
Четвъртък, 22 март 2018 ã., áр. 67 (6317), ãîäèíа ÕÕVII. Öеíа 30 ñт.

прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.59192, EUR - 1.95583, CHF - 1.67036, GBP - 2.23771  ВалуТни

курсоВЕ
ЧЕТВЪРТЪК 0î/-5î                          ПЕТЪК -2î/-60                       СЪБОТА -2î/-50

СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

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

Аíäалуñèя -  
еäíî пътуваíе в 
íякîлкî ñвята

Пътепèñèте íа 
Геîрãè Треíäафèлîв:

 ñтр. 8

МИГЛЕНА ВЪГЛЕНОВА

	 Община	 Габрово	 полу-
чи	 първа	 награда	 за	 ре-
ализацията	 на	 кръговото	
кръстовище	 при	 Консул-
тативна	 поликлиника,	 ул.	
„Дунав“	и	парк	„Маркотея“	
от	 конкурса	 за	 принос	 в	
развитието	на	инфраструк-
турата	в	България	за	2018	
г.	Обектите	се	състезаваха	
в	 категория	 „Градска	 сре-
да“.	Плакетът	беше	връчен	
на	 заместник-кмета	 арх.	
Николай	 Меразчиев	 от	
инж.	Васил	Попов,	търгов-
ски	 директор	 и	 прокурист	
на	 „Земелрок	 щайн	 унд	
дизайн“	 ЕООД,	 спонсор	
на	 категорията.	 На	 стил-
на	церемония	в	столичния	
търговски	комплекс	„Пара-
дайз	 център“	 второто	 из-
дание	на	инициативата	на-
прави	 преглед	 на	 най-до-
брите	 успешно	 завършени	
инфраструктурни	проекти.

От	 името	 на	 Общината	 и	
жителите	 на	 Габрово	 арх.	
Меразчиев	 благодари	 на	

организаторите	 и	 на	 жу-
рито	 за	 високата	 оцен-
ка.	 „Съществуват	 големи	

и	 малки	 градове,	 стари	
и	 млади,	 повече	 или	 по-
малко	известни,	но	всички	

те	пренасят	през	вековете	
индивидуалното	 си	 свое-
образие,	което	времето	не	
може	да	им	отнеме,	защо-
то	то	ги	е	родило,	оформи-
ло	е	образа	им	и	 техните	
измерения	 във	 времето“,	
каза	 Николай	 Меразчиев,	
използвайки	думите	на	го-
лемия	 габровски	 архитект	
от	 миналото	 Нено	 Яман-
тиев,	 и	 допълни:	 „Само	 в	
Габрово,	 където	 пътят	 и	
реката	 се	 сливат	 в	 едно,	
може	 да	 се	 издигне	 гра-
дът,	 който,	 роден	 от	 пътя	
и	 закърмен	от	 реката,	ще	
бъде	осъден	на	вечно	дви-
жение!“.
	 Трите	 обекта	 	 бяха	
изпълнени	 в	 рамките	 на	
най-мащабния	 проект	 за	
благоустрояване	 на	 град-
ската	 среда	 в	 Габрово	
-	 „Интегриран	 проект	 за	
изграждане	 на	 привлека-
телна,	 достъпна	 и	 зелена	
градска	 среда“,	 по	 Опе-

ративна	 програма	 „Регио-
нално	 развитие“	 2007-2013	
г.	Чрез	него	за	две	години	
и	 половина	 бяха	 реали-
зирани	 десет	 обществено	
значими	 обекта	 с	 широко	
предназначение.
	 Наградите	 за	 принос	
в	изграждането	на	инфра-
структурата	на	България	са	
учредени	от	„Градът	Медия	
Груп“.	 Номинираните	 23	
проекта	 бяха	 представени	
в	 четирите	 основни	 на-
правления	 на	 инфраструк-
турата,	 имащи	 най-голямо	
значение	 за	 развитието	 и	
конкурентоспособността	
на	 българската	 икономика	
и	 общество	 за	 периода	
2016-2017	 г.	 -	 градска	 сре-
да,	 транспортна,	 еколо-
гична	 и	 енергийна	 инфра-
структура.	 Обектите	 бяха	
оценени	 от	 жури	 от	 18	
водещи	 експерти	 и	 пред-
ставители	 на	 академични	
и	 браншови	 организации	

с	председател	Деница	Ни-
колова,	 зам.-министър	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството.	 Иници-
ативата	 е	 под	 егидата	 на	
Министерството	 за	 Бъл-
гарското	 председателство	
на	 Съвета	 на	 ЕС	 2018	 и	
в	 партньорство	 с	 Минис-
терството	 на	 транспорта,	
информационните	техноло-
гии	и	съобщенията,	Минис-
терството	на	регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството,	Министерството	на	
околната	среда	и	водите	и	
Министерството	 на	 енер-
гетиката	 със	 съдействието	
на	професионални	органи-
зации	в	сектора.	Събитие-
то	е	част	от	календара	на	
Българското	 председател-
ство	на	Съвета	на	ЕС	2018,	
а	официален	гост	бе	пред-
седателят	 на	 Комисията	
по	 регионално	 развитие	
на	Европейския	парламент	
Искра	Михайлова.

Кръãîвîтî преä Кîíñултатèвíа ñ първа íаãраäа

Мîтîтî íа Светîвíèя äеí вîäата е „Прèрîäата íа вîäата”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 За	 опасни	 метеороло-
гични	 условия	 днес	 раз-
пространиха	предупрежде-
ние	от	пожарната	в	Габро-
во.	 „За	 22	 март	 2018	 г.	 е	
обявен	 оранжев	 код	 за	
опасност	 от	 обилни	 сне-
говалежи	 и	 силен	 вятър	
за	 територията	 на	 цяла	
Северна	 България,	 вклю-
чително	и	област	Габрово.	
През	денонощието	ще	има	
валежи	от	сняг.	Очаква	се	
да	 се	 образува	 снежна	
покривка	от	15-30	см.

ЕВЕЛИНА ПЕНкОВА, 
ВРЪзкИ с 

ОБщЕстВЕНОсттА

	 През	2018	година	„В	и	
К”	 ООД	 –	 Габрово	 пред-
вижда	 да	 инвестира	 по-
вече	 от	 512	 хиляди	 лева	
за	 подобряване	 на	 водо-
снабдителната	система	на	
територията	 на	 общините	
Габрово,	 Дряново	 и	 Тряв-
на.	 Инвестиционната	 по-
литика	 на	 дружеството	 е	
съобразена	 и	 съгласувана	
с	тази	на	общините.	
	 В	Община	 Габрово	ще	
продължи	работата	по	ре-
конструкцията	 на	 вътреш-
ната	 водопроводна	 мре-
жа	 на	 ул.	 „Осми	 март”.	
Предвидена	е	подмяна	на	

водопроводната	мрежа	на	
ул.	 „Ген.	 Николов“	 и	 ул.	
„Христо	Смирненски”	в	ра-
йона	 на	 Гаровия	 площад.	
Предвижда	се	реконструк-
ция	на	разпределителната	
мрежа	в	селата	Драганов-
ци	 и	 Янковци	 и	 на	 част	
от	 ул.	 „Стефан	 Караджа”.	
Тази	инвестиция	е	съобра-
зена	 с	 рехабилитацията	
на	пътя	Габрово-Севлиево,	
която	се	извършва	от	АПИ.	
Във	 връзка	 с	 проблемите	
с	водоснабдяването	на	кв.	
Чехлевци	 се	 предвижда	
проектиране	и	изграждане	
на	допълнителна	връзка	от	
вътрешната	 водопроводна	
мрежа	на	град	Габрово.	

Иíвеñтèцèè за íаä 512 хèл. лева 
преäвèжäа ВèК за тазè ãîäèíа

	 Световният	 ден	 на	
водата	 се	 провежда	 еже-
годно	 на	 22	 март	 с	 цел	
световната	 общност	 да	 се	
застъпи	за	устойчиво	упра-
вление	на	водните	ресурси	
и	 привлече	 общественото	
внимание	 върху	 важността	
от	наличие	на	прясна	вода.	
Инициативата	 се	 поражда	
през	 1992	 г.	 на	 Конферен-
цията	 на	 Обединените	 на-
ции	„Екология	и	развитие”,	
проведена	 в	 Рио	 де	 Же-

нейро.	Денят	се	отбелязва	
официално	от	 1993	 г.,	 като	
ежегодно	 се	 организират	
прояви	в	цял	свят,	посвете-
ни	на	водата.	
	 Тази	 година	 мотото	 на	
Световния	ден	е	„Природа-
та	на	водата“.
 Честит празник 
на всички работници и 
служители на „В и К” -  
Габрово с пожелания за 
здраве, щастие и успех 
във всяко начинание!

стЕФкА БУРМОВА

	 „Опозицията	 в	 ОбС	 в	
Габрово	 поиска	 от	 упра-
вляващите	 информация,	
свързана	 с	 броя	 на	 ли-
цата	от	малцинствен	про-
изход	 на	 територията	 на	
Габровската	 община,	 тях-
ната	адресна	регистрация,	
броя	 на	 настанените	 от	
тях	 в	 общински	 жилища,	
колко	 са	 родени	 в	 общи-
на	Габрово	и	колко	са	се	
преселили	 от	 други	 реги-
они,	 редовността	 на	 до-
кументите	 им,	 нивото	 на	
безработица	 сред	 тях	 и	

посещават	 ли	 децата	 им	
училище	-	съобщи	за	вест-
ника	 Николай	 Григоров,	
лидер	 на	 социалистите	 в	
областта	 и	 общински	 съ-
ветник	от	листата	на	БСП	
в	габровския	ОбС.	-	Както	
и	каква	е	визията	в	крат-
косрочен,	средносрочен	и	
дългосрочен	план	за	инте-
грацията	 на	 малцинстве-
ните	 групи,	 конкретните	
мерки	 за	 успокояване	 на	
възникналото	 напрежение	
и	 стъпките,	 които	 Общи-
ната	 ще	 предприеме	 за	
справедливото	 решаване	
на	проблемите.“	

Николай	 Григоров	 обяс-
ни,	 че	 подписът	 на	 един-
единствен	 съветник	 не	 е	
достигнал,	за	да	бъде	сви-
кано	 извънредно	 заседа-
ние	на	ОбС	в	Габрово	по	
проблемите	 на	 бъдещото	
развитие	 на	 образовател-
ната	 инфраструктура,	 из-
граждането	 на	 социални	
жилища	и	интеграцията	на	
хората	от	малцинствените	
групи	 в	 Габрово.	 Въпреки	
това	 подписката,	 иниции-
рана	 от	 представителите	
на	БСП	в	Габрово,	е	вне-
сена	на	20	март	в	местния	
парламент.	

Опîзèцèята èñка îт управляващèте 
èíфîрмацèя за малцèíñтвата в îáщèíата

	 „Недопустимо	 е	 група-
та	на	общинските	съветни-
ци	 от	 БСП	 да	 подклажда	
етническо	 напрежение	 в	
Габрово	 с	 цел	 извличане	
на	партийни	дивиденти.	Не-
допустимо	е	заради	тясно-
партиен	интерес	да	се	на-
сажда	омраза	между	хора-
та	и	да	се	поставя	в	риск	
спокойствието	в	града.“	
	 Това	 се	 казва	 в	 пози-
ция	 на	 общинските	 съвет-
ници	 от	 ГЕРБ	 -	 Габрово,	
обявена	„по	повод	послед-
ните	 изявления	 на	 общин-
ски	 съветници	 от	 БСП	 и	
твърдения	 за	 наличие	 на	

„демографски	изменения	в	
Габрово“,	както	и	внушения	
за	 бъдещето	 на	 бившия	
Дом	за	деца	и	юноши	при	
условие,	 че	 са	 участвали	
във	вземането	на	решение-
то	 за	 него,	 дори	 сега	 да	
демонстрират	къса	памет	и	
да	твърдят,	че	не	помнят“.
	 „Лицемерно	 е	 БСП	 да	
иска	 провеждане	 на	 из-
вънредно	заседание	на	Об-
щински	 съвет	 за	 интегра-
цията	 на	 малцинствените	
групи	 само	 дни	 преди	 ре-
довното	заседание,	на	кое-
то	този	въпрос	е	поставен	
и	 включен	 в	 дневния	 ред.	

Лицемерно	 е	 БСП	 да	 обя-
ви,	 че	ще	работи	за	инте-
грация	 на	 малцинствените	
групи	и	в	същото	време	да	
се	 обявява	 против	 закри-
ването	 на	 училище	 „Цан-
ко	Дюстабанов“,	където	не	
само	 няма	 процес	 на	 ин-
теграция,	а	има	процес	на	
образователна	 сегрегация.	
Това	 показва	 единствено,	
че	 общинските	 съветници	
от	 БСП	 нямат	 истинска	
грижа	 към	 Габрово,	 а	 из-
ползват	всяка	ситуация	за	
трупане	на	партийни	диви-
денти.	

