бряста”,	Складова	база	МНЗ,	
МКТП	„Вивател”,	МТП	„Мобилтел”,	помпена	станция	
„Маноя”.
 на 09.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	
електрозахранването	в	района	на	община	Дряново,	
фирма	„Чех”,	Техническа	база	в	с.	Соколово,	с.	Геня,	
с.	Катранджии,	с.	Длъгня,	с.	Гвоздейка,	с.	Косарка,	
с.	Соколово,	завод	„Унитраф”.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

ОБЯВА

„ПлОд-Зеленчук“ еООд – ГабрОвО
набира	 оферти	 от	 лицензирани	 застрахователни	

дружества	за	участие	в	конкурс	за	застраховане	на	
имуществото	му.	Офертите	се	представят	в	запеча-
тан	плик	на	адрес:	гр.	Габрово,	ул.	„Шипка“	№	9Б,	в	
срок	до	14	дни	от	публикуване	на	обявата	и	следва	
да	съдържат	най-малко	следните	показатели:	обхват	
на	 покритите	 рискове;	 размер	 на	 дължимата	 пре-
мия;	бонуси	и	преференциални	условия;	размер	на	
премиен	приход	 за	 съответния	 вид	 застраховка	 за	
предходната	 година.	Балансовата	стойност	на	ДМА	
е	33	336.55.

Телефон: 0887248194

о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, 

ЗавЪРШили ГРаЖдански сРедни или висШи 
училиЩа(мЗ оХ-669/19.08.2020 г.) 

167 БР. вакантни длЪЖности За воЙниЦи
вЪв военни фоРмиРования на

 сЪвместното командване на силите:
 1. За в. ф. 48940 – Бургас – 64 вакантни места, 
съгласно Приложение № 1; 
 2. За в. ф. 28860 – Горна малина - 35 вакантни 
места, съгласно Приложение № 2;
 3. За в. ф. 32450 – мокрен - 6 вакантни места,
 съгласно Приложение № 3;
 4. За в. ф. 22980 – софия - 62 вакантни места,
съгласно Приложение № 4.
   документи се ПРиемат до 16.10.2020 г. 
вЪв  военно окРЪЖие – ГаБРово, ул. „софро-
ний врачански” 1а.
 изисквания: 
 за някои от длъжностите се изисква свидетел-
ство за управление на мПс категории „в”, „с” или 
„се” или „де”
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	
от	общ	характер	;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	не	е	по-
малък	от	924	лв.

Подробна информация на тел. 0882552015;	
066/805531;	066/800257. справка: www.comd.bg.

Джîí Брèзáè 

	 Министерство	 на	 об-
разованието	и	науката	об-
съжда	 два	 сценария	 за	
реакция	през	учебната	го-
дина	заради	пандемията.	
	 Със	 сигурност	 стартът	
ще	 е	 присъствен	 на	 15	
септември,	 потвърди	 пред	
БНТ	просветният	министър	
Красимир	Вълчев.
	 По	 думите	 му,	 основ-
ното,	на	което	ще	заложи	
министерството,	 е	 да	 се	
ограничи	 взаимодействие-
то	между	класовете	и	гру-
пите	в	детските	градини.
	 Дни	 преди	 началото	
на	учебната	година	минис-

търът	 на	 образованието	
обяви	 какви	 противоепи-
демични	 мерки	 ще	 бъдат	
въведени	 в	 учебните	 за-
ведения	във	връзка	с	раз-
пространението	 на	 коро-
навируса.
	 Според	Красимир	Въл-
чев	 най-добрата	 форма	
на	 обучение	 остава	 при-
съствената,	както	смятат	и	
мнозинството	от	родители-
те.	Дистанционната	форма	
все	 още	 не	 е	 достатъчно	
разработена.	
	 Затова	 през	 предсто-
ящата	 учебна	 година	 ще	
се	 даде	 превес	 на	 при-

съственото	 обучение,	 но	
при	 определени	 противо-
епидемични	мерки.
	 Въвежда	 се	 принципът	
на	невзаимодействие	меж-
ду	 паралелките	 в	 учили-
щата	и	групите	в	детските	
градини.	 Ако	 има	 болно	
дете,	 стремежът	 ще	 бъде	
да	 се	 ограничат	 физиче-
ските	 контакти	 на	 деца-
та	 извън	 паралелката	 или	
групата.	
	 Освен	това	ще	има	за-
дължителни	 и	 пожелател-
ни	 мерки	 за	 безопасност,	
като	 задължително	 ще	 се	
носят	предпазни	маски,	но	

не	 в	 класните	 стаи,	 а	 в	
общите	помещения.
	 По	 отношение	 на	 обо-
рудването	 за	 поддържане	
на	 здравословна	 среда	
министър	 Вълчев	 очерта	
възможностите	с	оглед	на	
отпуснатите	 допълнител-
ни	 средства.	На	 по-късен	
етап	 вероятно	 ще	 бъдат	
закупени	и	пречистватели	
за	 въздуха	 в	 училищата,	
допълни	той.	
	 Ще	 остане	 възмож-
ността	 за	 онлайн	 обуче-
ние,	тъй	като	вероятно	ще	
се	 налага	 превключване	
на	системата	от	обучение	

в	присъствена	в	обучение	
в	 електронна	 среда,	 осо-
бено	в	случай	на	поява	на	
сезонни	вируси.
	 Що	 се	 отнася	 до	 не-
обходимите	 изследвания	
за	 постъпване	 в	 детска	
градина,	министърът	обяс-
ни,	 че	 ще	 се	 мисли	 за	
по-благоприятен	 режим,	
за	 да	 няма	 струпване	 на	
хора	 пред	 лекарските	 ка-
бинети.	Вероятно	ще	бъде	
удължен	 срокът	 за	 пода-
ване	на	бележките	за	дет-
ските	градини.
	 Матурите	 засега	 оста-
ват	каквито	са,	но	поради	

автономията	 на	 висшите	
училища	 те	 имат	 правото	
да	 преценяват	 дали	 да	
използват	 резултатите	 от	
зрелостните	 изпити	 при	
бала	 за	 кандидатстване.	
Остава	 възможността	 ви-
сшите	 училища	 да	 реша-
ват	 дали	 да	 имат	 собст-
вени	 кандидатстудентски	
изпити,	както	и	да	се	по-
лагат	допълнителни	канди-
датстудентски	изпити.	
	 Ще	 бъде	 преразгледа-
но	и	заплащането	на	лек-
торите	на	базата	на	нови	
принципи.
	 „Наредбата,	 която	 ще	

утвърдя	 вероятно	 вдруги-
ден...	 предвижда	 възна-
гражденията	на	лекторите	
да	зависят	от	изпълнение-
то	 на	 определени	 цели	 и	
задачи,	 които	 са	 важни	
за	развитието	на	висшето	
училище	и	на	обществото,	
например	 колко	 са	 про-
менили	 и	 актуализирали	
учебните	 програми,	 колко	
са	 затегнали	 изисквания-
та	 към	 студентите,	 каква	
политика	 за	 насърчаване	
на	 научните	 изследвания	
имат,	за	развитие	на	мла-
ди	 преподаватели“,	 каза	
министър	Вълчев.

Въвежäа се прèíцèпът íа íевзаèмîäействèе межäу 
паралелкèте в учèлèщата è групèте в äетскèте граäèíè

продължава от стр. 1
от	 Локалната	 пречиства-
телна	 станция	 за	 битови	
отпадъчни	 води	 на	 Заво-
да	 за	 санитарна	 керами-
ка.	 Пробите	 ще	 бъдат	 из-
следвани	по	показателите,	
поставени	 в	 комплексното	
разрешително	 на	 инстала-
цията,	 като	 резултатите	 от	
тях	се	очакват	да	бъдат	го-
тови	след	около	7	дни.	При	
констатиране	 на	 преви-
шения	 на	 индивидуалните	
емисионни	 ограничения	 от	
РИОСВ	ще	бъдат	предпри-
ети	 определените	 в	 зако-
нодателството	администра-
тивно-наказателни	 мерки.	
По	 данни	 на	 представител	
на	 Община	 Севлиево,	 ве-
черта	 на	 25	 август	 е	 пад-
нал	 за	 кратко	 проливен	
дъжд.	 Тъй	 като	 канализа-
цията	 на	 града	 е	 смесена	
-	 битова	 и	 дъждовна,	 е	
възможно	 да	 е	 постъпило	
залпово	голямо	количество	
битова	вода	и	утайки	през	
дъждопреливните	шахти	на	
канализационната	система,	
което	може	да	причини	из-
черпване	 на	 кислорода	 в	
реката	 за	 определен	 пе-
риод	 от	 време.	 Причината	
за	 измирането	 на	 рибата	
(липса	 на	 кислород,	 отра-
вяне	 или	 въздействие	 с	
ток)	може	да	се	определи	
след	изследване	на	проба	
от	нея,	което	е	в	компетен-
циите	на	ИАРА.

Умряла рèáа в 
река Рîсèца... 

Джîí Брèзáè íа îтлèчеí áългарскè: 
Езèкът вè е труäеí катî латèíскèя

продължава от стр. 1
Всяка	година	дава	сти-

пендии	на	даровити	учени-
ци,	които	в	Троян	наричат	
„бризбита”.

Много	 подаръци	 полу-
чи	 скъпия	 гост	 от	 кмета	
на	 Габрово	 Таня	 Христо-
ва	 -	 двете	монографии	 за	
историята	 на	 Габрово	 от	
д-р	 Петър	 Цончев,	 ценни	
библиографски	издания	за	
българската	 история,	 за	
личности	 и	 събития	 	 от	
Габровския	край.

Вчера	 г-н	 Бризби	 раз-
гледа	 Музея	 на	 хумора	 и	
сатирата	 и	 Интерактивния	
музей	на	индустрията.

Днес	ще	посети	родно-
то	 място	 на	 своя	 прапра-
дядо	 Тодор	 Бурмов	 -	 кв.	
Нова	 махала,	 където	 го	
очаква	мило	тържество.	

Следобед	г-н	Бризби	е	
поканен	да	посети	Нацио-
налния	 музей	 на	 образо-
ванието,	където	са	подгот-
вили	 нарочна	 фотоизлож-
ба	за	него,	габровските	му	
корени	и	образователната	
кауза,	 на	 която	 той	 се	
е	 посветил	 в	 Троянския	
Балкан.

В	 програмата	 е	 вклю-
чена	и	среща	с	 габровци,	

която	 ще	 се	 състои	 в	Ак-
товата	 зала	 на	Национал-
ната	Априловска	гимназия.

За	 читателите	 на	 „100	
вести”	г-н	Бризби	сподели:

„За	 първи	 път	 дойдох	
в	 България	 през	 1973	 г.	
После	 -	 като	 завърших	
университета	 в	 Оксфорд	
1977	 г.	 В	 1985	 г.	 за	 първи	
път	 бяхме	 със	 съпругата	
ми	Клеър,	чийто	баща	сър	
Доналд	 Легъл	 беше	 ан-
глийски	посланик	в	София.	
След	 края	 на	 комунизма	
идваме	всяка	година.		Тази	
година	 заради	 карантина-
та	с	коронавируса	нещата	
закъсняха.	 В	 Англия	 пре-
карах	 леко	 вируса	 за	 две	
седмици.	

Всеки	март	ние	даваме	
на	 33	 деца	 от	 троянското	
училище	награди,	които	са	
в	 памет	 на	 прадядо	 ми	
Константин	 Хаджикалчев,	
построил	 най-старото	 учи-
лище	 в	 Троян.	 В	 памет	
на	 майка	 ми	 Лиляна	 Да-
нева	 –	 Бризби,	 която	 бе	
журналист,	работила	е	във	
Форин	 офис,	 	 даваме	 го-
ляма	награда	в	Софийския	
университет	–	специалност	
„Публична	 администрация”	
на	Философския	факултет.	

Тя	 бе	 уверена,	 че	 след	
промените	 България	 ще	
има	 хубаво	 бъдеще	 с	 до-
бра	 публична	 администра-
ция,	 което	 мисля	 е	 много	
добре”.

На	 въпроса	 „Вашето	
виждане	за	някакъв	траен	
знак,	 който	 бихте	 остави-
ли	 за	 родното	 място	 на	
вашия	 прапрадядо	 Тодор	
Бурмов?”	Джон	Бризби	от-
говори	 с	 широка	 усмивка	
и	„Защо,	не!”		

