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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39
     0884 116 417

На 15 март се навършват 
11 години без 

Спомняме си с обич за
НАЙ-ДОБРИЯ ЧОВЕК!

Винаги те носим в сърцата си! 

От близките

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

	 На	 официална	 цере-
мония	 довечера	 в	 зала	
„Мусала“	 на	 хотел	 „Хил-
тън“	 в	 София	 ще	 бъдат	
връчени	наградите	на	по-
бедителите	 в	 14-то	 изда-
ние	 на	 конкурса	 „Ideal	
Stаndard	Баня	на	 година-
та	2017“.	
	 В	 това	 издание	 на	
конкурса	 проектите	 на	
участниците	 бяха	 на	
тема	 „Идеалната	 хотел-
ска	 баня“,	 а	 категориите	
са	 две	 -	 „Баня	 в	 бизнес	
хотел“	и	„Баня	във	вакан-
ционен	хотел“.	

	 Голямата	 награда	 за	
победителя	в	тазгодишно-
то	 издание	 на	 конкурса	
е	 участие	 като	 специа-
лен	гост	на	събитията	на	
Ideal	 Standard	 по	 време	
на	 Milano	 Design	 Week	
(April	17	-	22,	2018	г.)	и	по-
сещение	 на	 изложението	
Salone	del	Mobile	Milano.
	 На	 официално	 съби-
тие	 довечера	 ще	 бъдат	
връчени	наградите	на	жу-
рито,	 публиката	 и	 специ-
алните	призове.	
	 Приз	 „Ideal	 Standard	
Баня	на	годината“	получа-

ва	 проектът,	 събрал	 най-
много	точки	след	аноним-
ното	гласуване	на	журито	
за	всяка	от	категориите.
	 Тази	година	критерии-
те,	по	които	са	оценява-
ни	 проектите,	 бяха	 нови	
и	 те	 са:	 Постигнат	 хар-
моничен	 и	 цялостен	 об-
раз	 на	 интериора;	 Енер-
гоефективни	 решения	 за	
баня	 чрез	 продуктите	 на	
Ideal	Standard;	Организа-
ция	на	пространството	и	
ергономичност;	 Реализу-
емост	и	приложимост	на	
проекта.

	 Журито	 на	 14-то	 из-
дание	 на	 конкурса	 „Ideal	
Standard	Баня	на	 година-
та	 2017“	 е	 в	 състав:	 арх.	
Борислав	 Игнатов,	 доц.	
д-р	 арх.	 Мария	 Давчева,	
арх.	 Гергана	 Милушева,	
арх.	 Радина	 Гешева,	 арх.	
Пламен	 Братков,	 арх.	
Пенка	 Станчева,	 Иван	
Гроздев,	 Георги	 Дучев,	
проф.	 д-р	 инж.	 арх.	 Пе-
ньо	Столаров,	арх.	Ирина	
Тамбукова,	Светослав	То-
доров,	Красимир	Капита-
нов.

НАДЕЖДА ТИХОВА
	 Габровският	 Техниче-
ски	 университет	 спечели	
финансиране	 по	 мащабен	
проект	 за	 над	 23	 мили-
она	 лева,	 който	 предвиж-
да	създаването	на	Център	
за	компетентност	„Интели-
гентни	мехатронни,	 еко-	 и	
енергоспестяващи	системи	
и	 технологии“	 по	 Опера-
тивна	 програма	 „Наука	 и	
образование	за	интелиген-
тен	 растеж“.	 Това	 е	 един	
от	 двата	 проекта	 в	 тема-
тичната	 област	 на	 ино-
вационната	 стратегия	 за	
интелигентна	 специализа-
ция	 „Мехатроника	и	чиста	

технология“,	 а	 в	 областта	
на	 мехатрониката	 това	
е	 единственият	 одобрен	
проект	 в	 страната.	 Така	
че	 традицията	 Габрово	 да	
бъде	център	на	мехатрони-
ката	се	запазва.	
	 Общата	 финансо -
ва	 рамка	 на	 проекта	 е	
около	 23,5	 милиона	 лева.	
Техническият	 университет	
в	 Габрово	 участва	 в	 него	
като	 водеща	 организация.	
Негови	 партньори	 са	 Тех-
ническият	 университет	 в	
София	чрез	своя	филиал	в	
Пловдив,	 Софийският	 уни-
верситет	 чрез	 Факултета	
по	химия	и	фармация,	Тех-

ническият	университет	във	
Варна,	 БАН	 с	 два	 свои	
института	 –	 Институтът	 по	
роботика	 и	 Институтът	 по	
електроника,	 и	 Централ-
ната	 лаборатория	 по	 при-
ложна	 физика	 –	 самос-
тоятелно	 звено	 на	 БАН	 в	
Пловдив.	Голяма	е	групата	
на	 асоциираните	 партньо-
ри.	 Сред	 тях	 са	 бизнес	
организации	 –	 водещи	
фирми	от	региона	на	Цен-
трална	 България,	 една	 от	
най-силно	 развитите	 ин-
дустриално	части	на	стра-
ната.	Това	 са	 фирми	 като	
„АББ	 България“,	 „АМК	 -	
задвижваща	 и	 управлява-

ща	 техника“,	 „Еко	Проект“	
„Капрони“,	 „Мехатроника“,	
„Милара	 Интернешънъл“,	
„Подемкран“,	„Фирст“,	„Це-
ратицит	 България“.	 Сред	
асоциираните	 партньори	
са	 и	 много	 сдружения	 на	
бизнеса	 –	 клъстери	 и	 ра-
ботодателски	организации.	
Това	са	клъстерите	„Меха-
троника	 и	 автоматизация“,	
„Зелена	синергия“,	„Тракия	
икономическа	зона“,	както	
и	 Българската	 браншова	
камара	 „Машиностроене“,	
Търговско-промишлената	
палата	 в	 Стара	 Загора,	
Габровската	 търговско-
промишлена	палата	и	Сто-

панска	 камара	 в	 Габрово	
и	 международни	 научни	
организации	като	техниче-
ските	университети	в	Бер-
лин	и	Либерец.
	 Проектът	 трябва	да	се	
реализира	 в	 срок	 от	 72	
месеца,	 или	 6	 години,	 но	
мониторингът	 продължава	
10	години.
	 Според	 зам.-ректора	
на	 Техническия	 универси-
тет	 в	 Габрово	 доц.	 Илия	
Железаров	 подготовката	
за	 проекта	 е	 започнала	
още	 със	 старта	 на	 ман-
дата	 на	 сегашното	 ръко-
водство	 на	 университета	
в	средата	на	 2012	 година.	

Тогава	 започнали	 срещи	
и	 общуване	 с	 различни	
потенциални	 партньори.	
Община	 Габрово	 също	
съдействала	 и	 заедно	 с	
университета	 предложили	
в	 Габрово	 по	 тогавашна-
та	 Оперативна	 програма	
„Конкурентоспособност“	
да	 бъде	 създаден	 такъв	
иновативен	или	технологи-
чен	център.	Това	не	можа	
да	 се	 случи.	 Според	 доц.	
Железаров	 обаче	 универ-
ситетът	успял	да	бъде	една	
от	малкото	 научни	 инфра-
структури,	 които	 влезли	 в	
Националната	пътна	карта	
за	научна	инфраструктура.

	 „Крайната	 цел	 на	
проекта	 е	 създаването	
на	 устойчива	 структура	 –	
Център	 за	 компетентност,	
който	 ще	 дава	 високотех-
нологични	експертизи,	ста-
новища,	ще	прави	интели-
гентни	разработки	за	нау-
ката,	но	и	за	реализация	в	
бизнеса	 –	 коментира	 доц.	
Илия	 Железаров.	 -	 Тоест	
ние	 ще	 създаваме	 пред-
поставки	за	иновации.“
	 „Голям	 процент	 от	
работата	 на	 Центъра	 ще	
бъде	 в	 полза	 на	 бизнеса	
–	 допълва	 ректорът	 проф.	
Райчо	Иларионов.	

Продължава на стр. 2

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 При	 рутинна	 проверка	
на	 пътя	 София-Варна	 се-
влиевски	 полицаи	 задър-
жаха	 рекордното	 количе-
ство	 от	 над	 8	 килограма	
суха	марихуана.	Разфасов-
ката	на	дребно	би	донесла	
на	притежателите	й	добри	
пари,	 коментираха	 вчера	
запознати.
	 Полицаите	 проверява-
ли	 коли	 и	 водачи	 на	 спо-
менатия	 път	 на	 13	 март,	
съобщиха	 от	 Областната	
дирекция	на	МВР	 -	 Габро-
во.	Около	17,30	часа	спре-
ли	 лек	 автомобил	 БМВ,	

управляван	 от	 27-годишен	
мъж	 от	 град	 Елена.	 В	 ко-
лата	 пътували	 още	 двама	
-	 26-годишен	 мъж	 от	 село	
Стара	 река,	 област	 Сли-
вен,	 и	 26-годишен	 мъж	 от	
Велико	Търново.
	 Огледът	на	купето,	а	и	
други	 признаци	 показали	
на	опитните	полицаи,	че	се	
превозва	нещо	специално.	
Оказало	 се,	 че	 са	 шест	
пакета	 със	 суха	 листна	
маса,	 всеки	 от	 които	 бил	
обвит	 внимателно	 във	 фо-
лио.	Съмненията,	че	сухата	
маса	 е	 марихуана,	 били	
категорично	потвърдени	от	

полевия	 наркотест,	 напра-
вен	 още	 там,	 на	 място.	
Листенцата	 се	 оказали	 те-
жащи	 точно	 8066	 грама.	
Полицаите	 ги	 иззели,	 а	
тримата	 мъже	 били	 отве-
дени	в	Районното	полицей-
ско	 управление	 в	 Севли-
ево.	Задържали	ги	за	срок	
до	 24	 часа.,	 определен	 е	
наблюдаващ	 прокурор	 и	
са	 проведени	 съответни-
те	 разпити.	 Работата	 по	
цялостното	 изясняване	 на	
случая	 продължава,	 обра-
зувано	е	досъдебно	произ-
водство,	 допълниха	 вчера	
от	ОД	на	МВР	-	Габрово.	

	 Ново	силно	представяне	на-
правиха	 възпитаниците	 на	 тре-
ньора	Румен	Янчев	от	клуба	по	
вдигане	 на	 тежести	 „Михаил	
Петров“.	 Габровските	 тежко-
атлети	 взеха	 участие	 в	 I	 кръг	
от	 Държавния	 лично-отборен	
шампионат,	 който	 се	 проведе	
в	Асеновград,	и	завоюваха	две	
първи	 и	 едно	 второ	 място	 в	
двубоя.
	 При	 момчетата	 на	 възраст	
до	 13	 години	 СКВТ	 „Михаил	
Петров“	 имаше	 двама	 състеза-
тели	 в	 категория	 до	 45	 кило-
грама.	 При	 силна	 конкуренция	
страхотно	представяне	направи	
Петьо	 Петров.	 Талантът	 на	 га-
бровския	 клуб	 записа	 6	 спо-
лучливи	опита	и	с	38	и	48	кило-
грама	в	двете	движения	грабна	
първото	 място.	 Съотборникът	
му	Виктор	Иванов	записа	пър-

во	участие	и	зае	девето	място	
с	двубой	от	50	килограма	(22/28	
кг).
	 Още	 едно	 първо	 място	 на	
клуба	донесе	Мадлена	Петрова	
от	надпреварата	при	кадетките	
до	 15	 години.	Тя	 вдига	 в	 кате-

гория	 +75	 килограма	 и	 общо	
взето	 беше	 без	 конкуренция.	
45	килограма	в	изхвърлянето	и	
60	в	изтласкването	й	осигуриха	
първи	места	в	двете	движения	
и	в	двубоя.

ТУ ще управлява прîект за íаä 23 мèлèîíа лева
Öеíтър пî мехатрîííè, екî- è еíерãîñпеñтяващè ñèñтемè è техíîлîãèè ще ñе èзãраäè за 6 ãîäèíè

Две първè è еäíî втîрî мяñтî за 
щаíãèñтèте íа СКВТ „Мèхаèл Петрîв”

Аíäалуñèя -  
еäíî пътуваíе в 
íякîлкî ñвята

Пътепèñèте íа 
Геîрãè Треíäафèлîв:

 ñтр. 8

Връчват íаãраäèте íа пîáеäèтелèте в 
„Ideal Stаndard Баíя íа ãîäèíата 2017”

Севлèевñкè пîлèцаè хваíаха рекîрäíî 
кîлèчеñтвî марèхуаíа, íаä 8 кã

на стр. 7
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 10.04.2018 - 13.04.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	гр.	Габрово:	кв.	Ябълка.
 В периода 02.04.2018 - 05.04.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	гр.	Габрово:	кв.	Ябълка.
 В периода 28.03.2018 - 30.03.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	гр.	Габрово:	кв.	Ябълка.	
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиен-

ти, че:
 В периода 02.04.2018 - 05.04.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Трявна:	с.	Престой;	с.	Явор;	с.	Ми-
левци;	ул.	„Чучура“;	ул.	„Калето“;	част	от	ул.	„Борова“;	
ул.	„П.	Яворов“;	част	от	ул.	„Лясков	дял“;	ул.	„Чернева	
поляна“;	кв.	Раданци;	с.	Матешевци;	с.	Станчев	хан;	
с.	Белица;	с.	Михаилчетата;	с.	Долни	Мечевци;	с.	Рае-
вци;	с.	Дръндари;	с.	Кумани;	с.	Скорци;	с.	Бижевци;	с.	
Свирци;	с.	Бахреци;	с.	Велчевци;	с.	Бъзовец.

 В периода 28.03.2018 - 30.03.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Трявна:	с.	Престой;	с.	Явор;	с.	Ми-
левци;	ул.	„Чучура“;	ул.	„Калето“;	част	от	ул.	„Борова“;	
ул.	„П.	Яворов“;	част	от	ул.	„Лясков	дял“;	ул.	„Чернева	
поляна“;	кв.	Раданци;	с.	Матешевци;	с.	Станчев	хан;	
с.	Белица;	с.	Михаилчетата;	с.Долни	Мечевци;	с.	Рае-
вци;	с.	Дръндари;	с.	Кумани;	с.	Скорци;	с.	Бижевци;	с.	
Свирци;	с.	Бахреци;	с.	Велчевци;	с.	Бъзовец.	
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

	 До	 момента	 в	 салона	
за	обслужване	на	клиенти	
на	ул.	„Радецка“	11	са	при-
ети	общо	2125	декларации	
по	чл.	73	от	ЗДДФЛ,	съоб-
щиха	 от	 офиса	 на	 Нацио-
налната	агенция	за	прихо-
дите	в	Габрово.	От	тях	261	
са	приети	в	офиса	на	НАП	
в	града,	1869	са	постъпили	
по	 електронен	 път	 с	 ПИК	
или	с	електронен	подпис	и	
едва	две	са	били	изпрате-
ни	по	пощата.
	 От	 офиса	 на	 НАП	 в	
Габрово	напомнят	на	свои-
те	клиенти,	че	до	15	март	
предприятията	 и	 самооси-
гуряващите	 се,	 които	 са	

изплатили	през	 2017	 годи-
на	 доходи	 на	 физически	
лица,	 са	 длъжни	 да	 пред-
ставят	 в	 НАП	 справка	 по	
образец	за	тези	доходи.
	 В	 справката	 се	 обявя-
ват	изплатените	през	годи-
ната	доходи	на	физически	
лица	 от	 друга	 стопанска	
дейност,	 извънтрудови	
правоотношения,	 упражня-
ване	 на	 свободна	 профе-
сия,	за	авторски	и	лицен-
зионни	 възнаграждения,	
наем	и	 други	 доходи	 като	
стипендии	за	обучения,	до-
ходи	от	управление	и	кон-
трол.	
	 От	 НАП	 обръщат	 вни-

мание,	 че	 в	 тази	 справ-
ка	 предприятията	 подават	
информация	 към	 приход-
ната	 агенция	 и	 за	 всички	
изплатени	 парични	 награ-
ди,	 както	 и	 предметните,	
чиято	 стойност	 е	 над	 30	
лв.,	 тъй	 като	 тези	 доходи	
се	 облагат	 с	 данък	 върху	
доходите.	Тези	доходи	под-
лежат	 на	 деклариране	 от	
получателите	 им	 с	 годиш-
на	данъчна	декларация	за	
облагане	 на	 доходите	 на	
физическите	 лица	 в	 срок	
до	 30	 април	 на	 годината,	
следващата	 годината	 на	
придобиването	им.	
	 Информацията	 от	

справките,	които	предпри-
ятията	 подават,	 позволява	
на	 приходната	 админи-
страция	 да	 извърши	 съ-
поставка	 на	 декларирани-
те	 данни	 от	 платците	 и	
получателите	 на	 доходи.	
Така,	ако	някой	е	получил	
пари	 по	 граждански	 дого-
вор,	но	не	ги	е	декларирал	
пред	 данъчните,	 рискува	
да	му	бъде	назначена	про-
верка	или	ревизия.	
	 Санкциите	 за	 непред-
ставяне	 на	 данни	 за	 из-
платени	 суми	 на	 физиче-
ски	 лица,	 както	 и	 за	 по-
сочване	 на	 неверни	 или	
непълни	 данни	 в	 справ-

ката	 са	 в	 размер	 до	 250	
лева.	Глобата	се	налага	за	
всяко	 физическо	 лице,	 за	
което	 не	 е	 подадена	 ин-
формация	 или	 подадената	
информация	 не	 е	 корект-
на.
	 Повече	информация	за	
попълването	 и	 подаване	
на	 декларацията	 за	 обла-
гане	с	корпоративен	данък	
може	да	се	получи	на	те-
лефона	за	информация	на	
НАП	0700	18	700	на	цената	
на	градски	разговор,	както	
и	 на	 място	 в	 салона	 за	
обслужване	на	клиенти	на	
ул.	 „Радецка“	№	11	в	цен-
търа	на	Габрово.

