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100%
НАТУРАЛЕН 
ПРОДУКТ
здравословен,пълнозърнест хляб

 ЗдРАВКА дяНКОВА: „Не 
е здрава. 
Мисля, че 
п р и ч и н а т а 
е, че хората 
имат много 
ниски доходи 
и това води 
до психични 

проблеми, различно мислене и 
неправилни разсъждения“.
 ЛАЗАР ЛАЛЕВ: „Не, защото 

хората живе-
ят в бедност 
и гладуват, 
а това води 
до  лошо 
п с и х и ч н о 
състояние и 
заболявания. 

Главната причина за това е 
финансовото положение на 
българите“.
 дЕТЕЛИНА ИВАНОВА: „Спо-

ред мен не 
е, аз работя 
в тази сфера 
и през годи-
ни установя-
вам, че за-
боляванията, 
свързани с 

психиката, са се увеличили. 
Възрастовата граница пада 
все по ниско и повече млади 
хора, а дори и деца, започват 
да приемат лекарства заради 
психически заболявания. При-
чините са може би грешките 
в образователната система и 
скъсването на връзката между 
поколенията“.
 МИЛКА: „дА, смятам, че 

п с и х и к а т а 
ни е здрава. 
Малко са 
хората, кои-
то имат тол-
кова лошо 
п с и х и ч н о 

състояние, че да предприемат 
крайни мерки, например като 
убийство“.
 ИгНАТ МИÕАйЛОВ: „Не е, 

защото хо-
рата имат 
много трево-
ги и пробле-
ми. Не мога 
да определя 
точно причи-
ните за това, 

но смятам, че психиката на 
българина вече е променена и 
малко хора могат да кажат за 
себе си, че имат добро пси-
хично състояние“.

Зäрава ли е 
пñихиката на 
áълãарите?

МИНКА МИНЧЕВА 

	 Към	 момента	 се	 из-
пълняват	 паралелно	 стро-
ително-ремонтни	 работи	
и	 по	 трите	 етапа	 от	 ВиК	
мрежата.	Работи	се	на	де-
вет	 строителни	 площадки.	
Това	 беше	един	от	 акцен-
тите	на	доклада	за	напре-
дъка	 по	 изпълнението	 на	
проекта	 за	 водния	 цикъл	
на	 Габрово	 за	 2012	 годи-
на.	 Той	 беше	 представен	
пред	 Надзорната	 комисия	
за	 наблюдение,	 в	 която	
влизат	 представители	 на	
държавни	 институции,	 не-
правителствени	 организа-
ции	и	медии.	Заседанието	
беше	 председателствано	
от	кмета	Таня	Христова.	
	 Ръководителят	 на	 зве-
ното	 за	 управление	 на	
проекта	 Марта	 Петрова	
представи	общия	напредък	
на	проекта	за	изминалата	
2012	година.
	 „От	 средата	 на	 2012	

г.	 Община	 Габрово	 инве-
стира	 в	 строителство	 на	
модерна	 ВиК	 система	 на	
обща	 стойност	 близо	 70	
милиона	лева.	Към	момен-
та	се	изпълняват	паралел-
но	строително	–	ремонтни	
работи	и	по	трите	етапа	от	
ВиК	 мрежата.	 Работи	 се	
на	 девет	 строителни	 пло-
щадки“	 -	 съобщи	 Петрова	
факти	 от	 доклада,	 който	
е	 представен	 и	 пред	 Ев-
ропейската	 комисия.	 Тя	
допълни,	 че	 вече	 са	 факт	
и	първите	завършени	учас-
тъци.	 Изпълнен	 е	 изцяло	
подобект	 „Връзки	 между	
главните	 водопроводни	
клонове	от	левия	и	десния	
бряг	на	р.	Янтра	по	„Баев“	
и	„Горнокрайски“	мост.		
	 „Община	 Габрово	 и	
ВиК	 Габрово	 поставиха	
изискване	 за	 първосте-
пенно	изпълнение	на	този	
подобект	 предвид	 негова-
та	 важност	 за	 обезпеча-
ване	 на	 водоподаването	

при	 евентуални	 аварийни	
ситуации.	 В	 резултат	 на	
изпълнените	 строително-
монтажните	 работи	 на	
подобекта,	 са	 обезпечени	

връзки,	 които	 ще	 осигу-
рят	 подаване	 на	 вода	 от	
единия	 на	 другия	 бряг	 на	
реката	както	по	време	на	
изпълнение	 на	 проекта,	

така	и	при	бъдещи	ремонт-
ни	работи.		
	 Към	момента	са	изпъл-
нени	 изцяло	 строително-
монтажните	 и	 възстанови-
телни	работи	по	бул.	„Мо-
гильов“,	ул.	„Опълченска“	и	
ул.	„П.	Славейков“.	Подме-
нени	са	водопроводи	и	по	
ул.	 „Калоян“,	 ул.	 „Р.	 Умни-
ков“,	 ул.	 „Орлово	 гнездо“,		
ул.	 „Йоан	 Предтеча“,	 ул.	
„Гимназиална“.	 Изпълнен	
е	 дъждовен	 канал	 по	 ул.	
„Калоян“	 и	 битов	 канал	
по	 част	 от	 ул.	 „Козлодуй“	
и	 ул.	 „Н.	 Палаузов“.	 По	
отношение	 на	 инженерин-
говите	 договори	 за	 двете	
пречиствателни	 станции	
се	извършват	дейности	по	
проектиране.	 От	 пролетта	
на	 2013	 г.	 ще	 стартира	
реконструкцията	 им	 по	
одобрените	 проекти“	 -	 се	
казва	още	в	доклада.		
	 Предвид	 лошото	 със-
тояние	 на	 повечето	 улич-
ни	 настилки,	 по	 които	 се	

предвижда	 още	 изкопни	
работи,	 Община	 Габрово	
е	 предвидила	 допълнител-
ни	инвестиции	за	пълното	
им	възстановяване.	В	тази	
връзка	е	извършен	анализ	
на	 състоянието	 на	 улич-
ната	 мрежа,	 попадаща	 в	
обхвата	 на	 проекта,	 като	
са	 идентифицирани	 необ-
ходимите	 допълнителни	
работи	 на	 стойност	 близо	
4	миилона	лева.	
	 През	2013	година	сред-
ствата	за	пълно	възстано-
вяване	 на	 улична	 настил-
ка,	бордюри	и	тротоари,	и	
за	трите	етапа	възлизат	на	
2.94	милиона	лева,	за	през	
2014	година	-	на	близо	980	
000	лева.		
	 Пълен	анализ	на	свър-
шеното	до	момента	и	хода	
на	изпълнението	по	подпи-
сания	 договор	 направиха	
и	 шефовете	 на	 строител-
ните	 фирми,	 които	 са	 из-
брани	 за	 изпълнение	 на	
проекта.

СТЕФКА БУРМОВА
 
	 Здравословната	 из-
точна	 храна	 хумус,	 про-
извеждана	 в	 Горна	 Роси-
ца,	 тръгна	 и	 за	 Франция,	
съобщи	 собственичката	
на	 фирмата	 производител	
„Хумус	 България“	 Минка	
Андреева.	 Износът	 за	 Па-
риж	 е	 станал	 възможен	
благодарение	участието	на	
компанията	 в	 световното	
изложение	 за	 хранително-
вкусова	 индустрия	 СИАЛ	
през	 октомври	 миналата	
година	 във	 Франция.	 По-
ръчката	е	дошла	от	фирма	

за	 кетъринг,	 обслужваща	
дипломатическия	 корпус	 в	
Париж.		Според	Минка	Ан-
дреева	 участието	 в	 СИАЛ	
вече	 дава	 резултати.	 По-
стъпила	е	сериозна	заявка	
за	 износ	 в	 Дубай,	 която	
ще	 бъде	 реализирана	 в	
близките	 дни.	 Изненадата	
дошла	 в	 събота,	 когато	 в	
Горна	 Росица	 пристигнали	
бизнесмени	от	Русия,	 кои-
то	направили	предложение	
фирма	да	организира	про-
изводство	на	хумус	в	Под-
московието	 чрез	 джойнт-
венчър	между	 „Хумус	Бъл-
гария“	и	руска	компания.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Вчера	сутринта	лек	ав-
томобил	 блъсна	 49-годиш-
на	жена,	която	се	движела	
по	улица	„Никола	Войнов-
ски“	 в	 Габрово.	 Пострада-
лата	 е	 откарана	 в	 болни-
цата,	където	е	установено,	
че	 е	 получила	 комоцио,		
без	опасност	за	живота	й.
	 Произшествието	стана-
ло	 по	 сумрак	 в	 6,20	 часа	
сутринта.	Жената	била	об-
лечена	с	тъмни	дрехи	и	се	
е	движила	почти	в	средата	
на	пътя,	казаха	от	Област-

ната	 дирекция	 на	 МВР.	
Блъснал	 я	 лек	 автомобил	
„Фолксваген	 Пасат”,	 пъту-
ващ	към	центъра	на	града.	
Управлявал	 го	 55-годишен	
габровец.
	 И	 двамата	 участници	
–	 пешеходката	 и	 водачът	
на	автомобила,	са	изпроб-
вани	 за	 алкохол	 –	 техни-
ческото	средство	е	отчело	
нулеви	резултати.	На	мес-
топроизшествието	 е	 из-
вършен	 оглед.	 Причините	
за	инцидента	са	в	процес	
на	 изясняване,	 казаха	 от	
полицията.

Вчера áлъñнаха жена 
на „Никîла Вîйнîвñки”

Вîäният прîект раáîти и пî трите етапа на ВиК мрежата
Факт са първите завършени участъци,  през пролетта започва строителството на пречиствателните станции

Õумуñът îт гîрна Рîñица тръãна и за Франция, 
руñнаците преäлаãат äжîйнт венчър

	 Според	 философията	
на	новия	закон	за	образо-
ванието	 децата	 трябва	 да	
тръгват	 колкото	 се	 може	
по-рано	на	детски	градини,	
смята	габровският	депутат	
Цветомир	 Михов.	 Според	
него	 в	 Европейския	 съюз	
средната	 посещаемост	 на	
детските	 градини	 от	 де-
цата	 е	 95%.	Това	 е	 целта,	
към	 която	 се	 стреми	 и	
България.	
	 Причините,	 според	
Цветомир	 Михов	 са	 две.	
Едната	е,	че	жените,	които	
раждат,	 са	 точно	 в	 най-
работоспособната	 си	 въз-

раст	 и	 е	 нормално	 тези	
майки	или	бащи	–	защото	
у	 нас	 може	 да	 се	 полз-
ва	 и	 бащинство,	 	 колкото	
се	 може	 по-рано	 да	 се	
върнат	 на	 работа	 и	 да	
работят.	 Втората	 причина	
е,	 че	 тези	 услуги	 засягат	
много	от	социално	слабите	
семейства.	 Със	 сигурност	
една	 детска	 градина	 при	
всички	 положения	 може	
да	осигури	доста	по-добри	
условия	на	деца	от	такива	
семейства	и	като	храна,	и	
като	 занимания,	 играчки,	
спане	и	т.	н.	„Така	че	при	
всички	 случаи	 целта,	 към	

която	 се	 стремим	 е	 95%	
посещаемост	 на	 детските	
ясли	 и	 градини“	 -	 обясни	
пред	 журналисти	 депута-
тът.	А	на	въпроса	дали	ще	
има	 намаляване	 на	 срока	
на	майчинството,	за	което	
се	 заговори	 напоследък,	
той	 отговори,	 че	 тепърва	
ще	има	обсъждане	на	това	
предложение,	 ще	 се	 чуят	
всички	 мнения	 и	 тогава	
ще	 се	 вземе	 евентуално	
решение	 за	 по-кратко,	 но	
по-добре	 платено	 майчин-
ство.

Други мнения 
четете на стр. 6

	 Домът	на	хумора	и	са-
тирата	обяви	две	 теми	за	
националната	 среща-над-
думване	„Благолаж“.	Една-
та	 е	 „За	 късмета	 –	 хумо-
ристично“,	а	другата	 -	 „За	
тютюна	и	алкохола	–	сати-
рично“.	От	Веселата	 къща	
съобщиха,	че	вече	се	 гот-
вят	за	15-тата	Национална	
среща-наддумване,	 която	
е	 част	 от	 Фестивала	 на	
хумора	 в	 габрово	 през	
май.	 Тази	 година	 сладко-
думците	ще	покажат	какво	
могат	на	19	май	от	9	часа	
в	зала	„Грехът”	на	ДХС.
	 Вече	 са	 готови	 стату-
тът	и	условията	за	участие	
в	 конкурса,	 които	 са	пуб-
ликувани	на	сайта	на	ДХС.	
И	 тази	 година	 от	 Дома	

канят	всички	сладкодумци	
да	разкажат	хумористични	
приказки,	 вицове,	 анекдо-
ти	и	весели	случки	с	реал-
ни	 лица,	 като	 се	 вместят	
в	 темите	 за	 късмета	 или	
срещу	тютюна	и	алкохола.	
От	ДХС	очакват	в	надпре-
варата	да	се	включат	раз-
казвачи,	представители	на	
две	 или	 три	 поколения,	
защото	 разказвачеството	
е	 фамилна	 черта.	 „Нека	
заедно	подкрепим	живото	
общуване	 чрез	 хумор	 и	
не	 останем	 равнодушни	
към	 болезнените	 пробле-
ми,	 като	 злоупотребата	 с	
цигари	 и	 алкохол,	 вълну-
ващи	цялото	ни	общество“	
-	призовава	директорът	на	
ДХС	Татяна	Цанкова.

Õванаха разпрîñтранител на наркîтици 
в дрянîвî, разñлеäвали ãî меñеци

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 19-годишен	 дряновец	 е	 арестуван	 за	 разпрос-
транение	 на	 наркотични	 вещества,	 съобщиха	 от	
Областната	дирекция	на	МВР	в	Габрово.	 „В	хода	на	
продължилото	няколко	месеца	разследване,	са	събра-
ни	доказателства,	че	младежът	–	с	инициали	С.	Е.,	се	
занимава	 с	 незаконна	 търговия	 на	 марихуана.	 „Об-
служвал“	 територията	 на	 Дряновската	 община.	 „При	
извършените	 процесуално-следствени	 действия,	 в	
жилището	му	са	намерени	консумативи,	везна,	мари-
хуана	и	други	веществени	доказателства.“		Полицията	
е	 издирила	 и	 установила	 свидетели	 на	 престъпната	
му	дейност.	По	случая		е	започнато	досъдебно	произ-
водство	по	чл.	354	А,	ал.	1,	от	НС,	където	наказанията	
лишаване	от	свобода	започват	от	три	години	и	стигат	
до	дванадесет,	а	глобите	стигат	до	100	000	лева. Цена на билета - 1.50 лв. (ученици и пенсионери - безплатно)

дÕС îáяви äве теми за „Блаãîлаж”

децата тряáва äа тръãват пî-ранî на 
äетñки ãраäини, ñмята Öветîмир Михîв

Новият брой на “100 вести”
в Интернет на адрес:

www.100vesti.info

дîц. Илия Железарîв: 
„Изîáретателят иñка 
äа виäи ñвîя патент 
реализиран” на стр. 8
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Лекари
каБиНеТ кОЖНи И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПА-
ТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФО-
ТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТО-
ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  при 
акне, тъмни петна, белези, 
разширени капиляри  с 
апарати ПУЛСАР и СИНЕ-
РОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТО-
ТЕН ЛИФТИНГ на лице. 
ВЕЛАСМУУТ процедури за 
лечение на целулит, стягане 
и изглаждане на кожата. 
МЕЗОТЕРАПИЯ при целу-
лит, косопад, торбички под 
очите, отпусната и дехидра-
тирана кожа.  ПОСТАВЯНЕ 
НА БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпотява-
не. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪ-
РИ - попълване на бръчки, 
уголемяване на устни и ко-
рекция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-

давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, ул-
тразвук, Д Арсонвал, хими-
чески пилинг, почистване 
на лице. КАБИНЕТЪТ рабо-
ти и по договор с РЗОК. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
тел.  800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com
Д-р ТрифОНОв - невро-
лог, психиатър - Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ № 
12-А, 804 549, 0885 251 
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧ-
НИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

кОзмеТика, масаЖ
масаЖи преДЛагам 
0884 165 657. [5, 1]

ерОТика
Дама за вас - 0890 397 989.

ерОТичеН масаЖ, секс - 
0898 389 793. [11, 7]

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 След	 потвърждение	 и	
от	 Върховния	 Касационен	
съд	 вече	 е	 в	 сила	 присъ-
дата	за	опита	за	убийство	
в	 квартал	 Хаджицонев	
мост	в	Габрово,	извършен	
на	1	март	2011	г.	Подсъдим	
по	 случая	 е	 27-годишни-
ят	 Стефан	 Б.	 от	 Габрово.	
Той	е	осъден	окончателно	
на	17	 години	лишаване	от	
свобода	и	да	плати	100	000	
лева	 обезщетение	 на	 по-
търпевшия	 от	 престъпле-
нието	му.	
	 Наказанието	 е	 зара-
ди	 опита	му	 умишлено	 да	
умъртви	 две	 години	 по-
големия	от	него	П.	П.,	сту-
дент,	също	от	Габрово.
	 Ще	 припомним,	 че	 с	
постановената	на	 6	април	
2012	 г.	присъда	от	 габров-
ския	Окръжен	съд	Стефан	
бе	 признат	 за	 виновен	 в	
това,	 „че	 за	 времето	 от	
21,30	ч.	до	23,00	часа	на	1	

март	2011	година,	в	Габро-
во,	направил	опит	умишле-
но	 да	 умъртви	 млад	 мъж	
от	 същия	 град,	 като	 дея-
нието	е	извършено	с	осо-
бена	 жестокост,	 чрез	 на-
насяне	на	множество	уда-
ри	с	продълговат	предмет	
с	 ограничена	 повърхност	
–	 пластмасова	 заготовка,	
в	 областта	 на	 лявата	 по-
ловина	на	лицето	и	глава-
та	на	пострадалия,	довели	
до	тежка	черепно-мозъчна	
травма	 и	 множество	 дру-
ги	 увреждания.	 Видно	 от	
събраните	 по	 делото	 до-
казателства	престъпление-
то	 е	 извършено	 в	 произ-
водствено	 помещение	 на	
ул.	 ”Еделвайс”	 в	 Габрово,	
а	 тялото	 на	 пострадало-
то	 лице	 е	 открито	 след	 2	
часа	 на	 следващия	 ден	
на	 бул.	 ”Вапцаров”.в	 без-
помощно	 състояние.	 Без		
оказаната	 му	 впослед-
ствие	 висококвалифицира-
на	 медицинска	 помощ	 и	

реанимационни	 мероприя-
тия	 неминуемо	 е	щяла	 да	
настъпи	смърт,	потвърдиха	
пред	съда	експертите.
	 Решението	 на	 габров-
ските	магистрати	беше	об-
жалвано	 пред	 великотър-
новския	 Апелативен	 съд.	
На	 17	юли	 2012	 г.	 той	 из-
лезе	 с	 решение,	 с	 което	
потвърди	 изцяло	 първоин-
станционната	присъда.
	 Делото	мина	и	на	тре-
та	 инстанция	 -	 по	 жалба	
на	осъдения	то	бе	разгле-
дано	 и	 от	 Върховния	 Ка-
сационен	съд.		С	решение	
от	 9	 януари	 2013	 г.	 и	 той	
остави	 в	 сила	 решението	
на	предишните	две	инстан-
ции.
	 „Актът	 на	 Върховния	
Касационен	 съд	 е	 окон-
чателен	 и	 не	 подлежи	 на	
обжалване,	с	което	присъ-
дата	 на	 габровския	 Окръ-
жен	 съд	 влиза	 в	 законна	
сила“,	 съобщиха	 вчера	 от	
пресцентъра	на	съда.