Министърът за Българското 
председателство на Съвета на ЕС 

Лиляна Павлова поздравява 
зам.-кмета Меразчиев

Групата îáщèíñкè ñъветíèцè îт ГЕРБ: Неäîпуñтèмî е 
БСП äа пîäклажäа етíèчеñкî íапрежеíèе в Гаáрîвî
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Снимка:	Изложба	с	творби	на	ученици	от	
СУ	„Райчо	Каролев”,	посветена	
на	Световния	ден	на	водата	(2017	г.)
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Областният комитет на СЗОРЗ 
- Габрово поздравява в чест 
на 22 март всички свои чле-
нове като им желае здраве, 
семейно щастие и дълголетие.
оз полк. инж. иван кирилов 

- областен председател на 
сзорз - габрово

 - Габрово е сред от-
личниците по ОП „Регио-
ни в растеж“, стана ясно 
наскоро,  какво се прави 
в момента и какво пред-
стои по програмата? 
	 -	Да,	така	е.	В	момен-
та	 започваме	 същинското	
изпълнение	на	проекта	за	
устойчив	 градски	 транс-
порт.	 Вече	 започнаха	
строителните	дейности	на	
подлеза	до	Дома	на	хумо-
ра,	 предстои	 да	 започне	
ремонт	 и	 на	 подлеза	 до	
Автогарата.	Вече	се	рабо-
ти	 и	 по	 предгаровия	 пло-
щад.	 В	 подходящ	 момент	
ще	започнат	и	ремонтните	
работи	по	уширяването	на	
спирката	 на	 ул.	 „Юрий	
Венелин“,	 до	 моста	 на	
Рачо	 Ковача	 и	 оформя-
не	 на	 „джоб“	 над	 реката.	
Предстои	 да	 обявим	 за	
повторно	 процедурите	 за	
избор	 на	 изпълнител	 за	
доставка	 на	 електробуси	
и	 метанови	 автобуси.	 А	
също	 така	 обявяване	 на	
процедури	 за	 подмяна	
на	 светофарните	 уредби	
и	 инсталирането	 на	 ин-
формационни	 електронни		

табла	 с	 информация	 за	
пристигащите	 автобуси.	 В	
автобусите	по	общинската	
пътна	мрежа	ще	бъде	оси-
гурена	компютърна	диспе-
черска	система.	
 - Другите три големи 
инфраструктурни обекти 
- Шиваров мост,  Източ-
ната улица и паркът на 
Колелото, са готови, ос-
тават довършителни ра-
боти, нали?
	 -	 Да,	 остава	 озеле-
няване	 и	 зацветяване	 на	
обектите	 и	 полагане	 на	
втори	финален	пласт	в	зо-
ната	 на	 междублоковите	
пространства	 до	 реката	
на	 бул.	 „Априлов“.	 Тряб-
ва	 да	 бъде	 разчертана	
и	 маркировката.	 Спрели	
сме	 движението	 на	 ав-
томобили	 по	 Източната	
улица,	 защото	 там	 също	
има	 довършителни	 рабо-
ти.	 Въпреки	 знаците,	 хо-
рата	пътуваха	по	нея	през	
зимата.	 Добре	 изглежда	
паркът	 на	 Колелото,	 сега	
ще	 бъдат	 засадени	 цветя	
и	поставени	пейки,	но	де-
цата	 вече	 отдавна	 играят	
на	новите	детски	площад-

ки	там,	карат	колелета	из	
парка.
 - За всичко това по-
лучаваме над 25 млн. лв. 
по програма „Региони в 
растеж“?
	 -	 Да,	 ресурсът	 е	 мал-
ко	 над	 25	 милиона	 лева.	
Община	 Габрово	 допълва	
със	 собствени	 средства	
безвъзмездната	помощ	по	
програма	 „Региони	в	рас-
теж“.	 Със	 съфинансира-
нето	 тази	 инвестиционна	
програма	 достига	 малко	
над	31	милиона	лева.
 - Има и резервни 
проекти програма „Реги-

они в растеж“, ако оста-
нат средства по нея, ще 
бъдат финансирани и те, 
кои са тези проекти?
	 -	 Да,	 става	 дума	 да	
благоустрояване	 на	 кв.	
Трендафила.	 А	 също	 така	
изграждане	 на	 късата	
връзка	 срещу	 театъра	 и	
част	от	кв.	Баждар.	Също	
така	 вариетето	 в	 Дома	
на	 хумора	 и	 сатирата.	 В	
резервните	 проекти	 при-
съства	 и	 благоустроява-
не	 на	 административния	
център	 на	 града.	 Освен	
това	 са	 предвидени	 об-
новяване	 на	 сградите	 на	

Кукления	театър	и	Пожар-
ната.	 Дали	 това	 ще	 се	
случи,	 зависи	 от	 наличи-
ето	 на	 финансов	 ресурс.	
През	 първия	 програмен	
период	 имахме	 тази	 въз-
можност,	 при	 наличието	
на	 готови	 проекти	 в	 по-
следния	 момент	 успяхме	
да	 реализираме	 няколко	
допълнителни	обекти	 -	ул.	
„Дунав“,	 част	 от	 междуб-
локовите	пространства	на	
Колелото.
 - А какво става с от-
давна коментирания ре-
монт на Дома на култура-
та?
	 -	 Домът	 на	 културата	
е	 в	 основния	 ни	 списък	
за	 обновяване.	 Като	 вид	
инвестиция	 той	 попада	 в	
културна	 инфраструкту-
ра.	 Обектите,	 които	 са	 в	
културна	 инфраструкту-
ра,	 трябва	 да	 съчетават	
безвъзмезден	 ресурс	 и	
средства,	 които	 идват	 по	
линия	 на	 културна	 инфра-
структура	 и	 на	 финансов	
инженеринг,	 по	 указание	
на	 Министерството	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството.	Финан-
совият	инженеринг	е	един	
вид	 кредитен	 ресурс,	 при	
много	 облекчени	 условия,	
който	се	определя	на	база	
разработен	 бизнес	 план	
за	 управление	 на	 този	
обект	 и	 планираните	 при-
ходи,	които	ще	се	отразят	
на	 първоначалната	 инвес-

тиция.	 За	 Дома	 на	 култу-
рата	 изчакваме	 да	 бъдат	
избрани	 фонд	 мениджъ-
рите,	 които	 ще	 бъдат	 три	
-	по	един	за	София,	за	Се-
верна	 и	 Южна	 България.	
Веднага	 след	 избирането	
им	 ще	 подадем	 проекта	
за	 преценка	 и	 ще	 стане	
ясно	съотношението		меж-
ду	безвъзмездна	помощ	и	
кредитния	 ресурс.	 Имаме	
вече	работен	проект,	в	го-
товност	сме	да	пристъпим	
към	действия.
 - Освен по „Региони в 
растеж“, подготвят ли се 
проекти и по други про-
грами?
	 -	Работим	по	различни	
програми	 -	 по	 оператив-
ните	 програми	 „Развитие	
на	 човешките	 ресурси“,	
по	 „Наука	 и	 интелигентен	
растеж“.	Също	така	имаме	
проекти,	 в	 които	 Общи-
на	 Габрово	 е	 партньор,	
по	 проекти,	 изключително	
важни	 за	 развитие	 и	 за	
подкрепа	 на	 иновативния	
потенциал	 в	 града	 и	 из-
ползване	 на	 научния	 по-
тенциал	 за	 подкрепа	 на	
местния	бизнес.	Очакваме	
резултатите	 за	 един	 про-
ект	в	сферата	на	енергий-
ната	ефективност,	подаден	
към	 Немския	 фонд.	 Про-
ектът	е	свързан	с	пилотна	
инициатива	 за	 6	 обекта	
от	 образователна	 инфра-
структура,	където	управле-
нието	на	енергийните	и	то-
плинни	 процеси	 ще	 става	

със	 сграден	 мениджмънт.	
Това	е	много	важна	стъпка	
за	 оптимизиране	 на	 раз-
ходите,	на	ресурсите	и	за	
отговорно	 отношение	 към	
природните	 ресурси.	Мно-
го	 важен	е	 и	 проектът	 на	
Техническия	 университет,	
в	 партньорство	 с	 няколко	
други	 университети	 и	 на-
учни	 общности,	 с	 подкре-
па	 на	 бизнеса,	 свързан	
с	 развитие	 на	 процеси	 в	
мехатрониката.	 Бизнесът	
ще	 може	 да	 разчита	 на	
научни	 разработки,	 кои-
то	 ще	 имат	 пряк	 ефект	
и	 реализация	 в	 съответ-
ните	 производства.	 Това	
е	 голям	 шанс	 Габрово	 да	
се	 развива	 като	 център	
на	иновации	и	технологии,	
със	специализации	в	меха-
трониката.	
 - В бюджета има 
предвидени средства 
за водни ефекти в парк 
„Маркотея“, какво точно 
ще се прави?
	 -		Изграждането	на	во-
дни	 ефекти	 в	 парк	 „Мар-
котея”	започна	още	мина-
лата	 година.	 Тази	 година	
трябва	да	бъде	завършено	
поставянето	 на	 водната	
инсталация.	 Ефектът	 ще	
е	вид	фонтани	в	езерото.	
Изискала	 съм	 от	 екипа,	
работещ	 по	 това,	 да	 го	
довършат	 до	празника	на	
Габрово.	 Тогава	 езерото	
трябва	да	е	пълно	с	вода,	
а	 ефектите	 трябва	 да	 са	
функциониращи.

Таíя Õрèñтîва: “Съñ ñъфèíаíñèраíетî èíвеñтèцèîííата 
прîãрама пî “Реãèîíè в раñтеж” äîñтèãа íаä 31 мèлèîíа лева”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Прокурор	 Милен	 Ми-
ков	 от	 Районната	 проку-
ратура	 в	 Габрово	 оспори	
с	успех	два	текста	от	На-
редбата	 за	 реда	 за	 при-
добиване,	 управление	 и	
разпореждане	 с	 общин-
ско	имущество	на	Община	
Габрово,	 приета	 от	 Об-
щинския	 съвет.	 Решение-
то	 за	 отмяната	 им	 е	 на	
Административния	 съд	 от	
20	март	т.	г.	Един	от	моти-
вите	му	е	за	дискримина-
ция	 на	 хората	 от	 община	
Габрово.	
	 „Въпросните	 текстове	
от	 Наредбата	 поставят	
участващите	 в	 обществе-
ните	отношения	лица	-	фи-
зически	 и	 юридически,	 в	
неравноправно	отношение	
-	 тези,	 живеещи	 на	 тери-
торията	на	община	Габро-

во,	 от	 останалите	 правни	
субекти.	 В	 този	 смисъл	
по	 изложените	 по-горе	
съображения	 същите	 тек-
стове	от	Наредбата	са	не-
законосъобразни“,	пише	в	
решението	си	Администра-
тивният	съд	в	Габрово.	
	 Въпросната	 наредба	 е	
приета	 с	 мнозинство	 от	
ОбС	 -	Габрово	с	решение	
№	23	от	17.09.2005	г.	В	чл.	
89,	т.	4	от	нея	е	записано,	
че	 „Не	 се	 допускат	 до	
участие	 в	 публичния	 търг	
и	 публично	 оповестени	
конкурси:	 …	 Юридически	
и	 физически	 лица,	 които	
имат	 просрочени	 задъл-
жения	 по	 Удостоверение	
за	 наличие	 или	 липса	
на	 публични	 задължения	
към	 бюджета	 на	 Общи-
на	 Габрово“.	 Този	 текст	
е	 отменен	 от	 съда	 с	 мо-
тива,	 че	 „...с	 посочените	

разпоредби	 от	 Наредбата	
се	 поставят	 в	 неравно-
стойно	 и	 неравноправно	
положение	 жителите	 на	
община	Габрово,	за	които	
има	 вероятност	 да	 имат	
парични	 задължения	 към	
Общината,	 в	 сравнение	 с	
други	 лица,	 които	 не	 са	
жители	на	 тази	община	и	
съответно	малко	вероятно	
е	да	имат	парични	задъл-
жения	 към	 нея.	 В	 този	
смисъл	 посоченият	 текст	
на	оспорената	Наредба	 е	
в	 противоречие	 с	 ...	 Кон-
ституцията	на	Р	България,	
както	 и	 със	 ...	 Закона	 за	
ограничаване	 на	 админи-
стративното	 регулиране	
и	 административния	 кон-
трол	 върху	 стопанската	
дейност,	 съгласно	 който	
текст	се	забранява	на	ад-
министративните	 органи	
и	 тези	 на	 местното	 са-

моуправление	 да	 налагат	
ограничения	 и	 тежести,	
които	 са	 необходими	 за	
постигане	 на	 целите	 на	
закона“.
	 Във	 втория	 оспорен	
текст	 от	 наредбата	 -	 чл.	
73,	ал.	8,	б.	„...се	създават	
условия	 за	 принудително	
събиране	 на	 възникнали	
задължения	 към	 Община	
Габрово“,	 а	 това	 е	 регла-
ментирано	 в	 друг	 закон	
–	 Закона	 за	 местното	 са-
моуправление	 и	 местната	
администрация,	 който	 се	
явява	 нормативен	 акт	 от	
по-висок	ранг,	обясниха	от	
съда.
	 „Налице	са	и	допуснати	
съществени	 нарушения	 в	
процедурата	 по	 приемане	
на	 протестираната	 наред-
ба...	 което	 също	 обуславя	
тяхната	 отмяна	 като	 неза-
коносъобразни.“	 И	 следва	

изводът	 на	 съда,	 че	 в	 ос-
порените	 от	 прокурор	Ми-
ков	 текстове	 „...Общински	
съвет	-	Габрово	е	допуснал	
съществени	 нарушения...	
които	 факти	 обосновават	
незаконосъобразност	 на	
посочените	текстове	от	на-
редбата	и	налагат	отмяната	
им	по	тази	причина“.
	 След	 влизане	 в	 сила	
на	 съдебното	 решение	 то	
трябва	да	се	обнародва	и	
в	 14-дневен	 срок	 в	Адми-
нистративен	съд	-	Габрово	
да	 се	 изпратят	 информа-
ция	 и	 доказателства	 за	
изпълнението	 на	 този	 ан-
гажимент	 от	 страна	 на	
Общински	съвет-	Габрово.
	 Към	 момента	 обаче	
ОбС	 -	 Габрово	има	право	
в	 15-дневен	 срок	 да	 об-
жалва	това	решение	пред	
Върховния	 администрати-
вен	съд.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Дрогирана	 27-годишна	
жена	 е	 задържана	 в	 ЖК	
„Димитър	 Благоев“	 в	 Се-
влиево	 зад	 волана	 на	 лек	
автомобил	 „Форд“.	 Поли-
цаите	 я	 спрели	 за	 про-
верка	 в	 16,35	 часа	 на	 20	
март.	Оказало	се,	че	е	под	
въздействието	на	два	вида	
наркотик	 -	 амфетамин	 и	
метамфетамин.	У	жената	е	
намерена	и	полиетиленова	
свивка	 с	 марихуана.	 Нар-
котикът	е	иззет.
	 Малко	 по-рано	 същия	
ден	в	района	на	кръстови-
щето	между	улиците	„Деде-
рица“	 и	 „Акация“	 в	 Севли-
ево	полицейски	екип	спрял	
за	 проверка	 друг	 автомо-
бил	 -	 „Опел“,	 чийто	 водач	
се	 оказал	 също	 дрогиран.	
29-годишният	 севлиевец	
бил	 под	 въздействието	 на	
три	вида	наркотик	–	техни-
ческото	средство	на	поли-
цията	 отчело	 положителен	
резултат	за	марихуана,	ам-
фетамин	 и	 метамфетамин.	
И	 двамата	 дрогирани	 шо-
фьори	отиват	на	съд.

