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Веñелинà Бîжилîвà: „Имà 
и щàñтливи рàзвръзки 
при нàркîтиците, нî мнîãî 
труäнî ñе пîñтиãàт”  2

Пî върхîвете и ñтрàните нà
„Злàтния триъãълник” 8

среДно уЧилиЩе „отеЦ паисиЙ“ 
и проФесионална  гиМназиЯ 
по строителство граД гаБрово

ПРИЕМ 2017/2018 годИна
• След завършен VII клас
проФесиЯ „строителен техник” 

Специалност: „строителство и архитектура”
Срок на обучение: 5 години; 
Форма на обучение: дневна
III степен професионална квалификация.

• След завършен VIII клас
проФесиЯ „ДизаЙнер” 

Специалност:  „интериорен дизайн”  
Срок на обучение: 4 години, 
Форма на обучение: дневна
III степен професионална квалификация.

проФесиЯ „строител-Монтажник”
Специалности: „сухо строителство” и „изолации в 
строителството”; 
Форма на обучение: дневна; II степен професионална  
квалификация.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Трийсет	 и	 осем	 го-
дишната	 Десислава	 И.	 от	
Габрово	 ще	 застане	 пред	
Окръжния	съд	във	Велико	
Търново	 по	 обвинение	 в	
теглене	 на	 пари	 от	 чужда	
дебитна	карта.
	 Обвинението	 срещу	
Десислава	 е	 за	 това,	 че	
за	 времето	 от	 23	 до	 26	
септември	 2016	 г.	 в	 два	
града	 -	 Габрово	 и	 Вели-
ко	 Търново,	 „действайки	
при	 условията	 на	 про-
дължавано	 престъпление,	
използвала	 платежен	 ин-

струмент	 –	дебитна	 карта,	
без	 съгласието	 на	 титуля-
ря,	 като	 извършила	 чети-
ри	успешни	транзакции	по	
теглене	 на	 обща	 стойност	
330	 лв.,	 една	 неуспешна	
транзакция,	 три	 справки	
баланс...“.	Това	 престъпле-
ние	е	в	обхвата	на	чл.	249,	
ал.	 1,	 вр.	 чл.	 26,	 ал.	 1	 от	
Наказателния	 кодекс,	 до-
пълниха	 от	 Окръжна	 про-
куратура	-	Велико	Търново.
	 Делото	 ще	 се	 гледа	
там,	 защото	 последното	
теглене	на	чуждите	пари	е	
извършено	в	старата	прес-
толнина.

	 Обвиняемата	 е	 от	
Габрово.	 През	 лятото	 на	
2016	 г.	 тя	 останала	 без	
работа	 и	 нямала	 никакви	
доходи,	 от	 които	 да	 пре-
хранва	себе	си	и	малолет-
ния	си	син.	
	 По	това	време	случай-
но	 срещнала	 в	 Габрово	
своя	позната,	на	която	се	
оплакала,	че	няма	никакви	
пари.	 Жената	 я	 съжали-
ла	 и	 й	 дала	 седем	 лева.	
После	 обвиняемата	 запо-
чнала	да	ходи	почти	всеки	
ден	 в	 дома	 на	 познатата	
си,	 където	 си	 говорили	 и	
пиели	кафе.

	 На	 23	 септември	 м.	
г.	 потърпевшата	 излиза-
ла	 да	 пазарува	 и	 когато	
се	 прибрала,	 видяла,	 че	
пред	 дома	 й	 пак	 я	 чака	
Десислава.	 Двете	 заедно	
влезли	 в	 жилището.	 До-
макинята	 оставила	 покуп-
ките	 на	 масата,	 а	 до	 тях	
и	 портмонето	 си,	 в	 което	
била	 дебитната	 й	 карта	 и	
ПИН-кодът	 за	нея.	Докато	
жената	 била	 в	 кухнята	 да	
направи	кафе	на	гостенка-
та	 си,	 обвиняемата	 отво-
рила	портмонето	й	и	взела	
оттам	 дебитната	 карта	 с	
ПИН-кода	 за	 нея.	 Малко	

след	 това	 си	 тръгнала.	
Още	същия	ден	направила	
справка-баланс	 за	 налич-
ните	 суми	 и	 изтеглила	 на	
два	 пъти	 по	 50	 лева	 от	
чуждата	 карта.	 На	 след-
ващия	ден	отишла	във	Ве-
лико	Търново	и	там	извър-
шила	още	две	транзакции.	
По-късно	в	Габрово	отново	
използвала	дебитната	кар-
та,	 като	 извършила	 неус-
пешна	 транзакция,	 а	 след	
това	изхвърлила	картата.
	 До	 месец	 делото	 ще	
бъде	 насрочено	 за	 раз-
глеждане	от	великотърнов-
ските	окръжни	съдии.	

38-ãîäишнà ãàáрîвкà îãрàáи áлàãîäетелкàтà ñи
Рекîрäьîрът нà Гинеñ Мàкñим Брекмàн 
пîмàãà нà SOS Детñки ñелищà в Трявнà  2

	 Две	 ученички	 от	 ОУ	
„Иван	 Вазов“	 в	 Габрово	
–	 Моника	 Димитрова	 и	
Денислава	 Георгиева	 от	
шести	 „а“	 клас,	 спечели-
ха	 награди	 от	 Двадесет	 и	
шестия	международен	еко-
логичен	 форум	 „Сребърна	
2017“.	 Те	 участвали	 с	 есе-
та	 в	 литературния	 конкурс	
„Земята	–	наш	дом“.	Есето	
на	Моника	е	класирано	на	
второ,	а	на	Денислава	–	на	
трето	място.
	 „Разходка	 из	 рая“	 се	
нарича	 произведението	 на	
Моника.	 Младата	 автор-
ка	 споделя	 своите	 мисли	
за	 проблемите,	 свързани	
с	 опазването	 на	 околна-
та	 среда	 –	 изсичането	 на	
горите,	 замърсяването	 на	
въздуха	 и	 водата,	 безраз-
борното	изхвърляне	на	от-
падъци.	 Шестокласничката	
мислено	разговаря	 с	 едно	

клонче	 на	 борчето,	 което	
мечтае,	но	и	се	страхува	и	
измъчва	 заради	 брадвите,	
трионите,	 бракониерите,	
които	унищожават	горите.
	 Десислава	 участва	 в	
конкурса	с	есето	„Съдбата	
на	 едно	 цвете“.	 По	 много	
красив	 начин	 тя	 описва	
срещата	си	с	едно	кокиче	
–	 предвестникът	 на	 про-
летта,	 и	 призовава	 всички	
млади	хора	и	деца,	както	и	
техните	родители,	да	пазят	
природата.
	 Вчера	в	училището	връ-
чиха	 пристигналите	 награ-
ди	на	двете	момичета	и	ги	
похвалиха	 за	 постижение-
то	 им	 под	 ръководството	
на	 Кристина	 Бочевска	 –	
учител	 по	 български	 език	
и	литература,	която	работи	
с	децата	в	Клуба	по	худо-
жествено	слово	по	проекта	
„Твоят	час“.	

Две нàциîнàлни нàãрàäи зà 
ученички îт ОУ „Ивàн Вàзîв"

Дървî зàтиñнà 2-ãîäишнî мîмченце, 
рîäителите му áили нàáлизî
	 Двегодишно	 момчен-
це	е	докарано	в	 габров-
ската	 болница	 „Д-р	Тота	
Венкова“	 в	 много	 теж-
ко	 състояние,	 съобщиха	
вчера	 от	 полицията.	 Във	
вторник,	13	юни,	вечерта		
детето	 е	 било	 настане-
то	 за	 лечение	 в	 хирур-
гичното	 отделение	 с	 че-
репно-мозъчна	 и	 гръдна	
травми,	 с	 опасност	 за	

живота.	 Лекарите,	 както	
е	 изискването	 по	 закон,	
са	 известили	 полицията	
за	 случая.	 Оттам	 прове-
ли	разследване.
	 Според	 първоначал-
ните	данни	момченцето	е	
пострадало	 по	 време	 на	
дърводобив	 в	 района	 на	
севлиевското	село	Сели-
ще.	

Продължава на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА

	 110	 деца	 от	 всички	
детски	 градини	 в	 Севли-
ево	 приключиха	 успешно	
първата	 година	 в	 обуче-
нието	 си	 по	 руски	 език,	
съобщи	 председателят	 на	
Общинско	 движение	 „Ру-
софили“	 Наташа	 Колева.	
Заедно	 със	 своите	 всеот-
дайни	преподавателки	Галя	
Рачева,	 Христина	 Марино-
ва,	 Светлана	 Петрова	 и	
Оксана	 Цуркан	 те	 усвоя-
ваха	руските	думички,	учи-
ха	 стихчета	 и	 песнички,	
танцуваха	руски	танци,	за-
познаха	се	с	руски	 тради-
ции,	 празници	 и	 обичаи,	
потопиха	 се	 в	 необятния	
свят	 на	 руската	 култура.	
Своите	 знания	 и	 умения	
малчуганите	 показаха	 във	

фестивала	 за	 руска	 пое-
зия,	 песни	 и	 танци	 „Пусть	
всегда	 будет	 солнце!”,	 в	
празниците	 за	 посрещане	
на	 Дед	 Мороз	 и	 Масле-
ница,	 в	 международния	
интернет	конкурс	за	рисун-
ка	 „Обичам	моята	Родина!	
-	 Я	 люблю	 свою	 Родину!”,	
както	 и	 в	 заключителното	
занятие	пред	своите	роди-
тели	в	края	на	учебната	го-
дина,	обясни	още	тя.	Като	
награда	за	положения	труд	
и	 старание	 през	 годината	
децата	 получиха	 красиви	
дипломи	и	полезни	книжки	
на	руски	език,	които	ще	ус-
пеят	да	прочетат	в	бъдеще,	
ако	 продължат	 изучаване-
то	 на	 езика	 на	 Пушкин.	
А	 такова	 обучение	 в	 пър-
ви	 клас	 отново	 предлагат	
СУ	 „Васил	 Левски”	 и	 ОУ	

„Стефан	Пешев”.	За	седма	
поредна	 година	 деца	 от	
всички	 детски	 градини	 в	
Севлиево	 изучават	 руски	

език	по	инициатива	на	НД	
„Русофили“	 и	 с	 подкрепа-
та	 на	 МОН.	 Обучението	
по	 руски	 език	 в	 детските	

градини	е	възможно	с	фи-
нансовата	помощ	на	„Иде-
ал	 Стандарт-Видима“,	 „М-
прес“,	„Хелиос“,	„Спектър“.	

Оáучениетî пî руñки език приключихà 110 äецà в Севлиевî
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 - С какво Ви впечатли 
годишният доклад за но-
вите наркотици?
	 -	Всяка	година	в	Евро-
па	 се	 прави	 годишен	 до-
клад	за	наркотиците,	който	
се	 изготвя	 от	 Центъра	 за	
мониторинг	на	наркотици	и	
зависимости,	 който	 се	 на-
мира	в	Лисабон.	Миналата	
година	 аз	 бях	 единстве-
ният	 български	 журналист	
при	 представянето	 му	 в	
Лисабон.	 Тази	 година	 той	
беше	 представен	 без	 при-
съствието	на	журналисти	в	
Брюксел	пред	Европейска-
та	 комисия.	Аз	 го	 проучих	
внимателно.	 Забележител-
ното	 в	 него	 е	 констата-
цията,	 че	 за	 трета	 поред-
на	 година	 се	 увеличават	
смъртните	случаи	в	Европа	
и	 те	 са	 8600.	 На	 водещо	
място	 сред	 причинителите	
е	 хероинът,	 както	 по-ра-
но,	 но	 в	 няколко	 от	 ев-
ропейските	 страни	 са	 ре-

гистрирали	 метадона	 като	
водещо	 вещество.	 Става	
дума	 за	 Дания,	 Исландия,	
Хърватия.	 В	 доклада	 се	
проследява	 обстановката	
с	употребата	на	наркотици	
във	 всички	 страни-членки	
на	 ЕС,	 плюс	 Норвегия.	 В	
Западна	 и	 Южна	 Европа	
се	 запазва	 водещото	 на-
чало	на	кокаина,	а	у	нас	в	
Източна	и	Северна	Европа	
водещи	 са	 амфетамините.	
Има	 лека	 промяна	 и	 при	
дизайнерските	дроги	 –	 но-
вите	 вещества,	 които	 се	
произвеждат	в	Китай	и	се	
разпространяват	по	Интер-
нет.	При	тях	се	регистрира	
известен	 спад	 на	 произ-
водството.	 Те	 регистрират	
непрекъснато	някаква	про-
мяна	на	молекулите	с	мно-
го	 малко,	 колкото	 да	 из-
бегнат	 ударите	 на	 закона.	
И	 ако	 по-миналата	 годи-
на	 са	 генерирани	 90	 нови	
вещества,	 през	 миналата	

година	 са	 66.	 Но	 макар	 и	
намалени,	 всяка	 седмица	
и	дори	по-често	се	появява	
по	едно	ново	вещество.	Те	
са	 много	 опасни,	 защото	
никой	не	знае	какво	съдър-
жат,	какво	причиняват,	как-
ви	 са	 трайните	 последици	
от	употребата	им.	Разпрос-
траняват	 се	 чрез	 Интер-
нет	 през	 така	 наречената	
„тъмна	 мрежа“,	 където	 не	
може	да	се	проследи	раз-
пространителят.	У	нас	също	
регистрираме	 повишение	
в	 употребата	 на	 тези	 ди-
зайнерски	 дроги,	 най-вече	
сред	 учениците.	 Има	 дори	
смъртен	 случай	 от	 така	
наречения	 „Чай“.	 Продъл-

жаваме	 да	 наблюдаваме	
психотични	 епизоди	 при	
деца,	 които	 ги	 употребя-
ват.	 Лошото	 е,	 че	 когато	
бъде	закарано	такова	дете	
в	 Спешна	 помощ	 и	 те	 не	
знаят	 какво	 точно	 трябва	
да	правят.	Опитваме	се	да	
работим	в	тази	насока,	но	
е	 трудно,	 защото	 у	 нас,	 и	
по-рано	 съм	 го	 спомена-
вала,	 дете	 под	 18	 години	
няма	 къде	 да	 се	 лекува,	
няма	 детска	 психиатрия,	
която	да	го	вземе.
 - Вие имахте предло-
жение за законови про-
мени в това отношение. 
Какво стана с тях?
	 -	Аз	имам	такива	пред-

ложения	отдавна	–	още	от	
2006	 година.	 Тогава	 стиг-
нах	 до	 Правната	 комисия	
в	Парламента.	Четиринаде-
сет	депутати	от	всички	по-
литически	 сили	 го	 подкре-
пиха,	 но	 по-нататък	 никой	
не	искаше	той	да	се	прие-
ме.	Например	задължител-
ното	лечение	го	има	в	цяла	
Европа,	а	у	нас	го	няма.	У	
нас	само	наказват	употре-
бяващите	 наркотици.	 Сега	
ще	наказват	и	 тези,	 които	
шофират	 надрусани.	 Ние	
отдавна	 знаем,	 че	 хора,	
които	 употребяват	 нарко-
тици,	 шофират	 на	 пътя	 и	
са	 опасни	 за	 себе	 си	 и	
околните,	 но	 чак	 сега	 се	
реагира	и	то	пак	в	наказа-
телна	 посока.	 Според	мен	
трябва	не	само	да	го	нака-
жат	като	шофьор,	а	и	да	го	
задължат	да	се	лекува.	Но	
за	това	не	се	говори.
 - Непрекъснато се го-
вори, че се снижава въз-
растта, от която младите 
хора започват да пробват 
наркотици...
	 -	Винаги	сме	говорили,	
че	 е	 ниска	 възрастта,	 но	
никога	 не	 е	 била	 толкова	
ниска	 като	 сега.	Наистина	
е	много	трудно	с	тези	нови	
вещества,	които	изглеждат	
безобидно	 и	 се	 разпрос-
траняват	 по	 купони.	 Вече	
не	 са	 необходими	 сприн-
цовки,	 игли,	 обгорели	 лъ-
жици...	Този	декор	го	няма.	
Използва	 се	 нещо	 симпа-
тично,	 с	 личице,	 а	 води	
понякога	 до	 необратими	
последици.
 - В „Майки срещу дро-
гата“ имате за цел да по-
магате на родители на за-
висими в най-тежките им 
периоди. Какво правите 
сега?