	 С	 лъжи,	 манипулации	
и	 внушения	 за	 тайно	 взе-
ти	 решения	 за	 изгражда-
не	 на	 социални	 жилища	
в	 Габрово	 БСП	 се	 опитва	
да	 нагнети	 допълнително	
напрежение	 и	 то	 въпре-
ки	 срещите	 с	 граждани,	
които	проведе	кметът	Таня	
Христова,	 и	 заявката,	 че	
социален	 дом	 няма	 да	 се	
изгради	без	съгласието	на	
живеещите	в	близост.	Това	
заяви	 общинският	 съвет-
ник	от	ГЕРБ	Грета	Господи-
нова	 по	 повод	 изявление	
на	 Николай	 Григоров	 от	
БСП,	че	„няма	спомен“	Об-
щинският	съвет	да	е	гласу-
вал	бившият	Дом	за	деца,	
лишени	от	родителски	гри-
жи,	да	стане	социално	жи-
лище.	
	 Господинова	уточни,	че	
такова	 гласуване	 е	 имало	
преди	5	месеца	и	в	него	са	
участвали	и	съветниците	от	
БСП,	 независимо	 че	 сега	
твърдят,	че	„нямат	спомен“.	
Тя	 посочи,	 че	 с	 решение	

194	 от	 26	 октомври	 2017	 г.	
на	Общински	съвет	-	Габро-
во	е	взето	решение	за	про-
мяна	на	предназначението	
на	 бившия	 Дом	 за	 деца,	
лишени	от	родителски	гри-
жи,	 и	 отреждането	 му	 за	
социални	жилища.
	 „Така	 че	 изявленията	
на	 БСП,	 че	 не	 са	 зна-
ели,	 са	 категорична	 лъжа	
и	манипулация,	обида	към	
институцията	 Общински	
съвет	 и	 най-вече	 към	 га-
бровци.	 Да	 бъдеш	 общин-
ски	 съветник,	 е	 отговор-
ност,	 вменена	 от	 вота	 на	
местните	 жители,	 и	 пуб-
лично	 да	 заявиш,	 че	 не	
помниш	какво	си	гласувал,	
е	 безотговорно	 към	 хора-
та,	 които	 са	 ти	 гласува-
ли	 доверие,	 и	 към	 всички	
габровци.	 Несериозно	 е	
Николай	Григоров	да	няма	
спомен	кога,	какво	и	как	е	
гласувал	 в	 качеството	 си	
на	 общински	 съветник,	 а	
в	медийното	пространство	
да	 демонстрира	 загриже-

ност	 по	 темата“,	 коменти-
ра	Грета	Господинова.
	 „Още	по-обидна	е	ква-
лификацията	 на	 Николай	
Григоров	 от	 БСП,	 с	 която	
определя	 откритата	 сре-
ща	между	кмета	на	общи-
ната	 и	 заинтересованите	
граждани	 по	 въпроса	 със	
социалния	 дом	 като	 „сре-
ща	 с	 неясен	 формат“.	 Но	
за	БСП	 управление	 близо	
до	 хората,	 в	 диалог	 с	 тях	
винаги	 е	 било	 чуждо	 и	
неясно.	Доказвали	са	мно-
гократно	 при	 управления-
та	 си,	 че	 „замитането	 на	
проблеми“	е	техен	похват“,	
заяви	още	Господинова.
	 И	 ако	 напрежение	
действително	възникна,	то	
пътят	 за	 преодоляването	
му	 е	 именно	 в	 пряк	 диа-
лог	 с	 гражданите,	 какъвто	
проведе	 кметът	Таня	 Хри-
стова,	а	не	с	лъжи	и	мани-
пулации,	 каквито	 опитват	
да	 приложат	 общинските	
съветници	 и	 депутатът	 от	
БСП.

аäреñ „100 веñтè”
ИВАН ИВАНОВ 

 Здравейте	искам	и	аз	да	изкажа	своето	недоволство	
от	така	наречената	Източна	градска	улица	и	по-	точно	за-
тварянето	на	улица	„Топлик“.
	 Аз	 живея	 в	 така	 наречения	 Шести	 участък	 и	 съм	
против	затварянето	на	ул.	„Топлик“.	Точно	оттам	си	карах	
сутрин	 децата	 на	 училище,	 сега	 обикалям	 по	 доста	 по-
натоварени	улици.	И	изказване	на	арх.	Панамска,	че	сме	
използвали	улица	НЕПРАВОМЕРНО	години	наред	-	улица,	
която	 я	 има	 във	 всички	 карти	 на	България	 и	 Гугъл	мапс	
включително,	си	мисля,	че	е	недопустимо.	
	 Сега	 малко	 факти.	 Първо	 проектът,	 с	 който	 Община		
Габрово	 кандидатства	 и	 показа,	 е	 от	 файлове,	 на	 които	
ясно	 се	 вижда,	 че	 улица	 „Топлик“	 не	 е	 нито	 пешеходна,	
нито	затапена,	залостена.	Хората	сами	могат	да	видят	от	
изображението.	От	другите	файлове	се	вижда,	 че	никъде	
не	е	упоменато,	че	улицата	ще	бъде	затворена,	затапена	
или	ще	бъдат	изградени	стъпала.	Питаме	-	защо	Общината	
навсякъде	 показа,	 че	 там	 ще	 има	 път,	 а	 сега	 казва,	 че	
било	противозаконно?!	Никога	не	е	било	проектирано	за	
път.	 Защо	 всичките	 други	 3d	 визуализации	 отговарят	 на	
истината,	само	тук	има	разминаване.	Вижте	кръговото	на	
Шивара,	примерно.	Едно	към	едно	е.	Защо	като	са	знаели,	
че	ще	правят	стъпала,	не	показаха	стъпала?	На	визуали-
зация	относно	наклона	и	безопасността	на	ул.	„Топлик“	се	
правят	 предварително	 проучване	 и	 замерване,	 когато	 се	
кандидатства	за	проекта.	Аз	съм	съпричастен	с	хората	от	
кв.	Камъка.	Можеше	да	оставите	поне	един	вход	откъм	Из-
точна	градска	улица.	Далеч	съм	от	мисълта,	че	там	може	
да	стане	магистрала.	Да,	тясно	е,	но	не	и	стръмно.	Толкова	
години	 го	 катеря.	 Относно	 безопасността	 на	 децата,	 по	
логиката	на	Общината	трябва	да	се	затворят	всички	улици	
на	града,	защото	всички	училища	са	на	главни	улици,	при-
мерно	11-то	СУ,	4	ОУ,	8	ОУ,	а	този	път	по	никакъв	начин	не	
стига	до	входа	на	училището.	По	този	път	ще	преминават	
именно	хора,	които	карат	децата	си	на	училище.	Те	и	сега	
се	съобразяват	с	тях,	било	по	„Йоан	Предтеча“	или	ул.	„Ор-
лово	гнездо“.	
	 Относно	 отварянето	 на	 ул.	 „Алекси	 Димов“,	 която	 се	
включва	в	 ул.	 „Орлово	 гнездо“,	 е	 пълен	абсурд.	Нека	 г-н	
Корназов	да	заповяда	сутрин	от	07.30	до	08.00	часа	на	ул.	
„Орлово	 гнездо“	да	види	какъв	е	хаос.	Как	хората	карат	
по	тротоарите	и	едва	се	разминават,	пък	е	пълен	абсурд	
да	влезе	и	„Йоан	Предтеча“	в	нея.	И	изказвания	от	рода,	
че	да	се	отвори	улица	 „Топлик“	заради	една	шепа	народ	
от	кв.	Камъка	не	е	точно	така,	има	и	други	хора,	които	ги	
касае.	И	нека	тези	хора	да	не	бъдат	пренебрегвани	от	г-жа	
Кмет.	 Все	 пак	 това	 са	 бъдещите	 й	 избиратели	 и	 хората,	
които	ще	платят	това	нещо	с		данъците	си	във	времето	и	
имат	 правото	 да	 изискват.Благодаря	 предварително,	 ако	
го	публикувате	в	някой	брой	със	снимките	от	файловете,	
форматирате	и	окрасите.	Благодаря.

ТУ ще управлява прîект за íаä....
Продължава от стр. 1
-	 Заложената	 съвместна	
дейност	ще	подпомага	на-
учно	бизнеса	с	цел	да	се	
получат	 продукти	 с	 по-ви-
сока	 принадена	 стойност,	
тъй	 като	 повечето	 пред-
приятия	 в	 околността	 не	
произвеждат	 краен	 про-
дукт.	Идеята	е	да	впрегнем	
науката	 за	 създаване	 на	
нови	 продукти,	 които	 да	
бъдат	 реализирани	 в	 про-
изводството	и	бизнесът	да	
се	възползва	от	тях.“
	 Проектът	 предвижда	
основно	да	бъдат	вложени	
сериозни	 средства	 за	 за-
купуването	 на	 високотех-
нологично,	 производстве-
но,	измервателно	и	научно	
оборудване.	 Или	 казано	
образно,	проектът	ще	даде	
„въдицата“,	 за	 да	 може	
сами	„да	си	хванем	риба-
та“.	
	 Според	 рамката	 на	
програмата	 75%	от	 инвес-
тициите	 трябва	 да	 са	 в	
научна	 инфраструктура,	 в	
нова	 и	 висококачествена	
техника.	 По-малка	 част	
от	 средствата	 ще	 бъдат	
вложени	 в	 реконструкция	

и	 модернизация	 на	 сгра-
ден	фонд.	От	много	години	
в	 България	 не	 е	 имало	
толкова	мащабно	инвести-
ране	 в	 научната	 инфра-
структура,	смята	доц.	Илия	
Железаров.
	 Центърът	 за	 компе-
тентност	 в	 Габрово	 ще	
се	 локализира	 в	 бивши-
те	 правителствени	 вили,	
които	 са	 дадени	 на	 Тех-
ническия	 университет.	 Те	
ще	 бъдат	 ремонтирани	 и	
реконструирани	 и	 там	 ще	
бъде	 съсредоточена	 нова-
та	 техника,	 която	 ще	 се	
купи.	Там	ще	бъдат	създа-
дени	и	лаборатории,	ще	се	
учат	и	работят	докторанти	
и	 от	 други	 партньорски	
университети,	 млади	 на-
учни	 работници	 и	 специа-
листи,	 които	 завършват	
университета.	 Там	 ще	 се	
разработват	 всички	 нови	
прототипи,	 технологии	 и	
идеи	 в	 полза	 на	 бизнеса.	
През	 следващите	 няколко	
години	 ще	 се	 оборудват	
с	 нова	 техника	 около	 15	
лаборатории.	 Част	 от	 тях	
ще	бъдат	акредитирани	да	
извършват	 изследвания	

и	 изпитвания	 за	 бизнеса.	
Всичко	това	ще	е	от	полза	
не	 само	 за	 университе-
та,	 науката	 и	 бизнеса,	 а	
и	 за	 Габрово	 като	 град,	
който	 ще	 отвори	 по-ши-
роко	 врати	 към	 света.	 А	
габровските	 студенти	 ще	
имат	 възможността	 да	 се	
докоснат	до	техника,	която	
е	на	световно	ниво.
	 „С	 този	 проект	 ще	
бъде	 реализирана	 една	
мечта	 на	 ръководството	
на	 университета	 –	 комен-
тира	 ректорът	 проф.	 Ила-
рионов.	-	Близо	три	години	
подготвяхме	 този	 проект.	
Благодарение	 на	 него,	ще	
имаме	 нова	 техника,	 ще	
създаваме	 нови	 техно-
логии,	 нови	 прототипи	 и	
всичко	това	ще	бъде	наука	
в	 пряка	 полза	 на	 бизне-
са.	Това	е	 голям	успех	за	
нас.	 Центърът	 за	 компе-
тентност	ще	бъде	един	ви-
сокотехнологичен	 център,	
който	ще	 съвместява	 нау-
ката	в	приложния	й	аспект	
с	 реализирането	 на	 стой-
ностни	 интелигентни	 про-
дукти	 с	 висока	 принадена	
стойност.“

	 Утре,	 16	 март	 2018	 г.,	
МТСП	организира	в	Тряв-
на	дискусия	по	демограф-
ските	 и	 социалните	 про-
блеми,	по	време	на	която	
ще	се	обсъдят	най-подхо-
дящите	форми	на	взаимо-
действие	 и	 партньорство	
в	 социалната	 сфера,	 ще	
бъдат	 чути	 проблемите	
на	място,	 което	ще	 даде	
възможност	за	изгражда-
не	 на	 визия	 и	 конкретни	
идеи	за	повишаване	жиз-
неното	равнище	на	насе-
лението,	проблемите	пред	
социалното	 предприема-
чество	и	мерки	за	разре-
шаване	на	демографската	
криза	 в	 региона.	 Пред-
ложенията,	 инициативите	
и	 препоръките,	 които	 ще	
бъдат	 споделени	 по	 вре-
ме	 на	 тази	 дискусия,	 ще	
залегнат	в	разработвана-
та	 от	 МТСП	 „Регионална	
демографска	 стратегия”,	
чиято	цел	е	в	най-близко	
бъдеще	 (2020	 г.)	 да	 се	
получат	видими	резултати	
за	подобряване	на	небла-
гоприятните	 демографски	

тенденции	в	страната,	де-
кларират	 от	 социалното	
ведомство.	
	 В	 работната	 среща	 в	
Трявна	ще	 участва	 и	 д-р	
Султанка	Петрова	 -	 зам.-
министър	 на	МТСП.	 Доц.	
д-р	 Георги	 Бърдаров	 ще	
говори	върху	състоянието	
и	 тенденциите	 на	 жизне-
ното	равнище	и	доходите,	
както	 и	 за	 ограничава-
не	 на	 неравенствата	 в	
обществото	 чрез	 по-ви-
соки	 доходи	 и	 социал-
но	отговорен	бизнес.	Д-р	
Теменужка	 Златанова	 и	
д-р	Теодора	Тодорова	ще	
представят	 тенденциите		
на	 националната	 поли-
тика	 в	 областта	 на	 со-
циалната	 икономика.	 В	
срещата	могат	да	вземат	
участие	всички	общински	
съветници,	представители	
на	 синдикални	 и	 рабо-
тодателски	 организации,	
местния	бизнес,	 предста-
вители	 на	 НПО,	 включи-
телно	 и	 НПО	 на	 хора	 с	
увреждания	и	други	граж-
дански	организации.

	 Община	Трявна	органи-
зира	 публично	 обсъждане	
за	 издаване	 на	 банкова	
гаранция	от	Общината	във	
връзка	с	обезпечаване	на	
дългосрочен	 банков	 кре-
дит	на	МБАЛ	„Д-р	Теодоси	
Витанов“	ЕООД.	
	 Кметската	администра-
ция	 кани	 всички	 общест-
вени	 организации,	 юри-
дически	 лица	 и	 граждани	
да	 участват	 в	 публичното	
обсъждане	за	издаване	на	
общинска	гаранция	до	100	
хил.	лв.	за	частично	обез-
печаване	 на	 дългосрочен	
банков	 кредит	 на	 МБАЛ	
„Д-р	 Теодоси	 Витанов”	
ЕООД	 -	 Трявна	 относно	

разплащане	 на	 просроче-
ни	 задължения	 към	 дос-
тавчици.
	 Предложение	 за	 необ-
ходимостта	 от	 него	 беше	
представила	пред	местния	
парламент	още	през	януа-
ри	 д-р	 Светла	 Брънекова,	
директор	на	здравното	за-
ведение,	според	което	тре-
вненската	 болница	 е	 при-
ключила	 2017	 година	 със	
загуба	от	146	964	лева.	Не-
разплатените	 задължения	
към	 доставчици	 до	 края	
на	миналата	година	са	485	
256	лева,	включително	202	
096	лева	надлимитни	неза-
платени	 от	 Националната	
здравноосигурителна	 каса	

средства	 от	 2015	 година,	
за	 които	 са	 предприети	
мерки,	свързани	със	съби-
рането	им	по	съдебен	ред.
	 	 Това	 са	 причини-
те,	 поради	 които	 се	 иска	
оборотното	 финансиране.	
Последва	 и	 извънредно	
заседание	 на	 Общинския	
съвет	 в	Трявна,	 докато	 се	
стигне	 до	 окончателното	
решение	и	организирането	
на	публичното	обсъждане.
	 Дългосрочният	 кредит	
е	 в	 размер	 до	 460	 000	
лева,	 със	 срок	 до	 36	 ме-
сеца,	без	гратисен	период	
и	 такса	 за	 управление	 до	
0,5	 процента	 годишно.	 Го-
дишният	 лихвен	 процент	

ще	 бъде	 формиран	 от	 ед-
номесечен	СОФИБОР+3%,	
не	 по-ниско	 от	 3%,	 като	
погасяването	 на	 главни-
цата	трябва	да	бъде	на	36	
равни	месечни	вноски.
	 Кметската	администра-
ция	 ще	 предложи	 на	 тре-
вненската	 общественост	
да	 обсъди	 и	 обезпечение-
то	на	кредита.	
	 То	 предвижда	 първи	
по	 ред	 залог	 по	 реда	 на	
ЗОЗ	 (Закона	 за	 особени-
те	 залози)	 върху	 активи	
на	 дружеството	 с	 пазар-
на	стойност,	покриваща	до	
120%	от	размера	на	креди-
та;	Първи	по	ред	залог	по	
реда	на	ЗОЗ	върху	всички	

настоящи	и	бъдещи	взема-
ния	по	всички	настоящи	и	
бъдещи	 сметки	 на	 МБАЛ	
„Д-р	 Теодоси	 Витанов”	
ЕООД	в	Трявна;	Първи	по	
ред	залог	по	реда	на	ЗОЗ	
върху	 настоящи	 и	 бъдещи	
вземания,	в	т.	ч.	 главница	
и	 лихви	 по	 действащ	 и	
предстоящи	 за	 сключване	
договори	 и	 анекси/спора-
зуменията	 към	 тях,	 между	
МБАЛ	 „Д-р	 Теодоси	 Вита-
нов”	 ЕООД	 -	 гр.	Трявна	 и	
НЗОК,	 чрез	 Регионалната	
здравноосигурителна	каса,	
както	 и	 общинска	 гаран-
ция,	 издадена	 от	 Община	
Трявна,	 в	 размер	 до	 100	
хил.	лв.