	 Пияният	 водач	 е	 за-
държан	в	село	Петко	Сла-
вейков.	 Около	 15,10	 часа	
на	 20	 март	 полицаите	 в	
Севлиево	 били	 известени	
за	 катастрофа	 в	 селото,	
станала	между	лек	автомо-
бил	 „Ленд	 роувър“	 и	 това-
рен	 „Мерцедес“.	 На	 място	
незабавно	 бил	 изпратен	
полицейски	 екип.	 Постра-
дали	 нямало.	 Проверката	
на	униформените	показала,	
че	 единият	 от	 участниците	
е	неправоспособен	и	много	
пиян.	
	 „Водачите	 са	 тествани	
за	 употреба	 на	 алкохол	 -	
техническото	 средство	 от-
чело	нулев	резултат	за	шо-
фьора	на	лекия	автомобил	
и	2,27	промила	за	21-годиш-
ния	 мъж	 от	 с.	 Малиново,	
който	управлявал	товарния	
автомобил.	При	проверка	в	
информационните	 масиви	
на	 МВР	 е	 установено,	 че	
е	 и	 неправоспособен.	 По	
случая	е	образувано	бързо	
полицейско	 производство“,	
съобщиха	вчера	от	Област-
ната	 дирекция	 на	 МВР	 в	
Габрово.

	 Ще	 духа	 умерен	 и	 вре-
менно	 силен	 североизто-
чен	 вятър	 и	 има	 условия	
за	 снежни	 виелици.	 Пре-
поръчва	се	да	не	се	пред-
приемат	неналежащи	пъту-
вания.“
	 В	предупреждението	се	
обръща	 особено	 внимание	
на	 водачите,	 които	 вече	
са	 подменили	 зимните	 си	
гуми	с	летни.	„Автомобили,	
които	не	са	подготвени	за	
движение	при	зимни	усло-
вия,	в	следващите	няколко	
дни	не	трябва	да	бъдат	из-
ползвани.	Дори	пътните	на-
стилки	да	са	почистени	от	
сняг,	 ниските	 температури	
и	мокрите	пътища	са	пред-
поставка	 за	 пътнотранс-
портни	 произшествия,	 ако	
управлявате	автомобила	си	
с	неподходящи	гуми.“

Сíяã è ñèлеí 
вятър äíеñ

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Какви проекти се реализират в Габрово по Оперативна 
програма „Региони в растеж”, какви са резервните проекти, 
които ще се изпълнят, ако се освободи финансов ресурс по 
програмата, по какви други проекти се работи в Община 
Габрово и какви новости ще има в парк „Маркотея”, комен-
тира кметът Таня Христова.

Съäът îтмеíè чаñт îт íареäáа íа ОáС-Гаáрîвî
Общо	 за	 община	 Габрово	
е	 предвидена	 реконструк-
ция	на	7,1	км	водопровод,	
като	 за	 това	 са	 заделени	
319	 110	 лева.	 Успоредно	
с	 това	 е	 включена	 рекон-
струкция	на	довеждащ	во-
допровод	село	Музга,	като	
инвестицията	 от	 25	 хил.
лева	е	в	активи	публично-
държавна	собственост.
	 На	 територията	 на	 об-
щина	 Дряново	 предстои	
реконструкция	 на	 1,84	 км	
водопроводна	 мрежа.	 За-
делените	за	това	средства	
са	 77	 285	 лева.	За	рекон-
струкция	 са	 предвидени	
улиците	 „Хаджи	 Димитър”,	
„Стара	 планина”,	 „Бузлу-
джа”,	 „Г.	 С.	 Раковски”	 и	
„Арх.	Ал.	Рашенов”.
	 1,528	 км	водопроводна	
мрежа	на	стойност	90	798	
лева	 предстои	 да	 бъде	

подменена	на	територията	
на	 община	 Трявна.	 Вклю-
чени	 са	 улиците	 „Хан	Ас-
парух”,	„Бачо	Киро”,	„Иван	
Славейков”,	 „Димитър	
Горов”,	 „Васил	 Левски”,	
ул.„Калето”,	както	и	рекон-
струкция	в	кв.	Светушка.

Иíвеñтèцèè за íаä 512 хèл. лева 
преäвèжäа ВèК за тазè ãîäèíа
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НАДЕЖДА тИХОВА

	 Дни	 на	 кариерата	 ще	
се	проведат	в	Техническия	
университет	 в	 Габрово	 на	
28	 март	 от	 10	 до	 15	 часа	
във	 фоайето	 на	 библио-
теката,	 съобщи	 директо-
рът	 на	 Университетския	
кариерен	 център	 доц.	 д-р	
инж.	Стефан	Иванов,	пре-
подавател	 по	 цифрова	 и	
микропроцесорна	техника.
	 Кариерният	център	във	
ВУЗ-а	 е	 създаден	 преди	
десетина	години.	Целта	на	
неговото	 съществуване	 е	
да	 улесни	 студентите	 при	
връзката	им	с	работодате-
лите,	както	и	обратно	–	да	
улесни	 бизнеса	 в	 жела-
нието	му	да	намери	кадри	
за	своята	дейност.	В	Кари-
ерния	 център	 се	 приемат	
обяви	за	работа	и	стажове	
в	различни	фирми,	синхро-
низират	 се	 съвместните	
дейности	 на	 университета	
с	 фирмите	 –	 организация	
на	презентации,	семинари	
и	 т.	 н.	 Статистиката	 сочи,	
че	 през	 миналата	 учебна	
година	Кариерният	център	

е	 организирал	 по	 едно	
събитие	 почти	 всяка	 сед-
мица.	 Става	 дума	 за	 се-
минар,	 за	 презентация	 на	
фирма	 или	 посещение	 в	
производствено	 предпри-
ятие,	 свързано	 със	 спе-
циалностите	 в	 универси-
тета.	Според	инж.	Иванов	
предприятията	 проявяват	
интерес	 към	 дейността	 на	
Центъра	заради	недостига	
на	 квалифицирани	 кадри	
на	пазара	на	 труда	 в	мо-
мента	 и	 особено	 заради	
глада	за	инженери.
	 На	28	март	университе-
тът	в	Габрово	ще	се	вклю-
чи	в	провежданите	Нацио-
нални	 дни	 на	 кариерата,	
организирани	 в	 Габрово	
от	 Кариерния	 център	 на	
университета	 и	 агенцията	

за	подбор	на	пер-
сонал	 „Джоб	Тай-
гър“.	 Според	 доц.	
Стефан	 Иванов	
университетът	 ра-
боти	 с	 агенцията	
за	 втора	 поред-
на	 година.	 През	
миналата	 година	
успешно	 бяха	 ор-
ганизирани	 Дни	

на	 кариерата	 в	 Габрово,	
а	 тази	 година	 ВУЗ-ът	 се	
включва	 в	 тяхната	 ини-
циатива	 за	 Национални	
дни	 на	 кариерата,	 която	
представлява	 изложения	
в	множество	университети	
от	страната.
	 Дните	 на	 кариерата	 в	
Габрово,	които	ще	се	про-
ведат	 в	 университетската	
библиотека,	са	предназна-
чени	 за	 всички	 студенти,	
тъй	 като	 фирмите	 освен	
предложения	 за	 работа,	
правят	 и	 предложения	 за	
стажове,	 за	 стипендиант-
ски	програми	и	други	фор-
ми	 на	 сътрудничество	 с	
младите	 хора.	 Дните	 на	
кариерата	 не	 са	 само	 за	
студенти,	а	и	за	хора,	кои-

то	са	завършили	универси-
тета	и	искат	да	си	намерят	
подходяща	 работа,	 за	 да	
продължат	 своето	 кариер-
но	израстване.	На	изложе-
нието	се	правят	предложе-
ния	 от	 страна	 на	 водещи	
компании	 в	 България	 не	
само	 от	 Габровския	 реги-
он,	 а	 и	 от	 София,	 Плов-
див	 и	 други	 градове	 на	
страната.	Въпреки	че	 уни-
верситетът	залага	основно	
на	 студенти	 от	 Централна	
България	–	Габровска,	Ста-
розагорска,	 Плевенска	 и	
Ловешка	област,	има	мно-
го	студенти	и	от	Пловдив-
ска	 област	 заради	 бума	
на	 новите	 индустриални	
производства	 през	 по-
следните	години.	Дните	на	
кариерата	 ще	 предложат	
достатъчно	 информация	
на	 студентите.	 Очакват	
се	 специални	щандове	 на	
фирма	 „Нестле“,	 която	 е	
основен	спонсор	на	съби-
тието.	Ще	 участват	 и	още	
23	 компании	 от	 страната,	
които	 ще	 предложат	 въз-
можностите	 си	 за	 работа	
и	стаж	на	студентите.

Дíè íа карèерата ще ñе прîвеäат в ТУ - Гаáрîвî íа 28 мартВîäачè в Севлèевñкî îтíîвî íе зачèтат 
закîíа, шîфèрат ñ äрîãа è алкîхîл
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

23 п  Св.	прпмчци	Никон	и	Лука	Одрински.	(Прежд.	
лит.)	(Вечерта	Малко	повечерие	с	целия	Бого-
родичен	канон	и	акатист).

24 с   Преп.	 Захария.	 Св.	 Артемий,	 еп.	 Солунски	
(Злат.	лит.).

25 н  U 5	 Неделя	 на	 Великия	 пост	 Преп.	 Мария	
Египетска.	Благовещение	(Утреня	и	Злат.	лит.)	
(Всичко	на	празника).

26 п   Събор	на	св.	архангел	Гавриил.	Св.	мчк	Георги	
Софийски,	Стари.

27 в  Св.	мчца	Матрона	Солунска.
28 с   Преп.	 Илари-

он	 и	 Стефан.	
Свщмчци	 Ге-
орги,	 еп.	 За-
горски	 и	 Пе-
тър,	 презв.	
М ъ г л е н с к и .	
Св.	мчк	Енра-
в о т а - Б о я н ,	
княз	 Българ-
ски.	 (Прежд.	
лит.).

29 ч  Преп.	 Марк,	
еп.	 Аретусий-
ски.	 Св.	 Ки-
рил	дякон.

 22 - 29 март

ДВЕРИ НА 
ПРАВОсЛАВИЕтО

	 Архимандрит	 Васиан	
Змеев,	 новият	 представи-
тел	 на	Московския	 патри-
арх	Кирил	 у	 нас,	 пристиг-
на	 в	 София	 и	 се	 срещна	
с	 Негово	 Светейшество	
патриарх	Неофит	в	сграда-
та	 на	 Софийска	 митропо-
лия.	Архим.	Васиан	показа	
на	 Негово	 Светейшество	
указа	 за	 своето	 назнача-
ване	 в	 София,	 подписан	
от	 Московския	 и	 на	 цяла	
Русия	патриарх	Кирил.
	 В	 своето	 приветствие	
към	 Българския	 патриарх	
архимандрит	 Васиан	 зая-
ви:	 „Позволете	 ми	 да	 из-
разя	пред	Вас	и	във	Ваше	
лице	 на	 цялата	Българска	
православна	 църква	 своя-
та	 искрена	 признателност	
и	 дълбоко	 уважение.	 На-

шите	поместни	православ-
ни	 Църкви	 -	 Българската	
и	 Руската,	 са	 свързани	
с	 тесни	 братски	 отноше-
ния	и	обща	солидарност	в	
опазването	 на	 традицион-
ните	 християнски	 ценнос-
ти,	благодарение	на	което	
заедно	 можем	 да	 свиде-
телстваме	 пред	 света	 за	
спасителната	 сила	 на	 на-
шата	 православна	 вяра“.	
В	хода	на	разговора	след	
това	 архимандрит	 Васиан	
изрази	 своето	 желание	 и	
готовност	 да	 развива	 до-
брите	отношения	с	Българ-
ската	православна	църква.
	 На	 20	 март	 архиманд-
рит	 Васиан	 се	 срещна	 и	
с	 руския	 посланик	 у	 нас	
Анатолий	Макаров.
	 Припомняме,	 че	 архи-
мандрит	Васиан	Змеев	бе	
определен	 за	 представи-

тел	 на	Московския	 патри-
арх	 у	 нас	 с	 решение	 на	
Св.	 Синод	 на	 Московска	
патриаршия	 на	 7	 март,	
веднага	 след	 края	 на	 ви-
зитата	на	патриарх	Кирил	
в	София.	 До	 този	момент	
той	 е	 бил	 предстоятел	 на	
подворието	 на	 Московска	
патриаршия	 в	 Минск,	 Бе-
ларус.	Този	пост	той	заема	
от	2014	г.,	когато	е	открито	
такова	 църковно	 предста-
вителство	 в	 беларуската	

столица,	 по	 предложение	
на	 Волоколамския	 митро-
полит	 Иларион	 Алфеев.	
Наблюдатели	 тогава	 от-
белязват,	 че	 това	 реше-
ние	е	необичайно,	защото	
за	 първи	 път	 се	 открива	
представителство	 на	 РПЦ	
(със	 статут	 на	 църковно	
посолство)	 на	 територия	
под	юрисдикцията	на	Мос-
ковска	 патриаршия.	Пред-
стоятелят	 на	 църквата	 в	
Беларус	 е	 патриаршески	

екзарх.
	 В	 решението	 на	 Св.	
Синод	 на	 Московска	 пат-
риаршия	от	7	март	т.	г.	не	
се	съобщава	неговият	пост	
в	Минск	да	е	зает	от	друг	
духовник.
	 Досегашният	председа-
тел	 на	 руското	 подворие	
у	 нас	архимандрит	Филип	
(Василецев)	 вече	 отпъту-
ва	 от	 България.	 Неговото	
ново	 назначение	 е	 в	 ру-
ското	подворие	в	Бейрут.

ДВЕРИ НА 
ПРАВОсЛАВИЕтО

	 С	 благословението	 на	
Сливенския	 митрополит	
Йоаникий	 в	 епархията	 е	
обявен	конкурс	за	деца	на	
тема	„Разкажи	за	добрите	
дела	на	хората“.	
	 Целта	 на	 конкурса	 е	
децата	и	учениците	да	от-
криват	 доброто	 във	 вза-
имоотношенията	 между	
хората	и	да	се	опитват	да	
разкажат	за	това	чрез	ли-
тературата	и	изобразител-
ното	 изкуство.	 Участници	
в	конкурса	могат	да	бъдат	
деца	 и	 ученици	 от	 цялата	
страна	на	възраст	от	5	до	
19	години.
	 Те	 могат	 да	 творят	 в	
следните	раздели:	
	 Първи	 раздел:	 Рисун-
ка.	Какво	е	необходимо:
	 За	 1	 възрастова	 група	
-	от	5	до	8	години	-	формат	
А	4.
	 За	 2	 възрастова	 група	
-	от	9	до	19	години	-	фор-

мат	А	3.
	 Материали:	по	избор.
	 Изпратете	име	и	фами-
лия	на	участника,	на	колко	
години	 е,	 град,	 напечата-
ни	 в	 долния	 десен	 ъгъл	
на	рисунката,	на	гърба	на	
рисунката	горе	вляво	-	те-
лефон	за	връзка	с	родител	
или	ръководител.
	 Всяка	 творба	 да	 има	
заглавие.
	 Максимален	 брой	 от	
един	автор:	две	рисунки.
	 В	този	раздел	могат	да	
участват	и	комикси,	които	
разказват	за	добрите	дела	

на	хората.
	 Втори	 раздел:	 Литера-
тура	-	поезия	и	проза.
	 Участниците	 да	 са	 на	
възраст	от	9	до	19	години.	
Разказите	 или	 стиховете	
да	не	надвишават	две	ма-
шинописни	 страници,	 да	
бъдат	 с	 шрифт	Times	 new	
roman,	12	пункта.	
	 В	 края	 на	 произведе-
нието	трябва	да	стои:	име	
и	 фамилия	 на	 участника,	
на	 колко	 години	 е,	 град,	
телефон	за	връзка	с	роди-
тел	или	ръководител.
	 Всеки	 участник	 може	
да	изпрати	до	две	литера-
турни	творби.
	 Срок	за	изпращане	на	
творбите:	1	юни	2018	г.
	 Адрес	 за	 изпращане	
на	 творбите:	 гр.	 Бургас,	
ул.	 „Александровска”	 №	
149,	 храм	 „Свети	 Иван	
Рилски”.	Получател:	Атана-
сия	 Петрова,	 ръководител	
на	 Неделното	 училище	 за	
деца	и	юноши.

