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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.
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РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Асоциацията	 на	 бъл-
гарските	 градове	 и	 регио-
ни	награди	инж.	Мирослав	
Семов,	кмет	на	Дряново,	с	
приза	 „Най-просперираща	
Община	2017“.
	 Това	 стана	 по	 време	
на	 официална	 церемония	
на	 годишната	 национална	
среща	 на	 асоциацията	 на	
16	 и	 17	 юни	 в	 град	 Раз-
лог.	 Присъстваха	 над	 150	
души,	между	които	област-
ни	 управители,	 заместник	
областни	управители,	кме-
тове,	 заместник-кметове,	
председатели	на	общински	
съвети,	общински	съветни-
ци	 и	 др.	 Асоциацията	 на	
българските	 градове	и	ре-
гиони	 раздава	 годишните	
си	 награди	 за	 трети	 път.	
Ще	 припомним,	 че	 това	
е	 организация	 с	 идеална	
цел,	 чиято	 дейност	 е	 на-
сочена	 към	 развитие	 на	
местното	 самоуправление	
в	градовете	и	регионална-
та	политика	в	България	на	
основата	 на	 европейските	
ценности.	Мисията	 й	 е	 да	
бъде	 партньор	 на	 нацио-

нални,	 международни	 и	
европейски	 институции	 и	
организации	 при	 разра-
ботването	 и	 реализацията	
на	национални	и	европей-
ски	 политики	 и	 програми	
за	развитие	на	местното	и	
регионалното	управление.
	 „Тази	година	конферен-
цията	в	Разлог	бе	на	тема	
„Рискове	и	заплахи	за	кри-
тичната	 инфраструктура	 в	
общините	 и	 регионите	 на	
Р	 България“	 –	 допълниха	
от	Община	Дряново.	-	При	
откриването	 Ергин	 Емин,	
изпълнителен	 директор	 на	
АБГР,	 подчерта,	 че	 орга-
низацията	 вече	 13	 години	
осъществява	 съвместни	
проекти	 с	фондация	 „Кон-
рад	Аденауер“.	Настоящият	
проект	 е	 част	 от	 това	 съ-
трудничество	 за	 подкрепа	
на	 градските	власти	и	ад-
министрация,	 за	 повиша-
ване	 на	 ефективността	 на	
управлението	 в	 градовете	
–	в	интерес	на	гражданите	
и	 в	 съответствие	 с	 евро-
пейските	ценности	и	стан-
дарти.	 Председателят	 на	
Управителния	 съвет	 Най-
ден	 Зеленогорски	 изрази	

надежда,	 че	 Асоциацията	
ще	 продължи	 и	 занапред	
успешното	 си	 сътрудни-
чество	с	общините	и	пред-
ставителите	на	местната	и	
регионалната	власт.
	 Поздравителни	 адреси	
към	 участниците	 се	 по-

лучиха	 от	 министъра	 на	
отбраната	 Красимир	 Ка-
ракачанов	и	министъра	на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Нико-
лай	Нанков.	От	Министер-
ство	на	вътрешните	работи	
участва	 главен	 комисар	

Николай	 Николов,	 който	
изрази	 задоволство	 от	
участието	 си	 в	 конферен-
ция	 с	 тази	 така	 актуална	
тема	 и	 поздрави	 участни-
ците	от	името	на	министъ-
ра	 на	 вътрешните	 работи	
Валентин	Радев.

 
 

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 36-годишният	 В.	 В.	 	 от	
село	 Добромирка	 се	 при-
зна	 за	 виновен,	 че	 е	 из-
харчил	 не	 по	 предназна-
чение	 пари	 от	 фондовете	
на	 Европейския	 съюз	 и	
получи	 условна	 присъда.	
Вместо	 да	 създаде	 18	 де-
кара	нови	орехови	насаж-
дения	 в	 Млечево	 и	 да	 си	
купи	 трактор	 с	 прикачен	
инвентар,	мъжът	ги	изхарч-
ил	 за	 съвсем	 други	 неща.	
Сега,	на	16	юни	т.	г.,	съдия	
Минко	 Минков	 от	 Окръж-

ния	съд	в	Габрово	подписа	
определение	по	наказател-
ното	дело,	с	което	на	В.	В.	
бяха	 наложени	 10	 месеца	
лишаване	 от	 свобода	 ус-
ловно,	 с	 три	 години	 изпи-
тателен	срок.	Наказанието	
е	окончателно	и	не	подле-
жи	 на	 обжалване.	 Присъ-
дата	влезе	в	сила	веднага.
	 За	да	се	стигне	до	този	
финал,	 подсъдимият	 склю-
чи	 споразумение	 с	 проку-
ратурата.	Адвокатът	и	пред-
ставителят	на	обвинението	
се	 споразумяха	 какво	 да	
е	 наказанието,	 а	 съдията		

трябваше	да	прецени	дали	
то	не	противоречи	на	зако-
на	и	морала.
	 И	 пред	 съдия	 Мин-
ков	 В.	 В.	 потвърди,	 че	 се	
признава	за	виновен	и	че	
доброволно	 е	 подписал	
споразумението.	 „...	 при	
форма	 на	 вина	 пряк	 уми-
съл,	 за	 периода	 23.06.2010	
г.	–	17.05.2013	г.	в	Млечево,	
общ.	 Севлиево,	 използвал	
не	 по	 предназначение	 по-
лучени	 финансови	 сред-
ства	от	фондове,	предоста-
вени	от	Европейския	съюз.

Мирîñлàв Семîв ñ приз зà 
нàй-прîñперирàщà îáщинà

Фермер ñи признà, че е изхàрчил 
еврîпейñки пàри, îñъäихà ãî уñлîвнî

Тàня Õриñтîвà пîлучàвà 
електричеñкàтà КИА äнеñ

	 В	 Габрово	 се	 про-
вежда	 регионална	 кръгла	
маса	на	тема	„Съвременни	
практики	 за	 нравствено	 и	
патриотично	 възпитание“,	
съобщи	 вчера	 пресаташе-
то	 на	 Областната	 упра-
ва	 Цветомира	 Иванова.	
Тя	 уточни,	 че	 форумът	 е	
под	 патронажа	 на	 кмета	
на	 Община	 Габрово	 Таня	
Христова	 и	 началника	 на	
РУО	–	Габрово	Георги	Ма-
ринов	и	се	организира	от	

Общинския	 координацио-
нен	съвет	на	Синдиката	на	
българските	учители.	
	 Областният	 управител	
Невена	 Петкова	 направи	
приветствие	 към	 участни-
ците	във	форума	като	под-
черта	 безспорно	 важност-
та	 на	 темата.	 Според	 нея	
няма	как	да	се	 говори	за	
нравствено	 образование	
без	патриотичното	и	обра-
тно.	

Кръãлà мàñà „Съвременни прàктики зà 
нрàвñтвенî и пàтриîтичнî възпитàние"
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	 Възпитаничката	 на	
школата	по	изобразително	
изкуство	 към	 НЧ	 „Разви-
тие	1870“	в	Севлиево	с	ръ-
ководител	 Ива	 Русинова,	
десетгодишната	 Кремена	
Георгиева	 Колева,	 получи	
диплом	 за	 индивидуално-
то	си	представяне	в	 35-та	
юбилейна	 изложба	 „Мал	
Битолски	 Монмартр	 2017“	
в	Битоля,	Република	Маке-
дония.	 Всяка	 година	 неин	
организатор	 е	 „Детско	

студио	 за	 изобразително	
изкуство	 „Св.	св.	Кирил	и	
Методий“	и	в	нея	участват	
деца	от	цял	свят.
	 За	 35-то	 издание	 на	
„Мал	 Битолски	 Монмар-
тр“	 в	 Битоля	 от	 всички	
континенти	са	пристигнали	
9	259	детски	творби,	а	мяс-
то	 в	 юбилейната	 изложба	
са	 получили	 899	 рисунки.	
Изпратените	 от	 България	
рисунки	са	980.	

Кременà Кîлевà ñ äиплîм îт 
„Мàл Битîлñки Мîнмàртр" 

СТЕФКА БУРМОВА

	 Габровският	 Областен	
информационен	 център	
информира,	 че	 Агенцията	
по	 заетостта	 вече	 приема	
заявления	по	проект	„Вау-
чери	за	заети	лица”,	съфи-
нансиран	 от	 Европейския	
социален	 фонд	 на	 Евро-
пейския	 съюз	 чрез	 Опе-
ративна	 програма	 „Разви-
тие	на	човешките	ресурси”	
2014-2020.

	 Право	 да	 подават	 за-
явления	 имат	 заети	 лица,	
които	 са	 на	 трудов	 дого-
вор	 в	 предприятия	 извън	
държавната	 администра-
ция	 и	 имат	 средна	 или	
по-ниска	 степен	 на	 обра-
зование.	 Операцията	 ще	
предостави	възможност	на	
заетите	да	придобият	нови	
или	да	разширят	знанията	
и	уменията	си	чрез	придо-
биване	на	квалификация	и	
ключови	компетенции.	

	 По	 този	 начин	 тези	
лица	ще	повишат	адекват-
ността	 на	 своите	 умения	
спрямо	 актуалните	 нужди	
от	страна	на	бизнеса.	Об-
щият	 размер	 на	 безвъз-
мездната	 финансова	 по-
мощ	по	настоящата	проце-
дура	е	50	млн.	лв.
	 Желаещите	 да	 участ-
ват	 в	 проекта	 ще	 имат	
възможност	 да	 преминат	
професионално	обучение.	

Аãенциятà пî зàетîñттà вече приемà 
зàявления пî „Вàучери зà зàети лицà"
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диМАС Ад
добив на инертни материали, 
асфалтополагане, строителство
габрово, бул. „трети март“ 53 
066 801-430, тел./факс 066801-443 
e-mail: dimas_to@abv.bgгодини
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ТиХОМиР ЦЪРОВ

	 На	 24	 юни	 Еньо	 на-
мята	 кожуха	 си	 и	 тръгва	
да	 доведе	 зимата.	 Рано	
сутринта	 се	 берат	 бил-
ките,	 за	 да	 са	 най-леко-

вити.	 Още	 в	 05:00	 часа	
Хвърковатата	Еньова	чета,	
водена	 от	 Емил	 Елмазов,	
тръгва	 да	 отбележи	 праз-
ника.	 Всичко	 започва	 от	
църквата	 „Св.	 40	 мъчени-
ци”	 във	 Велико	 Търново,	

където	 ще	 бъде	 запален	
„здравеносен	 огън”.	 Ще	
бъде	 опушена	 Асеновата	
махала	 за	 здраве,	 а	 от	
поляните	 край	 Арбанаси	
ще	 бъдат	 набрани	 билки-
те.	На	Самоводската	чар-
шия	започва	тяхното	при-
готвяне,	 а	 по	 обяд	 Емил	
Елмазов	 тръгва	 за	 ЕМО	
„Етър”	 в	 Габрово,	 където	
още	 от	 09:00	 часа	 билка-
ри	 от	 цялата	 страна	 са	
разположили	 шатрите	 си. 
	 Еньовден	е	празник	на	
слънцето,	билките	и	вода-
та.	Елмазов	ще	представи	
пред	 посетителите	 в	 му-
зея	как	се	приготвят	Еньо-
ва	омая	 и	Розова	 зора	 –	
едното	е	напитка,	другото	
-	храна.	И	в	двете	е	вло-
жена	 много	 енергия,	 коя-
то	 подхранва	 духовното	
и	материалното	в	човека. 
Преди	 да	 разкаже	 за	 пи-
тието	и	храната,	Емил	Ел-
мазов	 предлага	 да	 изя-
сни	 повече	 за	 Еньовден	

–	по	думите	му:	„езически	
празник,	 приет	 от	 църк-
вата,	 за	 да	 може	 народ-
ната	 енергия	 да	 се	 влее	
в	 християнската	 душа”. 
	 „ХХ	 век	 протече	 през	
доказването,	 че	 цялото	 е	
по-силно	 от	 частите	 му.	
Химическата	 фармаце-
втика	 нарастваше	 и	 си	
избираше	 за	 храм	 лабо-
раторията,	 а	 за	 вяра	 –	
анализа.	 Тоест	 разкъсва-
нето	 на	 растението,	 за	
да	 бъде	 то	 изследвано.	
Едно	 растение	 би	 могло	
да	 се	 изследва,	 ако	 се		
изстискат	 от	 него	 соко-
вете,	 ако	 се	 приемат	 от-
делените	 вещества.	 Но	
не	 можа	 да	 се	 получи,	
природата	отново	спечели	
битката	 и	 бе	 доказано,	
че	 цялото	 е	 по-силно	 от	
частите	си.	Еньовден	през	
последните	 години	 е	 ма-
нифестация	на	тази	побе-
да	 –	 на	 цялото	 над	 идея-
та	 за	 частите.	 На	 цялото	

като	 храна	 и	 лекарство.	 
	 Розовата	 зора	 е	 хра-
на	 и	 най-добре	 се	 прави	
във	време,	каквото	имаме	
тази	 година,	 когато	 ро-
зите	 успяха	 да	 дочакат	
Еньовден.	 Берат	 се	 ве-
нечните	 листа	 от	 розата,	
смилат	 се	 и	 се	 вгражда	
в	 кристали	 от	 слънчева	
захар.	 Получава	 се	 сок,	
който	се	вари	с	чист	пче-
лен	 мед.	 Силата	 идва	 от	
сливането	 на	 растител-
ния	 и	 животински	 свят.	 
	 През	 последните	 го-
дини	 не	 е	 имало	 по-под-
ходящо	 време	 за	 Розо-
ва	 зора.	 Захарта	 ни	 се	
получава,	 когато	 се	 под-
ложат	 кристалите	 на	 за-
харта	 под	 слънчев	 лъч,	
преминал	 през	 лупа,	 ка-
квато	 са	 ползвали	 и	 бо-
гомилите.	 Това	 е	 стара	
алхимична	 формула.	 Ро-
зовата	 вода	 приема	 мъд-
ростта	 на	 Средновекови-
ето	 и	 древността,	 за	 да	