	 -	Ние	продължаваме	да	
се	събираме	всеки	четвър-
тък.	 Идват	 нови	 родители,	
разговаряме	с	 тях,	 търсим	
нови	варианти.	Учим	ги	как	
да	 мотивират	 детето	 да	
отиде	 на	 лечение,	 къде	 и	
как	 да	 отиде	 на	 лечение.	
На	последната	сбирка	две	
семейства	 донесоха	 бон-
бони	 да	 се	 почерпим,	 за-
щото	бяхме	помогнали.	За	
мен	това	е	добре.	Единият	
случай	 беше	 за	 успешно	
настанен	на	лечение	в	Гер-
мания.	Другият	случай	е	за	
момче,	 за	 което	 през	 ми-
налата	 година	 беше	 голя-
мата	битка	за	него.	Родите-
лите	успяха	с	наша	помощ.	
Момчето	се	пребори	и	сега	
е	 завършил	 абитуриент,	
кандидат-студент	 и	 няма	 и	
помен	от	наркотиците.	Така	
че	 има	 и	 щастливи	 раз-
връзки,	 но	 много	 трудно	
се	 постигат.	 Но	 си	 струва	
човек	да	си	хаби	силите	за	
тях.
 - Говорим  и пишем 
по-малко за зависимости-
те. Дали защото вече са 
неизменна част от всеки-
дневието ни?
	 -	Мен	от	това	ме	беше	
страх	–	че	едно	зло,	кога-
то	 стане	 обичайно,	 вече	
никой	 не	 му	 противостои,	
защото	то	се	вписва	някак	
си	 в	 обществения	 портрет	
и	 си	викаме:	 „Да,	 бе,	 има	
такова	 нещо“.	 Стигнахме	
до	положението	да	изреж-
даме	наркоманите	като	ав-
тори	 на	 всякакви	 золуми.	
Вкарвайки	човека	в	такава	
категория,	 ти	 го	 обричаш,	
защото	зад	тези	думи	стои	
едно	семейство,	стои	дете,	
което	 не	 е	 било	 родено	
такова,	имало	е	заложби	и	
дарби,	имало	е	бъдеще...	

 - В Природоматема-
тическата гимназия ще 
участвате в среща с роди-
телите. Какво ще им каже-
те?
	 -	На	такива	места	обик-
новено	говоря	откровено	и	
се	стремя	да	бъда	полезна	
с	 моя	 опит	 –	 и	 личен,	 и	
колективен.	Става	дума	за	
родители	на	деца	в	седми	
клас,	 а	 това	 е	 идеална-
та	 възраст,	 при	 която	 ро-
дителите	 вече	 трябва	 да	
са	 подготвени,	 защото	 в	
днешния	 свят	 това	 е	 една	
много	 реална	 опасност.	 И	
колкото	 по-рано	 се	 види,	
толкова	 по-добре	 –	 ще	 се	
вземат	 мерки	 и	 ще	 бъ-
дат	 по-ефективни.	 Убедила	
съм	се,	че	хората	нищо	не	
знаят.	И	 това	е	нормално.	
Въпросът	е	веднага	да	мо-
гат	да	отидат	някъде,	за	да	
получат	компетентен	съвет,	
а	у	нас	е	трудно	да	напра-
виш	това	нещо.
 - В Габрово има с кого 
да се посъветват в Общин-
ския съвет по наркотични 
вещества.
	 -	 Много	 добри	 думи	
мога	 да	 кажа	 за	 предсе-
дателя	 на	 този	 общински	
съвет	 Габриела	 Йосифова	
и	 нейните	 колежки,	 защо-
то	 от	 години	 работим	 с	
нея.	 Това	 е	 една	 система	
от	превантивни	центрове	в	
страната,	 която	 работи	 по	
различни	начини.	На	места	
се	 изживяват	 като	 „пио-
нерски	 дом“,	 който	 няма	
никаква	 връзка	 с	 нарко-
маниите.	 Тук,	 в	 Габрово,	
нещата	 са	 много	 реални,	
ефективни.	Габриела	Йоси-
фова	 има	 идеи	 и	 ги	 реа-
лизира	и	мисля,	че	е	шанс	
за	 Габрово	 да	 има	 такъв	
човек.

Веñелинà Бîжилîвà: „Имà и щàñтливи рàзвръзки при нàркîтиците, нî мнîãî труäнî ñе пîñтиãàт”
НАДЕЖДА ТИХОВА

 Сдружението „Майки срещу дрогата“ в Стара Загора с 
председател Веселина Божилова от години работи с Общин-
ския съвет по наркотични вещества в Габрово. И в момента 
сдружението е включено в габровски проект за превенция на 
употребата на наркотици. С учениците и техните родители 
от Природоматематическата гимназия, която е пилотно 
училище за реализирането на дейностите, се провеждат 
срещи, разговори, анкети и различни тренинги с идеята да 
се тества използваната методика и на полски специалисти 
и тя да се приложи и в други учебни заведения. Веселина 
Божилова, журналист по професия и габровка по произход, 
се включи в срещите с родители, които можаха да научат 
интересни подробности за сблъсъка на „Майки срещу дрога-
та“ с истинската напаст - наркоманията, с ада, през който 
минават децата им, докато стигнат до лечението и надеж-
дата да се изчистят от дрогата. С Веселина Божилова сме 
разговаряли неведнъж. Този път обаче тя започна интервю-
то с резултатите, посочени в научния доклад за употребата 
на новите наркотици. Къде е мястото на България в него 
и кои са последните тенденции в употребата на дрога? По 
темата е интервюто с Веселина Божилова.

	 Регионален	 историче-
ски	 музей	 –	 Габрово	 ор-
ганизира	 за	 поредна	 го-
дина	 празник	 на	 старата	
градска	песен	под	надслов	
с	 „С	 песен	 на	 сърцето”.	
През	 години	 празника	 се	
утвърди	в	областта	и	стра-
ната.	В	осмото	му	издание	
ще	 вземат	 участие	 14	 во-
кални	 групи	 и	 състави	 от	
цялата	 страна,	 3	 индиви-
дуални	изпълнения	и	един	
дует.
	 Събитието	 ще	 се	 про-
веде	пред	емблематичната	

Дечкова	 къща,	 на	 17	 юни	
2017	 г.	 от	 10:00	 часа.	 Не-
гов	 организатор	 е	 Регио-
нален	 исторически	 музей	
–	Габрово.
	 Габровци	 и	 гостите	 на	
града	ще	имат	възможност	
да	 се	 насладят	 на	 един	
позабравен	 стил,	 носещ	
едно	 приповдигнато	 на-
строение	и	много	усмивки.
При	 влошени	 атмосфер-
ни	 условия	 събитието	 ще	
се	 проведе	 в	 сградата	 на	
РИМ	–	Габрово	на	ул.	„Ни-
колаевска“	№	10.

VIII Нàциîнàлен музикàлен 
прàзник „С пеñен нà ñърцетî”

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Рекордьорът	 на	 Гинес	
Максим	 Брекман	 от	 Бел-
гия	 дари	 на	 SOS	 Детски	
селища	в	Трявна	20	хиляди	
евро,	за	да	обнови	спорт-
ните	и	детски	площадки	на	
открито.	Той	ще	пристигне	
на	 място,	 за	 да	 открие	
новите	придобивки	на	спе-
циална	церемония	с	много	
гости	 на	 19	 юни	 от	 10,30	
часа.	
	 А	малчуганите	от	Тряв-
на	 ще	 имат	 привилегия-
та	 да	 участват	 в	 неговите	
открити	 уроци	 по	 тенис	
на	 корт.	 Очаква	 се	 тога-
ва	 в	 Трявна	 да	 дойде	 и	

г-н	 Бауман	 от	 Германия,	
който	пък	ще	връчи	чек	в	
подкрепа	 на	 младежите	 в	
центровете	за	настаняване	
от	семеен	тип	във	Велико	
Търново	и	Габрово.
	 „Историята	 започва	
през	 миналата	 година	 -	
разказа	 директорът	 на	
Детското	селище	в	Трявна	
Иван	Христофоров.	 -	Мак-
сим	 Брекман	 от	 Белгия,	
треньор	 по	 тенис	 на	 корт	
от	 академията	 на	 Ким	
Клайстерс	–	известна	бел-
гийска	тенисистка	от	близ-
кото	минало,	оттеглила	се	
от	 корта,	 поставя	 рекорд	
на	 Гинес	 като	 играе	 не-
прекъснато	 40	 трисетови	

мача.	 Неговите	 партньори	
в	събитието,	както	и		зри-
телите	 са	 внасяли	 сред-
ства,	 за	 да	 подпомогнат	
неговото	 явяване	 за	 този	
рекорд.	 Той	 обявил	 пред-
варително,	 че	 събраните	
пари	ще	бъдат	използвани	
за	реновирането	на	спорт-
на	 площадка	 и	 детските	
игри	 на	 открито	 в	 SOS	
Детски	 селища	 в	 Трявна,	
България.	От	представени-
те	няколко	проекта	от	SOS	
Киндердорф	 Интернацио-
нал	 г-н	 Брекман	 харесал	
нашия,	може	би	защото	е	
свързан	със	спорта.“
	 Дарените	пари	за	реа-
лизацията	на	проекта	били	

преведени	 тази	 пролет.	
За	 изпълнител	 била	 из-
брана	 габровската	 фирма	
„Пътстрой“.	 Тя	 подменила	
асфалтовото	 покритие,	
направила	 допълнителен	
път,	 монтирала	 предпазни	
мрежи	 и	 парапети	 и	 т.	
н.	 В	 момента	 обектът	 все	
още	се	довършва	–	люлки	
и	 катерушки	 се	 почистват	
и	 боядисват.	 За	 тяхното	
обновяване	 селището	 ще	
получи	 още	 едно	 дарение	
–	от	доброволен	труд.	Със	
своя	 труд	 в	 петък	 в	 до-
вършителните	 работи	 ще	
се	 включат	 директорите	
на	 северните	 клонове	 на	
Райфайзен	банк.	

Рекîрäьîрът нà Гинеñ Мàкñим Брекмàн 
пîмàãà нà SOS Детñки ñелищà в Трявнà

продължава от стр. 1
Било	 е	 затиснато	 от	 пад-
нало	дърво.	
	 Полицаите	 установили,	
че	инцидентът	е	възникнал	
на	13	юни	следобед	в	при-
съствието	на	неговите	ро-
дители	и	близки	роднини.	
	 Работата	 по	 цялостно-
то	 изясняване	 на	 случая	
продължава,	 в	 Районното	
полицейско	 управление	 в	
Севлиево	 е	 образувано	
досъдебно	производство.

Дървî зàтиñнà 
2-ãîäишнî мîмченце, 
рîäителите му áили 
нàáлизî

Георги	 Маринов	 на-
прави	 обстоен	 анализ	 на	
образователната	 инфра-
структура	 на	 територията	
на	 област	 Габрово.	 Ко-
ментирани	 бяха	 въпроси,	
касаещи	 общински	 и	 дър-
жавни	училища.	

Пред	 областния	 упра-
вител	началникът	на	РУО	
говори	 и	 за	 резултатите	
от	 външното	 оценяване	
като	 определи	 за	 много	
добро	 представянето	 на	
четвъртокласниците	 и	 по-
вишаване	 резултатите	 на	
седмокласниците	 в	 срав-
нение	 с	 предходните	 три	
години.	

Това	 той	 отдаде	 от	
една	 страна	 на	 добре	
направените	 училищни	
учебни	планове	и	тяхното	
изпълнение,	 а	 от	 друга	
и	 на	 различните	 проекти	
и	 извънкласни	 дейности,	
в	 които	 участват	 всички	

училища,	което	по	думите	
му	 допълнително	 повиша-
ва	 знанията	 и	 уменията	
на	 учениците.	 В	 хода	 на	
разговора	 бяха	 обсъдени	

въпроси,	свързани	с	дуал-
ното	обучение.	

Това	 беше	 основен	
акцент	 и	 от	 разговора	 с	
Ректора	 на	 ТУ	 –	 Габро-

во.	 Проф.	 Ила-
рионов	 определи	
като	 негативни	
тенденциите	 в	
средното	образо-
вание.	

Системата	 на	
образованието	
е	 един	 цялостен	
цикъл,	 който	 ако	
има	 проблем	
в	 един	 от	 ком-
понентите,	 ще	
рефлектира	 и	
върху	 другите	 –	
счита	 Ректорът.	
Друго	 предизви-
кателство,	 пред	
което	 са	 изпра-
вени	 в	 момента	
университетите,	
е	 свързано	 със	
Стратегията	 за	

развитие	 на	 висшето	 об-
разование	на	МОН,	която	
предвижда	 всеки	 универ-
ситет	да	обучава	студенти	

само	 по	 специалности	 от	
неговото	направление.