На снимката в Община 
Габрово: От ляво надясно: 
Савина Цонева - директор 
на Регионална библиотека 
„Априлов - Палаузов“, Таня 
Христова - кмет на Община 
Габрово, Джон Бризби - адво-
кат, съветник на английска-
та кралица и реставратор 
на стари къщи в Троянско, 
праправнук на габровеца То-
дор Бурмов - първият минис-
тър-председател на Княже-
ство България, Милка Пурел 
- от гражданско сдружение 
„Памет Габровска“ (инициа-
тор за гостуването на г-н 
Бризби), Любка Тинчева - ди-
ректор на Национален музей 
на образованието, Цвето-
мира Койчева - началник на 
Държавен архив - Габрово.



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 27 август 2020 г., година XVI, брой 33 (3296)

ХРИСТИЯНИ

  

27 ч Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий
28 п Преп. Моисей Мурин
29 с * Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. 
Преп. Анастасий Струмишки (Пост) (Тип. с. 405)
30 н U 12 неделя след петдесетница. св. александър, 
Йоан и павел, патриарси константинополски. пренасяне мо-
щите на св. александър невски. гл. 3, утр. ев. 1, ап. гал. 5:22 
6:2 (с. 541), лит. ев. Мт 19:16 26 (Тип. с. 409)
31 п Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. 
свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Св. Генадий, патриарх Кон-
стантинополски
1 в	 *	 Начало	 на	 Църковната	 нова	 година.	 Преп.	
Симеон	Стълпник.	Св.	Марта.	Св.	мчци	Айтал	и	Амун	
дякони.	Правед.	Иисус	Навин.	Св.	мчци	Калист,	Евод	
и	Ермоген	(Тип.	с.	65)
2 с	 Св.	 мчк	Мамант.	 Преп.	 Йоан	 постник,	 патри-
арх	Константинополски.	Св.	3628	мчци	в	Никомидия							
3 ч	 Св.	 свщмчк	Антим,	 еп.	 Никомидийски.	 Преп.	
Теоктист.	 Св.	 Фива	 дякониса.	 Св.	 мчца	 Василиса	
Никомидийска.	Св.	Йоаникий	II,	патр.	Сръбски

ПравОСлавен календар 
27 авГуСТ - 3 СеПТеМврИ

българска патриаршия

	 Правителството	 отпус-
на	1,612	млн.	лв.	за	ремонт	
на	храм-паметника	в	Шип-
ка.
	 Правителството	 одо-
бри	 допълнителни	 разхо-
ди	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерския	 съвет	 за	 2020	
г.	 в	 размер	 на	 1	 612	 000	
лв.	 за	 спешни	 аварийни	
и	 реставрационни	 строи-
телни	 дейности	 по	 камба-
нарията	 на	 храм-паметни-
ка	 манастир	 „Рождество	
Христово“	–	Шипка.	Това	е	
един	от	символите	на	бъл-
гарското	 Освобождение	 и	
предстои	 паметна	 120-го-
дишнина	 от	 освещаването	
на	храма.	
	 Необходимите	 сред-
ства	 за	 изпълнение	 на	
постановлението	 се	 оси-
гуряват	по	бюджета	на	Ми-
нистерския	съвет	за	смет-
ка	на	преструктуриране	на	
разходите	 и/или	 трансфе-
рите	 по	 централния	 бю-
джет	за	2020	г.
	 Решението	 за	 извън-
редното	 включване	 на	
точката	 в	 заседанието	 на	
Министерски	 съвет	 е	 взе-
то	след	провела	се	вчера	
среща	 между	 Негово	 Ви-
сокопреосвещенство	 Ста-

розагорския	 митрополит	
Киприан,	 министър-пред-
седателя	 Бойко	 Борисов	
и	 финансовия	 министър	
Кирил	 Ананиев.	 На	 нея	
владиката	разказал	за	ру-
шащата	 се	 камбанария	 и	
компрометираните	 части	
на	 храм-паметника,	 както	

и	 за	 спешната	 нужда	 от	
започване	на	ремонт.
	 „Изказвам	 благодар-
ност	 на	 премиера	 и	 на	
Министерски	 съвет	 за	 от-
пуснатите	 средства.	 Всич-
ки	 те	 знаят,	 че	 в	 тежки	
моменти	 единственото,	
което	ни	спасява,	 е	вяра-

та.	Държавата	за	пореден	
път	 показа,	 че	 помага	 в	
страшните	 времена.	 На-
дяваме	 се,	 че	 ще	 помага	
и	 занапред.	 Този	 храм	 и	
тази	 камбанария	 винаги	
ще	напомнят	за	свободата	
ни“,	 каза	 архиереят	 ми-
нути	 след	 вземането	 на	

решението	 за	 отпускането	
на	 средствата.	 Той	 посе-
ти	 храм-паметника	 заед-
но	 с	 областния	 управител	
Гергана	 Микова,	 кмета	 на	
Община	 Казанлък	 Галина	
Стоянова,	кмета	на	Общи-
на	 Шипка	 Василка	 Пана-
йотова,	 протосингела	 на	
Старозагорска	митрополия	
архимандрит	 Богослов	 и	
игумена	 на	 Шипченската	
света	 обител	 йеромонах	
Панкратий.
	 Оглед	 на	 компроме-
тираните	 участъци	 е	 на-
правен	 преди	 две	 години.	
Епархийският	 съветник	
Деян	 Русенов	 коментира,	
че	няма	конструктивни	на-
рушения	на	камбанарията.	
Основните	разрушения	за-
почват	 след	 13-ия	 метър	
и	 там	 проблемите	 идват	
от	 високите	 амплитудни	
разлики.	 Има	 и	 външни	
нарушения	в	дълбочини	до	
30	см.	Те	 трябва	да	бъдат	
отстранени	 и	 кулата	 да	
бъде	 укрепена	 конструк-
тивно	и	фасадно.	За	целта	
ще	 бъде	 поставено	 скеле,	
което	 няма	 да	 пречи	 на	
миряните	 да	 посещават	
храма.
	 Срокът,	 който	 е	 зада-
ден	 за	 ремонтните	 дей-
ности,	 е	 минимум	 година,	

защото	през	зимния	сезон	
ще	 могат	 да	 се	 отстраня-
ват	единствено	компроме-
тираните	 части.	 Фирмата	
изпълнител	ще	бъде	избра-
на	на	заседание	на	Епар-
хийския	 съвет.	 Идейният	
проект	ще	бъде	трансфор-
миран	 в	 работен,	 който	
трябва	да	бъде	одобрен	от	
Националния	 институт	 за	
недвижимо	 културно	 на-
следство.
	 Митрополит	 Киприан	
изрази	 надежда,	 че	 дого-
дина,	 когато	 ще	 честваме	

120-годишнината	 от	 осве-
щаването	на	 храма,	 150	 г.	
от	учредяването	на	Старо-
загорска	епархия	и	160	го-
дини	 от	 построяването	 на	
Митрополитския	храм	„Св.	
Димитър“,	 12-тонната	 кам-
бана	 ще	 може	 да	 се	 чуе	
отново	чак	в	Казанлък.
	 Владиката	благодари	и	
на	 Денислав	 Борисов,	 и	
екипа	на	BTV	Media	Group	
за	 кампанията	 за	 набира-
не	 на	 средства	 за	 храма,	
от	която	са	събрани	около	
30	хил.	лева.

	 Свещеникът	 на	 град	
Айтос	 отец	 Ромил	 Него-
зов	беше	открит	мъртъв	в	
местност	между	руенските	
села	 Вресово	 и	 Череша.	
Той	беше	обявен	на	20	ав-
густ	за	издирване	по	мол-
ба	 на	 неговата	 съпруга,	
след	 като	 свещеникът	 не	
се	прибрал	след	кръщение	
в	 Руен	 и	 пропуснал	 пла-
нирано	 кръщение	 в	 своя	
храм	 в	 Айтос.	 Полицаи	 и	
доброволци	 от	 града	 тър-
сеха	изчезналия	духовник.	
На	21	август	той	беше	от-
крит	 лежащ	 мъртъв	 под	
едно	 дърво	 с	 примка	 на	
врата.
	 Ставрофорен	 иконом	
Ромил	Негозов	беше	епар-
хийски	 съветник	 в	 Сли-
венска	 св.	 митрополия.	
Засега	 няма	 официално	

изявление	 на	митрополия-
та.	 Събратя	 на	 починалия	
свещеник	 казват,	 че	 той	
е	 имал	 добро	 семейство,	
хубава	 енория	 към	 храма	
„Св.	Димитър	Солунски“	 в	
Айтос	 и	 е	 бил	 уважаван	
в	 цялата	Айтоска	 духовна	
околия,	 не	 е	 имал	 задъл-
жения.	 Обновил	 е	 много	
църкви	 в	 поверения	 му	
район.	 Всички,	 които	 са	
го	 познавали,	 не	 приемат	
версията	за	самоубийство.

ДВери на праВослаВието 

	 С	 указ	 на	 турския	
президент	 Ердоган	 хра-
мът	 „Христос	 Спасител“	
в	 средновековния	 мана-
стирски	 комплекс	 „Хора“	
в	 Истанбул	 от	 музей	 се	
превръща	 в	 действаща	
джамия,	 съобщават	 све-
товните	медии.	Обектът	се	
предава	на	Дирекцията	по	
религиозните	 въпроси	 (на	
турски	 Дианет)	 и	 ще	 се	
използва	за	молитвен	дом	
на	мюсюлманите.
	 Византийската	 църква,	
подобно	 на	 „Света	 Со-
фия“,	се	смята	за	един	от	
най-красивите	 образци	 за	
християнското	 изкуство	 и	
архитектура.	 Тя	 е	 най-до-
бре	 запазилата	 се	 визан-
тийска	 църква	 до	 наши	
дни.	 Построена	 е	 през	 IV	

в.	 като	 част	 от	 манастир-
ския	 комплекс	 „Хора“,	 но	
през	XI	в.	е	реконструира-
на	след	повреди	от	земе-
тресение	и	добива	вида,	в	

който	 е	 днес.	 Уникалните	
мозайки	 в	 нея	 са	 създа-

дени	през	XIV	в.	В	средата	
на	 XV	 в.	 е	 превърната	 от	

завоевателите	в	джамията	
„Кахрие“.	Тогава	мозайките	
в	храма	са	покрити	с	ма-
зилка.	 След	 Втората	 све-
товна	 война	 става	 музей	
и	 мозайките	 са	 възста-
новени,	 за	 да	 разказват	
за	 величието	 на	Византия	
и	 нейните	 постижения	 в	
областта	на	християнското	
изкуство.	 Музеят	 започва	
да	функционира	през	1958	
г.	 и	оттогава	е	посещаван	
от	милиони	туристи.
	 Указът	 на	 Ердоган	 от	
вчера	 анулира	 статута	 на	
обекта	 като	 музей	 и	 той	
вече	ще	бъде	джамия.	Все	
още	няма	информация	как-
во	ще	стане	с	мозайките	с	
християнски	 изображения,	
които	 са	 недопустими	 за	
мюсюлмански	храм.	
	 За	 разлика	 от	 „Света	
София“,	 в	 храма	 „Христос	
Спасител“	има	стотици	мо-
зайки,	 образци	 на	 Пале-
ологовия	 ренесанс,	 които	
няма	да	е	лесно	да	бъдат	
покрити,	 без	 да	 бъдат	 по-
вредени,	опасяват	се	спе-
циалисти.

ДВери на праВослаВието 

	 На	 последното	 си	 за-
седание	 от	 25	 август	 Св.	
Синод	 на	 Московска	 пат-
риаршия	въведе	наказания	
за	 свещениците	 и	 мона-
сите,	 които	 разгласяват	
конфиденциални	 църковни	
сведения.	 Клириците	 ня-

мат	 право	 да	 разглася-
ват	 без	 благословение	
на	Московския	 и	 на	 цяла	
Русия	 патриарх	 или	 на	
епархийския	 си	 архиерей	
канонически	 или	 църков-
но-административни	 све-
дения	на	трети	лица,	вклю-
чително	 и	 на	медиите.	 За	
забраната	си	Св.	Синод	се	

позовава	 на	 Апостолско	
правило	 39.	 Наказанията	
за	клириците	са	запреще-
ние	 за	 служение	 за	 срок	
от	 1	 г.,	 а	 при	 повторно	
извършване	на	деянието	–	
до	3	г.	Монасите	ще	бъдат	
наказвани	 с	 отлъчване	 от	
причастие	за	срок	от	1	г.,	
а	при	рецидив	–	до	3	г.	