я	 приложи	 в	 съвремието.	
Който	 иска	 да	 намери	 в	
себе	 си	 повече	 сили	 за	
духовен	 живот,	 може	 да	
го	 направи	 от	 Розовата	
зора.	 Смилането	 и	 варе-
нето	 се	 извършват	 много	
бавно,	 за	 да	 се	 запазят	
структурите,	 а	 който	 при-
готвя	 напитката,	 изпра-
ща	 вербалното	 влияние.	 
	 След	 като	 хапне	 от	
Розовата	зора,	човек	има	
нужда	 да	 отпие	 от	 Еньо-
вата	 омая	 –	 една	 смес	
от	 девет	 билки	 и	 вино. 
		 Билките	 съединяват	
Изтока	 и	 Запада,	 благо-
дарение	 на	 смесването	
им	 с	 растения	 от	 нашите	
земи.	Това	питие	увелича-
ва	енергията	на	привлича-
нето	 между	 хората,	 като	
в	 същото	 време	 се	 про-
тивопоставя	 на	 енергията	
на	властната	арогантност.	
Еньовата	омая	омайва	хо-
рата	 и	 показва,	 че	 всич-
ко	 е	 едно,	 че	 основният	

смисъл	на	битието	ни	 тук	
е	да	не	се	мразим,	да	не	
се	 убиваме,	 защото	 така	
нашата	сила	изтича	в	Зе-
мята	и	тя	страда	от	това.“ 
	 Мускатово	 орехче,	
шафран,	 портокал,	 кане-
ла,	ветрогон,	бабини	зъби	
–	това	са	някои	от	деветте	
билки,	 които	 се	 ползват	
за	 Еньовата	 омая.	 Билки-
те	 трябва	 да	 бъдат	 в	 съ-
отношение	1/10	от	виното.	
Светлата	доза	от	това	пи-
тие	е	една	ракиена	чаша.	
Ако	 се	 пие	 повече,	 се	
минава	в	тъмната	страна. 
	 Това	 е	 само	 част	 от	
философията,	 заложе-
на	 в	 храните	 и	 напитки-
те,	 приготвяни	 от	 чисти	
природни	 продукти,	 на	
базата	 на	 знание,	 съх-
ранено	 от	 миналото.	 Ре-
цептите	 за	 приготвяне	 на	
Еньова	 омая	 и	 Розова	
зора	 ще	 бъдат	 предста-
вени	 на	 24	 юни	 в	 ЕМО	
„Етър“	 от	 Емил	 Елмазов.	 

Емил Елмàзîв преäñтàвя “Рîзîвà зîрà” нà 24-ти

	 Днес	 точно	 в	 11:00	
часа	 на	 площад	 „Възраж-
дане“	 	 кметът	 на	 Габрово-
Таня	 Христова	 ще	 получи	
официално	 ключовете	 на	
първия	 електромобил	 за	
нуждите	 на	 администраци-
ята.	 Това	 съобщи	 снощи	
Миглена	 Въгленова,	 гла-
вен	 експерт	 в	 общинската	
администрация.	 Тя	 уточни,	
че	 автомобилът	 е	 марка	
KIA	SOUL	EV.	Авангардното	
возило	 и	 зарядната	 стан-
ция	ще	бъдат	предадени	на	
Таня	Христова	от	инж.	До-
бромир	Димов	–	управител	
на	 отдел	 „Продажби“	 във	
фирма	 „Веко	 Ойл“	 ЕООД,	

официален	 представител	
на	 „Киа	Моторс	 България“	
за	региона.
	 „Електромобилът	 е	 за-
купен	по	пилотна	схема	за	
насърчаване	 използването	
на	 електрически	 превоз-
ни	 средства	 в	 рамките	 на	
Инвестиционната	програма	
за	 климата	 на	 Национал-
ния	 доверителен	 екофонд	
(НДЕФ),	който	отпусна	без-
възмездно	 20	 000	 лева	 на	
Община	Габрово,	припомни	
Миглена	Въгленова.	
	 По	схемата	се	отпуска	
безвъзмездно	 субсидира-
не	 от	 20	 000	 лв.	 за	 изця-
ло	 електрически	 превозни	

средства	 и	 10	 000	 лв.	 за	
хибридни	 превозни	 сред-
ства.	На	последното	си	за-
седание	 от	 26	 май	 2016	 г.	
Общински	 съвет	 -	 Габрово	
подкрепи	 закупуването	 на	
един	електромобил	–	кате-
гория	М1,	и	даде	съгласие	
да	 бъде	 осигурен	 необхо-
димият	собствен	финансов	
ресурс	от	50	000	лв.
	 Eлектромобилът	 ще	 се	
ползва	 при	 отстраняване	
на	 различни	 инфраструк-
турни	 и	 екологични	 про-
блеми,	 при	 инвеститорски	
контрол	 на	 обекти	 в	 етап	
на	 строителство,	 огледи	 и	
аварийни	ситуации	в	града	

и	селата.
	 Ще	 обслужва	 и	 Об-
щинския	 инспекторат	 при	
извършване	 на	 контролни	
дейности	 на	 терен.	 Към	
момента	 за	 тези	 цели	 се	
ползва	 силно	 амортизи-
ран	 20-годишен	 бензинов	
автомобил.	 Новият	 елек-
тромобил	 е	 с	 очакван	 го-
дишен	 пробег	 от	 около	 15	
000	 км	 и	 размер	 на	 реду-
цирани	 емисии	 на	 въгле-
роден	 диоксид	 -	 1	 677,84	
кг	 на	 година.	 Условие	 за	
сключване	на	договора	за	
финансиране	е	да	бъде	из-
бран	 доставчик	 по	 реда	
на	 Закона	 за	 обществени-

те	 поръчки.	 Минималните	
изисквания	 към	 превозно-
то	 средство	 са	 пробег	 с	
едно	зареждане	–	минимум	
100	 км,	 максимална	 ско-
рост	 –	 минимум	 80	 км/ч,	
не	по-малко	2	000	цикли	на	
заряд	 и	 разряд,	 капацитет	
на	батерията	–	минимум	15	
киловатчаса	и	гаранция	не	
по-малко	от	5	години.
	 На	 национално	 ниво	 с	
помощта	 на	НДЕФ	ще	 бъ-
дат	купени	34	електрически	
и	10	хибридни	автомобила,	
а	използването	им	ще	до-
веде	до	спестяване	на	138	
тона	 въглероден	 диоксид	
годишно.	

Става	 дума	 за	 пари	 от	
Европейски	 земеделски	
фонд	 за	 развитие	 на	 сел-
ските	райони	в	размер	на	
19	 556,80	 лв.,	 предоставе-
ни	 по	 договор	 за	 безвъз-
мездна	 финансова	 помощ	
по	 мярка	 112	 „Създаване	
на	 стопанства	 на	 млади	
фермери“	 по	 „Програма	
за	 развитие	 на	 селски-
те	 райони“	 2007-2013	 г. 
	 Съдия	 Минков	 одобри	
споразумението	 и	 то	 вед-
нага	 доби	 статута	 на	 вля-

зла	в	сила	присъда.	
	 С	 това	 случаят	 е	 при-
ключен.	Разноските	по	на-
казателното	дело	–	над	100	
лева,	 също	 са	 за	 сметка	
на	 осъдения	 фермер.	 Що	
се	 отнася	 до	 изхарчени-
те	 не	 по	 предназначение	
пари	 –	 и	 с	 тях	 въпросът	
е	 решен.	 Още	 през	 2015	
г.	 севлиевският	 Районен	
съд	е	постановил	по	граж-
данско	 дело,	 заведено	 от	
фонда	срещу	В.	В.,	парите	
да	 бъдат	 върнати	 до	 сто-
тинка.			

Фермер ñи признà, че е 
изхàрчил еврîпейñки 
пàри, îñъäихà ãî уñлîвнî

Кръãлà мàñà „Съвременни прàктики зà 
нрàвñтвенî и пàтриîтичнî възпитàние"
Защото	 това	 са	 две	 теми,	
които	 са	 взаимносвърза-
ни.	„Основните	фактори	на	
възпитание	 са	 обща	 зада-
ча	 на	 семейството,	 учили-
щето,	културни	институции,	
средствата	 за	 масова	 ко-
муникация,	 средата	 като	
цяло“	 -	 счита	 Петкова.	 В	
обръщението	си	тя	обърна	
особено	 внимание	 на	 ро-
лята	на	семейството	в	този	
процес,	 независимо	 че	 от	
известно	 време	 насам	 за	
възпитанието	на	децата	от-
говорността	 се	 възлага	 на	
училището	като	институция.	
	 „Иска	ми	се	в	центъра	
на	 всичко	 това	 да	 стои	
личният	 пример	 на	 всеки	
един	 от	 нас	 –	 родители,	
учители,	 приятели,	 колеги,	
дори	и	на	непознатите	око-
ло	нас“	-	подчерта	област-
ният	 управител	и	 допълни,	
че	„ако	искаме	нравствени	
и	 патриотично	 възпитани	
деца,	ние	самите	трябва	да	
сме	такива“.	

	 По	 вре-
ме	на	фо-
рума	бяха	
предста -
вени	 до-
бри	 прак-
тики	 и	
дейности,	
реализи -
рани	 от	
образова-

телни	 и	 културни	 инсти-
туции	 по	 темите:	 „Взаи-
модействие	 между	 учили-
щето	 и	 семейството	 като	
средство	 за	 възпитание“,	
„Патриотичното	възпитание	
в	 забавно	 краезнание“;	
„България	 и	 бащин	 край“;	
„Патриотичното	 възпита-
ние	 и	 приобщаването	 към	
българския	 фолклор“;	 „Съ-
временен	 прочит	 на	 бъл-
гарския	фолклор	по	проект	
„Живият	пламък“;	„За	Бъл-
гария	 с	 любов“;	 „Ние	 жи-
веем	за	нашите	потомци“	и	
проектът	на	фотографа	Ра-
дослав	 Първанов	 „Аз	 съм	
българка“.	

В	 експозицията	 са	 вклю-
чени	79.	
	 От	 Школата	 по	 изоб-
разително	 изкуство	 към	
Народно	 читалище	 „Раз-
витие	 1870“	 са	 изпрате-
ни	 37	 рисунки,	 от	 които	
място	 в	 „Мал	 Битолски	
Монмартр	 2017“	 е	 отделе-

но	 единствено	 за	 Креме-
на	 Колева.	 Талантливата	
малка	 севлиевка	 заслужи	
своята	награда	за	вложе-
ното	 усърдие	 и	 продук-
тивността	 си	 през	 цялата	
творческа	година	–	оцени	
представянето	 на	 Креме-
на	нейната	ръководителка	
Ива	Русинова.

Кременà Кîлевà ñ äиплîм îт „Мàл 
Битîлñки Мîнмàртр” в Мàкеäîния

Аãенциятà пî зàетîñттà вече приемà 
зàявления пî „Вàучери зà зàети лицà"
Или	обучение	за	придоби-
ване	 на	 ключова	 компе-
тентност	с	ваучери	съглас-
но	ПМС	№	280/2015	г.
	 Обучението	 по	 ключо-
ва	компетентност	може	да	
бъде	 общуване	 на	 чужди	
езици	–	КК	2,	или	дигитал-
на	 компетентност	 –	 КК	 4.	
Безвъзмездното	 финанси-
ране	 по	 проекта	 е	 в	 раз-
мер	на	85%	от	стойността	
на	 ваучера,	 а	 останалите	
15%	се	доплащат	от	обуча-
ваното	лице.
	 За	целите	на	проекта	е	
разработена	 услуга,	 дава-
ща	възможност	на	заетите	

лица	 да	 подават	 своето	
заявление	 по	 електронен	
път,	 без	 да	 е	 необходимо	
да	 посещават	 бюрата	 по	
труда,	само	в	работни	дни	
между	8.30	и	17.00	часа.
	 Заявления	 ще	 се	 при-
емат	и	на	хартиен	носител	
лично	 във	 всички	 дирек-
ции	 „Бюро	 по	 труда”	 в	
страната.
	 Срокът	за	прием	на	за-
явления	 е	 до	 изчерпване	
на	 финансовия	 ресурс	 по	
проекта.	 Очакванията	 са,	
че	с	планираните	средства	
около	 54	 хиляди	 души	 ще	
могат	да	повишават	квали-
фикацията	си.