Проф.	Иларионов	 спо-
дели	 и	 своето	 виждане	
за	процесите	във	висшето	
образование	 като	 акцен-
тира	 най-вече	 върху	 биз-
нес	 ориентирано	 обуче-
ние.	

Към	 това	 ще	 се	 ста-
рае	университетът,	като	по	
думите	 на	 неговия	ректор	
учебните	 програми	 вече	
са	 хармонизирани	 с	 биз-
неса.	„За	да	има	по-голям	
резултат,	 трябват	 непре-
къснати	 контакти	 с	 биз-
неса	и	студентите	да	са	в	
реална	 работна	 среда“	 –	
категоричен	е	проф.	Райчо	
Иларионов.

По	 време	 на	 срещите	
бяха	 обсъдени	 още	 кон-
кретни	 въпроси,	 по	 които	
съвместно	с	областния	уп-
равител	 да	 се	 търси	 ре-
шение.

Демîãрàфñкà кризà, äелеãирàни áюäжети, 
нàвици и мîтивàция зà îáучение ñà прîáлемите
които бяха откроени от началника на РУО – Габрово Георги Маринов и ректора на Техническия  
университет проф. Райчо Иларионов по време на среща с областния управител Невена Петкова

„100 вести“ обя-
ви и реклама
066 810-410
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ХРИСТИЯНИ
Ангелският език според отците е гласът на сърцето, на благодатно-
то мълчание

ТОДОРКА МИРчЕВА,
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 

НА КМЕТСКО 
НАМЕСТНИчЕСТВО 

ЗЕЛЕНО ДъРВО

Описанието на случи-
лото се през изминалата 
събота започвам с раз-
казаното през годините 
от изселниците на села-
та от състава на няко-
гашната Топлешка общи-
на, от която произлиза 
днешното Кметство Зе-
лено дърво.

Село Тодорчета, част 
от състава на Паничар-
ска община, преминала 
после в Топлешка община, 
е дало много участници 
и хайдути в боевете за 
свободна България.

Дълбоко в Балкана, 
то е било подходящо 
място за четите на хай-
дутите. На това място 
са завардвали и отнема-
ли съдържанието на сул-
танската хазна, когато 
е преминавала за южната 
част на страната ни.

Нравът на балкан-
джиите от селата То-
плеш, Тодорчета, Дели-
джеците  всявал страх и 
турчин не смеел да оста-
не да нощува в тях.

През 1876 година в 
съвета на Габровското 
въстание войводата Цан-
ко Дюстабанов включва 
Тотю Иванов Хаджидосев 
от село Тодорчета, Георги 
Бочаров, Христо Конки-
лев, Пенчо Постомпиров, 
Димитър Бурмов, Христо 
Парашкевов, Цвятко Ка-
ролев, Никола Кавалов и 
М. Гешов.

Член на щаба и под-
войвода става Тотю Ива-
нов Хаджидосев. Външно 
имал прилика с войвода-
та Цанко Дюстабанов. 

По това време кме-
тът на Топлешка общи-
на Минчо Кисьов от село 
Недевци наредил на всич-
ки хора от селата да се 
включат в четническата 
дружина.

Организирана, дружи-
ната се разположила по 
хълмовете на село Тодор-
чета.

Тотю Иванов е из-
бран да бъде воевода на 
отряда в село Кръвеник. 
От 3 до 10 май 1876 го-
дина се сражавали срещу 
близо 1000 конници и хи-
ляди пешибозуци. За съ-
жаление, тяхното оръжие 
било от пушки кремъклий-
ки, при връх Марагидик 
от дъждовете се намок-
ря барутът им, Цанко 
Дюстабанов бива ранен, 
четниците решават да 
се разпръснат и всеки да 
търси спасение.

Цанко Дюстабанов 
успява да се добере до 
една плевня в село Бой-
новци. Както е известно 
от богатата ни история, 
сред народа е било осея-
но със страхливци и те 
предават Дюстабанов 
на турците. На 18 май 
1876 година е заловен и 
хвърлен в тъмница, а на 
30 май е откаран на съд 
в Търново, където е и обе-
сен.

Четниците Тотю 

Иванов, Христо Филев, 
който бил син на кме-
та на село Кръвеник, и 
Христо Конкилев стиг-
нали до село Тодорчета в 
местността Голям Осе-
нивец. Там един месец се 
укривали в колибата при 
овцете на Станю Стой-
нов. Станю, заедно с 
брат си Нено, подкрепял 
хайдутите с провизии, 
но турците разбрали за 
участието на хората 
от селото и изпратили 
башибозуци да избият 
населението и да опожа-
рят къщите им. 

Чорбаджи Илия Ви-
динлиев, виден габровец, 
бил член на турския съд. 
Неговата дума се чувала 
от каймакамина и се за-
стъпил  за тодоренци. 

Каймакаминът доста 
се поуплашил от наме-
сата на чорбаджията и 
веднага изпратил конник 
да предупреди ордата от 
башибозуци да не посяга 
на местното население. 
В местността Габриви 
рът заптиетата се обър-
кали и това ги забавило, а 
съответно и спасило хо-

рата, тъй като конникът 
успял да донесе разпоред-
бата на каймакамина. Тур-
ците много се ядосали, 
настанили се в къщите 
на тодоренци и ги нака-
рали да ги гощават, като 
пред всяка стоял по един 
пазач и дебнели да откри-
ят Тотю Иванов. 

На 29 май стар стил 
(9 юни) решили да отка-
рат Станю Стойнов 
при каймакамина Махмуд 
Ефенди и да го излъжат, 
че това е Тотю Иванов. 
Но замисълът им не ус-
пял, защото Махмуд 
Ефенди дни преди това 
си бил купил дърва от 
Станю и го разпознал. Оз-
лобени, заптиетата го 
вкарали в една стая и го 
пребили от бой, като му 
изкълчили и едната ръка, 
но той отново не издал 
четниците.

Докато са изтръг-
вали признания от него, 
братът на Станю Стой-
нов – Нено, успял да пре-
дупреди Тотю, че са ид-
вали турци, и той се пре-
местил в друга колиба в 
местността Могилата. 

На 9 юни 1876 годи-
на турците проследяват 
собственика на колиба-
та дядо Колю и залавят 
Тотю Иванов. Отрязват 
главата  му, показват 
я на баща му, след кое-
то я набучили на кол и я 
понесли из цялото село, 
докато стигнат в града.

Тялото на войводата 
е погребано в гробища-
та на село Тодорчета, а 
главата му е заровена в 
градските гробища.

Всяка година изсел-
ниците от долината 
на река Паничарка и Бо-
рущица се събират, за 
да почетат паметта 
на хората, дръзнали да 
се борят за правдата и 
свободата на народа си.

През 2016 година в 
село Тодорчета Христо 
Лалев Митев,  с помо-
щта на дарители, по-
строи параклиса „Света 
Троица“, който е в съсед-
ство с училището. Заед-
но с ценната помощ на 
художника Стефан Дра-
голов създадоха място, 
което да остане памет-
но за идните поколения.

Трудът, който и 

тази година положи 
Христо, беше немалко – 
прави го не за себе си, а 
за паметта на дедите 
ни и да се знае и пом-
ни от народа ни. Част 
от дарителите от клуб 
„Ленд Роувър Ентусиаст 
– България“ - Радослав 
Стефанов и Пламен Ге-
оргиев, продължават със 
своята приятелска и фи-
нансова подкрепа към на-
чинанието. 

Предстои да изгра-
дят кът за отдих в бли-
зост до Параклиса.

В прохладната боро-
ва гора отец Христо Чер-
венски от Габровското 
архиерейско наместни-
чество отново отслужи 
панихида в памет на геро-
ите за народна свобода 
на гроба на Тотю Иванов.

Нашите герои не са 
опустошавали земи, а са 
защитавали земи.

Героизмът не се нуж-
дае от възхвали – той 
има нужда от почит.

Това сториха и мал-
цината родолюбиви бъл-
гари, които бяха там. 

Снимки Автора

Героизмът не се нуждае от възхвала, а от почит
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На заседание от своя-
та редовна лятна сесия 
Светият Синод в пълен 
състав е взел решение, 
което се очакваше вече 
от няколко години - за на-
значаването на нов рек-
тор на Софийската ду-
ховна семинария „Св. Иван 
Рилски“. Новият ректор 
на Семинарията е архи-
мандрит Пахомий, игумен 
на Дивотинския манастир 
„Св. Троица”.

От понеделник Дими-
тър Костадинов е освобо-
ден от ректорския пост, 
на който бе назначен през 
2015 г. (а още от 2011 
година той бе изпълняващ 
длъжността).
 На 13 юни на вечерно-
то богослужение Българ-
ският патриарх Неофит 
заедно с членовете на Св. 
Синод назначи и въведе ар-
химандрит Пахомий (Лоза-
нов) за ректор на Софий-
ската духовна семинария 
„Св. Иван Рилски“.  На тър-
жествената служба взеха 
молитвено участие Вели-
котърновският митропо-
лит Григорий, Ловчански-
ят митрополит Гавриил, 
Варненският и Великоп-
реславски митрополит 
Йоан, който е и духовен 
надзорник на Семинария-
та, Неврокопският мит-
рополит Серафим, Старо-
загорският митрополит 
Киприян и Врачанският 
митрополит Григорий. На 
богослужението присъст-

ваха много свещеници, 
монаси и богомолци. Ве-
черното богослужение от-
служи свещеник Божидар 
Маринов в съслужение със 
свещеник Константин 
Цанков - ефимерии при ду-
ховната школа.  В края на 
вечерното богослужение 
Българският патриарх 
поздрави всички и пред-
стави архимандрит Па-
хомий пред духовниците, 
учителите, учениците и 
всички гости.  Той каза, 
че Св. Синод се е водел 
от желанието ректорът 

на семинарията да е ду-
ховно лице, което с много 
желание и труд да пое-
ме тази особено сериоз-
на длъжност. На свой ред 
новоназначеният ректор 
архимандрит Пахомий 
благодари. Той каза, че се 
изправя пред предизвика-
телство, но с радост ще 
изпълни това послушание. 
 „По пътя ще срещна 
много млади души, които 
да бъдат утвърждавани  
и възпитавани в Христа, 
но това не може да стане 
без Божията помощ, мо-

литвеното застъпниче-
ство на Св. Иван Рилски.“ 
Той каза, че ще се стреми 
да помага на децата във 
всяка тяхна нужда и ги 
помоли винаги да се об-
ръщат към него. В речта 
си призова учителите и 
родителите към единоми-
слие за добри резултати 
в образованието и възпи-
танието на учениците. 
Новоназначеният ректор 
архимандрит Пахомий за-
върши своето слово с бла-
годарност към всички за 
указаната подкрепа.

 В знак на внимание и 
за църковни заслуги Све-
тият Синод награди до-
сегашния ректор на Се-
минарията Димитър Кос-
тадинов с орден „Свети 
Климент Охридски“ първа 
степен. От своя страна 
г-н Димитър Костадинов 
благодари като каза, че 
винаги със смирение и 
труд се е стремял да из-
пълнява тежкото послу-
шание, което Св. Синод 
му е възложил.

Отец Пахомий е ро-
ден в София през 1978 г. 

Основно и средно обра-
зование придобива в Дра-
гоман. Постъпва в Диво-
тинския манастир и на 23 
юни 2002 г. е постриган 
за монах. Същата година 
на 12 октомври е ръко-
положен за йеродякон от 
тогавашния софийски ви-
карий Знеполски еп. Нико-
лай. На следващия месец в 
старинния столичен храм 
„Св. Петка” е ръкоположен 
за йеромонах. От 2002 г. 
е поел отговорностите 
на игумен на Дивотинска-
та света обител.

На 7 март 2015 го-
дина Негово Преосвещен-
ство Браницки еп. Григо-
рий, викарий на Софийския 
митрополит, посети Ди-
вотинската света оби-
тел и отслужи Св. Литур-
гия. С благословението на 
Негово Светейшество 
Софийския митрополит 
и патриарх Български 
Неофит по време на бо-
гослужбата еп. Григорий 
възведе в архимандрит-
ско достойнство игумена 
на манастира - отец Па-
хомий.

От 12 юни архимандрит Пахомий е новият 
ректор на Софийската духовна семинария

 Сръбската патриар-
шия изпрати последно 
предупреждение към Ру-
мънската православна 
църква да преустанови не-
каноничните действия на 
свои духовници на тери-
торията на Сърбия, като 
в противен случай ще 
преустанови общение с 
нея. Румънската църква не 
само продължава своето 
антиканонично нахлуване 
в СПЦ, но дори разширява 
тази си дейност в цялата 
юрисдикция на Сръбската 
църква, се казва в изявле-
нието на Сръбската пат-
риаршия. В противоречие 
с правилата на Църквата 
вече дълги години румън-
ски клирици работят в 
Тимошко, все по-често 
и в Браничевска епархия 

и на други места в реги-
она. На своето заседание 
през първата седмица на 
месец юни Св. Синод на 
СПЦ отново е разгледал 
този въпрос. Сръбските 
архиереи заявяват, че са 
готови да предприемат 
и най-трудната стъпка 
– прекратяване на евха-
ристийното общение с 
Румънската патриаршия.
    „Ако в най-близко бъде-
ще Румънската църква не 
преустанови своята не-
братолюбива и етнофиле-
тистка практика, Св. Си-
нод ще бъде принуден да 
направи трудна, но един-
ствено възможно стъпка 
– да прекрати богослужеб-
но и канонично общение 
с Румънската църква, до-
като тя не се върне към 

познание на правото.“
 Това е второто пре-
дупреждение към патри-
аршията в Букурещ след 
ескалацията на конфликта 
между двете църкви зара-
ди появата на румънски 
свещеници в епархиите 

в Източна 
Сърбия. Тези 
р у м ъ н с к и 
свещеници 
са клирици 
на епархия-
та Дакия и 
обгрижват 
румънските 
вярващи в 
о б л а с т т а 
на сръбски 
Банат. Духо-
венството 
от епархи-
ята често 
пресича Ду-

нав и извършва треби и 
в региона на Тимошко, въ-
преки че той е в юрисдик-
цията на СПЦ.
 Неотдавна Бачкият 
еп. Ириней коментира, че 
поведението на румън-

ската йерархия разкрива 
шовинистична злоупо-
треба с Църквата. Йеру-
салимската патриаршия 
също се сблъска с техни-
те неканонични действия 
в Йерихон. Подобни нах-
лувания има и в руската 
канонична територия, а 
в Молдова са образували 
паралелна църковна струк-
тура. Техните претенции 
се разпростират дори в 
Албания, като твърдят, 
че всички власи са румън-
ци, дори и цинцарите в 
Южна Албания. Има спор и 
с Българската църква, от-
ново по влашкия проблем.
 Досега Румънският па-
триарх Даниил не е от-
говорил на официалните 
обръщения от страна на 
сръбския Св. Синод.