Оáщèíа Трявíа îрãаíèзèра пуáлèчíî îáñъжäаíе за áаíкîва ãараíцèя

НАП: Прèетè ñа 2125 äекларацèè пî чл. 73 îт ЗДДФЛ

Грета Гîñпîäèíîва, ГЕРБ: „С лъжè è маíèпулацèè за ñîцèалíèте жèлèща 
БСП ñе îпèтва äа íаãíетè äîпълíèтелíî íапрежеíèе в Гаáрîвî”

Утре МТСП îрãаíèзèра в Трявíа 
äèñкуñèя пî äемîãрафñкèте è 
ñîцèалíè прîáлемè



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 15 март 2018 г., година XIV, брой 11 (3172)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 ч   Св.	мчк	Агапий	и	6-те	мъченици	с	него.
16 п  Св.	мчци	Савин	и	Папа	(Прежд.	лит.)	(Вечерта	

Малко	повечерие	с	Богородичен	канон	и	ака-
тист	IV	статия).

17 с   Преп.	 Алексий,	 човек	 Божи.	 Прпмчк	 Павел	
(Злат.	лит.).

18 н  U 4	Неделя	на	Великия	пост	Преп.	Йоан	Лест-
вичник.	 Св.	 Кирил,	 патриарх	 Йерусалимски.	
Мчк	Трофим	и	10	000	мъченици	в	Никомидия.	
Св.	Анин.	(Вас.	лит.).	

19 п  Св.	мчци	Хрисант	и	Дария.
20 в  Преп.	отци,	избити	в	манастира	„Св.	Сава“.							
21 с   Преп.	 Яков	 Изповедник,	 епископ.	 (Прежд.	

лит.)	(Вечерта	Малко	повечерие	с	целия	канон	
на	св.	Андрей	Критски).

22 ч  Св.	 свщмчк	 Василий,	 презвитер	 Анкирски.	
Мчца	 Дросида	 Римска	 (Росица)	 Римска.	
(Прежд.	лит.).

 15 - 22 март

ДВЕРИ НА пРАВОсЛАВИЕТО 

		 Седем	 епархии	 на	
Българската	 православна	
църква	 и	 Рилската	 света	
обител	 се	 включиха	 тази	
година	в	проекта	на	Двери	
„Образователни	 картички	
за	българските	деца“.	
	 Целта	 на	 проекта	 е	
чрез	 специално	 констру-
ирани	 картички	 малките	
ученици	 да	 се	 запознаят	
с	 основните	 християнски	
празници	 и	 да	 изработят	
някакво	изделие	–	картич-
ка,	книжка,	украса	и	т.	н.
	 Тази	 година	 за	 пър-
ви	 път	 беше	 направена	 и	
отпечатана	 образовател-
на	 картичка	 за	 Благове-
щение.	 Децата	 ще	 научат	
от	 нея	 за	 произхода	 на	
празника	 и	 ще	 изработят	
3D	 картичка,	 с	 която	 да	
поздравят	 своите	 майки	
за	 християнския	 празник	
на	жената.
	 Преди	 началото	 на	
Великденската	 ваканция	
малчуганите	ще	 получат	 и	
образователна	 картичка,	
от	 която	ще	 си	 изработят	
книжка	 за	 Възкресение	
Христово.	 Тя	 разказва	 на	
учениците	 за	 важните	 съ-
бития	 на	 Страстната	 сед-
мица	 и	 Христовото	 Въз-

кресение.
 Проектът	 има	 мисио-
нерска	 насоченост.	 Той	 е	
предназначен	 не	 само	 за	
децата,	изучаващи	религия	
или	 вероучение,	 но	 е	 за	
всички	 ученици	 от	 начал-
ния	етап.	
	 Образователните	 кар-
тички	са	ориентирани	към	
широк	 кръг	 деца,	 вклю-
чително	 и	 тези,	 които	 за	

първи	 път	 се	 запознават	
със	 същността	 на	 хрис-
тиянските	 празници.	 Чрез	
малките	 ученици	 посла-
нията	 от	 картичката,	 из-
пратени	 от	 Българската	
православна	 църква,	 ще	
стигат	 и	 до	 техните	 роди-
тели	и	роднини.	
	 На	 празника	 Благо-
вещение	 хиляди	 майки	 в	
цялата	 страна	 ще	 бъдат	

поздравени	 за	 християн-
ския	 празник	 на	 жената,	
а	 на	 Великден	 в	 българ-
ските	 домове	 ще	 попад-
не	книжка,	разказваща	за	
Христовите	 страдания	 и	
Възкресение.	
	 Изданията	 са	 дар	 от	
епархиите	 на	 Българска-
та	православна	църква	за	
българските	 деца	 и	 тех-
ните	 семейства	 и	 носят	

посланието	 за	 грижата	
на	Църквата	 за	 духовната	
просвета	на	младото	поко-
ление.
	 Проектът	 стартира	
през	2015	година	като	съв-
местна	инициатива	на	За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ския	митрополит	Антоний	и	
Центъра	за	образователни	
инициативи	 Двери.	 Посте-
пенно	към	него	се	присъе-
диниха	и	други	епархии	на	
Българската	 православна	
църква.	
	 В	 тази	 кампания	 –	 за	
празниците	 Благовещение	
и	 Възкресение	 Христово,	
се	 включиха	 Софийска,	
Варненска	 и	 Великопре-
славска,	 Неврокопска,	
Русенска,	 Видинска,	 Вра-
чанска,	 Западно-и	 Сред-
ноевропейска	митрополии,	
както	 и	 Рилският	 мана-
стир.	
	 В	 хода	 на	 кампанията	
са	 издадени	 по	 18	 000	
картички	 за	 празниците	
Благовещение	 и	 Възкре-
сение	Христово.	Те	ще	бъ-
дат	 раздадени	 като	 дар	
на	учениците	от	началния	
етап	 на	 средните	 учили-
ща,	 неделните	 прицър-
ковни	 школи,	 както	 и	 в	
български	училища	в	чуж-
бина.	
	 Картички	ще	получат	и	

децата,	 които	 ще	 посетят	
храмовете	 в	 празнични-
те	 дни,	 включително	 и	 в	
някои	 от	 църковните	 ни	
общини	в	Западна	Европа.
	 Досега	 в	 рамките	 на	

проекта	 бяха	 издадени	 и	
раздадени	 картички	 за	
празниците	 Въведение	
Богородично,	 Рождество	
Христово,	 Благовещение,	
Възкресение	Христово.

 ДВЕРИ 
	 Свещеният	 Кинотис	
на	 Света	 Гора	 се	 обяви	
срещу	 масовата	 практика	
през	последните	години	да	
се	 създават	 „точни	 копия“	
на	 известните	 чудотворни	
икони	на	Атон,	които	след	
това	да	бъдат	„интронизи-
рани“	 в	 различни	 митро-
полии	 и	 енории.	 Управа-
та	 на	Света	 Гора	 изпрати	
на	 15	 февруари	 писмо	 до	
всички	 манастири	 и	 тех-
ните	 скитове	 „да	 проявя-
ват	 сдържаност	 и	 да	 из-
бягват	 подобни	 прояви“,	 в	
съответствие	 с	 решение	
на	 Кинотиса	 още	 от	 края	
на	 миналата	 година.	 Въ-
просът	ще	бъде	разгледан	
на	 двойния	 Синаксис	 на	
Света	Гора	за	окончателно	
решение.
				Причина	за	това	реше-
ние	на	Свещения	Кинотис	
е	 все	 по-острата	 критика	
срещу	тази	практика,	пре-
върнала	се	в	своеобразна	
мода	 през	 последните	 го-
дини.	 Гръцките	 медии	 со-
чат	като	водещ	инициатор	

за	 създаването	 на	 „точ-
ни	 копия“	 на	 чудотворни	

икони	Ватопедския	игумен	
Ефрем,	 който	 след	 това	

съпровожда	 тяхната	 „ин-
тронизация“	 в	 различни	

градове	 в	 страната.	 Спо-
ред	 критиците,	 целта	 на	

създаването	на	 „точни	ко-
пия“	на	атонските	светини	
не	 е	 благочестива,	 а	 фи-
нансова.	
	 Въдворяването	на	ико-
ните	се	съпровожда	с	ре-
клама	пред	вярващите,	че	
идва	„точно	копие	на	чудо-
творна	икона“,	което	пора-
ди	 своето	 пълно	 съответ-
ствие	с	оригинала	също	е	
чудотворно.	 „Точните	 ко-
пия“	на	историческите	ико-
ни	 се	 посрещат	 по	 места	
с	почти	държавни	почести	
и	шумни	чествания.	За	по-
следните	 5	 години	 в	 Гър-
ция	са	осъществени	близо	
30	 подобни	 „интрониза-
ции“.	Много	често	„точните	
копия“	 се	 поръчват	 срещу	
големи	суми	от	богати	биз-
несмени,	 които	 така	 лас-
каят	 своето	 честолюбие.	
Всичко	 това	води	до	про-
фанизиране	 на	 иконопо-
читанието	и	дава	повод	за	
обвинения	 в	 сребролюбие	
и	користно	използване	на	
религиозното	 чувство	 на	
народа.
	 	 	 	Неотдавна	 известният	

депутат	 на	 ДПС	 Йордан	
Цонев	 също	 си	 поръча	
от	 Ватопедския	 манастир	
„точно	копие“	на	чудотвор-
ната	икона	„Св.	Богороди-
ца	 Всецарица“,	 което	 той	
дари	 на	 Пловдивска	 мит-
рополия,	а	в	замяна	полу-
чи	орден	„Св.	Ерм“.	
	 Неотдавна	 двама	 све-
тогорски	 игумени	 си	 раз-
мениха	остри	открити	пис-
ма,	в	които	се	обсъждаше	
и	този	въпрос	–	свидетел-
ство,	че	темата	е	наистина	
болезнена	в	светогорската	
общност.	Архимандрит	Гри-
горий,	 игумен	 на	 Дохиар,	
порица	 публично	 практи-
ката	 на	 Ватопедския	 игу-
мен	 да	 обикаля	 страната	
с	 „точни	 копия“	 на	 вато-
педските	 светини.	 В	 от-
говор	 Ватопедският	 игу-
мен	 архимандрит	 Ефрем,	
заяви,	 че	 тези	 копия	 са	
му	 били	 поискани	 „по	 ка-
ноничния	 път“	 и	 всичко	
става	 „със	 съгласието	 на	
местния	епископ“,	а	сами-
ят	той	няма	никакви	лични	
облаги.

СВЕТА ГОРА Е ПРОТИВ СъзДАВАНЕТО НА „ТОчНИ КОПИЯ” НА АТОНСКИТЕ чуДОТВОРНИ ИКОНИ

пРАВОсЛАВИЕ.БГ
	 На	 7	 март	 на	 своето	
първо	 за	 2018	 година	 за-
седание	Светият	Синод	на	
Руската	православна	църк-
ва,	под	председателството	
на	Руския	патриарх	Кирил,	
е	взел	решение	да	освобо-
ди	 от	 поста	 на	 предстоя-
тел	на	Руското	подворие	в	
София	архимандрит	Филип	
(Василцев)	и	да	го	изпрати	
на	служение	в	Бейрут,	Ли-
ван,	 като	 втори	 предста-
вител	 на	 Руския	 патриарх	
там,	 съобщава	 официал-
ният	сайт	на	Московската	
патриаршия.
	 На	 мястото	 на	 архи-
мандрит	 Филип	 в	 София	
ще	дойде	архимандрит	Ва-

сиан	(Змеев),	като	Светият	
Синод	 на	 Руската	 църква	
изказва	 благодарности	 за	
положения	от	него	досега-
шен	 труд	 като	 представи-
тел	на	Руската	православ-
на	 църква	 в	 Белоруския	
екзархат.
	 Архимандрит	 Филип	
(Василцев)	заемаше	длъж-
ността	предстоятел	на	Ру-
ското	 подворие	 в	 София	
от	 2011	 година,	 като	него-
вата	 дейност	 в	 България	
бе	 свързана	 и	 с	 някои	
противоречиви	събития.	
	 В	 официалното	 съоб-
щение	 на	 Московската	
патриаршия	 причините	 за	
смяната	не	се	посочват.

СмЕНЯТ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ НА РуСКОТО ПОДВОРИЕ В СОфИЯ

мИСИОНЕРСКИЯТ ПРОЕКТ С ОбРАзОВАТЕЛНИТЕ 
КАРТИчКИ НА ДВЕРИ СЕ РАзРАСТВА

Архимандрит	Филип	(Василцев)	и	новият	предстоятел	на	Руското	подворие	в	София	–	архимандрит	
Васиан	(Змеев)



4 15 март 2018 г.ХРИСТИЯНИ

ДВЕРИ НА пРАВОсЛАВИЕТО 

пРОТ. МАксИМ кОзЛОВ 
пРЕВОД: АННА ГЕОРГИЕВА

     - От каква възраст трябва 
да започне да се изповядва 
детето?
	 -	 Според	 мене	 практиката	
на	 детската	 изповед	 е	 дос-
та	 важен	 и	 проблематичен	
момент	 в	 днешния	 живот	 на	
Църквата.	Нормата,	 че	децата	
трябва	да	се	изповядват	преди	
Причастие	 от	 седемгодишна	
възраст,	 се	 е	 утвърдила	 от	
времето	 на	 синодалната	 епо-
ха.	 Както	 пише	 в	 книгата	 си	
за	 тайнството	 на	 Покаянието	
отец	Владимир	Воробьов,	 при	
много,	 наистина	 много	 деца	
днес	 физиологичното	 израст-
ване	 до	 такава	 степен	 изпре-
варва	духовното	и	психическо-
то,	 че	 повечето	 съвременни	
деца	не	са	готови	за	изповед	
на	 седем	 години.	 Не	 е	 ли	
време	да	кажем,	че	възрастта	
за	 изповед	 се	 определя	 от	
духовника	 и	 родителя	 абсо-
лютно	 индивидуално	 спрямо	
самото	дете?	На	седем	години,	
а	някои	и	малко	преди	това,	те	
правят	 разлика	 между	 добри	
и	 лоши	 постъпки,	 но	 е	 още	
рано	да	се	говори	за	осъзнато	
покаяние.	Само	отделни,	фини,	
деликатни	натури	са	способни	
на	 толкова	 ранна	 възраст	 да	
изпитат	 това.	 Има	 удивителни	
дечица,	които	на	пет,	на	шест	
годинки	 притежават	 естестве-
но	 нравствено	 съзнание,	 но	
най-често	 се	 среща	 друго	 –	
или	 децата	 са	 подтиквани	 от	
родителите	 в	 желанието	 им	
да	 използват	 изповедта	 като	
допълнителен	 инструмент	 за	
възпитание	 (често	 се	 случва,	
когато	малкото	дете	не	се	дър-
жи	 добре,	 наивната	 и	 добра	
майка	 да	 помоли	 свещеника	
да	го	изповяда,	като	си	мисли,	
че	така	то	ще	започне	да	слу-
ша),	 или	 пък	 това	 е	 някакво	
подражание	на	детето	в	отно-
шенията	му	с	възрастните	–	на	
него	му	харесва,	че	стоят	там,	
чакат,	 отиват	 при	 отчето,	 той	
нещо	му	говори…	Нищо	добро	
не	произлиза	от	това.
	 При	 повечето	 деца	 нрав-
ственото	съзнание	се	събужда	
доста	 по-късно.	 Не	 виждам	
нищо	 катастрофално	 в	 това	 –	
нека	идват	на	девет,	на	десет	
години,	когато	при	тях	се	поя-
ви	 повече	 зрялост	 и	 отговор-
ност	за	живота	им.	В	действи-
телност	колкото	по-рано	се	из-
повяда	детето,	 толкова	по-зле	
за	него,	 изглежда	ненапразно	
на	децата	не	се	вменяват	гре-
хове	 до	 седемгодишна	 въз-
раст.	 Само	 когато	 пораснат	
достатъчно,	 те	 започват	 да	
възприемат	изповедта	като	из-
повед,	 а	 не	 като	 изброяване	
на	неща,	 казани	от	мама	или	
татко	и	записани	на	хартия.	И	
тъкмо	това	формализиране	на	
изповедта	при	детето	 е	 доста	
опасно	 в	 съвременната	 прак-
тика	на	църковния	ни	живот.
 - Колко често трябва да се 
изповядва детето?
	 -	 Отчасти	 от	 опита	 на	
собствените	 грешки,	 отчасти,	
след	като	се	посъветвах	с	по-
опитни	 свещеници,	 стигнах	 до	
извода,	 че	 децата	 трябва	 да	
бъдат	изповядвани	колкото	се	
може	по-рядко.	Не	колкото	се	
може	 по-често,	 а	 колкото	 се	
може	 по-рядко.	 Най-лошото,	
което	 може	 да	 се	 направи,	 е	
да	се	въведе	ежеседмична	из-
повед	за	децата	–	за	тях	това	
е	 най-краткият	 път	 към	 фор-
мализирането	 й.	 Преди	 това	
са	ходили	и	просто	са	се	при-
частявали	 всяка	 неделя	 или	
поне	 често	 –	 също	 е	 спорно	
доколко	 това	 е	 правилно	 за	
детето	 –	и	после,	 от	 седемго-
дишна	 възраст,	 вече	 ги	 водят	
едва	ли	не	всяка	неделя	да	им	
четат	 разрешителна	 молитва.	
Децата	много	бързо	се	науча-
ват	 да	 казват	 на	 свещеника	
правилните	 неща,	 това,	 кое-
то	 отчето	 очаква:	 не	 слушах	
мама,	 бях	 груб	 в	 училище,	
откраднах	 гумичка...	 –	 такъв	