ВЕЛА ЛАзАРОВА

	 Нашумялата	 постанов-
ка	 „Бел	 Ами”	 на	 Малък	
градски	 театър	 „Зад	 ка-
нала”	 -	 София	 заслужено	
привлече	 вниманието	 на	
габровската	 публика	 в	 ДТ	
„Рачо	Стоянов”	на	20	юни.
	 Калин	 Врачански	 -	
един	 от	 най-талантливи-
те	 и	 обичани	 български	
актьори,	 се	 превъплъща-
ва	 в	 прочутия	 образ	 на	
Жорж	Дюроа	(Бел	Ами)	на	
френския	 писател	 Ги	 Дьо	
Мопасан.	 Провинциален	
младеж,	 който	 от	 обикно-
вен	репортер	се	издига	до	
депутат	 и	 политик,	 благо-
дарение	 на	 привлекател-
ната	си	външност	и	непов-
торимо	 въздействие	 върху	
жените.	Всичко	това	с	цел	

да	 преуспее	 във	 висшето	
общество.	 Великолепно	 е	
партньорството	 на	 Луиза	
Григорова	 -	 женският	 ек-
вивалент	на	Бел	Ами	-	ам-
бициозната	 и	 безскрупул-
на	 Мадлен	 Форестие,	 на	
Валтер	 (Герасим	 Георгиев	
–	 Геро)	 -	 собственик	 на	
вестника,	 пресметлив	 ци-
ник,	 по	 балкански	 фами-
лиарен,	 неговата	 съпруга	
Натали	 -	 Василена	Атана-
сова,	 и	 актьорите	 Петър	
Калчев,	 Алиса	 Атанасова,	
Таня	Пашанкова,	Христина	
Караиванова,	 Владимир	
Зомбори,	 Васил	 Банов,	
Владимир	Димитров	и	Ата-
нас	Чопов.		
	 И	 през	 XIX	 век,	 спо-
ред	 Мопасан,	 обществото	
се	 крепи	 на	 секс,	 пари	 и	
власт.	 Нещо,	 което	 про-

дължава	да	осветява	и	из-
миналия	 XX	 и	 започналия		
XXI	век.
	 Автор	 на	 пиесата	 по	
известния	роман	на	Ги	Дьо	
Мопасан	 е	 Юрий	 Дачев.	
Поставянето	на	великолеп-
на	 пиеса,	 по	 думите	 на	
режисьора	Бина	 Харалам-
пиева,	 среща	 не	 малко	
трудности	 -	 да	 се	 вкара	
цял	роман	в	2	часа	и	7	ми-
нути.	 Критиката	 не	 пести	
суперлативи	 за	 проявено	
майсторство	 в	 една	 уни-
кална	 постановка	 за	 из-
веждане	 на	 актуалното	 и	
днес	-	сериозно	заболява-
не	 на	 обществото.	 Публи-
ката	 можа	 да	 се	 наслади	
на	 великолепната	 игра	 на	
актьорите,	 които	 изпрати	
с	продължителни	аплодис-
менти.

„Бел Ами” ñ интриãувàщà пîñтàнîвкà  ãîñтувà нà ãàáрîвñкà ñценà

Тàня Õриñтîвà пîлучàвà електричеñкàтà КИА äнеñ

Продължава от стр. 1

Продължава от стр. 1

Продължава от стр. 1

Невена Петкова

Продължава от стр. 1 	 Обществен	 комитет	
„Васил	Левски“	и	Община	
Габрово	 организират	 кон-
церт-спектакъл	 „Годината	
на	 Левски“,	 посветен	 на	
180-годишнината	 от	 рож-
дението	 на	 Апостола	 на	
свободата,	 съобщи	 Мом-
чил	 Цонев,	 представител	
на	 организаторите.	 Беле-
житата	годишнина	е	повод	
2017-а	 да	 бъде	 обявена	
за	 Годината	 на	 Левски.	
Събитието	 ще	 се	 състои	
на	27	юни	2017	г.	от	18:00	
часа	в	зала	„Възраждане“.	
Входът	е	свободен.	
	 В	 концерта	 спектакъл	
ще	 вземат	 участие	 Дет-
ски	 фолклорен	 ансамбъл	
„Габровче“	и	Младежка	те-
атрална	студия	„Гаргара“.
	 Апостолът	на	свобода-
та	Васил	Левски	е	една	от	
най-светлите	 личности	 в	
българската	 история.	 Съ-
битието	 на	 27	 юни	 ще	 е	
повод	 да	 си	 припомним	
живота	 и	 заветите	 на	 ве-
ликия	българин.

Кîнцерт в пàмет 
нà Апîñтîлà

 На 28 юни (сряда) от 13.30 часа по традиция ще се 
проведе колоездачната обиколка за купата на Кирил Чан-
лиев, Георги Одрински, Тодор Ганчев – Мано и Никола Ненов 
– Буката. Каним ви пред административната сграда на 
Кметство Зелено дърво в село Стоманеците да прежи-
веете един зареден с емоции следобед, като подкрепим 
всички състезатели.
 Тодорка Мирчева, кметски наместник на 

Кметско наместничество Зелено дърво

възпоМенание
10 години от раздялата ни с 

Радина илиева дедева
на 80 години

Ще останеш завинаги в нашите 
спомени с безкрайната си

доброта и човечност!
Поклон ПРЕд СвЕтлата

тИ ПаМЕт!
Възпоменаинето ще се състои

на 24 юни от 11.30 часа
на Гробищен парк – Габрово

От опечалените близки



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 22 юни 2017 г., година XIII, брой 23 (3135)

ХРИСТИЯНИ
Ангелският език според отците е гласът на сърцето, на благодатно-
то мълчание

Президентът Румен Радев се срещна със Светия Синод
 „Българската право-
славна църква е пазител 
на вярата и изконните 
духовни ценности, съх-
ранили българския народ 
през вековете във време-
на на тежки изпитания за 
страната ни, и винаги ще 
се ползва от подкрепата 
на президентската ин-
ституция и на мен като 

държавен глава.” 
 Това заяви президен-
тът Румен Радев по вре-
ме на срещата с Негово 
Светейшество Българ-
ския патриарх Неофит и 
митрополитите от Све-
тия Синод на БПЦ-БП. 
 Тя се състоя днес в 
Синодната палата по 
инициатива на синодал-

ните архиереи и премина 
в дух на взаимно уваже-
ние и разбирателство.
 В хода на разговора 
бяха набелязани сфери-
те, в които двете ин-
ституции влизат във 
взаимодействие и бе 
изразена готовност от 
двете страни за по-на-
татъшен диалог и съ-

трудничество между 
Президентството и 
Българската православна 
църква в името на един-
ството на българския 
народ и благото на стра-
ната.
 Г-н Президентът спо-
дели своята принципна 
позиция за законови про-
мени, които да гаранти-

рат независимостта 
на вероизповеданията 
в страната от външни 
сили и чужди държави, 
както и сигурността на 
българските граждани и 
България, и изслуша виж-
данията на членовете 
на Светия Синод начело 
с Патриарх Неофит по 
този въпрос.

 Президентът Румен 
Радев пое ангажимент да 
инициира работна среща 
по въпросите на религи-
озното образование с 
участие на традицион-
ните вероизповедания в 
страната и ангажирани-
те с това държавни ин-
ституции.
 В края на срещата Не-

гово Светейшество па-
триарх Неофит подари 
на високия гост, от име-
то на Св. Синод, икона 
на Божията Майка, като 
пожела тя да го пази и 
води по нелекия му път на 
държавен глава. От своя 
страна Румен Радев бла-
годари за оказаната му 
чест.

Държавният глава изрази готовност да инициира работна среща по въпросите на религиозното образование, в 
която да участват традиционните вероизповедания в страната и ангажираните с това държавни институции

 Тържествен камбанен 
звън на катедралния храм 
„Св. Александър Невски” 
възвести днес 80-годиш-
нината от рождението 
на Симеон Сакскобурггот-
ски - последният българ-
ски цар и бивш министър-
председател, предаде БГ-
НЕС.
 В патриаршеската 
катедрала се проведе 
благодарствен молебен в 
негова чест, възглавяван 
от Негово Светейше-
ство българския патриарх 
Неофит и Високопреос-
вещените митрополити 
на Светия синод. Освен 
рожденика и неговата 
съпруга Маргарита, за 
празника в катедралата 
дойдоха неговата сестра 
княгиня Мария Луиза, си-
новете му - принцовете 
Кирил, Кубрат и Констан-
тин, дъщеря му - принцеса 
Калина, както и децата 
им, без двама от внуци-
те. На почетните места 
в катедралния храм заеха 
местата си кралица Со-
фия и сестра й принцеса 

Ирина от Испания, прин-
цеса Маргарита и принц 
Раду от Румъния, принц 
Александър и принцеса Ка-
тарина от Сърбия, принц 
Никола от Черна Гора, 
принц Лека от Албания 
със съпругата му принце-
са Елия и др. От българска 
страна да уважат юбилея 
на Сакскобургготски бяха 
дошли бившият вицепре-

зидент Маргарита По-
пова, бившите премиери 
Стефан Софиянски, Геор-
ги Близнашки, депутати 
от българския парламент, 
министри от правител-
ството на НДСВ, дипло-
мати, представители на 
бизнеса, на културните 
среди и изкуството.
 „Ваше Величество, 
приемете нашите все-

сърдечни благопожелания 
за крепко здраве и сили, 
за още много доброплод-
ни успехи във всички до-
бри начинания, за благото 
на светата ни църква и 
благочестивия ни народ”, 
подчерта в поздравител-
ното си слово патриарх 
Неофит към рожденика.
 И продължи: „В деня на 
личния Ви празник - 80-го-

дишнината Ви, сърдечно 
се радваме и отправяме 
нашите молитви към все-
подателя Бога и занапред 
да Ви закриля, да благо-
славя трудовете Ви, за да 
пребъдвате в нелицемер-
ната му любов и радост. 
Във Вашия дълголетен и 
изпълнен с тежки изпита-
ния и предизвикателства 
живот Вие се доказахте 
като добър син на църква-
та и на българския народ, 
на когото по примера на 
предшествениците Ви, 
българските царе Ферди-
нанд и Борис III, отдавате 
цялата си грижа и любов, 
които и днес остават 
дълбоко в сърцето Ви, в 
мислите и действията 
Ви”.
 Негово Светейше-
ство отбеляза приноса на 
Симеон Сакскобургготски 
като премиер и уважава-
на политическа фигура за 
преодоляването на разко-
ла в църквата, който ру-
шеше нейното единство. 
„Нека Бог да прибави към 
годините на живота Ви 

още много години, в кои-
то заслужено да се радва-
те на плодовете от Ва-
шите трудове в достой-
но извървян път. Божият 
мир и неговата велика ми-
лост - да бъдат с всички 
нас. Честита и благосло-
вена годишнина! За много 
години!”, завърши с тези 
думи поздравителното 
си слово патриарх Нео-
фит, след което заедно 
с хора божиите служите-
ли и всички запяха „Мно-
гая лета” и „Боже, царя ни 
пази”.
 Преди благодарстве-
ния молебен в катедрал-
ния храм бившият вице-
президент Маргарита По-
пова пожела на рожденика 
„да е здрав, да помага, ма-
кар и отстрани, с хубава 
енергия, с кротост, с бла-
гост”, защото той като 
премиер внесе в българ-
ската политика „европей-
ски стил и спокойствие”. 
 Мнозина приятели и 
симпатизанти на Сакско-
бургготски носеха големи 
букети с цветя и много 

подаръци. Иван Петров 
му бе приготвил каменен 
барелеф на реката в Цар-
ска Бистрица, положен в 
луксозна кутия. Бившият 
министър на културата 
Петър Стоянович споде-
ли по повод юбилея: „Един 
български цар може да 
бъде запомнен с достойн-
ството, което носи. Аз 
предпочитам да запазя 
спомен за последния бъл-
гарски цар и ще му по-
желая още здраве, за да 
съумее да обобщи всичко 
онова, което е преживял 
през годините”.
 „На България й тряб-
ват неговата мъдрост 
и неговата класа”, заяви 
и една от неговите най-
енергични политически 
поддръжнички - Любка 
Качакова. Сърдечни по-
желания отправиха към 
рожденика и други негови 
колеги, приятели, познати 
и симпатизанти, които 
бяха дошли в препълнения 
от хора и украсен специал-
но за празника катедрален 
храм.

Последният български цар получи свещена икона 
на Спасителя Христос за 80-ия си рожден ден

 Поредно дарение за 
църквата „Свети Три све-
тители“ направиха право-
славни християни от Ук-
райна – огромен полилей. 
Той е изработен от бронз 
в украински завод за цър-
ковна утвар. Полилеят  е 
висок  около 2 метра, с 
диаметър 3.80 метра. В 
основата са разположени 
икони, основно на Света 

Богородица и на много 
светци. 
 Дарителите са по-
желали да останат ано-
нимни. Те са изпратили 
и хоругвите, които бяха 
използвани в богослуже-
нието на Великден.
 „Благодаря за жеста. 
На дарителите. И за Бо-
жията помощ църквата 
ни да придобие нов облик“, 

заяви отец Красимир Ка-
питанов, председател на 
църковното настоятел-
ство при най-стария храм 
в Шумен. 
 Той сподели, че в най-
скоро време ще бъде сме-
нен подът на църквата. 
Вече е монтирана нова 
отоплителна система за 
зимата. Тя е дарение от 
бизнес дама от Шумен.

 Най-сериозната зада-
ча е изографисването на 
храма. Проектът вече е 
внесен във Варненска и 
Велико-Преславска митро-
полия и чака одобрение от 
митрополит Йоан.
 Дарение от украински 
християни са и куполът, 
и камбанарията на храма. 
Куполът е 1.5-тонен, с ти-
таново покритие в зла-

тист цвят. Изработени 
са от братя сърби.
 „Очакваме още дарения 
от Украйна“, обяви отец 
Красимир.
 Според членове на цър-
ковното настоятелство 
обаче бизнесът в Шумен, 
с изключение на известна 
бизнес дама, не е особено 
отзивчив към нуждите на 
Православната църква. 