Нека бъдем заедно в строежа на този храм, което да покаже 
нашата съпричастност в развитието на духовността на града ни. 
Нека покажем топлината на сърцата си не в думите, а в делата 
на добротворство. Нека помагаме не от външно благоприличие, 

а от вътрешна потребност на любов към другите. Така ще спазим 
завета, който ни остави Христос: “По това ще познаят всички, 
че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си” (Йоан 13:35)

Дарения за новостроящия храм 
“Св. Дамаскин, Онуфрий и всех мучеников Габровских” 

в квартал Младост, Габрово

За контакти: 0898760688 и 0878767078

Банка ДСК
Нова църква - кв. Младост

Банкова сметка: BG84STSA93000004960128

Сръбската патриаршия: Възможно е да 
прекъснем общение с Румънската църква

 Останките на голям 
ацтекски храм и цере-
мониално игрище бяха 
открити в мексиканска-
та столица, съобщиха 
медиите в страната и 
агенция „Ройтерс“. На-
ходката в Мексико сити 
дава по-добра представа 
как е изглеждал градът, 
преди да бъде завладян 
от испанците през XVI 
век. 
 При пристигането 
за завоевателите Тено-
чтитлан, столица на 

ацтекската империя, е 
смятан и за един от най-
големите градове в све-
та и описан в хрониките 
им.
 „С открития като 
това можем да покажем 
истинските местополо-
жения, позиционирането 
и размерите на всяка от 
структурите, описани 
в хрониките“, каза Дие-
го Прието от главния 
антропологичен и архео-
логически институт на 
страната.

В Мексико откриха ацтекски 
храм и ритуално игрище

 От 7 до 11 юни Бъл-
гария за първи път бе до-
макин на годишната сре-
ща на говорителите на 
Европейските епископски 
конференции, превърнала 
се в обичайна практика 
за Католическата църк-
ва през последните десе-
тилетия, съобщи офици-
алният сайт на Симеон 
Сакскобургготски.
 Това се случва в наве-
черието на първото бъл-
гарско председателство 
на Европейския съюз. 
Представителите на от-

делните църковни реално-
сти се събират да споде-
лят специфичния си опит 
в диалога с обществото 
при новата медийна кул-
тура, все по-забързания 
поток от информация, 
различните форми на кри-
зи от социален и хума-
нитарен характер, в кои-
то Църквата продължава 
и трябва да съумява да 
бъде проводник на благо-
вестието за всеки човек 
и за обществото като 
съвкупност от отделни 
лица.

 Сред темите на сре-
щата бе и десетгодиш-
ното членство в Европей-
ския съюз, реалностите 
и предизвикателствата 
пред страната.
 Н. В. Цар Симеон II под-
черта пред посетилите 
го в двореца „Врана” над 
40 делегати и лектори 
на конференцията положи-
телния опит на България 
да бъде част от един от 
най-елитните клубове 
на света - Европейският 
съюз. 
 Царят отбеляза, че 

нито една страна, неза-
висимо колко значима е 
в икономическо, истори-
ческо или културно от-
ношение, не би могла да 
просъществува сама в съ-
временния свят.
 На въпросите за пре-
дизвикателствата, на 
дневен ред пред Европей-
ския съюз, Царят сподели 
убеждението си, че пове-
чето процеси са комплекс 
от събития и личности, 
но построеното през 
последните 60 години е 
много и няма да бъде изгу-

бено. 
 Пред румънските гос-
ти и някои участници от 
страните, кандидати за 
членство в ЕС, Негово Ве-
личество изтъкна убеж-
дението си, че наличието 
на различни темпове или 
както биват наричани 
днес „скорости“, не озна-
чава непременно недос-
татък, защото всички 
страни, всяка една по 
отделно, като България 
има своята уникална зна-
чимост и незаменимост 
в общността.

Цар Симеон пред църковни делегати във „Врана”: 
“Никой не може сам в съвременния свят”
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НИКОЛАй ПОПОВ

	 Казват,	 че	 медалът	
винаги	 има	 две	 страни.	
Винаги,	 но	 не	 и	 в	 този	
случай.	Или	имаме	медал	
с	 много	 страни,	 или	 са	
няколко	с	по	две	страни.
	 Лицевата	 страна	 е	
трагедия,	 предизвикваща	
ужас,	 паника,	 объркване	
и	всички	останали	компо-
зита	 на	 понятието	 страх.	
Другата	 страна	 е	 мъка,	
жал,	 сълзи	 и	 прочие	 ха-
рактеризирани	 като	 съ-
причастност,	 а	 между	 тях	
двадесет	 и	 едно	 ангелче-
та,	 защото	 повечето	 са	
деца,	 запътили	 се,	 дай	
Боже,	 към	 един	 по-добър	
свят.
	 И	 се	 започва:	 ана-
лизи,	 пресконференции,	
мерки.	 Да	 се	 чуди	 човек	
как	 след	 всяка	 трагедия	
се	 появяват	 толкова	 зна-
ещи,	какво	е	трябвало	да	
се	направи.	
	 Порочният	кръг	се	за-
върта	 и	 избира	 за	 цен-
тър	 „Ислямска	 държава“.	
Лесно	 и	 удобно,	 нали?	
Дори	 самата	 „държава“	
се	 включва	 с	 изявления	
на	 някой	 лидер	 и	 „по-
ема	 отговорност“,	 окич-
вайки	 се	 с	ореола	на	от-
мъстители	 и	 мъченици	 на	
Аллаха.	 Възможно	 е	 да	
не	 съм	 „сведущ“	 по	 въ-
проса,	 но	 аз	 досега	 не	
съм	 чул	 някой	 да	 е	 оч-
ертал	 точно	 границите	 на	
тази	„държава,	някой	да	е	
охарактеризирал	 „общест-
вения	 ред“	 или	 макар	 и	
хипотетично	да	е	посочил	
правителстовто	 на	 същия	
този	 ИДИЛ.	 Парадоксът	
в	 случая	 е,	 че	 ние	 (имам	
предвид	широкия	запад	и	
недалечния	 изток)	 можем	
да	я	създадем	и	легитими-
раме.	 Другата	 мъглявина	
се	оказва	размитата	тран-
сграничност	 на	 същата	
тази	 „Ислямска	 държава“.	
Фактът,	че	нейни	„гражда-
ни“	 се	 оказват	 различни	
етноси,	 включително	 и	 от	
Балканите,	 прави	 нещата	
още	по-сложни.	
 Все по-често и леко-
вато нещата се насочват 
и обясняват с религиозен 
фанатизъм,	 с	 ислямски	
фундаментализъм	 и	 про-
чие	 уродливи	 форми	 на	
исляма.	 И	 това,	 естест-
вено,	 не	 е	 от	 днес.	 Що	
„кръстоносни	 походи“,	 ня-
кои	 от	 тях	 доста	 кървави	
и	 неоправдани,	що	 войни	
и	 кланета	 все	 за	 „вяра-

та“	 и	 от	 една-
та,	 и	 от	 другата	
страна.	И	как	не	
седнаха	„едните“	
да	 прочетат	 Ко-
рана	на	другите,	
а	тези,	„другите“,	
да	прочетат	Биб-
лията	на	„онези“.	
Тогава	 с	 почуда	
щяха	 да	 разбе-
рат,	 че	много	от	
„ценностите“	 на	
едните	 важат	 и	
за	другите	и	об-
ратно	-	много	от	
„греховете“	 са	
едни	и	същи.
	 Историята	 е	
отредила	 така,	
че	съвременната	
наука	 се	 „заче-
ва“	 точно	 в	 ис-
лямския	 свят	 по	
посока	 Кордоба	
и	 Ел	 Андалус.	
На	 тях	 дължим	
много	 в	 области	
като	 литерату-
ра,	 медицина,	
астрономия	 и	
най-важното	 –	
ма т ема т и к а т а	
(арабските	 чис-
ла).	 По	 ирония	
на	 съдбата,	 ние	
ги	 пренасяме	 в	
Европа,	 усъвър-
шенстваме	 ги	 и	
създаваме	 най-
вече	 кораби	 и	
оръжия,	 с	 кои-
то	 колонизира-
ме	 повече	 от	 половината	
свят.	Само	че	и	в	Библия-
та,	и	в	Корана	с	леки	раз-
лики	 в	 нюанса	 е	 речено,	
че	„когато	сееш	вятър,	то	
непременно	 ще	 пожънеш	
бури“.
	 Простете	 ми	 лекото	
историческо	 и	 теологи-
ческо	 отклонение,	 но	 то	
е	 важно,	 защото	 точно	
там	 някъде	 е	 генезисът	
на	така	наречения,	пак	от	
нас,	„трети	свят“.	
	 Все	по	посока	на	тех-
ническата	 революция,	 об-
хванала	 вече	 и	 Америка,	
още	 в	 XVIII	 век	 за	 света	
става	 ясно,	 че	 бъдещето	
ще	 зависи	 от	 енергоноси-
телите.	И	докато	в	начало-
то	 „парата“	 поддържа	 ня-
какво	равновесие,	то	неф-
тът	и	неговите	производни	
предопределиха	 бъдещето	
и	съдбата	на	десетки	поко-
ления	и	държави.
	 Стана	ясно,	че	богати-
те	 на	 залежи	 страни	 ще	
бъдат	ухажвани,	манипули-
рани,	 заплашвани,	 струк-
турирани	 и	 преструктури-

рани	от	силните,	които	по-
между	 си	 търсеха	 превес,	
скрит	 зад	 износ	 на	 идеи,	
технологии,	 социални	 мо-
тиви	и	какви	ли	не	дипло-
матически	 и	 политчиески	
хватки,	 свързани	 с	 едно	
-	„черното	злато“.
 Лошото дойде, когато 
и едните, и другите (Запа-
дът и Изтокът) започнаха 
да „изнасят революции“. 
Като	 днес	 помня	 Кадафи	
на	„Червения	площад“,	об-
лечен	с	черната	си	почти	
SS-вска	униформа.
	 Така	се	родиха	и	лиде-
ри	като	Хюсеин,	Хомейни,	
Саддам,	 Кадафи.	 Всички	
започнаха	да	ги	въоръжа-
ват	 по	 схемата	 „оръжие	
срещу	 петрол“,	 помпай-
ки	 самочувствието	 им	 на	
диктатори	 и	 всевластни-
ци.	Последните	 изградиха	
свои	 собствени	 режими	
и...	 излязоха	 от	 контрол,	
а	 това	 вече	 не	 се	 харес-
ваше	 на	 никого.	 Тогава	
най-силните	 и	 мощни	 във	
военно	 отношение	 –	 аме-
риканците,	 решиха	 да	 ги	
„демократизират“.	Пригла-

сяха	 им	 англичани,	 фран-
цузи	и	прочие	европейски	
държави.	Другите	 се	 пра-
веха,	 че	 не	 забелязват.	
Следвайки	логиката	на	де-
мокрацията,	 Саддам	 уви-
сна	на	бесилото,	макар	че	
и	досега	никой	не	е	дока-
зал	по	категоричен	начин	
наличието	 на	 складове	 с	
химическо	 оръжие,	 Када-
фи	беше	убит,	а	фракции-
те	в	Ирак	и	Либия	предиз-
викаха	небивал	терор.
	 Нима	 ЦРУ	 с	 огромния	
си	 технически	 потенциал	
и	 безспорно	 вещ	 анали-
заторски	 апарат	 не	 зна-
еше	 какво	 ще	 се	 случи	
между	 шиити	 и	 сунити.	
Може	 би	 МОСАД,	 които	
са	 абсолютно	 водещи	 в	
арабистиката,	 не	 са	 били	
наясно	 или	 пък	 руските	
специални	служби	са	про-
пуснали.	 Да	 не	 говорим	
за	един	от	бъдещите	све-
товни	хегемони	-	Китай,	за	
английските	 МИ	 и	 кои	 ли	
още	не.
	 Да,	 Саддам	 и	 Кадафи,	
меко	казано,	бяха	„непри-
емливи“,	 но	 може	 би	 точ-

но	 те	 бяха	 седнали	 вър-
ху	 капака	 на	 „Кутията	 на	
Пандора“,	а	когато	всички	
вкупом	 го	отвориха,	 лице-
мерно	 започнахме	 да	 се	
питаме	 защо	 така	 и	 откъ-
де	идват	злините.	Същите,	
които	отприщиха	това	зло,	
сега	 се	 надпреварват	 да	
изпращат	 съболезновател-
ни	 телеграми,	 изпълнени	
със	 съчувствие	 и	 бодряш-
ки	 оптимизъм,	 как	 обеди-
нени	ще	преборим	терори-
зма.
	 Ще	 преборим	 –	 вятър!	
Можем да борим нещо, 
което има лице и форми, 
но	когато	това	нещо	е	въ-
прос	на	болни	мозъци,	ко-
гато	понякога	възниква	от	
нищото	или	пък	от	страш-
но	много	неща	с	постоян-
но	 изменчив	 ъгъл,	 как	ще	
го	направим?
	 Само	 в	 Ирак	 са	 уста-
новени	около	400	джихади-
сти,	готови	да	се	„жертват“	
в	името	на	Аллах,	като	се	
взривят	 с	 традиционните	
коли-бомби.	Може	 да	 зву-
чи	 цинично,	 но	 това	 си	
е	 тяхна	 война.	 Те	 искаха	
„демокрация“.	 Сега	 да	 си	
плащат	вересиите.	Лошото	
е,	 че	 дори	 те	 започна-
ха	 да	 проумяват,	 че	 тази	
война	 не	 е	 само	 тяхна	 и	
че	 някой	 друг	 е	 запалил	
фитила	 и	 тръгват	 да	 си	
отмъщават.	По	този	повод	
„службите“	 отбелязват,	 че	
значителна	 част	 от	 тези	
400	 камикадзета	 по	 неве-
думи	пътища	е	изчезнала.	
Естествено,	 не	 се	 е	 „из-
парило“.	 Къде	 обаче	 се	 е	
установила?	
	 Дали	 не	 се	 е	 превър-
нала	 в	 така	 наречените	
„дремещи	 клетки“	 ерго,	
колко	 ли	 още	 Манчестъ-
ра	ни	чакат	само	от	тези	
400.	 Ами	 „имитаторите“	
единаци,	 които	 са	 още	
по-трудни	 за	 откриване	 и	
контрол.	Тези,	 които	 го	
правят,	 обикновено	 са	
аутсайдери,	 а	 несоциали-
зираният	 човек	 лесно	 се	
поддава	на	радикализъм.
	 Другите,	които	го	пра-
вят,	 са	 фанатизирани	 и	
може	 би	 пряко	 засегнати	
от	нашата	„демокрация“.
	 Казват,	 че	 историята	
е	 наука	 на	 победителите,	
а	 новините	 са	 средства	
на	богатите.	Кое	чуваме	и	
виждаме	ние?	За	30	секун-
ди	 трагедията	 Манчестър	
обиколи	 света.	 На	 30-та	
минута	знаехме,	че	има	21	
жертви,	 които	 за	 съжале-
ние,	 се	 увеличиха	 с	 още	