	 Награждаването	на	от-
личените	творби	ще	стане	
на	 10	 юни	 2018	 г.	 от	 16	
часа	 в	 храм	 „Св.	 Иван	
Рилски”	в	град	Бургас.	
	 Жури	от	известни	бур-
гаски	 художници	 и	 писа-
тели	ще	оценява	творбите	
на	участниците.
	 На	площада	пред	храм	
„Св.	Иван	Рилски”	ще	бъде	
организирана	 изложба	 на	
отличените	 творби.	 Тя	 ще	
се	проведе	на	10	юни	2018	
г.	от	14	до	18	часа.
	 Творби	не	се	връщат!
	 Всеки	млад	творец	ще	
получи	 грамота	 за	 учас-
тие.	Резултатите	ще	бъдат	
публикувани	 във	 фейсбук-
страницата	 на	 храм	 „Све-
ти	Иван	 Рилски”	 -	 Бургас,	
а	номинираните	участници	
ще	 бъдат	 уведомени	 по	
телефона.
	 За	 допълнителна	 ин-
формация:	 0886029209	 -	
Атанасия	Петрова.

ДВЕРИ НА 
ПРАВОсЛАВИЕтО

	 На	 13	 март	 в	 книжар-
ницата	 на	 Нов	 български	
университет	 „Център	 за	
книгата”	 се	 състоя	 пред-
ставяне	 на	 Дневниците	
на	 Светейшия	 Български	
патриарх	 Кирил.	 Новото	
издание	 беше	 предста-
вено	 от	 доц.	 д-р	 Весе-
лин	Методиев	и	проф.	д-р	
Христо	 Тодоров,	 заедно	
със	 съставителите	 гл.	 ас.	
д-р	Живко	Лефтеров	и	д-р	
Момчил	Методиев.
	 На	 събитието,	 което	
премина	 в	 непринудена	
атмосфера	 и	 при	 сери-
озен	 интерес,	 присъст-
ваха	 и	 представители	 на	
Българската	 православна	
църква	–	протосингелът	на	

Софийска	 св.	 митрополия	
архим.	 Василий	 (Савов)	 и	
духовният	 надзорник	 на	

Софийска	 епархия	 став-
роф.	ик.	Ангел	Ангелов.
	 Беше	 подчертана	 важ-
ността	 на	 изданието	 и	
беше	оценен	големият	труд	
на	съставителите.	Двамата	
историци,	 д-р	 Лефтеров	 и	
д-р	 Методиев,	 са	 обрабо-
тили	огромен	масив	от	ар-
хиви,	66	архивни	папки,	за	
да	 подберат	 и	 представят	
ценното	 историческо	 на-
следство,	оставено	в	днев-
ниците	 на	 Българския	 па-
триарх	Кирил.	Участниците	
в	 дискусията	 отбелязаха,	
че	 Дневниците	 разкриват	
в	голяма	степен	личността	
на	 патриарх	 Кирил,	 а	 в	
неговите	 коментари	 и	 за-
писки	могат	да	се	намерят	
много	 интересни	 детайли	
за	събития	и	хора	от	она-
зи	епоха.

ДВЕРИ НА 
ПРАВОсЛАВИЕтО

 Подаде оставка и излезе 
на покой от 3 март т. г. най-
възрастният архиерей на Ан-
тиохийската патриаршия. Това 
е 95-годишният митрополит на 
планина Ливан Георгий (Ходр), 
чиято пълна титла е митропо-
лит на Библос и Батрун, а в 
интернет-страницата на епархи-
ята на английски тя е наречена 
„Православна християнска ар-
хиепископия на планина Ли-
ван“.
 Митрополит Георгий е ро-
ден в ливанския град Триполи 
през 1923 г., завършва право 
в Бейрут, създава първото пра-
вославно студентско дружество, 
като през 1943 г. дейно участва 
в движението за освобождение 
от френско колониално господ-
ство, през 1952 г. завършва 
и богословие в православния 
богословски институт „Св. Сер-
гий“ в Париж, а през 1954 г. 
вече е клирик на Антиохийската 
патриаршия. В годините на из-

граждане на независим Ливан 
Православната църква в лицето 
на млади клирици като отец 
Георгий развиват многостранна 
мисия с богослужебен живот и 
проповед, просвета, социално 
дело.
 През 1970 година отец Ге-
оргий е избран за митрополит 
на Библос и Батрун, където 
работи в продължение почти на 
половин век. При заминаването 
си той казва на своите енориа-
ши в храма при пристанището 
на Триполи: „Свещеникът е чо-

век, на когото Бог е възложил 
чрез словото и тайнствата да 
събере Неговите разпръснати 
хора; заповядано му е да се 
утвърждава чрез Евангелието. И 
както е възможно усъвършенст-
ването на пастира, така също 
е възможно усъвършенстването 
на стадото по пътя Господен... 
Господ чрез Своята благодат 
пожела за мене да отида на 
друго място в тази страна, за 
да служи и там на Божия народ. 
А аз все още съм начинаещ в 
пътя на праведността. Вино-
вността на вашия по-малък брат 
е шокираща, затова ви моля да 
ми простите за моята вина и за 
греховете ми“. Митр. Георгий е 
с голям авторитет както в своя-
та страна и църква, така и в 
целия православен свят. В Ли-
ван той десетилетия наред беше 
професор в Бейрут по арабска 
култура, както и по пастирско 
богословие в Православния фа-
култет на университета в Бала-
мант. Отличен проповедник е и 
красноречив оратор.

В Нîв áълãарñкè уíèверñèтет преäñтавèха 
Дíевíèцèте íа Бълãарñкèя патрèарх Кèрèл

Нîвèят преäñтавèтел íа 
Мîñкîвñкèя патрèарх 
прèñтèãíа у íаñ

Кîíкурñ „Разкажè за äîáрèте äела íа 
хîрата” îрãаíèзèра Слèвеíñка мèтрîпîлèя

Най-възраñтíèят мèтрîпîлèт в Аíтèîхèйñка 
патрèаршèя пîäаäе îñтавка íа 95 ãîäèíè
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ДВЕРИ НА ПРАВОсЛАВИЕтО

	 Промените	 в	 Устава	 на	
Сръбската	 църква,	 които	 пред-
стоят	 да	 бъдат	 утвърдени	 на	
Архиерейския	 събор	 през	 ме-
сец	 май,	 будят	 разнопосочни	
и	в	голямата	си	част	–	критич-
ни	 коментари.	 Според	 теолози	
причината	е,	че	работата	върху	
редакцията	на	църковния	устав	
е	 продължила	 две	 години,	 а	
едва	 сега	 -	 два	 месеца	 преди	
събора,	 тези	 проектопромени	
биват	 огласени.	 Сега	 общест-
веното	мнение	е	поляризирано,	
а	реакциите	зависят	от	полити-
ческата	 пристрастност	 на	 ко-
ментаторите,	твърди	богословът	
Деян	Мачкович	 в	 коментар	 за	
вестник	 „Свободна	 Херцегови-
на“.	
	 Най-много	 коментари	 пре-
дизвикват	промените	на	офици-
алното	 название	 на	Сръбската	
патриаршия	 и	 на	 сръбския	 па-
триарх.	Тя	 вече	 ще	 се	 нарича	
„Сръбска	 православна	 църква	
–	Печка	 патриаршия“,	 а	 патри-
архът	 -	 „архиепископ	 на	 Печ,	
митрополит	 на	 Белград	 и	 Кар-
ловац	и	патриарх	на	сръбските	
и	 крайморските	 земи“.	 Досега	
официалният	титул	беше	„архи-
епископ	на	Печ,	митрополит	на	
Белград	и	Карловац	и	патриарх	
сръбски“.

„Патриарх сръбски“ vs „патри-
арх на сръбските и краймор-
ски земи“
	 Тази	промяна	в	официалния	
титул	 на	 Сръбския	 патриарх	
събуди	 много	 притеснения	 в	
Република	 Македония.	 Пред-
вид	 факта,	 че	 Уставът	 регули-
ра	 и	 Охридската	 архиеписко-
пия,	действаща	на	територията	
на	 Република	 Македония,	 се	
създава	впечатлението,	 че	Ма-
кедония	 също	 влиза	 в	 кате-
горията	 „сръбски	 земи“.	 Още	
повече,	 предвид	 допълнението	
„и	крайморски	земи“,	отнасящо	
се	 до	 Черна	 гора.	 Новият	 ус-
тав	открива	епархии	в	рамките	
на	 Охридската	 архиепископия,	
които	 също	 ще	 получават	 фи-
нансиране	 от	 държавата,	 кое-
то	 в	 Македония	 се	 оценява	
като	намеса	в	юрисдикцията	на	
МПЦ.	
	 В	 коментар	 за	 македон-
ското	 издание	 Religia-mk	 се	

отбелязва	 липсата	 на	 шумна	
реакция	от	страна	на	онези	ма-
кедонски	владици,	които	са	ре-
агирали	 най-остро	 срещу	 „бъл-
гаризацията“	 на	 Македонската	
църква	и	срещу	идеята	Българ-
ската	 патриаршия	 да	 признае	
Македонската	 православна	
църква.	 Според	 македонските	
анализатори	изразът	„патриарх	
на	 сръбските	 земи“,	 съчетан	
с	 откриването	 на	 митрополии	
извън	Сърбия,	е	проява	на	шо-
винистични	амбиции.	
	 „Нека	 сега	 Вранишков-
ски,	 който	 влезе	 в	 състава	 на	
Сръбската	 църква	 въз	 основа	
на	 Нишкия	 договор,	 а	 действа	
на	 територията	 на	 суверенна	
и	 независима	 Република	 Ма-
кедония,	 отговори	 на	 своите	
вярващи,	 а	 и	 на	 цялата	 об-
щественост,	 защото	 тази	 тери-
тория	 (Македония)	 не	 е	 вклю-
чена	в	титула	на	патриарха	на	
Сръбската	православна	църква	
...	 или	 по-точно,	 нека	 обясни	
къде	 спада	 Македония	 в	 това	
название	 -	 към	 крайморските	
или	към	сръбските	земи?	Също	
така	 нека	 отговори	 какво	 е	
мястото	на	неговата	автономна	
Православна	 Охридска	 архие-
пископия	и	какъв	статут	има?“,	
пита	 М.	 Николовски	 в	 същото	
издание.
	 Според	 македонски	 медии	
статутът	 на	 Сръбската	 право-
славна	 Охридска	 архиеписко-

пия	 в	 новия	 устав	 се	 прини-
зява	 -	 доколкото	 13	 епархии	
в	 Сърбия	 ще	 получат	 статут	
на	 митрополии,	 а	 техните	 ар-
хиереи	 ще	 имат	 същия	 статут	
-	архиепископ	-	като	Охридския	
архиепископ.	
	 Единственото,	 което	 ще	
различава	 Охридската	 архие-
пископия	 от	 другите	 митропо-
лии	 в	 Сърбия,	 е	 наличието	 на	
синод.	Но	синод	има	и	Черно-
горско-крайморският	 митропо-
лит,	 а	 той	 е	 съставна	 част	 от	
Сръбската	православна	църква.
	 Светият	 Синод	 на	 Маке-
донската	 православна	 църква	
излезе	с	официално	изявление,	
в	 което	определи	промените	в	
сръбския	 устав	 като	 съдържа-
щи	 хегемонистични	 амбиции	 и	
националистически	 претенции	
срещу	 суверенитета	 и	 незави-
симостта	 на	 Република	 Маке-
дония,	 което	е	 груба	намеса	в	
юрисдикцията	на	МПЦ.