аНахрОНика
 23-гОдИшЕН МЪЖ е за-
държан при опит за кражба в 
магазин на бул. „Трети март“ 
в Габрово. Арестуван е след 
сигнал от сигнално-охрани-
телна техника в 1,05 часа на 
20 януари. Полученият сигнал 
за нарушение в сектор „СОД” 
при ОД на МВР-Габрово бил 
проверен на място от  поли-
цейски екип, който задържа 
при опит за кражба на елек-
трически проводници 23-го-
дишният габровец, с инициа-
ли К. Ф. Оказало се, че той 
вече е осъждан за кражба. 
 БЪРЗО ПРОИЗВОдСТВО 
е започнато срещу 29-годи-
шен габровец, шофирал в не-
трезво състояние. Около 9,10 
часа на 20 януари на бул. 
„Априлов“ в Габрово поли-
цейски екип спрял за провер-
ка „Митсубиши” с водач – К. 
Д. от Габрово. Оказало се, че 
мъжът управлява МПС след 
употреба на алкохол – техни-
ческото средство на катаджи-
ите отчел 1,.97  промила. 
 22-гОдИшНИяТ К. С. е 
откраднал 190 лева от га-

бровско заведение. На 21 
януари в Районното полицей-
ско управление в Габрово се 
получил сигнал от касиерка в 
заведение за бързо хранене 
в Габрово, че за времето от 
20, 30 часа на 17-ти до 8,30 
часа на 18-ти януари не-
известно лице, използвайки 
невниманието й, е открадна-
ло парите от касовия апарат. 
След разкриването на К. С., 
парите са възстановени. По 
случая е заведена преписка.
 БЪРЗО ПОЛИÖЕйСКО 
производство е образувано и 
срещу 43-годишен неправос-
пособен водач. Около 22,20 
часа на 20-ти януари в с. 
Шумата , Севлиевско, поли-
цейски екип спрял за  про-
верка лек автомобил „Мерце-
дес”. Катаджиите установили, 
че водачът – С. К. от същото 
село, е неправоспособен. 
Мъжът управлявал автомоби-
ла в рамките на едногодиш-
ния срок от наложено му по 
административен ред нака-
зание за същото нарушение. 
По случая в севлиевската 
полиция е започнато бързо 

полицейско производство.
 ПОЛИÖИяТА УСТАНОВИ 
двама младежи, начупили 
стъкла и фар на лек автомо-
бил , паркиран в с. Сенник. 
Сигналът за увреждането на 
чуждо имущество бил полу-
чен на 21 януари. Оказало 
се, че колата -  „Фолксваген 
Голф”, е пострадала пред-
ната нощ. Извършителите –  
18-годишните Б. Й. и Г. Ц от 
Севлиево, счупили десният 
му фар и едно стъкло.
 БЪРЗО ПРОИЗВОдСТВО 
срещу поредния неправос-
пособен водач започна и 
дряновската полиция..На 18 
януари около 20,40 часа в 
село Керека полицейски екип 
спрял за проверка  „Ситроен 
Ксара”. Проверяващите уста-
новили, че водачът – С. Б., 
19-годишен от с. Михалци, 
обл. В. Търново, не прите-
жава свидетелство за упра-
вление на МПС. Нарушението 
е  извършено в рамките на 
едногодишния срок от нало-
жено му по административен 
ред наказание за същото дея-
ние.

17 ãîäини затвîр и 100 хил. лева
за îпита за уáийñтвî, îкîнчателнî

ВъзПоменание
На	1	февруари

се	навършва	1	година
от	смъртта	на	

Румяна Иванова 
Колева

Дълбок	поклон	и	
безгранична	признателност	
пред	светлата	й	памет!
Възпоменанието	ще	се	

извърши	на	26	януари	2013	
г.	(събота)	от	11.30	часа	на	
Централни	градски	гробища	

-	гр.	Габрово.
от близките

ВъзПоменание
Навършиха	се	
две	години	
от	смъртта	на	

ДРаган Колев
меРазчИев

С	много	болка	и	обич	
свеждаме	глави	пред	
светлата	ти	памет!

От	семейството

ПО	ЖЕЛАНИЕ	НА	ПУБЛИКАТА
Драматичен	театър	„Сава	Огнянов“	-	Русе	

представя	френската	комедия
„Помощ, жена ми е луда!“

от	Жан	Барбие
 Постановка и музикално оформление:	 Орлин	
Дяков,	сценография:	Цанко	Цанев,	костюми:	Виолета	
Радкова
	 С	 участието	 на	 Христо ГърбоВ	 -	 гост,	 и	
артистите	Яна	Стефанова	-	Хернани,	Иля	Пепеланов,	
Антония	 Чепарова	 -	 Коопманс,	 Петя	 Венелинова,	
Тихомир	Благоев,	Борислав	Веженов,	Надя	Банчева
 30 януари 2013 г., 19.00 часа, драматичен театър 
„рачо стоянов“ - Габрово билети на касата на 
театъра. За	справки	и	заявки:	0899/448-104.

Министерството.	В	същото	
време	с	направената	акре-
дитация	от	Министерството	
одобриха	 създаването	 на	
Център	 за	 психично	 здра-
ве	в	Габрово.	Тогава	аз	бях	
директор	 на	 Психиатрич-
ната	 болница	 в	 Севлиево	
и	пишех	писма	на	предсе-
дателя	на	ОбС	Иван	Ненов	
да	 го	 подсещам,	 но	 пред-
ложението	така	и	не	влезе	
в	 дневния	 ред.	 Формално	

имаме	процедурно	наруше-
ние	–	предложение	на	кме-
та	не	е	разгледано	в	ОбС,	
а	 реално	 след	 15	 години	
ние	нямаме	Център	за	пси-
хично	 здраве,	 за	 какъвто	
пише	 в	 сегашните	 наред-
би	 на	 Министерството	 на	
здравеопазването.	 Аз	 съм	
сигурен,	 че	 там	 не	 знаят,	
че	Габрово	е	единственият	
областен	 град	 без	 такава	
структура.	 Има	 градове	 с	

по	 две	 такива	 структури.	
Например	 в	 Пазарджик,	
във	 Враца	 имат	 психиа-
трична	 болница	 и	 отделно	
психиатрично	 отделение	 в	
многопрофилната	 болница.	
Само	 в	 Габрово	 нямаме	
нито	 психиатрична	 болни-
ца,	 нито	 психиатрично	 от-
деление,	нито	психиатър	в	
областната	болница.
 - искате да кажете, че 
психично болните хора в 
Габрово нямат пряк дос-
тъп до необходимата им 
медицинска помощ?
	 -	Така	е.	Например	във	
Велико	 Търново	 психично	
болният	 отива	 при	 лекар	
когато	 си	 поиска,	 а	 тук	
отива	 при	 общопрактику-
ващия	 лекар.	 И	 ако	 той	
не	 може	 да	 му	 даде	 на-
правление,	 пациентът	 си	
плаща,	 за	 да	 отиде	 при	
психиатър.	 Това	 е	 габров-
ската	 специфика.	 Другият	
проблем	е,	че	не	се	изпъл-
нява	законът.	В	Закона	за	
здравето	 пише,	 че	 трябва	
да	 има	 регистър	 на	 пси-
хично	 болните,	 който	 се	
създава	със	специална	на-
редба	 от	 Министерството	
на	здравеопазването.
 - сега се говори много 
за липсата на такъв регис-
тър, особено след зачес-
тилите убийства и напа-
дения от хора с психични 
заболявания. но не стана 
ясно кой трябва да го на-
прави.
	 -	Интересно	е,	че	сега	
го	 говорят,	 след	 като	 за-
конът	е	приет	точно	преди	
сегашния	мандат	 на	 ГЕРБ.	

Излиза,	 че	 и	 четиримата	
министри	 на	 здравеопаз-
ването	на	ГЕРБ	са	законо-
нарушители,	 защото	 не	 са	
си	 изпълнили	 задължение-
то	да	създадат	наредба,	а	
оттам	и	регистър.
 - да се върнем на на-
редбите в здравеопазва-
нето от тази година, с кои-
то се въвежда диспансер-
но наблюдение на психич-
но болните. макар да се 
оспорват в съда, те веро-
ятно ще останат да дейст-
ват. Как ще се прилагат 
наредбите в Габрово, след 
като тук няма Център за 
психично здраве?
 -	 В	 Габрово	 наред-
бите	 няма	 да	 се	 прила-
гат	 –	 няма	 как	 да	 стане	
практически,	поне	според	
мен.
 - напоследък станах-
ме свидетели на много 
убийства и самоубийства 
в резултат на психични 
разстройства и пробле-
ми. сега психолози обяс-
няват постъпката на ок-
тай енимехмедов, който 
опря пистолет до челото 
на доган. В същото време 
хората масово се възму-
щават от агресивността 
на онези, които го пре-
биха в залата с ритници 
и юмруци. Какво е Ваше-
то обяснение  - дали е 
случайно струпване на 
толкова агресии или има 
причина за всеобща де-
пресия?
	 -	 И	 Фройд	 е	 казал,	
че	 няма	 нищо	 случайно.	
Следователно	има	някаква	

причина	 за	 тези	 публични	
агресии.	 Донякъде	 те	 се	
вписват	 в	 общия	 упадък,	
който	се	наблюдава	в	дър-
жавата	 –	 и	 в	 здравеопаз-
ването,	и	в	правораздава-
нето,	 и	 в	 образованието.	
Разбира	 се	 не	 можем	 да	
пропуснем	 неадекватното	
поведение	 на	 Министер-
ството	 на	 здравеопаз-
ването	 по	 отношение	 на	
психичното	 здраве.	 Да	
припомня,	 че	 се	 закриха	
диспансерите,	 а	 сега	 се	
въвежда	 диспансеризация	
–	 абсолютна	 антилогика,	
която	не	мога	да	си	обяс-
ня.	 Според	 моето	 лично	
мнение	трябва	да	има	про-
мяна	в	структурата	на	Ми-
нистерството	 на	 здравео-
пазването,	 да	 има	 отдел	
„Психично	 здраве“,	 който	
да	 се	 занимава	 с	 тази	
тежка	 реформа.	 Иначе	 –	
парите	са	много.	Милиони	
са	парите	за	лекарства	на	
психично	болните.	Фарма-
цевтичния	 бизнес	 добре	
си	 прекарва.	 Сегашната	
политика	е:	„Щом	сме	оси-
гурили	 лекарства,	 значи	
сме	 свършили	 работата“,	
но	не	е	така.	Парите	сега	
се	 насочват	 към	 апарату-
рата	 и	 лекарствата	 т.	 е.	
-	 към	 бизнеса.	 В	 Габров-
ско	 вече	 има	 например	 5	
скенера,	 но	 скоро	 няма	
да	 има	 лекар,	 който	 да	
ги	 разчита.	 Не	 са	 ясни	
принципни	 неща	 като:	 ле-
карят	 е	 основната	 фигура	
в	 медицината,	 а	 пациен-
тът	 –	 основната	 фигура	 в	
здравеопазването.

д-р Трифîнîв: „Еäинñтвенî в гаáрîвî няма Öентър за пñихичнî зäраве”
НАДЕЖДА ТИХОВА

 
 Габрово е единственият областен град в стра-
ната, в който няма разкрит Център за психично 
здраве, твърди психиатърът д-р Любомир Трифо-
нов. Според него в града няма как да се приложат 
новите здравни наредби за диспансеризация на пси-
хично болните, защото няма диспансер. „Да бъдем 
оптимисти, защото лошото предстои“ - съветва 
с усмивка по отношение на грижата за психично 
болните психиатърът и предрича, че проблемите 
в психиатричната помощ в Габрово наистина те-
първа предстоят.  Аргументите му по тези теми  
предлагаме в това интервю.

 - д-р трифонов, ваши-
те колеги – психиатри от 
страната, протестираха 
срещу две наредби в об-
ластта на здравеопазва-
нето, които въвеждат дис-
пансеризация на психич-
но болните хора. Какъв е 
проблемът в психиатрич-
ната помощ и защо има 
конфликт между мнение-
то на лекарите и мнение-
то на обществеността за 
мястото на хората с пси-
хични проблеми? Пове-
чето българи смятат, че 
те не трябва да са на ули-
цата, сред здравите, а в 
психиатриите.
	 -	Това	са	апели	от	XIX	
век.	 Болният	 трябва	 да	
бъде	 обслужен,	 да	 получи	
помощ.	 И	 от	 вида	 на	 бо-
лестта	 се	 определя	 къде	
се	 получава	 тази	 помощ.	
Не	може	психичното	забо-
ляване	да	се	третира	раз-
лично	от	останалите	забо-
лявания.	Острите	психични	
се	 лекуват	 като	 остри,	 а	
хроничните	 –	 както	 диа-
бета	 примерно,	 изискват	

постоянни	грижи.
 - твърдите, че Габрово 
е единственият областен 
град, в който не е изпъл-
нена законова разпоред-
ба и не е създаден Център 
за психично здраве. защо 
няма такъв център и как-
ва е неговата роля?
	 -	 Това	 е	 габровската	
специфика.	 Навремето	
имаше	 психични	 диспан-
сери,	 които	 се	 трансфор-
мираха	в	центрове	за	пси-
хично	 здраве.	 В	 Габрово	
опитът	 за	 създаване	 на	
Център	 за	 психично	 здра-
ве	 беше	 провален	 преди	
15	 години.	 Още	 бившият	
кмет	 Николай	 Дачев	 вне-
се	предложение	в	ОбС	за	
създаване	 на	 такъв	 цен-
тър.	 За	 голямо	 учудване	
това	предложение	изобщо	
не	можа	да	влезе	в	днев-
ния	 ред	 и	 се	 блокираше	
по	 всякакъв	 начин	 неяс-
но	 защо.	 Предложението	
беше	внесено	в	Комисията	
по	здравеопазване,	според	
която	трябвало	да	се	про-
учи,	изчака,	да	се	реши	от	

СТЕФКА БУРМОВА

	 През	 последното	 три-
месечие	 на	 2012	 г.	 жили-
щата	 в	 Габрово	 са	 били	
най-евтини,	 сочат	 данните	
на	 националната	 статис-
тика.	 Обект	 на	 статисти-
ческите	 изследвания	 са	
цените	 на	 реално	 прода-
дените	 от	 домакинствата	
апартаменти	 в	 областни-
те	 градове,	 уточниха	 от	
НСИ.	Така	през	четвъртото	
тримесечие	 на	 годината	
продажбите	 са	 били	 при	
средна	 пазарна	 цена	 от	
536,	 74	 лева	 на	 кв.	 м	 /за	
страната	 –	 875,	 14	 лева/,	
докато	 през	 третото	 три-
месечие	цената	им	е	била	
по-висока	 с	 близо	 2	 лева	
–	 538,	 61	 на	 кв.	 м	 /за	

страната	 881,21	 лева/.	 В	
съседните	 окръзи	 Велико	
Търново,	 Плевен	 и	 Стара	
Загора	 през	 последното	
тримесечие	 квадратен	 ме-
тър	 площ	 се	 е	 продавал	
съответно	за	719,	04	лева,	
789,	12	лева	и	878,	67	лева,	
а	през	третото	–	съответно	
731,	08	лева,	803,98	лева	и	
899,	46	лева.
	 С	близо	лев	повече	на	
квадратен	 метър	 жилищ-
на	 площ	 са	 се	 продавали	
апартаментите	 в	 Габрово	
през	 2012,	 в	 сравнение	 с	
предходната	 година.	 Така	
средната	годишна	пазарна	
цена	 на	 квадратен	 метър	
жилищна	площ	през	2012	г.	
е	била	533,	35	лева,	а	през	
предходната	 година	 тя	 е	
532,	53	лева.

Жилищата в гаáрîвî най-евтини през 
четвъртîтî тримеñечие на 2012 ãîäина



	 	ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

24 януари, четвъртък
Преп.	 Ксения	 Римлянка.	
Блаж.	 Ксения	 Петербург-
ска.	Преп.	Филон,	еп.	Кол-
пастийски.

25 януари, петък
*	 Св.	 Григорий	 Богослов,	
архиеп.	 Константинопол-
ски.

26 януари, събота
Преп.	Ксенофонт,	Мария,	
Аркадий	и	Йоан.

27 януари, неделя
†	 Неделя	 14	 след	 Неделя	
подир	 Въздвижение	 –	 на	
Йерихонския	 слепец.	 Пре-
насяне	 мощите	 на	 Св.	
Йоан	Златоуст.

28 януари, понеделник
Преп.	 Ефрем	 Сириец.	 Св.	
Исаак	 Сириец,	 еп.	 Нине-
вийски.	 Св.	 Маркиана	 ца-
рица.

29 януари, вторник
Пренасяне	мощите	на	св.	
Игнатий	 Богоносец.	 Св.	
мчк	 Димитрий	 Сливен-
ски.

30 януари, сряда
*	 Св.	 Три	 светители,	 ве-
лики	 ариереи:	 Василий	
Велики,	 Григорий	 Бого-
слов,	 Йоан	 Златоуст.	
Св.	свщмчк	Иполит,	папа	
Римски.	 Св.	 благоверен	
цар	 Петър	 Български.	
Преп.	Сергий	Къпински.

31 януари, четвъртък
Св.	безсребреници	и	чудо-
творци	Кир	и	Йоан

1 февруари,  петък
Св.	 мчк	 Трифон.	 (Пре-
дпразненство	 на	 Срете-
ние	 Господне)	 (Трифонов-
ден)

2 февруари,  събота
Сретение	Господне

3 февруари,  неделя
Неделя	 15	 след	 Въз-
движение	 –	 на	 Закхея.	
Св.Симеон	Богоприимец	и	
Анна	пророчица.
4 февруари,  понеделник
Преп.	 Исидор	 Пелусиот-
ски.	Св.	мчк	Иадор

5 февруари,  вторник
Св.	 мчца	 Агатия.	 Св.	 По-
лиевкт,	 патр.	 Констан-
тинополски

Изцяло	 запазена	 визан-
тийска	 църква	 от	 13	 век	
откриха	 археолози	 в	 град	
Мира,	 известен	 като	 род-
ното	място	на	св.	Николай	
Мирликийски	 Чудотворец.	
Вестник	 New	 York	 Times	
посвети	 на	 откритието	
първата	 си	 страница.	 По	

време	 на	 разкопките,	 за-
почнали	 още	 през	 2009	
г.,	 била	 открита	 малка	
църква,	 заровена	 на	 някол-
ко	 метра	 кал	 под	 земята.	
Според	 специалистите	
състоянието	 на	 храма	 е	
изключително	 добро,	 има	
запазени	стенописи	и	това	

прави	 ар-
хеолозите	
оптимис -
тични,	 че	
могат	 да	
открият	 и	
други	 съх-
ранени	 из-
цяло	сгради	
на	древния	Мира,	 „подобно	
на	Помпей“	според	изказва-
нето	 на	 ръководителя	 на	
разкопките	 Невзат	 Чевик.	
С	 него	 е	 съгласен	 и	 визан-
тинологът	 археолог	 Марк	
Джаксън	от	университета	
в	Ню	Касел	в	Англия,	който	
добавя:	 „Подобно	 ниво	 на	
съхранение	 говори	 за	 из-
ключително	 добре	 запазе-
на	информация“.

Мира	 е	 бил	 един	 от	
най-силните	 градове	 на	
Ликия,	 със	 самобитна	 кул-
тура,	владян	от	перси,	гър-

ци	 и	 римляни.	 Градът	 по-
страдва	 от	 нападенията	
на	арабите,	а	през	11	век	е	
завладян	 от	 селджукските	
турци.	 Към	 13	 век	 градът	
е	 вече	 обезлюден,	 но	 въ-
преки	 това	 именно	 през	
тази	 епоха	 от	 камъни	 на	
разрушени	 сгради	 била	 из-
градена	 и	 новооткритата	
църква.	 До	 откриването	
й	 единствената	 запазена	
сграда	 от	 византийската	
епоха	на	Мира	бе	църквата	
на	св.	Николай,	който	е	ро-
ден	и	погребан	тук.	

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

Консултант на изданието: 
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ХРИСТИЯНИ
В	 началото	 на	 седми-

цата	 при	 препълнена	 зала	
„България“	 и	 много	 право-
стоящи	 премина	 юбилей-
ният	 концерт	 на	 големия	
църковен	 диригент,	 пре-
подавател	 и	 музикант,	
богослова	 доц.	 Димитър	
Димитров.	 Той	 беше	 орга-
низиран	 по	 почин	 на	 Меж-
дународно	 немско-българ-
ско	 културно	 дружество	
със	 съдействиято	 на	 Со-
фийската	 филхармония	 по	
повод	 70-годишнината	 на	
г-н	 Димитров,	 45-годиш-
нината	 от	 основаването	
на	 ръководения	 от	 1967	
г.	 досега	 вокален	 ансамбъл	
„Св.	 Йоан	 Кукузел	 -	 Ангело-
гласният“	 и	 35-годишнина-
та	от	поемането	на	дири-
гентския	 пост	 в	 смесения	
хор	 при	 патриаршеската	
катедрала,	 ставропиги-
алния	 храм-паметник	 „Св.	
Александър	Невски“.