едно.	На	всеки	10	минути	
канал	 след	 канал	 съоб-
щаваха	 за	 хронологията	
на	 случилото	 се	 и	 после	
следващото	се.
	 Да,	 но...	 Ето	 го	 голя-
мото	НО.	
	 Без	 значение	 кой	 из-
стреля	 ракетите?	 Някой	
разбра	ли,	че	пак	същите	
грешки	 в	 Ирак,	 Либия	 и	
Сирия	със	същите	ракети,	
пак	без	значение	къде	са	
произведени	 и	 кой	 ги	 е	
изстрелял,	 буквално	 раз-
пиляха	 няколко	 конвоя,	
в	 които	 пътуваха	 старци,	
жени	и	деца	–	все	мирни	
хора?
	 Някой	 да	 се	 извини	
или	 да	 изпрати	 съболез-
нователна	телеграма,	а	то	
като	 се	 замислиш,	 и	 на	
кого	ли?
	 Това	ми	 напомня	 най-
великата	 за	 мен	 еколо-
гична	 теза:	 „Когато	 един	
джентълмен	 убие	 лъв	 –	
това	е	спорт,	но	ако	лъвът	
случайно	убие	него	–	това	
е	 жестокост“.	 Кое	 е	 по-
различното	 при	 нас.	 Ако	
някой	извърши	терористи-
чен	акт	в	„цивилизования“	
свят,	 това	 е	 жестокост,	
а	 когато	 ние	 ги	 убиваме,	
това	е	в	реда	на	нещата,	
а	 в	 най-лошия	 случай	 го	
отчитали	като	грешка.	
 Пак се питам: защо 
сме толкова озадачени 
и се чудим как се ражда 
фанатизмът?	 Личностни,	
социални,	 религиозни	 и	
куп	 още	 смесици	 от	 чув-
ства	 и	 надстройки,	 плюс	
купища	 пари	 и	 интереси	
формират	 фанатични	 док-
трини,	които	печелят	нови	
и	 нови	 привършеници.	
Стигнахме	 до	 онова,	 кое-
то	 народът	 ни	 е	 синтези-
рал	в	мъдрост	 -	 „Каквото	
си	 надробиш,	 това	 и	 ще	
ядеш“.
	 Ето	 защо	 в	 началото	
казах,	 че	 или	 този	медал	
има	много	страни,	или	ме-
далите	са	няколко.
	 Ще	си	призная,	 аз	не	
съм	 специалист	 по	 ара-
бистика.	 Дори	 не	 съм	
стъпвал	 в	 нито	 една	 от	
арабските	 държави,	 но	 с	
присъщата	си	„скромност“	
се	 сещам,	 че	 Карл	 Май	
също	 не	 е	 бил	 в	 Амери-
ка,	дори	не	е	помирисвал	
жив	индианец,	но	това	не	
му	 е	 попречило	 да	 напи-
ше	най-добрите	романи	за	
индианци.
 Това ме връща към 
заглавието. Защо Ман-
честър е поредното на-

чало на началото.	Затова	
отново	 и	 отново	 казвам,	
че	 тероризмът	 срещу	 не-
винни	 хора	 е	 чудовищен,	
безчовечен,	ужасяващ,	но	
все	таки	той	ни...	приспи-
ва.	 Странно	 звучи,	 но	 е	
истина!	 Той	 ни	 кара	 да	
хвърляме	 огромен	 човеш-
ки,	 паричен,	 технически	
и	 какъв	 ли	 не	 ресурс,	 за	
да	 се	 борим	 с	 него.	 Зап-
риличваме	на	помпейците,	
които	 втренчени	 в	 търка-
лящите	се	огнени	топчици	
от	 готвещия	 се	 да	 изриг-
не	 Везувий,	 пропускат	
да	 усетят	 и	 видят	 лавата,	
която	 ще	 ги	 погуби.	 Така	
ще	стане	и	с	нас,	ако	още	
сега	не	вземем	мерки.
 Европа се оказа обър-
кана,	 след	 като	 Меркел	
покани	 мигрантите.	 Око-
ло	 един	 милион	 успяха	
да	 деструктурират	 редица	
системи	и	създадоха	купи-
ща	 гранични	 главоболия.	
Ами	 онези	 два	 милиона,	
които	Ердоган	държи	като	
разменна	монета	и	не	на	
шега	рекетира	с	тях	„Ста-
рата	госпожа“.
 А тези мигрират или 
по-точно бягат, но не съв-
сем от войната. Оказа	се,	
че	за	по-голямата	част	от	
тях	 причините	 са	 социал-
ни,	 а	 домогванията	 са	 за	
добър	и	лесен	живот.
	 Големият	въпрос	е	как-
во	направихме	ние	с	този	
объркан	 вече	 регион.	 От-
говорът	 е	 -	 разглезихме	
го,	 колкото	 и	 странно	 да	
звучи.	 Научихме	 същите	
тези	араби,	а	и	други,	да	
живеят	от	петрола,	да	по-
лучават	дивиденти,	пенсии	
и	прочие	социални	благи-
ни.
 Петролът обаче не из-
вира.	 Рано	 или	 късно	ще	
намалее,	 докато	 накрая	
свърши.	 И	 тогава	 същите	
тези,	 за	 които	 сега	 се	
бием,	 същите,	 на	 които	
„привнасяме“	демокрация,	
ще	се	окажат	безинтерес-
ни	 и	 ненужни.	 И	 тогава	
гладни	 и	 озверели	 те	 ще	
тръгнат.	Онези	отвъд	Оке-
ана	 ще	 се	 оправят.	 Тези	
от	 „Евразия“	и	Азия	също	
ще	 са	 трудна	 „дестина-
ция“.	Остава	Европа.	Сега	
два	 милиона	 я	 тревожат,	
а	 после	 -	 200.	 Ето	 защо	
мисля,	 че	 спорадичният	
засега	 и	 разпилян	 теро-
ризъм	 е	 само	 началото.	
Онова,	 другото,	 може	 да	
се	окаже	края.
	 Боже!	Не	знаеш	колко	
се	моля	да	греша!

Мàнчеñтър - пîреäнîтî нàчàлî нà нàчàлîтî

Зàñлужàвà ли ñи инвеñтициятà 
в îтîпление нà пелети?
	 Да,	 заслужава	 си!	 Защото	 дава	 пре-
красна	 възможност	 да	 се	 автоматизи-
ра	 локалното	 отопление	 на	 апартамент,	
къща,	независимо	от	размера,	офис,	или	
хотел.	 Почти	 всеки	 от	 нас	 знае	 колко	
е	 трудно	 е	 да	 се	 отопляваш	 на	 дърва	 и	
въглища	 -	 независимо	 дали	 е	 с	 печка,	
котел	или	камина	с	водна	риза,	налага	се	
всекидневно	 изриване	 на	 кофи	 с	 пепел,	
зареждане,	разгаряне,	поддържане	на	оп-
ределена	температура.	Процесът	не	може	
да	се	контролира,	а	още	по	малко	да	се	
автоматизира.	Но	с	отоплението	на	пеле-
ти	 ще	 забравите	 за	 тези	 грижи.	 Сутрин	
няма	да	се	събуждате	в	студения	си	дом,	
вечер	няма	да	се		прибирате	в	студеното	
си	 жилище,	 и	 тепърва	 да	 се	 захващате	
с	 отоплението.	 Защото	 отоплението	 на	
пелети	е	автоматично	включва	горелката,	
подава	 пелети	 в	 котела	 във	 време	 оп-
ределено	 от	 вас,	 поддържа	 зададена	 от	
вас	 температура	 в	 помещенията,	 които	
отоплява.	 Зареждането	 на	 пелети	 в	 бун-
кера	и	лесно	и	удобно	и	става	веднъж	на	
няколко	дни.	Почиствате	котела	-	веднъж	
месечно.	А	 запасяването	 за	 цялата	 зима	
с	пелети	e	 	много	по-лесно	в	сравенние	
дори	 с	 нацепените	 дърва	 и	 чувалите	 с	
въглища.	 Отоплението	 с	 пелети	 е	 подхо-
дящо	във	всички	случаи	-	за	работещи,	за	
семейства	с	деца,	за	възрастни	хора.

ЦЕНИ за 2017 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF10	
суха	-	промо	цена: 1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	
помпа,	разширителен	съд	-	
промо	цена:	1850 лева..Пелетна камина GF24	 с	
помпа,	разширителен	съд	-	
промо	цена:	1950 лева..ПРОМО! GF 858 VIP пе-
летна горелка с	 мощност	
от	8	kw	до	58	kw, керамич-
на запалка,	 два	 подаващи	
шнека	 и	 автоматично	 ме-
ханично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	 Пелетна	 горелка	
Gf	45	+	Водогреен	котел	Gf	
25	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - цена: 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	котел	
Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - цена: 2980 лева.
Включва: Пелетна	 горелка	 Gf52	 +	 Водо-

греен	 котел	 Gf48	
+	 три	 врати	 +	
подаващ	 шнек	 +	
бункер	 за	 210	 кг	
пелети.
С И Н У С О И Д А Л Е Н .UPS ЗА ПЕЛЕТНИ 
КАМИНИ И ГОРЕЛКИ 
ОТ GOLDEN FIRE 450 
V/A. За	всички	клиенти,	
закупили	 наш	 продукт,	
промоционална	 цена	
от	 375	 лева. С две го-
дини пълна гаранция!. Продуктите на 
GOLDEN FIRE се по-
ръчват за изпълне-
ние след попълване 
на заявка, която се 
изпълнява за срок от 
две седмици. В цена-

та на базисните модели не влиза транспорт, а на 
пелетните камини с помпи и разширителен съд 
и на водогрейните котли - монтажът към вече 
изградена система за отопление. .Предлагаме проектиране и изграж-
дане на цялостна система за отопление 
на пелети. .Транспорт - 80 лв.; Монтаж - 170 лв.

GOLDEN FIRE
OТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ

в Габрово 
и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, 
ДОСТАВя, МОНТИРА
ПОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753
066 810 410
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

Вземете 
Вашата 
златна 

топлина 
от 

Golden Fire 
в Габрово!

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат 
и на ИЗПЛАЩАНЕ с оскъпяване 1% 
на месец за срок от 12 до 48 месеца. 

Пелетнà кàминà 30 кВт ñàмî зà 2250 левàпълна автоматизация на горивния процес, доставка  до 48 часа



15 юни 2017 г.6

раБота преДлага

„принЦ“ ооД раз-
ширЯва произвоД-
ството и наема: ши-
ваЧи с опит - 900-
1150 лв.; шиваЧи 
- 750-850 лв.; кроЯЧ 
на кожа  -  550-
950 лв.; раБотниЦи 
ръЧни операЦии - 
550-950 лв.; ЧистаЧ 
на произвоДствени 
поМеЩениЯ - 550 
лв. Възнаграждения-
та са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. Справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 24]

асистент с добър англий-
ски език за работа вкъщи 
се търси на тел. 0885/977-
195. [22, 18]
готваЧ/ка за Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 18]
аквапарк в Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-

дов договор и осигуровки. 
отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 17]

„иМпулс“ аД - 
гаБрово търси да на-
значи спешно тех-
нолог програМист 
на Машини с Цпу с 
наЧална заплата от 
2500 лева. ние пред-
лагаме: 1. Работа в 
екип от млади, амбици-
озни хора и доказани 
професионалисти. 2. 
допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [26, 13]

птиЦекланиЦа „ге-
парД“ оод търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност, обезкос-
твач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 13]
завеДение търси гот-
вачки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 8]
раБотник за метанстан-
ция в град габрово се тър-
си на тел. 0893/393-308. 
[11, 10]
техник „систеМи за си-
гурност“ се търси на тел. 
0888/732-591. [11, 10]
коМпаньонки за гер-
мания срещу добро запла-
щане се търсят на тел. 
+4915166703332. [11, 9]
хранителни стоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 9]
автоМонтьори се тър-
сят на тел. 0888/415-311. 

[11, 8]

ФирМа търси Мон-
тажник за PVC и Al 
ДограМа. Справки на 
тел. 0888/255-318. 
[11, 9]

„топ сервиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 8]
МеБелна ФирМа „Лукс-
90“ Еоод търси да назначи 
мебелисти и шлайфист (бо-
яджия), шприцьор. Справки 
на тел. 0886/33-29-68 - гр. 
габрово. [12, 8]
автоМивка търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 7]
завеДение за бързо хра-
нене в Черноморец търси 
персонал. Справки на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [5, 5]
„капка“ ооД - габрово, 
бул. „Трети март“ 87, търси 
шивачка. Твърда заплата, 
отлични условия. Справки 
на тел. 0889/506-941. [7, 
7]
завеДение за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 7]
проДаваЧ-консултант в 
мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 7]
МеБелна ФаБрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 7]
каМериерка, готваЧ/
ка, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 6]
пиЦариЯ „МаниЯ“ търси 
сервитьори, пицари. Справ-
ки на тел. 0899/161-663. 