Избор на патриарх-епископи-
свещеници
	 Уставът	предвижда	промяна	
в	начина	за	избор	на	патриарх	
-	това	вече	няма	да	става	чрез	
жребий	между	 трима	излъчени	
кандидати,	а	с	гласуване	и	мно-
зинство	от	2/3	от	членовете	на	
Архиерейския	събор.	Богослови	
коментират	 като	 анахроничен	
срока	от	три	месеца	след	ова-
кантяването	на	патриаршеската	

катедра,	 в	 който	 трябва	 да	 се	
проведат	 изборите.	 „Във	 вре-
ме,	 когато	 епископите	 не	 пъ-
туват	 на	 коне	 и	 каруци	между	
епархиите,	изборът	може	да	се	
организира	 много	 по-бързо.	Те	
говорят	всеки	ден	по	телефона,	
има	 и	 нови	 технологии“,	 счита	
Д.	Мачкович.
	 Уставът	засилва	властта	на	
епископа.	 Така	 например,	 от-
носно	 църковен	 съд	 над	 епис-
коп	 уставът	 се	 позовава	 на	
древните	 църковни	 канони	 и	
определя	 той	 да	 се	 извършва	
от	12	епископи.	В	същото	вре-
ме,	в	противоречие	със	същите	
тези	 канони,	 църковният	 съд	
над	 свещеник	 е	 поверен	 само	
на	 един	 епископ	 (докато	 12	
канон	 на	 Картагенския	 събор	
предвижда	свещеникът	да	бъде	
съден	 от	 шестима	 епископи,	
а	дяконът	 -	от	 трима).	На	кли-
риците	 от	 всички	 рангове	 се	
забранява	 да	 критикуват	 епис-
копите.	За	свещениците	е	пред-
видена	 възрастова	 граница	 за	
пенсиониране,	а	за	епископите	
-	не.	На	епископите	е	поверен	
целият	контрол	върху	финанси-
те	 в	 епархията,	 което	 според	
богослови	 е	 предпоставка	 за	
корупция	и	израждане	на	цър-
ковния	живот.
	 За	 епископите	 се	 изисква	
висше	 богословско	 образова-
ние,	 забранява	 се	 ръкополага-
нето	 на	 клирици,	 които	 не	 са	

завършили	 богословски	 факул-
тет	 или	 семинария.	 Поставят	
се	обаче	по-високи	изисквания	
към	 клириците,	 които	 работят	
в	 църковната	 администрация,	
към	архиерейските	наместници	
и	 др.	 -	 за	 тях	 се	 изисква	 по-
висок	 образователен	 ценз,	 по	
възможност	 юридическо	 обра-
зование,	стаж	и	др.
	 Друг	 силно	 коментиран	 въ-
прос	 е	 за	 образуването	 на	
нови	 епархии	 и	 издигането	 в	
ранг	на	митрополии	на	13	епис-
копии.	Предвижда	се	Сръбска-
та	църква	-	Печка	патриаршия,	
да	 има	 41	 епархии,	 които	 ще	
получават	финансова	помощ	от	
държавата	на	основата	на	броя	
енории,	които	обединяват.	Това	
се	 възприема	 като	 опит	 за	
федерализиране	 на	 Църквата,	
което	навява	на	сърбите	лоши	
асоциации	 с	 югославската	 фе-
дерация.	Например,	Черна	Гора	
е	 една	 митрополия,	 а	 Хърват-
ска	 и	 Босна-Херцеговина	 са	
две	 митрополии.	 Митрополия	
е	 и	 Православната	 Охридска	
архиепископия,	 действаща	 на	
територията	на	РМакедония.
	 Относно	 образуването	 на	
митрополии	в	състава	на	СПЦ,	
критиките	 са	 срещу	 неясния	
принцип,	 по	 който	 една	 епис-
копия	става	митрополия	и	сле-
дователно	 по-самостоятелна	 в	
решенията	 си,	 а	 други	 -	 дори	
и	 с	 по-голям	 териториален	 об-
хват,	 остават	 с	 ранг	 на	 епис-
копии.	 Според	 други	 „новите	
престижни	 архиепископски	 и	
митрополитски	титли	отразяват	
не	 само	 лични	 амбиции,	 но	 в	
голямата	 си	 част	 съответстват	
на	новата	политическа	архитек-
тура	на	Балканите“.
	 Зам.	 главният	 редактор	 на	
„Русская	 народная	 линия“	 Па-
вел	 Тихомиров	 изразява	 мне-
нието	 на	 ултраконсервативни	
националистично	 настроени	
среди	в	Русия	и	счита,	че	цел-
та	 на	 промяната	 на	 името	 на	
Сръбската	православна	църква	
е	 тя	 да	 бъде	 „денационали-
зирана“,	 освободена	 от	 ней-
ния	 сръбски	 характер:	 „Целта	
е	вместо	Сръбска	православна	
църква,	 централизирана	 около	
Белград,	да	се	изгради	някаква	
конфедерация	 на	 регионални	
митрополии“.	 Според	 него	 по-
степенно	ще	излезе	от	употре-

ба	 наименованието	 „Сръбска	
православна	 църква“	 и	 ще	 ос-
тане	 само	 Печка	 патриаршия	
–	 което	 ще	 доведе	 до	 десър-
бизирането	 на	 православните	
църкви	 в	 Хърватия,	 Босна	 и	
Херцеговина,	Черна	гора	и	Ко-
сово.
	 На	 същото	 мнение	 са	 и	
някои	националистични	кръгове	
в	Сърбия,	антизападно	настро-
ени,	 които	 виждат	 в	 промени-
те	 в	 църковния	 устав	 опит	 на	
„западните	 страни	 и	 НАТО“	 да	
прокарат	 „мека“	 окупация	 на	
Сърбия,	 като	 лишат	 Сръбската	
църква	 от	 нейната	 функция	 на	
защитник	 на	 сръбската	 нация.	
Тези	 среди	 правят	 паралел	 с	
разпадането	 на	 югославската	
федерация	 през	 1991	 г.,	 което	
може	да	се	случи	и	със	Сръб-
ската	църква,	ако	тя	се	„феде-
рализира“.	Според	тях	тя	ще	се	
превърне	 в	 „поместна	 църква	
без	 национална	 идентичност“.	
„В	 преамбюла	 на	 новия	 устав	
не	 се	 споменава	 нито	 веднъж	
думата	„сръбска“.	Напротив,	го-
вори	 се,	 че	 Църквата	 е	 над	
държавните	 граници.	 ...	 Зали-
чаването	 на	 думата	 „сръбска“	
от	уставите	на	митрополиите	в	
Черна	Гора,	Босна	и	Херцегови-
на	 ще	 спомогне	 за	 завършва-
нето	на	процеса	на	образуване	
на	тези	квази-нации,	а	местни-
те	 църковни	 структури	 ще	 се	
подчиняват	 на	 антисръбското	
държавно	 законодателство“,	
счита	Наташа	Йованович	от	 в.	
„Печат“.
	 Секретарят	 на	 Комисията	
за	редакция	на	устава	на	СПЦ	
прот.	 Велимир	 Цомик	 заяви,	
че	 комисията	 следи	 внимател-
но	 дебатите	 върху	 промените,	
като	 тези	 мнения	 ще	 бъдат	
представени	 на	 Архиерейския	
събор	през	май.	Той	обаче	за-
яви	категорично,	че	внушенията	
за	 „териториални	 промени“	 в	
Сръбската	 църква	 са	 неосно-
вателни.	Издигането	на	редица	
епархии	в	митрополии	няма	да	
доведе	 до	 автономизирането	
им	 -	 синодът	 отново	 ще	 бъде	
само	 един	 и	 ще	 заседава	 в	
Белград.	 „Ще	 има	 само	 един	
св.	 синод	на	СПЦ	и	св.	 синод	
на	Охридската	автономна	архи-
епископия,	 както	 е	 било	 и	 до-
сега.	Но	Църквата	не	трябва	да	
зависи	от	държавните	граници“.

БПЦО „сВ. АМВРОсИЙ 
МЕДИЛАНскИ“ (МИЛАНО)  

	 В	 храма	 на	 Българската	
православна	 църковна	 община	
„Св.	Амвросий	Медиолански“	 в	
северноиталианския	 град	 Ми-
лано	на	18	март,	Неделя	на	св.	
Йоан	 Лествичник,	 беше	 пред-
ставен	новият	юбилеен	сборник	
„Благовестие	 и	 мисия“,	 посве-
тен	на	мисионерското	дело	на	

св.	 братя	 Кирил	 и	 Методий	 и	
св.	 Климент	 Охридски.	 Пред-
ставянето	 беше	 направено	 с	
благословението	на	Западно-	и	
Средноевропейския	 митропо-
лит	Антоний	 от	 доц.	 дякон	 д-р	
Иван	Иванов,	съставител	и	ав-
тор	на	сборника.
	 Светата	Василиева	литургия	
за	този	ден	беше	отслужена	от	
свещ.	 Стефан	 Паликаров,	 ено-
рийски	свещеник	на	общината,		

в	съслужение	с	дяк.	Иван	Ива-
нов.
	 Същата	неделя	беше	отслу-
жена	 и	 великопостна	 вечерня,	
в	която	взеха	участие	предста-
вителите	на	другите	православ-
ни	общини	в	Милано.	Вечерня-
та	 беше	 отслужена	 от	 архим.	
Теофилакт	 Вичос	 от	 Цариград-
ска	патриаршия,	архим.	Амвро-
сий	Макар	от	Руска	православ-
на	 църква	 -	 МП,	 протойерей	
Помпилий	Наку	и	ставрофорен	
иконом	 Траян	 Валдман	 от	 Ру-
мънската	 православна	 църква	
и	дякон	Иван	Иванов.
	 Богослужението	 събра	 бо-
гомолци	от	различни	поместни	
православни	 църкви,	 а	 пес-
нопенията	 се	 изпълняваха	 от	
хора	 към	 руската	 църква	 „Св.	
Амвросий	 Медиолански“	 в	 Ми-
лано.	 По	 традиция	 по	 време	
на	св.	Четиридесетница	всички	
православни	 общини	 на	 тери-
торията	 на	 Милано	 извършват	
всеправославни	 богослужения	
в	храмовете	си.	
	 Свещениците	 от	 поместни-
те	 църкви	 изнасят	 проповед,	
свързана	 с	 определената	 не-
деля	и	чествания	празник.	Тази	
година	 пред	 богомолците	 про-
повядва	 протойерей	 Помпилий	
от	 РумПЦ.	 По-късно	 беше	 ор-
ганизирана	 и	 братска	 трапеза,	
която	 обедини	 „в	 едно	 сърце“	
всички	православни	мигранти	в	
Милано.
	 Това	 беше	 предпоследното	
великопостно	 всеправославно	
богослужение.	 Следващото	 ще	

е	 другата	 неделя	 в	 храма	 на	
Румънската	 православна	 църк-
ва	„Вси	Светии“	в	Монца.

 Представяне на сборни-
ка „Благовестие и мисия“ от 
доц. дякон Иван Иванов

Момент от всеправославна-
та вечерня

Прîтèвîречèвè кîмеíтарè за прîмеíèте в уñтава íа Сръáñката църква

Вñеправîñлавíî áîãîñлужеíèе è 
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църкîвíа îáщèíа в Мèлаíî
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 - Г-жо Сидорова, Ва-
шият колега в Парла-
мента, депутатът от ГЕРБ 
Николай Сираков обвини 
левицата, че умишлено 
дестабилизира държава-
та, как ще отговорите?
	 -	 Никой	 не	 е	 дестаби-
лизирал	 държавата,	 още	
повече	 умишлено.	 Никой	
не	 е	 предприемал	 умиш-
лено	 действие,	 което	 ще	
навреди	 на	 държавност-
та	 в	 България.	 Напротив,	
БСП	 е	 партията,	 която	
нееднократно	 алармира,	
че	 държавността	 и	 пар-
ламентаризма	 в	 България	
са	 погазени,	 включително	
и	 с	 отказа	 на	 министър-	
председателя	 да	 идва	 на	
парламентарен	контрол,	да	
идва	 в	 Парламента,	 с	 на-
чина,	по	който	беше	приет	
и	 Държавният	 бюджет,	 с	
това,	 което	 се	 случва	 и	 в	
парламента,	 и	 в	 държава-
та,	и	едноличните	решения,	
които	се	вземат.	
	 Това,	 че	 БСП	 в	 мо-
мента	 иска	 изясняване	 на	
фактите	 относно	 сделка-
та	 с	 ЧЕЗ,	 която	 засяга	 3	
млн.	 български	 граждани,	
не	 е	 дестабилизация.	 Бъл-
гарските	 граждани	 имат	
нужда	 да	 знаят	 какво	 се	
случва,	 кой	 е	 новият	 ку-
пувач,	 при	 какви	 условия,	
ще	има	ли	повишаване	на	
цените.	 И	 искат	 да	 знаят	
защо	държавата	бяга	от	от-
говорност	 от	 тази	 сделка.	
Това	в	никакъв	случай	не	е	
дестабилизация,	 а	 реални	
неща,	 които	 засягат	 всеки	
един	човек,	който	живее	в	
Република	 България.	 Така	
че	 категорично	 отхвърлям	
обвиненията	 на	 колеги	
от	 ГЕРБ,	 които	 смятат,	 че	
чрез	нашите	действия	дес-
табилизираме	 по	 някакъв	
начин	 държавата.	 А	 твър-
дението,	 че	 организиране-
то	 на	 протести	 е	 като	 да	
рушиш	собствения	си	дом,	
бих	 казала,	 че	 понякога	
във	 всеки	 дом	 има	 нужда	
от	основен	ремонт.	И	счи-
там,	 че	в	нашата	държава	
е	 дошъл	 моментът,	 в	 кой-
то	 той,	 нашият	 общ	 дом,	
трябва	да	бъде	ремонтиран	
основно.	А	 това	 минава	 и	
през	 промяна	 на	 властта.	
Защото	 какво	 по-демокра-
тично	 от	 това	 хората	 да	
излязат	и	свободно	да	ка-
жат,	 че	 искат	 оставка	 на	
едно	 правителство	 или	 че	

са	 против	 определени	 ре-
шения	 на	 управляващите.	
Живеем	 в	 демокрация,	 в	
свободни	 времена,	 в	 кои-
то	 протестът	 е	 форма	 на	
свободно	 изразяване	 на	
личното	 мнение.	 Затова	
имаме	демокрация	от	вече	
29	 години.	 Лошо	 ли	 е,	 ко-
гато	 българите	 свободно	
могат	да	казват	това,	което	
мислят.	Считам,	че	не	е.
 - Другото какво би 
било?
	 -	 Другото	 е	 диктатура.	
Когато	 хората	 ги	 е	 страх.	
Когато	се	говори	по	кафе-
нета	 и	 под	 сурдинка,	 но	
официално	не	се	излиза	с	
мнение	 –	 тогава	 вече	 ста-
ва	страшно.	Когато	нямаш	
право	на	изява	на	личното	
си	 мнение	 за	 това	 какво	
искаш	 да	 се	 случи	 с	 дър-
жавата	 ти.	 Откога	 за	 гос-
пода	 управляващите	 про-
тестът	е	лош?	Само	преди	
няколко	 години	 той	 беше	
форма	на	съпротива,	която	
използваха	 много	 умело.	
Така	че	нито	в	държавата,	
нито	 в	 града	 смятам	 за	
лошо	да	има	протести.	Ще	
напомня,	 че	 преди	 години	
имаше	 проблем	 с	 един	 от	
кварталите	в	Габрово.	Тога-
ва	един	вече	бивш	депутат	
поведе	 протеста	 –	 става	
дума	 за	 Бичкинята	 и	 за	
ТИР-овете,	 ако	 помните.	
Блокирането	 на	 прохода	
Шипка	 фалшива	 новина	
ли	 беше?	 Лош	 протест	 ли	
беше?	 Не.	 Тогава	 защита-
ваха	 правата	 на	 гражда-
ните,	 които	 живеят	 там.	
Сега,	когато	други	 гражда-
ни	 протестират,	 се	 оказ-
ва,	 че	 те	 дестабилизират	
управлението.	Не	може	да	
се	 подхожда	 по	 този	 еле-
ментарен	 начин	 към	 про-
блемите	 на	 хората,	 които	
дават	 сигнал,	 че	 наистина	
има	 проблем.	 Че	 нещо	 не	
е	 както	 трябва.	 Че	 нещо	
трябва	 да	 се	 промени.	 И	
че	може	би	е	време	да	се	
търсят	други	алтернативи	в	
областта,	още	повече,	че	в	
цялата	 държава	 излизаме	
от	един	скандал	и	влизаме	
в	друг,	 от	 един	проблем	в	
друг.	Поради	това	е	нужно	
да	 се	 търси	 диалог.	 Ето	
защо	 поздравявам	 всички	
парламентарно	 представе-
ни	партии,	че	се	обединих-
ме	 около	 създаването	 на	
временната	 комисия,	 коя-
то	 да	 провери	 сделката	 с	