Християни от Украйна дариха бронзов полилей  на храм в Шумен
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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

 Западът отдавна 
призоваваше към разми-
съл. Най-сетне и самите 
мюсюлмани започнаха да 
съзнават, че нещо не е 
наред, щом терористите 
редовно се позовават на 
исляма, коментира Райнер 
Херман за „Франкфуртер 
алгемайне цайтунг“, цити-
ран от „Дойче веле“.
 Преживяхме поредна-
та седмица на терор. В 
Манчестър атентатор-
самоубиец от либийски 
произход погуби деца и 
младежи в името на т. 
нар. Ислямска държава. А 
в петък ислямистки екс-
тремисти избиха повече 
от 20 християни копти 
край Кайро.
 Също тези дни Берлин 
беше домакин на народния 
събор на Протестантска-
та църква. Сред покане-
ните там беше и шейх 
Ахмед ал Тайеб – главен 
имам на университета 
„Ал Азхар“ в Кайро – човек, 

който спада към най-авто-
ритетните духовни лица 
на сунитския ислям. Той 
заяви, че тероризмът на 
ислямските фундамента-
листи застрашава исляма 
и го връща в годините 
на Средновековието. Ал 
Тайеб призова да се сложи 
край на престъпленията 
в името на религиите. Но 

защо духовникът 
апелира за едно, 
а на практика се 
получава съвсем 
друго?
 Западът от-
давна настоява 
за преосмисляне 
на ислямската 
религия. Този про-
цес навярно е за-
почнал, защото 
изявления като 
това на египет-
ския теолог вече 
не са рядкост. 
Все по-мощно се 
чува гласът на 
онези изявени ис-

лямски духовници, които 
признават, че ислямът се 
е оказал в „задънена улица“ 
и че има проблем с насили-
ето.
 В случая не говоря за 
това, че ислямът се нуж-
дае от своя Реформация 
и от реформатор като 
Мартин Лутер. Далеч 
по-важно е мюсюлмани-

те отново да намерят 
верния път към своята 
собствена религия - да 
допускат различни тълку-
вания на Корана и да при-
емат, че системата от 
религиозни норми не е не-
променлива във времето.
 Коранът, например, 
съдържа строфи, които 
легитимират насилието. 
Но те са писани във вре-
ме, когато войната е била 
нормалното състояние на 
нещата, а не мирът. Тео-
лозите обновители вече 
искат да интерпретират 
съответните пасажи от 
Корана по-различно, откол-
кото през VII век, както 
правят фундаментали-
стите от ИД.
 Трудно е да си пред-
ставим, че в ситуацията, 
в която се намира араб-
ският свят днес, той би 
могъл да даде тласък за 
теологично обновление на 
исляма. Дори учени като 
Ал Тайеб вече нямат дос-

татъчно морален автори-
тет сред мюсюлманите. 
Защото тези духовници 
са на практика служители 
на държавната власт и 
като такива не са в със-
тояние да критикуват 
политическата класа и 
корумпираните елити в 
своите страни. Елити, 
които често се интере-
суват само от две неща – 
как да останат на власт 
и как да си пълнят джобо-
вете.
 В някои арабски стра-
ни има войни и разруши-
телен хаос, в други гос-
подстват несправедли-
вост и потисничество. 
Докато това не се проме-
ни, ще има и ислямистки 
терор, включително и в 
Германия. В политическо 
отношения арабският 
свят се намира в пълен 
застой. Добре е, че поне 
сред ислямските теолози 
започна процес на извест-
но преосмисляне.

Андонис МАнитАкис

Въпросът, който бих 
искал да поставя, е доколко 
православното богословие 
и Църквата са привикнали с 
теорията и практиката на 
човешките права. Поради 
своята специфичност мое-
то изследване се ограничи 
до извори от вторичен ха-
рактер, не е напълно систе-
матично и се съсредоточи 
върху гръцката библиогра-
фия по темата. По тази 
причина моите позиции 
имат донякъде временен 
характер и не са завърше-
ни изцяло. Консултирах се 
най-вече със забележител-
ната работа на Тиранския 
архиепископ г-н Анастасий 
„Православието и правата 
на човека”, с есетата на 
Христос Янарас „Обезчове-
чаване на правото”, с из-
следването на Сава Агури-
дис „Човешките права в за-
падния свят. Исторически и 
социологически преглед. Бо-
гословие-философия”,както 
и с по-старите теоретиче-
ски изследвания на Василис 
Стойану „Свобода. Учение-
то на ап. Павел за свобо-
дата и духовните течения 
на неговото време”. Също 
така се обърнах и към някои 
текстове на Стельос Рам-
фос. Най-накрая прочетох 
и монографията на К. Дели-
костантис „Правата на чо-
века – западна идеологема 
или вселенски етос?”.

На базата на този, ма-
кар и ограничен кръг съчи-
нения, си позволих да на-
правя едно обобщение за 
православното схващане 
по отношение на човешки-
те права.

Установих общо взе-
то недостиг на задълбоче-
ност или дори подценяване 
на въпроса, която обаче се 
съчетава с впечатлява-
що неразбиране на техния 
смисъл – най-вече в труда 

и съответно в цялостна-
та мисъл на Янарас. Ако 
се вземе неговото мнение 
като представително за 
православното богословие, 
то тогава се оправдават 
твърденията на някои (на-
пример Стельос Рамфос), че 
след падането на Византия 
православието не е постиг-
нало свое „възраждане” и не 
е познало реформирането 
на обществените отноше-
ния, и като цяло – на обще-
ствата, което навлезе с 
технологическата револю-
ция и установяването на 
идеята за „индивида” и за 
неговата „индивидуалност” 
като базова ценност на об-
щественото съжителство. 
Застъпничеството на 
Янарас за един особен, те-
оретично недоразвит, ис-
торически несъществувал 
и политически безпочвен 
„православен комунализъм” 
създава впечатлението, 
че православието се бори 
против индивидуалност-
та и достойнството на 
индивида; че всъщност е 
благосклонно повече към 
„комуналните” форми на об-
ществено организиране и 
на смесването на религия-
та с политиката, оставай-
ки безразлично към гаран-
циите против държавното 
самоволие и произвол.

В този пункт се присъ-
единявам към възгледите, 
развити от проф. Никитас 
Алипрантис в критиката 
му на въпросната книга на 
Янарас. Схематичният, дог-
матичен и едностранчив 
начин, по който Янарас раз-
глежда човешките права, 
ако не скрива определена 
бедност в познанията по 
въпроса или повърхност-
ност в познанията на бо-
гатата теория и история 
на тяхното установяване, 
то със сигурност проявя-
ва неизлечим идеологически 
предразсъдък и пълно безси-

лие за диалогичен и отгово-
рен подход към най-важния 
темел на съвременните 
общества (или поне, при 
всяко положение, един от 
най-важните). Възгледите, 
изразявани от Янарас, пред-
ставляват анахронизъм, 
който държи православие-
то далеч от човечество-
то и неговите проблеми. 
Всъщност вселенският 
характер на човешките 
права ни принуждава да го-
ворим за човека като цяло 
и за неговата безценност. 
Оказва се, че, представено 
по този специфичен начин, 
православието не само не 
познава културни устано-
вления с вселенско значение 
или пренебрегва полити-
чески и обществени цен-
ности, възприети в целия 
свят, но и се застъпва за 
прототип на организира-
не на обществото, който 
превръща православното 
богопочитание в полити-
ческа и социална система „с 
цялостен и завършен харак-
тер”, в религиозна организа-
ция на обществото, която 
не отличава гражданина от 
вярващия и религията от 
политиката, или просто 
пренебрегва свободата на 
вероизповеданието, на съ-
вестта, и то най-вече ре-
лигиозната и най-сетне, не 
е готово да съжителства 
като религиозна общност в 
едно плуралистично „глобал-
но общество”.

За щастие, на съвсем 
други изводи относно пра-
вославното отношение към 
човешките права навежда 
съчинението на архиеп. 
Анастасий. В този труд 
„вътрешната” свобода се 
ограничава от външната и 
истински свободен се нари-
ча онзи човек, който обича 
– „пълнота на свободата 
е любовта”. Християнство-
то се интересува на първо 
място от етичния смисъл 
на свободата, за свободата 
като „цялостна свобода на 
човека, не като логическа 
идея, а като етично изис-
кване”. В центъра на хрис-
тиянската богословска 
мисъл и особено в тази на 
елинските отци се намира 
схващането за личността 
като смисъл на начина на 
живот: „Сътворението на 
човека по образ и подобие 
на Бога (Бит. 2:7) съгласно 
православното тълкувание 
на това място се отнася 
към човека като към лице-
личност, а не като към без-
личен индивид”.

Това схващане не е в 
противоречие, а напротив, 
схожда се с т. нар. „запад-
но схващане за правата”, 
както и с концептите на 
Просвещението за разде-

лението между политика 
и религия, между вярващ и 
гражданин. Православно-
то схващане за свободата 
предполага „съзнателна” 
човешка автономия и не 
противоречи на свободата 
на съвестта и свободното 
развитие на личността на 
всекиго, нито на законово 
провъзгласената свобода 
на религиозната съвест.

В най-общ план обаче, 
ако някой диахронично раз-
гледа проблема, като про-
следи индивидуалните и 
общностните действия на 
гръцкото общество през 
последните двеста години, 
в периода на формиране на 
съвременната национална 
държава, както и начина, 
по който е организирана 
политическата система, 
гарантирани са индивидуал-
ните права и е подсигурено 
политическото участие и 
свобода, ще достигне до 
следния извод: Православна-
та църква като институ-
ция не е пречела никога на 
гръцкото общество, нито 
на отделния православен 
вярващ да се държи като 
демократичен гражданин, 
да се ползва и да зачита чо-
вешките права. Църквата 
като „общност от вярва-
щи” е живяла и живее едно-
временно с това, по начин 
съвсем хармоничен, както 
с вярата, любовта към 
ближния и Бога, така и със 
законовата и политическа 
възможност, която имат 
вярващите като граждани 
да се самоопределят инди-
видуално, да изискват и да 
се ползват от човешките 
си права като индивиди и 
като членове на общество-
то.

По този начин, на ба-
зата на опита, се уверя-
ваме, че що се отнася до 
гръцкото общество, както 
православните вярващи, 
така и Църквата, като ор-
ганизирана общност, раз-
виват поведение и практи-
ки, които ясно различават 
политическото от религи-
озното, светската сфера 
от политическата, и хар-
монично свързват вярата 
в Бога и църковните задъл-
жения със съзнателно и по-
следователно упражняване 
и зачитане на индивидуал-
ните и политически права. 
Свободата на съвестта се 
живее едновременно като 
индивидуално право на все-
киго, но и като незаменим 
нравствен проект. Зато-
ва човешката нравствена 
автономия представлява 
предпоставка толкова за 
свободата на човека, колко-
то и за неговото спасение. 
Общ пиедестал и на две-
те ще трябва да се смя-

та човешката нравствена 
възможност за избор и за 
свободно решение по от-
ношение на собствения му 
живот, в съгласие с негова-
та собствена съвест.

Най-цялостната и сис-
тематична теория за чо-
вешките права от право-
славна гледна точка можем 
да открием в монографи-
ята на Деликостантис. 
Подчертавайки вселенска-
та стойност на човешки-
те права, той се наема да 
анализира, и прави това 
убедително, сродството 
между човешките права и 
предлаганите от християн-
ството права. Изследвай-
ки историческите корени и 
взаимния им интензитет, 
и особено отношението 

между континюитет и дис-
континюитет, между пра-
вата на човека и християн-
ството, той подчертава, 
че „правата на човека са 
наследили много от хрис-
тиянството, но пък са се 
намерили и в положение на 
отделяне от него”. Така е 
сигурно, че те изразяват 
вече идея за свободата, 
различна от свободата на 
християнството. Напреже-
нието, което съществува 

между християнство и про-
свещение, трябва днес, за 
доброто на човека, да до-
веде до творчески диалог, а 
не, както някога, да предиз-
виква безплоден конфликт. 
Причината е, че по отноше-
ние на разбирането и осъ-
ществяването на човешки-
те права „едно просветено 
и вярващо общество е по-
добро от общество, което 
е единствено просветено”.
Същият автор заключава: 
„Църквата и богословието 
не могат да пренебрегват 
огромното значение на чо-
вешките права”.

Що се отнася до Пра-
вославното предание, Де-
ликостантис поддържа, 
че идеята за човешко дос-
тойнство се развива раз-

лично на Изток и на Запад. 
„Човешката свобода, коя-
то е дар на божествената 
благодат, не настоява на 
изискване на права, което 
се осъществява като по-
стоянен опит за надмощие 
и движение към ближния. 
Основното човешко право, 
което може да се изведе 
от духа на православната 
духовност, е правото да 
обичаш Бога в своя бли-
жен и да обичаш ближния 

заради Бога”.[9] За разли-
ка от развилото се на За-
пад схващане за човешко 
достойнство и свобода, 
което е доста индивидуа-
листично и егоцентрично, 
православната духовност 
„се отъждествява със сво-
бодата като общност и 
любов”; обхваща една „осо-
бена общностност”. „В ос-
новата на православието 
се намира истината като 
„общност-общение”. Сами-
ят Бог за православието е 
общност на лица. Божест-
вената общност няма ни-
каква връзка с индивиду-
алното спасение, а прави 
човека в общност.” За Де-
ликостантис „православно-
то богословско основание 
и тълкуване на човешките 
права отваря хоризонтите 
на общностното измере-
ние на човешката свобода. 
Признава се етосът на от-
говорната свобода, което 
изразява и възстановява 
същностното общностно 
тяхно съдържание… Права-
та на човека от православ-
ното богословие се уравня-
ват с извисено човеколю-
бие и вселенско Предание, 
което е сродило свободата 
и любовта, индивида и об-
ществото; единило е наро-
дите и културите, зачело 
е човешката личност. В 
диалога с човешките права 
в съвременния свят се раз-
криват дълбината на пра-
вославната нравственост 
и се проектира хуманното, 
общностно и културно пос-
лание на православието”.

Ударението, поставе-
но от Деликостантис на 
вселенската стойност и 
мисия на човешките права, 
си струва да привлече вни-
манието на православното 
богословие, защото може 
да даде от една страна ба-
зата за откъсването му 
от догматизма и фанатиз-
ма на своеобразието и от 
друга – за начало на диалог 
със съвременните теоре-
тични течения и с демокра-
цията. Искреният и непре-
дубеден диалог е единстве-
ният изход, за да излезе 
православното богословие 
от изолацията и да общува 
със света, с характеризира-
щите го днес идеи.

Словото на любовта 
като „общност” и като 
нравствено себеосъщест-
вяване на личността има 
нужда да се намери в диалог 
с човешките права като 
свобода и като индивиду-
ално и колективно самооп-
ределение. От този диалог 
между етика и право право-
славната общност ще из-
лезе печеливша и обновена.