На	 проявата	 присъст-
ваха	 повечето	 синодални	
архиереи	 начело	 с	 намест-

ник-председателя	 Варнен-
ски	 и	 Великопреславски	
митрополит	 Кирил,	 епис-
копи,	 резидиращи	 в	 София,	
но	 и	 игуменът	 на	 Рилския	
манастир	 Адрианополски	
еп.	Евлогий,	и	свещеници	на	
БПЦ,	деканът	и	преподава-
тели	 от	 Богословския	 фа-
култет	на	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“,	 където	 мае-
стро	 Димитров	 се	 е	 учил	
още	 от	 далечната	 1965	
г.	 и	 работи	 цял	 живот,	
дипломати,	 сред	 които	 и	
папският	 нунций	 в	 София,	
политици,	 общественици,	
много	 бивши	 и	 настоящи	
студенти	 на	 доц.	 Дими-
тров,	 негови	 приятели	 и	
почитатели.

В	 концерта	 бяха	 вклю-
чени	 изпълнения	 на	 двете	
музикални	 формации,	 чий-
то	 диригент	 е	 той:	 хора	
при	 патриаршеската	 ка-
тедрала	и	камерния	ансам-
бъл	„Св.	Йоан	Кукузел“.	Взеха	
участие	 още	 Софийският	
свещенически	 хор	 под	 ръ-

ководството	 на	 протойе-
рей	Кирил	Попов,	Национал-
ният	 филхармоничен	 хор	
„Светослав	 Обретенов“	 и	
индивидуални	 изпълните-
ли.	Впечатлиха	и	соловите	
изпълнения	 на	 сина	 на	 г-н	
Димитров,	 баса	 Стефан	
Димитров.

Русенският	 митропо-
лит	 Неофит,	 който	 е	 ро-
ден	 брат	 е	 юбиляра	 и	 на	
днешния	ден	празнува	своя	
небесен	 покровител	 -	 св.	
мъченик	 Неофит,	 изпълни	
песнопението	 „Достойно	
ест“,	 известно	 като	 „лю-
бимото	на	йеродякон	Игна-
тий-Левски“,	 като	 свещен-
ническият	 хор	 държа	 исо.	
Това	 предизвика	 бурните	
аплодисменти	 на	 публика-
та,	 която	 беше	 поласкана	
от	 жеста	 на	 архиерея	 да	
почете	 с	 църковна	 песен	
своя	по-голям	брат.

В	края	на	концерта	Вар-
ненският	 митр.	 Кирил	 по	
решение	 на	 Св.	 Синод	 на	
БПЦ-БП	 връчи	 на	 доц.	 Ди-

митров	орден	 „Св.	Кирил	и	
Методий“	 -	 І	 степен,	 зла-
тен,	 за	 неговата	 всеот-
дайна	 църковна	 дейност	 и	
приноса	 му	 в	 църковната	
музика	у	нас.

Бяха	прочетени	поздра-
вителни	адреси	и	поднесе-
ни	кошници	с	цветя	за	ма-
естро	Димитър	Димитров	
по	 случай	 70-годишнината	
му	 и	 двете	 му	 други	 го-
дишнини	 от	 президента,	
председателя	 на	 Народно-
то	 събрание,	 министър-
председателя,	 минист-
рите	 на	 културата	 и	 на	
образованието,	 младежта	
и	 науката,	 	 кметицата	 на	
София	и	други	институции.	
Юбилярът	 беше	 възнагра-
ден	и	с	многобройните	ап-
лодисменти	на	своята	при-
знателна	 публика.	 В	 края	
на	концерта	той	благодари	
на	 всички	 за	 подкрепата,	
любовта	 и	 насърчението,	
за	да	може	да	продължи	не-
уморно	 и	 успешно	 творче-
ската	си	дейност.

Православната църква отбеляза с юбилеен концерт 70-годишнината на 
маестро Димитър Димитров - диригент, преподавател, музикант, богослов
В края на концерта Варненският митрополит Кирил по решение на Св. Синод на БПЦ-БП връчи на доц. Димитров орден „Св. 
Кирил и Методий“ - І степен, златен, за неговата всеотдайна църковна дейност и приноса му в църковната музика у нас

Запазена византийска църква откриха 
археолози в град Мира

	 Във	 вторник	 в	 базили-
ката	 „Св.	 Агнеса“	 на	 Рим-
ския	папа	Бенедикт	XVI	бяха	
представени	 	 двете	 агне-
та,	 от	 чиято	 кожа	 ще	 се	
изготвят	 палиуми	 за	 нов	
католически	 архиепископ.	
Палиумът	 ще	 бъде	 връчен	
от	 папата	 на	 новия	 архи-
епископ-митрополит	 на	
Католическата	 църква	 на	
29	 юни,	 в	 деня	 на	 свети-
те	 апостоли	 Петър	 и	 Па-
вел.	 Палиумът	 е	 бяла	 лен-
та,	ушита	от	кожа	с	черни	
кръстчета	 и	 е	 аналог	 на	
православния	омофор.	
	 Палиумът	е	знак	за	дос-
тойнството	 и	 литургиче-
ската	 юрисдикция,	 която	
притежават	 Римския	 папа	
и	 архиепископите	 -	 глави-
те	 на	 най-големите	 мит-
рополии	 на	 Католическата	

църква.	 По	 традиция	 агне-
тата,	 от	 чиято	 кожа	 се	
изработват	 палиумите,	 се	
отглеждат	 в	 абатството	
на	 Ордена	 на	 трапистите	
в	Рим.	Те	се	считат	за	сим-
воличните	 животни	 на	 св.	
мъченица	 Агнеса	 (в	 право-
славната	 традиция	 Агния),	

която	 постра-
дала	за	Христос	
в	Рим	около	305	
г.	Палиумите	от	
благословените	
от	папата	агне-
та	 се	 шият	 от	
монахините	 от	
сестринството	
на	 св.	 Сецилия.	
По-рано	 Римски-
ят	 понтифик	
лично	 участва-
ше	 в	 царемо-
нията	 по	 бла-

гославянето	 на	 агнетата	
на	 празника	 на	 св.	 Агнеса,	
но	 поради	 преклонната	 си	
възраст	 и	 здравословното	
си	 състояние	 през	 послед-
ните	 години	 във	 Ватикана	
решиха	 само	 да	 му	 бъдат	
представяни	 благословени-
те	предварително	агнета.

Представиха на Бенедикт XVI двете агнета, 
от чиято кожа ще се изготвят нови палиуми

	 Московска	 патриаршия	
съобщава	 на	 своя	 сайт	 за	
външноцърковни	 отноше-
ния,	че	Българската	църква,	
представена	 от	 намест-
ник-председателя	 на	 Св.	
Синод	митр.	Кирил,	е	изпра-
тила	 писмо	 с	 подкрепа	 за	
Руската	 православна	 църк-
ва	 заради	 антиклерикални-
те	 тенденции	 в	 руското	
общество.
	 	 През	 лятото	 на	 мина-
лата	 година	 се	 появи	 ин-
формация,	 че	Руската	църк-
ва	 се	 обърнала	 за	 подкрепа	
към	 всички	 поместни	 пра-
вославни	 църкви,	 които	 да	
осъдят	 антицърковните	
акции	 в	 страната,	 дости-
гнали	 своята	 кулминация	 с	
акцията	на	руски	пънкарки	в	
централния	храм	на	Москва	
„Христос	 Спасител“.	 И	 по-

конкретно	 в	 официалното	
съобщение	 на	 Московска	
патриаршия	за	писмото	от	
българска	страна	се	казва:
	 „През	 януари	 2013	 г.	
в	 Московска	 патриаршия	
пристигна	 писмо	 от	 На-
местник-председателя	 на	
Св.	 Синод	 на	 Българската	
православна	 църква	 Вар-
ненски	 и	 Великопреславски	
митрополит	 Кирил,	 в	 кое-
то	 се	 изразява	 подкрепа	
за	 Руската	 православна	
църква	 във	 връзка	 с	 тре-
вожните	 тенденции	 сред	
антиклерикално	настроени-
те	 слоеве	 в	 страните	 на	
Московска	патриаршия.
	 Наместник-председате-
лят	 на	 Св.	 Синод	 на	 БПЦ	
със	 съжаление	 констатира,	
че	 антихристиянските	 и	
антицърковни	 настроения	

„умишлено	 се	 разпалват	
от	медии,	които	са	проти-
вници	 на	 св.	 Православие“	
и	 представляват	 „шумна	 и	
съзнателна	 кампания,	 осъ-
ществена	 от	 изповядва-
щите	 либерални	 ценности	
журналисти,	които	не	само	
изразяват	своите	антицър-
ковни	 убеждения,	 но	 и	 не-
гативно	 осветляват	 съби-
тия	 от	 църковния	 живот,	
използвайки	 пристрастни	
и	 недостоверин	 предста-
ви,	които	не	са	подкрепени	
с	 фактически	 основания,	 с	
цел	 да	 нанесат	 уронване	
на	 авторитета	 и	 прести-
жа	 на	 Руската	 православна	
църква,	 да	 намалят	 нейна-
та	 водеща	 душеспасител-
на,	 духовно-нравствена	 и	
национална	 роля	 в	 руското	
общество“.

Митрополит Кирил изпрати писмо на 
подкрепа до Московска патриаршия

	 Акатист	в	чест	и	па-
мет	 на	 Свети	 Евтимий	
Патриарх	 Търновски	 бе	
отслужен	 в	 понеделникс	
във	Велико	Търново.
	Отец	Славчо,	протосин-
гел,	 и	 свещеници	 на	 Ве-
ликотърновската	 мит-
рополия,	 с	 помощта	 на	

красиви	 и	 съдържателни	
песнопения	 отбелязаха	
Деня	 на	 Св.	 Евтимий	 в	
университетския	 храм,	
носещ	неговото	име.	На	
честването	 присъства-
ха	редица	видни	общест-
веници	 и	 студенти.	 Към	
момента	 храмът	 е	 на	
етап	 груб	 строеж,	 кое-
то	е	постигнато	най-ве-
че	 със	 спомоществова-
телството	на	родолюби-
ви	българи.	
	 Необходими	 са	 близо	
половин	 милион	 лева,	 за	
да	 бъде	 завършен.	 Пред	
паметника	на	Свети	Ев-
тимий	Патриарх	Търнов-
ски	 бяха	 поднесени	 цве-
тя	 в	 знак	 на	 почит	 към	
светеца.

Акатист в чест и памет 
на Патриарх Евтимий бе 
отслужен във Велико Търново
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Да предадеш Христа... с целувка!

Светлозар Стефанов

	 Темата	 за	 предател-
ството	 на	 Юда	 Искариот-
ски	 не	 е	 просто	 ярък	 пси-
хо-драматичен	 момент	 от	
Евангелието.	 То	 изпълнение	
на	пророчество	за	сблъсъка	
между	 сатанинското	 у	 чо-
века	и	Божието,	но	пак	у	Чо-
века.	 Освен	 това	 юдовото	
предателството	 е	 модел	
на	неспирната	борба	между	
истинските	 и	 фалшивите	
апостоли,	 съответно	 меж-
ду	 истинските	 и	 фалшиви-
те	църкви	и	религиозни	уче-
ния.
	 И	 така,	 вярно	 е,	 че	
Христос	казва	 „Вие	 сте	ми	
приятели“.	 И	 като	 казва	
това,	 Той	 ни	 освобождава	
от	 страха,	 че	 сме	 оста-
вени	 съвсем	 сами,	 понеже	
сме	 без-божници.	 В	 откри-
ването	 на	 Божието	 прия-
телство,	 в	 емоционалната	
връзка	 между	 Бог	 и	 човек,	
е	скрита	онази	сила,	 която	
„и	планини	премества“	-	Ма-
тей	 17:20.	 Силата	 на	 лю-
бовта	 между	 приятелите	
е	 сила,	 по-голяма	 от	 само-
то	битие	на	човека:	„Никой	
няма	 по-голяма	 любов	 от	
това,	 щото	 да	 даде	 живо-
та	 си	 за	 приятелите	 си“	
Йоан	15:13.	
	 Затова	 и	 най-естест-
веният	 израз	 на	 признание	
към	 приятелската	 жертва	
е	благодарността.	Ние	бла-
годарим	 на	 приятелите	 си.	
Ние	 не	 им	 поднасяме	 при-
теснително	 подчинение...	
Съвършеният	 израз	 на	 при-
ятелство	 е	 родствената	
връзка,	 когато	 хората	 не	
просто	 споделят	 убежде-
ния,	 а	 „делят“	 една	 кръв.	 Те	
обичат	 другия	 като	 себе	
си,	знаейки,	че	въпреки	това	
другият	 винаги	 ще	 бъде	 в	

трето	 лице	 -	 „той“,	 а	 не	
„аз“.	 Затова	 вярващите	 се	
наричат	„братя“	и	„сестри“,	
защото	по	дух	са	приятели,	
а	 по	 плът	 са	 родственици	
с	 Христа.	 Чрез	 Него	 и	 по-
между	 си	 са	 братя.	 Изразя-
вайки	 убеждението	 в	 тази	
любов,	вярващият	не	живее	
в	 страх	 от	 непредвидими-
те	 действия	 на	 СЪчовеци-
те	 си,	 още	 по-малко	 –	 от	
действията	на	Своя	Господ	
Бог:	 „Не	 ви	 наричам	 вече	
слуги,	 защото	 слугата	 не	
знае	 що	 върши	 Господарят	
му;	а	вас	наричам	приятели,	
защото	 ви	 явявам	 всичко	
що	съм	чул	от	Отца	Си.	Вие	
не	 избрахте	 Мене,	 но	 Аз	
избрах	вас...“	Йоан	15:15.	
	 Хубаво	 е	 да	 се	 отбеле-
жи,	 че	 когато	 християни-
нът	 се	 моли,	 той	 не	 изди-
га	 гласа	 си	 от	 една	 бездна	
към	друга	бездна,	не	приема	

енергия,	 която	 не	 разбира	
и	 затова	 е	 неспособен	 да	
контролира.	 Християнинът	
не	просто	ТЪРСИ,	а	НАМИ-
РА	 /Искайте,	 и	 ще	 ви	 се	
даде;	 търсете,	 и	 ще	 наме-
рите;	 хлопайте,	 и	 ще	 ви	
се	 отвори	 –	 Матей	 7:7/	
.	 Християнската	 молитва	
започва	 с	 „Отче	 наш“	 и	 за-
вършва	 с	 „Амин“/непремен-
но	 да	 бъде/,	 именно	 заради	
убедеността	на	вярващия:
	 Първо	 -	 че	 Бог	 е	 най-
близката	 личност,	 към	
която	 всеки	 човек	 може	 да	
се	 обърне,	 който	 едновре-
менно	 е	 „на	 небесата“,	 но	
се	 грижи	за	 „ежедневния	ни	
хляб“;
	 Второ	-	че	Бог	е	НАШИ-
ЯТ	 Баща,	 който	 не	 е	 прос-
то	 индивидуално	 разбира-
не,	отразяващо	различните	
ни	представи	 за	 съвършен-
ство.	 Той	 не	 е	 само	 „мой“,	
а	е	 „наш“	Бог	 -	действител-
ност	за	цялото	човечество	
и	 за	 всички	 ангели,	 глава	
на	 Църквата	 и	 Спасение	 за	
всички;	
	 Трето	-	че	онова,	което	
просим	в	молитва	е	и	това,	
което	Той	иска,	следовател-
но	то	„ЩЕ	БЪДЕ“.
	 Накратко	 това	 означа-
ва	 Божието	 приятелство	
и	 неслучайно	 неговият	 вън-
шен	израз	се	отразява	най-
точно	 в	 молитвата.	 Имен-
но	 това	 приятелство	 e	
способно	да	накара	затвор-
ника	да	пее	 „Слава	на	Бога“,	
а	убитите	с	камъни,	изгоре-
ните	на	клада,	разкъсаните	
от	 зверове,	 разпнатите,	
обезглавените,	 обесените,	
разстреляните,	 заплюти-
те	и	гладните,	презрените	
до	край,	да	благодарят	и	да	
се	радват	на	своята	участ,	
защото	 тя	 е	 съ-участ-ие	 в	
края	на	този	свят,	победен	
от	Царството	небесно.

	 Тук	може	би	ще	попита-
те,	 какво	 общо	 има	 каза-
ното	 по-горе	 с	 темата	 за	
предателството?!	
	 ПъРво	–	предателство-
то докрай изглежда като 
приятелство, преди да 
разкрие същността си и 
да изпълни същинската си 
мисия. 
	 втоРо	–	предателство-
то понякога е намерение 
да се осъществи общото 
благо, чрез симбиоза на об-
ществения и личния инте-
рес.
	 тРето	 – предателство-
то не се противи на ис-
тината, то я „купува“ или 
„продава“.
	 Не	 на	 последно	 място,	
предателството	 е	 връхна-
та	точка	на	убеждението	в	
личната	правота	пред	пра-
вото	на	избор	на	другите	и	
най-вече	 пред	 моралния	 за-

кон,	 който	 защитава	 това	
право	да	бъдеш	ЛИЧЕН	при-
ятел	 с	 Бога.	 За	 предателя	
жертването	 на	 другия	 е	
въпрос	 на	 кауза,	 на	 мисия,	
която	не	търпи	възражения,	
защото	 се	 прави	 в	 името	
на	някакво	друго	благо.	
	 Искам	 да	 се	 върнем	 на	
текста	от	Евангелието	на	
Йоан	в	началото	на	стати-
ята.	„А	той	като	се	обърна	
така	 на	 гърдите	 на	 Исуса,	
каза	му:	Господи,	кой	е?“.	Хо-
рата	винаги	са	искали	да	им	
бъдат	 посочвани	 злодейци-
те,	за	да	могат,	научавайки	
имената	им,	да	ги	накажат.	