	 Апостолско	правило	39	
гласи:	„Презвитери	и	дяко-
ни	да	не	извършват	нищо	
без	 волята	 на	 епископа	
(си),	 понеже	 нему	 е	 по-
верена	 грижата	 за	 Божия	
народ	 и	 той	 ще	 отговаря	
за	неговите	души“.	Според	
Теодор	Валсамон	и	еп.	Ни-
кодим	 (Милаш)	 това	 пра-

вило	 се	 отнася	 до	 упра-
влението	 на	 църковното	
имущество	и	презвитерите	
и	 дяконите	 нямат	 право	
да	 предприемат	 нищо	 в	
тази	сфера	 (например	да-
ването	под	аренда	на	цър-
ковно	 недвижимо	 имуще-
ство)	без	разрешението	на	
епархийския	епископ.

Õрам-паметíèкът в Шèпка ще áъäе ремîíтèраí,
правèтелствîтî îтпусíа 1,612 млí. лв.

И църквата „Õрèстîс Спасèтел” в Õîра, Истаíáул, става äжамèя

Руската църква въвеäе íаказаíèя за клèрèцè è мîíасè, разгласяващè църкîвíè тайíè

Открèха мъртъв свещеíèка 
íа Айтîс îтец Рîмèл
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Продължава от бр. 161 
	 Този	студент-богослов	е	ра-
ботил	 осем	 месеца	 в	 завода,	
при	 най-тежки	 условия,	 за	 да	
може	 сам	 да	 изпита	 тежестта	
на	 работническия	 живот	 и	 да	
се	запознае	отблизо	с	настро-
енията	в	работническите	среди.	
Заводът	е	станал	неговата	шко-
ла	за	мисионерска	и	социална	
работа.	 Във	 Франция	 същест-
вува	още	и	един	социален	иде-
ализъм.	 Има	 римокатолически	
и	протестантски	младежки	кръ-
жоци,	 където	 се	 поставя	 про-
блемът	 за	 новия	 социален	 по-
рядък	„L’ordre	nouveau“.	Всичко	
това	не	е	нищо	повече	от	заро-
диш	на	едно	бъдещо	движение,	
но	 те	са	силни	с	автентичната	
си	духовна	енергия.
	 Ето	 какво	 ми	 се	 иска	 да	
кажа	 в	 заключение.	 В	 отговор	
на	 всички	 тези	 факти	 бихте	
могли	 да	 ми	 възразите,	 че	 те	
трябва	 да	 се	 разглеждат	 под	
лупа,	че	за	тях	вие	дори	не	сте	
и	 чували	 и	 те	 нямат	 никакво	
практическо	значение.	Аз	обаче	
ще	 кажа	 така.	 Когато	 четем	
вестниците,	 когато	 съдим	 за	
политически	 събития,	 ние	 чес-
то	 забравяме	 за	 тези	 духовни	
сили,	 които	 са	 стоели	 зад	 по-
литическите	движения.	Помним	
ли,	 че	 Брюнинг,	 който	 сега	 с	
последни	 сили	 се	 бори,	 за	 да	
спаси	 Германия	 от	 граждан-
ската	 война,	 принадлежи	 към	
партията	 на	 римокатолическия	
център	 и	 че	 той	 е	 преминал	
своята	 политическа	 школа	 в	

немските	работнически	 съюзи?	
Тогава	 обаче	 правителството	
на	Брюнинг,	на	Германия	е	въ-
одушевено	 от	 идеи,	 лежащи	 в	
основата	на	папските	социални	
енциклики.	 А	 когато	 Англия	 се	
е	 управлявала	 от	 Макдоналд,	
зад	 него,	 по	 един	 или	 по	 друг	
начин,	 е	 стояла	 християнската	
социална	 енергия,	 живееща	 в	
английското	 работническо	 дви-
жение	и	в	английската	интели-
генция.	Наистина,	тъкмо	в	този	
случай	 тази	 енергия	 се	 е	 ока-
зала	твърде	слаба	и	опитът	на	
Макдоналд	е	завършил	с	неус-
пех.	При	все	това	ние	видяхме,	
че	 християнството	 на	 Запад	
вече	се	опитва	да	се	заеме	не-
посредствено	 с	 грозните	 про-
блеми	 на	 съвременността.	 Бих	
казал,	че	в	християнството	се	е	
събудила	социалната	му	съвест.	
Интелектуалното	 съзнание	 все	
още	 изостава,	 все	 още	 не	 е	

ясен	отговорът	на	въпроса	как-
во	да	правим,	но	християнската	
съвест	 говори	вече	 достатъчно	
гръмко.
	 Не	 бих	 искал	 да	 завърша	
речта	 си	 с	 чак	 толкова	 опти-
мистична	 нотка.	 Аз	 знам,	 че	
независимо	 от	 тази	 готовност	
за	 християнско	 дело	 и	 подвиг,	
всекидневно	 нараства	 още	 и	
опасността	 от	 световна	 ката-
строфа.	 Всеки	 ден,	 отваряйки	
вестника,	 ние	 четем,	 че	 сме	
изпуснали	още	един	от	малкото	
оставащи	 пред	 човечеството	
шансове.	 В	 последно	 време	
хората	 все	 повече	 живеят	 със	
съзнанието	 за	 вече	 започващ	
потоп.	Още	един	не	прекалено	
силен	удар,	падане	на	кабинета	
или	 военно	 стълкновение	 из	
крайните	точни	на	света,	и	това	
може	 да	 предизвика	 взрив	 на	
цялата	 маса	 от	 натрупала	 се	
ненавист,	да	хвърли	една	класа	
против	 друга,	 една	 нация	 про-
тив	 друга.	 Докато	 обаче	 това	
не	е	станало,	докато	има	макар	
и	 най-малка	 надежда,	 ние	 сме	
длъжни	да	се	вслушваме	в	оне-
зи	призиви,	които	са	обърнати	
към	 християнската	 социална	
съвест.

Превод: Борис Маринов
 * Федотов, Г. П. „Христианство перед 
лицом современной социальной действитель-
ности“ – В: Федотов, Г. П. Собрание сочинений 
в двенадцати томах, т. 2: Статьи 1920-30-х гг. 
из журналов „Путь“, „Православная мысль“ и 
„Вестник РХСД“, сост., примеч. С. С. Бычков, М.: 
„Мартис“ 1998, с. 212-219 (бел. прев.). Първона-
чално реч на Федотов, изнесена пред събрание 

на Религиозно-философската академия в Париж 
през 1932 г. През същата година речта е пуб-
ликувана в бр. 32 на сп. Путь. В православието, 
за разлика от римокатолицизма, никога към това 
време не е била разработвана социална доктри-
на. Добре известно е равнодушието на Руската 
православна църква от синодалния период към 
социалното служение. В края на XIX – началото 
на XX в. широко известно е социалното служение 
на прот. Йоан (Сергиев) Кронщадски, а през 
10-те години на XX в. – служението на Марто-
Мариинската обител, която замисля и създава 
великата княгиня Елисавета Фьодоровна. Тези 
явления обаче са били изключения от общото 
правило. Двадесетото столетие днес завършва, 
но както и досега Православната църква не само 
не е разработила своя социална доктрина, но 
и Синодът и епископатът не проявяват нужното 
внимание към социалните проблеми, както е било 
и в недалечното минало. Макар че времето, пре-
живявано от Русия, изисква неотложно участие 
на християните в разрешаването на изострилите 
се проблеми на стремително обедняващото насе-
ление (бел. рус. ред.).
 [1] Енцикликата на папа Лъв XIII (1878-
1903) „Rerum Novarum“ е публикувана на 15 
май 1891 г. Тя е посветена на проблемите на 
работническото движение, признавайки правото 
на работниците на професионални обединения. 
В тази енциклика за първи път е признато 
съществуването на класите, както и наличието 
на противоречия между тях. Енцикликата при-
знава правото на работниците да се борят за 
подобряване на условията на труд и живот чрез 
разнообразни средства, включително и стачки 
(бел. рус. ред.).
 [2] Corpus christianum (лат.) – буквално 
„християнско тяло“. Тази мисъл на Федотов се 
опира на богословската концепция, съгласно 
която Църквата е Тяло Христово, в което всички 
християни съставляват хармонично цяло (бел. 
рус. ред.).

 [3] Нарасналият в края на XIX в. интерес 
към богословското наследство на Тома от Аквино 
е свързан също и с дейността на папа Лъв XIII, 
който настойчиво препоръчва на студентите в 
богословските учебни заведения да изучават 
трудовете му (бел. рус. ред.).
 [4] Енцикликата на папа Пий XI (1922-1939) 
„Quadragesimo anno“ е публикувана на 15 май 
1931 г., в самия ден на четиридесетгодишнината 
на енцикликата „Rerum Novarum“. С нея се 
осъжда социализмът и се забранява на римо-
католиците да вземат участие в социалистически 
организации. Социалните проблеми папа Пий XI 
разглежда не от гледна точка на политиката, а 
по-скоро като въпроси от филантропичен харак-
тер (бел. рус. ред.).
 [5] Карл Барт (1886-1968) е швейцарски 
богослов-протестант, прославил се с богослов-
ския си труд Послание до римляни – коментар 
върху едно от най-трудните послания на св. ап. 
Павел. През своя дълъг живот Барт публикува 
Християнска догматика, в дванадесет тома, изуча-
вани задълбочено не само от протестантските, но 
и от римокатолическите богослови. Изучава вни-
мателно Св. Писание, опитвайки се да се завърне 
към първоапостолските времена (бел. рус. ред.).
 [6] Паул Тилих (1886-1965) е протестантски 
богослов, който преподава в университетите на 
Берлин, Марбург, Дрезден, Лайпциг и Франкфурт. 
През 1933 г. – заради неговите социалистически 
убеждения – нацистките власти го отстраняват 
от преподавателската дейност. Емигрира в САЩ, 
където преподава в Обединената богословска 
семинария („Union Theological Seminary“), в 
Харвардския и Чикагския университет. Главният 
му труд е Систематическо богословие в три тома 
(бел. рус. ред.).
 [7] През 1833 г. Джон Кибл (1792-1866) 
– свещеник и поет, преподавател в Оксфорд, 
приятел и сподвижник на кардинал Джон Хенри 
Нюман (1801-1890), преминал в 1845 г. от 
англиканството към римокатолицизма, произнася 

своята знаменита проповед „За националното 
отстъпничество“. Тъкмо този момент се смята 
и за зараждане на Оксфордското движение. По 
същността си то е традиционно – признавало е 
епископското управление като учредена от Бога 
форма на църковното устройство, учението за 
апостолското приемство, правото на Църквата 
на самоуправление, без намеса от страна на 
държавата, и важността на св. Тайнства. Възгле-
дите на това движение са изложени в поредицата 
„Трактати за времето“, поради което и негови-
те последователи са наричани „трактарианци“. 
Главното направление на движението е било 
насочено срещу Реформацията. Най-видният от 
всички „трактарианци“ е кардинал Нюман (бел. 
рус. ред.).
 [8] Джон Ръскин (1819-1900) е английски 
писател, теоретик на изкуството, писал про-
тив буржоазната реалност и призовавал към 
възраждане на „творческото“ средновековно 
занаятчийство. Джон Фредерик Денисън Морис 
(1805-1872) е англикански богослов и един от 
основателите на християнския социализъм в 
Англия (бел. рус. ред.).
 [9] Джеймс Макдоналд (1866-1937), през 
1924 и от 1929 до 1931 г. министър-председател 
на Великобритания, един от основателите и 
лидери на Лейбъристката партия. Артър Хендерсън 
(1863-1935) и Сноудън са също сред лидерите на 
Лейбъристката партия (бел. рус. ред.).
 [10] Епископът на Оксфорд Чарлз Гор 
(1853-1932) е един от най-крупните и влиятелни 
англикански богослови на XIX в. (бел. рус. ред.).
 [11] Тридесетте години на двадесетото 
столетие са време на разцвет на Икуменическото 
движение, намерило своя единен център едва 
след Втората световна война. Споменатият от 
Г. П. Федотов е англикански пастор, член на 
„Високата църква“ (направление в Англиканската 
църква, а след това и въобще в протестантизма, 
стремящо се към съхраняване на традиционното 
богослужение от преди Реформацията), който е 
гостувал в Париж (бел. рус. ред.).
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атанасиЙ