Превод: Светослав Ри-
болов

Какво е православното схващане за човешките права

Деликостантис, Константинос
Гръцки православен богослов и философ, възпитаник 

на Богословския факултет на Атинския универси-
тет „Каподистрия” и на Философския факултет 

на Тюбингенския университет, преподавател по Ре-
лигиознание и философия на религията в Атинския 

университет „Каподистрия”

И мюсюлманите вече схващат, че нещо не е наред
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амисля	 ли	
се	 човек,	
когато	 се	
отдава	 на	
журналисти-
ческата	про-
фесия,	че	тя	

е	обсебваща*?	
	 Чрез	 публикации	 авто-
рът	изповядва	своите	чув-
ства,	 възгледи,	 разкрива	
душевните	си	мисли	и	тер-
зания,	 т.	 е.	 „разголва“	 се	
пред	читателите,	които	той	
не	 познава?	 Журналистът	
влиза	 в	 домовете	 ни	 по	
наше	желание	–	ние	сами	
избираме	какво	да	проче-
тем!	
	 Тезите,	 които	 защита-
ва	 или	 критикува,	 които	
споделя	на	 страниците	на	
вестника,	 предизвикват	
размисли,	 одобрение	 или	
спорове,	 но	 това	 остава	
неизвестно	 за	 автора!	
Това	 се	 запитах,	 когато	
седнах	да	пиша	тези	редо-
ве:	 защото	 имам	 чувство-
то,	 че	 отдавна	 познавам	
Петър	 Цокев	 –	 от	 80-те	
години	на	миналия	век…,	а	
реално	не	е	така!	
	 Запознах	 се	 с	 журна-
листа	и	твореца	Петър	Цо-
кев	 преди	 15-ина	 години.	
Дотогава	 аз	 знаех	 името	
му,	 как	 изглежда,	 но	 той	
не	 ме	 познаваше,	 както	
естествено	 не	 познаваше	
и	всички	читатели	на	вест-
ниците	„Балканско	знаме“,	
„Габрово	днес“,	„100	вести“	
и	др.	
	 Благородно	съм	му	за-
виждала	 за	 срещите	 със	
знаменити	 творци	 с	 на-
ционално	 значение	 и	 с	
принос	 към	 българската	
и	 световна	 култура:	 му-
зиканти,	 писатели,	 по-

ети,	 художници,	 артисти,	
режисьори	 и	 др.,	 които	
той	 отразяваше	 в	 печа-
та.	 Завиждала	 съм	 му	 за	
привилегията	да	е	първият	
читател	 на	 новоиздадена	
книга,	за	възможността	да	
присъства	 на	 всяка	 пред-
премиера	 на	 постановки-
те	 на	 габровския	 театър,	
на	 откриването	 на	 всяка	
художествена	 изложба	 в	
Габрово,	 на	 всяко	 музи-
кално	 събитие	 в	 града.	
Тогава	 не	 съм	 си	 давала	
сметка,	че	зад	всяка	една	

публикация,	статия,	рецен-
зия	 и	 интервю	 се	 крие	
интелектуален	 труд,	 който	
може	 би	 само	 изкушения		
от	 белия	 лист	 може	 да	
оцени.	И	как	точно,	искре-
но	го	е	написал	Цокев:		
 „Няма по-добър прия-
тел от белия лист. Пред 
него можеш да бъдеш 
блуден син, престъпник, 
безсилен цар и щастлив 
любовник, откривател и 
портиер, гениален архи-
тект и пиян зидар - той 
няма да ти се обиди, ще 

приеме цялата твоя ис-
тина и няма да те пре-
даде, защото никаква 
завист не изпитва, а и 
да се появи - тя ще бъде 
бяла!"
	 Днес,	 след	 години	 ра-
бота	с	документи	на	писа-
тели	и	журналисти,	си	да-
вам	сметката,	че	работата	
на	 твореца	 -	 писател,	 из-
исква	 огромни	 познания,	
концентрация,	 езикова	
култура	 и	 не	 на	 последно	
място	-	време!	
	 Време	 	 -	 отделено	 от	

съня,	 от	 почивката,	 от	
семейството,	 от	 любими-
те	 хора,	 за	 да	 можеш	 да	
осмислиш,	 	 напишеш,	 ре-
дактираш	 и	 представиш	 в	
завършен	 вид	 един	 ма-
териал,	 с	 който	 и	 след	
десетилетия	да	не	се	сра-
муваш,	 че	 под	 него	 стои	
твоето	име.						
	 Нашата	 институция	 –	
Държавен	 архив	 -	 Габро-
во,	 целенасочено	 работи	
за	 комплектуването	 на	
документи	 на	 журналисти.	
След	 като	 приключат	 ак-

тивната	си	творческа	дей-
ност,	 ние	 ги	 „ухажваме“,	
защото	знаем,	че		едни	от	
най-използваните	и	атрак-
тивни	фондове	в	Архива	са	
тези	на	 габровските	крае-
веди	 и	 журналисти.	 След	
отбелязването	 на	 70-го-
дишнината	на	Петър	Цокев	
проведохме	 няколко	 сре-
щи	 и	 разговори,	 в	 които	
не	бе	трудно	да	го	убедим,	
че	мястото	на	творческите	
му	 документи,	 създадени	
през	50-годишната	му		дей-
ност	като	журналист	и	пи-

сател,	е	в	Държавен	архив	
–	Габрово.	Документите	за	
фонд	 на	 негово	 име	 по-
стъпват	 в	 Архива	 на	 два	
пъти	–	през	2008	и	2014	г.,	
и	са	регистриран	във	фонд	
№	1630.	До	момента	това	е	
последният	 фонд	 на	 жур-
налист,	който	е	постъпил	в	
Архива.
	 Не	 изневерявайки	 на	
своята	 скромност,	 Цокев	
не	 предава	 лични	 биогра-
фични	 документи	 и	 сним-
ки.	 За	 част	 от	 публика-
циите	 си	 избира	 псевдо-
нимите	 Милен	 Стрезов	 и	
Александър	Каменов.	
	 Мнения	 и	 оценки	 за	
личността	му	се	съдържат	
единствено		в	публикации-
те	 за	 него	 по	 повод	юби-
леи	 и	 годишнини,	 очерци,	
поздравления	 от	 институ-
ции,	обществени	организа-
ции,	близки	и	др.	
	 В	 поздравително	 сло-
во	 на	 СТЕФАН	СЕВЕРИН,	
написано	 по	 повод	 твор-
чески	 разговор	 на	 тема	
„Проблеми	 на	 художест-
вената	 култура	 в	 публика-
циите	 на	 журналиста	 Пе-
тър	 Цокев“,	 организиран	
от	 Клуба	 на	 дейците	 на	

културата	 през	 март	 1984	
г.,	той	дава	своята	оценка	
за	 журналиста	 и	 човека	
Петър	Цокев:		 	
	 „Аз	не	съм	чел	спокой-
на	и	равнодушна	рецензия	
на	Петър	Цокев.	Във	всеки	
материал	 той	 е	 емоцио-
нално	 ангажиран,	 развъл-
нуван,	 неспокоен,	 разтре-
вожен	 и	 гневен.	 С	 една	
реч	 -	 на	 него	му	 е	 чужда	
емоционалната	 монотон-
ност,	 сухотата,	 рационал-
ната	 и	 умозрителна	 раз-
съдъчност.	 Наложи	 ли	 се,	
има	 ли	 подходящ	 повод,	
той	е	неудържим	в	супер-
лативите	си…	Той	стои	две	
глави	 над	 нас	 именно	 с	
познаването	 в	 тънкостите	
на	родния	български	език,	
на	речевото	му	богатство,	
на	 интересните	 езикови,	
стилистични	 и	 граматиче-
ски	 конструкции.	 Петър	
Цокев	 е	 всепризнат	 сти-
лист	и	 това	личи	не	само	
от	 неговите	 творби,	 но	 и	
от	редакторската	му	рабо-
та…	
	 Наблюдавал	 съм	 го	
как	редактира	–	една	дума	
ще	ти	подмени,	един	съюз	
ще	 ти	 прибави,	 но	 изре-
чението	 става	 по-пъргаво,	
по-стегнато,	 по-живо…“.		
Скромността	е	характерна	
черта	за	Цокев,	 която	съ-
пътства	творческия	му	път.
	 Друг	 извор	 за	 ли-
чността	 на	 Петър	 Цокев	
е	 кореспонденция	 му	 със	
събратята	 по	 перо	 (Вера	
Христова,	 Борис	 Данков,	
Йордан	 Чуховски,	 Илия	
Пехливанов,	 Станислав	
Сивриев,	 Коста	 Цонев,	

Богдана	 Зидарова,	 Петко	
Тотев,	 Николай	 Димков	 и	
много	 др.).	 Те	 ни	 дават	
кратки,	 но	 искрени	 ха-
рактеристики	 за	 човека,	

публициста	 и	 редактора	
Петър	 Цокев.	 Позволявам	
си	да	цитирам	част	от	пис-
мата	до	Цокев,	запазени	в	
архива	му:
	 „Наслаждавах	 се	 на	
твоя	 стил,	 на	 твоето	 из-
ящество	 като	 публицист.	
Да	си	жив	и	здрав!	Зная,	
че	 писането	 те	 спасява	
и	 ти	 пожелавам	 дълго	 и	
приятно	 спасение…	 Мога	
да	 бъда	 напълно	 сигурна,	
когато	 мой	 ръкопис	 е	 в	
твоите	 ръце.	 Защото	 те	
познавам.	 Защото	 знам,	
че	ти	можеш	да	направиш	
лошия	 ръкопис	 по-добър,	
а	 добрия	 -	 още	 по-добър,		

че	 в	 никакъв	 случай	 не	
би	 съсипал	 нещо	 добро,	
мисля,	че	ти	не	спря	да	се	
усъвършенстваш	 и	 това	 е	
прекрасно“	(ВЕРА	ХРИСТО-
ВА).	
	 „Аз	 изживях,	 благода-
рение	на	твоята	рецензия,	
дълбоко	 морално	 удовлет-
ворение	 –	 този	 най-голям	
„хонорар“	 за	 нашего	 бра-
та!	 Искам	 да	 наблегна,	
че	 толкова	 умно	 и	 вещо	
тълкуване	 и	 оценяване	 на	
една	книга	човек	не	среща	
чак	 толкова	 често.	Извън-
редно	 благодаря	 за	 близ-
кото	 ти	 съпричастие	 към	
моите	 скромни	 писмовни	
усилия…“	 (КОСТА	 ЦОНЕВ,	
журналист,	хуморист).
	 „Петър	Цокев	има	пра-
вото	 като	 събрат,	 другар	
и	 състрадалец	 да	 борави	
с	 моите	 писмени	 тексто-
ве,	 както	 намери	 за	 под-
ходящо,	 върху	 страниците	
на	 изданието,	 „ХРАМЪТ“	
според	 професионалните	
изисквания	 без	 никакви	
притеснения…	 Зарадвах	
се,	като	узнах,	че	е	избра-
но	 като	 продължение	 на	
предишни	 приложения	 на	
вестника,	 понеже	 съвпа-
да	с	древната	философска	
идея	за	единството	между	
физическото	 и	 духовното	
здраве…	
	 Освен	 това	 според	
разбирането	 на	 старата	
българска	 и	 на	 старата	
руска,	и	на	православната	
култура	 като	 цяло	 нейна	
характерна	 особеност	 е	
съборността,	 литературата	
е	 изграждане	 на	 храм,	 а	
публицистиката	 -	 изграж-
дане	 на	 паметник“	 (ИЛИя	
ПЕХЛИВАНОВ).
	 Приятелят	 Йордан	 Чу-
ховски	 е	 вдъхновен	 от	
стиховете	 на	Цокев,	 пише	
музика	 по	 тях,	 която	 му	
посвещава.	
	 Най-обемната	 част	 от	
дарените	 документи	 са	
грижливо	 подредените	 и	
описани	публикации	на	ли-

тературно-критични	 теми:	
отзиви	за	 книги,	 интервю-
та,	 щрихи	 към	 творчески	
портрети,	 критични	 мате-
риали	за	театрални	поста-
новки,	биографични	справ-
ки	 за	 дейци	 на	 културата	
от	 Габрово	 и	 страната,	
статии,	 стихотворения,	 до-
писки,	текстове,	юбилейни	
брошури	 и	 др.	 По	 публи-
кациите	 на	 Петър	 Цокев	
желаещите	 да	 проследят	
културния	 живот	 в	 Габро-
во	 за	 десетилетия	 назад	
ще	 бъдат	 улеснени.	 Като	
отговорен	журналист	той	е	
запазил	и	снимковия	мате-
риал,	 използван	 за	 илюс-
трации	към	 текстовете	му.	
Дари	на	Архива	оригинал-
ни	 рисунки	 и	 илюстрации	
от	 известни	 и	 неизвестни	
автори,	 снимки	 на	 бъл-
гарски	 и	 чуждестранни	
дейци	 на	 културата,	 ко-
леги	 журналисти,	 шаржо-
ве,	 илюстрации	 на	 книги,	
факсимилета,	 снимки	 из	
театралния	 и	 музикалния		
живот	 на	 Габрово	 и	 др.	
Във	 фонда	 му	 присъстват	
вариантите	 на	 книгите	
„Силови	полета”	 -	есета	и	
миниатюри	(1986),		„Щурец	
в	 снега”	 –	 поезия	 и	 есе-
та	 (1999),	 и	 „Наметнати	 с	
небе	и	вятър”	 -	сборник	с	
есета	 и	 фрагменти	 (2010),	
както	и	отзиви	за	тях.	
	 Експертите	 от	 Държа-
вен	 архив	 –	 Габрово	 поз-
дравяваме	приятеля	Петър	
Цокев	 с	 80-та	 му	 годиш-
нина!	 Пожелаваме	 му	 да	
продължава	 да	 се	 грижи	
за	 „щуреца“	 в	 него!	 Да	 е	
здрав	 и	 с	 бодър	 дух!	 На	
многая	лета!	
 Катя Гечева – главен 
експерт при ДА - Габрово

 *Преносно значение. За 
нещо (събитие, литературно 
произведение, изкуство и др.) 
- силно въздействам върху ми-
слите, чувствата, съзнанието 
на някого, като го подчиня-
вам, покорявам, завладявам

Чîвек е жив, äîкàтî в неãî пее еäин щурец
Човек 
е жив, 
докато в него
пее един щурец. 
Опази ли го, 
светът 
му принадлежи, 
а той принадлежи 
на света. 
Пази си щуреца – 
винаги 
ще ти е нужен, 
дори повече 
от хляба 
и  журналисти-
ческото перо!                                  