И	 апостолите	 не	 можаха	
да	 се	 предпазят	 от	 това	
изкушение.	 Спомнете	 си	
притчата	за	житото	и	пле-
велите	от	Матей	13	глава.	
„А	слугите	на	домакина	дой-
доха	и	му	казаха:	Господине,	
не	пося	ли	ти	добро	семе	на	
нивата	 си?	 Тогова	 откъде	
са	 плевелите?	 Той	 им	 каза:	
Някой	 неприятел	 е	 сторил	
това.	 А	 слугите	 му	 казаха:	
Като	 е	 тъй	 искаш	 ли	 да	
идем	да	го	оплевим?	А	той	
каза:	 Не	 искам;	 да	 не	 би,	
като	 плевите	 плевелите,	
да	 изскубете	 заедно	 с	 тях	
и	 житото.	 Оставете	 да	
растат	 и	 двете	 заедно	 до	
жетва;	 а	 във	 време	 на	 же-
тва	ще	река	на	жетварите:	
Съберете	първо	плевелите,	
и	 вържете	 ги	 на	 снопове	
за	изгаряне,	а	житото	при-
берете	 в	 житницата	 ми“.	
Матей	13:27-30
	 Човек	по	естество	иска	
да	знае	„лицето“	на	доброто	
и	злото.	И	също	като	апос-
тол	 Йоан	 на	 Тайната	 вече-
ря,	всеки	от	нас,	пита:	„Гос-
поди,	 кой	 е?“.	 Кой	е	провод-
никът	 на	 злото	 между	 нас,	
кой	 проваля	 евангелското	
дело,	 кой	 търси	 своето	 си,	
кой	 е	 фалшивият	 апостол,	
кое	е	лъжливото	учение,	коя	
е	 фалшивата	 църква,	 кой	
е	 предателят...	 И	 за	 наше	
разочарование	 отговорът	
на	Христос	не	е	еднозначен.	
Като	че	 ли	 е	 същият	като	
отговора	 му	 в	 горницата:	
„Той	е	онзи,	за	когото	ще	за-
топя	залъка	и	ще	му	го	дам“.	
Вие	 искате	 да	 знаете	 кой	
олицетворява	 злото	 между	
вас,	за	да	му	се	нахвърлите	
–	 казва	 Исус	 –	 Ето,	 той	 е	
онзи,	за	когото	топя	залъка.	
Онзи	 е,	 който	 яде	 моята	
плът	 и	 пие	 от	 кръвта	 ми.	
Предателят	 не	 е	 чужд	 чо-
век,	 който	 НЕ	 МЕ	 и	 НЕ	 ВИ	
познава,	когото	ВИЕ	НЕ	по-
знавате.	 Това	 сте	 самите	
вие,	 той	 е	 сред	 НАШАТА	
вечеря.	И	също	като	в	ста-
розаветното	 светилище,	
грехът	чрез	кръвта	на	жре-
твата	 „влизаше“	 в	 Храма,	
за	да	бъде	заличен,	така	и	в	
Новия	Завет	грехът	се	СЪ-
прикосновява	 с	 кръвта	 на	
Човешкия	син	и	„влиза“	през	
Неговото	 тяло,	 за	 да	 бъде	

унищожен.
	 Вие	сте	СЪ-при-ЧАСТ-ни	
в	 предателството,	 разкри-
ва	 Христос	 на	 учениците	
си	в	горницата.	Така	у	апос-
толите	 вече	 не	 може	 да	
дойде	 и	 не	 идва	 утехата,	
че	 злото	 стои	 отвън,	 да-
леч	 от	 стаята	 на	 събра-
нието	в	църквата.	Не,	то	е	
там,	 в	 самата	 апостолска	
църква,	 в	 присъствието	 на	
тайнството	 на	 вярата,	
в	 присъствието	 на	 самия	
Христос,	 нещо	 повече,	 то	
се	 приЧАСТява	 със	 само-
то	 тяло	 и	 кръв	 Христови.	
Докато	 сме	 на	 земята,	 са-

танинското	 е	 най-близо	 до	
онези,	които	се	освещават,	
които	 са	 определени	 като	
Негово	стадо.	 „Идете:	ето,	
Аз	ви	изпращам	като	агне-
та	посред	вълци.“	Лука	10:3
	 И	 в	 същото	 време	 ся-
каш	 Господ	 забранява	 на	
стадото	да	търси	вълците	
помежду	 си,	 да	 ги	 посочва	
с	 имена,	 да	 ги	 унищожава.	
„Не	е	дадено	вам	да	знаете“,	
прозира	 в	 объркването	 на	
учениците	 да	 научат	 име-
то	 на	 предателя,	 в	 разо-
чарованата	 им	 готовност	
да	 го	 линчуват.	 „Не	 искам	
да	 плевите	 –	 казва	 добри-
ят	цар.	-	Не	сте	достатъч-
но	 прецизни.	 Да	 не	 би	 да	
изскубете	 с	 плевелите	 и	
житото.	 Не	 искам	 от	 вас	
това,	мои	слуги.	Вие	сте	зе-
меделци	на	житото,	 но	ще	
се	грижите	и	за	плевелите	
докато	дойде	жетва“.

велИКа е мъДРостта 
БожИя, защото тя не 
ПРогласява злото, не 
ПРоПовяДва за ПРе-
Дателството на вИсоК 
глас И не го РазКРИва 
наПълно. неговата ПРо-
нИзваща ПРомИсъл 
ясно Посочва ужасната 
ИстИна само на онзИ, 
за Когото тя е валИДна: 
„КаКвото въРшИш, въР-
шИ го По-сКоРо”. 

Без	 съмнение,	 Юда	 разбра	
за	 какво	 и	 за	 кого	 става	
дума.	 Въпреки	 че	 „никой	
от	 седящите	 на	 трапеза-
та	не	разбра	защо	му	рече	
това“,	 в	 Юда	 беше	 влязъл	
един	по-висш	интелект	от	
човешкия,	 който	 разбира-
ше	всичко.	 „Добре	щеше	да	
бъде	 за	 този	 човек,	 ако	 не	
бе	 се	 родил.	 И	 Юда,	 който	
Го	предаде,	в	отговор	рече:	
Да	не	съм	аз,	Учителю?	Исус	
му	 каза:	 Ти	 рече.“	 Матей	
26:24,25
	 И	 сякаш	 тук	 кънтят	
думите	 от	 притчата	 за	
сватбарската	 дреха:	 „А	
царят,	 като	 влезе	 да	 пре-
гледа	 гостите,	 видя	 там	
един	човек,	който	не	бе	об-
лечен	 в	 сватбарска	 дреха.	
И	 каза	 му:	 ПРИЯТЕЛЮ,	 ти	
как	 си	 влязъл	 тук	 без	 да	
имаш	 сватбарска	 дреха?	 А	
той	мълчеше.	Тогава	царят	
рече	 на	 служителите:	 Вър-

жете	му	нозете	и	ръцете,	и	
хвърлете	 го	 във	 външната	
тъмнина;	там	ще	бъде	плач	
и	скърцане	със	зъби“.	Матей	
22:11-13	„Приятелю!	–	пита	
царят	 –	 Как	 си	 влязъл?“.	 Не	
поканените,	 а	 царят	 съди	
кои	 са	 достойни	 за	 сват-
бата.	Ако	той	попита	 „Как	
си	 влязъл?!“,	 няма	 достоен	
отговор.	 Дори	 мълчанието	
ни	осъжда,	щом	сме	голи...
	 „Защо	 спите?	 Станете	
и	 молете	 се,	 за	 да	 не	 пад-
нете	 в	 изкушение.	 Докато	
още	 говореше,	 ето	 едно	
множество;	 и	 този,	 който	
се	 наричаше	 Юда,	 един	 от	

дванадесетте,	 вървеше	
пред	 тях;	 и	 приближи	 се	
до	 Исуса,	 за	 да	 Го	 целуне.	
А	 Исус	 му	 рече:	 Юдо,	 с	 це-
лувка	 ли	 предаваш	 Човеш-
кия	Син?	И	тия,	които	бяха	
около	 Исуса,	 като	 видяха	
какво	щеше	да	стане,	реко-
ха:	 Господи,	 да	 ударим	 ли	 с	
нож?	 И	 един	 от	 тях	 удари	
слугата	на	първосвещеника	
и	му	отсече	дясното	ухо,	А	
Исус	 проговори,	 казвайки:	
Оставете	до	тука;	и	допря	
се	до	ухото	му	и	го	изцели.	
А	на	дошлите	против	Него	
главни	 свещеници,	 начални-
ци	 на	 храмовата	 стража	
и	 на	 старейшините	 Исус	
рече:	 Като	 срещу	 разбой-
ник	ли	сте	излезли	с	ножове	
и	 сопи?	 Когато	 бях	 всеки	
ден	 с	 вас	 в	 храма,	 не	 прос-
тряхте	ръце	против	Мене.	
Но	 сега	 е	 вашият	 час	 и	 на	
властта	 на	 тъмнината.“	
Лука	22:46-53
	 Винаги	 в	 света	 има	
поне	 два	 вида	 Христови	
ученици.	
	 Едните	вървят	пред	го-
лямо	 множество	 и	 уж	 го	
водят	 към	 Бога.	 Те	 имат	
мисия	 –	 да	 посочат	 Исуса	
на	света,	за	да	послужи	Той	
на	света	и	на	самите	тях.	
Юдовата	близост	с	Христа	
е	 близост	 на	 външността,	
на	 уж	 интимното,	 но	 по-
върхностно	 докосване	 до	
Бога,	 на	 демонстрацията	
на	 приятелство	 с	 „уязви-
мия	 бог“	 -	 онзи,	 който	 све-
тът	 иска	 „ДА	 ИМА“	 и	 „ДА	
ВЛАДЕЕ“.	 Това	 е	 близостта	
на	 разрастващите	 се	 цър-
ковни	 редици	 на	 базата	 на	
„естествения	 подбор“,	 не	
в	 името	 на	 собствената	
саможертва,	 а	 за	 сметка	
на	 идентичността	 на	 дру-
гия,	на	неговото	превръща-
не	 в	 инструмент	 на	 едно	
общество,	 ръководено	 от	
„свещеническата“,	 фарисей-
ската	правда.	Тези	ученици	
претендират,	че	са	водени	
от	 Духа,	 но	 всъщност	 те	
водят	 тълпите	 след	 себе	
си,	 обличайки	 благочестие-
то	си	в	 „тридесет	сребър-
ника“.	 Зад	 тяхната	 целувка	
винаги	се	 крият	сопи	и	но-
жове!
	 Вторият	 вид	 ученици	
са	 онези,	 които	 не	 се	 от-

клоняват	от	Христа,	но	по	
принцип	 спят.	 Те	 се	 събуж-
дат	само	ако	 се	появи	 гру-
пата	 на	 първия	 вид	 учени-
ци.	Чак	тогава	виждат	кой	
е	предателя,	виждат	целув-
ката	 му,	 виждат	 сопите	 и	
ножовете,	 разбират	 КАК-
ВО	 СТАВА.	 И	 сами	 вадят	
нож,	 за	 да	 защитят	 Бога.	
Те	 също	 обичат	 „уязвимия	
бог“,	 а	 не	 истинския	 Бог!	
Синовете	 на	 гърма,	 непо-
колебимите	 последовате-
ли	 на	 Петър,	 онези,	 които	
обичат	 истината	 заради	
каузата,	 която	 тя	 пред-
ставлява,	заради	църквата,	
която	 държи	 тази	 кауза,	
тези	 „апостоли“	 предават	
Христос	 чрез	 упованието	
в	силата,	която	си	мислят,	
че	имат...	след	като	досега	
са	 спали!	 И	 пак	 жертват	
другия	 –	 често	 слугата	 на	
първосвещеника.	 На	 тях	
Христос	 казва	 „Станете	 и	
молете	 се,	 за	 да	 не	 падне-
те	в	изкушение“	и	„Оставе-
те	до	тука“.

еДнИте ПРеДават ХРИс-
та с целувКа, ДРугИте 
ваДят нож, за Да го за-
щИтават. И за Двамата 
това е ПослеДната БлИ-
зост с Бога, ПРеДИ Да 
БъДе РазПнат. 

И	ако	за	вторите	–	„войни-
ците“	 на	 Бога,	 все	 пак	 има	
надежда,	 то	 за	 първите	 –	
надеждата	 е	 като	 „камила,	
през	 иглени	 уши“.	 Защото	
с	 разпъването	 на	 Христа	
изчезва	 и	 тяхната	 кауза.	
Техният	 ЮД-ейски	 цар	 е	
„докрай	 уязвен“	 и	 повече	
нямат	 към	 кого	 да	 водят	
тълпите	 със	 сопи	 и	 ножо-
ве,	 или	 с	 целувки.	 Тяхното	
богатство	 се	 измерва	 с	
тридесет	 сребърника,	 а	
това	е	нищо...
	 Помнете	 истината,	 че	
когато	 блудниците	 и	 раз-
бойниците	 на	 този	 свят	
обливат	 Христовите	 нозе	
със	 скъпоценно	 миро,	 кога-
то	 те	 плачат	 върху	 него-
вото	тяло	и	по	този	начин	
Го	 помазват	 за	 СВОЙ	 ЦАР,	
може	 да	 сте	 изкушени	 да	
„продадете“	 това	 миро,	 за	
да	 „платите“	 за	 живота	
на	 сиромасите.	 А	 в	 крайна	
сметка	 богатеете	 вие,	 а	
на	сиромасите	не	им	става	
по-леко!	 Когато	 вие	 тър-

сите	 „печалбата	 на	 църк-
вата“,	 нейното	 самоцелно	
разрастване,	 вие	 сте	 слу-
ги	на	Синедриона	и	зад	вас	
стоят	 сопи	 и	 ножове.	 На	
вас	 Исус	 казва:	 „Лисиците	
си	имат	леговища,	и	небес-
ните	 птици	 гнезда;	 а	 Чо-
вешкият	 Син	 няма	 где	 гла-
ва	да	подслони”.	Лука	9:58
	 Помнете	и	друга	исти-
на	 -	 че	 Христос	 няма	 нуж-
да	 от	 вашата	 защита.	 Не	
воювайте	за	Него,	а	бдете	
и	 се	 молете!	 Защото	 оне-
зи,	 от	 които	 се	 страхува-

те,	 „те	 са	 единомислени	 и	
предават	 на	 звяра	 своята	
сила	 и	 власт;	 те	 ще	 во-
юват	 против	 Агнето,	 но	
Агнето	ще	ги	победи,	защо-
то	е	Господ	на	господарите	
и	 Цар	 на	 царете;	 тоже	 и	
ония,	 които	 са	 с	 Него,	 ще	
победят,	 които	 са	 звани,	
избрани	и	верни“.	Открове-
ние	17:13,14
	 И	 още:	 „Както	 живият	
Отец	Ме	е	пратил,	и	Аз	жи-
вея	чрез	Отца,	така	и	онзи,	
който	се	храни	с	Мене,	ще	
живее	чрез	Мене.	Тоя	е	хля-
бът,	 който	 слезе	 от	 небе-
то;	онзи,	 който	се	 храни	с	
тоя	хляб,	ще	живее	до	века,	
а	не	както	бащите	ви	ядоха	
и	 измряха.	 И	 тъй,	 мнози-
на	 от	 учениците	 Му,	 като	
чуха	 това,	 рекоха:	 Тежко	 е	
това	учение;	кой	може	да	го	
слуша?	 Но	 Исус	 като	 знае-
ше	в	Себе	Си,	че	учениците	
Му	за	туй	негодуват,	рече	
им:	 Това	 ли	 ви	 съблазнява?	
Тогава,	 какво	 ще	 кажете,	
ако	видите	Човешкият	Син	
да	възлиза	там,	гдето	е	бил	
изпърво?	 Духът	 е,	 който	
дава	 живот;	 плътта	 нищо	
не	 ползува;	 думите,	 които	
съм	 ви	 говорил,	 дух	 са	 и	
живот	са.	Но	има	някои	от	
вас,	 които	 не	 вярват.	 За-
щото	 Исус	 отначало	 знае-
ше	 кои	 са	 невярващите,	 и	
кой	 е	 тоя,	 който	 щеше	 да	
Го	 предаде.	 И	 каза:	 Затова	
ви	 рекох,	 че	 никой	 не	 може	
да	 дойде	 при	 Мене	 ако	 не	
му	е	дадено	от	Отца.	
	 Поради	 това	 мнозина	
от	 учениците	 Му	 отстъ-
пиха,	 и	 не	 ходеха	 вече	 с	
Него.	 За	 туй	 Исус	 рече	 на	
дванадесетте:	 Да	 не	 иска-
те	 и	 вие	 да	 си	 отидете?	
Симон	Петър	Му	отговори:	
Господи,	 при	 кого	 да	 оти-
дем?	Ти	имаш	думи	на	вечен	
живот,	и	ние	вярваме	и	зна-
ем,	че	Ти	си	Христос,	Син	на	
живия	Бог,	Светият	Божий.	
Исус	им	отговори:	Не	Аз	ли	
избрах	вас	дванадесетте,	и	
един	от	вас	е	дявол?	А	Той	
говореше	 за	 Юда	 Симонов	
Искариотски;	защото	той,	
един	 от	 дванадесетте,	
щеше	 да	 Го	 предаде“.	 Йоан	
6:57-71
	 И	 така,	 пак	 казвам,	 да	
бдим	 и	 да	 се	 молим,	 защо-
то	 във	 време	 на	 усилено	

търсене	на	Христа,	когато	
истините	 „се	 предлагат“	
шумно,	този	глъч	непремен-
но	 ще	 ни	 събуди,	 дори	 да	
сме	заспали.	И	когато	Исус	
„бива	 прегръщан“,	 когато	
мнозина	се	наричат	Негови	
приятели	и	ученици,	когато	
много	 църкви	 го	 предста-
вят	в	толкова	човешки	об-
раз,	като	че	ли	вече	е	стъ-
пил	 втори	 път	 на	 земята,	
резултатът	 от	 срещата	
с	 Него	 може	 да	 се	 окаже	
нищо	повече	от		предател-
ска	целувка...	и	сребърници!

Исус се развълнува в духа Си, и заяви, казвай-
ки: Истина, истина ви казвам, че един от 
вас ще Ме предаде. Учениците се спогледа-
ха помежду си, недоумявайки за кого говори. 
А на трапезата един от учениците, когото 

обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно. 
Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи ни 
за кого говори. А той като се обърна така на гърди-
те на Исуса, каза му: Господи, кой е? Исус отговори: 
Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го 
дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде 
на Юда Симонова Искариотски. И тогава подир за-
лъка, сатана влезе в него; и така, Исус му каза: Как-
вото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седя-
щите на трапезата не разбра защо му рече това.“	 

Йоан 13:21-28

„Залавянето на Христос“ на италианския художник Караваджо е с разме-
ри 134 на 172,5 см и се смята, че е рисувана в периода 1598-1599 г. На нея са 
изобразени Исус Христос и Юда в момента на предателската целувка, за-
обиколени от ученици на месията и римски войници. Творбата е известна 
също с наименованието „Целувката на Юда“.

 „Целувката на Юда“ на Джото ди Бондоне), по-из-
вестен само като Джото, (италиански художник 
и архитект, работил в епохата преди Ренесанса)

Целувката на Юда - гравюра от Гюстав Доре 
Целувката на Юда е троен евангелски сюжет на 
Евангелие от Матей, Евангелие от Марко и Еван-
гелие от Лука. Единствено евангелието от Йоан 
не съдържа тази сцена. Евангелията предават 
сцената на целувката на Юда в Гетсиманската 
градина, която указва „кой е човекът“ на римски-
те стражи, след като Юда Искариотски е издал 
на Синедриона своя учител за 30 сребърника.
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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.

ОТОпЛеНие
пресяТи въгЛища дон-
бас и брикети, кафяви въ-
глища и разпалки. Безпла-
тен транспорт. 0887/031-
439, 0889/991-977, 88-21-
13, с/у КДН
Дърва за огрев - 823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
всички виДОве дърва 
за огрев. Безплатен транс-
порт. Складова база Колева 
ливада, 0894/686-818.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
Дърва за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
- 066/855-516, 0894/425-
151
Дърва в чували - 5 лв., 
незабавна доставка - 0893 
262 793. [21, 19]

БУкОви, ДъБОви дърва за 
огрев на склад - камина, 
печка, котли, метровки - 
реални кубатури, безплатен 
превоз - на тел. 0879/988-
131.
цеНТраЛеН скЛаД за дър-
ва и въглища на ул. „Стан-
ционна“, жп гара - предла-
га висококалоричен пресят  
ДОНБАС, брикети, екобри-
кети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на 
народни цени. Уверете се 
сами на тел. 066/830-080, 
0894/360-636, 0888/887-
541.
НацепеНи Дърва - 70 
лева, незабавна доставка - 
0896 428 137. [21, 19]
„пехЛиваНОв“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066 805 
642, 0897 892 903, 0894 
733 133. [24, 17]
Дърва за огрев и разпал-
ки - 0886 393 722. [22, 17]
реЖа Дърва - 0889 545 
874. [11, 7]
разпаЛки в чували - 4 
лева; ДЪРВА за огрев сухи, 
нарязани - 75 лв. продава 
0878 741 763. [11, 3]
реЖа Дърва - 0899 278 
396. [12, 1]

сТрОиТеЛсТвО
кърТи, иззиЖДа - 
0878/943-895, 0890/942-
495.
грУБ сТрОеЖ - 0884 732 
173. [5, 3]

въТрешеН ремОНТ
паркеТ, ДЮшеме - реде-
не, циклене, финно шлай-
фане, лакиране - монтаж на 
ламиниран паркет - 86-61-
43, 0889/286-025
фаяНс, вик, ЕЛ. - 
0878/943-895, 0890/942-
495.
БезпрашНО цикЛеНе - 
0887/040-471.
фаяНс, ТеракОТа, ВиК, 
електроинсталации - 0885 
167 482. [22, 16]
въТрешНи ремОНТи - 
0876  679 495. [10, 3]

шпакЛОвка и боядисване 
- 0878 580 333. [30, 3]

изОЛации
аЛпиНисТи - 0899/321-
190
аЛпиНисТи - 0898/907-
400
аЛпиНисТи - 0878 447 
244.
хиДрОизОЛации сОфи - 
цени 12-15 лв/кв.м; Разсро-
чено плащане. Гаранционен 
срок 8-10 години - 0888 
314 533.
изОЛация, аЛпиНисТи, 
вътрешни ремонти от А до 
Я - 0894 019 548. [5, 3]

израБОТва
ОграДи, парапеТи и наве-
си - 0878 311 152. [21, 19]

щОри
EТ „касТеЛО“  - ЩОРИ - 
външни и вътрешни, ВРАТИ 
- блиндирани, входни, авто-
матични гаражни, РОЛЕТКИ 
- охранителни, ДОГРАМА - 
алуминиева, PVC, БАРИЕРИ 

- автоматични - 87-04-89, 
0888/255-318
еТ „веДима-м“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

еЛ. иНсТаЛации, ремОНТи
ремОНТ и монтаж на бой-
лери и автоматични перал-
ни по домовете, без почи-
вен ден  - тел. 82-16-75, 
0899/284-703.
ремОНТ На всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888 294 214.
еЛ. иНсТаЛации - 0896 
476 445. [22, 14]
ремОНТ На телевизори по 
домовете - тел. 0888 279 
846. [22, 8]

вик, кОмиНи, парНО, 
ТърсеНе вОДа

вик ремОНТи и нови ин-
сталации - 0899/023-913.
вик мОНТаЖ и поддръжка 
- 0887/680-034.
машиННО ОТпУшваНе на 
канали - 0888 889 799.
ОТОпЛеНие и ВиК - 0878 
311 152. [21, 19]
кОмиНОчисТеНе - тел. 
0896 189 520. [22, 12]
кОмиНОчисТеНе и ремонт 
- 0898 760 728. [11, 11]
пОчисТваНе На комини - 
0894 673 532. [11, 6]

ремОНТ На еЛекТрОУреДи 
и еЛекТрОНика
ремОНТ На перални, хла-
дилници и печки, безпла-
тен транспорт - 804-193, 
0887/942-469.
ремОНТ На МИКРОВЪЛНО-
ВИ ПЕЧКИ И СЪДОМИЯЛНИ, 
резервни части - 804-193, 
0887/942-469.
ремОНТ На телевизори, 
плазми, LCD, уредби, МОНИ-
ТОРИ - 804-193, 0887/942-
469.
ремОНТ На телевизори и 

електроуреди по домовете - 
0899 025 455. [5, 1]

пОДДръЖка кОмпЮТри
иНсТаЛация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
0888/410-117

меБеЛи, ОБзавеЖДаНе
меБеЛи пО поръчка, кон-
курентни цени - 0887 830 
601. [22, 18]

ТраУрНи агеНции
ДеНОНОщНа ТраУрНа 
агенция „Покой“ - 066/85-
65-55, 0897/945-519.