ЧЕЗ.	На	паритетен	принцип	
по	трима	представители	от	
всяка	една	парламентарно	
представена	 политическа	
сила	 станаха	 членове	 на	
тази	 комисия.	 И	 очакваме	
от	 нея	 да	 видим	 какво	 се	
случва	 с	 ЧЕЗ,	 как	 е	 про-
ведена	сделката,	а	там	не-
известните	 са	 невероятно	
много.	 През	 това	 време	
БСП	 продължава	 да	 съби-
ра	подписи	за	разтрогване	
на	 сделката,	 защото	 част	
от	 гражданите	 не	 са	 съ-
гласни	 с	 нея	 и	 искат	 да	
заявят	своята	воля	против	
нея.	Не	виждам	защо	спо-
ред	някои	тази	подписка	е	
несъстоятелна.
 - Имате ли информа-
ция какво става с габров-
ската „Топлофикация“?
	 -	 След	 въпрос	 на	 ко-
легата	Таско	 Ерменков	 до	
министър	 Теменужка	 Пет-
кова	 е	 разпоредена	 про-
верка,	 тъй	 като	 се	 оказа,	
че	 има	 неща,	 които	 не	 са	
както	трябва	в	габровската	
Топлофикация.	 През	 тази	
седмица	 очакваме	 минис-
тър	 Петкова	 да	 дойде	 по	
време	 на	 парламентарния	
контрол	в	НС	и	да	отгово-
ри	в	зала	на	нашето	пита-
не,	свързано	с	визията	на	
държавата	 за	 развитието	
на	 топлофикациите.	 Защо-
то	 освен	 габровската,	 за	
която	всички	си	спомнят	с	
ужаса,	 който	 преживяха	 в	
най-студените	дни	през	ми-
налата	 година	 габровските	
абонати	 на	ТЕЦ-а,	 пробле-
ми	има	още	и	с	Топлофика-
ция	-	Перник,	Варна,	а	и	на	
други	места.	Необходимо	е	

изграждането	 на	 цялостна	
политика	 и	 стратегия,	 тъй	
като	 от	 отговорите	 на	 ми-
нистър	 Петкова	 се	 вижда,	
че	през	последните	години	
габровската	 Топлофикация	
не	е	инвестирала	в	изграж-
дането	 на	 нови	мощности,	
в	 реновирането	 на	 топло-
фикационната	 мрежа	 и	 т.	
н.	Така	че	се	надяваме	да	
се	запознаем	с	визията	за	
развитието	 на	 този	 отра-
съл,	за	да	не	се	окаже,	че	
след	 няколко	 години	 няма	
да	 имаме	 топлофикации,	
което	 ще	 бъде	 проблем	 и	
то	голям.	Затова	алармира-
ме	отсега,	за	да	няма	дру-
га	 зима,	 подобна	 на	 това,	
което	 се	 случваше	 през	
миналата	 година.	 Когато	
потърпевшите	бяха	габров-
ските	 семейства,	 тъй	 като	
не	считам,	че	делото,	кое-
то	заведе	Община	Габрово	
срещу	 ТЕЦ-а,	 удовлетвори	
габровци.	 Доколкото	 си	
спомням,	 решението	 беше	
от	 сметките	 им	 да	 бъдат	
приспаднати	някакви	мини-
мални	суми,	които	по	ника-
къв	 начин	 не	 компенсират	
зимното	студуване.	А	те	из-
студуваха	зимата	и	накрая	
платиха	 огромните	 сметки.	
Затова	сега	искаме	навре-
ме	 да	 бъде	 поставен	 този	
въпрос,	 за	 да	 може	 през	
следващата	 зима	 да	 има	
спокоен	 отоплителен	 се-
зон.	
	 И	 тъй	 като	 получавам	
обвинения,	 че	 имитирам	
заинтересованост,	ще	кажа	
само,	че	към	момента	съм	
поставила	 казуси,	 свърза-
ни	с	четирите	общини,	кои-

то	 съм	 получила	 от	 хора,	
живеещи	 в	 тях.	 Работила	
съм	 само	 по	 казуси,	 кои-
то	 хората	 от	 областта	 са	
ми	 поставили.	 На	 всички	
тях	 съм	 се	 опитвала	 да	
търся	решения	и	мисля,	че	
при	 някои	 сме	 постигнали	
добри	 резултати,	 което	 е	
вследствие	 на	 сериозна	 и	
задълбочена	 работа.	 Така	
че	не	приемам	обвинения-
та,	 отправени	 към	 мен	 от	
страна	 на	 ръководството	
на	ГЕРБ	в	Габрово.
 - В последните седми-
ци в Габрово ескалира ет-
ническо напрежение, как 
ще го коментирате? Съ-
ществуват и обвинения, че 
БСП ги разпалва?
	 -	Вие	разбирате	ли,	че	
когато	 в	 Габрово	 се	 поя-
ви	проблем,	по	който	БСП	
вземе	 отношение	 и	 заеме	
страната	 на	 гражданите,	
ние	изведнъж	ставаме	под-
стрекатели,	 разпалваме	
напрежение	 и	 създаваме	
едва	ли	не	дискомфорт	на	
управляващите.	 Този	 про-
блем	 го	 има	 и	 който	 не	
го	 вижда,	 означава,	 че	 си	
затваря	очите	и	се	прави,	
че	 той	 не	 съществува.	 И	
прехвърля	 вината	 другиму.	
Разходете	 се,	 господа	 уп-
равляващи,	по	габровските	
улици,	отидете	в	един	квар-
тал	 и	 попитайте	 имат	 ли	
габровци	 проблем	 с	 ром-
ското	 население.	 Вървете	
нагоре	по	ул.	„Никола	Вой-
новски“,	 излезте	 от	 каби-
нетите,	вижте	какво	става.	
Идете	 на	 ул.	 „Ген.	 Нико-
лов“	 и	 разберете	 има	 ли	
там	ромско	гето	или	няма.	
Не	само	да	говорим	колко	
красив	град	е	Габрово.	Да,	
красив	и	уютен	е.	Но	има	
и	 проблем,	 който	 трябва	
да	бъде	разрешен.	Нашето	
предложение	 беше	 да	 се	
проведе	 извънредно	 засе-
дание	 на	 ОбС,	 на	 органа,	
който	генерира	политиката	
в	тази	община,	за	да	бъдат	
намерени	 оптималните	 ре-
шения.	Не	знам	защо	тол-
кова	 управляващите	 ги	 е	
страх	от	извънредно	засе-
дание	на	ОбС,	защо	толко-
ва	не	искат	да	се	чуе	мне-
нието	на	габровци,	както	и	
на	самите	33-ма	общински	
съветника,	 които	 са	 приз-
вани	да	потърсят	решение.	
Нима	не	може	днес,	когато	
има	 напрежение	 в	 града,	
да	се	проведе	извънредна	
сесия	 на	 ОбС,	 за	 да	 се	
намери	път	за	туширане	на	
това	напрежение.	
	 От	 кмета	 на	 Община	
Габрово	 ние	 очакваме	
предложение	 за	 решение	
на	 проблема,	 а	 не	 обви-
нения	към	опозицията,	 че	
използвала	ситуацията,	че	
говорела	политически	или	
нещо	друго.	Опозицията	е	
за	това	да	казва	какви	са	
проблемите	и	да	ги	посоч-

ва.	 Нашето	 предложение	
е	да	намерим	решение.	Те	
бягат	от	такова	предложе-
ние	и	 казват,	 че	 проблем	
няма.	 Но	 той	 съществу-
ва.	 Роми	 в	 града	 има	 и	
гражданите	 го	 показват.	
Габровци	са	изключително	
търпеливи	 хора	 и	 след	
като	те	скочиха,	означава,	
че	проблем	наистина	има.	
Хората	идват	и	ми	разказ-
ват	как	са	им	вадили	нож,	
как	са	ги	заплашвали.	Въ-
просът	 е	 какви	 решения	
ще	 се	 вземат	 и	 по	 какъв	
начин	 този	 проблем	 ще	
бъде	 решен,	 всичко	 оста-
нало	е	кризисен	пиар.	
	 Но	 проблемът	 е	 ос-
вен	 че	 има	 роми	 и	 че	
другата	 седмица	 ще	 бъде	
предложено	 едно	 учили-
ще	да	бъде	закрито.	Едно	
училище,	 в	 което	 се	 ин-
вестират	 над	 един	 мили-
он	 и	 половина	 лева,	 за	
да	 бъде	 създадена	 добра	
среда	 за	 учениците.	 За	
кои	 ученици,	 питам,	 съз-
даваме	добра	среда,	след	
като	 предлагате	 то	 да	 се	
закрива.	 Да	 не	 говорим,	
че	 някой	 излиза	 и	 казва:	
„Всички	 са	 виновни	 през	
годините“.	Този	път	не	сте	
прави,	господа	управлява-
щи.	Десет	години	в	Габро-
во	управлява	ГЕРБ.	В	по-
следните	 години	 с	 мно-
зинство	 в	 ОбС.	 Поне	 пет	
години	 ние	 питаме	 какво	
става	с	ОУ	„Цанко	Дюста-
банов“.	 Преди	 10	 години	
учениците	там	бяха	200.	В	
момента	са	74.	През	тези	
пет	 години	на	мои	въпро-
си	 ми	 беше	 отговаряно,	
че	в	момента	се	подготвя	
супер	 иновативно	 реше-
ние,	 което	 ще	 изненада	
всички	и	което	ще	напра-
ви	 училище	 „Цанко	 Дю-
стабанов“	 супер	 привле-
кателно.	 Преди	 година	 и	
два	месеца	г-жа	Христова	
заяви:	 „Няма	 да	 допус-
на	 ОУ	 „Цанко	 Дюстаба-
нов“	да	бъде	закрито“.	За	
10	 години	 това	 училище	
се	 съсипа	 пред	 очите	 на	
всички.	 Години	 наред	 ние	
алармираме,	 че	 там	 има	
проблеми.	 И	 изведнъж	 –	
няма	деца.	Тези	деца	няма	
да	 дойдат	 сами.	 Сегре-
гирано	 било	 училището.	
А	 къде	 ще	 отидат	 тези	
деца,	къде	ще	ги	пратим?	
В	 кварталните	 училища?	
Пак	 в	 кварталите,	 че	 да	
може	следващите	закрити	
училища	 да	 са	 те?	 Мно-
го	 отдавна	 трябваше	 да	
се	мисли	по	този	въпрос.	
Още	 когато	 гласувахме	
слетите	паралелки,	когато	
финансирахме	 маломерни	
паралелки.	Кой	е	виновен	
–	 този,	 по	 чието	 време	
там	са	били	200	деца?	
 - ОбС приема дълго-
срочните програми, свър-
зани със здравеопазва-

не, образование, култура. 
Нима дългосрочната про-
грама, свързана с обра-
зованието, предвиждаше 
закриване на училища?
	 -	През	2011	г.	е	приета	
стратегия	 за	 развитие	 на	
образованието	 в	 Габрово.	
Тогава	кмет	е	бил	Николай	
Сираков.	В	тази	стратегия	
няма	и	дума	за	закриване	
на	училища,	в	нея	отноше-
нието	 към	 „Цанко	 Дюста-
банов“	 въобще	 не	 е	 тако-
ва,	 каквото	е	 към	днешна	
дата.	Защо	не	се	изпълни-
ха	 предписанията	 на	 тази	
стратегия.	Или	беше	приет	
поредният	 документ,	 оста-
нал	да	събира	прах	някъде	
по	 чекмеджетата.	 И	 сега	
да	 излизат	 и	 да	 казват,	
че	 всички	 сме	 виновни,	
не	 съм	 съгласна.	 Лично	
аз	 и	 моите	 съпартийци,	
които	алармирахме	от	тол-
кова	години,	вина	нямаме.	
Вина	 имат	 тези,	 които	 си	
затваряха	 очите.	 И	 които	
предлагаха	да	правим	сле-
ти	паралелки	-	трети	и	чет-
върти	клас	да	учат	заедно.	
Нима	 не	 виждаха	 накъде	
отива	 това	 училище?	Още	
помня	юбилея	на	ОУ	„Цан-
ко	 Дюстабанов“	 преди	 5	
години	 в	 присъствието	 на	
заместник-кмет	на	Община	
Габрово	 и	 представители	
на	 общинска	 администра-
ция	и	тогава	водихме	раз-
говори,	 че	 трябва	 да	 се	
направи	 всичко	 възможно	
това	 прекрасно	 училище	
да	бъде	спасено.	Днес	из-
лизаме	 с	 предложение	 да	
го	 закрием.	А	 къде	 отиват	
парите	 от	 оптимизацията	
на	училищната	мрежа?
	 Вече	е	тръгнала	подпи-
ска	за	запазването	на	учи-
лището.	Групата	съветници	
от	 БСП	 в	 ОбС	 и	 лично	
аз	 ще	 се	 опитаме	 да	 на-
правим	 всичко	 възможно,	
използвайки	 всички	 зако-
нови	 мерки	 и	 правомо-
щията,	 които	 имаме,	 то	
да	бъде	запазено.	Защото	
това	 училище	 е	 наистина	
невероятно	–	с	прекрасни	
преподаватели	 и	 ученици.	
Убедена	 съм,	 че	 с	 малко	
повече	 усилия	 и	 желание	
от	страна	на	общинска	ад-
министрация	това	училище	
може	 да	 бъде	 спасено.	
Искам	да	напомня,	че	ако	
закрият	 ОУ	 „Цанко	 Дю-
стабанов“,	 това	 ще	 бъде	
четвърто	 по	 ред	 училище,	
което	 ще	 затвори	 врати	
през	 мандатите	 на	 ПП	
ГЕРБ.	 Като	 се	 започне	 от	
училище	„Христо	Смирнен-
ски“,	 „Никола	 Войновски“,	
училището	в	село	Яворец,	
сега	 –	Трето	основно,	 кое	
ще	 бъде	 следващото	 за-
крито	 училище,	 господа	
управляващи?	 Защото	 с	
тази	 безхаберна	 политика	
ще	 има	 и	 други	 закрити	
училища.