Петър ЦоКев

 Петър Димитров Цокев е роден в село Етър, Габровско, на 22 юни 1937 
г. Завършил е специалност Българска филология в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. От 1960 до 1964 година е библиотекар, учител и 
журналист в Силистра. Близо четири десетилетия след това е журналист в 
редакцията на окръжния вестник „Балканско знаме“, където най-дълго и пол-
зотворно работи като завеждащ отдел „Култура“. Бил е още водещ редактор 
на литературното издание „Храмът“ на вестник „Габрово днес“ и заместник 
главен редактор на алманах „Зорница“.
 Автор на стотици кореспонденции, интервюта, критически обзори, рецен-
зии, отзиви и творчески портрети на публицистични статии, есета и стихо-
ве в местния и столичния печат. Издал е книгите „Силови полета“ (1990), „Щу-
рец в снега” (2000) и „Наметнати с небе и вятър” (2010), чийто основен жанр е 
краткото есе.
 Редактор на повече от двадесет книги с поезия и проза. Член на Съюза на 
българските журналисти, на Съюза на независимите български писатели и на 
Дружеството на писателите в Габрово. Носител на орден „Кирил и Методий“ – 
I и II степен, и на Почетния знак на Габрово, включен е в енциклопедичния сбор-
ник „Кой кой е в България“.

З

Петър Цокев, 1977 година

1978 година, редакцията на вестник
"Балканско знаме". Георги Николов, 
Петър Цокев и Стефан Димитров
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Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
кРупиета

0896 604 999 

може и 
студенти задочници

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 ръЧ-
ни 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, 30]

търсЯт се сервитьори, 
спасител и готвач за ком-
плекс „Сънрайз“ в село 
враниловци. телефон за 
връзка: 0877/283-259. [6, 
5]

аквапарк в Созопол 
търси да назначи персо-
нал - майстор пицар, гот-
вач, работник фреш бар, 
работник палачинки, бар-
ман безалкохолни, работ-
ник сладолед  - осигурена 
от фирмата квартира. тру-
дов договор и осигуров-
ки. отлично възнаграж-
дение! Справки на тел. 
0893/303-848 [30, 23]

„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, 19]

хранителни стоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 
15]
„топ сервиз“ търси ав-
томонтьор. Справки на 
тел. 0888/415-263. [33, 
14]

ресторант в Созопол 
търси хигиенистка-миячка. 
осигурени храна и квар-
тира. Заплащане по дого-
варяне. Справки на тел. 
0897/926-662. [5, 5]
МеБелна ФаБрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
13]
ФирМа търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град трявна. осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 11]

ФирМа „ДиМас“ ад 
набира работници на 
следните длъжности: 
автоМонтЬор, шо-
ФЬор на товарен 
автоМоБил и раБот-
ник строителство. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. 
[13, 11]

търсиМ шоФЬор за 
специализиран товарен 
автомобил с кран. теле-
фон за връзка: 0892/342-
659 - красимир. [33, 9]
наБираМе персонал за 
професионално почист-
ване в англия. Справки 
на тел. 00447450258226, 
office@springcleaning-tw.
co.uk. [5, 2]

Битово завеДение тър-
си да назначи помощник-
сервитьор със стартова 
заплата 500 лв., серви-
тьор със стартова за-
плата 650 лв. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [10, 8]
ФирМа търси майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 7]
търсЯ пастир, заплата 
600 лв., трявна - справки 
на тел. 0898/689-508 - 
Стойчо. [6, 6]
„паркове и озеленя-
ване“ оод търси да на-
значи работник за под-
държане на озеленени 
площи. Справки на тел. 
0888/985-412. [6, 5]

ФирМа търси Мон-
тажник за PVC и Al 
ДограМа. Справки на 
тел. 0888/255-318. 
[11, 4]

пораДи произвоД-
ствена необходимост 
„вамина“ оод (PVC и Al 
дограма) набира работни-
ци за производствен цех 
и монтаж. Справки на тел. 
0896/771-181. [6, 2]
МоМиЧе за вечер за 
заведение (може и уче-
ничка) се търси на тел. 
0878/657-577. [2, 2]

оБЩ раБотник за 
ферма с категория „С“ 
в село донино - 30 лв. 
на ден, се търси на тел. 
0879/645-245. [5, 5]
БераЧи за билки се тър-
сят на тел. 0887/341-715. 
[5, 3]
ФирМа „ФулМакс 
21“ ад търси работни-
ци с недостигащ стаж 
за пенсия, втора катего-
рия труд, може и пенси-
онери. Справки на тел. 
0896/745-942. [6, 2]
глеДаЧка за дете в не-
себър - 900 лв., се търси 
на тел. 0878/557-167. [7, 
3]
завеДение в центъра 
набира персонал за пица, 
дюнер и касиерки. Справ-
ки на тел. 0885/361-135. 
[11, 3]
ФирМа за почистване 
набира хора за работа 
в германия - 1200 евро 
заплата. Справки на тел. 
0884/456-477. [5, 2]
вие сте позитивен, енер-
гичен човек и търсите 
развитие. Руска компания 
набира екип. Справки на 
тел. 0896/181-500. [3, 1]
раБотниЧка за цех за 
закуски - почасова работа, 
може и пенсионерка, обща 
работа, се търси на тел. 
0896/640-687. [3, 1]

пиЦариЯ търси гот-
вачи, пицари, серви-
тьори. Справки на тел. 
0899/161-663. [11, 2]
каМериерка, готваЧ/
ка, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на 
тел. 0885/333-148. [11, 
1]
завеДение търси гот-
вач/ка. Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 1]
ФирМа търси шпри-
цьор на пластмасови из-
делия. Справки на тел. 
0888/140-306. [11, 1]
Масажистка се търси на 
тел. 0877/240-584. [3, 1]
„елви“ ооД - село вел-
ковци, търси работници 
за производство и хла-
дилен склад. Задължител-
но средно образование. 
автобиография, снимка и 
диплома изпратете на e-
mail: office@elvimilk.com. 
[6, 1]

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

грижа за Болни 
и възрастни
ДаваМ къЩа срещу гле-
дане на жена до 65 годи-
ни на тел. 066/992-244. 
[5, 3]

проДава Машини
Баланс Машина и 
монтаж и демонтаж за 
вулканизатор - перфект-
ни, се продават на тел. 
0884/005-537. [5, 3]
ЦиркулЯр - монофазен, 
1.1, се продава на тел. 
0887/525-288. [3, 2]

проДава Материали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 14]
тръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се продават 
на тел. 0895/752-838. [22, 
14]

проДава оБзавежДане
Фризер се продава на 
тел. 0885/95-61-09. [2, 1]

проДава разни
пералнЯ, Фризер, съдо-
миялна, печки - готварска 
и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 9]
Цистерни - 1 тон, 170 

лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 8]
Манекени за магазин за 
дрехи, обзавеждане - лук-
созно, за магазин за дре-
хи, щендери се продават 
на тел. 0894/799-107. [3, 
3]
пластМасова Цистерна 
- 1 тон, се продава на тел. 
0888/942-095. [3, 1]

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, 
14]

Вестник „100 вести“ е 
единственият регионален все-
кидневник - излиза всеки ден 
без неделя. Във всеки брой се 
публикуват реклами и обяви. 
Гишето за обяви на вхо-
да на редакцията - Габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 2, рабо-
ти от 7.30 до 17.00 ч. След 
17 ч. обяви се приемат на 
4 етаж. Вашата обява ще 
бъде отпечатана на следващия 
ден, ако бъде подадена до 16.30 
часа. Цената на обявите е на 
дума, без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване - обикновени 
15 стотинки, в рамка - 30 ст., 
върху сива подложка - 40 ст. 
При текущите обяви всяка 11-
та е безплатна. 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ДП ГАБРОВО

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО”

гр. габрово  5300, ул. „Минзухар“ 1, тел. 066/808826, е-mail: gabrovo@scdp.bg

	 За	 свободни	 работни	 места	на длъжност „Техник 
лесничейство”. 
	 В	ТП	 „Държавно	 горско	стопанство“	 -	 Габрово	ще	
се	 проведе	 подбор	 по	 документи	 за	 2	 (две)	 работни	
места	на	длъжност	„Техник	лесничейство”.

 I. Описание на длъжността:

	 1.	Организира,	контролира	и	отговаря	за	охраната	
в	поверения	му	охранителен	участък.
	 2.	Да	открива	нарушения	в	горите	и	съставя	АУАН;
	 3.	Да	изисква	спазването	на	дисциплината	на	полз-
ванията	 от	 горите,	 опазването	 на	 горите,	 граничните	
и	други	знаци	в	горите,	съоръжения	и	сгради	в	ГФ	и	
други	обекти	в	границите	на	поверения	му	участък;
	 4.	Да	измерва	добитата	дървесина,	да	издава	пър-
вични	документи;
	 5.	 Да	 проверява	 всички	 документи	 за	 сеч,	 паша,	
лов,	риболов	и	другите	ползвания	от	горите;
	 6.	Да	опазва	дивеча	и	рибното	богатство	в	повере-
ния	му	участък;
	 7.	 Да	 следи	 за	 спазването	 на	 противопожарните	
правила,	а	при	пожар	да	вземе	необходимите	мерки;
	 8.	Да	маркира	насаждения	и	изготвя	необходимите	
документи.
	 9.	При	изпълнение	на	уговорената	с	работодателя	
работа	е	длъжен:
	 9.1.	Да	се	явява	на	работа	и	да	използва	цялото	
работно	време	за	изпълнение	на	възложените	задачи.
	 9.2.	Да	се	явява	на	работа	в	състояние,	което	му	
позволява	да	изпълнява	възложената	задача	и	да	под-
държа	това	състояние	през	цялото	работно	време.
	 9.3.	 Да	 пази	 грижливо	 имуществото,	 което	 му	 е	
поверено	или	с	което	е	в	досег	при	изпълнение	на	въз-
ложената	му	работа	и	да	го	използва	целесъобразно.
	 9.4.	 Да	 спазва	 вътрешните	 правила,	 приети	 в	ТП	
ДГС,	и	да	не	пречи	на	другите	работници	да	изпълня-

ват	трудовите	си	задължения.
		 9.5	Да	 пази	 доброто	 име	 на	ТП	ДГС,	 да	 не	 злоу-
потребява	 с	 доверието	 на	 работодателя,	 както	 и	 да	
не	разпространява	поверителни	за	него	сведения	или	
фирмени	тайни.
	 9.6.	 Изразява	 своята	 лоялност	 към	ТП	 ДГС	 чрез	
готовността	и	ефективността	при	изпълнение	на	трудо-
вите	си	задължения.
	 9.7.	Отговаря	 за	 спазването	 на	 правилата	 за	 тех-
ническата	 безопасност,	 хигиената	 на	 труда	 и	 проти-
вопожарната	охрана	и	взема	мерки	за	потушаване	на	
възникнал	пожар.

 II. Изисквания за заемане на длъжността:

	 1.	Да	познава	закони,	правилници,	инструкции,	ука-
зания	и	други	нормативни	документи,	регламентиращи	
дейността	за	опазването	на	горите	и	земите	от	горския	
фонд,	дивеча	и	рибата;
	 2.	Да	познава	справочно-нормативната	база	в	ТП	
ДГС;
	 3.	Да	знае	правилата	и	реда	за	съставяне	на	акто-
ве	и	придвижването	им;
	 4.	Трябва	да	познава:	българското	законодателство	
(административно,	 финансово,	 гражданско,	 търговско,	
трудово	право),	свързано	с	горскостопанската	дейност	
и	характера	на	работата	му,	Закона	за	горите,	Закона	
за	лова	и	опазване	на	дивеча	и	правилниците	за	при-
ложението	им	и	др.

 III. Необходими документи:

	 1.	Заявление	за	постъпване	на	работа.
	 2.	Автобиография.
	 3.	Диплома	за	завършено	лесовъдско	образование.
	 4.	Удостоверение		за	регистрация	в		публичния	ре-
гистър	на	ИАГ	за	лесовъдска	практика.

ОБЯВА

  IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКуМЕНТИ:
 
 Документите се подават в срок до 10.00 часа на 23 юни 2017 г. в ТП ДГС - Габрово.
 За справка и информация: Маргарита Енева – Личен състав, тел. 066 80 88 26.

МеБелна ФирМа 
„лукс-90“ търси Да 
назнаЧи МеБелисти 
и шприЦЬор (шлаЙ-
Фист). Справки на тел. 
0886/33-29-68 - гр. 
габрово. [22, 1]

обяви
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КЛУБ ЧАРДАФОН-ОРЛОВЕЦ

за осигуряване участието на отборите 
момичета’12, момичета’14 и и момчета’14
във финалите от националния шампионат 
в отделните възрастови групи. 
ТУРНИРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
МЕДАЛИТЕ са в Самоков, Пловдив и 
София, всеки един продължава 3-4 дни. 