списък	 лесно	 се	 помни.	 И	 те	
дори	не	се	срещат	с	изповед-
та	 като	 покаяние.	 И	 понякога	
години	 наред	 идват	 на	 изпо-
вед	 с	 едни	 и	 същи	 думи:	 не	
слушам,	 груб	 съм,	 мързи	 ме,	
забравям	 да	 си	 чета	 молит-
вите	 –	 ето	 един	 малък	 набор	
от	 обичайните	 детски	 грехо-
ве.	 Свещеникът	 като	 види,	 че	
освен	 това	дете	 го	чакат	още	
много	други	хора,	му	опроща-
ва	 греховете	 и	 този	 път.	 Но	
след	 няколко	 години	 за	 едно	
такова	„въцърковено“	чадо	ще	
бъде	 напълно	 неразбираемо	
какво	е	това	покаяние.	За	него	
няма	да	представлява	никаква	
трудност	да	каже,	че	то	е	на-
правило	 тези	или	онези	лоши	
неща,	 нещо	 да	 промърмори,	
като	чете	от	листче	или	какво-
то	 е	 запомнило,	 за	 което	 ще	
го	погалят	по	главата	или	пък	
ще	 кажат:	 „Коля,	 не	 бива	 да	
крадеш	 химикалки“,	 а	 после:	
„Не	бива	да	свикваш	(да,	след	
това	вече	не	бива	да	свикваш)	
към	 цигарите,	 да	 гледаш	 тези	
списания“	 и	 така	 нататък,	 все	
повече	 и	 повече.	А	 пък	 после	
Коля	ще	си	каже:	„Не	ща	да	те	
слушам“.	Маша	също	може	да	
си	 каже	 това,	 но	 момичетата	
обикновено	 порастват	 по-бър-
зо,	 те	 успяват	 да	 придобият	
личен	 духовен	 опит	 по-рано,	
отколкото	са	способни	да	стиг-
нат	до	такова	решение.
	 Когато	 водят	 детето	 за	
пръв	 път	 в	 поликлиниката	 и	
го	 карат	 да	 се	 съблече	 пред	
лекаря,	то,	естествено,	се	при-
теснява,	 не	 му	 е	 приятно,	 а	
като	 го	 вкарат	 в	 болница	 и	
всеки	 ден	 му	 свалят	 гащи-
те,	 за	 да	 му	 бият	 инжекция,	
той	 ще	 започне	 автоматично	
да	 прави	 това	 без	 всякакви	
емоции.	 Същото	 е	 и	 с	 изпо-
ведта	 –	 в	 някакъв	 момент	 тя	
може	 и	 да	 не	 предизвиква	 у	
него	 никакви	 преживявания.	
Затова	може	достатъчно	често	
децата	 да	 се	 благославят	 за	
Причастие,	 но	 да	 се	 изповяд-
ват	 трябва	 колкото	 се	 може	
по-рядко.	 По	 отношение	 на	
възрастните	 ние	 наистина	 по	
много	практически	причини	не	
можем	 да	 разтягаме	 периода	
между	причастяването	и	тайн-
ството	 на	 покаянието,	 но	 към	
децата	 сигурно	 бихме	 могли	
да	приложим	тази	норма	и	да	
кажем,	че	отговорната	сериоз-
на	изповед	на	едно	дете	може	
да	 се	 извършва	 с	 достатъчно	
голяма	 периодичност,	 а	 през	
останалото	време	да	им	дава-
ме	 благословия	 за	 причастие	
и	 това	 да	 се	 въведе	 не	 като	
самодейност	 на	 свещеника,	 а	
като	канонична	норма.	Мисля,	
че	ще	 бъде	 добре	 след	 съвет	
с	 духовника	 да	 се	 изповядва	
един	 такъв	 малък	 грешник	 за	

първи	път,	 когато	е	на	седем,	
втория	 път	 -	 като	 стане	 на	
осем,	 третия	 път	 –	 на	 девет,	
като	 малко	 се	 изтегли	 нача-
лото	 на	 честата	 редовна	 из-
повед,	 за	 да	 не	 може	 тя	 по	
никакъв	начин	да	се	превърне	
в	навик.
 - Колко често да се при-
частяват малките деца?
	 -	 Бебетата	 е	 добре	 да	 се	
причастяват	 често,	 тъй	 като	
ние	 вярваме,	 че	 приемането	
на	 светите	 Христови	Тайни	 ни	
се	 дава	 за	 здраве	 на	 душата	
и	тялото.	И	младенецът	се	ос-
вещава	 като	 безгрешен,	 като	
с	 телесното	 си	 естество	 се	
съединява	 с	 Господ	 в	 Тайн-
ството	на	Причастието.	А	кога-
то	децата	поотраснат	и	когато	
вече	 знаят,	 че	 това	са	Кръвта	
и	Тялото	Христови,	и	че	това	е	
Светиня,	тогава	е	много	важно	
да	не	се	превръща	Причастие-
то	 в	 ежеседмична	 процедура,	
когато	те	пред	Чашата	си	игра-
ят	и	отиват	при	нея	без	много	
да	 се	 замислят	 какво	 правят.	
И	ако	виждате,	че	вашето	дете	
започва	 преди	 служба	 да	 ка-
призничи,	 изнервило	 ви	 е,	 ко-
гато	проповедта	на	свещеника	
малко	 се	 проточи,	 посдърпал	
се	е	с	някой	от	връстниците	си,	
също	дошли	на	службата,	тога-
ва	не	го	допускайте	до	Чашата.	
Нека	 разбере,	 че	 не	 може	 в	
каквото	и	да	е	състояние	да	се	
доближаваш	до	Чашата.	То	ще	
започне	да	се	отнася	към	това	
дори	с	по-голямо	благоговение.	
И	 дори	 и	 да	 се	 причастява	
по-рядко,	 отколкото	 вие	 бихте	
искали,	но	затова	пък	да	раз-
бира	 защо	 е	 дошло	 в	 църква-
та.	Много	 е	 важно	родителите	
да	 не	 започнат	 да	 се	 отнасят	
към	 причастяването	 на	 децата	
като	към	някакъв	магизъм,	като	
прехвърлят	на	Бог	онова,	което	
самите	 те	 трябва	да	направят.	
Господ	обаче	чака	от	нас	оно-
ва,	което	ние	можем	и	трябва	
да	направим	сами,	 включител-
но	и	по	отношение	на	нашите	
деца.	И	само	там,	където	не	ни	
стигат	силите,	се	добавя	Божи-
ята	благодат.	Както	се	казва	в	
друго	църковно	тайнство	–	„ле-
кува	немощното	и	попълва	ос-
къдняващото“.	Но	онова,	 което	
можеш,	направи	сам.
 - Родителското участие в 
подготовката към изповедта.
	 -	 Най-важното,	 което	 ро-
дителите	 трябва	 да	 избягват	
при	 подготовка	 на	 детето	 за	
изповед,	 също	 и	 за	 първата,	
е	 да	му	 издиктуват	 списък	 от	
онези	 грехове,	 които	от	 тяхна	
гледна	 точка	 то	 е	 извършило,	
или	 по-точно	 -	 автоматично	
да	 пренесат	 някои	 негови	 не	
толкова	добри	качества	в	раз-
реда	 на	 греховете,	 за	 които	
трябва	да	се	кае	пред	свеще-

ника.	И	разбира	се,	в	никакъв	
случай	не	бива	да	се	разпитва	
детето	 след	 изповед	 какво	 е	
споделило	 на	 отчето	 и	 какво	
му	 е	 отговорил	 той	 или	 дали	
не	е	забравило	за	еди-кой	си	
грях.	В	този	случай	родителите	
трябва	 да	 се	 отстранят	 и	 да	
разберат,	 че	 Изповедта,	 дори	
на	 един	 седемгодишен	 човек,	
е	Тайнство.	Намесата	на	няко-
го	 в	 едно	 църковно	Тайнство,	
особено	 такова	 деликатно	
като	 Тайнството	 на	 изповед-
та,	е	напълно	неприемливо.	И	
всяко	 нахлуване	 там,	 където	
има	 само	 Бог,	 изповядващ	 се	
човек	 и	 приемащ	 изповедта	
свещеник,	 е	 пагубно.	 Детето	
може	 да	 сподели	 онова,	 кое-
то	 е	 казало,	 единствено	 ако	
то	 само	 поиска	 това.	 Но	 не	
бива	да	показваме	нашата	из-
вънредна	заинтересованост	от	
това.	Ако	разкаже	–	добре,	ако	
не	–	нищо	страшно…	По-често	
децата	 говорят	 не	 за	 това,	
което	са	казали	на	изповедта,	
а	за	чутото	от	свещеника.	Не	
е	нужно	да	ги	спираме,	но	да	
навлизаме	 в	 обсъждане	 или	
тълкуване	 на	 думите	 на	 све-
щеника	 или	 пък	 още	 повече	
критика,	 ако	 те	 не	 съвпадат	
с	 онова,	 което	 според	 нас	 е	
трябвало	 да	 чуе	 детето,	 не	
бива.	Нещо	повече	–	не	бива,	
изхождайки	 от	 тези	 думи	 на	
детето,	 след	 това	 да	 ходим	 и	
да	 се	 разправяме	 със	 свеще-
ника.	 Или	 да	 се	 опитваме	 да	
му	 помогнем	 да	 се	 държи	 с	
нашето	 отроче	 по-правилно:	
знаете	 ли,	 отче,	 ето	 Вася	 ми	
каза,	че	сте	му	дали	еди-какъв	
си	съвет,	а	пък	аз	знам,	че	той	
не	 Ви	 е	 изложил	 всичко	 съв-
сем	 правилно,	 затова	 Вие	 не	
сте	 могли	 съвсем	 да	 се	 ори-
ентирате	 и	 е	 по-добре	 след-
ващия	път	да	му	кажете	едно	
или	друго.	От	такъв	майчински	
напор	 без	 съмнение	 трябва	
да	се	въздържате.	В	случаите,	
когато	трябва	да	се	възпитава	
у	 миряните	 такова	 съзнание,	
това	 трябва	 да	 стане	 чрез	
проповедта,	 чрез	 самата	 ор-
ганизация	 на	 извършване	 на	
изповедта,	 чрез	 предварител-
но	 многократно	 оповестяване,	
че	не	е	нужно	да	се	подхожда	
твърде	близо,	не	трябва	да	се	
реагира	 по	 определен	 начин,	
ако	 сте	 чули	 случайно	 нещо	
по	време	на	изповед.	Може	би	
трябва	 да	 се	 беседва	 специ-
ално	с	родителите	и	с	праро-
дителите	за	тяхното	деликатно	
отношение	 към	 изповедта	 на	
децата	и	внуците.	Всичко	това	
безспорно	може	да	се	прило-
жи	по	един	или	друг	начин.
 - Как да научим детето да 
се изповядва правилно?
	 -	Трябва	да	подтикваме	де-
цата	 не	 просто	 към	 изповед-
та,	 а	 към	 самата	 нужда	 от	
изповед.	 Чрез	 собствения	 си	
пример,	 чрез	 умението	 да	 си	
признаем	 открито	 греховете	
пред	 близките,	 пред	 своето	
дете,	 ако	 сме	 виновни	 пред	
него.	 Чрез	 нашето	 отношение	
към	Изповедта,	понеже	когато	
отиваме	 да	 се	 причастяваме	
и	 осъзнаем	 своята	 несмире-
ност	 или	 обидите,	 които	 сме	
причинили	 на	 другите,	 най-на-
пред	трябва	да	се	помирим	с	
всички.	 И	 всичко	 това,	 взето	
заедно,	не	може	да	не	възпита	
у	децата	благоговейно	отноше-
ние	към	това	Тайнство.
	 А	 главният	 учител	 за	 де-
тето	 как	 да	 се	 покае	 тряб-
ва	 да	 бъде	 извършителят	 на	
това	Тайнство	–	свещеникът.	Та	
нали	покаянието	е	не	само	ня-
какво	 вътрешно	 състояние,	 то	
също	 е	 и	 Църковно	 тайнство.	
Неслучайно	 изповедта	 се	 на-
рича	Тайнство	 на	Покаянието.	
В	 зависимост	 от	 степента	 на	
духовното	израстване	на	дете-
то	трябва	да	бъде	доведено	до	
първата	изповед.	Задачата	на	
родителите	е	да	обяснят	що	е	
то	изповед	и	защо	е	нужна.	Те	
трябва	 да	 обяснят	 на	 детето,	
че	изповедта	няма	нищо	общо	
с	 неговия	 отчет	 пред	 тях	 или	
пред	директора	на	училището.	
В	 случая	 става	 дума	 само	 за	

онова,	което	ние	сами	осъзна-
ваме	 като	 нещо	 в	 нас,	 което	
не	е	хубаво	и	не	е	добро,	като	
нещо	лошо	и	мръсно,	и	не	ни	
радва	особено,	за	него	е	труд-
но	 да	 се	 говори	 и	 то	 трябва	
да	 се	 изрече	 пред	 Бог.	А	 по-
нататък	 учителството	 трябва	
да	 се	 предаде	 в	 ръцете	 на	
внимателен,	 достоен,	 любящ	
духовник,	 защото	 на	 него	 е	
дадена	 в	 Тайнството	 на	 Све-
щеничеството	благодатната	по-
мощ	да	говори	с	човека,	също	
и	с	малкия	човек,	за	неговите	
грехове.	И	за	него	е	по-естест-
вено	 да	 говори	 с	 детето	 за	
покаянието,	 отколкото	 за	 не-
говите	родители,	защото	тъкмо	
това	 е	 този	 случай,	 когато	 е	
невъзможно	и	не	е	полезно	да	
се	 апелира	 към	 собствените	
примери	 или	 към	 примерите	
на	 известни	 нему	 хора.	 Да	
разказваш	на	детето	си	как	ти	
самият	си	се	покаял	за	първи	
път	–	в	това	има	някакъв	фалш	
и	 лъжливо	 назидание.	Та	 ние	
не	затова	сме	се	каяли,	че	да	
разказваме	 на	 някого.	Не	 по-
малко	фалшиво	би	било	да	му	
разказваме	как	нашите	близки	
чрез	 покаяние	 са	 изкупили	
едни	 или	 други	 грехове,	 та	
това	 би	 означавало,	 макар	 и	
косвено,	да	съдим	и	да	преце-
няваме	 техните	 грехове.	Зато-
ва	 най-разумно	 е	 да	 поверим	
детето	в	ръцете	на	онзи,	който	
от	Бог	е	определен	за	учител	в	
Тайнството	на	Изповедта.
 - Може ли детето само да 
избира при какъв свещеник 
да се изповядва?
	 -	 Ако	 сърцето	 на	 малкия	
човек	усеща,	че	иска	да	се	из-
повяда	точно	при	този	свеще-
ник,	който	може	да	е	по-млад,	
по-мил	от	онзи,	при	когото	вие	
ходите,	нека	отиде	там,	където	
никой	и	нищо	няма	да	му	пре-
чи	 да	 се	 покае	 за	 греховете	
си	пред	Господ.	И	дори	да	не	
направи	 веднага	 своя	 избор,	
дори	ако	първото	му	решение	
не	се	окаже	най-надеждното	и	
той	скоро	разбере,	че	не	иска	
при	 отец	 Йоан,	 а	 иска	 при	
отец	 Петър,	 дайте	 му	 сам	 да	
избере	 и	 да	 затвърди	 избора	
си.	 Намирането	 на	 духовен	
баща	 е	 много	 деликатен	 про-
цес,	 вътрешно	 интимен	 и	 не	
бива	 да	 се	 намесваме	 в	 него	
рязко.	Така	 повече	 ще	 помог-
нете	на	вашето	дете.
	 А	ако	в	резултат	от	вътреш-
ното	 си	 духовно	 търсене	 то	
каже,	 че	 сърцето	 му	 го	 тегли	
към	 друг	 храм,	 където	 ходи	
приятелката	 му	 Таня,	 или	 че	
там	 повече	 му	 харесва	 как	
пеят,	 как	 говори	 свещеникът,	
как	 се	 отнасят	 хората	 един	
към	друг,	то	мъдрите	родители	
християни,	 разбира	 се,	ще	 се	
зарадват	и	на	 тази	стъпка	на	
своето	дете	и	няма	да	мислят	
със	 страх	 или	 недоверие	 –	
отишъл	ли	е	на	служба	и	защо	
всъщност	не	е	там,	където	сме	
и	 ние?	 Трябва	 да	 предаваме	
нашите	деца	в	ръцете	на	Бог	–	
тогава	Той	Сам	ще	ги	съхрани.
	 Аз	 като	 цяло	 смятам,	 че	
някой	път	за	самите	родители	
е	важно	и	полезно	да	пращат	
децата	 си	 от	 някаква	 възраст	
нататък	 в	 друга	 енория,	 за	
да	 не	 бъдат	 с	 тях,	 пред	 очи-
те	 им,	 така	 че	 да	 не	 се	 по-
явява	 типичното	 родителско	
изкушение	 да	 проверяваме	 с	
периферното	 си	 зрение	 какво	
прави	 нашето	 дете,	 моли	 ли	
се,	дали	не	си	приказва	с	ня-
кого,	защо	не	са	го	допуснали	
до	 Причастие,	 заради	 какви	
грехове…	 Може	 би	 така,	 кос-
вено,	 от	 разговора	 с	 отчето	
ще	 разберем.	 От	 такива	 чув-
ства	 е	 почти	 невъзможно	 да	
се	отървем,	ако	детето	ни	стои	
до	нас	в	храма.	Когато	децата	
са	малки,	родителският	надзор	
в	разумна	степен	е	разбираем	
и	нужен,	но	когато	поотраснат,	
може	би	е	по-добре	мъжестве-
но	да	преустановим	такъв	тип	
близост	с	тях,	да	се	отдръпнем	
по-далече	от	техния	живот,	да	
смалим	себе	си,	за	да	има	по-
вече	Христос	и	по-малко	нас.
 - Как да възпитаме у де-