Крèñтèíа Сèäîрîва: „Опîзèцèята е, за äа казва прîáлемèте”
стЕФкА БУРМОВА

 През миналата седмица депутатът от ПП ГЕРБ Николай 
Сираков обвини БСП, че „умишлено дестабилизира държавата 
чрез бунтове, протести и манипулации“, а лидерът на упра-
вляващата партия в Габрово Добромир Проданов заяви, че 
„БСП имитира заинтересованост по важни за региона въпро-
си“. Наистина ли левицата умишлено се опитва да създава 
напрежение, да дестабилизира държавата чрез бунтове, про-
тести и манипулации, отговор на тези, а и на други въпроси 
потърсихме от народния представител от БСП Кристина 
Сидорова.

В	 нея	 се	 настоява	 кметът	
Таня	Христова	да	запознае	
и	 информира	 общинските	
съветници,	 а	 чрез	 тях	 и	
гражданите,	за	намерения-
та	и	визията	по	поставени-
те	въпроси.
	 За	 свикването	 на	 из-
вънредното	 заседание	 се	
подписаха	 общо	 десет	 об-
щински	 съветници	 от	 раз-
личните	 групи	 и	 партии	 в	
габровския	 Общински	 съ-
вет,	 които	 изразиха	 пози-
ция	и	желание	да	бъде	тър-
сено	решаване	на	пробле-
мите.	 За	 да	 бъде	 събран	
обаче	Общинският	съвет	в	
Габрово,	 бяха	 необходими	
11	подписа.
	 За	първата	от	мерките	
по	 отношение	 на	 бъдещо-
то	 развитие	 на	 образова-
телната	 инфраструктура	 в	

Габрово	на	среща,	състоя-
ла	 се	 в	 началото	 на	март	
т.	г.,	стана	ясно,	че	кметът	
на	 Габрово	Таня	 Христова	
ще	предложи	на	следващо-
то	 редовно	 заседание	 на	
ОбС	 -	 Габрово	на	 29	март	
ОУ	„Цанко	Дюстабанов“	да	
бъде	закрито.
	 „В	 разрез	 с	 всички	
досегашни	 декларации,	
изказвания,	 заявени	 на-
мерения	 и	 обещания	 на	
кмета	 на	 Габрово	 извед-
нъж,	без	всякакви	смисле-
ни	 аргументи	 бе	 внесено	
предложение	за	закриване	
на	 училището,	 което	 към	
днешна	 дата	 усилено	 се	
ремонтира	 и	 има	 реален	
потенциал	 да	 бъде	 съхра-
нено“,	 коментира	 още	 Ни-
колай	Григоров.
	 Съветниците	от	БСП	не	
са	съгласни	с	този	подход	

на	 кмета	Таня	 Христова	 и	
докрай	ще	търсят	възмож-
ност	 ОУ	 „Цанко	 Дюстаба-
нов“	да	не	бъде	закрито.
	 „Ще	 търсим	 и	 разчи-
таме	 на	 мнението	 и	 под-
крепата	на	обществеността	
в	 Габрово	 за	 тези	 наши	
действия“,	 заяви	 още.	
Той	 уточни,	 че	 въпросите,	
свързани	 с	 интеграцията	
на	малцинствените	групи	в	
община	Габрово,	възникна-
лите	проблеми,	визията	за	
тяхното	справедливо	реша-
ване	в	краткосрочен,	сред-
носрочен	 и	 дългосрочен	
план,	 както	 и	 конкретните	
мерки	 за	 успокояване	 на	
възникналото	 напрежение	
през	 последните	 дни	 ще	
бъдат	най-важната	част	от	
дейността	 на	 съветниците	
от	 левицата	 през	 следва-
щите	седмици.

Дори	 с	 цената	 на	 мира,	
сигурността	и	спокойствие-
то	 в	 нашия	 град.	Ако	 бяха	
истински	 заинтересовани,	
правилникът	 им	 позволя-
ва	 да	 внесат	 предложение	
по	 въпроса,	 което	 да	 се	
разгледа	в	комисиите	и	на	
заседание,	а	не	да	събират	
подписки“,	 се	 казва	 още	 в	
позицията	 на	 общинските	
съветници	от	ГЕРБ-Габрово.
По	 думите	 на	 общинските	
съветници	от	ГЕРБ-Габрово,	
закриването	 на	 ОУ	 „Цанко	
Дюстабанов“	 вече	 е	 нало-
жително	 и	 причините	 за	
това	 са	 комплексни	 –	 за-
конът	 въвежда	 забрана	 за	
образователна	 сегрегация,	
а	 в	 това	 училище	 от	 59	
деца	само	 10	 са	 с	майчин	
език	български.	Освен	това	
всички	 паралелки	 са	 ма-
ломерни	 с	 по	 9-10	 деца,	 а	
резултатите	 на	 учениците	
са	 на	 значително	 по-ниско	
ниво	 от	 другите	 училища.	
„На	 град	 като	 Габрово,	 в	
който	жителите	 от	малцин-
ствен	 произход	 са	 далеч	

по-малко	от	 други	 градове,	
не	 му	 прилича	 да	 има	 се-
грегирано	 училище,	 което	
е	 предпоставка	 за	 ниско	
качество	 на	 образование,	
което	 води	 след	 себе	 си	
други	 негативни	 тенденции	
като	 бедност,	 малолетно	
родителство,	 социално	 из-
ключване“,	 мотивират	 се	
общинските	 съветници	 от	
ГЕРБ.	 Относно	 създалото	
се	 напрежение	 в	 града	 и	
социалните	 мрежи	 заради	
слухове	 за	 заселване	 на	
роми	в	Габрово,	общински-
те	 съветници	 от	 ГЕРБ	 при-
зовават	жителите	на	 града	
към	разум	и	критичност	по	
отношение	на	чутото	и	раз-
пространяваното.	
	 „Всеки,	 който	 се	 зами-
сли,	 би	 разбрал,	 че	 няма	
механизъм,	 чрез	 който	
хора,	независимо	от	етноса	
си,	да	бъдат	заселвани	или	
изселвани	от	дадено	място.	
Всеки,	независимо	от	етно-
са	 си,	 има	 право	 на	 сво-
бодно	движение	и	никой	не	
може	 да	 го	 спре.	Ако	 има	
увеличение	 на	 ромската	

общност,	 то	това	се	дължи	
на	 естествения	 й	 прираст	
и	на	 това,	 че	 Габрово	ста-
ва	 привлекателен	 за	 жи-
вот	 град.	 Всеки,	 който	 се	
замисли,	 би	 разбрал,	 че	
никой	 кмет,	 освен	че	няма	
механизъм,	 с	 който	 да	 го	
направи,	 няма	 и	 полза	 от	
това.	 Напротив,	 би	 поне-
съл	 само	негативи,	 защото	
би	 изгубил	 подкрепата	 на	
съгражданите	 си.	 Затова	 и	
подозираме,	 че	 слуховете	
за	 умишлено	заселване	на	
роми	в	Габрово	са	 тенден-
циозно	 разпространени	 и	
целят	 уронване	 престижа	
на	 кметската	 институция“,	
се	 казва	 в	 позицията	 на	
общинските	 съветници	 от	
ГЕРБ.	Те	припомниха	данни-
те,	обявени	от	кмета,	че	от	
всички	536	общински	жили-
ща	само	82	от	 тях	се	оби-
тават	от	ромски	семейства,	
което	означава,	че	остана-
лите	роми	в	града	са	наста-
нени	под	наем	предимно	в	
частни	 имоти.	 Съветниците	
уточниха,	 че	 получаването	
на	 адресна	 регистрация	 в	

Габрово	 става	 само	 срещу	
нотариален	акт	за	собстве-
ност	или	договор	за	наем.	
	 Общинските	 съветници	
от	 ГЕРБ	 припомниха	 и	 но-
вите	 условия	 за	 настаня-
ване	 в	 общински	 жилища,	
които	са	приети	в	нова	на-
редба,	 която	 влезе	 в	 сила	
от	1	март	тази	година.	Спо-
ред	нея	право	на	общинско	
жилище	 имат	 хора,	 които	
са	жители	на	Габрово	пове-
че	от	10	години,	което	озна-
чава,	че	новопристигнали	в	
града	 не	 могат	 да	 получат	
общинско	 жилище.	 Общин-
ските	 съветници	 от	 ГЕРБ	
призоваха	още	отговорните	
институции	 да	 следят	 за	
реда	и	спазването	на	пра-
вилата	 от	 всички	 гражда-
ни.	 Те	 призоваха	 партиите	
към	повече	отговорност	за	
сигурността	 и	 спокойстви-
ето	 на	 гражданите,	 да	 не	
употребяват	темата	за	пар-
тийни	дивиденти,	да	не	под-
хранват	напрежение	между	
хората,	 защото	 последици-
те	от	това	могат	да	се	ока-
жат	непредсказуеми.	
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всеки ден в ново издание

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.
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.
разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.

Еко брикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 23]
нарЯзани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 11]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [33, 8]

„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - тел. 0889/632-
740. [11, 6]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 5]
ДърВа на чували, 5 лева/
броя, се продават на тел. 
0988/816-628 [10, 3]
букоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 4 лв./чу-
вал, се продават на тел. 
0899/195-494. [9, 3]
гоТоВи ДърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 2]
цЕпЯ ДърВа - тел. 
0896/926-407. [6, 2]

нощуВки
нощуВки В топ център се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 14]
нощуВки В центъра се предлагат на тел. 0878/515-
080. [17, 9]

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 25]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справ-
ки на тел. 0886/332-968. 
[33, 19]
пЕкарна „николоВи“ 
търси майстор сладкар. 
Справки на тел. 0897/920-
760. [11, 11]
МЕхана Търси да на-
значи готвач/ка и помощ-
ник-готвач/ка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 11]
ФирМа Търси мебелист. 
Тел. 0898/626-781 [24, 
11]
ФирМа Търси техниче-
ски грамотен работник. 
Заплащане по договаряне. 
Справки на тел. 0888/228-

639. [11, 9]
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, 9]
бЕнзиносТанциЯ Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 9]
„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, 9]

заплаТа оТ 2000 лВ. 
До 3000 лВ. за гла-
ВЕн инжЕнЕр лЕЯр-
но произВоДсТВо. 
канДиДаТъТ ТрЯбВа 
Да иМа образоВа-
ниЕ МЕТалообра-
боТка. изисквания: 
Да може да научава и 
прилага технологични 
новости в производ-
ството. Да организира 
и ръководи работата в 
производствен участък 
с общо около 30 чове-
ка. За повече инфор-
мация: тел. 0887/788-
721, е-mail: si54380@
gmail.com. Месторабо-
та: гр. Габрово, Север-
на индустриална зона. 
[2, 2]

„ВЕгЕа“ ооД търси слу-
жител за работа на под-
лепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [9, 7]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 

тел. 0898/431-016. [25, 7]
ТърсЯ проДаВач-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 6]
ТърсиМ жЕна до 65 го-
дини за гледане на двама 
стари хора с цел унасле-
дяване. Справки на тел. 
066/99-22-44. [6, 6]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[11, 5]
“ЯнТра ТранспорТ“ АД 
търси да назначи на по-
стоянен трудов договор 
шофьор на автобус. Теле-
фон за контакт: 0888/985-
412. [5, 3]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 3]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси да 
назначи общи работни-
ци. Справки на телeфон 
0898/466-881, от 09.00 
до 17.00 часа. [5, 3]
каМЕриЕрка и серви-
тьорка се търсят на тел. 
0888/383-125. [5, 3]
болноглЕДачка за лежа-
що болен мъж се търси на 
тел. 0885/689-519. [5, 2]

каФЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси помощник-кух-
ня. Може и млад пенси-
онер. Справка в кафето 
на ул. „Априловска“ 10. 
[7, 2]

ФирМа „МЕгасТрой 
2014” ЕооД Търси 
Да назначи кра-
нисТ на кулокран 
със сЕрТиФикаТ. 
Повече информация 
на тел. 0877/270-191. 
[12, 1]

жЕна или мъж за рабо-
та в областта на селски 
туризъм се търси на тел. 
0886/070-325. [3, 1]
каФЕ „МиТи“ в кв. Мла-
дост набира сервитьорки и 
готвачки. Справки на тел. 
0886/569-739. [5, 1]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
грижа за възраст-
ни и болни хора пред-
лага лицензирана фирма 
ДП „Супорт“ ООД - тел. 
0877/493-060, 066/800-
718 [20, 11]

аВТоМобили проДаВа
пЕжо 206 - 2004 г., в от-
лично състояние, се про-
дава на тел. 0876/225-
340. [6, 3]
рЕно сцЕник - дизел, 
с ГО, винетка, 2002 г., 
на цена по договаря-
не се продава на тел. 
0882/070-645. [3, 3]
ФорД ФиЕсТа, 1.4, 1991 
г., газ-бензин + ком-
плект джанти, цена: 400 

лв., се продава на тел. 
0890/104-496. [9, 1]
ТойоТа корола - бен-
зин, с винетка, за 750 
лева се продава на тел. 
0886/237-588. [2, 1]

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 17]сТроиТЕлсТВо

чисТЯ ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
кърТи и пробива - 
0897/832-363
изгражДа ТЕраси, кърти 
панел, всички вътрешни и 
външни ремонти и алпини-
сти - тел. 0897/931-088. 
[15, 14]
улуци, капаци, поправ-
ка на покриви, дренаж - 
0882/279-749. [10, 6]

ФирМа събарЯ, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637. [22, 8]
събарЯнЕ, почисТВанЕ - 
тел. 0892/339-132. [22, 6]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 3]
рЕМонТ на циглени 
покриви,направа на нови, 
саниране, хидроизолация, 
улуци и други– 0895/81-
05-04. [5, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 

0887/040-471.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване 
- тел. 0898/569-486. [22, 
10]
гипсокарТон, шпак-
лоВка - тел. 0899/520-
038. [17, 3]
ФаЯнс, ТЕракоТа, шпак-
ловки, топлоизолация - 
тел. 0886/236-277. [5, 2]
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 1]

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, 9]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
21]

ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]

коМпЮТри
инсТалациЯ и ремонт 

на компютри. Продажба на 
компютри втора ръка. Тел. 
0888/410-117.