	 Никой	 да	 не	 мисли,	 че	 е	
възможно	 да	 живеем	 живота	
си,	 без	 да	 имаме	 трудности.	
Каквито	 и	 да	 сме	 –	 свети	 или	
грешни,	ще	минем	през	затруд-
нения.	Такова	 е	 естеството	 на	
нашия	 живот,	 това	 е	 нашият	
живот.	Скърбите	са	даденост	и,	
разбира	 се,	 не	 Бог	 е	 виновен	
или	ни	изпраща	скърби,	 за	да	
ни	 изпита,	 както	 мнозина	 в	
своята	простота	казват,	че	Бог	
ни	 изпрати	 изпитания	 и	 труд-
ности,	за	да	ни	изпита!	Сякаш	
Бог	 не	 знае	 дали	 сме	 верни	
или	неверни	и	иска	да	ни	„при-
тисне”,	за	да	разбере	дали	сме	
такива.	 Бог	 не	 ни	 изпитва	 в	
този	 смисъл	 и	 когато	 казва-
ме	 изпитвам,	 това	 означава	
ставам	 по-добър.	 Изпитанието	
ме	 прави	 по-добър,	 „изпитан”	
означава	по-добър.	А	естество-
то	 на	 нашия	 живот	 е	 такова,	
защото	 след	 падението	 на	 чо-
века	в	него	са	влезли	болката,	
скръбта,	 страданието,	 смъртта.	
Самата	 смърт	 е	 нещо	 ужасно	
за	 човека.	 Не	 ни	 харесва,	 за-
щото	 не	 е	 в	 нашата	 природа,	
не	 сме	 създадени	 да	 умираме	
и	 не	 искаме	 смъртта,	 но	 тя	
съществува	 и	 ще	 съществува,	
докато	 Бог	 я	 унищожи	 напъл-
но	 при	 Второто	 Пришествие,	
в	 последния	 ден.	 Но	 дотогава	
всички	ние	без	изключение	сме	
подвластни	на	факта	на	тление-
то	 и	 смъртта.	 Времето,	 което	
минава	всеки	ден,	всяка	мину-
та,	какво	друго	е,	освен	смърт?	
Когато	 започнахме	 беседата,	
беше	 7:30,	 сега	 е	 7:35,	 петте	
минути	минаха.	Тези	пет	минути	
бяха	 отнети	 от	 живота	 ни,	 те	
няма	 да	 се	 върнат,	 станахме	
с	 пет	 минути	 по-стари,	 по-въз-
растни,	по-тленни.
	 Така	е.	Но	сред	тази	реал-
ност,	 която	 наистина	 е	 трудна	
и	отчайваща	за	нас,	ако	погле-
днем	 по-дълбоко,	 Кой	 е	 Този,	
Който	може	 да	 ни	 даде	 реше-
ние	 и	 избавление?	 Христос.	
Той	може	 да	 ни	 даде	 отговор,	
защото	 Той	 е	 Единственият,	
Който	 побеждава	 смъртта	 и	
дава	 на	 човека	 възможност	
да	я	превъзмогне.	Как?	–	чрез	
Своето	 Възкресение,	 Пришест-
вие,	 с	 усещането	 за	 Неговото	
царство.	 Удивително	 е	 колко	
укрепен	 и	 силен	 може	 да	 се	
почувства	човек	в	затруднение-
то	си	чрез	Божията	благодат.
	 Посетих	 всички	 домове,	
които	 пострадаха	 в	 самолет-
ната	 катастрофа	 през	 2005	 г.	

(Тогава	 загинаха	 121	 души	 при	
катастрофа	 на	 кипърски	 само-
лет	близо	до	Атина.)	Видях,	 че	
почти	 всички	 семейства	 дейст-
вително	 имат	 сила	 в	 себе	 си.	
В	 този	 труден	 час	 тези	 хора	
сякаш	 извличаха	 от	 себе	 си	
Божията	 утеха	 и	 се	 държаха.	
В	 Паралимни	 (град	 в	 Кипър),	
където	 се	 срещнах	 с	 две	 се-
мействата,	 ми	 направиха	 впе-
чатление	 двете	 майки	 –	 които	
бяха	 загубили	 по	 пет	 души	 –	
своите	две	деца,	баща,	майка	и	
трите	внучета,	пет	едната	и	пет	
другата.	 Страшно	 впечатление	
ми	направиха	тези	обикновени	
жени,	които	казваха,	че	са	не-
грамотни	или	по-скоро	полугра-
мотни,	но	каква	сила	и	мъдрост	
имаха	 те	 в	 действителност.	 И	
така	 вместо	 ние	 да	 отидем	 да	
ги	утешим,	накрая	те	утешаваха	
нас.	 Това	 много	 ме	 впечатли.	
Бях	с	един	свещеник	от	Австра-
лия,	 който	 взех	 с	 мене,	 за	 да		
не	го	оставя	сам.	Клетият	каз-
ваше	преди	да	отидем:	 „Какво	
ще	 кажем	 на	 тези	 хора?	 Как	
ще	 ги	 утешим?”.	 А	 след	 това,	
тръгвайки,	 той	 казваше:	 „Оти-
дохме	 да	 ги	 утешим,	 а	 накрая	
ние	 получихме	 утеха	 от	 тях!”.	
Защото	това	бяха	хора,	които	с	
голямо	търпение,	сила	и	славо-
словие	 към	Бога	 приемаха	 из-
питанието,	в	което	попаднаха.
	 С	 други	 думи,	 въпросът	 е	
как	 посрещаме	 трудностите.	
Никой	 да	 не	 мисли,	 че	 няма	
да	 срещне	 затруднение,	 нека	
бъдем	 готови	 и	 да	 знаем,	 че	
животът	 ни	 ще	 премине	 през	
тези	неща.	Всички	хора,	верни	
и	неверни,	млади	и	стари,	бога-
ти	и	бедни,	свети	и	грешни.	Без	
изключение.
	 Изкуството	 е	 как	 човек		
преодолява	 затрудненията	 –	
ако	се	научим	да	ги	посрещаме	
с	 търпение,	 сила,	 молитва	 и	
надежда	 в	 Бога,	 тогава	 за-
труднението	 в	 нас	 ще	 се	 пре-
образи	в	утеха.	Тогава	няма	да	
потънем,	 а	 ще	 плуваме.	 Няма	
да	 има	 мрак	 в	 нашата	 душа,	
а	 тихата	 Христова	 светлина	
ще	бъде	непрестанно	в	нашето	
битие,	 защото	 там,	 където	 Бог	
присъства,	 всичко	 е	 пълно	 с	
утеха	 и	 любов.	 Това	 е	 значи-
мото,	 Христос	 е	 ключът	 –	 и	 в	
ада	 да	 сме,	 ако	 Христос	 е	 с	
нас,	адът	става	рай,	и	в	рая	да	
отидем,	ако	Христос	не	е	с	нас,	
раят	ще	стане	ад,	защото	Той	е	
Всичко	 за	 нас,	 Светлината	 на	
света,	Животът	на	света.
	 Когато	 ни	 сполетят	 такива	
затруднения	или	видим	други	в	
такова	 положение,	 всички	 ние	
трябва	да	подходим	много	вни-

мателно	 към	 нещата	 –	 първо	
на	 първо,	 трябва	 да	 се	молим	
за	 нашите	 братя,	 които	 са	 в	
скърби.	 Знаете	 ли	 колко	 голя-
мо	значение	има	да	се	молим	
за	 хората,	 които	 имат	 някаква	
нужда?	Много	голямо	значение	
и	 голяма	 сила	 има	 молитвата	
за	 другите	 хора.	 Когато	 чува-
ме	 за	 някакво	 зло,	 проблем,	
затруднение,	 дори	 две	 думи	
молитва	 да	 отправим	 –	 това	
има	 голяма	 сила.	 Защото	 така	
на	дело	се	научаваме	на	любов	
към	 братята	 и	 се	 укрепваме	
взаимно,	разбираме,	че	не	сме	
индивиди,	 т.	 е.	 всеки	 да	 е	 за-
творен	в	черупката	си	и	в	себе	
си	 и	 да	 казва:	 „А,	 за	 щастие	
това	 зло	 не	 е	 в	 моя	 дом!	 Не	
аз	 страдам!	 Нямам	 познати,	
роднини,	не	е	в	моя	град,	не	е	
в	моята	родина”.
	 Няма	 значение	 обаче	 къде	
е	 злото,	 защото	 всички	 сме	
братя,	 едно	 Тяло	 и	 когато	 се	
молим	 за	 наскърбените	 наши	
братя,	които	минават	през	бол-
ки,	 изпитания	 и	 страдания,	 то-
гава	 опитно	 се	 научаваме	 да	
чувстваме	 другите	 като	 наши	
братя	и	всички	хора	като	наше	
семейство,	 едно	 Тяло.	 Защото	
сме	 такива	–	ние	сме	чеда	на	
Адам	 и	 на	 Бога	 и	 всички	 сме	
братя	по	плът,	след	като	всич-
ки	произхождаме	от	Бога	и	от	
същия	 родоначалник	 –	Адам	 и	
Ева,	 и	 всички	 сме	 поканени	 в	
Царството	Божие.	Тоест	важно	
е	 да	 упражняваме	 себе	 си	 в	
молитвата	за	другите	 хора.	Да	
посветим	дори	две	думи	на	мо-
литва	 за	 братята	 ни,	 които	 се	
намират	в	скърби,	в	изпитания,	
дори	когато	не	чуваме	за	таки-
ва	събития	или	пък	те	се	случ-
ват,	 но	 не	 научаваме	 за	 тях,	
нека	не	се	самозабравяме	и	да	
не	мислим,	че	не	съществуват.
	 Когато	 вечер	 отиваме	 да	
се	 помолим,	 нека	 помислим	 в	
този	час	колко	хора	са	в	бол-
ници,	 в	 операционните,	 колко	
семейства	 имат	 проблеми	 в	
дома,	 с	 децата,	 съпружески	
проблеми,	 хора	 да	 гладуват,	
да	 имат	 затруднения,	 да	 имат	
скърби,	изкушения,	изпитания	и	
да	 отправим	 молитва,	 пълна	 с	
болка	и	любов.	И	 така	реално	
помагаме	 първо	 на	 себе	 си,	
а	 след	 това	 и	 на	 братята	 си,	
които	имат	нужда.	Не	мислете,	
че	 Бог	 не	 чува,	 не,	 Бог	 чува	
молитвите,	които	отправяме	за	
другите	хора.
	 Да	 ви	 дам	 пример.	 Това	
станало	 в	 Русия,	 където	 един	
свещеник,	 клетият,	 имал	 голя-
ма	 страст	 –	 обичал	 да	 пие.	
Знаете,	 там	 климатът	 е	 суров,	