цата благоговейно отношение 
към Причастието и към бого-
служенията?
	 -	 Преди	 всичко	 самите	
родители	 трябва	 да	 обичат	
Църквата,	 църковния	 живот	 и	
да	 обичат	 в	 нея	 всеки	 човек,	
също	 и	 малкия	 човек.	 И	 лю-
бящият	 Църквата	 ще	 съумее	
да	 предаде	 това	 на	 своето	
детенце.	 Това	 е	 най-важното,	
а	 всичко	 останало	 са	 просто	
конкретни	методики.
	 Спомням	си	какво	ми	раз-
каза	 веднъж	 протойерей	 Вла-
димир	 Воробьов,	 когото	 като	
дете	 са	 водили	 на	 Причастие	
само	няколко	пъти	в	годината,	
но	 той	 помни	 всеки	 един	 път	
–	и	кога	е	било	това,	и	какво	
е	 било	 духовното	 му	 прежи-
вяване.	Тогава,	 в	 сталинските	
времена,	 не	 можеше	 да	 се	
ходи	често	на	църква,	защото	
дори	 да	 те	 видят	 приятелите	
ти,	 те	 заплашваше	 не	 само	
загуба	 на	 образованието,	 но	
даже	затвор.	И	отец	Владимир	
си	 спомня	 всяко	 ходене	 на	
църква	 като	 велико	 събитие.	
И	 дума	 не	 може	 да	 става	 да	
се	 лигавиш,	 да	 си	 приказваш	
с	 връстниците	 си.	 Трябвало	
е	 да	 отидеш	 на	 литургия,	 да	
се	помолиш,	да	се	причастиш	
в	 Светите	 Христови	 Тайнства	
и	 да	 живееш	 в	 очакване	 на	
следващата	 среща.	Мисля	 си,	
че	и	ние	трябва	да	възприема-
ме	 Причастието,	 включително	
и	на	малките	деца,	навлезли	в	
етапа	 на	 относителна	 осъзна-
тост,	 не	 само	 като	 лекарство	
за	здраве	на	душата	и	тялото,	
но	 и	 като	 нещо	 неизмеримо	
по-важно.	Дори	детето	 трябва	
да	го	възприема	преди	всичко	
като	съединение	с	Христос.	
	 Най-важното,	 за	 което	
трябва	 да	 мислим,	 е	 посеще-
нието	 на	 службите	 и	 причас-
тието	 да	 не	 бъдат	 за	 детето	
нещо,	което	ние	го	караме	да	
прави,	а	нещо,	което	то	трябва	
да	 заслужи.	 Нужно	 е	 да	 се	
постараем	така	да	пренастро-
им	 нашето	 вътрешносемейно	
отношение	 към	 богослужение-
то,	 че	 да	 не	 влачим	 детето	
на	причастие,	а	то	само,	след	
като	 мине	 някакъв	 път,	 който	
го	 подготвя	 за	 приемане	 на	
Светите	 Христови	 Тайни,	 да	
получи	 правото	 да	 дойде	 на	
литургия	 и	 да	 се	 приобщи.	 И	
дори	може	да	е	по-добре	в	не-
делната	утрин	да	не	тормозим	
детето,	 което	 се	 е	 забавлява-
ло	 в	 събота	 вечер:	 „Ставай,	
закъсняваме	 за	 литургия!”,	 а	
то,	като	се	събуди,	да	види,	че	
къщата	е	празна	и	че	е	оста-
нало	без	родителите	си,	и	без	
църква,	 и	 без	 празник	 Божи.	
Дори	 и	 преди	 това	 да	 е	 ид-
вало	само	за	половин	час	на	
служба,	преди	самото	причас-
тие,	то	все	пак	не	може	да	не	
усети	онова	несъответствие	на	
неделното	лежане	в	леглото	и	
това,	 което	 трябва	 да	 прави	
в	 същото	 време	 всеки	 пра-
вославен	християнин.	А	когато	
се	 върнете	 от	 църква,	 не	 уп-
реквайте	 с	 думи	 своето	 дете.	
Може	 би	 вашата	 вътрешна	
скръб	 заради	 отсъствието	 му	
на	литургия	ще	се	окаже	дори	
по-действена	за	него,	отколко-
то	десет	родителски	припрени	
подкани	 „хайде	 да	 тръгваме“,	
„приготви	се,	хайде“,	„хайде	да	
си	прочетеш	молитвите“.	
	 Затова	 родителите	 никога	
не	бива	да	принуждават	своето	
дете	вече	в	съзнателна	възраст	
към	изповед	или	причастие.	И	
ако	могат	 да	 се	 въздържат	 от	
това,	 тогава	 благодатта	 Божия	
ще	докосне	душата	му	и	ще	му	
помогне	да	не	се	изгуби	в	цър-
ковните	тайнства.
	 Това	са	само	някои	момен-
ти,	свързани	със	съвременната	
практика	на	детската	изповед,	
които	изложих	само	като	при-
канване	да	продължим	обсъж-
дането	 и	 вероятно	 в	 много	
слаба	дискусионна	форма.	Но	
ми	се	иска	хората	в	по-голяма	
степен	 опитни	 духовно	 и	 с	
десетилетия	 практика	 на	 ду-
ховници	да	се	изкажат	по	този	
въпрос.
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 - Защо избрахте да се 
преместите в габровския 
Драматичен театър?
	 -	 Защото	 исках	 да	 се	
развия	 творчески.	 Това	
беше	 едно	 от	 най-жела-
ните	за	мен	места,	където	
мога	 да	 продължа	 своя	
творчески	път,	заради	тру-
пата	 на	 театъра,	 заради	
директора	Невена	Митева,	
която	менажира	добре	не-
щата.	За	мен	е	предизви-
кателство	 даже	 да	 бъда	
част	от	 толкова	силна	ак-
тьорска	трупа.
 - Бяхте ли гледал ня-
коя от постановките?
	 -	Гледал	съм	доста	за-
главия	 от	 репертоара	 на	
театъра,	 преди	 да	 дойда	
в	 него.	 За	 мен	 колегите	
в	 Габрово	 са	 много	 та-
лантливи	 актьори	 и	 много	
големи	 професионалисти.	
Според	мен	качествата	на	

абсолютно	 всички	 са	 на	
много	високо	ниво.
 - Още с идването си 
влязохте в ролята на най-
възрастния персонаж от 
„Михал Мишкоед“ - ба-
щата на Радка, а сте най-
младият актьор. Това при-
тесни ли Ви? 
	 -	 Бях	 притеснен,	 ес-
тествено.	То	за	всяка	роля	
има	 притеснения,	 обаче	
такава	 възрастова	 разли-
ка	беше	наистина	огромно	
предизвикателство	 още	
като	разбрах,	че	ще	тряб-
ва	 да	 вляза	 в	 тази	 роля.	
Но	 получих	 голяма	 под-
крепа	от	всички	колеги,	от	
целия	състав	на	театъра	и	
мисля,	че	нещата	се	полу-
чават.	Самата	трупа	много	
ми	помогна	още	в	начало-
то.
 - Търсихте ли възрас-
тен мъж, когото да ими-

тирате как се държи, как 
върви?
	 -	 Не.	 Не	 съм	 се	 опит-
вал	 досега	 за	 ролите	 си	
да	търся	жив	човек	от	жи-
вота,	 на	 който	 да	 подра-
жавам	по	някакъв	начин.
 - Но може би извади-
хте късмет, защото може-
ше да бъде и по-лошо – да 
играете жена.
	 -	Да.	Нямаше	да	е	по-
лесно,	наистина.	Но	в	това	
представление	 предизви-
кателствата	 пред	 актьори-
те	са	много	големи	и	аз	се	
радвам	много,	че	съм	част	
от	него.
 - Това е едно от най-
успешните представле-
ния на театъра. Ходите с 
него на турнета из цяла-
та страна. Как ви приема 
публиката?

	 -	Много	добре	се	при-
ема	 представлението.	 Къ-
дето	 и	 да	 сме	 го	 играли,	
то	се	приема	много	топло.	
Публиката	 наистина	 се	
радва	много	и	е	щастлива.	
Съдя	 за	 това	 по	 реакции-
те,	 а	 и	 след	 това,	 когато	
си	 говорим	 след	 предста-
влението.	Хората	са	много	
щастливи,	а	и	ние	заедно	
с	тях.
 - Старата класика все 
още се харесва. Ако за-
висеше от Вас, Вие как 
бихте подредили репер-
тоарния план на един 
български театър?
	 -	Не	мога	 да	 отговоря	
на	 този	 въпрос.	 Това	 е	
чисто	 мениджърска	 рабо-
та,	 мениджърски	 ход,	 с	
който	 аз	 не	 мога	 да	 се	
сблъскам.	 Смятам,	 че	 е	

много	 отговорна	 работа.	
Не	 мога	 да	 си	 предста-
вя	какво	е	да	управляваш	
театър,	 да	 подредиш	 ре-
пертоар	и	т.	н.	Но	аз	съм	
много	млад	и	тази	тема	е	
още	 далече	 от	 мисленето	
ми.
 - Има ли актьори, от 
които се възхищавате и 
искате да се учите?
	 -	 Казано	 честно,	 аз	
много	 случайно	 попаднах	
в	 професията.	 Нещата	 се	
случиха	много	бързо	и	не	
съм	 имал	 време	 да	 меч-
тая	 за	 нещо	 голямо.	 То	
ми	 се	 случи	 само.	 Пък	 и	
никога	 не	 съм	 имал	 пре-
тенции	 да	 подражавам	на	
някого	 като	 цяло.	 Но	 има	
много	 хора,	 на	 които	 се	
възхищавам	със	сигурност.	
Например	 всички	 в	 про-
фесията	се	вдъхновяват	от	
Мариус	 Куркински.	 Той	 е	
феномен	 в	 театъра	 в	 мо-
мента,	той	е	събитие.
 - Разкажете как така 
случайно попаднахте в 
театъра.
	 -	 Аз	 се	 занимавах	 с	
програмиране	 и	 матема-
тика.	 Учих	 ги	 12	 години.	
В	 един	 момент,	 за	 да	 се	
отърся	от	компютрите,	за-
почнах	като	хоби	да	участ-
вам	в	една	актьорска	шко-
ла.	 Така	 много	 бързо	 се	
запалих,	 а	 и	ме	 приеха	 в	
„Любен	Гройс“,	което	беше	
много	 изненадващо	 и	 за	
мен.	 И	 докато	 учех	 пър-
вата	 година,	 не	 разбирах	
какво	се	случва	точно,	за-
щото	 ми	 беше	 много	 да-
лечно.	Хем	го	исках	много,	
хем	не	бях	запознат.	
	 Много	 от	 колегите,	

които	 влизат	 да	 учат,	 се	
подготвят	 от	 малки,	 жи-
веят	 с	 тази	мечта,	 докато	
с	мен	не	беше	 така.	Сега	
обаче	 това	 е	 моят	 живот.	
Много	съм	щастлив,	че	ми	
се	случи.	
	 Всеки,	 който	 се	 за-
нимава	 с	 театър,	 според	
мене	 трябва	 да	 бъде	 бла-
годарен,	 защото	 това	 е	
много	 прекрасно	 нещо	
–	 да	 имаш	 шанса	 да	 се	
занимаваш	 с	 театър	 като	
цяло	и	с	изкуство	по	прин-
цип.
 - А с какъв режисьор 
бихте работил с удоволст-
вие. Имате ли любими 
имена?
	 -	Аз	наистина	съм	мно-
го	 млад	 и	 съм	 още	 в	 на-
чалото	на	пътя	си.	Работя	
само	 от	 година	 и	 полови-
на	 и	 нямам	 никакъв	 опит.	
Така	 че	 всеки	 режисьор	
за	мен	по	някакъв	начин	е	
една	нова	провокация	и	от	
всеки	 бих	 могъл	 нещо	 да	
науча.	
	 Нямам	някакви	стреме-
жи	да	работя	 с	 точно	оп-
ределен	 режисьор.	 Всеки	
работен	 процес	 за	 мен	 е	
събитие	 и	 празник	 в	 мо-
мента.
 - А за какви роли си 
мечтаете?
	 -	 На	 нас	 проф.	 Елена	
Баева	 ни	 казваше	 никога	
да	не	си	мечтаем	за	роли.	
И	може	би	всички	от	кла-
са	ми	сме	с	мисленето	да	
работим	 и	 се	 усъвършен-
стваме,	 а	 не	 да	 мечтаем	
каква	 роля	 да	 изиграем.	
А	 аз	 още	 не	 съм	опознал	
себе	 си	 и	 качествата	 си,	
за	 да	 реша	 какво	 точно	

искам	на	този	етап,	в	как-
ва	 посока	 искам	 да	 се	
развия.
 - Кое е по-приятно за 
Вас – работният процес 
преди премиерата или 
след това?
	 -	Работният	процес	със	
сигурност	 е	 много	 по-ва-
жен	 и	 по-полезен	 за	 са-
мия	актьор.
 - Бихте ли живял в 
град като Габрово?
	 -	 Да,	 абсолютно.	 Аз	
съм	родом	от	Петрич.	Жи-
вея	 в	 София	 в	 момента,	
но	 си	 представям	 живота	
си	 в	 един	 друг	 град,	 за-
щото	 столицата	 е	 много	
задушаваща	 и	 пренаселе-
на	и	доста	неприятна	като	
цяло.
 - Вие защо не зами-
нахте за чужбина? Как да 
накараме отишлите там 
млади хора да се върнат?
	 -	Според	мен	е	невъз-
можно	 да	 се	 върнат	 тези	
хора.	 Ние	 се	 занимаваме	
с	изкуство	и	може	би	това	
ни	дърпа	назад.	
	 Самата	 работа	 с	 бъл-
гарския	език,	 със	словото	
може	би	е	 това,	 което	ни	
държи	 тук	 в	 момента.	 Но	
се	 съгласете,	 че	 от	 чисто	
финансова	 гледна	 точка,	
когато	 в	 един	 момент	 се	
наложи	 да	 имаш	 семей-
ство	и	деца,	ти	не	можеш	
да	 ги	 отгледаш	 с	 такава	
заплата.	 А	 семейството	 е	
нещо,	 което	 може	 би	 ос-
мисля	 живота	 на	 човека.	
Не	е	невъзможно	и	аз	да	
замина,	а	и	който	и	да	е.	
Говорим	за	чисто	битовите	
финансови	 проблеми.	 Но	
засега	съм	тук.

	 Европейската	 година	
на	 културното	 наследство	
вече	 започна.	 Навсякъде	
се	 организират	 събития,	
които	показват	колко	зна-
чим	и	многообразен	е	кул-
турният	живот.	Културата	е	
градежът	на	 европейската	
цивилизация	 и	 ценностна	
система.
	 От	 1962	 година	 насам	
на	 27	 март	 отбелязваме	
Международния	ден	на	те-
атъра.	Театърът	 е	 едно	 от	
седемте	изкуства,	присъст-
ващи	 в	 живота	 на	 всяко	
развито	 общество.	 Заро-
дил	 се	 в	 Древна	 Гърция,	
той	се	развива	през	веко-
вете,	за	да	достигне	съвре-
менния	си	вид.	В	България	
читалищата	 и	 училищата	
първи	 организират	 и	 да-
ват	място	 за	 изнасяне	 на	
театрални	 постановки.	 От	
времето	 на	 Възраждането	
досега	 театърът	 разсмива	
и	разплаква,	поучава	и	за-
бавлява,	пречиства	душите	
и	 обединява	 публиката	 в	
залата.	 Преди	 повече	 от	
160	 години	 „Михал	 Миш-
коед”	 и	 „Многострадална	

Геновева”	 са	 първите	 по-
становки	 у	нас,	 съответно	
в	 Шумен	 и	 Лом.	 Авторът	
на	„Михал	Мишкоед”	Сава	
Доброплодни	 е	 учител		
на	 изявените	 драматурзи	
Добри	 Войников	 и	 Васил	
Друмев.	Много	 са	 актьор-
ите	 и	 режисьорите,	 поели	
своя	 път	 в	 театралното	
изкуство	точно	от	сцената	
на	читалищата.
	 	 	 На	 17	 март,	 събота,	 от	
17	 часа	 в	 зала	 „Възраж-
дане“	 в	 Габрово	 гостува	
театралната	 трупа	при	На-
родно	 читалище	 „Пробу-
да-1924”	 -	 Плачковци.	 Дей-
ността	 на	 читалището	 в	
Плачковци	 започва	 през	
1924	 година	именно	 с	 теа-
тър.	 Учителят	Михаил	 Бел-
чев	 създава	 любителския	
театрален	състав.	С	много	
жар	 и	 въодушевление	 той	
играе	 своите	 представле-
ния.	 Сред	 първите	 пред-
ставени	 пиеси	 са	 „Вража-
лец“	 и	 „Златна	 мина“	 от	
Ст.	 Л.	 Костов,	 „Албена“	 от	
Йовков,	 „Цигани“	 на	 Пуш-
кин.	 Подготвят	 се	 поста-
новки	 съвместно	 с	 други	

организации	 и	 се	 изнасят	
в	селцата	от	района.	През	
годините	 се	 редят	 спек-
такли	 от	 наши	 и	 чужди	
автори	под	режисурата	на	
Марина	Иванова,	Борислав	
Гълъбов,	 Иван	 Кривошиев,	
Сава	Димитров,	Венцислав	
Петков	 и	 др.	Съставът	 на-
трупва	 опит	 и	 става	 все	
по-уверен	 в	 своите	 изяви.		
„Пътуване	в	неизвестност“,		
„Приказка	 за	 калпаците“,	
„Женско	 царство“,	 „По-
чивен	 дом	 „Червенушки“,	
„Снаха“,	 „Кафе	 за	 двама“,	
„Слуга	 на	 двама	 госпо-
дари”	 са	 само	 някои	 от	
постановките,	 които	 ожи-
вяват	 малкия	 град,	 създа-
вайки	 неповторима	 атмос-
фера	 на	 творчески	 дух	 и	
зрителска	 съпричастност.	
Колективът	 е	 участник	 в	
множество	 републикан-
ски	 театрални	 форуми	 и	
е	 носител	 на	 колективни	
и	 индивидуални	 отличия.	
През	 всеки	 театрален	 се-
зон	 трупата	 излиза	 пред	
публика	с	нова	пиеса,	коя-
то	представя	не	само	пред	
жителите	на	Плачковци,	но	