РАЗХОДИТЕ ПО ЕДИН ТУРНИР са около 
2000 лева.
ЗА ВРЪЗКА: Виктор Крушев - спортен 
директор, 0887 707984
БАНКОВА СМЕТКА: 
Алианц Банк България, клон Габрово: 
IBAN  BG05BUIN95611000452599

Áàñêåòáîëåí êëóá 
“×àðäàôîí-Îðëîâåö”

търси спонсори

	 Националната	 агенция	
за	приходите	следи	оборо-
тите	на	4	 463	 касови	апа-
рати	 на	 обекти	 в	 Габров-
ска	област	чрез	системата	
на	 дистанционна	 връзка	
с	 данъчната	 администра-
ция,	 съобщиха	 от	 габров-
ския	 офис	 на	НАП.	Оттам	
информират	 гражданите	 и	
фирмите	 в	 Габровска	 об-
ласт,	 че	 със	 започването	
на	 летния	 сезон	 се	 уве-
личава	 рискът	 от	 данъч-
ни	 нарушения	 от	 страна	
на	некоректни	фирми.	Ето	
защо	 в	 този	 период	 ще	
се	 увеличат	 оперативни-
те	 проверки	 по	 спазване	

на	 данъчното	 и	 осигури-
телно	 	 законодателство,	
информираха	 от	 приход-
ната	 администрация.	 Ще	
се	 засили	 контролът	 за	
спазването	 на	 данъчните	
изисквания	 при	 провеж-
дането	 на	 масови	 прояви	
като	 концерти,	 фестива-
ли,	изложения	и	други	по-
добни	 прояви.	 Календарът	
на	 културните	 събития	 се	
наблюдава	 от	 служители-
те	 на	 приходната	 админи-
страция,	 като	 проверките	
ще	 са	 насочени	 главно	
към	издаването	на	касови	
бележки	 и	 отчитането	 на	
оборотите.	

	 През	 целия	 летен	 се-
зон	 дистанционното	 на-
блюдение	на	касовите	апа-
рати	 ще	 бъде	 засилено.	
Софтуерът	 на	 приходната	
агенция	сравнява	приходи-
те	на	търговците	от	всеки	
икономически	 бранш	 и	 в	
зависимост	 от	 територия-
та,	 на	 която	 се	 намира	
обектът,	 посочва	онези	от	
тях,	 чиито	 приходи	 зна-
чително	 се	 различават	 от	
средните	за	дейността	или	
региона.	Ако	търговецът	не	
издава	 касови	 бележки,	
попада	 в	 групата	 на	 ри-
скови	обекти,	които	задъл-
жително	се	проверяват	от	

инспекторите.	В	случай	на	
констатирани	 нарушения	
на	 търговците	 ще	 бъдат	
съставени	 актове	 за	 ад-
министративно	нарушение.	
Имуществените	санкции	са	
от	500	до	2000	лв.	при	пър-
во	 нарушение,	 а	 глобите	
за	 физическо	 лице,	 което	
не	е	издало	касова	бележ-
ка,	са	в	размер	от	100	до	
500	 лв.	 за	 първо	 наруше-
ние.	 Законът	 предвижда	
и	 принудителна	 админи-
стративна	 мярка	 -	 запе-
чатване	 на	 обект	 за	 срок	
до	 30	 дни,	 независимо	 от	
предвидените	 глоби	 или	
имуществени	санкции.			

НАП ñлеäи îáîрîтите нà 4 463 кàñîви àпàрàти OТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ GOLDEN FIRE
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“

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

КАЧЕСТВО 
 = на конкурентите,
ЦЕНИ 
 - без конкуренция
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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, 6]
ФирМа съБарЯ, почист-

ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 14]
хиДроизолаЦиЯ, сани-
ране, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 7]
хиДро- и топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 6]
изМазване на капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 6]

вътрешен 
реМонт
паркет, ДЮшеМе - ре-
дене, циклене, фино 
шлайфане, лакиране 

- монтаж на ламиниран 
паркет - телефон за връз-
ка: 066/86-61-43, моби-
лен - 0889/286-025
шпакловка, БоЯДисва-
не - тел. 0895/386-650. 
[32, 32]
шпакловки, БоЯДис-
ване, замазки, зидария, 
теракота, гипсокартон - 
тел. 0879/876-929. [15, 
12]
изМазване на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 14]
вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
11]
вътрешни реМонти - 
0897/346-602. [3, 1]

изолаЦии
алпинисти, скеле - 
0898/907-400
алпинисти - 0899/321-
190
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт и направа на по-
криви, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 3]
топлоизолаЦиЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 1]

израБотва
Метални конструкЦии 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 6]

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, 9]
ДреБни електроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 8]
реМонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 4]

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.

реМонт на 
електроуреДи 
и електроника
реМонт на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
18]

граДини, БасеЙни

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

поЧистване
пране с RAInbow в дома 
и офиса - 0877/555-708.
поЧистване на прозор-
ци, пране на мека мебел. 
ниски цени! Мобилен те-
лефон - 0890/56-98-03. 
За габрово и региона. 
[11, 9]

косене
косене и прочистване - 
тел. 0877/441-110. [11, 
3]
поЧистване и косене - 
тел. 0897/346-602. [3, 1]

услуги
оБръЩаМ граДи -
ни, цепя дърва - тел. 
0896/926-407. [3, 1]

Вестник „100 вести“ е 
единственият регионален 
всекидневник - излиза всеки 
ден без неделя. Във всеки 
брой на вестника се публи-
куват реклами и обяви. 

автоМоБили проДава
кола пежо 309 се про-
дава на тел. 0889/210-
406. [5, 3]

ваз, МосквиЧ
лаДа нива се продава 
на тел. 0895/460-288. [4, 
1]

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.
ауДи 80 на части се про-
дава на тел. 0887/273-
110. [5, 2]

трактори, Мотокари
кран HIAB на трак-
тор ЮМЗ за 12 000 
лв. се продава на тел. 
0877/781-145. [33, 9]

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 дър-

ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„раЯ 08“ - дЪРва За ог-
РЕв - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПлатЕн 
тРанСПоРт - 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, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/161-083
нарЯзани, наЦепени 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0877/657-742.
наЦепени Дърва - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
Дърва за печка, камина, 

котел и метрови - реал-
ни 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 - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
тел. 0879/972-114. [33, 
24]
Метрови Дърва - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 
15]
наЦепени сухи и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 14]
пелети: слънЧоглеДо-
ви - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 13]
готови Дърва за печки 
и камини - тел. 0893/390-

253. [17, 11]
Дърва за огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, ре-
ални кубици, се прода-
ват на тел. 0896/735-859. 
[11, 11]
режа Дърва - тел. 
0894/602-701. [22, 11]
режа Дърва - тел. 
0894/220-509. [12, 9]
„Флинт - гайдарови“ 
(Петя гайдарова) - донба-
ски въглища, брикети, раз-
палки, пелети. осигурен 
транспорт. тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [15, 8]
пелети - дЪБовИ пред-
лага „Флинт - гайдарови“ 
(„Петя гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 8]
Дърва - нацепени. По 
избор. точно количество. 
тел. 0894/399-931. 
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

иМоти 
проДава
апартаМент - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
венелин“ 3Б, след ре-
монт, 55 000 лв. тел. 
0889/900-000. [22, 20]
къЩа на два етажа в 
лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 14]
иМот в кв. кие-
вци се продава на тел. 
0890/573-393. [25, 14]
парЦели в кв. тлъчници 
- 5600 кв. м, се продават 
на тел. 0888/419-838. 

[22, 13]
Магазин в топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
13]
къЩа тип „кайлъка“ и 
масивен навес се прода-
ват на тел. 0886/258-661. 
[11, 5]
вилно МЯсто в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 7]
къЩа в село орловци се 
продава на тел. 066/678-
749. [5, 5]
Малка вила в село По-
повци - 1 дка, за 22 000 
лева се продава на тел. 
0899/893-376. [3, 3]
къЩа в село орловци се 
продава на тел. 066/87-
67-49. [5, 1]

иМоти купува
къЩа в центъра до 40 
000 лева се купува на тел. 
0877/240-584. [3, 1]

иМоти 
Дава поД наеМ

Магазин в Блок 
„катЮша“ - кв. 
МлаДост се отда-
ва под наем на тел. 
0888/234-179. [11, 8]

гарсониера в идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 8]
Двустаен апартаМент 
в голо бърдо се дава под 
наем на тел. 0886/077-
284. [2, 2]
гараж До дом на култу-
рата - 50 лв., и складово 

помещение се дават под 
наем на тел. 0896/266-
311. [3, 3]
Двустаен апартаМент 
- обзаведен, в лъката се 
дава под наем на тел. 
0889/099-704. [3, 3]
Мивка с паркинг се 
дава под наем на тел. 
0884/005-537. [5, 3]
завеДение с павили-
он за бърза закуска се 
дава под наем на тел. 
0884/005-537. [5, 3]
оБзавеДен апарта-
Мент с тЕЦ се дава под 
наем на тел. 0898/644-
138. [5, 2]
таванска гарсониера 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [5, 2]
квартира се дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 1]

превози
транспорт с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
транспорт - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
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, 31]
нов Бус - 0.40 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [22, 
3]

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, 
8]
овЦе се продават на тел. 
0888/854-135. [6, 3]
Ярета за разплод се про-
дават на тел. 0889/479-
071. [3, 2]
агнета, Може и труп-
но, се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 2]

ДоМашни лЮБиМЦи
поДарЯваМ пухкави 

котета - тел. 0899/815-
026. [3, 1]

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, 19]

пЧели проДава
пЧелни отвоДки 
се продават на тел. 
0878/365-379. [5, 2]
2 БроЯ пчелни семей-
ства, многокорпусни, в 
отлично състояние, се 
продават на тел. 0087/02-
00-39. [3, 2]

селскостопанска
проДукЦиЯ
плоДове от малини със 
заявка се продават на  
0897/280-783. [10, 6]

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, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПоСтавЯнЕ на БотокС 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИал-
УРоновИ ФИлЪРИ - по-
пълване на бръчки, уголе-
мяване на устни и коре-
кция 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, 
ултразвук, д арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. каБИнЕтЪт 

работи и по договор с 
РЗок. габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, д-Р МаРИна СанкЕ-
ва, 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 гю-
лев: тел. 066/803-343 или 
0897/941-041, адрес: гр. 
габрово, ул. „Райчо каро-
лев” № 2, ет. 1. [22, 15]
Д-р танЯ Петкова - кар-
диолог, преглежда болни в 
дкЦ „СИаС“, ул. „Чумерна“ 
15. телефон за записване: 
066/866-000. [15, 3]

козМетика, Масаж
проФесионални Маса-
жистки -  0876/735-596. 
[22, 15]
Масажи се предлагат на 
тел. 0897/219-833. 

Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8

10-410

областният
“100 вести”

6 7

обяви

ноЩувки
ноЩувки - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 20]
ноЩувки в топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 16]
ноЩувки, Център - 
0878/515-080. [18, 11]
стаи и апартамент за 
нощувки - 0882/530-954. 
[13, 4]
ноЩувки -  т е л . 
0896/640-697. [22, 2]

уроЦи, курсове
Безплатно оБуЧение 
- езиково, компютърно и 
професионално, с вауче-
ри предлага „веда кон-
султ“ за работещи лица. 
За контакти: 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [18, 6]

еротика
47-гоДишна - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 9]
секс за мъже - 0896/981-
354. [11, 2]

ЯсновиДство
ЯсновиДката МариЯ 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [7, 5]

търгове
регионален историЧески музей - габрово 
оБЯвЯва: ЗаПовЕд № 112/07.06.2017 г. на дИ-
РЕктоРа 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]
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Пî върхîвете и ñтрàните нà „Злàтния триъãълник” 
    (продължава от бр. 135) 

ДЕН ПЕТИ, ВТОРНИК
Днес	тръгваме	за	Джайпур,	

третия	 град	 (или	 третия	 връх)	
на	 „Златния	 триъгълник”,	 т.	 е.	
ще	 преминем	 по	 втората	 му	
страна	Агра-Джайпур,	а	по	пътя	
ще	 посетим	 Фатехпур	 Сикри	
(Градът	 на	 Победата).	 Малко	
встрани	 от	 нашия	 път	 (на	 де-

сетина	километра	от	него)	има	
още	един	строителен	шедьовър	
–	 кладенецът	Абханери,	 носещ	
името	 на	 селото,	 в	 което	 се	
намира.	Той	 е	 уникално	 творе-
ние,	 което	 участва	 в	 различни	
списъци	 на	 световни	 чудеса.	
Но	 поради	 несъответствия	 в	
начално	 обявената	 и	 по-късно	
утвърдената	програма	неговото	
посещение	 не	 е	 предвидено.	
Това	не	ми	харесва	и	отнасям	
въпроса	до	водачите	на	 група-
та.	Отговорът	им	е	уклончив.

След	закуска	слизаме	с	ба-
гажа	 във	 фоайето	 на	 хотела.	
Служителите	 и	 шофьорите	 го	
натоварват	 в	 автобуса	 и	 сме	
готови	 за	 тръгване.	 По	 пъти-
щата	на	Индия	сме	и	пред	по-
гледите	 ни	 често	 се	 появява	
нещо,	което	грабва	вниманието	
ни,	 но	 не	 винаги	 успяваме	 да	
реагираме	 достатъчно	 бързо,	
за	да	го	запечатаме	на	снимка	
от	 движещия	 се	 автобус.	Този	
път	 имам	 повече	 късмет.	 На	
излизане	от	Агра	преминаваме	
покрай	крава,	застанала	между	
две	 колички,	 на	 които	 се	 про-
дават	банани.	

Дотук	нищо	необичайно.	Но	
изведнъж	 кравата	 прикляка	 и	
между	 задните	 й	 крака	 се	 из-
лива	 силна	 струя,	 пръските	 от	
която	 хвърчат	 и	 по	 бананите,	
и	по	продавачите.	Бон	апети	и	
честита	баня!

Фатехпур	Сикри,	 „съвърше-
ният	град”,	„градът	на	победата”	
се	 намира	 на	 около	 40	 км	 от	
Агра.	Построен	е	от	Акбар	Ве-
лики	в	чест	на	победата	му	над	
султана	на	Ахмедабад.	Предста-
влява	огромен	комплекс	с	две	
ясно	 обособени	 части	 –	 двор-
цова	 и	 поклонническа.	 Акбар	
връща	 столицата	 от	 Делхи	 в	
Агра	 и	 там	 изгражда	 и	 Агра	
форт.	Но	в	продължение	на	14	
години	 (от	 1571	 до	 1585	 г.)	 той	
управлява	 от	 Фатехпур	 Сикри.	
Независимо	че	е	мюсюлманин,	
той	 позволява	 на	 поданиците	
си	 да	 изповядват	 и	 други	 ре-
лигии.