[11, 6]
ФирМа „алФриДа-пеев“ 
търси работници в произ-
водството. осигурен транс-
порт и прилично заплаща-
не. Сутрин в офиса до 8.30 
часа, тел. 066/87-88-33. 
[11, 6]
ФирМа търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 5]

ФирМа „ДиМас“ ад 
набира работници на 
следните длъжности: 
шоФьор на товарен 
автоМоБил и раБот-
ник строителство. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [7, 
5]

регионален историЧе-
ски музей - габрово наби-
ра работници за археоло-
гически разкопки. Заявле-
ния - ул. „николаевска“ 10. 
Тел. 066/809-767 [6, 3]
хора за работа в герма-
ния - шофьорска книжка, 
до 40 години, се търсят на 
тел. 0888/456-477. [5, 3]
тпк „Балкан“ търси да 
назначи: 1. Шивачки; 2. 
гладачки; 3. Банцигар; 4. 
Ръчник. Телефон за връзка: 
0877/826-140. [4, 3]
търсиМ шоФьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 3]
поМоЩник в кухня (са-
латиер) се търси на тел. 
0887/376-674. [5, 3]
пастир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 

[5, 3]
МиЯЧка на 4 или 8 часа 
- тел. 0878/966-222. [5, 3]
ФирМа търси междуна-
родни шофьори за прицепи 
и бусове за България - EU. 
Справки на тел. 0888/321-
644. [4, 2]
Масажистка и козметич-
ка търси тел. 0877/240-
584. [4, 2]
ФирМа търси стругари, 
фрезисти, шлайфист. Може 
и пенсионери. добро за-
плащане и отлични усло-
вия на труд. Телефон за 
контакт: 0888/300-593 - г. 
генев. [6, 2]
ФирМа търси млади 
мъже от 17 до 40 години, 
за да ги обучи за работ-
ници в металообработва-
нето. Телефон за контакт: 
0888/300-593 - г. генев. 
[6, 2]
пастир в село донино - 
700 лв., се търси на тел. 
0879/645-245. [6, 2]
Битово завеДение търси 
да назначи помощник-сер-
витьор със стартова запла-

та 500 лв., сервитьор със 
стартова заплата 650 лв. 
Справки на тел. 0888/310-
981 и 0887/002-030. [10, 
2]
„вернаДа“ еооД - село 
горна Росица набира ра-
ботници - мъже и жени, за 
производство. Справки на  
тел. 0885/204-770. [6, 1]
завеДение в центъра тър-
си да назначи готвач за 
дневна смяна. Справки на 
тел. 0898/571-080. [3, 1]
жена за помощ в гра-
дината се търси на тел. 
0876/373-273. [2, 1]
жена от района на Бички-
ня за почистване на вход 
от блок два пъти месечно 
се търси на тел. 0888/576-
167. [5, 1]
ФирМа търси майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 1]

взаиМопоМоЩ
жена за взаимопомощ на 
село търси 0877/243-413. 
[5, 2]

проДава Машини
ЯрМоМелка се продава 
на тел. 0878/600-370. [3, 
3]
Баланс Машина и мон-
таж и демонтаж машина 
за гуми се продават на 
тел. 0884/005-537. [3, 1]

проДава Материали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 8]
тръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]

палети проДава
палети - 5 лв. - 
0878/24-05-06. [11, 7]

проДава разни
Цистерна за го-
риво - 0.75 куб. м; 
1.00/0.50/1.50 м; лама-
рина - 4 мм, гърлови-
на за пълнене, канелка 
1/2, винкелна постав-
ка се продават на тел. 
0890/139-359. [11, 9]
пералнЯ, Фризер, съдо-
миялна, печки - готварска 
и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 3]
Цистерни - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 2]
Манекени за магазин 
за дрехи, обзавеждане - 
луксозно, за магазин за 
дрехи, щендери се прода-
ват на тел. 0894/799-107. 
[3, 1]
Два контеЙнера - от-
лични, се продават на 
тел. 0884/005-537. [3, 1]

търгове
регионален историЧески музей - габрово оБЯ-
ВЯВа: ЗаПоВЕд № 112/07.06.2017 г. на дИРЕК-
ТоРа на РИМ - гаБРоВо За  ПУБЛИЧно оПо-
ВЕСТЕн КонКУРС За оТдаВанЕ Под наЕМ на:  
обособена част от имот, представляваща Билкопро-
давница, находяща се в дечковата къща, на ул. 
„опълченска“ № 8, с полезна площ 35,00 кв. м, при 
начална конкурсна цена 50,00 лв. (петдесет) лева, 
без ддС. Срок на договора - 5 (пет) години. дата и 
час на провеждане на конкурса: 28 юни 2017 г. от 
15.00 часа. Закупуване на конкурсна документация: 
от 15 юни 2017 г. до 27 юни 2017 г. Конкурсната 
документация се закупува от счетоводството на РИМ 
- габрово, на последния етаж в сградата на ул. „ни-
колаевска“ № 10. За допълнителна информация: РИМ 
- габрово, тел.  066/809-767 [1, 1]

ИВАН НЕНОВ

	 Ако	 анализираме	
обективно	 проведените	
през	последното	столетие	
референдуми	 в	 България,	
бихме	 направили	 извода,	
че	 каквато	 е	 държавата,	
такива	са	и	референдуми-
те,	и	че	обратното	също	е	
вярно.	 (Една	 от	 многото	
причини	да	не	сме	стана-
ли	 „Швейцария	 на	 Балка-
ните“.)	Последният,	шоуре-
ферендум,	също	не	прави	
изключение.	 Неслучайно	
водещи	по	петиции	и	вся-
какви	 -ози	 коментираха,	
но	 си	 спестиха	 оценки-
те,	 за	 да	 не	 си	 навлекат	
гнева	 на	 вносителите	 и	
да	 бъдат	 омаскарени.	 Не	
чухме	мнението	и	на	инте-
лектуалния	елит.	Може	би	
само	 Светозар	 Гледачев	
си	 позволи	 да	 публикува	
„10	 от	 многото	 лъжи	 за	
референдума“	 (в.	 „Стан-
дарт“,	24.11.2016	г.).	
 От началото на тази 
година вносителите 
предприеха стратегия в 
атакуващ стил	 (предава-
нето	от	19	януари	2017	г.).	
Първо	 сценаристите	 от-
стреляха	 словесно	 новия	
президент	 (поради	 лип-
са	 на	 портрет,	 както	 с	
президента	 Плевнелиев)	
за	 встъпителната	 му	 реч	
пред	Народното	събрание	
без	 подкрепа	 на	 рефе-
рендума:	„Речта	на	Румен	
Радев	е	като	селфитата	на	
Валери	 Божинов	 –	 също	
като	 тях	 буди	 недоуме-
ние...	 от	 уважаван	 летец	
в	българската	авиация	Ру-
мен	Радев	се	превърна	в	
стюардеса	на	самолет“.
 Оценката за стария 
(43-ти) парламент също 
е категорична:	 „В	момен-
та	 имаме	 парламент	 от	
национални	 предатели	 и	
имаме	президент,	който	в	
случая	се	държи	като	на-
ционален	 предател“.	 Сце-
наристите	 явно	 бързо	 са	

забравили,	 че	
този	парламент	
от	 „национал-
ни	 предатели“	
само	преди	ня-
колко	 месеца	
със	 131	 гласа	
„за“	 и	 само	 18	
против	 утвърди	
всичките	 шест	
въпроса,	 пред-
ложени	 за	 ре-
ферендум.
	 Прогнозата	
за	 новия	 (44-
ти)	 парламент	
също	 е	 кате-
горична	 –	 ще	
бъде	 „по-лош	
от	 настоящия“.	
И	 какво	 след-
ва:	 „Ако	 това	
продължи	 по	
този	 начин,	
след	 това	 се	
стига	 до	 ре-
в о л ю ц и о н н и	
действия“.	 Така	
че	 днешният	
„по-лош	 пар-
ламент“	 трябва	
да	избира	меж-
ду	 революция-
та,	 парламен-
таризма	 или	
нещо	друго.
 Да при-
помня и някои 
резултати	 от	
референдума	 –	
най-много,	 но	 само	 36%	
от	имащите	право	на	глас	
са	 отговорили	 с	 „да“	 за	
намаляване	на	субсидията	
до	 1	 лев.	 (Ако	 предло-
жението	 беше	 „без	 лев“,	
може	 би	 процентът	 щеше	
да	бъде	по-голям.)

Бълãàрия ñъñ ñветîвен 
рекîрä в референäум

	 Годината	е	1962.	С	мно-
го	труд	и	няколко	петилет-
ки	 в	 съкратени	 срокове	
преваляме	 построяването	
на	 „социализма“	 в	 Бъл-
гария.	 Откъм	 Съветския	
съюз	вече	се	откриват	хо-
ризонтите	 на	 комунисти-

ческото	 общество	 и	 дър-
жавното	 ни	 ръководство	
предприема	 спешни	 мер-
ки	 за	 бъдеща	 готовност.	
VI	конгрес	на	БКП	издига	
идеята	 за	 нова	 консти-
туция.	 След	 още	 няколко	
конгреса	 и	 два	 мандата	
на	 Народното	 събрание	
параментарна	 комисия	
под	 ръководството	 на	То-
дор	 Живков	 изготвя	 про-
ект	за	нова	конституция	и	
с	решение	от	30	март	1971	
г.	 го	 публикува	 за	 всена-
родно	 обсъждане.	Офици-
алните	данни	сочат,	че	за	
по-малко	от	месец	са	про-
ведени	 30000	 събрания	 с	
повече	от	 3	 000	 000	 учас-

тници,	които	са	направили	
14	000	предложения.	Само	
нашият	 конструктивен	 от-
дел	в	завод	„Промишлена	
електроника“	 проведе	 две	
обсъждания,	 на	 които	 се	
надпреварвахме	 да	 пра-
вим	предложения	за	подо-
брения.	 (Малко	 известен	
факт	 е,	 че	 на	 подобно	
обсъждане	 студенти	 от	
ВИНС	 „Димитър	 Благоев“	
-	Варна	предлагат	 текста:	
„Ръководната	 сила	 в	 об-
ществото	 и	 държавата	 е	
БКП“,	 текст,	 който	 става	
член	 първи	 в	 новата	 кон-
ституция.	Още	по-изненад-
ващо	е,	че	същата	норма,	
но	за	КПСС,	се	заимства	

в	 конституцията	 на	 СССР	
от	1977	година.)
	 На	 8	 май	 1971	 г.	 Пе-
тото	 Народно	 събрание	
приема	 новата	 редакция	
на	 конституцията	и	взема	
решение	 нейното	 приема-
не	да	стане	с	референдум	
след	една	седмица	–	на	16	
май.	 Резултатът	 от	 рефе-
рендума	 е	 впечатляващ:	
участвали	99.70%	от	всич-
ки	 гласоподаватели,	 от	
които	 99.66%	 са	 гласува-
ли	за	новата	конституция,	
която	включваше:	
	 1.	Мажоритарен	избор	
на	депутатите.
	 2.	Броят	на	депутатите	
бе	не	120,	не	240,	а	400.
	 3.	 За	 подадените	 гла-
сове	 партиите	 не	 получа-
ваха	 нито	 лев,	 но	 цели-
ят	 финансов	 ресурс	 бе	 в	
БКП.
	 4.	Гласуването	не	беше	
задължително	по	закон,	а	
по	убеждение	и	принуда.
	 Всички	тези	„достиже-
ния“	 на	 конституцията	 от	
1971	 година	 имат	 аналог	
с	въпросите	от	последния	
референдум.

 Кàк ñ нîвàтà кîнñтиту-
ция ñи ñъзäàäîхме прîáле-
мите äî äнеñ.
	 Член	 първи	 формира	
генералната	 политика	 за	
управление,	 отделните	
нейни	 членове	 утвърди-
ха	тоталитарната	държава	
и	 определиха	 живота	 на	
всеки	 един	 от	 нас,	 а	 ор-
ганите	на	ДС	не	допуска-
ха	никакво	отклонение	от	
нормата	–	в	икономиката,	
образованието,	 културата	
и	духовната	сфера.
	 „Член	 13	 (3)	 Икономи-
ката	на	Народна	републи-
ка	 България	 се	 развива	
като	 част	 от	 световната	
икономическа	система.“
	 В	 края	 на	 80-те	 годи-
ни	 рухна	 икономичесата	
система	 на	 СССР	 и	 по-
влече	целия	източен	блок.	
В	 България	 бе	 постигна-

та	 повсеместна	 социал-
на	заетост,	но	в	голямата	
си	 част	 индустрията	 из-
остана	 технологично,	 бе	
неконкурентна	 и	 се	 до-
тираше	 от	 държавата.	 За	
пример,	 в	 Габрово	 завод	
„Промишлена	 електрони-
ка“	 от	 8	 милиона	 обем	
имаше	 4	 милиона	 печал-
ба,	а	големият	радиозавод	
във	Велико	Търново	от	100	
милиона	 обем	 –	 само	 1	
милион	 печалба.	 Печал-
бата	 на	 „Промишлена	
електроника“	 не	 остава-
ше	 в	 завода,	 а	 отиваше	
в	 губещи	 предприятия	 на	
Обединение	 „Респром“.	
Гигантът	 „Финтекс“	 няма-
ше	собствени	средства	за	
модернизация,	взе	кредит	
от	 Булгарлизинг,	 не	 можа	
да	го	обслужва	и	фалира.	
Такава	 бе	 съдбата	 и	 на	
други	икономически	гиган-
ти...	
 Днес вече ни делят 
десетилетия от нивото 
на източноевропейските 
страни. 
	 „Член	 38	 (3)	 Родите-
лите	 имат	 право	 и	 са	
длъжни	 да	 се	 грижат	 за	
отглеждането	 на	 своите	
деца	 и	 за	 тяхното	 кому-
нистическо	възпитание.“
	 „Член	 39	 (1)	 Възпита-
нието	 на	 младежта	 в	 ко-
мунистически	дух	е	задъл-
жение	 на	 цялото	 обще-
ство.“
	 „Чл.	 45	 (3)	 Образова-
нието	се	основава	на	по-
стиженията	 на	 съвремен-
ната	наука	и	на	марксист-
ко-ленинската	идеология.“
	 Образованието	 и	 въз-
питанието	в	целия	източен	
блок	 бе	 изградено	 по	 съ-
ветски	 образец	 и	 съот-
ветстваше	на	затворената	
система,	 в	 която	 живеех-
ме.	 След	 промените	 през	
1989	 година	 всички	 из-
точноевропейски	страни	и	
Русия	 коренно	 промениха	
образователните	 си	 сис-
теми	 и	 днес	 в	 челото	 на	

Европа	са	Естония	и	Пол-
ша,	а	ние	твърдо	стоим	на	
последното	 място.	 Посто-
янно	говорим	за	реформи,	
но	носталгията	по	години-
те	 с	 член	 45	 надделява,	
забравяйки,	че	през	годи-
ните	винаги	сме	се	учили	
от	опита	на	най-добрите	в	
Европа.
	 „Член	 46	 (1)	 Творчест-
вото	в	областта	на	наука-
та,	 изкуството	 и	 култура-
та	 служи	 на	 народа	 и	 се	
развива	в	комунистически	
дух.“
 Голяма част от днеш-
ния интелектуален елит и 
творчеството му израсна 
в тази рамка.	 През	 го-
дините	 пренаписахме	 ис-
торията	 си,	 а	 големите	
постижения	 бяха	 плод	
на	 личен	 талант,	 въпреки	
ограниченията.
	 „Член	 53	 (1)	 Гражда-
ните	 могат	 да	 извършват	
религиозни	 обреди	 и	 да	
водят	 антирелигиозна	
пропаганда.“
 А н т и р е л и г и о з н а т а 
пропаганда бе превър-
ната във войнствен ате-
изъм.	 Физически	 бяха	
ликвидирани	 десетки	 све-
щеници,	 унижени	 бяха	
светците,	ставайки	Кирил,	
Методий,	 Иван	 Рилски	 и	
др.,	 изчезна	 от	 картата	
легендарният	 връх	 Све-
ти	 Никола	 (нямаше	 как	
да	 остане	 връх	 Никола),	
фалшифициран	 бе	 дори	
химнът	 „Върви,	 народе	
възродени“.	 Като	 краен	
резултат	 бе	 създадена	
най-атеистичната	държава	
в	Европа.