и	 на	 регионално	 и	 нацио-
нално	ниво.
	 Ето	 някои	 от	 спекта-
клите	 на	 плачковските	 те-
атрали,	които	се	открояват	
през	 последните	 години.		
„Женско	 царство“	 по	 Ст.	
Л.	 Костов	 получава	 първа	
награда	 за	 постановка	 и	
първа	 награда	 за	 главна	
мъжка	 роля,	 а	 комедия-
та	 „Д-р”	 от	 сръбския	 дра-
матург	 Бранислав	 Нушич	
печели	 втора	 награда	 на		
Международния	 фестивал	
на	 любителското	 театрал-
но	 изкуство,	 пантомима	
и	 сатира	 в	 Тополовград.	
Постановката	 „Господин	
Балкански”	 по	 Георги	 Да-
наилов	 през	 2015	 година	
става	носител	на	две	голе-
ми	награди	-	от	фестивала	
в	 Тополовград	 и	 от	 теа-
тралния	форум	в	Каварна.
	 На	 17	 март	 ще	 види-
те	 постановката	 „Вража-
лец”	 по	 Ст.	 Л.	 Костов.	 Тя	
ни	 отвежда	 в	 колоритния	
свят	 на	 българското	 село	
преди	 век.	 Но	 сами	 ще	
се	 убедите	 колко	актуално	
звучи	 и	 днес.	 Завръзката	

на	действието	е	появата	на	
вражалец	 -	 гадател,	 който	
предсказва	на	попа,	кмета,	
жена	му	и	дъщеря	му,	че	ги	
очаква	 голямо	 богатство.	
За	 да	 дойде	 то	 при	 тях,	
ще	 им	 помогне	 човек	 с	
тънък	занаят.	Такъв	е	само	
фотографът	 Манчо.	 След	
като	 откриват	 калъпа	 за	
правене	 на	 фалшиви	 пари	
във	фотото	му,	поп	Стайко	
и	 кметът	 Данко	 вече	 се	
виждат	 облагодетелствани	
от	печелившото	начинание.	
А	 и	 младият	 мъж	 вече	 е	
очаровал	 и	 кмета,	 и	 дъ-
щеря	 му	 Босилка,	 и	 ней-
ната	 приятелка	 Цвета.	Ще	
се	 сбъднат	 ли	 мечтите	 на	
селяните	 за	 лесно	 забога-
тяване?	 Ще	 се	 оженят	 ли	
Манчо	 и	 Босилка?	 Защо	
слухът	 за	 ревизора,	 който	
обикаля	 наблизо,	 стряска	
всички?	 Отговорите	 пред-
стои	да	видите.
	 Постановката	на	режи-
сьора	 Венцислав	 Петков	
ще	ни	накара	да	направим	
смешна	 и	 тъжна	 равно-
сметка	 за	 себе	 си	 и	 за	
своята	българска	съдба.	

Жèвкî Гущерîв: „Вñекè, кîйтî ñе заíèмава ñ театър, 
тряáва äа áъäе áлаãîäареí, защîтî тîва е прекраñíî”

НАДЕЖДА ТИХОВА
 Актьорът Живко Гущеров е от най-младото 
попълнение на трупата на габровския Драматичен 
театър. Той е завършил театралния колеж „Любен 
Гройс“ в класа на проф. Елена Баева и е работил 
една година в Драматично-кукления театър „Васил 
Друмев“ в Шумен. В Габрово Живко пристигна тази 
година и влезе веднага в постановката на габров-
ската Драма „Михал Мишкоед“ или „Зех тъ, Радке, 
зех тъ“ от Сава Доброплодни. Един от най-младите 
актьори играе ролята на най-възрастния персонаж 
в комедията – бащата на Радка, като замени на сце-
ната пенсиониралия се дългогодишен актьор Илия 
Костадинов. По подобие на представленията по 
времето на Сава Доброплодни всички женски роли 
в „Михал Мишкоед“ също се изпълняват само от 
мъже. Постановката на Невена Митева беше при-
ета с искрен смях и аплодисменти от публиката в 
Габрово, а сега печели овациите и в различни градо-
ве от страната. Как се чувства на габровска сцена 
Живко Гущеров, какви са мечтите и стремежите 
му, се опитахме да разберем в това интервю.

„Вражалец” пî Ст. Л. Кîñтîв - ñмешíа è тъжíа равíîñметка за ñеáе ñè
На 17 март, ñъáîта, îт 17 чаñа в зала „Възражäаíе” в Гаáрîвî театралíата трупа прè Нарîäíî чèталèще „Прîáуäа-1924” - Плачкîвцè ãîñтува ñ

ТОДОРкА МИРчЕВА,
кМЕТскИ НАМЕсТНИк
	 Събуждането	на	проле-
тта	още	от	древността	на-
шите	деди	са	отбелязвали	
с	празници	и	обичаи.	Чрез	
тях	 те	 отразявали	 култа	
към	майката	земя.
	 И	тази	година	съвмест-
ната	дейност	на	читалища-
та	от	някогашната	Топлеш-
ка	община	–	„Отец	Паисий	
–	1933	г.“	и	„Искра-1954“	от	
двата	комшийски	квартала	
на	Габрово	-		Хаджицонев	
мост	 и	 Лютаците	 -	 пред-
ставиха	 на	 членовете	 си	
поредния	празник,	отлича-
ващ	 дните	 от	 обичайните	
делници.	 Потомци	 на	 ня-
когашните	 самодейци	 от	

времето	 на	 зараждане	 на	
„Криворазбраната	 цивили-
зация“	 внесоха	 усмивки	 и	
сълзи	от	радост	в	сърцата	
на	 гостите.	 С	 непринуде-
ния	си	разказ	тодоренецът	
Минчо	 Аврамов	 и	 Данка	
Стефанова	за	пореден	път		
показаха		безупречното	си	
чувство	 за	 хумор	 и	 заба-
ва.
	 На	 празника	 я	 имаше		
както	 почитта	 към	 земя-
та,	така	и	уважението	към	
жената	майка,	жената	 до-
макиня.	 Домакиня	 в	 онзи	
красив	смисъл,	внасящ	то-
плина	в	дома.
	 За	 да	 бъдат	 показани	
уменията	 в	 областта	 на	
кулинарното	 изкуство,	 ак-

тивните	 стопани	 на	 двете	
читалища,	водени	умело	от		
ръководителите	им		Пенка	
Ненкова,	 Данка	 Стефано-
ва	 и	 Василка	 Камбурова,	
бяха	 организирали	 излож-
ба	 от	 вкусотии,	 галещи	
окото	и	засищащи	човека.
	 Жури,	 оглавявано	 от	
кулинарния	 професиона-
лист	Галина	Дянкова,	даде	
своите	 безупречни	 оценки	
на	участниците.
	 Минавайки	 през	 всич-
ки	 традиционни	 пролетни	
обичаи	-	Зарезан,	Заговез-
ни,	 Краваи,	 през	 окачва-
нето	 на	 знаците	 на	 Баба	
Марта	за	здраве	и	против	
уроки,	 обичаи	 и	 ритуали,		
напомнящи,	 че	 зимата	

ще	 бъде	 победена	 от	
пролетта,	 хората	 от	
днешните	 български	
читалища	 успяват	 с	
ентусиазъм	да	ги		съх-
раняват	 и	 препреда-
ват.
	 Част	 от	 пролетна-
та	празнична	палитра	
са	 идващите	 велик-
денски	 обичаи	 –	 ла-
заруване,	 кумичене,	
лазарни,	които	ще	са	
предвидени	 в	 дейния	
календар	 на	 българи-
те,	носещи	обединява-
щия	читалищен	дух.
	 Един	 традиционен	
бит,	едни	обичаи,	кои-
то	 правят	 хората	 до-
бри	и	единни.

Оáèчаè, кîèтî правят хîрата äîáрè è еäèííè



оТоплЕниЕ
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.

нацЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарЯзани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472

нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
сухи ДърВа и разпалки в 
чували - 5 лв. Незабавна 
доставка. Тел. 0876/437-
140.
ДъбоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
в чували, безплатен транс-
порт, 80 лв., се продават 
на тел. 0877/157-944.

ДърВа и разпалки в чува-
ли - 5 лв. Бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.
„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва за огрев - тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 30]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини и дърва в чу-
вали се продават на тел. 
0893/390-253. [33, 29]
Еко брикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 17]

нарЯзани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 5]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [33, 2]

нощуВки
нощуВки прЕДлага тел. 0896/771-078. [22, 16]
нощуВки В топ център се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 8]
нощуВки В центъра се предлагат на тел. 0878/515-
080. [17, 3]

рабоТа прЕДлага
ТЕхнолози-консТрук-
Тори на облекло, меха-
ници на компютъризирани 
машини, шивачки се тър-
сят на тел. 0887/668-132. 
[20, 19]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 19]
заВЕДЕниЕ В Приморско 
търси продавач-консултант 
за летния сезон. Възрасто-
ва граница до 30 години, 
може и без опит. Подси-
гурени храна и квартира. 
Много добро заплащане 
+ бонус. Справки на тел. 
0898/571-080. [5, 5]

МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справ-
ки на тел. 0886/332-968. 
[33, 13]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ набира персонал. 
Справка на място - ул. 
„Априловска“ № 10, все-
ки ден от 09.00 до 12.00 
часа. [11, 7]
МЕбЕлна Фабрика 
„Бора“ търси дърводелец. 
Справки на тел. 0877/800-
313. [11, 7]
МЕбЕлна ФирМа „Рофра 
Хоум“ търси да назначи 
трима дърводелци за ра-
бота с масив. Обучение в 
Холандия. Справки на тел. 
0895/404-542. [7, 6]
пЕкарна „николоВи“ 
търси майстор сладкар. 
Справки на тел. 0897/920-
760. [11, 5]
МЕхана Търси да на-
значи готвач/ка и помощ-
ник-готвач/ка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 5]

МЕхана Търси помощ-
ник-готвач. За контакт: 
тел. 0895/629-035. [7, 5]
общи рабоТници се 
търсят на тел. 0878/159-
361. [4, 3]
ФирМа Търси техниче-
ски грамотен работник. 
Заплащане по договаряне. 
Справки на тел. 0888/228-
639. [11, 3]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси шлосер-монтьор и 
общ работник. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/готвач с опит в 
работата на барбекю и 
пещ. Вечерни смени. За 
повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 3]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/415-480. [6, 
3]
бЕнзиносТанциЯ Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 3]

ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 5]
„инФрасТроЕжи“ ооД 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. гЕоДЕзисТ с 
опиТ В пъТни обЕкТи; 
2. спЕциалисТ оФЕрТЕн 
оТДЕл; 3. ТЕхничЕски 
съТруДник оФЕрТЕн оТ-
ДЕл; 4. ТЕхничЕски ръ-
коВоДиТЕл пъТно сТро-
иТЕлсТВо; 5. опЕраТор 
на пъТно-сТроиТЕлни 
Машини; 6. опЕраТор 
асФалТоВа база. Фир-
мата предлага постоянен 
трудов договор, мотивира-
що заплащане и служебен 
транспорт. Кратка профе-
сионална автобиография и 
копия на квалификациите, 
които притежавате, може 
да изпратите на адрес: Се-
влиево 5400, ул. „Магис-
трална“ 2Д, „Инфрастро-
ежи“ ООД; e-mail: office@
infrastroezhi.com. Пове-
че информация на тел. 
0882/522-282. [22, 3]

заВЕДЕниЕ В центъра 
търси миячка за втора 
смяна. Справки на тел. 
0883/501-986. [5, 2]
ДоМашна поМощница 
- тел. 0897/660-978. [2, 2]
проДаВач пЕнси-
онЕр се търси на тел. 
0888/417-717. [3, 1]
„ВЕгЕа“ ооД търси слу-
жител за работа на под-
лепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [9, 1]
пасТир сЕ търси на тел. 
0890/214-128. [4, 1]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 1]
пЕкарна „николоВи“ 
търси пекар. Справки на 
тел. 0897/920-760. [5, 1]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
грижа за възрастни и 
болни хора предлага ли-
цензирана фирма ДП „Су-
порт“ ООД - 0877/493-
060, 066/800-718 [20, 9]

аВТоМобили проДаВа
рЕно сцЕник - нов внос, 
2002 г., 200 000 км, цена: 
2000 лв., се продава на 
тел. 0896/737-586. [5, 2]
ФолксВагЕн поло 
TDI се продава на тел. 
0896/155-793, 0896/152-
589, след 17 часа. [5, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-

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

аВТочасТи/Магазини
проДаВаМ заДЕн ляв 
стоп за Citroen Xsara 
Picasso. Телефон за кон-
такт: 0887/365-475. [10, 
9]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 11]

сТроиТЕлсТВо
чисТЯ ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
събарЯнЕ на постройки 
и почистване на имоти - 
тел. 0893/390-253. [22, 
17]
изгражДа ТЕраси, кърти 
панел, всички вътрешни и 
външни ремонти и алпини-
сти - тел. 0897/931-088. 
[15, 8]

ДрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
ДжийсТВо, покривни 
ремонти и др. - 0888/863-
001. [10, 5]
улуци, капаци, поправ-
ка на покриви, дренаж - 
0882/279-749. [10, 3]
ФирМа събарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 2]

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

ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/859-733. [25, 
22]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
справки на тел. 0898/569-
486. [22, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТоплоизолациЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 3]

щори
ЕТ „ВЕДиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предла-
гат на тел. 0899/145-802. 
[33, 15]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 12]

поДДръжка коМпЮТри
инсТалациЯ и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Тел. 0888/410-117.

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета по алпий-
ски способ (АЛПИНИСТ). 
Ето и нашия интернет 
сайт: www.arborist-bg.
com. Телефон за връзка: 
0884/942-942. [22, 14]

проДаВа Машини
заТочна Машина „Де-
кел“ се продава на тел. 
0889/619-337. [11, 8]
храсТорЕз с резервен 
прът се продава на тел. 
0888/817-745. [3, 2]

проДаВа МаТЕриали
цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
пЕралнЯ, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-
нова, съдомиялна, теле-
визор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 2]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 9]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]
каМина с водна риза 
- 17 kW, с пълно оборуд-
ване, се продава на тел. 
0882/353-179. [5, 2]

сЕлскосТопански
каруца и амуниция се 
продават на тел. 066/80-
37-62. [3, 3]

храна за жиВоТни
сЕно - небалирано, се 
продава на тел. 0888/817-
745. [3, 2]
сЕно на бали - цена: 2 
лв., се продава на тел. 
0882/351-112. [3, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]
ЕлЕкТропасТир сЕ купу-
ва на тел. 0894/099-677. 
[11, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични су-
ровини купува всякакви 
железа - тел. 0896/183-
637. [22, 2]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]

ДаВа заЕМ
иМаТЕ голЯМ брой бързи кредити и вноските ви 
затрудняват - можем да помогнем. Тел. 0894/547-397. 
[4, 1]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ с БуС 
И САМОСВАЛ се пред-
лага - справки на тел. 

0893/511-154. [22, 5]
ЕВТин ТранспорТ с бус 
- 0.40 лв./км, се предла-
га на тел. 0894/004-045. 
[15, 2]

билЕТи, пъТуВаниЯ
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

лЕкари
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.

Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ уДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 
8]
лЕчЕбЕн и класи-
чески масаж. Ниски 
цени. Справки на тел. 
0877/839-166. [3, 2]

иМоТи проДаВа
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент с ел. уреди и 
локално парно се прода-
ва на тел. 0885/964-315. 
[29, 21]
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [22, 7]
ЕДносТаЕн апарТа-
МЕнТ на Колелото, 4 
етаж, без асансьор, ТЕЦ, 
тухла, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0899/226-175. [15, 7]
Магазин сЕ продава на 
тел. 0894/23-24-25. [3, 
1]
апарТаМЕнТ В центъра 
- 59 кв. м, се продава на 
тел. 0899/096-381. [11, 
3]
апарТаМЕнТ - 54 кв. м, 
отремонтиран, обзаведен, 
кв. Дядо Дянко, бул. „Тре-
ти март“ 49, се продава 
на тел. 0896/550-052. [5, 
2]

апарТаМЕнТ сЕ продава  
на тел. 0894/23-24-25. 
[3, 1]

ДаВа поД наЕМ
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в квартал Русевци, не-
обзаведен, след основен 
лукс ремонт, с климатици, 
се дава под наем на тел. 
0884/149-964. [7, 5]
гараж сЕ дава под наем 
на тел. 0878/929-080. 
[17, 3]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 3]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 3]
гараж сЕ дава под наем 
на тел. 0895/177-775. [5, 
3]
обЕкТ на бул. „Мо-
гильов“ 32 (Еса) се 
дава под наем на тел. 
0878/709-487, след 19.00 
часа. [11, 3]

Търси поД наЕМ
ТърсЯ кВарТира в блок 
„Рачо Ковача, 6-7 етаж, 
без крайна стая. Давам 
120 лв. наем. Наемам 
веднага с предплата. Тел. 
0899/096-381. [11, 11]

запознансТВа
казВаМ сЕ Румен Енчев, работя в Кметството в с. 
Царева ливада. Завършил съм СПТу по МВ „Дими-
тър Крусев“ - Дряново. Търся добра домакиня, да се 
разбираме най-вече. Много съм лъган от момичета 
използвачки. Тел. 0887/867-426. [5, 2]

Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на следва-
щия ден, ако бъде подадена 
в редакцията на „100 ве-
сти“ до 16.30 часа. Цената 
на обявите е 15 стотинки 
на дума, без предлози и съ-
юзи, за едно отпечатване. 
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РЕГИОНАЛЕН съВЕТ 
НА кНсБ - ГАБРОВО

	 На	 14	 март	 стартира	
проектът	 на	 КНСБ	 „Ние	
също	 можем”	 на	 терито-
рията	 на	община	 Габрово.	
Той	е	част	от	Националния	
план	 за	 действие	 по	 зае-
тостта	 за	 2018	 година	и	е	
финансиран	 от	 държавния	
бюджет.	 Реализацията	 е	 в	
партньорство	 с	 Агенцията	
по	заетост	чрез	Дирекция	
„Бюро	по	труда”	-	Габрово.
Петнадесет	 безработни	
на	възраст	над	50	 години,	
продължително	 безработ-
ни	и	лица	с	увреждания,	с	
не	по-ниско	от	10	клас	об-
разование,	 започват	 курс	

по	ключова	компетентност	
„Обществени	 и	 граждан-
ски	 компетентности	 -	 ин-
теркултурно	 поведение”.	
След	него	ще	получат	зна-
ния	 по	 част	 от	 професи-
ята	 „Социален	 асистент”,	
специалност	„Подпомагане	
на	 възрастни”.	 Обучаваща	
институция	 е	 Центърът	 за	
професионално	 обучение	
на	 КНСБ.	 Бенефициенти-
те	 ще	 бъдат	 обучавани	 в	
Дома	 за	 възрастни	 хора	
с	 физически	 увреждания,	
който	 е	 партньор	 по	 про-
екта	на	КНСБ	в	Габрово.	
	 По	време	на	 курса	на	
лицата	се	заплаща	стипен-
дия	 за	 присъствен	 ден,	 а	

след	 обучението	 по	 клю-
чова	 компетентност	 ще	
получат	 сертификат.	 Удос-
товерение	 за	 професио-
нално	обучение	ще	вземат	
бенефициентите,	 успешно	
положили	изпит	по	теория	
и	практика.	Тогава	на	част	
от	 тях	 ще	 се	 даде	 шанс	
да	 влязат	 в	 заетост	 за	
3	 месеца,	 като	 сключат	
трудови	 договори	 със	 съ-
ответните	работодатели.	
	 Преди	 броени	 дни	
стартира	проектът	на	син-
диката	 и	 в	 Дряново.	 Там	
партньор	е	Община	Дряно-
во,	а	лицата	ще	се	обуча-
ват	в	социални	институции	
в	града.	