прОДава машиНи
ДървОДеЛски щрай-
хмУс и фреза - професио-
нални, продава 0887 328 
036. [6, 3]

прОДава ОБзавеЖДаНе
LCD ТеЛевизОр LG - 19“, 
със стойка за стена, за 210 
лв. продава тел. 0888 987 
080. [6, 5]
хЛаДиЛНици, пераЛНи, 
телевизори продава тел. 
0894 398 229. [11, 7]

прОДава разНи
прОДавам фаБричНО 
нарязан тютюн на фини 
ленти, реколта 2011 г., 
цена на килограм - 35 лв. 
- 0897/613-403 - Георги 
Георгиев.
сНОУБОрД - 150 см, с 

автомати и обувки № 41.5 
продава  0878/584-641. 
[20, 11]
цвеТеН ЛазереН принтер 
НР 1215 продава 0888 757 
780. [6, 5]

сеЛски прОДава
ДОмашНа сЛивОва - 8 
лв. - 0899 943 105. [5, 5]

разНи
УНикаЛНа изЛОЖБа на 
Дан Колов продава 0889 
908 331. [2, 2]

кУпУва разНи
сТариННи преДмеТи, 
червени броеници, моне-
ти, банкноти, часовници, 
антиквариат купува в блок 
„Чайка“, вх. Г (зад опти-
ка „Роса“), 0889 211 957. 
[22, 15]
акОрДеОНи - всякакви 
модели, купува тел. 0878 
322 500. [11, 8]

кУпУва маТериаЛи
меДНи Жици и всякакви 
други железа от място на 
коректни цени купува тел. 
0893 235 418. [20, 19]

имОТи прОДава
апарТамеНТ, иДеаЛеН 
център, 50 кв.м, осми етаж, 
мазе, таван, асансьор, цена 
36000 лв. 0888921578
къща в центъра, след 
ремонт, 500 кв.м двор - 
16000 евро - 0897/429-374 
[17, 11]
Две виЛи - с. Гарван и с. 
Здравковец, продава/бар-
тер /лизинг 0897/429-374. 
[10, 8]
ДвУеТаЖНа масивНа 
сграда в с. Думници, 7.5 
дка двор + езеро, прода-
ва/бартер /лизинг/под наем  
0897/429-374. [10, 8]
апарТамеНТ - 60 кв. м, 
тухла, на ул. „Градище“ про-
дава тел. 0887 580 767, 
0887 226 652. [14, 8]

ДвУсТаеН, паНеЛеН, ул. 
„Д-р Тота Венкова, 16, ет. 
2, вътрешен, продава 0876 
600 799. [11, 7]
БОксОНиера в блок „Рачо 
Ковача“ продава тел. 0889 
909 727. [5, 4]
апарТамеНТ 78 кв. м, пре-
устроен за магазин, кв. Па-
лаузово под Лукойл, цена 
35 000 лева продава 0895 
667 788. [3, 2]
апарТамеНТ 80 кв. м сре-
щу „Кауфланд“ се продава 
справки на тел. 0878 523 
055. [4, 3]
гарсОНиера ДО Билла 
продава 0878 787 806. [11, 
3]
БОксОНиера с тераса в 
центъра се продава на тел. 
0877 666 142 и 800 661. 
[3, 2]
апарТамеНТ 75 кв. м на 
бул. „Могильов“ бл. 35, вх. 
Б, ет. 4 продава 0887 705 
959. [11, 1]

имОТи Дава пОД Наем
Офиси пОД наем до Об-
щината - 0899 435 083. 
[10, 9]
ДвУеТаЖНО пОмещеНие, 
напълно оборудвано кафе-
не, подходящо и за магазин, 
дава под наем 0878/789-
999. [10, 8]
БОксОНиера в блок „Рачо 
Ковача“ - 100 лв., дава под 
наем тел. 0889 909 727. 
[5, 4]
ОБзавеДеНа гарсОНиера 
в София дава под наем тел. 
0885 526 667, 0883 309 
641. [5, 5]
апарТамеНТ НОвО стро-
ителство, частично обзаве-
ден, дава под наме 0887 
199 418. [5, 2]
кварТира - 70 лева, с ло-
кално парно - 0898 438 
758. [2, 2]
кварТира 85 лв. дава под 
наем тел. 0899 189 783. 
[3, 2]

сТая за задочници - цен-
тър, дава под наем - 0885 
460 617. [3, 2]
ДвУсТаеН, 140 лева - дава 
под наем тел. 0899/189-783 
[3, 1]
ресТОраНТ-мехаНа „ха-
НОвеТе“ - напълно оборуд-
ван, се отдава под наем, 
продава се на тел. 0898 
595 920. [11, 1]
пОмещеНие 300 кв. м с 
рампа дава под наем 0888 
147 173. [11, 1]
сТая в центъра се дава под 
наем на тел. 0988 836 882. 
[2, 1]

имОТи Търси пОД Наем
кварТира Търси 0895 193 
023. [11, 3]

гОри кУпУва
игЛОЛисТНи и широко-
листни гори и за сеч купува 
тел. 0895 474 222. [22, 12]
гОрска каНТОра - Тодо-
риев - гори купува - плаща 
веднага, позволителни за 

сеч в частни гори - 0889 
632 740. [11, 10]

земи
земеДеЛска земя в цяла-
та страна купува 0887/360-
884, 0879/616-614
земеДеЛска земя в стра-
ната купува. Плаща веднага 
- 066/803-595, 0896/875-
917. [22, 16]

НОщУвки
НОщУвки в хотелски апар-
таменти - 0897 210 934. 
[19, 19]
НОщУвки - 0898 598 440. 
[22, 11]
апарТамеНТ и стаи - цен-
тър - 0879 470 413. [11, 4]
НОщУвки - 10 лева, дава 
0889 363 365. [8, 3]

имОТи кУпУва
имОТи в и извън града ку-
пува 0897/429-374 [17, 11]
паНеЛНа кЛеТка или ме-
тален гараж търси да закупи 
тел. 0888 082 807. [11, 11]

запаДНи авТОмОБиЛи 
прОДава
спешНО! пеЖО 406, ком-
би, 2000г., 2000 см3 HDI, 
обслужена, всичко пла-
тено, 2650 лв., продава 
0878/584-641 [20, 11]
реНО 19, Голф 2, Опел 
Вектра, УАЗ, Жигули, Са-
мурай продава/бартер 
0897/429-374. [10, 8]
ДайхаТсУ кУОре - 2000 
г., продава тел. 0894 398 
229. [11, 7]
ОпеЛ асТра - комби, 1998 
г., бензин, напълно обслу-
жен, продава 0888 757 780. 

VW GoLf 3 - 1,8, 190 к.с - 
изгодно! продава 0878 172 
179. [5, 2]

микрОБУси, камиОНи, 
ТракТОри
Юмз НОвия модел в от-
лично състояние продава с. 
Крамолин, 0886 031 725. 
[4, 2]

мОТОкари
БУря аД продава мотокар-
товароподемност 3 тона, 
не е в движение - 066 805 
130. [6, 3]

гУми
зимНи гУми 196х65х15 
- 2 броя, цена 25 лв. про-
дава 0878 263 828. [3, 2]

авТОУсЛУги
извършва пОДгОТОвка 
за технически преглед на 

автомобил и тенекеджий-
ски услуги - тел. 820 280. 
[11, 8]
ремОНТ и заваряване на 
брони, фарове, огледала 
и всичко, направено от 
пластмаса - 0898 634 464. 
[11, 2]

скрап, сТари авТОмОБиЛи
кОЛи за скрап от мяс-
то изкупува тел. 0890 921 
244. [22, 15]
кОЛи за за скраб изкупува 
0892 377 332. [17, 1]

авТОмОБиЛи кУпУва
сТари авТОмОБиЛи из-
купува тел. 0895 197 478. 
[22, 18]
кОЛи и бусове до 1000 лв. 
купува от място 0897/429-
374. [17, 11]

превОзи
меЖДУграДски превОзи 
С ПИКАП И ОБЕМЕН БУС - 
ОТ 0.42 лв. до 0.62 ЛВ./
КМ (може града - докер) 
-  справки на тел. 0887/26-
60-50.
ТраНспОрТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, ДДС фактури - 
0899/377-924
прОмОция ТраНспОрТ с 
бус - 0876 511 154, 0893 
511 154. [22, 14]

ТраНспОрТ с бус - 0894 
398 229. [11, 7]
евТиНО всякакъв транс-
порт - на тел. 0895 395 
248. [22, 6]

БУс превОзи и хамали - 
справки на тел. 0896 491 
586. [11, 2]

БиЛеТи, пъТУваНия
авТОБУсНи, самОЛеТНи 
БИЛЕТИ - на тел. 066/80-
49-48.
гаБрОвО-фраНкфУрТ с 
микробус - 0888 907 513. 
[11, 2]

Дава заем
креДи хОУм - 0899/460-
760.
изгОДНи заеми - бързо 
и удобно - 0887 666 338. 
[5, 5]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

обяви

раБОТа преДЛага
фирма за производство 
на чанти търси да назначи: 
кроячи, шивачи, ръчници 
и шлайфист. Тел. 803-489 
[13, 8]
НаДОмНО ДО 760 лв. - 
0896/450-256, 0886/453-
076. [5, 4]
меБеЛисТ за производ-
ство на столове и маси 
търси тел. 0887 396 288, 
0876 377 780. [11, 7]
хОТеЛ „каЛиНа Палас”  
търси да назначи динамич-
ни и спортни личности за 
спортна и шоу анимация 
и спектакли! Желателно е 
кандидатите да притежават 
необходимите умения, же-
лание, постоянство за реа-
лизация в областта! Дълго-
срочно. Изпращайте Ваши-
те автобиографии на hotel@
kalinapalace.com [10, 6]
пОмОщНик-гОТвач за 
работа в Майорка (мъж, 
до 40 години) набира тел. 
0034637826690 (след 13 
часа). [15, 6]
ЖеНа ДО 33 г. за работа 
в офис в склад за мебелни 
плоскости търис 0888 990 
461. [5, 4]
раБОТНици ДО 45 години 
за бране на боровинки в 
Испания набира тел. 0896 
519 211. [2, 2]

ЖеНа за гледане на въз-
растни хора с постоянно 
пребиваване търси 0898 
442 412, 066 876 438 - ве-
чер. [3, 3]
НаемаТеЛ На дискотека в 
с. Гъбене търси 1 барманка 
и 2 сервитьорки с опит - 
0893 916 366. [3, 2]
хОТеЛ „каЛиНа Палас“ 
град Трявна обявява сво-
бодно място за снабди-
тел-иконом. Изисквания: 
Средно или висше ико-
номическо образова-
ние; Шофьорска книжка; 
Компютърна грамотност с 
познания Micrisoft office; 
Познания по стокознание; 
Свидетелство за съдимост; 
Референции от предишни 
работодатели; Стаж по спе-
циалността е предимство. 
Моля изпращайте Вашето 
CV.... /автобиография/ с 
актуална снимка на office@
kalinapalace.com [5, 2]
фризьОрскО аТеЛие „Ца-
нет“ отдава работно място 
- 0887 744 284. [4, 1]

раБОТа Търси
гЛеДаНе На болни и въз-
растни хора - 0899 286 
106. [14, 8]
Търся раБОТа с румънски 
и италиански език - 0884 
595 477. [6, 3]
зиД-мазач иЛи обща ра-
бота търси 0876 210 604. 
[2, 1]
гЛеДаНе На стари хора с 
опит - 0897 386 744. [2, 1]

УрОци, кУрсОве
Немски език - уроци 
и подготовка за TestDaF 
- справки на тел. 0885 
835 757.
шОфьОрски кУрсОве - 
350 лв. - 0897 665 022. 
[11, 5]

ДОмашНи ЛЮБимци - 
прОДава
персийски кОТеТа, коке-
ри и голдъни продава 0884 
709 774. [4, 2]
хъскиТа прОДава 0899 
138 443. [3, 3]

веТериНари
Д-р рОсеН ДИМИТРОВ - 

ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТО-
РИЯ И ЗООМАГАЗИН - пре-
гледи, лечение, профилак-
тика, изкуствено осеменя-
ване - Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу Авто-
гарата, до Уникс, справ-
ки на тел. 806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897- 
822.

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

Новият брой на “100 вести”
в Интернет на адрес:

www.100vesti.info
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 - Г-н николов, бихте 
ли коментирали новия 
закон за образование-
то, който възбуди много 
противоречия, особено в 
частта си за задължител-
ната 4-годишна предучи-
лищна възраст?
	 -	 Този	 законопроект,	
който	 постепенно	 става	
закон,	 ще	 възбужда	 и	 по	
много	 други	 текстове	 ду-
ховете,	 защото	 има	 още	
много	 проблеми,	 които	
предстоят	 да	 се	 гледат.	 В	
момента	 е	 актуален	 тек-
стът	 за	 детската	 гради-
на,	тъй	като	последно	той	
беше	 приет.	 Колкото	 до	
така	 наречените	 задъл-
жителни	 детски	 градини	
проблемът	 възникна	 още	
при	обсъждането	на	само-
то	 определение.	 По	 един	
начин	 щеше	 да	 се	 въз-
приема,	 ако	 се	 наричаше	
„предучилищна	 подготовка	
и	 възпитание“,	 както	 се	
наричаше	досега	в	закона.	
Тогава	 наистина	 можеше	
да	се	 говори	за	друго	от-
ношение	към	малките	деца	
и	държавата	да	поеме	ан-
гажимент	 за	 отваряне	 на	
повече	детски	градини.	За	
да	 могат	 те	 да	 играят,	 да	
бъдат	възпитавани	и	да	се	
отглеждат	там,	както	и	до-
сега	функционира	детската	
градина.
 - и да бъдат образова-
ни успоредно с това?
	 -	 Успоредно	 с	 това	
сега	 държавата	 прие,	 че	
те	трябва	да	правят	преду-
чилищно	 образование	 по	
учебни	програми,	които	се	
утвърждават	от	министъра	
на	 образование.	 И	 да	 за-
вършват	 предучилищното	
образование	 с	 документ	
за	него.	
 - това изискване няма 
ли да внесе допълнително 
напрежение за неукреп-
налата психика на деца-
та?
	 -	Нанася,	защото	всеки	
един	 училищен	 психолог	
може	 да	 каже,	 че	 децата	
от	 4	 до	 6-7-годишна	 въз-
раст	 са	 много	 различни.	
И	 ако	 в	 предучилищната	
подготовка	 и	 възпитание	
играта	 и	 социализацията	
са	 най-важното	 нещо,	 ко-
гато	направиш	обучението	
да	 стои	 на	 първо	 място,	
ти	 променяш	 статута	 на	

детската	градина.	Още	по-
вече	в	закона	е	записано,	
което	 предстои	 следващи-
те	седмици	да	се	обсъжда,	
че	 предучилищното	 обра-
зование	 се	 осъществява	
или	 в	 детска	 градини	 или	
в	 училище.	 Не	 мога	 да	
си	 представя	 как	 в	 едно	
училище	 ще	 има	 4-годиш-
ни	деца	и	19-годишни	тий-
нейджъри	 едновременно.	
Затова	 ние	 настоявахме	
ходенето	от	4	години	да	е	
възможност,	а	не	задълже-
ние.	 Лично	 аз	 предложих	
текст,	 който	 казваше,	 че	
задължително	 е	 от	 5-го-
дишна	възраст,	както	е	по	
досегашния	 закон,	 макар	
то	 все	 още	 да	 не	 може	
да	се	осъществи,	тъй	като	
децата	не	са	обхванати,	а	
родителите	 по	 своя	 пре-
ценка	и	желание	могат	да	
изпратят	 детето	 от	 4-го-
дишна	възраст.	За	жалост	
за	 моето	 предложение	
гласуваха	 само	 40	 човека	
от	 Парламента.	 Прие	 се	
предложението	на	мнозин-
ството,	че	е	задължително	
от	 4-годишна	 възраст	 де-
цата	 да	 бъдат	 включвани	
в	предучилищно	образова-
ние,	 а	 не	 в	 детска	 гради-
на.
 - за създаването на 
този закон търсено ли е 
мнението на психолози, 
на специалисти по преду-
чилищно и училищно об-
разование, проучван ли е 
световния опит, след като 
е известен японският, 
според който дори начал-
ната степен на обучение 
е построена върху базата 
на детска игра?
	 -	Твърдението	на	упра-
вляващите	 от	 ГЕРБ	 е,	 че	
законът	 се	 приема	 след	
много	 широка	 обществе-
на	 дискусия	 и	 голяма	 об-
ществена	 подкрепа	 и	 до-
говори.	 Това	 твърдение	 е	
наполовина	вярно,	защото	
в	 страната	 цяла	 година	
имаше	 обществена	 дис-
кусия	 по	 законопроекта,	
но	 съгласие	 и	 обществен	
договор	 по	 закона	 няма.	
Защото	 повечето	 от	 спе-
циалистите	–	и	психолози,	
и	 учители,	 и	 педагози,	 и	
родителски	 организации	
са	против	основни	тексто-
ве	 в	 законопроекта.	 Този	
инат	 създава	 и	ще	 създа-

ва	невъобразим	хаос	в	на-
шето	образование.	Защото	
няма	 ресурсно	 осигурява-
не	 всички	 четиригодишни	
да	 влязат	 в	 такова	 пре-
дучилищно	 образования.	
Неслучайно	колегите	дадо-
ха	пример	как	си	предста-
вяме	в	едно	малко	село,	в	
което	 няма	 нито	 училище,	
нито	 детска	 градина	 да	
качват	 4-годишни	на	авто-
бус,	 за	 да	 посещават	 те	
предучилищно	 образова-
ние	на	друго	място.	Освен	
това,	за	да	се	измъкнат	от	
общественото	недоволство	
управляващите	 приеха	 на	
извънредно	 заседание	 на	
комисия	един	проект-текст,	
който	ще	съсипе	това,	кое-
то	 в	 момента	 има.	 Защо-
то	 в	 последващия	 чл.	 65,	
до	който	парламента	не	е	
стигнал,	записаха,	че	това	
предучилищно	 образова-
ние	 може	 да	 се	 осъщест-
вява	 освен	 по	 традицион-
ната	форма,	и	почасово,	и	
индивидуално.	 Проблемът	
е	 какво	 означава	 „инди-
видуално“?	 Означава	 ли	
това,	 че	 някой	 учител	 от	
предучилищно	 образова-
ние	идва	за	известно	вре-
ме	 вкъщи	 и	 ти	 подготвя	
детето	в	предучилищно	об-
разование.	И	ако	той	идва	
вкъщи	как	за	това	дете	се	
извършва	социализацията,	
за	 която	 говорим.	 И	 по-
неже	 този	 текст	 ще	 важи	
не	само	за	4-годишните,	а	
въобще	 за	 предучилищно-
то	 образование,	 това	 оз-
начава,	 че	 и	 6-годишните	
на	практика	вече	могат	да	
не	ходят	на	предучилищна,	
а	 някой	 да	 ги	 посещава	
вкъщи	 за	 час-два,	 което	
съвсем	 измества	 ролята	
на	 предучилищната	 под-
готовка.	А	 тя	 е	 за	 социа-
лизация	 и	 подготовка	 на	
децата	за	училище.	Тогава	
как	ще	ги	изпитват	за	този	
документ.	Така	че	ината	за	
приемането	на	този	закон	
е	 необясним.	 Или	 някой	
е	 обещал	 на	 премиера	
дата,	до	която	той	ще	бъде	
приет,	или	министерството	
иска	 да	оправдае	 същест-
вуването	 си.	 Или	 е	 вярно	
твърдението	 на	 колегите	
от	 синята	 коалиция,	 че	
екипът	 на	 министерството	
е	взело	пари	по	структур-
ните	 фондове	 да	 има	 нов	
закон	и	 сега	 няма	 как	 да	
си	 оправдае	 похарчени-
те	 пари.	 Защото	 за	 една	
седмица	обсъждане	на	за-
конопроекта	 са	 приети	 15	
текста.	 А	 законопроектът	
е	 от	 над	 400	 текста.	Това	
означа,	че	ако	продължим	
да	работим	по	този	начин,	
законът	няма	да	бъде	при-
ет	до	юни.	И	то,	ако	само	
по	него	се	работи.
 - Какво наложи изра-
ботването на нов закон за 
образованието?