 Пîуките
	 Всеки	 сам	 трябва	 да	
оцени	 своята	 компетент-
ност	 в	 участието	 досега	
и	в	бъдещи	референдуми.	
Трябва	 още	 много	 да	 се	
учим	 и	 да	 учим	 на	 пряка	
демокрация.	 Като	 нача-
ло	 да	 ползваме	 опита	 на	
Швейцария.

Внимàние, референäуми - тряáвà îще мнîãî äà ñе учим нà прякà äемîкрàция
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строителство
кърти и пробива - 
0897/832-363
съБарЯМ и почиствам от 
а до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
реМонт на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и хидро-
изолация. Тел. 0876/416-
716. [13, 5]
ФирМа съБарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 8]
заМазки, зиДариЯ, 

мазилка, бетон, довър-
шителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 3]
реМонт на лакомици и 
ремонт на покриви - тел. 
0898/942-347. [2, 2]
хиДроизолаЦиЯ, сани-
ране, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 1]

вътрешен реМонт
паркет, ДЮшеМе - ре-
дене, циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
Безпрашно Циклене - 
0887/040-471.
шпакловка, БоЯДисва-
не - тел. 0895/386-650. 
[32, 30]
вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 

20]
шпакловки, БоЯДис-
ване, замазки, зидария, 
теракота, гипсокартон - 
тел. 0879/876-929. [15, 
9]
изМазване на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 8]
шпакловка и боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 6]
вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
5]
вътрешни реМонти - 
тел. 0897/346-602. [4, 2]

изолаЦии
алпинисти, скеле - 
0898/907-400
алпинисти - 0899/321-
190
топлоизолаЦии - алпи-

нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 
18]
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти, дре-
наж - тел. 0888/863-001. 
[13, 8]

израБотва
Метални конструкЦии 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 3]

Щори
ет „веДиМа-М“ - ЩоРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

ел. инсталаЦии,
реМонти
поправЯМ ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 3]
ДреБни електроуслу-
ги по домовете - тел. 

0899/145-802. [33, 2]

вик, коМини
проФесионално по-
Чистване на комини - 
По ВСЯКо ВРЕМЕ. гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
вик Монтаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Машинно отпушване 
на канали - 0899/805-
238.

електроуреДи 
и електроника
реМонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 20]
реМонт на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
12]

търсене на воДа
откриване на ПодЗЕМ-

на Вода С БагЕТИ. опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За кон-
такти: тел. 0897/548-928 
[27, 24]

граДини, 
БасеЙни

ланДшаФтен Ди-
заЙн, оФорМление 
и изпълнение на 
Дворни Места, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

поЧистване
пране с RaInbow в дома 
и офиса - 0877/555-708.
поЧистване на тавани, 
гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 8]

поЧистване на прозор-
ци, пране на мека ме-
бел. ниски цени! Тел. 
0890/56-98-03. За габро-
во и региона. [11, 3]

косене
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 18]
косене и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 6]

хиДроизолаЦии 
на покриви
хиДроизолаЦиЯ на по-
криви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 16]

ЦветЯ
правиМ Букети по за-
явка. доставка до дома 
в рамките на града. дос-
тавката е безплатна! Тел. 
0894/829-614. [4, 2]

еротика
47-гоДишна - 50 лева на среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-094. [33, 3]

автоМоБили проДава
ситроен 3х, в движе-
ние, на символична 
цена се продава на тел. 
0889/876-039. [5, 5]
опел корса, 1.5, TD, 
Исузу, 1994 г., за 1350 
лв. се продава на тел. 
0896/903-050. [3, 2]
ФорД ескорт - ком-
би, се продава на тел. 
0878/365-379. [5, 1]
опел астра 1.4 - всич-
ко платено, за 2000 
лв. се продава на тел. 
0899/252-604. [7, 1]

пежо 309 се продава на 
тел. 0889/410-206. [3, 1]
изгоДно! Фолксваген 
Поло се продава на тел. 
0899/887-005. [3, 1]

ваз, МосквиЧ
лаДа нива - бензин-
газ, се продава на тел. 
0895/460-288. [5, 3]
лаДа 2107 се продава 
на тел. 0889/916-580, 
0888/447-320. [5, 2]

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

автоЧасти/Магазини
автоМоБилни ката-

лизатори се изкупуват 
с БЕЗПЛаТЕн демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.

скрап, стари
автоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 17]

реМаркета
реМарке за лека кола, 
регистрирано, се про-
дава в габрово на тел. 
0889/740-851 - Митко 
андреев. [5, 1]

трактори, 
Мотокари
кран HIAB на трак-
тор ЮМЗ за 12 000 
лв. се продава на тел. 
0877/781-145. [33, 3]

отопление
пресЯти въглиЩа дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан дядо никола“.
нарЯзани, наЦепени 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
Дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
„Мг-лес“ проДава дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„раЯ 08“ - дЪРВа За ог-

РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛаТЕн 
ТРанСПоРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
наЦепени Дърва - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686
наЦепени, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0884/161-083
нарЯзани, наЦепени 
дъб, бук, габър - безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/657-742.
наЦепени Дърва - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.  
0899/508-564.
режа Дърва на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080.
Дърва за печка, ками-

на, котел и метрови - ре-
ални кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
наЦепени Дърва - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.
Дърва за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
18]
ЦепЯ Дърва - 0876/479-
910. [11, 11]
Метрови Дърва - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 9]
наЦепени сухи и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 8]
пелети: слънЧоглеДо-
ви - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 7]
готови Дърва за печки 

и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 5]
Дърва за огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, реал-
ни кубици, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 5]
режа Дърва - тел. 
0894/602-701. [22, 5]
режа Дърва - тел. 
0894/220-509. [12, 3]
режа Дърва по домове-
те - тел. 0895/526-610. 
[3, 3]
„Флинт - гайдарови“ 
(Петя гайдарова) - донба-
ски въглища, брикети, раз-
палки, пелети. осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [15, 2]
пелети - дЪБоВИ пред-
лага „Флинт - гайдарови“ 
(„Петя гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 2]
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иМоти проДава
къЩа на Бакойците се 
продава на тел. 0896/745-
142. [8, 8]
апартаМент - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
Венелин“ 3Б, след ремонт, 
55 000 лв. Тел. 0889/900-
000. [22, 14]
къЩа на два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 8]
иМот в кв. Киевци се 
продава на тел. 0890/573-
393. [25, 8]
парЦели в кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се прода-
ват на тел. 0888/419-838. 
[22, 7]
Магазин в топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 7]
Двуетажна къЩа с 
дворно място в село Кос-
тенковци се продава на 
тел. 0878/863-875. [8, 6]
къЩа с гараж над Хлебо-

завода - тел. 0889/828-
257. [5, 3]
къЩа в кв. Любово 1, ул. 
„Места“ 19, се продава на 
тел. 0893/67-67-28. [5, 3]
къЩа тип „Кайлъка“ и 
масивен навес се прода-
ват на тел. 0886/258-661. 
[11, 2]
къЩа в кв. Бичкиня се 
продава на тел. 0879/053-
299. [3, 3]
Двустаен тухлен апар-
тамент в центъра се про-
дава на тел. 0877/265-
929. [5, 3]
Четиристаен апарта-
Мент в центъра, тухла, 
обзаведен, цена: 37000 
евро, се продава на тел. 
0888/441-876. [3, 2]
апартаМент в квартал 
Бичкиня се продава на 
тел. 0898/230-700. [5, 2]
Два гаража по 25 кв. 
м се продават на тел. 
0885/387-215. [5, 1]
Двустаен апартаМент 
близо до oMV, 2 етаж, 
тухла, PVC дограма, се 
продава на тел. 0888/672-
395. [6, 1]
вилно МЯсто в Шенини 
и имот в строеж в село 

Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 1]

иМоти купува
къЩа, в добро състоя-
ние, до 40 000 лв., на 
равно място, в близост 
до града се търси на тел. 
0893/788-178. [5, 3]

иМоти Дава поД наеМ
автоМивка се дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 7]
хранителен Магазин 
се дава под наем, продава 
се стоката и оборудване-
то - тел. 0899/925-007. 
[11, 7]
квартира се дава на тел. 
0889/363-365. [4, 3]

Магазин в Блок 
„катЮша“ - кв. 
МлаДост се отда-
ва под наем на тел. 
0888/234-179. [11, 2]

неоБзавеДена Боксо-
ниера в широк център се 
отдава под наем на тел. 
0879/573-560. [5, 2]
гарсониера в идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 

066/85-41-85. [11, 2]
апартаМент в кв. Трен-
дафил 2 се дава под наем 
на тел. 0877/296-609. [5, 
1]
гараж Близо до автога-
рата се дава под наем на 
тел. 0898/63-22-50. [1, 1]
Мивка и голям паркинг 
се дават под наем на тел. 
0884/005-537. [3, 1]
павилион за бърза за-
куска и заведение „Бист-
ро“ се дават под наем на 
тел. 0884/005-537. [3, 1]

превози
транспорт с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
евтин транспорт - 
0886/897-111
превоз с бус - 
0877/555-708.
транспорт от 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 25]

Билети, пътуваниЯ
автоБусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

животни проДава
Магаре, Мъжко, на 7 
години, скопено, елитно, 
за работа с амуницията, 
се продава на грижовен 
стопанин. Цена по дого-
варяне. За справки - село 
Велковци - корабчето, 
александър Павлов. [10, 
2]
5 ДоЙни кози и млад 
пръч се продават на тел. 
0899/891-716. [5, 2]
ЧетиригоДишна коБи-
ла - впрегаема, се прода-
ва на тел. 0988/333-707. 
[4, 2]
Ярета за клане се про-
дават на тел. 0877/336-
510. [2, 2]

ДоМашни лЮБиМЦи
пинЧери арлекин - 
100 лв. - тел. 0898/834-
073. [11, 9]

Магазин за Фуражи
Магазин за фуражи 
- габрово, Лъката (зад 
полицията). Продава ца-
ревична отсевка  - 0.35 
лв., пшеница и ечемик - 
0.40 лв., царевица - 0.42 
лв., трици - 0.36 лв. Тел. 
0878/240-506. [33, 13]

за стопанството
поЧистване на дворове 
и градини - тел. 0876/88-
31-01. [5, 4]

селскостопанска
проДукЦиЯ
плоДове от малини със 
заявка се продават на 
тел. 0897/280-783. [10, 
1]

лекари
каБинет кожни и ВЕ-
нЕРИЧЕСКИ БоЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧна И КоЗМЕТИЧна 
дЕРМаТоЛогИЯ, ХоМЕо-
ПаТИЯ. ФоТоЕПИЛаЦИЯ, 
ФоТоПодМЛадЯВанЕ, 
ФоТоИМПУЛСна ТЕРаПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСаР 
и СИнЕРон ЕЛоС. РадИ-
оЧЕСТоТЕн ЛИФТИнг на 
лице. ВЕЛаСМУУТ ПРоЦЕ-
дУРИ за лечение на целу-

лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗоТЕРаПИЯ 
при целулит, косопад, 
торбички под очите, от-
пусната и дехидратира-
на кожа.  ПоСТаВЯнЕ на 
БоТоКС при мимически 
бръчки и обилно изпо-
тяване. ХИаЛУРоноВИ 
ФИЛЪРИ - попълване на 
бръчки, уголемяване на 
устни и корекция на лице-
вия обем и контур.  ЕЛЕК-
ТРоКоагУЛаЦИЯ - премах-
ване на брадавици и до-

брокачествени кожни ту-
морчета. дЕРМаТоСКоПИЯ 
- диагностика и оценка 
на риска от злокачествено 
израждане на бенки и дру-
ги пигментни образувания. 
ЛЕЧЕБнИ И КоЗМЕТИЧнИ 
ПРоЦЕдУРИ - биотерапев-
тичен лазер, поляризирана 
светлина, ултразвук, д ар-
сонвал, химически пилинг, 
почистване на лице. КаБИ-
нЕТЪТ работи и по дого-
вор с РЗоК. габрово, ул. 
„Брянска“ 11, тел. 066/ 

800-140, д-Р МаРИна 
СанКЕВа, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.
Д-р Балникова - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р ЙорДжева - кожен 
лекар - 0888/544-046.
психиатър и невро-
лог. Д-р триФонов, 
габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-а, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
даВа ПСИХИаТРИЧнИ 
УдоСТоВЕРЕнИЯ.