	 Новите	 учебници	 за	
трети,	седми	и	девети	клас	
влизат	за	одобрение	в	Ми-
нистерството	 на	 образо-
ванието	и	науката.	Очаква	
се	до	 23	март	проекти	да	
представят	над	10	издател-
ства.	
	 Най-много	заглавия	по	
всички	 предмети	 отново	
внася	 „Просвета“.	 Нейни-
те	 нови	 учебници	 за	 1,	 2,	
5,	 6	и	8	клас	за	пръв	път	
влязоха	 в	 училище	 мина-
лата	есен.	Те	са	категорич-
но	 най-предпочитаните	 от	
учителите	в	цялата	страна.	
А	вече	имат	и	международ-
но	признание	–	поредица-
та	„Голямото	приключение“	
с	 логото	 на	 „Просвета	
Плюс“	 бе	 отличена	 с	 на-
градата	за	най-добър	ком-
плект	 учебници	 в	 Европа	
на	Международния	панаир	
на	книгата	във	Франкфурт.	
На	 същото	 равнище	 е	 и	
„Чуден	свят“	 –	другата	по-
редица	 учебници	 за	 1-4	
клас	на	издателството.	
	 Всички	 печатни	 учеб-

ници	 на	 „Просвета“	 имат	
и	електронен	вариант,	кой-
то	 се	 приема	 с	 възторг	
от	 учениците	 –	 те	 съдър-
жат	стотици	атрактивни	3D	
анимации,	 видеоклипове,	
интерактивни	 упражнения,	
тестове,	 задачи	 и	 образо-
вателни	игри.	Електронните	

учебници	са	ценен	помощ-
ник	 на	 учителя	 –	 пестят	
време	 и	 приковават	 вни-
манието	 на	 децата,	 пома-
гат	 им	 лесно	 да	 разберат	
сложните	 неща.	 Всъщност	
това	 е	 най-важното,	 към	
което	са	се	стремили	всич-
ки	 авторски	 колективи	 на	
издателската	 група	 –	 да	
предадат	изискваните	зна-
ния	по	лесен	за	усвояване	
начин,	 на	 достъпен	 и	 раз-
бираем	език.	
	 „След	 като	 комиси-
ите	 на	 МОН	 отсеят	 кои	
учебници	 отговарят	 на	
изискванията,	 идва	 ред	
на	 учителите	 да	 ги	 оце-
нят	 и	 да	 ги	 изберат.	 Ние	
от	 „Просвета“	 можем	 да	
гарантираме	 две	 неща	 –	
доказаното	през	десетиле-
тията	 качество	 на	 нашите	
учебници	 и	 това,	 че	 за	
началото	 на	 новата	 учеб-
на	 година	 те	ще	бъдат	по	
чиновете	 на	 българските	
деца“,	 коментира	 главният	
редактор	на	издателството	
Кина	Андреева.

ЖЕНИНА ДЕНчЕВА
	 Какво	се	прави	за	по-
добряване	 живота	 на	 се-
мействата,	 особено	 мно-
годетните	 семейства,	 за	
да	 не	 оставят	 болните	 си	
деца	 на	 държавата,	 а	 да	
си	 ги	 отглеждат,	 как	 се	
подпомагат	 от	 Общината	
семействата	 с	 ниски	 до-
ходи,	 колко	 са	 те,	 попита	
Маргарита	 Мънчева	 във	
времето	 за	 въпроси	 на	
граждани	 преди	 всяко	 за-
седание	на	Общинския	съ-

вет.
	 От	 отговора	 на	 Об-
щината	 става	 ясно,	 че	 е	
изпратено	 запитване	 до	
Дирекция	 „Социално	 под-
помагане“	за	броя	на	под-
помаганите	 семейства	 с	
минимални	доходи,	защото	
Общината	 не	 разполага	 с	
подобни	данни.	След	полу-
чаване	на	исканата	инфор-
мация	тя	ще	бъде	предос-
тавена	на	гражданката.
	 „По	 повод	 оказвана-
та	 подкрепа	 и	 подпомага-

не	 на	 семейства	 с	 деца,	
особено	 на	 многодетните	
семейства,	Община	Габро-
во,	 в	 качеството	 си	 на	
социално	 ангажирана	 и	
отговорна	 институция	 и	 в	
рамките	 на	 правомощията	
си,	 оказва	 съдействие	 и	
подкрепа	 на	 семействата.	
Например,	 в	 	 Наредбата	
за	 определянето	 и	 адми-
нистрирането	 на	местните	
такси,	 цени	 на	 услуги	 и	
права	 на	 територията	 на	
община	 Габрово	 са	 регла-

ментирани	 условията,	 при	
които	 родителите/	 семей-
ствата	 ползват	финансови	
облекчения	при	заплащане	
услугите	на	детските	заве-
дения.	Едно	от	облекчени-
ята	 обхваща	 семействата	
с	 три	и	повече	деца.	Към	
момента	 73	 многодетни	
семейства	 ползват	 фи-
нансови	 облекчения	 при	
заплащане	 на	 месечната	
такса	 за	 ползване	 услуги-
те	на	детските	градини	и	8	
многодетни	 семейства	 -	 в	

детските	ясли.
						В	подкрепа	грижите	за	
децата,	 включително	 деца	
с	 увреждания,	 на	 терито-
рията	 на	 общината	 функ-
ционират	 и	 редица	 соци-
ални	 услуги	 -	 три	центъра	
за	 обществена	 подкрепа,	
два	дневни	център	за	деца	
с	 увреждания,	 Център	 за	
социална	рехабилитация	и	
интеграция	за	деца	от	ау-
тистичния	 спектър,	 Звено	
„Майка	 и	 бебе“,	 Комплекс	
за	социално-здравни	услу-

ги	за	деца	и	семейства.	В	
част	от	изброените	услуги	
е	 осигурена	 възможност	
за	целодневна	или	почасо-
ва	грижа	за	деца	с	увреж-
дания	и	работа	с	различни	
специалисти,	 съобразно	
индивидуалните	 потребно-
сти	на	детето.	Осигурена	е	
и	възможност	за	почасова	
работа	с	деца	от	общност-
та“,	се	казва	още	в	отгово-
ра	на	Общината.
	 Също	 така	 съгласно	
разпоредбите	 на	 Закона	

за	 семейни	 помощи	 за	
деца	 родителите	 на	 деца	
с	 определени	 50	 и	 над	
50	 на	 сто	 вид	 и	 степен	
на	 увреждане	 или	 степен	
на	 трайно	 намалена	 ра-
ботоспособност	 получават	
месечна	помощ	за	отглеж-
дане	на	дете	с	трайно	ув-
реждане	 до	 навършване	
на	 18-годишна	 възраст	 и	
до	 завършване	 на	 средно	
образование,	 но	 не	 по-
късно	 от	 20-годишна	 въз-
раст.

Две първè è еäíî втîрî мяñтî за 
щаíãèñтèте íа СКВТ „Мèхаèл Петрîв”

Продължава от стр. 1
	 При	 кадетите	 до	 17	
години	 СКВТ	 „Михаил	
Петров“	 беше	 представен	
от	 три	момчета.	 В	 катего-
рия	до	77	килограма	второ	
място	зае	Ивайло	Иванов.	
Водещият	 състезател	 на	
габровския	клуб	в	момента	
записа	95	кг	в	изхвърляне-
то	и	115	кг	в	изтласкване-
то	и	приключи	с	двубой	от	
210	 килограма.	 И	 в	 двете	
движения	Иво	направи	по	
един	 неуспешен	 опит,	 съ-
ответно	 на	 100	 и	 120	 кг.	
По-добре	от	него	се	пред-
стави	 само	 европейският	
шампион	 за	 кадети	 Крис-
тиян	Йорданов	от	Русе.
	 Трябва	да	се	отбележи	
фактът,	 че	 личното	 тегло	
на	Ивайло	е	67	килограма	
и	той	вдига	при	по-тежки-
те,	 за	 да	 освободи	 място	

при	 69-килограмовите	 за	
съотборниците	 си	 Стефан	
Дянков	 и	 Нико	 Николов,	
тъй	 като	 един	 клуб	 има	
право	 да	 участва	 само	 с	
двама	 състезатели	 в	 една	
категория.	
	 Нико	 направи	 поред-
ното	 си	 силно	 състезание	
и	 с	 пет	 сполучливи	 опи-
та,	при	силна	конкуренция,	
успя	 да	 реализира	макси-
малните	 си	 тренировъчни	
резултати.	 86	 и	 105	 кило-
грама	 в	 двете	 движения	
му	 отредиха	 пета	 позиция	
в	класирането.	Дянков	по-
кри	 норматива	 за	 катего-
рията	и	с	68/82	килограма	
зае	девето	място.	
	 В	тази	възрастова	гру-
па	 СКВТ	 „Михаил	 Петров“	
имаше	 още	 един	 потен-
циален	медалист	в	лицето	
на	 Йордан	 Стефанов	 при	

56-килограмовите,	 но	 той	
не	 успя	 да	 вземе	 участие	
в	първенството	заради	за-
боляване.	
	 В	 надпреварата	 при	
мъжете,	в	категория	до	62	
килограма,	Янко	Янков	зае	
пето	място	с	двубой	от	185	
килограма	(85/100	кг).
	 „Много	 добро	 участие,	
силни	 резултати	 и	 чудес-
на	 база	 за	 подготовка	 за	
предстоящото	 държавното	
лично	 първенство“	 -	 ана-
лизира	 треньорът	 на	щан-
гистите	 ни	 Румен	 Янчев.	
-	 Подновихме	 тренировки	
веднага	 след	 шампиона-
та	 и	 ще	 работим	 здраво	
в	 оставащите	 два	 месеца	
до	 личното.	Там	 всеки	ще	
си	 участва	 в	 категорията	
и	 очаквам	 още	 по-добри	
класирания“,	 допълни	 спе-
циалистът.

	 Нови	 две	 класирания	
в	топ	10	направи	в	кръг	от	
Балканската	 купа	 по	 ски	
бягане	 при	 мъжете	 Мар-
тин	 Пенчев.	 Състезателят	
на	 клуб	 „Узана	 2007“	 взе	
участие	в	стартовете	на	10	
километра	 свободен	 стил	
в	Двориста-Пале	(Босна	и	
Херцеговина).
	 В	 първия	 Пенчев	 се	
класира	 осми	 от	 общо	 35	
състезатели.	 Времето,	 за	
което	измина	дистанцията,	
беше	24:48	минути.	Тройка-
та	 окупираха	 състезатели	
от	 националния	 отбор	 на	
Румъния,	 а	 другите	 двама	
родни	участници	в	надпре-
варата	 -	 Николай	 Виячев	
и	 Йордан	 Чучуганов,	 за-
вършиха	 на	 17-то	 и	 23-о	
място.	 Във	 втория	 старт	
Мартин	зае	седма	позиция	
с	 26:22	 минути	 и	 отново	

беше	 най-добре	 предста-
вилият	се	роден	ски	бегач.	
Виячев	се	класира	12-и,	а	
Йордан	 Чучуганов	 -	 16-и.	
На	 подиума	 отново	 бяха	
трима	румънски	състезате-
ли.
	 „В	 купата	 взеха	 учас-
тие	 най-добрите	 ски	 бе-
гачи	 на	 Румъния	 и	 Босна	
и	 Херцеговина	 и	 конку-
ренцията	 беше	 на	 ниво.	
Първия	ден	направих	едно	
добро	 бягане,	 но	 падане	
ми	 коства	 10	 секунди	 и	
наруши	 ритъма	 ми.	 Във	
втория	старт	чувствах	умо-
ра	в	мускулите	и	 това	ме	
лиши	 от	 по-добро	 време	
на	финала“,	 коментира	 га-
бровският	талант.	
	 Следващият	 кръг	 от	
Балканската	 купа	 по	 ски	
бягане	 е	 идния	 уикенд	 в	
Банско.							

	 През	 2018	 година	 Get	
Online	Week,	която	се	про-
вежда	 от	 2010	 година	 в	
цяла	 Европа	 и	 в	 която	
библиотеките	 се	 включват	
под	 различни	 форми,	 е	
с	 ново	 име	 –	ALL	 DIGITAL	
WEEK.	
	 Това	 е	 ежегодна	 кам-
пания	 за	 повишаване	 на	
цифровата	 грамотност	 и	
използването	 на	 цифро-
вите	технологии	и	се	про-
вежда	 от	 центрове	 за	
компетентност,	 библиоте-
ки,	 училища	 и	 неправи-
телствени	 организации	 в	
цяла	Европа.	Всяка	година	
в	 рамките	 на	 Цифровата	
седмица	над	100	000	евро-
пейски	 граждани	 участват	
във	вълнуващи	събития	за	
запознаване	 с	 цифровата	
трансформация	 и	 нейните	
последици.

	 Тази	година	Цифровата	
седмица	 се	 провежда	 от	
19	до	25	март	и	има	за	цел	
да	 запознае	 гражданите	
с	 инструменти	 и	 подходи	
за	повишаване	на	техните	
цифрови	 умения	 и	 да	 им	
помогне	да	бъдат	по-адап-
тивни	 по	 отношение	 на	
техните	работни	умения.
	 Регионална	библиотека	
„Априлов	 –	 Палаузов“	 -	
Габрово	 със	 съдействието	
на	националния	координа-
тор	 -	Фондация	 „Глобални	
библиотеки	 България”,	 се	
включва	в	Цифровата	сед-
мица	с	поредица	от	срещи	
и	 демонстрации	 с	 роботи	
„Финч“	 в	Плачковци	 (15	 и	
22	март	2018	 г.),	Севлиево	
(28	и	30	март	2018	г.),	както	
и	с	обучение	за	възрастни	
потребители	в	периода	19-
21	март	2018	г.