хората	имат	склонност	да	пият	
и	 поради	 студа	 пият	 повече,	
отколкото	 ние	 пием	 тук	 и	 ес-
тествено,	алкохолът	не	е	вода,	
а	 вино,	 пият	 водка,	 силни	 на-
питки,	поради	климата.	Та	един	
клет	свещеник,	кой	знае	защо,	
пиел	доста,	напивал	се	и	кога-
то	се	напивал,	правел	щуротии,	
неприятни	 неща.	 Енориашите	
отишли	 и	 се	 оплакали	 пред	
митрополита	 и	 той	 естествено	
след	няколко	увещания,	съвети	
и	 наказания	 в	 даден	 момент	
трябвало	да	наложи	ред.	Зато-
ва	 след	 една	 голяма	 поразия,	
която	 свещеникът	 направил,	
митрополитът	 го	 извикал	 и	 му	
казал:
	 -	Не	се	съобразяваш,	не	си	
достоен	 да	 си	 свещеник,	 руга-
еш	 Бога,	 съблазняваш	 хората	
и	 затова	 от	 днес	 вече	 няма	
да	 служиш,	 няма	 да	 правиш	
нищо,	 което	 има	 връзка	 със	
свещеническо	дело,	защото	не	
можеш	да	носиш	върху	себе	си	
свещенството	 и	 да	 си	 пиян,	 и	
да	съблазняваш	хората.
	 Той	какво	да	прави,	смирил	
се	и	отвърнал:
	 -	Добре,	владико,	нека	бъде,	
както	 ти	 мислиш!	 След	 като	
наистина	 имам	 тази	 страст	 и	
този	проблем,	не	мога	да	бъда	
свещеник!
	 Вечерта,	 когато	 митропо-
литът	 отишъл	 в	 стаята	 си,	 се	
помолил	 и	 отишъл	 да	 спи.	Той	
легнал,	 но	 не	 можел	 да	 се	
успокои,	 защото	 чувал	 вико-
ве,	 множество	 протестни	 ви-
кове,	 много	 гласове.	 Той	 се	
запитал,	 какво	 става?	 Какво	
става?	Опитвал	се	да	разбере	
и	 внезапно	 осъзнал,	 че	 тези	
многобройни	 протестни	 гласо-
ве	 били	 насочени	 срещу	 него,	
задето	забранил	на	свещеника	
да	 служи,	 и	 си	 казал:	 „Ама,	
какво	 става?!	 След	 като	 онзи	
наистина	е	човек,	недостоен	за	
свещенство?!”.	Той	наистина	не	
можел	да	разбере	какво	става.	
Цялата	 нощ	 прекарал	 в	 тази	
вътрешна	 битка	 и	 на	 сутринта	
повикал	свещеника	и	му	казал:
	 -	 Ела	 тук!	 Какво	 правиш,	
кажи	ми?!
	 -	Владико,	не	знаеш	ли	как-
во	правя,	след	като	знаеш	жи-
вота	ми	и	затова	и	ме	наказа!
	 -	Е,	има	и	нещо	друго,	как-
во	правиш?
	 -	 Виж,	 владико	 мой,	 аз	 не	
правя	нищо	добро,	защото,	как-
то	 знаеш,	 за	 съжаление,	 съм	
пияница,	 недостоен	 свещеник,	
но	вечер	отивам	на	гробищата,	
правя	трисагии	за	всички	почи-
нали,	моля	се	и	умолявам	Бога	
за	 всички	 тези	 хора,	 които	 са	

погребани	 в	 гробищата.	 Моля	
Бог	 да	 спаси	 всички	 тях	 и	 по	
техните	 молитви	 да	 спаси	 и	
мене!	Само	това.	Нищо	друго.
	 Владиката	 разбрал,	 че	
всички	 тези	 протести	 били	 ду-
шите	на	починалите	братя,	кои-
то	 приемали	 молитвите,	 литур-
гичните	молитви	 на	 свещеника	
и	когато	били	лишени	от	тях,	те	
протестирали.
	 Виждате,	 един	 недостоен	
свещеник,	действително	недос-
тоен,	 но	 в	 молитвите	 си	 за	
другите	Бог	го	приема.	И	никой	
от	нас	да	не	казва:	аз	не	съм	
достоен	 да	 се	 помоля	 за	 дру-
гите.	 Не!	 Трябва	 се	 молим	 за	
другите,	това	е	дело	на	любов,	
милостиня.	По-голяма	стойност	
има	да	се	помолиш	за	другия,	
отколкото	 да	 му	 дадеш	 десет	
лири.	Разбира	се,	 ако	 се	нуж-
дае,	 ще	 му	 дадеш	 и	 десетте	
лири,	ако	ги	имаш,	но	и	когато	
ги	 нямаш	 и	 не	 можеш	 или	 не	
трябва	да	му	дадеш,	молитвата,	
която	 отправяш	 за	 него,	 има	
по-голямо	значение.	И	в	крайна	
сметка,	колко	десетки	лири	да	
дадеш?	Не	можеш	да	дадеш	на	
целия	свят,	ще	дадеш	на	5,	10,	
100,	 1000	 човека,	 с	 останалите	
какво	ще	стане?
	 Нашата	молитва,	братя	мои,	
е	 всемирна	 милостиня,	 тя	 об-
гръща	 целия	 свят	 и	 помага	
изключително	 много.	 Казвам	
ви	 го	 от	 опит,	 защото	 и	 аз	
много	пъти	чувствам	молитвите	
на	 други	 хора	 и	 разбирам,	 че	
именно	 те	 помагат	 в	 нашето	
дело,	покриват	ни	и	привличат	
Божията	 благодат.	 Важно	 е	 да	
се	молим	за	другите,	защото	по	
този	 начин	 излизаме	 от	 своя	
егоизъм	 и	 ставаме	 причастни	
на	болката	на	нашия	брат,	но	и	
другият	 човек	получава	 голяма	
сила,	 за	 да	 продължи	 своята	
борба.	Знаете	ли	какви	чудеса	
сме	 виждали	 с	 молитвите	 за	
други	 хора?	 Чудеса.	 Промени	
на	хора,	на	събития,	молитвата	
може	 да	 промени	 световната	
история,	 ако	 има	 хора,	 които	
се	молят	със	сила,	те	променят	
всичко.
	 Виждате	 в	 Стария	 Завет	
какво	е	казал	Бог	на	праведния	
Лот	в	Содом	и	Гомор,	че	няма	
да	 унищожи	 града,	 ако	 има	
пет	праведника.	В	 този	диалог	
се	 водила	 битка	 с	 Бога	 и	 се	
стигнало	 дотам	 да	 няма	 дори	
пет	 праведника	 в	 този	 град.	
Виждате,	 когато	 в	 едно	 място	
има	хора,	които	се	молят,	това	
място	 получава	 сила,	 укрепва-
не	 от	 Бога,	 защото	 молитвата	
прилича	 на	 магнит,	 който	 при-
влича	 Божията	 благодат,	 при-

тегля	 Божията	 грижа	 и	 тази	
Божия	 грижа	 покрива	 света,	
укрепва	го,	поддържа	го	и	дава	
утеха	и	сила	на	човека.	Когато	
в	 дадено	място	 няма	молитва,	
няма	 утеха,	 няма	 сила.	 Затова	
сред	 нашите	 трудности	 и	 тези	
на	 братята	 нека	 не	 отпадаме	
духом,	 а	 да	 се	 молим	 за	 тях.	
Това	е	много	важно.
	 Да	 ви	 дам	 пример	 от	 лич-
ния	 си	 живот.	 Сигурно	 помни-
те	 през	 2000	 г.	 всички	 онези	
обвинения	 срещу	 мене,	 когато		
искаха	да	ме	лишат	от	сан,	да	
ме	унищожат	и	пратят	на	Света	
гора.	 Де	 да	 бяха	 успели,	 това	
щеше	да	бъде	единственото	до-
бро...	Но	за	съжаление,	не	ус-
пяха	и	останах	тук	да	ви	мъча!	
Голямо	 затруднение,	 много	 го-
лямо.	 Признавам	 ви,	 че	 нищо	
не	 усетих.	 Нищо	 не	 разбрах,	
абсолютно	нищо.	Обаждаха	ми	
се	различни	хора	и	ми	казваха:
	 -	 Как	 издържаш!	 Спиш	 ли	
нощем?	Ядеш	ли?
	 -	Слава	Богу!	Както	ме	виж-
дате,	 не	 съм	 кожа	 и	 кости!	
Слава	Богу!	За	съжаление,	ям.	
Не	 загубих	 апетит.	 Сега	 спя	
колкото	часа	имам,	а	не	колко-
то	искам,	но...
	 Един	 мой	 състудент-клирик		
ми	се	обади:
	 -	Какво	правиш,	Атанасие?
	 -	Добре	съм,	слава	Богу!
	 -	Аз	тук	ще	се	пръсна	от	яд,	
не	спя,	и	ти	си	добре?!
	 -	Добре,	какво	ти	има,	та	не	
спиш?
	 -	Колко	си	безчувствен!	Не	
разбираш	ли	какво	става?
	 -	 Е,	 какво	 става,	 бе,	 отче?	
Какво	толкова	става?...
	 Какво	щяло	да	 стане...	Ос-
тави	да	става	каквото	ще.	Как-
во	 ще	 стане?	 Какво	 може	 да	
стане?	Сякаш	гледах	–	наисти-
на	ви	признавам	–	един	театър,	
сякаш	гледах	кино	и	сякаш	друг	
беше	 този,	 когото	 обвиняваха,	
заплашваха	 и	 казваха	 толкова	
неща;	нищо	не	разбрах.	Сякаш	
имаше	един	чадър	над	мене	и	
ме	 покриваше.	 И	 всичко	 това	
откъде?	
	 Естествено	 не	 от	 моя	 до-
бродетел,	 дето	 не	 съществува,	
а	 от	 молитвите	 на	 хората,	 за-
щото	 се	 молиха	 толкова	 хора	
–	 толкова	 манастири,	 толкова	
монаси	 (митрополитът	е	духов-
ник	 на	много	мъжки	 и	женски	
манастири,	бел.	прев.)	и	т.	н.,	и	
със	сигурност	молитвите	на	хо-
рата	бяха	тези,	които	покрива-
ха	всички	нас.	Затова	никак	не	
пострадахме,	 нито	 пък	 здраве-
то	ми	се	развали	от	натиска	и	
затруднението	на	изкушенията.

Продължава в четвъртък

Мîлèтвата е мèлîстèíя за света
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Нашият	 съгражданин	
Борис	 Контохов,	 който	
живее	 в	 Германия	 и	 бли-
зо	 три	десетилетия	публи-
кува	 статии	 във	 Фейсбук	
за	 забравени	 български	
оперни	 гласове	 по	 све-
та,	ми	напомни	за	нашата	
съгражданка	 Бистра	 Ата-
насова,	 която	 ни	 напус-
на	 през	 пролетта	 и	 чийто	
интересен	 творчески	 път	
е	 свързан	 с	 музикално-
сценичните	изкуства.

семейна среда
Проф.	 д-р	 Бистра	 Ата-

насова	(29	юли	1944	г.	-	11	
март	 2020	 г.)	 -	 режисьор,	
писател,	 педагог,	 израст-
ва	 в	 семейството	 на	 из-
вестния	габровски	адвокат	
Атанас	Атанасов	 и	 худож-
ничката	 Мара	 Мирчева	
Атанасова.	 Със	 сестра	 си	
Милена	Атанасова	-	дълго-
годишна	актриса	в	Народ-
ния	 театър	 „Иван	 Вазов”,	
израстват	 в	 артистична	
среда.	 „Познавам	 я	 още	
от	нейните	години	в	Апри-
ловската	 гимназия,	 когато	
бях	млад	учител	в	Габрово	
през	учебната	1957-1958	го-
дина.	 Тяхното	 семейство	
живееше	 в	 друг	 квартал,	
но	 тогава	 с	 други	 две	 се-

мейства	си	построиха	жи-
лищно	 блокче	 близо	 до	
нашата	 къща	 в	 началото	
на	квартал	Баждар	и	ста-
нахме	 съседи	 и	 приятел-
ски	семейства.
В	 ония	 години	 беше	

много	трудно	да	се	получи	
телефонен	 номер.	 У	 нас	
живееше	 д-р	 Христо	 Кол-
чев	-	лекар	от	София.	Той	

получи	 право	 на	 телефон	
и	 след	 като	 си	 замина	
за	 столицата,	 телефонът	
остана	у	нас.	Тогава	близ-
ките	ни	съседи	при	нужда	
идваха	 да	 го	 ползват.	 За	
спешни	 разговори	 отна-
чало	 идваше	 и	 Атанасов	
-	 бащата	 на	 Бистра,	 един	
от	 най-добрите	 габровски	
адвокати,	 който	 четеше	
лекции	 във	 Висшия	 ико-
номически	институт	в	Сви-
щов.	Атанасови	 бяха	 едно	
високоинтелектуално	 се-
мейство,	с	което	ни	свърз-
ваха	дългогодишни	връзки.	
Бистра	и	Милена	още	като	
ученички	 в	 гимназията	 се	
увличаха	от	театралното	и	
музикално	изкуство.	
Със	съпругата	ми	Рена-

те	 -	полякиня,	 която	беше	
само	 пет	 години	 по-голя-
ма	от	Бистра,	посрещахме	
често	 двете	 момичета	 в	
дома	ни”,	припомня	Борис	
Контохов,	 тогава	препода-
вател	по	математика	в	то-
ку-що	 открития	 ВМЕИ	 (ТУ	
-	Габрово).	