	 -	 Да	 има	 нов	 закон	
няма	 лошо,	 защото	 сега	
действащият	 Закон	 за	 на-
родната	 просвета	 има	 92	
поправки.	 Имаше	 неща,	
които	могат	да	бъдат	про-
менени	и	част	от	позитив-
ните	 от	 тях	 са	 текстове,	
които	още	екипът	на	Дани-
ел	Вълчев	беше	направил.	
А	 те	 са	 свързани	 със	 съ-
ответствието	 на	 средното	
образование	 с	 конститу-
ционното	изискване,	че	на	
16	години	можеш	да	полу-
чиш	една	диплома.	Това	е	
новата	идея,	че	този	който	
не	иска	да	 учи	висше	об-
разование	 след	 10	 клас	
да	 получи	 професионална	
квалификация	 и	 да	 има	
завършена	 образователна	
степен.	Това	са	положител-
ните	текстове.	Наред	с	тях	
в	 законопроекта	 влязоха	
няколко	други	безумия.	На	
дневен	ред	още	тази	сед-
мица	 е	 обсъждането	 на	
прословутите	текстове	как	
държавата	 да	 финансира	
частните	училища	и	детски	
градини.	И	тук	в	публично-
то	пространство	министър	
Сергей	 Игнатов	 и	 негова-
та	 заместничка	 Дамянова	
изричат	 две	 големи	 лъжи.	
Първата	е,	че	това	е	прин-
ципът,	 при	 който	 парите	
следват	детето.	Това	ще	е	
така,	ако	парите,	които	се	
дават	на	частни	училища	и	
детски	 градини,	 /които	на	
практика	 са	 частни	 фир-
ми/,	 се	 регламентира	 за	
какво	 точно	 се	 отпускат	
–	 за	 такси,	 за	 учебни	 по-
собия	 или	 за	 нещо	 друго.	
Законът	 никъде	 не	 регла-
ментира	 за	 какво	 се	 да-
ват	 те.	Това	 означава,	 че	
парите	 не	 следват	 детето,	
а	и	как	ще	го	следват,	ко-
гато	 габровци,	 например,	
ще	плащат	от	своите	данъ-
ци	 на	 други	 деца	 да	 учат	
в	 други	 частни	 училища,	
защото	 в	 Габрово	 няма	
частни	училища.	
 - след като парите 
следват децата, защо има 
училища, които изпитват 
сериозен финансов не-
достиг?
	 -	 Защото	 парите	 за	
просвета	в	държавния	бю-
джет	 са	 много	 малко,	 но	
това	е	много	дълъг	разго-
вор.	Втората	 голяма	лъжа	

е,	 че	 това	 било	 европей-
ска	практика	в	много	дър-
жави.	
	 Истината	е,	че	има	ев-
ропейска	 практика	 да	 се	
дават	пари	на	частни	учи-
лища,	 но	 само	 в	 два	 слу-
чая.	 Единият	 е,	 ако	 това	
училище	 изпълнява	 осо-
бени	 социални	 функции,	
като	 например	 в	 радиус	
от	еди	колко	си	километра	
няма	 държавно	 или	 об-
щинско	 училище.	А	 втори-
ят	 е,	 когато	 това	 училище	
предоставя	 специалност	
и	 професия,	 която	 други	
държавни	и	общински	учи-
лища	наблизо	не	могат	да	
предоставят.	 Тогава	 дър-
жавата	сключва	договор	с	
това	 училище.	 Дава	 пари,	
но	при	строга	рекламента-
ция	как	да	се	харчат	те.	В	
нашия	случай	на	частните	
детски	градини	и	училища,	
които	на	практика	са	част-
ни	 фирми	 по	 търговския	
закон,	се	дават	едни	пари	
и	 от	 тях	 дори	 не	 се	 иска	
отчет	 за	 какво	 са	 ги	 из-
харчили.	В	закона	няма	и	
изискване	 те	 да	 намалят	
таксите	 си,	 ако	 получат	
тези	пари.	Следващото	го-
лямо	безумие	е	отсъствие-
то	на	учителя	като	понятие	
въобще	в	този	законопро-
ект.	 Нашите	 предложения	
още	в	 началните	 текстове	
на	 закона	 да	 се	 запише,	
че	един	от	принципите	на	
образованието	 е	 квалифи-
кацията	 и	 непрекъснатото	
усъвършенстване	 на	 учи-
телите,	 беше	 отхвърлено.	
Понятието	 учител	 се	 поя-
вява	 само	 на	 едно	 място	
в	 целия	 законопроект	 –	 в	
глава	11.	Говорят	се	неис-
тини,	 че	 детето	 и	 ученика	
са	в	центъра	на	закона.	В	
същото	 време	 децата	 със	
специални	 образователни	
потребности	 на	 практика	
ще	 останат	 изолирани	 от	
образователната	 система.	
Първото,	 което	 се	 гласу-
ва	 /нашето	 предложение	
беше	 отхвърлено/,	 е	 лик-
видирането	 на	 областни-
те	 ресурсни	 центрове	 за	
подготовка	 на	 деца	 със	
специални	 образователни	
изисквания	 с	 мотива,	 че	
те	 харчели	излишни	пари.	
В	резултат	на	това	дирек-
торът	 на	 всяко	 училище	
и	 кметът	 на	 общината	ще	
решават	 за	 кое	 училище	
е	 необходимо	 да	 се	 на-
значи	 ресурсен	 учител	 по	
едно	 направление.	 Затова	
питам,	 ако	 в	 Габрово	 има	
добри	 специалисти	 и	 мо-
гат	 да	 бъдат	 назначени	
ресурсни	специалисти,	въ-
преки	бедността	на	учили-
щата,	как	една	Община	Ан-
тон,	ако	има	дете	с	такива	
потребности,	 ще	 назначи	
учител	и	откъде	ще	го	взе-
ме.	А	 ако	 в	 това	 училище	
не	е	само	едно	дете	с	ув-

реждане,	 а	 има	 да	 речем	
с	 целебрална	 парализа,	 с	
девиации	 в	 поведението,	
с	умствена	изостаналост	и	
други,	във	всичките	ли	пет	
направление	в	едно	учили-
ще	ще	 назначат	 ресурсни	
учители?	По	този	закон	ще	
се	 закриват	 и	 помощните	
училища,	 защото	 децата	
трябвало	 да	 се	 социали-
зират	в	масовото	училище	
без	 да	 се	 замислим,	 че	
там	 има	 деца	 с	 такива	
увреждания,	 че	 те	 могат	
да	 се	 социализират	 един-
ствено	в	собствена	среда.	
Така	 децата,	 които	 досега	
бяха	 обект	 на	 ресурсните	
центрове	 и	 на	 помощните	
училища,	 на	 практика	 ще	
останат	 вкъщи.	 Те	 ще	 се	
водят	 в	 списъка	 на	 някои	
помощни	 училища,	 тях	 я	
отиде	 да	 ги	 види	 някой,	
я	 не,	 но	 училището	 ще	
вземе	 едни	 пари,	 защото	
имат	един	ученик	в	повече	
по	 списък.	 Тези	 деца	 ще	
бъдат	 изолирани	 въобще	
от	образователния	процес.	
Затова	 лично	 аз	 не	 мога	
да	 разбера	 ината	 за	 при-
емането	 на	 новия	 законо-
проект.	 Твърдя,	 че	 водим	
много	 диалог.	 Лично	 два	
пъти	 предлагам	 в	 пленар-
на	 зала	 обсъждането	 на	
закона	 да	 бъде	 отложено	
и	той	отново	да	бъде	раз-
гледан	в	комисиите.	За	да	
може	по	най-спорните	тек-
стове	 да	 се	 намери	 общо	
решение,	 но	 за	 жалост	
мнозинството	 отхвърли	
тези	 предложения.	 Колеги	
от	 ГЕРБ	 твърдят,	 че	 с	 не-
удоволствие	 гласуват	 този	
закон.	 Спорните	 моменти	
ще	продължат	и	си	мисля,	
че	 инатлъка	 да	 се	 похва-
лиш,	че	си	направил	закон	
точно	 в	 сферата,	 която	 е	
изключително	 важна	 за	
България,	може	да	донесе	
само	вреди.
 - Какви ще бъдат най-
големите вреди, когато 
законът започне да се 
прилага?
	 -	 Законът	 така	 е	 за-
писан,	 че	 най-вредните	
текстове	 влизат	 в	 сила	
през	 2016	 г.	 и	 да	 му	 ми-
слят	 тези,	 които	 тогава	
ще	управляват.	А	най-голе-
мите	щети	ще	бъдат	нане-
сени	 върху	 децата.	 Както	
в	 момента	 българското	
училище	 заради	 липса	 на	
средства,	 заради	 липса	
на	 връзка	между	 училище	
и	 бизнес	 произвежда	 и	
безработни,	 и	 неграмотни	
ще	 има	 деца,	 които	 са	
несоциализирани	и	съвсем	
незнаещи	 и	 неможещи.	
Основната	 цел	 на	 обра-
зованието	е	първо	децата	
да	се	социализират,	те	да	
имат	 знания	 и	 умения	 за	
живота,	 както	 да	 имат	 и	
своето	 възпитание.	 Този	
закон	на	практика	не	оси-

гурява	 тези	 три	 основни	
компонента	 на	 образова-
нието.	Според	мен	в	новия	
закон	 липсва	 идеята,	 че	
по-важно	 от	 това,	 какви	
деца	 излизат	 на	 изхода,	
на	училището	няма.	
 - бизнесът счита, че 
днешното образование не 
е съобразено с изисква-
нията на времето. някой 
допитвал ли се е от какви 
кадри има нужда родната 
икономика?
	 -	 Не	 знам	 дали	 някой	
се	е	допитвал	до	бизнеса,	
но	 този	 закон	 има	 още	
една	 голяма	 слабост,	 че	
той	 на	 практика	 отменя	
съществувалите	 досега	
два	 закона	 –	 за	 профе-
сионалното	 образование	
и	 за	 учебния	 план.	 В	 съ-
щото	 време	 в	 него	 липс-
ват	 текстове,	 които	 да	 ги	
заместят.	 Още	 повече,	 че	
само	 преди	 две	 седмици	
мнозинството	отхвърли	на-
шия	 законопроект,	 който	
аз	много	отстоявах	в	пле-
нарна	 зала,	 а	 именно	 ра-
ботодателите	 да	 могат	 да	
набележат	 свои	 кадри	 и	
от		средното,	и	от	висшето	
училище,	 да	 им	 изплащат	
стипендия,	която	ще	им	се	
приспада	от	данъците	при	
сключване	 на	 договор	 с	
тях	 за	 работа.	 Оказа	 се,	
че	 този	законпроект	е	от-
хвърлен	без	нито	един	мо-
тив	 само	 защото	 е	 пред-
ложен	 от	 левицата.	 Веро-
ятно	 от	 март	 с	 колегите	
от	Габрово	ще	стартираме	
инициатива	 за	 това	 какви	
са	 най-търсените	 специа-
листи	 като	 работни	 места	
в	 нашата	 област	 и	 съот-
ветства	ли	 това	на	 учили-
щата,	които	имам.	Ще	по-
каним	 Министерството	 на	
образованието,	 за	 да	 се	
опитаме	 да	 актуализира-
ме	 специалностите	 в	 учи-
лищата,	 по	 които	 нашата	
област	 произвежда	 кадри	
в	различните	направления.	
Защото	ако	някога	 в	Бъл-
гария	са	създадени	средни	
училища	 в	 различни	 про-
фесии	 то	 е	 било,	 защото	
е	 имало	 такъв	 тип	 пред-
приятия,	които	да	ползват	
тези	 деца.	 Сега	 въпросът	
е	 доколко	 завършващите	
и	средно,	а	и	Техническия	
университет	 съответстват	
на	 търсенето,	 което	 има	
българският	 бизнес.	 Така	
че	 въпрос	 на	 държавна	
политика	 е	 какви	 специа-
листи	ще	бъдат	подготвени	
в	нашите	университети,	от	
какви	 специалности	 имат	
нужда	българските	работо-
датели.	 Колкото	 до	 сред-
ното	 образование	 винаги	
съм	 мислил,	 че	 то	 трябва	
да	 се	 реализира	 на	 ниво	
райони	 за	 планиране,	 за	
да	 може	 да	 се	 знае	 къде	
какви	 специалисти	 са	 не-
обходими

Ивелин Никîлîв: „Пîвечетî îт ñпециалиñти в ñтраната ñа 
прîтив îñнîвни текñтîве в закîнîпрîекта за îáразîваниетî”

СТЕФКА БУРМОВА

 В Народното събрание продължават дебатите 
по приемането на новия закон за образованието. 
Той предизвика немалко противоречиви комента-
ри във връзка със задължителното предучилищно 
образование за 4-годишните. За предучилищното 
образование, за детската психика, за връзката 
между потребностите на бизнеса и кадрите, про-
извеждани в българските училища и университети 
е разговорът с депутата от левицата Ивелин Ни-
колов, член на Парламентарната комисия по образо-
ванието, науката, въпросите на децата, младежта 
и спорта. 

ИВАН НЕНОВ

	 В	 началото	 на	 прехо-
да	 мечтаехме	 „Как да ги 
стигнем американците”. 
И	 хиляди	 успяха	 –	 пре-
летяха	 океана	 и	 остана-
ха	 да	 живеят	 в	 САЩ.	 Но	
малцина	 знаят,	 че	 с	 по-
мощта	 на	 Американската	
агенция	 за	 международно	
развитие	хиляди	български	
специалисти	 в	 областа	 на	
местното	 самоуправление	
(вкл.	 десетки	 от	 Габрово)	
се	обучиха	в	САЩ,	върна-
ха	 се	 в	 България	 и	 почти	
от	 нулата	 положиха	 осно-
вите	 на	 едно	 демократич-
но	 и	 модерно	 управление	
в	 общините.	 Нещо	 повече	
–	в	много	отношения	упра-
влението	 на	 местно	 ниво	
бе	по-компетентно	от	това	
на	 национално	 равнище,	
благодарение	на	практиче-
ското	внедряване	и	на	оп-
ита	от	редица	европейски	

държави.
	 	 Другият	 шанс	 в	 на-
чалото	 беше	 да	 станем	
Швейцария на балкани-
те.	 И	 тук	 Габрово	 беше	
в	 челото.	 С	 помощта	 на	
фондация	 „Интер	Асист”	 и	
тесните	връзки	с	град	Тун,	
не	 останаха	 швейцарски	
тайни	 за	 нас	 в	 управле-
нието,	 здравеопазването,	
образованието,	 туризма,	
екологията,	 селското	 сто-
панство.	 Самите	 швейца-
рци	признават,	че	по	при-

родни	дадености	България	
конкурира	Швейцария.	
	 Въпреки	 всичко	 оста-
нахме	 почти	 на	 същото	
място,	 където	бяхме.	При-
чини	много,	 но	 фундамен-
талната	е	липсата	на	поне	
малко	 швейцарски	 манта-
литет.	Пореден,	а	може	би	
последен	 шанс	 да	 станем	
модерна	 европейска	 дър-
жава,	 посочва	 министър	
Сергей	 Игнатов	 в	 едно	
свое	 интервю	 	 (в.	 „Стан-
дарт“,	 15	 януари	 2013	 г.):	
„След	пет	или	десет	 годи-
ни	бих	искал	нашето	пре-
дучилищно и училищно 
образование да са като 
във  Финландия днес”,	по-
сочвайки	 и	 как	 да	 стане	
това.	Българинът	 винаги	 е	
бил	скептичен	към	чуждия	
опит,	въпреки	че	в	повече-
то	случаи,	нещата	с	които	
се	гордеем,	са	добри	само	
в	 нашите	 очи.	 В	 случая	 с	
образованието	 обаче	 до-

бре	е	да	не	забравяме,	че	
през	1831	год.от	Цариград
Васил	 Априлов	 проклами-
ра	идеята	в	Габрово	„да се 
учреди правилно учили-
ще по примера на евро-
пейските”.
	 Днес,	 когато	 България	
е	 член	 на	 Европейския	
съюз,	повече	от	логично	е	
да	 ползваме	 най-доброто	
от	европейския	опит.
	 Габровци	 знаят,	 че	 ко-
гато	 за	 нещо	 важно	 се	
говори	 в	 държавата,	 то	
вече	се	случва	в	Габрово.	
Така	 в	 края	 на	 миналата	
година	 Община	 Габрово	
внедри	 в	 ЦДГ	 „Перуника”	
пилотен	проект	на	„малка 
детска библиотека от а до 
Я”.	 Целта	 на	 проекта	 е	
да	 възпита	 децата	 от	 дет-
ските	 градини	 в	 обич	 към	
книгите	 и	 четенето.	 Роди-
телите	 на	 децата	 станаха	
съпричастни,	 получавайки	
писмена	 информация	 за	

отделните	 стъпки	 по	 про-
екта,	както	и	една	закачка	
„Как	 да	 ги	 стигнем	 фин-
ландците”.
	 Днес	 Финландия	 е	 на	
първо	място	по	грамотност	
в	 Европа	 и	 има	 най-висо-
кия	 кредитен	 рейтинг	 А	 А	
А.	 Четенето	 е	 превърнато	
в	 стил	 и	 сила,	 а	 всички	
правителства	 са	 подчини-
ли	икономиката	на	знание-
то,	 осъзнавайки,	 че	 след	
като	 четенето	 стане	 навик	
и	ценност,	прогресът	е	ле-
сен.	 Къде	 сме	 ние	 знаем	
всички	 –	 бедност,	 ниски	
заплати,	 безработица	 и	 в	
дъното	на	почти	всички	ев-
ропейски	 класации.Но	 не	
всички	 знаят,че	 по	 една	
европейска	 класация	 сме	
и	 на	 предпоследно	 място	
-	 по	 грамотност	 и	 инте-
лигентност,	 въпреки	 само-
чувствието	на	интелектуал-
ния	ни	елит.	Но	върховите	
постижения	на	една	нация	