Във	Фатехпур	Сикри	 са	 се	
събирали	 представители	 на	
различни	 религии	 да	 дискути-
рат	 по	 теологични	 теми.	 Този	
дух	 на	 търпимост,	 както	 и	 на-
емането	на	строители	от	всич-
ки	 краища	 на	 Индия,	 намира	
отражение	 в	 цялостния	 облик	
на	 този	 град,	 представляващ	
хармонична	 архитектурна	 сме-
сица	 от	 ислямски,	 индуистки,	
будистки,	джайнистки	и	христи-
янски	стилове,	техники	и	укра-
си.	Но	 този	 толкова	 великоле-
пен	 „червен	 град”,	изграден	от	
любимия	 строителен	 материал	
на	Акбар,	скоро	е	изоставен	и	
обезлюден.	 Предполага	 се,	 че	
причината	за	това	е	пресъхва-
нето	 на	 изворите	 за	 питейна	
вода.	 Градът	 е	 много	 добре	
запазен	 и	 до	 днес,	 повече	 от	
400	 години	след	построяването	
му,	 и	 е	 включен	 в	 Световното	
наследство	на	ЮНЕСКО.

Пристигаме	 в	 района	 на	

Фатехпур	 Сикри.	 Наоколо	 –	
като	 навсякъде	 –	 свети	 места,	
хора	 и	 животни.	 И	 малък	 тър-
говски	 комплекс	 за	 сувенири.	
Един	от	търговците	се	лепна	за	
мен	и	ми	заприказва	угодниче-
ски,	 увещавайки	 ме	 да	 посетя	
магазина	му.	Нямах	време,	кое-
то	си	беше	истина	–	 трябваше	
да	 се	 качим	 на	 един	 местен	
раздрънкан	автобус,	с	който	да	

стигнем	до	градските	порти.	Но	
и	 това	 не	 отказа	младия	мъж.	
Той	 настояваше	 да	 се	 отбия	 в	
магазина	му,	след	като	разгле-
даме	града.

След	 няколко	 минути	 авто-
бусът	спира	пред	входа	на	ком-
плекса.	 Започваме	 с	 обиколка	
на	дворцовата	част.	Тя	се	със-

тои	 от	 няколко	 самостоятелни	
сгради,	чието	разположение	се	
сравнява	 с	 разгънат	 палатков	
лагер,	 повлияно	 от	 арабските	
строителни	 традиции.	 Градът	
бил	опасан	от	дълги	крепостни	
стени,	 а	 в	 него	 можело	 да	 се	
влезе	през	девет	врати.	Влиза-
ме	 през	Agra	 Gate	 и	 виждаме	
красива	зелена	градина,	а	зад	
нея	 е	 Diwan-i-Am,	 залата	 за	
публични	 аудиенции.	 Както	 и	
във	всички	градове-крепости	от	
моголския	период,	в	залите,	но-
сещи	това	име,	владетелите	са	
решавали	 спорни	 въпроси	 на	
своите	поданици	и	са	произна-
сяли	присъди,	 понякога	изклю-
чително	 жестоки.	 В	 градината	
има	 камък,	 отново	 червен,	 на	
който	са	се	изпълнявали	присъ-
ди	–	там	осъденият	е	трябвало	

да	положи	главата	си,	а	слонът	
на	Акбар	–	да	я	стъпче.

Продължаваме	 по-нататък	
и	 излизаме	 на	 широк	 двор	 с	
каменна	настилка,	където	виж-
даме	много	сгради.	Влизаме	в	
Diwan-i-Khass,	 която	 пък	 като	
всички	други	с	това	име	е	била	
залата	 за	 частни	 аудиенции.	
Тук	 императорът	 е	 приемал	
своите	 приближени	 –	 минист-

ри,	 съветници,	 военни.	 Тук	 са	
се	 решавали	 важни	 държавни	
дела.	Но	тук	владетелят	е	при-
съствал	и	на	религиозни	диспу-
ти,	 водени	 от	 представителите	
на	различните	религии.	Всичко	
-	 и	 вътре,	 и	 вън,	 е	 направено	
от	 любимия	 на	 Акбар	 червен	
камък,	а	той	е	стоял	нависоко	

в	центъра	на	залата.
Съвсем	 близо	 до	 Diwan-i-

Khass	е	сградата	на	астролога	
Салим,	 който	 е	 бил	 изключи-
телно	 важна	 личност	 в	 двора.	
Императорът	 се	 допитвал	 до	
него	 за	всяко	важно	решение,	
преди	 всяка	 битка.	 Въпреки	
огромния	 си	 харем	 (някъде	 се	
споменава,	 че	 имал	 328	жени)	
Акбар	имал	две	официални	съ-
пруги	 –	 мюсюлманка	 (според	
някои	 източници	 официални-
те	 мюсюлмански	 съпруги	 били	
две)	 и	 християнка	 с	 португал-
ски	 произход.	 Но	 нито	 една	
от	 двете	 не	 му	 родила	 син,	
престолонаследник,	 който	 да	
наследи	 трона.	Това	 притесня-
вало	владетеля	и	той	решил	да	
обсъди	 въпроса	 с	 астролога.	
Салим	го	посъветвал	да	си	взе-

ме	трета	жена,	индийка.	Жена-
та,	 която	 Акбар	 избрал,	 била	
раджпутска	 принцеса.	 Раджпу-
тите	 са	 представители	 на	 най-
изявената	 и	 прославена	 воен-
но-феодална	общност	в	Индия.	
Прочути	 със	 свободолюбивия	
си	 дух,	 те	 са	 владетели	 на	
сравнително	малки	и	независи-
ми	царства,	също	наричани	ра-
джпути.	Тази	 млада	 и	 красива	

жена	с	независим	дух	остава	в	
историята	с	името	Jodh	Bai.	

Тя	 спечелила	 любовта	 на	
императора	 и	 си	 извоювала	
силни	позиции	в	двореца,	раж-
дайки	му	и	дългоочаквания	син,	
който	Акбар	 нарекъл	 Салим,	 в	
знак	 на	 благодарност	 към	 ас-
тролога.	По-късно	той	наистина	
наследява	 трона	 на	 баща	 си,	
ставайки	 четвъртия	 моголски	
владетел	Джахангир.

Вниманието	 ни	 се	 насочва	
към	огромен	кладенец	със	сил-
но	 зеленясала	 вода.	 В	 онова	
време	се	е	използвал	за	напо-
яване	 и	 други,	 но	 не	 питейни	
нужди,	 но	 сега	 там	 се	 върти	
друг	бизнес.	

Един	 смелчага,	 за	 който	
мръсната	 застояла	 вода	 не	
представляваше	 никаква	 преч-
ка,	скачаше	от	високо	в	нея,	за	
да	привлече	вниманието	на	ту-
ристите,	а	с	това	и	да	измъкне	
нещичко	 от	 джобовете	 им.	 За	
това	се	грижеше	неговият	„им-
пресарио”,	 който	 стоеше	 под	
мястото,	 където	 се	 събираха	
туристите,	 и	 събираше	 хвърлe-
ните	от	тях	монети.

Продължаваме	 обиколката	
на	огромния	двор.	Спираме	се	
пред	красивия	силует	на	Panch	

Mahal.	 Както	 показва	 и	 името	
му,	това	е	дворец	на	пет	етажа.	
Множество	 колони	 поддържат	
тази	 отворена	 и	 проветрива	
структура	в	персийски	стил,	на-
ричана	 още	 „Кула	 на	 ветрове-
те”.	Освен	другите	си	функции,	
тя	е	осигурявала	ефективно	ох-
лаждане	в	горещите	дни.	Panch	
Mahal	представлява	част	от	им-
ператорския	харем	и	е	свързан	
с	покоите	на	Акбар	и	любимата	
му	съпруга,	индийката	Jodh	Bai.	
Той	 е	 бил	място	 за	 почивка	 и	
удоволствия.	 Между	 колоните	
са	били	пускани	завеси,	 което	
е	 позволявало	 жените	 от	 ха-
рема	 да	 наблюдават	 наоколо,	
без	 те	 самите	 да	 привличат	
внимание.

Влизаме	 в	 къщата	 на	 мю-
сюлманската	съпруга	на	Акбар.	

Тя	 е	 най-малката	 от	 сградите,	
отредени	за	съпругите,	и	съдей-
ки	 по	 нейните	 размери,	 някои	
изследователи	 допускат,	 че	 е	
била	 само	 място	 за	 почивка	
и	развлечения,	но	не	и	за	по-
стоянно	живеене.	За	сметка	на	
това	тя	е	била	най-богато	укра-
сена	 със	 злато	 и	 скъпоценни	
камъни.	Естествено,	от	тях	сега	
не	 е	 останало	 нищо,	 но	 пък	

има	красиви,	богато	рамкирани	
рисунки	върху	камък,	на	които	
са	 изобразени	 цветя,	 палми,	
гори,	градини,	птици	и	пр.,	как-
то	 и	 малки	 архитектурни	 ше-
дьоври	 от	 каменни	 плетеници	
и	дантели,	които	грабват	очите	
на	посетителите.

Стигаме	 и	 до	 Двореца	 на	
Акбар,	който	е	в	непосредстве-
на	 близост	 до	 изкуственото	
езеро	 Anup	 Talao.	 Построен	 е	
през	 1572	 г.,	 за	 да	 задоволя-
ва	 личните	 нужди	 на	Акбар.	А	
те	 били	 твърде	 разностранни.	
Освен	 императорските	 апарта-
менти,	 в	 които	 силно	 впечат-
ление	прави	високото	масивно	
легло	на	императора,	дворецът	
включвал	 и	 личната	 библио-
тека	 Kutub	 Khana,	 в	 която	 са	
се	 съхранявали	 няколко	 десет-
ки	 хиляди	 свитъка,	 съдържащи	
текстове	от	Корана	и	различни	
области	 от	 живота	 и	 науката.	
Независимо	че	е	бил	неграмо-
тен	 (така	 сочат	 историците),	
Акбар	 много	 държал	 на	 биб-
лиотеката	 си	 и	 често	 е	 карал	
да	му	четат	различни	текстове.	
Тук	 е	 и	 сградата	Daftar	 Khana,	
където	се	съхранявали	богатите	
императорски	 архиви.	 Покри-
ти	 коридори	 осигурявали	 „то-

пла	връзка”	на	императорските	
апартаменти	с	Двореца	на	Jodh	
Bai	и	Panch	Mahal.
	 Anup	 Talao	 или	 „Несравни-
мото	езеро”	е	друг	шедьовър	на	
фантазията	 и	 строителството	
във	 Фатехпур	 Сикри,	 любимо	
място	 за	 почивка	 и	 прохлада.	
Почти	в	центъра	на	дворцовия	
комплекс,	 то	 е	 достъпно	 от	
всички	сгради.	До	водите	му	се	

слиза	по	широки	стълби	от	ня-
колко	стъпала,	разположени	на	
всяка	от	четирите	му	страни.	В	
средата	има	квадратно	остров-
че,	до	което	водят	четири	пъте-
ки	към	неговите	четири	страни.	
Върху	 островчето	 е	 изградена	
каменна	 платформа	 -	 мястото,	
на	 което	 е	 свирел	 музикант,	
а	 понякога	 тя	 е	 била	 сцената,	
на	която	дворцовите	музиканти	
са	 изнасяли	 своите	 концерти.	
Легендите	разказват,	че	по	за-
повед	на	императора	в	езерото	
са	хвърляни	златни,	сребърни	и	
медни	 монети,	 които	 блестели	
и	пречупвали	светлината	в	раз-
лични	цветови	нюанси.	Част	от	
тях	били	раздавани	на	бедните	
като	израз	на	щедростта	и	бла-
готворителността	 на	 императо-
ра.
	 Следващата	 ни	 спирка	 е	
дворецът	 на	 християнската	 съ-
пруга,	португалка	по	народност.	
Той	 е	 сравнително	 малък,	 но	
вътре	е	бил	богато	украсен	със	
злато	и	християнски	стенописи.	
Злато	отдавна	няма,	а	и	от	сте-
нописите	 не	 е	 останало	 почти	
нищо.
	 В	 дворцовата	 част	 на	 Фа-
техпур	 Сикри	 са	 се	 намира-
ли	 и	 редица	 други	 сгради	 с	
административно	 и	 стопанско	
значение,	 сред	 които	 особено	
важно	 място	 заема	 банката	
(съкровищницата),	 внушителна	
и	 красива	 постройка	 както	 от-
вън,	така	и	вътре.
	 Ето,	че	дойде	време	да	по-
сетим	 и	 двореца	 на	 Jodh	 Bai,	
индийката,	 любимата	 съпруга	
на	Акбар.	Той	е	най-големият	и	
най-представителният	 в	 срав-
нение	 с	 тези	 на	 останалите	
съпруги.	
	 Същевременно	 е	 осигуря-
вал	много	удобства	и	комфорт,	
както	и	надеждна	защита.	След	
брака	си	с	Акбар	раджпутската	
принцеса	 приема	 исляма,	 но	
независимо	 от	 това	 импера-
торът	 й	 разрешил	 да	 почита	
индуистките	богове.

(продължава)

Panch Mahal и двуетажната структура (вляво), която води към Двореца 
на Акбар

„Излиянията” на кравата. Бон апети! Diwan-i-Am и градината пред залатаИзлизаме на широк двор с каменна настилка и много сгради

Diwan-i-Khass отвън…

...и вътре. А тук, над този „грозд”, в центъра на залата, е стоял вла-
детелят

Дворецът на Акбар


	Bookmark 1