образование
„Помня	Бистра	като	от-

лична	 рецитаторка	 с	 ар-
тистични	наклонности	още	
от	ученическите	години.	Тя	
заминава	да	учи	в	Москва	
през	1962	 година	в	прочу-

тия	театрален	институт	ГИ-
ТИС	 (Российский	 институт	
театрального	 искусства)	
в	 класа	 по	 режисура	 на	
проф.	 Мария	 Осиповна	
Кнебел	 (1898	 -	 1985),	 уче-
ничка	 на	 самия	 Констан-
тин	Станиславски.
През	ваканциите	редов-

но	ни	гостуваше	и	разказ-
ваше	 за	 живота	 там.	 Ви-

наги	 съм	 се	 интересувал	
от	 нейното	 развитие	 до	
1974	 година,	 когато	 моето	
семейство	 напусна	 Бълга-
рия	 и	 заминахме	 за	 Гер-
мания...	 После	 с	 голямо	
удоволствие	съм	научавал	
подробности	 за	 нейния	
успех	 като	 режисьор	 на	
мюзикъли,	 театрални	 и	
оперни	 спектакли,	 препо-

давател	в	различни	висши	
учебни	 заведения,	 неумо-
рен	 деец	 на	 музикално-
сценичното	изкуство.”

творческо развитие
След	завършване	на	те-

атралния	институт	тя	рабо-
ти	 в	 Габрово	 със	 съпруга	
си	 -	 театралния	 режисьор	
Николай	Гунов,	а	след	ня-

колко	 години	 семейството	
заминава	за	София.	В	сто-
лицата	Бистра	дълги	 годи-
ни	 преподава	 актьорско	
майсторство	 в	 НАТФИЗ.	
Където	 през	 1995	 година	
се	 открива	 специалността	
„Актьорство	 за	 музикален	
театър”.	 Спектаклите	 със	
студенти	 на	 проф.	 Атана-
сова	имат	заслужен	успех	
освен	 на	 сцената	 на	 сту-
дентския	 театър	 и	 в	 стра-
ната.	 „По-късно	 -	 допълва	
Борис	 Контохов	 -	 проф.	
Атанасова	 пренася	 специ-
алността	 в	 Нов	 български	
университет	 (НБУ)	 и	Юго-
западния	университет	„Не-
офит	 Рилски”	 -	 специал-
ност	 „Музикален	 театър”.	
Била	 е	 преподавател	 и	 в	
Националната	 музикална-
та	академия	„Проф.	Панчо	
Владигеров”.	 Поставяла	 е	
музикални	 спектакли	 на	
сцената	 на	 Националната	
опера.	Любимка	на	певци-
те,	тя	е	известна	с	взиска-
телността	 си	 към	 актьор-
ската	 игра	 и	 задълбочено	
познаване	 на	 музикалния	
материал.”
Бистра	 Атанасова	 има	

специализация	 по	 „Музи-
кална	 и	 театрална	 педа-
гогика”	от	Парижката	кон-
серватория.
Със	 своите	 студенти	 е	

поставяла	 различни	 музи-
кални	спектакли	като	„Па-
тиланско	 царство”,	 „Копче	
за	сън”	от	Георги	Генков	и	
Валери	 Петров.	 „Детският	

спектакъл	 е	 много	 важно	
нещо	 -	 казва	 тя,	 -	 защо-
то	 децата	 от	 5-6-годишна	
възраст	 трябва	 да	 запо-
чнем	 да	 ги	 интригуваме	
с	 истинско	 и	 качествено	
изкуство.	 Целта	 ми	 е	 да	
имам	 винаги	 една	 млада	
публика,	 която	 впослед-
ствие	 да	 стане	 годна	 да	
възприема	 не	 чалгата,	 а	
качественото	 изкуство	 –	
независимо	дали	ще	 бъде	
мюзикъл,	 камерна	 опера,	
голяма	 опера,	 драматичен	
театър	и	 т.	 н.,	 но	да	бъде	
сериозно	изкуство.”
	 Друг	 спектакъл	 на	

Югозападния	 университет	
е	„Ах,	този	мюзикъл”,	кой-
то	 включва	 от	 „Кабаре”	 -	
кабарето	може	да	покаже	
всичко:	 и	 смешно,	 и	 тъж-
но,	и	шарено.	Другото	за-
главие	 е	 „Моята	 прекрас-
на	 лейди”	 -	 класически	
танцов	 мюзикъл,	 балетна	
редица.	Представени	са	и	
фрагменти	от	„Уестсайдска	
история”,	 от	 „Клетниците”	
(на	 Жан	 Берг	 по	 романа	
на	 Виктор	 Юго)	 и	 един	
виртуозен	дует	от	„Фанто-
ма	на	операта”	 -	пее	пре-
подавателка	 по	 пеене,	 а	
Фантомът	 е	 бивш	 студент	
от	НАТФИЗ.
За	 „Ах,	 този	 мюзикъл”	

(2012	г.)	тя	споделя:	„Тряб-
ва	да	научим	младата	пуб-
лика	да	възприема	качест-
вено	 изкуство…	 Културата	
у	 нас	 в	 момента	 гине	 в	
чалгата	 -	 затова	 трябва	

да	 бъдем	 много	 активни	
с	идните	поколения.	Инте-
ресът	 към	 нашата	 специ-
алност	 е	 продиктуван	 от	
факта,	 че	 младите	 могат	
да	научат	един	хубав	зана-
ят	 –	 да	 пеят,	 да	 танцуват,	
да	изглеждат	завладяващо	
на	 сцената,	 да	 предлагат	
истинско,	 стойностно	 раз-
влечение	на	публиката.
Безкомпромисна	 съм	

към	 моите	 студенти.	 На	
този,	 който	 не	 става,	 му	
казвам:	 „Мойто	 дете,	 не	
си	 губи	 времето	 и	 не	 си	
давай	парите	напразно.	За	
това	не	ставаш,	намери	си	
място	 другаде,	 където	 си	
добър!”.	
	 „…Вече	 четиридесет	

години	 преподавам	 ак-
тьорско	майсторство	и	ре-
жисура	 в	 цялата	 палитра	
на	 театрални,	 филмови	 и	
музикални	 специалности.	
Разбира	 се,	 почти	 винаги	
съм	 подкрепяла	 тази	 дей-
ност	 с	 режисьорско-пос-
тановъчна	 в	 драматичния,	
музикалния	 театър,	 опера,	
телевизия.	 Но	 най-много	
време,	 усилия	 и	 любов	
съм	 отдала	 на	 педагоги-
ката”,	 отбелязва	 Бистра	
Атанасова.

автор на книги 
За	 книгата	 си	 „Педаго-

гиката	 -	радостен	път	към	
Голгота”	(2010	г.)	тя	е	кате-
горична:	 „Това,	 което	 съм	
написала,	 не	 е	 учебник.	
Първо,	защото	смятам,	че	
учебник	 по	 изкуство	 и	 то	
изпълнителско,	 като	 ак-
тьорството,	не	може	да	се	
напише,	тъй	като	задължи-
телността	 на	 съжденията	
е	 неосъществима.	 Второ,	
защото	 никой	 не	 може	
да	 се	 научи	 на	 актьорско	
майсторство	по	учебник.	И	
трето,	всички	най-интерес-
ни	 и	 полезни	 теоретични	
изследвания	 и	 препоръчи-
телни	методи	в	изкуството	
са	 написани	 не	 под	 фор-
мата	 на	 учебници.	 Даже	
Станиславски	 е	 намерил	
романистичен	 подход,	 за	
да	изложи	системата	си.
По	 тази	 причина	 пиша	

в	 първо	 лице	 единствено	
число	 -	 не	 обичам,	 пък	 и	
се	 стеснявам	 от	 нечест-
ната,	 безлична	 форма,	 а	
също	 и	 от	 нескромната	
царска	 („ние”),	 както	 ни	
задължаваха	да	пишем	по	
време	на	комунизма”.
През	 2013	 година	 из-

лиза	 книгата	 й	 „Георги	
Генков.	 Опит	 за	 портрет”.	
Георги	Генков	(1929	-	2010)	
-	вторият	съпруг	на	Бистра	
Атанасова,	е	един	от	най-
ярките	 творци	 в	 областта	
на	 театралната	 и	 филмо-
ва	 музика,	 аранжирал	 и	
записал	 на	 CD	 около	 250	
детски	 песни,	 три	 детски	
мюзикъла,	 операта	 „Бяла	
приказка”	 за	 деца,	 по	 пе-
тте	 приказки	 на	 Валери	
Петров,	режисьор	-	Бистра	
Атанасова	(София,	1985	г.),	
и	др.
Бистра	Атанасова	е	ав-

тор	 и	 на	 поезия.	 Първата	
й	стихосбирка	е	„Старомо-
ден	любовен	роман”	(2013).
През	2015	 година	изли-

за	 автобиографичната	 й	
книга	 „На	 един	 дъх”,	 хро-
ника	на	личния	й	и	профе-
сионален	 живот	 с	 много	
факти,	 срещи,	 личности,	
изживявания,	 истории	 и	
размисли.	„Седемдесет	го-
дини…	Имам	чувството,	че	
са	 минали	 на	 един	 дъх”,	
споделя	 авторката	 в	 на-
чалото.	
	 „Една	умна	и	чувстви-

телна	 жена	 разказва	 за	
живота	си	-	бурен,	преми-
нал	като	на	един	дъх,	оза-
рен	 от	 любов	 и	 изкуство,	
от	 паметни	 срещи	 със	
знаменити	личности	и	тях-
ното	 творчество…	 Изклю-
чително	 енергична,	 силно	
емоционална,	 болезнено	
откровена,	 възторжена	 и	
гневна,	 борбена,	 полемич-
на	 и	 поетична,	 повече	 от	
ярка	 творческа	 личност”,	
я	 представя	 с	 книгата	 й	
Румяна	Каракостова.
Във	 финалните	 стра-

ници	 на	 книгата	 Бистра	
Атанасова	 е	 написала:	 „И	
тъй,	през	последната	годи-
на	от	режисьор	и	педагог	
се	 превърнах	 в	 литерату-
рен	 деятел	 -	 нещо,	 което	
почти	 непрекъснато	 съм	
правила,	но	винаги	между	
другото.	Липсата	на	редов-
на	работа	много	ми	тежи,	
защото	 винаги	 съм	 била	
работохолик.	Знам,	че	още	
имам	 сили	 да	 работя,	 но	
не	 се	 научих	 да	 не	 каз-
вам	това,	което	мисля,	да	
пробивам,	а	най-малко	да	
се	натрапвам	или	подмаз-
вам”.
Една	 неспокойна,	 тър-

сеща	 личност,	 до	 чието	
изкуство	и	творчески	плам	
съвременният	 читател	 си	
струва	да	се	докосне.