НАДЕЖДА ТИХОВА
	 Веселин	 Христов	 от	
Велики	 Преслав,	 на	 33	
години,	 от	 няколко	 дни	
е	 сред	 бездомниците	 в	
Габрово.	 Младият	 човек	 е	
с	доста	заболявания,	труд-
ноподвижен	 е,	 придвижва	
се	 само	 с	 патерици,	 не	
вижда	с	едното	си	око,	а	с	
другото	 вижда	 много	 сла-
бо.	 Не	 работи,	 а	 и	 няма	
как	и	къде	с	неговите	87%	
инвалидност,	 определени	
от	ТЕЛК.	Той	 е	 пенсионер	
по	 болест	 заради	 здраво-
словното	си	състояние.
	 Съдбата	 не	 била	 осо-
бено	благосклонна	към	Ве-
ско.	 Докато	 баща	 му	 бил	
жив,	 го	 гледал.	 Но	 майка	
му	 е	 омъжена	 втори	 път,	
живее	в	шуменско	село	и	
при	нея	не	може	да	отиде,	
защото	му	вземат	пенсия-
та	от	133	лева.	Общо	взето	
младият	 мъж	 е	 израснал	
в	домове	и	интернати,	ус-
пял	да	завърши	едва	трети	
клас.	Бил	е	в	дом	„Детели-
на“	в	Нови	Пазар	като	ма-

лък,	а	след	това	в	различ-
ни	 интернати	 и	 пансиони,	
докато	навършил	пълноле-
тие	и	трябвало	да	напусне.	
След	 като	 навършил	 18	
години,	 почнал	 да	 скита	
по	 улиците.	 Спал	 на	 Цен-
трална	 гара	 в	 София,	 на	
гарата	в	Горна	Оряховица,	
където	има	топла	чакалня.	
Пробвал	да	се	приюти	и	в	
габровската	гара,	но	тя	се	
заключва	през	нощта.	
	 Доскоро	 бил	 настанен	
за	 три	 месеца	 в	 Дом	 за	
временно	 настаняване	 в	
София,	където	обитателите	
били	 до	 25	 години,	 а	 той	
е	 по-голям.	 Престоят	 му	
там	 изтекъл	 на	 29	 сеп-
тември	2017	г.	Обърнал	се	
към	 дирекция	 „Социално	
подпомагане“	 във	 Велики	
Преслав	и	дори	подал	до-
кументи	 за	 настаняване	 в	
защитено	 жилище,	 където	
е	сред	чакащите.	Има	по-
дадени	 документи	 за	 нас-
таняване	в	социален	дом	в	
Благоевград	и	оттам	също	
чака	да	му	се	обадят	кога	

ще	 го	 настанят.	 Дошъл	
в	 Габрово	 при	 приятел,	
също	бездомник,	но	виж-
да,	 че	 градът	 е	 хубав,	
а	 хората	 са	 добри.	 Ето,	
за	днес	получил	сготвена	
храна	 от	 храма	 „Света	
Богородица“.	 Научил,	 че	
край	 града	 има	 и	 мана-
стир,	 откъдето	 също	 оч-
аква	 някаква	 помощ	 и	
съчувствие.	
	 Веско	е	готов	да	при-
еме	 от	 габровци	 запа-
зени	 дрехи	 и	 храна,	 но	
най-голямата	 му	 грижа	
са	 зъбните	 протези,	 от	
които	има	нужда,	защото	
без	зъби	не	може	да	се	
храни.	Те	ще	 му	 струват	
300	лева,	 които	няма	от-
къде	 да	 вземе,	 нито	 да	
спести	 от	 символичната	
си	пенсия.	В	очакване	на	
дарения	 от	 добри	 хора	
той	 си	 набавил	 телефон	
и	 открил	 банкова	 сметка.	
Състрадателни	 габровци,	
които	 искат	 да	 помогнат,	
могат	да	се	свържат	с	Ве-
селин	на	тел.	0877	091866.	А	

ето	и	дарителската	сметка	
на	 Веселин	 Николов	 Хри-
стов	от	Велики	Преслав	в	
УниКредит	Булбанк:	IBAN	–	
BG04UNCR70001523049281,	
BIC	UNCRBGCF.
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	 Андалусия!	 Ал	 Анда-
лус!	Земя,	обвеяна	с	тол-
кова	 романтика!	 Земя,	
дала	 живот	 на	 фламен-
кото!	 Земя,	 наситена	 с	
толкова	 история	 и	 ле-
генди!	 Земя	 на	 кръв	 и	
страдание!	Но	и	земя	на	
страстна	 любов!	 Земя,	
предизвикваща	 възхище-
ние!	Какво	 зная	 за	 нея?	
Там	 са	 градовете	 Грана-
да,	Кордоба,	Севиля,	Ма-
лага,	 Кадис	 –	 градове,	
които	 сами	 по	 себе	 си	
говорят	 много,	 градове-	
легенди.	 Но	 зная	 и	 за	
приказната	Ронда,	за	жи-
вописната	 Нерха,	 прочу-
та	 с	 красивите	 пещери,	
но	и	с	прекрасния	детски	
филм	 „Синьо	 лято”,	 сни-
ман	в	градчето	и	околно-
стите	му.	Зная	за	Гранада	
с	 нейната	 Аламбра,	 за	
Кордоба	 с	 нейната	 Ме-
скита,	за	Севиля,	в	която	
има	 толкова	 величестве-
ни	 монументи,	 но	 има	 и	
Севилският	 бръснар,	 и	
Дон	Жуан,	има	и	Кармен.
	 И	 ето,	 пътувам	 за	
Андалусия.	 Всъщност	 не	
пътувам,	а	стоя	в	нощни-
те	часове	на	летището	в	
Цюрих.	А	в	Цюрих,	но	не	
на	 летището,	 бях	 само	
преди	 три	 месеца,	 без	
дори	и	да	си	помисля,	че	
отново	ще	попадна	тук,	и	
то	 толкова	 скоро.	 Дотук	
имах	 полет	 от	 София,	 а	
сега	 чакам	полета	 си	 за	
Малага.	 Това	 не	 е	 най-
бързият	или	най-удобният	
начин	 да	 стигна	 до	 Ма-
лага,	 но	 решението	 за	
това	пътуване	взех	доста	
късно,	за	да	успея	да	се	
възползвам	 от	 по-добри-
те	 възможности,	 които	
авиокомпаниите	 предла-
гат.
	 На	 сутринта	 кацам	 в	
Малага.	 Излизам	 от	 ле-
тището	и	веднага	вземам	
автобус	 до	 града,	 който	
ме	 откарва	 до	 централ-
ната	 автогара,	 от	 която	
искам	 да	 взема	 автобус	
за	 Гранада.	 Гранада	 е	
първата	 ми	 цел,	 а	 там	
най-важна	 е	 Аламбра	
(Alhambra)	-	дворцов	ком-
плекс-крепост	на	послед-
ния	 ислямски	 емир,	 за-
държал	се	в	Иберийския	
полуостров	до	1492	годи-
на,	дворецът,	който	пора-
зява	 със	 своето	 велико-
лепие.	Дворецът,	който	е	
най-посещаваното	 място	
в	 Испания	 и	 за	 който	
трябва	 да	 имаш	 предва-
рителна	 резервация,	 за	
да	 разчиташ,	 че	 ще	 бъ-
деш	 един	 от	 щастливци-
те,	които	са	го	видели.	
	 Купувам	 си	 билет	 за	
следващия	 автобус	 до	
Гранада	и	след	близо	два	
часа	 път	 съм	 на	 автога-
рата	в	този	град.	Първата	
ми	работа	там	е	да	про-
веря	какви	са	актуалните	
часове	 на	 автобусите	 за	
Кордоба,	която	е	втората	
цел	 на	 пътуването	 ми.	
Момичето	 на	 гишето	 ми	
подава	 листче	 с	 разпи-
санието	им.	Питам	я	има	
ли	проблем	с	купуването	
на	 билетите	 и	 дали	 не	
трябва	да	се	купят	пред-
варително.	 „Не”,	 отгова-
ря	 ми	 тя.	 След	 два	 дни	
установявам,	 че	 съвсем	
не	 е	 така,	 но	 сега	 нищо	
такова	 не	 подозирам	 и	
спокоен	се	отправям	към	
изхода.

	 Автогарата	 в	 Гранада	
е	 твърде	 далеч	 от	 цен-
търа,	 където	 се	 намира	
хотелът	ми,	 но	 аз	 смело	
се	 понасям	 натам	 пеша.	
Това	 е	 отдавна	 възприет	
от	 мен	 начин	 да	 опоз-
навам	 по-добре	 градо-
вете,	 които	 посещавам,	
добивайки	 представа	 и	
за	 тяхната	 периферия,	 а	
често	 ми	 се	 случва	 и	
да	попадна	на	интересни	
обекти,	 които	 иначе	 не	
бих	открил.	Пътя,	по	кой-
то	 вървя,	 съм	 набелязал	
предварително	 по	 карта	
от	Интернет.	Минавам	по-
край	много	красиви	сгра-
ди.	

 Хотела	 намирам	 лес-
но.	Той	е	в	самия	център.	
Хвърлям	багажа,	освежа-
вам	 се	 набързо	 и	 из-
лизам	 навън	 в	 търсене	
на	 офиса,	 откъдето	 се	
надявам	да	купя	триднев-
на	 карта	 „Bono	Turistico”,	
която	ще	ми	 даде	 право	
да	посетя	Аламбра	и	ос-
таналите	 важни	 забеле-
жителности	 на	 града	 в	
близките	 дни.	 Но	 карта-
та	 може	 да	 се	 активира	
и	 ползва	 от	 следващия	
ден.	Такива	са	правилата!	
	 Излизам	 на	 главната	
улица	„Gran	Via	de	Colon“	
и	 това,	 което	 ми	 прави	
впечатление,	е,	че	името	
на	 улицата	 е	 изписано	
с	 метални	 плочи,	 хори-
зонтално,	долу,	на	самия	
тротоар.	

	 Пътят	ми	минава	край	
внушителната	 катедрала,	
но	 сега	 не	 й	 отделям	
много	 време,	 защото	
бързам	 към	 офиса.	 Пра-
вя	 само	 няколко	 бързи	
снимки	отвън.	Пристигам	

в	офиса,	но	там	ме	чака	
голямо	 разочарование.	
Картите	 за	 следващите	
три	 дни	 са	 изчерпани	
и	 това	 срива	 начални-
те	 ми	 планове.	 Не	 мога	
да	 чакам	 три	 дни,	 защо-
то	 програмата	 ми	 не	 го	
позволява,	 а	 и	 хотелите	
за	 следващите	 градове,	
които	 ще	 посетя,	 са	 ре-
зервирани	за	точни	дати.	
Все	пак	момичето	в	офи-
са	ми	открива	още	една	
възможност	 за	 по-сигур-
но	 посещение	 на	 Алам-
бра	 (за	 нея	 бях	 чел	 и	 в	
Интернет).	Това	може	 да	
стане	 в	 една	 книжарни-
ца,	където	има	съответен	

офис.	
	 Вече	 е	 краят	 на	 ра-
ботния	ден,	а	пред	гише-
то	има	значителна	опаш-
ка,	 най-малко	 от	 десет	
души.	 Все	 пак	 редът	 ми	
идва	 и	 аз	 казвам	 моето	
желание.	 Момичето	 там	
ми	отговаря,	че	има	въз-
можност	 да	 си	 купя	 би-
лет	за	утре	на	по-висока	
цена.	 Аз	 се	 съгласявам,	
но	 има	 нова	 пречка	 и	
тя	 вече	 е	 непреодолима.	
Трябва	 да	 притежавам	
кредитна	 карта,	 а	 аз	 ня-
мам	 такава.	 Със	 съжа-
ление	 напускам	 офиса.	
Остава	 ми	 последната	
възможност,	 за	 която	
зная	 –	 да	 отида	 много	
рано	 сутринта	 и	 да	 се	
опитам	 да	 се	 класирам	
за	 ограничения	 брой	 би-

лети,	 които	се	пускат	на	
касите	 на	 Аламбра	 за	
същия	 ден.	 Като	 пред-
варителна	 подготовка	 за	
тази	 акция	 решавам	 да	
се	кача	до	крепостта,	да	
се	запозная	с	пътя	дотам	

и	 да	 видя	 къде	 са	 каси-
те,	пред	които	трябва	да	
се	появя	рано	на	другия	
ден.	 Вървя	 по	 пътя,	 кой-
то	 води	 към	 дворцовия	
комплекс.	От	дясната	ми	
страна	 е	реката	Даро,	 а	
високо	 над	 нея	 се	 изди-
гат	 величествените	 кре-
постни	 стени	 и	 кули	 на	
Аламбра.	 От	 лявата	 ми	
страна	е	живописният	Ал-
басин	(Albaicin)	–	един	от	
най-старите	 и	 екзотични	
квартали	 на	 града,	 мав-
ритански	 квартал,	 вклю-
чен	в	списъка	на	Светов-
ното	културно	наследство	
на	 ЮНЕСКО.	 Познат	 е	
още	 и	 като	 Белия	 квар-
тал	 заради	 преобладава-
щия	 брой	 бели	 сгради	 в	
него.
	 Има	път,	по	който	до	
крепостта	 може	 да	 се	
стигне	 с	 кола	 или	 авто-
бус	 (по-точно	 микробус),		
но	 той	 трябва	 да	 е	 по-
малко	 стръмен	 и	 затова	
–	по-дълъг.	Аз	тръгвам	по	
краткия	 и	 стръмен	 път,	
по	който	минавам	покрай	
крепостните	 стени	 и	 под	
внушителните	сводове	на	
крепостните	 порти.	 Дос-
тигам	 до	 входния	 пави-
лион,	където	са	и	касите.	
Естествено,	 билети	 по	
това	 време	 не	 се	 про-
дават,	 но	 има	 няколко	
служителки.	Разбирам,	че	

една	от	тях	е	полякиня	и	
я	 питам	 на	 езика	 й	 как	
бих	 могъл	 да	 се	 добера	
до	химерния	до	този	мо-
мент	 билет	 за	 Дворците	
на	Насридите.
 Тук	 му	 е	 мястото	 да	
поясня,	 че	 комплексът,	
носещ	 общото	 название	
Аламбра	 (в	 превод	 от	
арабски	 означава	 „Чер-
вения	 дворец”),	 се	 със-
тои	 от	 множество	 двор-
ци,	 кули,	 къщи,	 вътреш-
ни	 дворове	 (в	 Испания	
се	 наричат	 патио	 (patio),	
павилиони,	 градини,	
площади,	 водни	 канали	
и	 басейни,	 бани,	 порти,	

църква,	 манастир	 и	 др.	
И	 всичко	 това	 се	 обе-
динява	в	 три	 главни,	 по-
малки	 комплекса:	 Хене-
ралифе	(Generalife),	Алка-
саба	(Alcazaba)	и	Дворци	
на	 Насридите	 (Palacios	
Nazaries).	 Хенералифе	
включва	дворец	с	множе-
ство	 прекрасни	 градини	
и	 водни	 площи,	 където	
владетелите	 на	 Гранада	
са	намирали	спокойствие	
от	официалните	си	задъл-
жения.	 Алкасаба	 е	 една	
от	 най-старите	 части	 на	
Аламбра,	 представлява-
ща	 обособена	 военна	
зона	 с	 крепостни	 кули,	
стени,	 порти,	 дворове	 и	
пр.	 Дворците	 на	 Насри-
дите	 представляват	 ком-
плекс	 от	 великолепни	
дворци	 и	 вътрешни	 дво-
рове,	 за	 които	 се	 раз-
казват	легенди,	а	архите-
ктурното	разнообразие	е	
подчертано	 от	 различни	
стилове,	 сред	 които	 до-
минират	 мавританският	
и	ренесансовият.	Именно	
за	Дворците	на	Насриди-
те	е	този	глад	за	билети.	
За	Хенералифе	и	Алкаса-
ба	 билети	 винаги	 има	 и	
те	могат	да	се	разгледат	
по	 всяко	 време,	 когато	
комплексът	е	отворен	за	
посещение,	 докато	 върху	
билета	 за	 Насридите	 е	
посочено	 точното	 време,	
в	което	може	да	се	вле-
зе.	
	 Полякинята	 проявява	
любезност,	 присъща	 на	
сънародниците	 й,	 когато	
заговориш	 на	 езика	 им,	
но	не	може	да	ми	помог-
не	 с	 нищо	 друго,	 освен	
със	 съвета,	 който	 вече	
зная	 –	 да	 отида	 рано	
сутринта.	 „Колко	 рано”,	
питам	аз.	„Мисля,	че	към	
7	часа	е	добре”,	ми	казва	
тя.	Благодаря	й	и	поемам	
обратно.	 Вече	 е	 здрач	
и	 осветените	 силуети	 на	
Аламбра	 изглеждат	 още	
по-красиви.

 

Отново	 хвърлям	 поглед	
на	 забележителностите,	
покрай	 които	 минавам,	

но	 съм	 достатъчно	 из-
морен	 (изкарах	 безсън-
на	 нощ	 на	 летището	 в	
Цюрих)	и	се	прибирам	в	
хотела.	
	 И	 тази	 нощ	 няма	 да	
има	 много	 сън,	 защото	
реших,	 за	 да	 съм	 абсо-
лютно	сигурен,	да	заста-
на	 пред	 касите	 на	 дво-
реца	още	в	6	часа,	което	
означава,	 че	 от	 хотела	
трябва	 да	 тръгна	 в	 пет,	
което	 пък	 означава,	 че	
трябва	да	стана	в	четири.	
	 На	 другия	 ден	 изпъл-
нявам	 стриктно	 този	 ча-
сови	 график	 и	 в	 5	 часа	
се	 отправям	 към	 дворе-
ца.	Съвсем	тъмно	е,	а	ко-
гато	поемам	по	стръмния	
и	 неосветен	 път	 нагоре,	
става	 и	 малко	 страшно.	
Естествено,	аз	съм	един-
ственият,	който	се	движи	
там	по	това	време.	Други	
луди	няма!	
	 Малко	 преди	 шест	
стигам	 до	 входния	 пави-
лион	 с	 касите.	Там	 вече	
са	 застанали	 една	 въз-
растна	 двойка	 и	 едно	
младо	 момиче.	 Значи	 аз	
съм	 четвърти!	 Това	 ще	
ми	 гарантира	 заветния	
билет,	но	дотогава	трябва	
да	 чакам	 поне	 два	 часа	
прав,	на	студено,	а	даже	
и	 под	 леко	 ръмящ	дъжд,	
с	който	близката	планина	
Сиера	 Невада	 напомня	
за	 себе	 си	 (излишно	 е	
да	споменавам,	че	чадър	
не	нося).	Малко	след	мен	
идва	 и	 един	 млад	 мъж,	
който	говори	и	испански,	
и	английски.	Той	е	колум-
биец,	 но	 това	 разбирам	
няколко	 дни	 след	 това,	
когато	се	срещаме	отно-
во.	Пристига	и	приятелят	
на	 младото	 момиче.	 Те	
пък	 си	 говорят	 на	 френ-
ски.	 Постепенно	 хората	
се	увеличават,	оформя	се	
и	 опашка,	 която	 бързо	
расте,	за	да	достигне	ня-
колко	 десетки	 метра,	 а	
към	 8	 часа,	 когато	 отво-

риха	 касите,	 беше	 огро-
мна.	Стотици	хора!	

Продължава в събота

Аíäалуñèя -  еäíî 
пътуваíе в íякîлкî ñвята

Пътепèñèте íа Геîрãè Треíäафèлîв:

Граíаäа

Пътят ми към хотела минава покрай красиви 
сгради

Ето къде е изписано името на улицата

Високо горе се виждат крепостните стени и кули 
на Аламбра

Вдясно е реката Даро, а оттук вляво започва 
кварталът Албасин

Моят път към Аламбра минава и под тези сво-
дове

Осветените контури на Аламбра са още по-краси-
ви и внушителни