в	областта	на	науката,	кул-
турата,	 спорта,	 в	 матема-
тиката	ако	щете,	е	въпрос	
на	 престиж,	 а	 богатството	
на	една	държава	зависи	от	
средното	й	ниво	на	грамот-
ност	 и	 интелигентност.	 От	
това	 ниво	 зависи	 и	 акту-
алните	в	момента	борба	с	
чалгата,	 етническата	 толе-
рантност,	 ядрената	енерге-
тика.	 Решението	 е	 едноз-
начно	и	се	нарича	образо-
вание	 –	образование	през	
първите,	 вторите,	 третите,	
до	последните	седем	годи-
ни	 от	 живота	 ни.	 Защото	
каквото	 е	 образвоанието,	
такава	е	и	държавата,	а	не	
трябва	да	бъде	обратното.
	 В	 цял	 свят	 семейства-
та	са	различни,	но	 учили-
щето	 и	 детската	 градина	
са	 едни	 за	 всички.	 Тези	
институции	 възпитат	 и	
образоват	 всички	 деца	 в	
най-добрите	 човешки	 цен-
ности	 и	 с	 най-полезните	

практически	 знания.	 Но	
буди	 недоумение	 съпроти-
вата	на	част	от	общество-
то	към	една	модерна	дър-
жавна	 политика	 –	 децата	
на	четири	години	да	бъдат	
включени	 в	 образовател-
ния	 процес.На	 скептици-
те	 бих	 препоръчал	 да	 се	
запознаят	 с	 доводите	 на	
журналиста	 М.	 Карбовски	
в	призива	му	„Спасете	де-
цата	от	родителите	им”	(в.	
„Стандарт“	от	19.01.13	г.).
	 Малката	 надежда	 ос-
тава	 в	 искрата	 запалена	
в	ЦДГ	 „Перуника”.	Защото	
малката	 	 детска	 библио-
тека	от	„А	до	Я”	е	голяма 
инвестиция	в	бъдещето	на	
децата.	 Но	 това	 бъдеще	
трябва	 да	 е	 достъпно	 за	
всички	детски	 градини,	за	
повече	 родители.	 Нужда-
ем	 се	 от	 искра,	 която	 да	
обедини	обществото	ни	по	
пътя	 към	 един	 модерен	
златен	образователен	век.																																																														

Оáразîвание през първите, втîрите, третите, äî пîñлеäните ñеäем ãîäини îт живîта ни
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	 	 	 	 Клуб	 „Творческо	 и	
журналистическо	 писане”	
по	 проект	 „УСПЕХ”	 обяви	
през	 ноември	 2012	 г.	 учи-
лищен	 конкурс	 за	 ръчно	
изработена	 книга	 (малък	
формат),	 която	 да	 съдър-
жа	 афоризми	 от	 различ-
ни	автори	и	изображения,	
кореспондиращи	 с	 тях	 –	
снимки,	авторски	рисунки,	
колажи...	Темите	бяха	под-
брани	от	авторите.	
	 Идработените	книги	са	
оригинали	 -	 уникати	 в	 съ-
държателно	 отношение	 и	
съществуват	 в	 единични	
екземпляри.	 Техни	 създа-
тели	са	предимно	ученици	
от	12	клас	на	ПМГ.	Идеята	
кореспондира	със	средно-
вековния	 начин	 на	 праве-
не	на	книги	-	ръкописните	
варианти,	в	които	е	имало	
сакрални	 миниатюри.	 За-
бележителното	за	тях	е,	че	
част	 от	 състава	 на	 боите	
е	 бил	 пеперуденият	 прах. 
	 В	 ученическите	 уника-
ти	 едно	 от	 достойнствата	

е	връзката	между	изобра-
жение	 и	 афоризъм.	 Теми-
те	 на	 ученическите	 ръко-
писни	или	„печатни”	книги	
са:	 моят	 свят,	 надеждата,	
усмивката,	 приятелството,	
природата...
	 Има	много	 оригинални	
идеи.	 Книжката	 на	 Мария	
Атанасова	 от	 6	 „а“	 клас	

е	 притча	 за	 усмивката,	 в	
чийто	 текст	 са	 вградени	
фамилни	 снимки,	 сами	 по	
себе	 си	 представляващи	
„разказ”	 за	 начина,	 по	
който	 се	 усмихват	 хората	
–	 от	 бебето	 до	 най-въз-
растния	човек.	Отвореният	
финал	 на	 притчата	 дава	
възможност	 за	 съавтор-
ство	на	читателя.	
	 Калоян	 Ботев	 от	 6	 „а“	
клас	е	изработил	книжка	с	
патриотично	 съдържание,	
озаглавена	 „Дедите	 ни	 –	
мъдри	и	смели“.
	 Книжката	 на	 Цветели-
на	 Генчева	 oт	 12	 „а“	 клас	
е	имитация	на	печатен	ек-
земпляр,	придружен	с	ръч-
но	изработено	бижу.	
	 Книжката	 на	 Росица	
Гатева	от	12	„а“	клас	при-
лича	 на	 малък	 параван	
и	 може	 да	 бъде	 движе-
на	чрез	панделката,	която	
при	 затваряне	 на	 стра-
ницата	 я	 „пакетира”	 като	
подарък.	
	 Книжката	 на	 Пламена	
Минчева	 от	 12	 „б“	 клас	 е	
с	 корици	 от	 фин	 фурнир,	
с	 украсителна	 дантела	 и	
кордели	 за	 затваряне,	 а	
върху	корицата	й	чрез	тех-
никата	 на	 пирографиране	
е	 изписано:	 „Щастлив	 е	
този,	който	е	намерил	чо-
века,	 държащ	 го	 за	 ръка,	
когато	 целият	 свят	 се	
руши,	и	този	човек	му	каз-
ва:”	Нищо,	ще	си	построим	
нов”.	
	 Ралица	 Генева	 от	 12	
„в“	 клас	 е	 създала	 книж-
но	 тяло,	 изцяло	 изработе-
но	 ръчно:	 текстът	 е	 ръко-
писен,	 всяка	 страница	 е	
орнаментирана	 с	 изящна	
миниатюра	 на	 авторката.	
Първата	 страница	 пред-
ставлява	 арткомпозиция	
от	 нотен	 текст,	 в	 който	
са	 монтирани	 изкуствени	
цветя	 като	 във	 ваза.	 На	
втората	 има	 изображение	
на	 дървото	 на	 живота	 с	
две	 птици	 в	 короната	 и	
наименования	 на	 клоните:	
любов,	 надежда,	 радост,	
уважение,	 приятелство,	
подкрепа.	 Авторският	 по-
черк	 и	 колажната	 техни-
ка,	 при	 която	 умело	 са	
използвани	 фрагменти	 от	
списания,	придават	чар	на	
книжките	 на	 Ирена	 Стоя-
нова,	 Иванелия	 Тотева	 и	
Гергана	 Минева	 от	 12	 „г“	

клас.	
	 В	 книгата	 „Надежда-
та”	 на	Ангел	Тончев	 от	 12	
„г“	 клас	 до	 името	 му	 има	
снимка	 на	 полярна	 лиси-
ца	–	с	мистичната	чистота	
на	очите	си	тя	прилича	на	
портрет	 на	 душа.	 Или	 на	
мечта	за	душа.	
	 Листовете	 на	 книга-
та	 на	 Райна	 Гълъбова	 от	
същия	 клас	 имитират	 не-
равномерни	 пламъчета.	
Имитацията	 на	 огън	 съ-
ответства	 на	 надслова	 от	
Яворов:”Аз	 не	 живея,	 аз	
горя.”	До	сентенцията	„Мъ-
дър	е	не	този,	който	знае	
много,	 а	 чиито	 знания	 са	
полезни”.
	 Камелия	Димова	от	12	
„а“	 клас	 поставя	 прекрас-
на	 визуална	 илюзия	 -	 ко-
раб	 на	 познанието,	 чийто	
силует	 се	 появява	 от	 об-
лаци.	 Началото	 на	 нейна-
та	 „творба”	 представлява	

визия	на	 книга	 –	 от	 стра-
ниците	й,	издигащи	се	във	
въздуха,	излитат	пеперуди.	
	 Книгата	 на	 Петя	 Ни-
колова	 от	 12	 „а“	 клас	 на-
помня	чрез	закопчаването	
си	 елегантен	 делови	 бе-
лежник,	 кориците	 й	 са	 от	
фина	кожа,	която	сама	по	
себе	си	имитира	страница	
от	английски	вестник.	
	 Детската	игра,	при	коя-
то	чрез	прегъване	на	хар-
тията	 се	 създава	 причу-
длива	форма,	е	послужила	

за	 идея	 на	 Христофор	То-
доров	от	12	„в“	клас,	кой-
то	 е	 изписал	 афоризмите	
върху	 различни	 по	 цвят	
квадрати.	
	 Любомир	Райков	от	12	
„в“	 клас	 е	 избрал	 класи-
ческия	 подход	 –	 афори-
змите	 са	 придружени	 от	
портрети	 на	 авторите	 и	
на	 първата	 страница	 до	
портрета	на	Айнщайн	е	на-
писано:	„Човек	не	разбира	
нищо	добре,	 ако	не	може	
да	 го	обясни	на	баба	си”. 
	 Ръчно	 изработената	
книжка	на	Румяна	Денева	
от	12	„г“	клас	носи	уникал-
ността	на	графичния	рису-
нък	 и	 ръкописния	 шрифт	
–	 идеално	 е	 съчетанието	
на	визията	и	афоризма.

фîтîñеñии
 
	 Първата	 фотосесия	
на	 ръчно	 изработените	
книжки	 беше	 направена	
в	 училище,	 по	 време	 на	
едно	 от	 занятията	 на	 клу-
ба	 „Творческо	 и	 журна-
листическо	писане”.	В	нея	

като	 опорен	 елемент	 бе	
използван	 клон	 от	 дърво-
то	 клек,	 в	 чиито	 извивки,	
заедно	 с	 Нона	 Христова	
от	 10	 „в“	 клас	 разполо-
жихме	 самите	 книжки.	 
	 Втората	фотосесия	на-
правих	 вкъщи	 преди	 Ко-
леда.	 Чашите	 на	 баба	 от	
рисуван	 китайски	 порце-
лан,	 резбованият	 й	 тре-
вненски	 бюфет,	 сребърни-
ят	 прибор	 и	 др.	 послу-
жиха	 като	 „нагледи”	 –	 те	
показват	 колко	 е	 голяма	

всяка	 ръчно	 изработена	
книжка.	В	 тази	фотосесия	
включих	 вещи,	 които	 са	
метафизично	по-възрастни	
от	 мен.	 Моите	 предци	 са	
си	служили	с	тях.	 	По	от-
ношение	на	 тези	вещи	по	
някакъв	 начин	 аз	 винаги	
ще	 бъда	 дете.	 Те	 пазят	
родителското	 послание	 за	

преклонение	 пред	 българ-
ското	 и	 пред	 красотата.	
Във	 фотосесията	 включих	
и	 своите	 арт	 чаши,	 сред	
които	 любимата	 ми	 чаша	
за	 кафе	 с	 „Целувката”на	
Густав	Климт.	Тя	се	съчета	
много	 добре	 с	 книжката	
на	 Петя	 Николова	 от	 12	
„а“	клас,	в	която	бяха	под-

брани	 прекрасни	 любовни	
афоризми.	
	 Книжката	 на	 Надеж-
да	Ненова	от	 12	 „а“	 клас,	
доближаваща	 се	 най-
много	 до	 съвременно-
то	 книжно	 тяло,	 придоби	
особен	 чар	 върху	 покрив-
ката	 от	 плетена	 дантела. 
	 Всяка	 книжка	 изис-
кваше	 точно	 определена	
компания	 -	може	би	зато-
ва	 единствено	 книжката	
на	 Ралица	 Генева	 от	 12	
„в“	 клас,	 изцяло	 израбо-

тена	 ръчно,	 някак	 съвсем	
естествено	 „застана”	 до	
иконата	 на	 Богороди-
ца.	 Установих,	 че	 тази	
книжка	 както	 и	 още	 ня-
колко,	 притежаваха	 оча-
рователното	 дружелюбие	
и	 вкусът	 към	 добро	 об-
кръжение,	 характерни	
за	 техните	 създателки. 

 В момента книжките 
са изложени в регионал-
ната библиотека в Габро-
во и са придружени със 
специално направена  
„книга” за впечатления. 
После те ще се завърнат 
в училище и клубът ще 
подготви мултимедия за 
тях. 

Подбрани афоризми 
от ръчно изработените книжки

Ако някой те иска в живота си, ще направи място за теб 
в него, без ти да се бориш за това.

Любовта е неустоимо желание да бъдеш неустоимо 
желан.

Силата на характера се определя от две неща: сила на 
волята и самообладание; за това за своето съществу-
ване тя ще иска още две неща: силни чувства и голяма 
власт над тях.

Изчисти от разума си „Не мога!”
Насилието е последното убежище на некомпетентния.
Честността е първата глава от книгата на мъдростта.
Целувката е вълшебен трик, измислен от природата, 

за да възпира речта тогава, когато думите станат 
излишни.

Любовта е наградата за любовта.
Слушай и мълчи.
Мъдър е не този, който знае много, а този, чиито зна-

ния са полезни.
Не се задълбочавай в спомени за минали години.
Да обичаш нещо, означава да искаш то да живее.
Всеки път, когато простиш, Вселената се променя. 

Всеки път, когато протегнеш ръка и докоснеш нечие 
сърце или живот, светът се променя. С всяка добрина 

и всеки акт на милосърдие твоите цели са постиг-
нати. И нищо вече няма да е същото.

За историята на книгата
МАРИя ДИМИЕВА

	 В	 средновековната	 	 култура	 са	 съществували	
центрове,	 където	 могат	 да	 бъдат	 поръчани	 изящно	
изработени	ръчни	книги,	каквито	са	били	часословите.	
В	нидерландската	средновековна	книга	изключителна	
визуална	елегантност	създават	илюзионистичните	пох-
вати	–	симулирани	врязвания	на	цветя	в	пергаменти;	
изображение	на	водно	конче,	чиито	фини	криле	като	
че	 ли	 са	 разпрострени	 върху	 текста;	 поле	 от	 плаче-
щи	 очи	 (илюстрация	 към	 миниатюра	 на	 Разпятието).	
Тези	 изображения	 са	 елементи	 от	 часословите	 –	 ин-
дивидуалните	 молитвеници	 на	 аристократи	 и	 крале	 . 
	 Изработката	 на	 книги	 уникати	 е	 била	 предназ-
начена	 за	 взискателния	 елит	 на	 пазара	 за	 луксозна	
книжнина.	 Още	 тогава	 е	 била	 позната	 модата	 на	
сърцевидните	вещи,	която	днес	е	почти	банална.	Оф-
ормителят	на	сбирка	от	любовни	песни	се	е	стремял	
към	пълна	равнопоставеност	между	формата	и	съдър-
жанието	–	направил	е	самата	книга	във	вид	на	сърце.	
Създадена	около	1840	г.	в	Савоя,	„	Песнопойката”	на	
Жан	дю	Монтешньо	е	една	от	 сърцевидните	по	фор-
ма	книги,	 а	 „доказателство”	 за	 тяхното	съществуване	
са	 	портретите	на	млади	мъже,	държащи	сърцевидни	
книги.	 Когато	 е	 разтворена,	 „Песнопойката”	 предста-
влява	две	допрени	сърца.	Върху	съседни	страници	са	
изобразени	миниатюра	на	влюбени,	нотни	текстове	и	
илюстровани	 полета.	 Младият	 мъж	 от	 портрета,	 на-
миращ	 се	 в	 Националната	 галерия	 в	 Лондон,	 държи	
книга,	чийто	разтворен	формат	имитира	сърце.
	 Книгата	изминава	един	дълъг	 път	 –	 първоначално	
има	вид	на	глинени	плочки,	дъсчици,	таблички,	свитъци	
и	т.н.	В	края	на	античността	тя	придобива	формата	на	
кодекс,	 т.е.	 своя	 съвременен	 вид.	 Кодексът	 съдържа	
листове,	изрязани	в	правоъгълна	форма,	и	е	съставен	
от	различен	брой	тетради	(коли),	зашити	една	за	друга	
и	подвързани.	Пергаментът,	който	представлява	обра-
ботена	по	специален	начин	кожа,	е	издържлив	и	гъв-
кав	–	той	може	да	бъде		изрязан	във	формата		на	лист	
и	това	го	прави	удобен	за	писане	на	кодекси.	Не	само	
е	важно	пергаментът	да	се	почисти,	да	се	направи	по-
върхността	му			гладка	и	фина,	а	и	да	се	умие	в	освете-
на	вода.	Такава	е	любовта	към	книгата,	че	понякога	бъ-
дещият	скриптор	изпива	тази	вода	в	знак,	че	се	сродя-
ва	с	книгата.	Това	е	своеобразно	жертвоприношение. 
	 Пергаментът	се	приготвя	като	дом,	в	който	словото	
да	се	„посели”,	и	този	дом	се	благоустроява	и	освеща-
ва.	С	подобни	осветителни	процедури	средновековни-
те	хора	са	приготвяли	именно	своите	домове.	Мъдрото	
слово	е	важно,	но	само	по	себе	си	е	важно	и	тялото,	
което	ще	„понесе”	това	слово,	което	ще	го	за-памети. 
	 Когато	възложих	задачата	да	бъде	направена	ръч-
но	изработена	книжка,	исках	учениците	да	имат	пълна	
творческа	свобода.	Не	бях	им	разказала	предварител-
но	тези	факти	от	историята	на	книгата.	Ако	това,	което	
сега	 допълвам,	 им	 хареса,	 аз	 им	 го	 подарявам.	Тази	
малка	духовна	награда	е	подпечатана	с	обичта	ми.

Когато гледам създаденото от учениците, ми 
се струва, че алтернативата на книжно-

то тяло „старомодност или романтично спасение” не 
съществува. И аз не знам за кого  съм по-обнадеж-
дена – за книгата или за човека. За тях най-мно-
го съм се страхувала и най-много съм ги обичала. 