Прîф. Бèстра Атаíасîва - жèвîт íа еäèí äъх

ангел ангелоВ

	 Когато	 министър-пред-
седателят	 Бойко	 Борисов	
обяви	 пред	 медиите,	 че	 в	
близките	дни	предстои	да	
вземе	 важни	 решения	 за	
бъдещето	на	България,	аз	
наивно	предполагах,	 че	 в	
отговор	 на	 уличните	 про-
тести	 е	 решил	 да	 подаде	
оставка.	
	 И	през	ум	не	ми	мина,	
че	 той	 ще	 внесе	 законо-
проект	за	свикване	на	Ве-
лико	народно	събрание	и	
приемане	на	нова	консти-
туция	на	Република	Бълга-
рия.	Затова	останах	много	
изненадан,	 а	 навярно	 не	
само	 аз	 бях	 изненадан,	
когато	 той	 внесе	 неочак-
вано	 в	 деловодството	 на	
Народното	събрание	тако-
ва	предложение.
	 Внесеният	 проект	 от	
министър-председателя	
Бойко	 Борисов	 за	 нова	
конституция	на	Република	
България,	 навярно	 защо-
то	е	изготвен	от	недоста-
тъчно	 компетентни	 хора	
по	 конституционно	 право	
и	 набързо,	 има	 толкова	
много	 недостатъци,	 че	 не	
бива	 въобще	 да	 се	 об-
съжда	 във	Велико	 народ-

но	 събрание.	 Ще	 посоча	
само	два	от	тези	недоста-
тъци,	които	според	мен	са	
едни	от	най-съществените.
	 Първият	 недостатък	 е	
премахване	 преамбюла	
на	 конституцията.	 Думата	
„преамбюл“	 е	 френска	 и	
произхожда	от	латинската	
дума	 „praeambulus“,	 със	
значение	увод	към	важен	
международен	 договор,	 в	
който	 се	 разяснява	 него-
вото	 съдържание.	 В	 пре-
амбюла	 на	 сега	 действа-
щата	конституция	на	Репу-
блика	 България	 синтези-
рано	 са	 характеризирани	
моделът	 на	 управление,	
демократичната	 правова	
и	социална	държава,	пра-
вата	на	гражданите,	поли-
тическият	 живот,	 основан	
на	 принципа	 на	 плурали-
зма.	 Преамбюлът	 е	 тази	
част	 от	 конституцията,	
която	свързва	всички	ней-
ни	раздели	в	едно	идейно	
цяло.	 Образно	 можем	 да	
наречем	 преамбюла	 гла-
вата	 на	 конституцията	 и	
без	 него	 тя	 е	 само	 една	
обезглавена	конституция.
	 Вторият	 сериозен	 не-
достатък	 на	 проекта	 за	
нова	конституция,	предло-
жен	 от	 политическа	 пар-

тия	 ГЕРБ,	 е	 намаляване	
броя	 на	 народните	 пред-
ставители	 от	 240	 на	 120	
души.	Това	 според	 мен	 е	
чисто	 популистко	 предло-
жение,	защото	мотивът	за	
него	да	се	намалят	разхо-
дите	за	Народното	събра-
ние	 е	 повече	 от	 несери-
озен.	 Първо,	 намаляване	
броя	 на	 народните	 пред-
ставители	 е	 недемокра-
тично,	 защото	 радикално	

се	 стеснява	 политическо-
то	 представителство	 на	
българските	граждани	във	
властта.	 Следователно	 се	
отнема	 власт	 от	 тях,	 а	
именно	това	е	недемокра-
тично.	И	второ,	с	намаля-
ване	 броя	 на	 народните	
представители	 незначи-
телни	 ще	 бъдат	 	 напра-
вените	 икономии	 от	 дър-
жавния	 бюджет.	 Затова	
пък	значително	ще	се	уве-

личи	 броят	 на	 некачест-
вените	 закони,	 приемани		
от	 Народното	 събрание,	
тъй	като	много	от	 тях	ще	
приемат	 с	 мнозинство	 от	
30+1	 народни	 представи-
тели.
	 За	 мен	 подходът	 на	
министър-председателя	
Бойко	 Борисов	 при	 вна-
сяне	 на	 законопроекта	 в	
Народното	 събрание	 за	
свикване	 на	 Велико	 на-

родно	събрание	е	недемо-
кратичен,	 защото	 той	взе	
това	 решение	 еднолично,	
без	 дори	 да	 уведоми	 за	
това	 своите	 министри	 и	
народните	 представители	
от	парламентарната	група	
на	 ГЕРБ.	 При	 това	 всеки	
законопроект,	 преди	 да	
бъде	внесен	в	Народното	
събрание,	 се	 обсъжда	 и	
утвърждава	 на	 заседание	
на	 Министерския	 съвет,	
а	 този	 законопроект	 не	
бе	 обсъждан	 и	 утвърден.	
Внесеният	 законопроект	
от	Бойко	Борисов	е	дори	
незаконен,	 защото	 не	 е	
подписан	 от	 121	 народни	
представители	 и	 от	 него	
в	 момента	 не	 могат	 да	
се	правят	никакви	правни	
действия.
	 В	 заключение,	 има	
голяма	 вероятност	 поли-
тическа	 партия	 ГЕРБ	 да	
успее	 да	 събере	 необхо-
димите	160+1	гласа	в	На-
родното	 събрание	 и	 да	
се	 приеме	 внесеният	 от	
тях	 проект	 за	 нова	 кон-
ституция.	В	същото	време	
реална	е	възможността	да	
не	 успее	да	 ги	 събере.	В	
случай,	че	не	успее	да	ги	
събере,	 тъй	 като	 българ-
ското	 общество	 е	 разде-

лено	по	въпроса	за	прие-
мане	на	нова	конституция,	
то	дилемата	следва	да	се	
реши	чрез	референдум.		
Ако	повече	от	българските	
избиратели	 гласуват	 на	
референдума	за	нова	кон-
ституция,	 то	 да	 се	 свика	
Великото	 народно	 събра-
ние	и	да	се	приеме	така-
ва.	Обикновеното	народно	
събрание,	обаче,	да	сфор-
мира	задължително	коми-
сия	 от	 юристи,	 експерти	
по	 конституционно	право,	
които	 да	 изработят	 про-
екта	за	нова	конституция,	
който	да	бъде	представен	
за	всенародно	обсъждане	
и	едва	тогава	да	се	внесе	
в	Народното	събрание	за	
приемане.	
	 За	 тази	 процедура	 за	
изработване	 и	 приема-
не	 на	 нова	 конституция	
на	 Република	 България	 е	
необходимо	 много	 техно-
логично	 време	 и	 проце-
сът	ще	 бъде	 много	 дълъг,	
но	 си	 заслужава	 да	 се	
направи	 така,	 защото	 се	
приема	 основният	 закон	
на	 Република	 България,	
който	ще	определи	живо-
та	на	следващите	поколе-
ния	 у	 нас	 за	десетилетия	
напред.

Намаляваíетî íа áрîя íа íарîäíèте преäставèтелè е íеäемîкратèчíî, защîтî 
стесíява пîлèтèческîтî преäставèтелствî íа áългарскèте гражäаíè във властта 
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	 Така	се	строяха	пътищата	някога	-	с	чукове,	кирки,	лопати	и...	
валяци,	припомня	с	архивните	фотографии	Кирил	Койчев	-	автор	
на	книгата	„Старо	Габрово	и	пътищата	към	нея“.	Така	е	било	по	
времето	на	Стефан	Стамболов,	 когато	за	2500	дни	на	неговото	
управление	 построените	 пътища	 са	 5343	 километра!	Имало	 е	 и	
такива	държавници	в	България...
	 Сред	другите	строителни	дейности	на	Стамболов,	управлявал	
общо	2464	дни	от	1887	до	1894	година,	са	1672	училища,	32	бол-
ници,	банки,	жп	гари,	пристанища	Варна	и	Бургас,	водопроводи	
и	улично	осветление,	както	и	сградите	на	Народното	събрание	и	
Народния	 театър.	Към	 това	число	влизат	и	сградите	на	Народ-
ното	събрание,	Българската	академия	на	науките,	паметникът	на	
Васил	Левски,	Народният	театър	и	Централните	хали.	
	 През	2017	година	Българската	стопанска	камара	прави	след-
ното	сравнение	на	кабинета	на	Стамболов	с	кабинета,	управля-
вал	страната	малко	над	1500	дни	в	края	на	миналия	век,	който	е	
изградил	391	километра	пътна	инфраструктура.	А	правителството	
в	 началото	 на	 новото	 хилядолетие	 с	 почти	 същия	 срок	 на	 уп-
равление	бележи	резултат	от	214	километра	построени	пътища.	
Управлявалите	страната	ни	1440	дни	малко	преди	и	малко	след	
влизането	ни	в	Европейския	съюз	отчитат	157	изградени	киломе-
три.
	 Справката	на	Българската	стопанска	камара	отчита	и	прихо-
дите	в	бюджета	и	външния	дълг.	В	края	на	мандата	на	Стамболов	
постъпленията	в	хазната	са	920	милиона,	външният	дълг	на	стра-
ната	е	678	милиона,	в	които	влиза	и	васална	ежегодна	вноска	
към	 Турция.	 Управляващите	 страната	 ни	 в	 края	 на	 миналото	
хилядолетие	приключват	мандата	си	с	11	милиарда	64	милиона	
приход	 в	 бюджета	 и	 външен	 дълг	 над	 18	 милиарда.	 Кабинетът	
след	тях	оставя	след	себе	си	15	милиарда	855	милиона	във	фиска	
и	12	милиарда	външен	дълг.	Правителството	начело	на	държавата	
преди	и	след	влизането	ни	в	Европейския		съюз	оставя	страната	
с	над	27	милиарда	приходи	в	държавния	бюджет	и	близо	6	мили-
арда	и	400	милиона	външен	дълг.

Така се стрîяха 
пътèщата íякîга



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 и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РАЗПАЛКИ - 0876/839-
779.
нарязани и нацепе-
ни дърва - бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
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 - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - 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.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - 
0893/511-154.

сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., дъб, бук - 0886/652-
152. [33, 33]
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [23, 17]
дърВа за огрев бук - 
метрови - 75 лв., нацепе-
ни - 95 лв.; ДЪБ - метрови 
- 75 лв.; нацепени - 85 
лв.; АКАЦИЯ - метрови 
- 65 лв., нацепени - 75 
лв., гарантирано качест-
во!, се продават на тел. 
0894/265-380. [11, 8]
дърВа - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид 80 
лв./куб се продават на 
тел. 0896/183-637 [11, 8]
рязанЕ на метрови дър-
ва - тел. 0877/919-006. 
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 1]
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събаря сТари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
услуги с мини багер - 
75 см ширина - 0897/42-
93-74.
рЕМонТ на покриви, 
нови конструкции, дървени 
конструкции, претърсване 
на покриви, повдигане на 
тавански стаи, боядисва-
не, гипсокартон, терако-
та, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, 
улуци, водосточни тръ-
би, тенекеджийски услу-
ги. Гаранция и качество! 
Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 11]
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 23]

сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 6]
хидроизолация на 
покриви, гаражи и други 
СМР - тел. 0876/54-95-12. 
[22, 14]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
14]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
14]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
13]
подМазВанЕ на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 8]
Топлоизолации, об-
ръщанЕ на прозорци, 
шпакловки, мазилки, боя-
дисване - 0886/634-691. 
[11, 2]
дрЕнаж, Вик, ремонт на 
покриви, събаряне, по-
чистване на сгради - тел. 
0897/067-146. [5, 1]

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, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.

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

щори

EТ „касТЕло“ - щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 9]

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 под-
дръжка - справки на тел 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
справки на тел. 0889/177-
737.
Вик рЕМонТи - 0894/22-
05-09. [24, 22]
Вик - 0899/359-114. [22, 
9]

дограМа
ФирМа „Тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 20]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
Ел. урЕди поправя 
0894/22-05-09. [24, 22]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [23, 11]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 14]
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 13]
почисТВанЕ на поме-
щения се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 8]
почисТВанЕ на домове, 
мази и дворове от А до 
Я - 0876/731-419. [5, 2]

косЕнЕ
проФЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
изоставени места - тел. 
0886/308-017. [12, 7]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

проФЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
проФЕсионалЕн до-
МоупраВиТЕл - под-
дръжка и управление на 
етажна собственост. Тел. 
0876/543-241. [22, 14]
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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.

цигли - двуканални, 
1500 бр., 0.25 лв./бр., 
продава тел. 0899/21-37-
67. [16, 13]

продаВа сини слиВи
сини слиВи продава 
0885/590-463. [8, 7]

продаВа обзаВЕжданЕ
дВЕ лЕгла „Дамяна 
M003А“ - нови, с матраци 
„Вики Покет Стандарт“, 22 
см, по 250 лв., САЛОН-
НА МАСА - разтегателна, 
светла, 140/183-80, и 6 
ДЪРВЕНИ СТОЛА с кожена 
тапицерия - много здрави, 
продава тел. 0884/995-
979. Снимки в OLX. [5, 2]

продаВа разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продава на 
тел. 0888/942-095. [11, 
1]

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.
сТара наФТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 13]

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

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
габроВо, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
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]
опЕл заФира, 2.2, бен-
зин/газ, се продава на 
тел. 0889/229-860. [12, 
4]

Ваз, МоскВич
МоскВич сЕ продава 
на тел. 0879/13-28-32. 
[1, 1]

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купуВа 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 1]

под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
аВТоМобили под 
наем се дават на тел.  
0878/929-080. [19, 17]

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „ВаЙкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
13]
изкупуВаМ коли за 
скрап от място. Справ-
ки на тел. 0899/092-510 
[22, 7]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана  - справки на тел. 
0999/009-008.
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
12]
апарТаМЕнТ В град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракота, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, се прода-
ва на тел. 0888/650-690. 
[22, 9]
къща с дворно място в 
село Прахали се продава 
на тел. 0889/807-670. [5, 
2]

МясТо - 2780 кв. м, в 
новия квартал на Киевци, 
с южно изложение, 20 
лв./кв. м, продава тел. 
0876/322-119. [11, 11]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 8]
парцЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 6]
пърВи ЕТаж от къща в 
центъра се продава на 
тел. 0988/75-09-70. [3, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
кВарТира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
изгодно дава под наем 
тел. 0899/169-255. [5, 4]
ЕТаж оТ къща под наем 
се дава на тел. 0876/35-
25-54. [5, 2]

апарТаМЕнТ - обзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0878/81-74-72. [5, 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.