от МесеЦ май 2017 г. 
в МЦ „Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите Унг 
специалисти в България 
– д-Р аТанаС гЮЛЕВ, на-
ЧаЛнИК Унг оТдЕЛЕнИЕ 
УМБаЛ „ПЪЛМЕд“, гР. 
ПЛоВдИВ.За информация 
и записване на час за 
посещение при д-р гюлев: 
тел. 066/803-343 или 
0897/941-041, адрес: гр. 
габрово, ул. „Райчо Ка-
ролев” № 2, ет. 1. [22, 9]

Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8

10-410

областният
“100 вести”

6 7

обяви

психологиЧни услуги
вероника николова - 
психолог-консултант, тел. 
0882/836-255, адрес: гр. 
габрово, ул. „Капитан дядо 
никола“ № 61. Психоло-
гическо консултиране на 
деца, възрастни и семей-

ства. [11, 9]

козМетика, Масаж
проФесионални Маса-
жистки -  0876/735-596. 
[22, 9]
Масажи се предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 7]

ноЩувки
ноЩувки - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 14]
ноЩувки в топ център 
- 10 лв. - 0877/240-
584. [23, 10]
ноЩувки, Център - 
0878/515-080. [18, 5]

спорт
шахМат за деца в 
дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 8]

купува разни
Буркани се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан дядо никола“.
стара наФта се купува на 
тел. 0895/752-838. [22, 8]



(продължава от бр. 129)
Той	 бил	 сложна	 и	многостран-
но	 развита	 личност,	 реформа-
тор,	 който	 за	 да	 управлява	
огромната	 си	 империя,	 създа-
ва	 държавна	 администрация,	
а	 критерият	 за	 нейния	 подбор	
са	 били	 личните	 качества,	 а	
не	 кастовата	 принадлежност.	
Отначало	 нетолерантен	 към	
индуизма	 и	 другите	 религии,	
по-късно	 той	 променя	 своите	
възгледи	 и	 формира	 ценност-
на	система,	основаваща	се	на	

Исляма,	 Индуизма,	 Сикхизма	
и	 Християнството,	 чрез	 която	
е	 целял	 обединение	 на	 разно-
ликата	 империя.	 Това	 намира	
отражение	 и	 в	 строителство-
то	 и	 архитектурата,	 към	 които	
той	проявявал	особен	интерес.	
Във	всички	негови	строежи	се	
преплитат	 индуски	 и	 ислямски	
архитектурни	 елементи,	 при-
даващи	 изключително	 изяще-
ство,	но	и	величие	на	формите.	
Това	 е	 намерило	 отражение	 и	
в	 сложната	 архитектура,	 която	
виждаме	 в	 Агра	 форт.	 Акбар	
е	 голям	 ценител	 и	 на	 култу-
рата,	 изкуството,	 литературата	
и	 неговото	 управление	 оказва	
голямо	 влияние	 и	 върху	 тези	
страни	 от	 живота	 на	 велика-
та	 негова	 империя.	 Но	 голяма	

част	 от	 сградите,	 построени	
от	 Акбар,	 били	 разрушени	 от	
неговия	 внук,	 петия	 моголски	
император	 Шах	 Джахан.	 Той	
смятал,	 че	 не	 са	 достатъчно	
представителни	 и	 не	 харесвал	
червения	камък,	от	който	били	
изградени.	 Предпочитал	 белия	
мрамор.	 В	 резултат	 на	 това	
Шах	 Джахан	 построил	 много	
от	 важните	 сгради	 зад	 стени-
те	 на	 крепостта.	 Съчетанието	
от	 индуистки	 и	 моголски	 стил	
създава	уникалния	вид	на	този	

комплекс	от	стени,	порти,	кули,	
бастиони,	 дворци,	 павилиони,	
тераси,	 украсени	 със	 сводес-
ти	 арки,	 мраморни	 орнаменти,	
митични	 създания.	А	 слабостта	
му	 към	 белия	 мрамор	 намира	
най-яркото	си	отражение	в	не-
повторимия	 Тадж	 Махал,	 кой-
то	 той	 издигнал	 на	 около	 два	
километра	 от	 крепостта.	 Агра	
форт	 е	 неразривно	 свързан	 с	
Шах	 Джахан	 не	 само	 заради	
строителните	 му	 проекти.	 Тук	
е	отрасъл,	тук	е	срещнал	и	се	
е	 оженил	 за	 любимата	 жена,	
приела	 по-късно	 името	 Мум-
таз	 Махал,	 тук	 е	 живял,	 оттук	
е	 управлявал	 своята	 империя	
дори	и	след	преместването	на	
столицата	й	в	Делхи	през	1638	
г.,	 тук	 са	и	последните	му	дни	

на	 този	 свят.	 И	 може	 би	 нес-
лучайно	 след	 неговата	 смърт	
(1666	 г.)	Агра	 форт	 започва	 да	
губи	своето	величие	и	значение	
за	империята.
	 Слизаме	от	автобуса	и	пре-
минаваме	по	мост	над	защитен	
ров.	Влизаме	в	крепостта	през	
портата,	която	е	за	туристи.	Тя	
е	построена	от	характерния	за	
местността	 червен	 камък	 по	
времето	на	Акбар	и	отначало	е	
носела	неговото	име.	По-късно	
неговият	син	Джахангир	й	дава	
името,	 с	 което	 е	 известна	 и	
днес	 –	Amar	 Singh.	 Защитният	
ров	 сега	 е	 сух,	 но	 по	 онова	
време	е	бил	пълен	с	вода,	а	в	
нея	 са	 	 властвали	 крокодили.	
Тази	 защита	 срещу	 нежелани	
гости	 и	 нападатели	 съвсем	 не	
е	 била	 единствената.	След	 во-
дния	 ров	 следва	 крепостната	
стена,	 а	 зад	 нея	 –	 двор	 с	 гъ-
ста	 растителност,	 убежище	 на	
диви	 зверове.	 След	 този	 двор	
–	 отново	 стени.	 Единственото	
място,	 през	 което	 можело	 да	
се	проникне	в	крепостта,	били	
вратите.	 Но	 те	 следвали	 една	
след	 друга	 на	 няколко	 после-
дователни	 крепостни	 стени	 и	
били	надеждно	защитени.
	 Минаваме	 през	 втора	 пор-
та.	 От	 двете	 й	 страни	 се	 из-
висяват	 две	 внушителни	 кули	
–	кулите	на	музикантите.	От	тях	
се	 наблюдавало	 кога	 пристига	

императорът,	 за	 да	 бъде	 из-
вестено	в	крепостта.	Всъщност	
известяването	ставало	чрез	би-
ене	на	барабани.
	 След	 втората	 порта	 започ-
ваме	 да	 се	 изкачваме	 по	 на-
клонен	път.	Сега	ние	спокойно	
вървим	по	него,	но	нямало	да	е	
така	 за	 възможни	 нападатели,	
все	 пак	 успели	 да	 проникнат	
през	 портите.	 От	 двете	 стра-
ни	 на	 пътя	 се	 издигат	 високи	
стени,	 в	 които	 има	 отвори	 и	
канали	 за	 изливане	 на	 горещ	
катран,	 а	 по	 наклона	 можело	
да	 се	 пускат	 огромни	 каменни	
топки,	за	да	премажат	напада-
телите.	 Рошаво	 папагалче	 си	
беше	 избрало	 за	 дом	 малка	
дупка	 в	 една	 от	 стените	 и	 ни	
наблюдаваше	 много	 внимател-
но.	 Запази	 пълно	 спокойствие	
и	 след	 нашите	 шумни	 възгла-
си	 и	 вниманието,	 оказано	 му	
от	 фотоапаратите	 ни.	 Някой	
изказа	 предположение,	 че	 в	
предишния	си	живот	 е	живяло	
в	България,	 а	може	би	е	било	
и	човек,	на	което	се	дължи	ин-
тереса	му	към	нас	сега.	Съжа-
лявам,	че	е	толкова	мъничко	и	
едва	ли	се	забелязва	на	фона	
на	 огромната	 стена.	 Наклоне-
ният	път	стига	до	красива	вра-
та	 в	 персийско-моголски	 стил,	
която	въвежда	в	огромен	равен	
двор.
	 От	лявата	ни	страна	се	из-
дига	 красив	 палат	 в	 характер-
ния	персийски	стил	–	дворецът	
на	 Джахангир,	 четвъртият	 мо-
голски	 император	 (1605	 -	 1627	
г.),	син	на	Акбар	и	баща	на	Шах	
Джахан.	 Дворецът	 е	 построен	
от	Акбар	в	чест	на	Джахангир.	
Познат	е	още	и	като	Бенгалски	
дворец	 (Bengali	 Mahal).	 Пред	

главния	 му	 вход	 има	 голяма	
вана	с	овална	форма,	 един	от	
сватбените	 подаръци	 на	 Джа-
хангир	 за	 любимата	 му	 Нур	
Джахан	 (Светлина	 на	 Света),	
изявила	се	по-късно	като	може	
би	 най-властната	 и	 влиятелна	
жена,	управлявала	в	сянка	им-
перията	на	моголите.	Когато	тя	
се	къпела,	слугите	пълнели	ва-
ната	с	вода	с	аромат	на	рози,	
а	на	повърхността	плували	лис-
та	от	рози.
	 Преминаваме	 през	 главния	
вход	на	двореца.	Озоваваме	се	
във	вътрешен	двор,	постройки-
те	 около	 който	 са	 били	 преди	
всичко	 за	 жените	 от	 харема	
на	императора,	а	техният	брой	
е	 надхвърлял	 всички	 наши	 се-
гашни	 представи	 (някъде	 се	
твърди,	 че	 са	 достигали	 и	 пет	
хиляди).	 Архитектурният	 стил	
тук	е	изцяло	индуски	–	с	гравю-
ри,	съдържащи	цветни	и	живо-
тински	 мотиви	 с	 обичаните	 от	
индусите	 слонове	 и	 папагали	
–	нещо,	което	в	ислямския	стил	
е	недопустимо.
	 След	малко	сме	и	в	дворе-
ца	на	Акбар,	заобиколен	от	ши-
рока	тераса	с	изглед	към	река	
Ямуна	и	Тадж	Махал.	Въздухът	
е	замърсен	и	гледката	към	бе-
лия	мавзолей	не	е	много	ясна.
	 Пред	 нас	 е	 дворецът	 Кас	
Махал	 (Khas	Mahal),	 любимото	
място	 на	 Шах	 Джахан,	 където	

е	 живял	 и	 прекарвал	 свобод-
ното	 си	 от	 държавни	 и	 об-
ществени	 дела	 време.	 Там	 са	
и	покоите	на	любимата	му	Му-
мтаз	 Махал,	 които	 включват	
няколко	 помещения	 и	 тераси,	
както	 и	 изящната	 осмоъгълна	
кула	Muthamman	Burj.	Красиви-
те	павилиони,	симетрично	раз-
положени	 от	 двете	 страни	 на	
двореца,	 са	 били	 за	 двете	 му	
любими	 дъщери:	 десният	 –	 за	
по-голямата,	 левият	 –	 за	 по-
малката.
	 Дъговидните	 позлатени	
покриви	 на	 павилионите	 са	
направени	 в	 бенгалски	 стил.	
Сградите	 на	 императорската	
фамилия	 са	 украсени	 с	 пре-
красни	 орнаменти,	 които	 са	
навсякъде	 –	 по	 колони,	 стени,	
тавани.	 Разполагали	 са	 и	 с	
допълнителен	 комфорт	 –	 сво-
еобразна	 климатична	 система	
–	 кухини	в	стените,	 охлаждани	
с	течаща	вода	в	горещите	лет-

ни	дни.	Но	като	че	ли	съдбата	
отново	 отмъщава	 за	 нещо	 на	
Шах	Джахан.	Той	прекарва	по-
следните	 осем	 години	 от	 зем-
ния	си	път,	затворен	точно	тук,	
в	 палатите	 на	 своята	 царица,	
където	е	изживял	най-хубавите	
и	щастливи	 дни	 от	живота	 си.	
Сваленият	 от	 власт	 император	
бродел	като	сянка	из	онемели-
те,	 лишени	 от	живот	 покои	 на	
осмоъгълната	 кула,	 с	 поглед,	
зареян	 към	 гробницата,	 където	
почивала	 непрежалимата	 Му-

мтаз	 Махал,	 очаквайки	 деня,	
в	 който	 смъртта	 отново	ще	 го	
срещне	с	неговата	любима.
	 Вече	 сме	 в	 Diwan-i-Khas	 -	
залата	 за	 частни	 аудиенции,	
където	императорът	и	неговите	
министри	и	съветници	решава-
ли	 важни	 държавни	 въпроси.		
И	тя	прелива	от	красота	и	изя-
щество.	Пред	нея	има	простор-
на	 тераса,	 на	 която	 са	 поста-
вени	два	трона	–	бял	и	черен.	
На	белия	е	седял	владетелят,	а	
на	 черния	 –	 първият	 министър	
(други	източници	твърдят,	че	на	
белия	трон	е	седял	Акбар	Вели-
ки,	а	на	черния	–	неговият	син,	
принц	 Джахангир,	 бъдещият	
четвърти	моголски	император).
	 Продължаваме	нашата	оби-
колка	 и	 излизаме	 на	 широк	
вътрешен	 двор,	 познат	 като	
женския	 пазар	 (Zenana	 Mina	
Bazaar).	 Според	 преданието	
Шах	 Джахан	 е	 обичал	 да	 на-
блюдава	 пазара	 от	 любимото	
си	място	над	него	и	оттам	за-
белязва	за	първи	път	една	де-
войка	с	пленителна	красота.	Тя	
става	негова	съпруга,	бъдещата	
Мумтаз	Махал.
	 Вече	 сме	 в	 Diwan-i-Am,	 за-
лата	 за	 публични	 аудиенции,	
където	 императорът	 се	 е	 сре-
щал	сутрин	с	поданиците	си,	за	
да	решава	техни	спорове	и	да	
раздава	 правосъдие.	 В	 среда-
та,	 на	 високо,	 в	 изключително	
красива	ложа	с	богата	декора-
ция,	се	намирал	неговият	трон	
и	може	да	се	каже,	че	оттук	е	
управлявал	цялата	империя.	
	 Завършваме	 обиколката	 на	
крепостта,	а	с	това	и	официал-
ната	 програма	 за	 деня.	 Отно-
во	 сме	 в	 автобуса.	Жените	 от	
групата	 напират	 да	 пазаруват.	
Водачите	 ни	 закарват	 до	 един	
магазин	 на	 три-четири	 етажа,	
който	 те	 обявиха	 за	 мол.	 И	 в	
него	 проверката	 на	 хората	 и	
багажа	им	беше	твърде	стрикт-
на.	Когато	влязох,	констатирах,	
че	той	е	само	за	дрехи	и	пла-
тове,	 с	 което	 вниманието	 ми	
към	 него	 приключи.	 Излязох	
и	 предпочетох	 да	 се	 разходя	
наоколо,	за	да	се	потопя	в	зао-
бикалящия	ме	свят.	Това,	което	
видях	 и	 заснех,	 не	 е	 особено	
красиво,	поне	за	моите	очи,	но	
„c’est	 la	vie”	 (такъв	е	животът),	
поне	 тук,	 в	 Индия.	 Прибираме	
се	в	хотела.	Тази	вечер	нямам	
настроение	 за	 разходка	 и	 за-
вършвам	деня	в	леглото.
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Пî върхîвете и ñтрàните нà „Злàтния триъãълник” 

Агра форт, позната още и като Червена крепост (вижда се защо) Кулите за музикантите или „барабанните кули”

Дворецът на Джахангир

И аз съм в харема, е, с незначително разминаване във времето, но се 
радвам и на това

Осмоъгълната кула Muthamman Burj. Вляво от нея, в далечината, се 
вижда Тадж Махал

И това е Muthamman Burj, а от нейните тераси (светлите отвори в 
заден план), затворникът Шах Джахан е съзерцавал Тадж Махал Мястото в Diwan-i-Am, където е стоял императорът
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