 Дано новата 2013 година да излъчва мъдростта и 
светлината  на тези деца!               Мария Димиева

Изложба на ръчно изработени книжки на ученици от 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” по инициатива на 

клуб „Творческо и журналистическо писане” с ръководител Мария Димиева 

Изящни, малки, артиñтични



24 януари 2013 г.8

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Различни	 атракции	 и	
възстановки	ще	привличат	
посетителите	 на	 новата	
постоянна	 експозиция	 на	
Регионалния	 	 исторически	
музей.	За	първи	път	в	дъл-
гата	история	на	музейното	
дело	 в	 Габрово	 ще	 бъде	
направена	 общоисториче-
ска,	а	не	тематична	експо-
зиция,	 съобщи	 директорът	
на	 институцията	 Красими-
ра	Чолакова.	В	музея	вече	
са	готови	с	концепцията	и	
разработката	 на	 темите,	
които	 ще	 бъдат	 включени	
в	 нея.	 „Досега	 в	музея,	 в	
цялата	 му	 дългогодишна	
история,	 не	 са	 правени	
постоянни	експозиции,	съ-
гласувани	с	Министерство-
то	 на	 културата	 и	 	 уза-
конени	 –	 коментира	 Чо-
лакова.-	 Всичко	 досега	 е	
било	 като	 едни	 временни	
изложби.	 В	 тази	 общоис-
торическа	 експозиция	 ще	
започнем	 с	 археология	 –	
нещо,	 което	 също	 досега	
не	 е	 правено.	 В	 нашите	
трезори	 стоят	 заключени	
уникати.	 В	 отдел	 „Архео-
логия“	има	21	000	единици	
фонд.	 От	 тях	 се	 интере-
суват	 както	 посетители,	
така	и	учени.	От	музея	във	
Велико	 Търново	 искат	 да	
включват	 наши	 експонати	

в	 техни	 каталози.	Така	 че	
както	 праисторията,	 така	
и	 времето	 на	 траките,	 на	
Средновековието	ще	бъдат	
много	 атрактивна	 част	 от	
бъдещата	експозиция.“	
	 Предвижда	се	да	бъдат	
направени	 някои	 възста-
новки	 в	 музея,	 които	 ще	
въздействат	на	посетителя	
по	съвсем	различен	начин.	
Идващите	 от	 Велико	 Тър-
ново	 туристи	ще	могат	да	
видят	тук	нови	и	уникални	
неща	в	археологията,	кои-
то	не	са	могли	да	видят	в	
старопрестолния	 град.	Ще	
се	запознаят	с	пазителите	
на	 прохода	 –	 дервенджи-
ите,	 които	ще	бъдат	пока-
зани	 също	 по	 нов	 начин.	
Разбира	се	ще	има	раздел	
за	Габрово	като	духовен	и	
просветен	 център,	 за	 на-
ционалното	Освобождение	
и	т.	н.	Няма	как	да	не	при-
съства	и	темата	за	габров-
ската	 индустрия,	 за	 бъл-
гарския	 Манчестър.	 Тази	
тема	 ще	 бъде	 подкрепена	
в	 експозицията	 от	 ориги-
нални	 машини	 от	 фонда	
на	 музея,	 каквито	 няма	
други,	 запазени	 в	 Бълга-
рия.	 С	 няколко	 атракции	
ще	бъде	представен	и	об-
ществено-политическия	
живот	на	 града	в	минало-
то.	Предвижда	се	 галерия	
на	 габровските	 кметове	 с	

оригинална	 възстановка	
на	 кметски	 кабинет.	 Но	
една	 от	 най-големите	 ат-
ракции	засега	 е	наречена	
„Габровската	улица“.	
	 „Улица	като	част	от	му-
зейната	експозиция	ще	се	
направи	 не	 само	 за	 пръв	
път	 в	 Габрово,	 но	 като	
начин	на	експониране	–	и	
за	 пръв	 път	 в	 България	
–	 уверява	 Красимира	 Чо-
лакова.	 -	 Има	 показвани	
досега	 различни	 улици	 –	
например	 в	 музея	 в	 Пле-

вен	 и	 на	 други	 места,	 но	
не	 и	 по	 този	 начин.	 Ние	
ще	 покажем	 обществени	
сгради	и	съоръжения	и	са-
мият	 посетител	 ще	 може	
да	 върви	 по	 тази	 улица.	
Ще	 има	 например	 една	
„афишна	 кула“	 -	 павилион	
за	продажба	на	вестници,	
на	който	са	се	разлепвали	
и	 афиши	 за	 различни	 съ-
бития	в	миналото.	В	афиш-
ната	кула	ще	се	продават	
печатни	 издания,	 каквито	
е	 имало	 в	 България	 и	 в	

Габрово	през	30-те	 години	
на	XIX	век.	Посетителят	ще	
може	да	мине	и	да	си	взе-
ме	 от	 „кулата“	 за	 спомен	
афиш	 от	 вечеринка	 или	
от	 друго	 събитие.	 Освен	
афишната	 кула,	 атрактив-
но	 ще	 бъде	 показана	 и	
църковната	 архитектура	
и	 утвар.	 Посетителят	 ще	
може	 „да	 влезе“	 в	 храма	
и	 да	 разгледа	 църковната	
утвар,	част	от	иконостас	и	
икони,	които	никога	досега	
не	са	показвани.	За	нова-
та	музейна	експозиция	ще	
бъдат	 извадени	 от	 трезо-
рите	 множество	 културни	
ценности,	които	досега	не	
са	виждали	бял	свят	и	не	
са	показвани	пред	широка	
публика.“
	 Разбира	 се	 преди	 да	
бъде	 подредено	 и	 реали-
зирано	всичко	това,	в	му-
зея	 предвиждат	 и	 рекон-
струкция	 и	 ремонт	 на	 въ-
трешното	пространство	на	
музейната	сграда	на	улица	
„Николаевска“	 10.	 За	 реа-
лизирането	 на	 новата	 ис-
торическа	 и	 туристическа	
атракция	 от	 Регионалния	
музей	 ще	 кандидатстват	
за	 финансиране	 към	 Ми-
нистерството	на	културата.	
Според	 Красимира	 Чола-
кова	 нужната	 сума	 не	 е	
чак	 толкова	 голяма	 –	 130	
хиляди	 лева.	 Интересно	 е	

съвпадението	 на	 сумата	
с	 годишнината	 на	 музея	
–	през	тази	 година	инсти-
туцията	 ще	 навърши	 130	
години.	 Според	 директор-
ката	 на	 музея	 30	 хиляди	
лева	ще	осигурят	собстве-
ни	средства,	а	за	още	100	
хиляди	 ще	 кандидатстват	
към		Министерството.
	 „Голяма	част	от	култур-
ните	ценности,	които	стоят	
в	трезорите,	а	са	действи-
телно	уникални,	трябва	да	
бъдат	гледани	от	посетите-
ли“	 –	 категорична	 е	 Кра-
симира	 Чолакова.	 Освен	
всичко	 това	 в	 музейната	
сграда	 е	 предвидено	 из-
граждането	 на	 рекламно-
информационен	 щанд,	 на	
който	ще	бъдат	продавани	
различни	 рекламни	 мате-
риали	и	сувенири.	За	пръв	
път	през	тази	година	музе-
ят	издаде	няколко	реклам-
ни	материали	–	календари,	
папки,	 хартиени	 торбички,	
а	до	края	на	годината	ще	
бъдат	 издадени	 реклам-
ни	 материали,	 свързани	
с	 исторически	 личности,	
които	 ще	 се	 продават	 на	
посетителите.	 Красимира	
Чолакова	предвижда	изда-
ването	на	албум	за	Пенчо	
Семов,	свързан	с	неговата	
140-годишнина,	 който	 да	
се	продава	и	е	убедена	в	
интереса	към	него.	

 - доц. железаров, ако 
един млад човек в Габро-
во иска да се развива 
като учен, какви възмож-
ности има за това в мо-
мента?
	 -	 Самият	 факт,	 че	 в	
Габрово	 има	 универси-
тет,	 дава	 предимство	 на	
младите	 хора,	 които	 имат	
афинитет	към	научното	из-
растване.	 Разбира	 се,	 в	
Техническия	 университет	
акцентът	пада	върху	техни-
ческите	науки	и	в	направ-
ленията	 машиностроене	 и	
електроника,	 но	 научните	
програми,	 които	 развива-
ме,	са	десетки.	
	 Открай	време,	особено	
в	 университетите	 на	 За-
пад,	се	е	държало	младите	
специалисти	 във	 фирмите	
да	 са	 поне	 с	 научна	 сте-
пен	 „доктор“.	 Това	 опре-
деля	 и	 тяхното	 кариерно	
израстване	 на	 пазара	 на	
труда.	 В	 България,	 за	 съ-
жаление,	 много	 малко	 са	
фирмите,	 които	 толерират	
това	 израстване,	 а	 само-
то	 естество	 на	 работа	 в	
много	от	нашите	компании	
е	 такова,	 че	не	се	залага	
на	 иновациите,	 а	 се	 на	
изпълнението	на	задачи	и	

поръчки.	 За	 наша	 радост,	
в	Габрово	има	доста	фир-
ми,	 които	 работят	 в	 дру-
га	 посока	 и	 произвеждат	
собствени	 кадри.	 Много	
голяма	 част	 от	 специали-
стите	в	габровските	фирми	
са	 възпитаници	 на	 Техни-
ческия	 университет.	 Това	
е	 едната	 посока,	 в	 която	
има	 огромни	 резерви.	 В	
крайна	 сметка,	 държавата	
трябва	 да	 стимулира	 биз-
неса,	а	той	от	своя	страна	
да	 дава	 възможности	 на	
младите	хора	да	се	разви-
ват.	 Защото	младите	 хора	
идват	 с	 новите	 идеи	 и	 не	
са	 обременени	 от	 стари	
технологии	и	виждания.	
 - логично е, когато чо-
век иска да се занимава 
с наука, да се стреми да 
създаде нещо, което ос-
тава за поколенията след 
него. доколко нашата 
държава защитава права-
та на създателя на едно 
изобретение?
	 -	 Процедурите	 за	 па-
тентоване	 и	 запазване	
на	 авторските	 права	 са	
стандартни	 и	 в	 Габрово	
има	специалисти,	които	се	
занимават	 с	 тази	 дейнос-
ти.	 Хората	 обаче	 трябва	

да	плащат	за	 тази	услуга.	
Прави	сте,	че	е	много	ва-
жно,	когато	човек	създаде	
нещо,	 ние	 да	 можем	 да	
го	защитим.	В	Техническия	
университет	има	различни	
форми	 това	да	 се	случва,	
защото	 	 все	 пак	 имаме	
Университетски	 център	 за	
научни	изследвания,	който	
има	ресурса,	включително	
и	 финансов,	 при	 наличие	
на	 разработка,	 да	 вложи	
средства	за	нейната	защи-
та,	 защото	 ако	 е	 качест-
вена,	 възвращаемостта	 е	
много	 голяма.	 Изобрета-
телят	иска	да	види	своето	
име	и	патент	реализирани	
някъде,	 за	да	има	смисъл	
от	усилията,	които	полага.
 - смущават ли Ви про-
блемите, свързани с фонд 
„научни изследвания“ 
към момн, заради които 
се наложи изслушване на 
министър сергей игна-
тов?
	 -	 Скандалът	 беше	 на-
сочен	към	един	малък	сег-
мент	 от	 науката	 в	 Бълга-
рия.	Не	цялото	финансира-
не	 идва	 от	Фонд	 „Научни	
изследвания“.	 В	 нашия	
университет	 също	 имаме	
спечелени	 няколко	 проек-
та	по	този	фонд.	Но	не	от	
там	идва	основното	ни	фи-
нансиране.	 Ние	 разчита-
ме	на	целеви	средства	за	
наука	 –	 около	 200	 хиляди	
лева	годишно,	които	идват	
от	 бюджета	 на	 Министер-
ството	 на	 образованието,	
младежта	 и	 науката.	 С	
тези	 пари	 се	 осигурява	
научното	 израстване	 на	
кадрите	 в	 университета,	
закупуването	 на	 литерату-
ра	 и	 на	 специализирана	
апаратура,	 оборудването	
на	лаборатории	и	др.	
 - Кои са най-перспек-

тивните научни направ-
ления, в които студентите 
могат да инвестират сега, 
за да имат реализация 
след няколко години?
	 -	 Актуалното	 към	 мо-
мента	 е	 записано	 в	 На-
ционалната	 стратегия	 за	
научните	 изследвания.	 В	
нея	 има	 няколко	 приори-
тетни	 области:	 Възобновя-
еми	 енергийни	 източници	
и	 енергийна	 ефективност;	

Уредостроене;	 Биотехно-
логии	 и	 фармация;	 Нови	
материали	 и	 технологии;	
Информационните	 техно-
логии.	Нашият	университет	
попада	 в	 рамките	 на	 по-
вечето	от	изброените	при-
оритетни	 области.	 Един-
ствено	 фармацията,	 био-
технологиите	и	химията	не	
са	в	нашата	сфера.	Трудно	
е	 обаче	 да	 се	 каже	 кое	
ще	е	водещото	след	10-15	

години.
 - много се говори 
напоследък за това, че 
университетите трябва 
да излязат от своите за-
творени „корпуси“ и да 
популяризират науката 
на достъпен език. Как-
во може да се направи в 
тази посока според Вас?
	 -	 За	 съжаление,	 в	мо-
мента	 нещата	 до	 голяма	
степен	 са	 такива.	 Може	
би	 преди	 20	 години	 не	 е	
било	 така.	Тогава	 реална-
та	икономика	е	изисквала	
от	 научните	 работници	 да	
създават	 продукт,	 който	
веднага	 да	 се	 внедри	 в	
производството.	Това,	кое-
то	не	се	е	получавало,	се	
е	 поправяло,	 но	 са	 отде-
ляни	пари	за	нещо,	 което	
служи	 на	 реалната	 ико-
номика.	 В	 момента	 много	
малка	 част	 от	 създадени-
те	 научни	 разработки	 се	
внедряват	 в	 практиката.	
Нашата	 задача	 е	 именно	
да	 търсим	 връзката	 с	 ре-
алния	бизнес	и	 той	да	ни	
помогне	да	разберем	как-
во	му	трябва,	за	да	се	оп-
итаме	и	ние	да	помогнем.	
Търсим	различни	форми	и	
проекти	 в	 името	 на	 тази	
връзка.	 Трудно	 е,	 защото	
самата	 икономика	 се	 за-
дъхва,	и	то	не	само	в	Бъл-
гария,	а	и	в	цяла	Европа.	
Въпреки	 всичко	 не	 бива	
да	се	предаваме	и	една	от	
формите,	която	обсъждаме	
повече	 от	 година	 е	 да	 се	
създаде	един	иновационен	
парк	в	Габрово,	какъвто	се	
прави	 сега	 в	 София.	 Там	
да	 се	 срещнат	 науката	 и	
бизнеса,	 които	 заедно	 да	
създават	 иновациите	 и	 да	
ги	разпространяват.
	 Все	 още	 сме	 на	 етап	
предварителна	 подготовка	

за	този	проект,	но	вече	са	
направени	повече	от	десет	
срещи	 в	 различни	 фор-
мати	 и	 след	 всяка	 от	 тях	
все	 по-добре	 се	 изчиства	
визията	на	това,	което	ни	
предстои.	 И	 все	 пак	 има	
още	 много	 работа,	 защо-
то	 технологичният	 парк	 е	
много	 скъпо	 начинание.	
Парите	 трябва	 да	 бъдат	
предвидени	 в	 следващия	
програмен	 период	 2014-
2020	 година,	 защото	 той	
не	 може	 да	 се	 случи	 без	
европейско	финансиране.	
 - Как в ту-Габрово за-
държате младите хора, 
които са решили, че тях-
ното бъдеще е в научното 
израстване, но в същото 
време на запад има го-
лям глад за такива спе-
циалисти?
	 -	 Всеки	 човек	 трябва	
да	може	да	прецени	 къде	
е	 неговото	 място.	 Някои	
предпочитат	да	са	в	реал-
ния	 бизнес,	 а	 други	 –	 да	
са	 университетски	 препо-
даватели	 или	 учени.	 Ос-
новната	 практика,	 която	
имаме,	 е	 нашите	 млади	
колеги	 да	 защитят	 дисер-
тация,	 да	 станат	 докто-
ри,	 след	 това	 асистенти	
и	 да	 им	 се	 даде	 реална	
възможност	за	научно	из-
растване	в	кариерата	като	
преподаватели.	 Разбира	
се,	 работата	 като	 препо-
давател	не	пречи	на	рабо-
тата	 и	 в	 реалния	 бизнес.	
Такава	връзка	е	повече	от	
желана.	Аз	също	съм	рабо-
тил	 в	 частна	фирма	и	 за-
платата,	 която	 получавах	
там,	 беше	 по-висока	 от	
тази,	която	получавах	като	
млад	 асистент,	 но	 избрах	
да	 бъда	 асистент.	 Затова,	
казвам,	 че	 професията	 е	
въпрос	на	личен	избор.

дîц. Илия Железарîв: „Изîáретателят иñка äа виäи ñвîя патент реализиран”
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Може ли във времена на криза да се прави 
наука, и то не в столицата, а в Габрово? Какви 
са възможностите пред младите хора в провин-
цията, които имат желание да се занимават с 
наука, да станат университетски преподава-
тели и да бъдат автори на научни разработки и 
патенти? Ще бъдат ли оценени техните усилия 
от реалния бизнес? Какво е бъдещето на инова-
циите и ще се подобри ли връзката бизнес – ви-
сше образование в близките години? С тези и 
други въпроси се обърнахме към зам.-ректора по 
научното развитие в Технически университет – 
Габрово доц. Илия Железаров. 

допитване

 ÖВЕТЕЛИНА ИВАНОВА: 
„Не	 мога	
да	 опреде-
ля.	 Мисля,	
че	 много	
хора	 имат	
психични	
заболява-
ния	 и	 за	

тях	трябва	да	се	положат	
специални	 грижи,	 но	 те	
не	 търсят	 помощ.	 Причи-
ните	за	това	може	би	са	
свързани	 с	 несигурност	
и	с	финансовото	положе-
ние“.
 дЕНьО: „НЕ е	 здрава	 и	

мисля,	 че	
н а й - в е ч е	
м л а д и т е	
имат	 про-
блеми	 с	
това.	Те	се	
занимават	
с	 неща,	

които	не	ги	учат	на	нищо	
добро	и	това	е	основната	
причина	 за	 лошото	 им	
психично	здраве“.
 ВЕСЕЛИНА гАТЕВА: „Спо-
ред	 мен	 не	 е	 здрава	 и	
мисля,	че	хората	се	нуж-
даят	от	по-специални	гри-
жи	свързани	 с	 психично-
то	им	състояние.	Може	би	
най-значимата	 причина	
за	 лошата	 ни	 психика	 е	
икономическото	 положе-
ние,	но	също	така	и	прес-
тъпността“.
 СЕВдАЛИНА АРМяНОВА: 
„Мисля,	 че	 имаме	 добро	
психично	 състояние,	 но	
винаги	 са	 нужни	 подхо-
дящи	грижи,	за	да	остане	
то	такова“.
 ТАНКА ÖВяТКОВА: „Ми-
сля,	 че	 психиката	 на	
българите	 не	 е	 здрава	 и	
главната	причина	за	това	
е	 бедността.	 Разбира	 се,	
хората	се	нуждаят	от	под-
ходящи	 грижи,	 за	 да	 ос-
танат	 в	 добро	 психично	
състояние“.

Зäрава ли е 
пñихиката на 
áълãарите?

Продължава от стр. 1

Атракции и възñтанîвки ще привличат пîñетителите в нîвата екñпîзиция на музея

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ
 
	 Няма	 сериозно	 прид-
вижване	 на	 дейности	 по	
изграждането	 на	 парк	 за	
вятърни	 генератори	 край	
Трявна,	информира	кметът	
на	 общината	 инж.	 Драго-
мир	Николов.	
	 „Преди	 месец	 и	 поло-
вина	ми	се	обади	инвести-
торът	и	ме	информира,	че	
ще	 демонтират	 кулата,	 с	
която	 правят	 замерването	
на	 вятъра	 –	 каза	 Нико-
лов.	 -	 Явно	 цените,	 които	

бяха	 заявени	 за	 зелената	
енергия	 и	 отпадането	 на	
преференциите,	 стъписа	
инвеститорите.	 Тъй	 като	
това	беше	устен	разговор,	
аз	 помолих	 инвеститора	
писмено	да	изпрати	наме-
ренията	си	дали	се	отказ-
ва	от	инвестицията.	До	17	
януари	 не	 сме	 получили	
писмен	 отговор“	 -	 обясни	
кметът	на	Трявна
	 През	 месец	 май	 2011	
година	 фирма	 „Айлънд	
България”	 ЕООД,	 дъщерна	
на	 „Айлънд	 Ренюъбъл	 Ли-

митед”	 –	 Ирландия	 заяви	
намерение	 за	 изграждане-
то	 на	 ветроенергиен	 парк	
край	Трявна.	На	свое	засе-
дание	на	28	юли	Общински	
съвет	–	Трявна	даде	съгла-
сие	 Общината	 да	 сключи	
договор	 за	 развитие	 на	
ветроенергийния	проект.	
	 През	 септември	 2011	
година	 Община	 Трявна	 и	
компанията	 „Ай	 Би	 Фоур“	
ЕООД	–	София	подписаха	
договор	 за	 развитие	 на	
ветроенергиен	 проект	 на	
територията	на	общината.	

Според	 договора	 в	 след-
ващите	 36	месеца	 трябва-
ше	 да	 бъде	 измерен	 по-
тенциалът	 на	 вятъра	 край	
Трявна	 с	 три	 специали-
зирани	 за	 целта	 мачти.	
Ако	 атмосферните	 усло-
вия	 се	 окажат	 подходя-
щи,	 проектът	 предвижда-
ше	изграждането	на	до	30	
ветрогенератора,	заедно	с	
цялата	 инфраструктура	 и	
съоръжения,	 необходими	
за	функционирането	им.	
	 Дружеството	 „Ай	 Би	
Фоур“	 ЕООД	 трябваше	 да	

изгради	 и	 управлява	 вет-
роенергийния	парк,	а	след	
прекратяването	 на	 догово-
ра	 да	 демонтира	 всички	
движими	съоръжения	и	да	
рекултивира	имотите.	В	до-
говора	 с	 Община	 Трявна	
бяха	 предвидени	 ежегодни	
такси	 от	 по	 5000	 евро	 за	
всеки	 инсталиран	 ветроге-
нератор.	 Намеренията	 на	
фирмата	бяха	да	инвестира	
между	 40	 и	 80	 млн.	 евро	
в	 зависимост	 от	 броя	 на	
инсталираните	 ветрогене-
ратори.

Верîятнî няма äа ñе ñтрîи вятърен парк край Трявна
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