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 17]
саМосТояТЕлни сТаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 13]
нощуВки В топ център - 
тел. 0878/469-911. [22, 13]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 11]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в идеален център 
- 0876/731-419. [11, 2]

счЕТоВодна къща: счетоводно обслужване, 
годишни данъчни декларации, годишно при-
ключване, регистрация на фирми - справки на 
0898/480-821.

прЕВози
услуги със самосвал - 25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с бус  - 0.45 лв./км -  0894/004-045. 
[22, 15]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - 
тел. 0894/277-849. [11, 9]

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

рабоТа прЕдлага
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори - справки 
на тел.  0878/445-519. 
[11, 10]
хоТЕлски коМплЕкс 
търси да назначи сер-
витьори/ки, камериерки, 
готвачи, рецепционист/
ки - справки на тел.  
0888/343-434. [11, 10]
гоТВачка за обедно 
меню в Габрово се тър-
си на тел. 0896/648-604, 
0897/447-071. [11, 9]
ФирМа Търси монта-
жник - справки на тел. 
0888/255-318. [11, 8]
пицария „гладници“ 
търси пицари, серви-
тьори - справки на тел. 
0899/319-114. [11, 8]

пицария „Мания“ тър-
си готвачи - справки на 
тел. 0878/445-519. [11, 8]
пасТир сЕ търси на тел. 
0897/802-251. [11, 8]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси готвач топла кухня. 
Смени - 2 на 2. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0896/606-870. [8, 7]
поМощник-кухня - 
първа смяна, търси тел. 
0888/218-048. [4, 3]

ТранспорТна ФирМа 
набира шоФьори на 
гондоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За кон-
такти: 0887/818-462. 
[18, 2]

МЕбЕлна Фабрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство 
- тел. 0888/419-838. [22, 6]
„ТЕспоМ“ ад търси да 
назначи стругари. Изис-
кване: висока квалифика-
ция. Брутно възнагражде-
ние 1400 лв., с възмож-
ност за завишение в за-
висимост от постигнатите 
резултати - тел. 0879/123-
678 или на място. [11, 3]

Магазин за хранител-
ни стоки търси помощен 
персонал. Справки на тел. 
0897/833-853. [5, 4]
жЕна да точи на точилка 
търси тел. 0893/41-44-55. 
[2, 2]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 
до 17.30 часа, 4-8-часов 
работен ден, старт 750 
лв., търси тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 2]

грижа за дЕца 
и ВъзрасТни
Търся жЕна за гледа-
не на възрастна жена. 
0889/439-509 [10, 3]
глЕданЕ на инвалидно 
дете в събота и неде-
ля с преспиване - тел. 
0896/818-179. [4, 3]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

рабоТа Търси
47-годишна жЕна търси работа като продавач-кон-
султант. С опит 15 години в търговията. Тел. 0886/022-
587 - Вълева. [3, 2]
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тоДорка МирчеВа, 
кМетски наМестник 

на кМетстВо
зелено ДърВо

В	 деня,	 в	 който	 част	
от	 българите	 почетоха	 па-
метта	 на	 героите	 от	Шип-
ченската	 епопея	 при	 Па-
метника	 на	 свободата	 на	
връх	Шипка,	други	българи	
се	 събраха	 на	 отсрещния	
връх	 при	 Баева	 могила,	
за	да	отбележат	в	паметта	
си	 делата	 на	 участниците	
в	 Освободителната	 война	
през	1877-1878	година.

Деца	 и	 родители	 от	
Школата	за	изобразителни	
изкуства	 „Елиза	 Арт“	 на	

Елиза	Ковачева	–	Цокова,	
заедно	 с	жители	 от	 села-
та	Баевци,	Стоманеците	и	
Малуша	се	качиха	на	Бае-
ва	могила,	където	са	били	
част	от	окопите	и	батареи-
те	на	Руското	командване	
и	Българското	опълчение.	

След	 празничното	 по-
срещане	на	входа	на	село	
Баевци,	 изпълнението	 на	
родопската	 певица	 и	 наш	
приятел	 Мария	 Каралило-
ва	 -	 от	 върха	 на	 селото,		
от	 който	 	 се	 виждат	 па-
метните	 Шипка	 и	 Бузлу-
джа,	гости	и	жители	имаха	
възможност	да	се	срещнат	
с	 представителите	 от	 Во-
енноисторическа	 комисия	

-	 полковник	 о.з.	 доц.	 д-р	
Станчо	Станчев,	д-р	Калин	
Крумов,	Иван	Сапунджиев,		
и	 да	 чуят	 техните	 разка-
зи.	 Разкази	 за	 резервна-
та	 отбранителна	 позиция	
Зелено	 дърво	 -	 Баевци	 -	
Стоманеците	 –	Топли	 дол,		
които	 описаха	 случилото	
се	по	тези	места	през	ме-
сец	август		1877	г.,	за	да	я	
има	другата	голяма	дата	в	
българската	история	–	Тре-
ти	март.

От	 Баева	 могила,	 с	
поглед	 към	 Паметника	 на	
свободата	на	връх	Шипка,		
прозвуча	 най-тържестве-
ната	 песен	 на	 България	
-	 „Мила	 Родино“,	 в	 която	

планината	 ни	 е	 стара,	 но	
горда!

С	 този	 паметен	 заряд	
младите	 художници	 про-
дължиха	 поставеното	 пре-
ди	 три	 години	 мечтателно	
начало	 за	 събуждане	 на	
съкровеното	 родолюбие	 и	
връщане	на	жизнеността	в	
българското	 село.	 И	 тази	
година	в	къщата	на	Румяна	
и	 Георги	 Рашеви	 имаше	
пукане	 на	 пуканки	 в	 изо-
билие	на	жив	огън	и	игри	
на	чист	въздух.

Рисуването	 на	 откри-
то,	 което	 разширява	 кръ-
гозора,	 което	 успокоява	
духа,	 но	 не	 го	 приспива,	
а	му	дава	енергия	за	нов	

творчески	порив,	и	в	този	
ден	се	превърна	в	празник	
за	 малки	 и	 големи.	 За	
пореден	 път	 поощрител-
ните	 подаръци	 бяха	 даре-
ни	 от	 приятели:	 тапиите	
за	 участие,	 изготвени	 от	
габровската	фирма	 за	 по-
лиграфически	 услуги	 „По-
липрес“,	красивите	албуми	
на	Национален	парк	„Цен-

трален	Балкан“,	закачливи	
стикери	 от	 магазини	 за	
спортни	 облекла,	 шапки	
с	 мото	 за	 чист	 град	 от	
габровската	 Община,	 въз-
поменателна	 грамота	 на	
опълченеца	 от	 Военноис-
торическа	 комисия,	 подк-
репителни	продукти	от	ве-
рига	магазини	„Нивен“.

Без	 субсидии,	 без	 це-

леви	средства,	но	с	много	
жизнена	енергия	–	заради	
единствената	 цел:	 да	 съх-
раним	духа	на	българското	
село,	местните	хора	заед-
но	с	децата	от	школата	на	
художничката	Елиза	Кова-
чева	 –	 Цокова,	 доказаха	
за	 пореден	 път,	 че	 хуба-
вите	неща	стават	с	хубави	
хора.

От Баева мîгèла с пîглеä 
към Паметíèка íа свîáîäата
В Баевци за трети път се проведе детски пленер с възпитаници на “Елиза Арт”

Оáластíèят съвет íа 
ветераíèте îт вîйíèте 
пîäíесе цветя íа рускèте 
паметíèцè в Гаáрîвî
	 Щабс	 капитан	 Чиже-
вски,	щабс	капитан	Михау	
и	капитан	Бакяев	от	56-ти	
Житомирски	полк,	поручик	
Папанинов	 от	 55-ти	 По-
долски	полк	и	подпоручик	
Томкович	 от	 54-ти	Мински	
полк	 бяха	 първите	 офице-
ри,	 загинали	 в	 Руско-тур-
ската	 война	 от	 1877-1878	
г.,	 чиято	 памет	 почетоха	
габровци.	 Миналия	 петък	
преди	 обяд	 на	 четирите	
надгробни	 руски	 памет-
ника	 до	 Боровския	 мост	
в	 Габрово	 бяха	 положени	
цветя	 по	 инициатива	 на	
Областния	 съвет	 на	 вете-
раните	 от	 войните.	 Пред-
седателят	на	съвета	Пеньо	

Славов	 поднесе	 привет-
ствие	по	повод	143-годиш-
нината	от	решаващите	ав-
густовски	боеве	на	Шипка,	
а	секретарят	Кина	Дечева	
припомни	хронологията	на	
събитията,	 влезли	 в	 ис-
торията	 като	 Шипченска-
та	 епопея.	 Лалка	 Колева	
рецитира	 одата	 на	 Вазов	
„Опълченците	на	Шипка“,	а	
краеведът		Христо	Кичиков	
разказа	 за	 своя	 прадя-
до	 Никола	Тотов	 Кичиков,	
участник	в	сраженията	на	
Шипка	и	Шейново,	удосто-
ен	 със	 сребърно-бронзов	
медал	 и	 званието	 „Поче-
тен	гражданин	на	Габрово“	
през	1923	година.

Кîíкурс за турèстèческî лîгî íа Трявíа
	 Вчера	 Община	 Трявна	
обяви	 конкурс	 за	 изра-
ботване	 на	 туристическо	
лого	 на	 града,	 развива-
не	 на	 бранд	 „Трявна“	 с	
цел	 налагането	 на	 общи-
ната	 като	 привлекателна	
туристическа	 дестинация	
и	отличаването	ѝ	от	оста-
налите	 конкуренти	 на	 ту-
ристическия	 пазар.	 Идей-
ните	 предложения	 трябва	
да	са	съобразени	с	целта	
на	 конкурса	 и	 да	 отразя-
ват	представата	за	Трявна	
като	 град	 с	 характерно	
културно-историческо	 на-
следство	 и	 своеобразна	
природа.	Проектите	задъл-
жително	 трябва	 да	 съдър-
жат	 думата	 „Трявна“	 (из-
писана	 с	 кирилица	 за	 ва-
рианта	на	български	език)	
и	 „Tryavna“	 (изписана	 на	
латиница	 за	 варианта	 на	
английски	език).
	 Предвиден	 е	 награден	
фонд	 -	 500	 лв.	 за	 победи-
теля,	 300	 лв.	 за	 класира-
ния	на	II	място	участник	и				
200	 лв.	 за	 класирания	 на	
III	място	участник
	 Условията	 на	 конкурса	
са	 качени	 на	 официалния	
сайт	на	Община	Трявна.

Една	 истинска	 любов-
на	 история,	 която	 оставя	
„Стъпки	 в	 пясъка“.	 Това	
е	 заглавието	 на	 филма,	
който	 довечера	 може	 да	

видите	 от	 20.30	 часа	 на	
пл.	 „Възраждане“.	 Това	 е	
поредната	 филмова	 вечер	
от	 Фестивала	 на	 българ-
ското	кино,	който	Община	

Габрово	 организира	 от	 25	
до	29	август.

За	публиката	са	осигу-
рени	седящи	места,	а	вхо-
дът	е	свободен,	съобщават	
от	местната	 общинска	 ад-
министрация.

„Стъпки	 в	 пясъка”,	 на	
режисьора	 Ивайло	 Хри-
стов,	 тръгна	 по	 екраните	
преди	9	 години.	В	ролите:	
Иван	 Бърнев,	 Яна	Титова,	
Асен	 Блатечки,	 Деян	 Дон-
ков,	Васил	Михайлов,	Пла-
мена	 Гетова,	 чернокожи-
ят	 американец	 Франклин	
Смит,	Башар	Рахал,	Вален-
тин	Танев,	 Карла	 Рахал	 и	
Ненчо	Илчев.

Дîвечера - „Стъпкè в пясъка”