услуги
коВач - тел. 0892/775-
774.
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета по алпий-
ски способ (АЛПИНИСТ). 
Ето и нашия интернет сайт: 
www.arborist-bg.com. Теле-
фон за връзка: 0884/942-
942. [22, 18]

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

проДаВа МаТЕриали
цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 8]
цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 

6]

проДаВа 
обзаВЕжДанЕ
пЕралнЯ, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-
нова, съдомиялна, телеви-
зор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 8]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. Продава тел. 
0895/752-838. [22, 8]
коТЕл за етажно парно се 
продава на тел. 0889/744-
105. [2, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. [22, 
8]
ЕлЕкТропасТир сЕ купу-
ва на тел. 0894/099-677. 
[11, 7]
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „ка-
питан Дядо Никола“.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични суро-
вини купува всякакви же-
леза - тел. 0896/183-637. 
[22, 8]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал се предла-

га на тел. 0893/511-154. 
[22, 11]
ЕВТин ТранспорТ с бус 
- 0.40 лв./км, се предла-
га на тел. 0894/004-045. 
[15, 5]

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 - 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 - 0876/735-596. 
[22, 14]

иМоТи проДаВа
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент с ел. уреди и 
локално парно се прода-
ва на тел. 0885/964-315. 
[29, 23]
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [22, 13]
ЕДносТаЕн апарТа-
МЕнТ на колелото, 4 
етаж, без асансьор, ТЕц, 
тухла, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0899/226-175. [15, 13]
апарТаМЕнТ В центъра 
- 59 кв. м,  продава тел. 
0899/096-381. [11, 9]
къща В кв. Бойка-
та се продава на тел. 
0898/803-414. [11, 3]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в кв. Младост, 
сменена дограма, изола-
ция, се продава на тел. 
0879/009-792. [6, 3]
къща - 160 кв. м, ма-
сивна, в село Жъл-
теш се продава на тел. 
0895/933-458. [2, 1]

разрабоТЕн обЕкТ за 
бързо хранене (дюнер, 
палачинки) на шиваров 
мост се продава на тел. 
0890/202-546, 0877/778-
291. [5, 1]
апарТаМЕнТ проДаВа 
0894/23-24-25. [3, 1]

иМоТи 
ДаВа поД наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 9]
обЕкТ на бул. „Мо-
гильов“ 32 (Еса) се 
дава под наем на тел. 
0878/709-487, след 19.00 
часа. [11, 9]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 6]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. Инфор-
мация на тел. 0896/489-
512. [11, 6]
аВТоМиВка ДаВа под 
наем 0895/710-934. [5, 3]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [3, 2]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0896/640-763. [7, 1]

запознансТВа
пЕнсионЕр Търси неангажирана жена за съжител-
ство в малко стопанство - 0877/243-413. [7, 3]
ВДоВица на 75 години търси мъж на подходяща 
възраст, да не пуши и пие, за сериозна връзка. Тел. 
066/85-10-11, вечер. [5, 3]
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 - Честита придобивка! 
Какво е чувството да при-
тежаваш такъв автомоби-
лен звяр?
	 -	 Бих	 казал,	 че	 все	
още	 не	 съм	 осъзнал	 ця-
лостно	 ситуацията.	 Най-
малкото,	аз	тази	кола	още	
не	 съм	 я	 карал.	 Преди	
няколко	 месеца,	 когато	
ходихме	 за	 пръв	 път	 в	
Испания,	 за	 да	 я	 тества-
ме,	 карах	 една	 от	 колите	
на	производителя.	Нашата	
кола	е	нова.	В	наше	при-
съствие	 бяха	 направени	
само	няколко	ръна	на	ди-
ното	за	настройки.	Така	че	
тази	 машина	 не	 е	 карана	
все	още.	
 - Как реши, че това 
трябва да бъде твоята 
кола и как се стигна до 
придобиването й?
	 -	 От	 няколко	 години	
коментираме	 подобен	 тип	
автомобил.	 Наблюдавахме	
старите	 модели	 на	 този	
производител,	 които	 са	
№	 1	 в	 страните	 от	 Юго-
западната	 част	 на	 Евро-
па	 -	 Испания,	 Франция,	
Италия,	 Португалия	 и	 др.	
Стигнахме	 до	 извода,	 че	
това	 е	 много	 бърза	 кон-
цепция,	 която	 даже	 при	
слабите	 варианти,	 стари-
те	 модели,	 е	 доста	 добре	
изчислена	 и	 направена,	 и	
побеждава	 много	 по-мощ-
ни	 автомобили,	 които	 все	
пак	са	класически	модели	
-	 „Мицубиши“,	 „Субару“	 и	
др.	 Побеждава	 ги	 и	 то	 с	
доста	големи	разлики	в	ге-
нералното	класиране.	Това	
ме	 респектира	 и	 започ-
нах	 да	 наблюдавам	 тези	
машини	 по-сериозно.	 Не	
бях	 напълно	 сигурен,	 че	
атмосферни	автомобили	от	
този	тип,	които	са	по	200-
220	конски	сили,	ще	могат	
да	 бъдат	 наистина	 конку-
рентни	 на	 „Мицубиши“-та,	
някой	 от	 които	 са	 по	 800	
коня.	 След	 това	 проучих	
нормативните	документи	 у	
нас	 и	 установих,	 че	 спо-
ред	действащия	правилник	
в	 България	 не	 може	 да	
бъде	 допуснат	 такъв	 тип	
автомобил,	 по	 простата	
причина,	 че	 той	 е	 произ-
веден,	 как	 да	 се	 изразя,	
сам	 за	 себе	 си	 -	 прото-
тип	с	 тръбна	 конструкция,	
който	 не	 е	 от	масов	 про-
изводител.	 Иначе	 казано,	

това	 не	 е	 кола	 за	 пътя.	
А	 действащото	 правило	 в	
България,	 което	 е	 много	
абсурдно	и	може	би	е	ос-
танало	от	соц.	времената,	
е,	че	състезателните	авто-
мобили,	за	да	бъдат	допус-
нати	до	участие,	трябва	да	
бъдат	направени	на	базата	
на	 четириместен	 автомо-
бил.	 Човек,	 ако	 се	 зами-
сли	обаче,	примерно	едно	
„Ферари“,	 едно	 „Порше“,	
едно	 „Ламборгини“,	 раз-
бира	 се,	 това	 са	 много	
високобюджетни	 коли	 и	
аз	 ги	 давам	 просто	 като	
пример,	също	не	могат	да	
участват	 в	 нашия	 шампи-
онат.	 Много	 по-елемента-
рен	пример	е	една	„Хонда	
S2000“	 или	 „Хонда	 CRX-	
Targa“	 втора	 генерация,	
която	 е	 много	 достъпна	
кола	и	е	абсолютно	съща-
та	 като	 „Хонда	 Сивик“,	 с	
тази	разлика,	че	е	с	мал-
ко	 по-различна	 визия	 и	 е	
двуместна.	Тези	автомоби-
ли	 също	 излизат	 от	 въз-
можността	 да	 се	 състеза-
ват	у	нас,	а	реално	те	са	
спортни	автомобили,	те	са	
произведени	 като	 такива.	
Оказва	се,	че	у	нас	спорт-
ни	автомобили	не	могат	да	
бъдат	 развивани.	 Започ-
нах	 разговори	 с	 хора	 от	
федерацията	и	по-специал-
но	с	шефа	на	техническата	
комисия	 и	 коментирахме	
с	 него	 какво	 трябва	 да	
бъде		направено,	за	да	се	
промени	 статуквото.	Него-
вото	мнение	 беше,	 че	 на-
шите	трасета	не	отговарят	
на	изискванията,	които	са	
на	 Запад,	 и	 затова	 не	 се	
допускат	 такива	 автомо-
били.	 Моето	 бе,	 че	 това	
важи	 само	 за	 едноседал-
ковите	 автомобили	 (Single	
seater),	 които	 са	 открити,	
и	 като	 цяло	 за	 откритите	
автомобили,	 които	 нямат	
цялостен	 ролкейдж.	 Но	
един	 автомобил,	 който	 е	
произведен	 по	 изисквани-
ята	на	FIA,	не	би	трябвало	
да	 бъде	 спиран	 от	 учас-
тие.	 Предложението	 беше	
внесено	 в	 Управителния	
съвет	 за	 разглеждане	 и		
доколкото	 знам,	 вече	 е	
гласувано,	 въпреки	 че	 не	
е	разписано	още	в	специ-
алния	 правилник	 за	 пла-
нинския	 шампионат.	 Тоест	
сега	 вече	 този	 автомобил	

би	трябвало	да	е	допустим	
у	 нас.	 Реално	 погледнато,	
обаче,	 от	 няколко	 години	
насам,	 автомобили	 от	 та-
къв	тип	участват	в	шампи-
оната,	но	прикрити	и	не	в	
реалния	 си	 клас	 и	 група.	
Концепцията	 е	 същата,	 с	
тази	 разлика,	 че	 те	 из-
глеждат	 като	 нормални	
коли	 -	 големи,	 високи,	 с	

автомобилен	 двигател,	 но	
са	 доста	 по-назад	 от	 тех-
нологиите	 на	 този	 болид.	
Той	 е	 доста	 по-близко	 до	
формулите,	 отколкото	 до	
нормалните	 автомобили,	
като	конструкция	на	окач-
ването,	 централно	 разпо-
ложен	двигател,	превключ-
ване	на	скоростите	от	во-
лана	 и	 най-важното	 нещо	
-	 аеродинамиката.	 Докато	
коментирахме	 с	 федера-
цията,	излязоха	клиповете	
на	 новия	 модел	 на	 авто-
мобила,	 който	 вече	 беше	
ползван	 една	 година	 там.	
И	тогава	вече	категорично	
знаех,	че	това	е	машината,	
която	искам.	Показателите	
на	 мощността	 бяха	 два	
пъти	 по-високи,	 с	 много	
по-добра	 аеродинамика,	 с	
подобрения	 и	 модерниза-
ция	 на	 окачването,	 с	 нов	
начин	на	превключване	на	
скоростите	 и	 не	 на	 по-
следно	място	-	със	страхо-
тен	външен	вид.		
 - Дай ни още техниче-
ски параметри на автомо-
била.
	 -	1000	кубически	санти-
метра	 мотоциклетен	 дви-
гател	 от	 „Сузуки“,	 който	 е	
с	 турбина.	Мощността	е	в	
диапазона	 от	 300	 до	 450	
конски	 сили.	 Колата	 тежи	
520	 килограма	 горе-долу.	
Минимално	допустимото	в	
реалната	 група,	 която	 е	
в	 Европа	 и	 на	 която	 и	
тук	 трябва	 да	 отговаряме,	
просто	не	знам	какво	име	
ще	й	дадат,	е	470	килогра-
ма.	 Колата	 има	 хомолога-
ция	 към	 FIA,	 резервоарът	
й	 е	 хомологиран	 и	 има	
всички	 необходими	 доку-

менти	за	едно	евентуално	
участие	в	чужбина.	
 - Вероятно участието 
ти в Купата на нациите в 
Чехия през 2016-а също 
е повлияло за това да се 
насочиш към такъв тип 
болид?
	 -	 Така	 е.	 Там	 видях,	
че	спийдкарите	са	по-бър-
зи	 от	 всички	 автомобили.	

Иначе	казано	-	и	най-бав-
ните	формули	са	по-бързи	
от	 най-бързите	 коли,	 гле-
дайки	класирания,	скорост	
в	завоите,	бързина	и	т.	н.	
Второ	 -	 при	 състезател-
ните	 автомобили	 масата	
е	 решаваща	 за	 добрите	
времена.	 Миналата	 годи-
на	 олекотих	 много	 моя-
та	 „Хонда“,	 но	 това	 беше	
максималното	и	достигнах	
до	 около	 870	 кг.	На	Купа-
та	 на	 нациите,	 където	 се	
класирах	четвърти	в	моята	
група,	първият	беше	с	ав-
томобил	с	 тегло	550	кило-
грама,	 а	 вторият	 и	 трети-
ят	 -	 с	 по	 700-килограмови	
машини.	Просто	 видях,	 че	
моята	 кола	 няма	 повече	
накъде	 да	 бъде	 развива-
на.	 Това	 наклони	 везните	
към	 това	 да	 започнем	 да	
мислим	 за	 нещо,	 което	
е	предварително	 замисле-
но	 за	 състезателен	 авто-
мобил	 -	 леко,	 достатъчно	
мощно,	 с	 добро	 окачване	
и	 т.	 н.	 След	 като	 отдавна	
хората	 го	 доказват	 с	 кла-
сирания,	 че	 спийдкарите	
са	 най-доброто	 нещо	 за	
планинско,	 решихме,	 че	
трябва	 да	 ги	 въведем	 и	 у	
нас.	 Румънците	 го	 напра-
виха	 по-бързо	 и	миналата	
година	 там	 вече	 имаше	
три	радикала	и	една	фор-
мула,	които	са	 такъв	ранг	
автомобили.	 Те	 доказаха,	
че	в	бързите	трасета	могат	
да	побеждават	останалите	
коли.
 - Успяха ли механи-
ците ти да разучат изцяло 
автомобила по време на 
престоя в Испания?
	 -	Като	цяло	сме	запоз-

нати	 с	 почти	 всичко	 без	
двигателя,	по	който	в	ско-
ро	 време	 не	 се	 предвиж-
да	нещо	да	бъде	правено.	
С	 него	 ще	 се	 запознаем,	
когато	дойде	време	за	ре-
визия.	 Нашето	 обучение	
основно	 се	 състоеше	 в	
това	 да	 разберем	 как	 се	
работи	 с	 настройките	 на	
автомобила.	 Благодаре-

ние	 на	 това,	 че	 колата	 е	
замислена	 предварително	
като	 състезателна,	 е	 на-
правена	 много	 лесна	 за	
обслужване.	В	рамките	на	
няколко	 минути	 могат	 да	
бъдат	 променени	 всички	
настройки	 на	 окачване.	
Това	 е	 нещо,	 което	 спе-
циално	 подготвените	 за	
рали	автомобили	могат	да	
направят	 и	 то	 не	 толкова	
лесно.	 При	 „Хонда“-та	 на-
пример	на	мен	ми	трябва-
ше	 стенд,	 за	 да	 променя	
страничните	и	надлъжните	
наклони.	 При	 тази	 кола	
може	 да	 се	 променя	 аб-
солютно	 всичко	 на	 трасе-
то.	Другото	нещо,	което	е	
много	 добре	 измислено	 -	
главното	предаване	е	така	
направено,	че	може	да	се	
подмени	в	рамките	на	5-7	
минути.	 Производителят	
предлага	 набор	 от	 около	
15	 комплекта,	 петнайсети-
на	двойки	зъбни	колелета,	
които	 в	 рамките	 на	 тези	
5-7	 минути	 могат	 да	 бъ-
дат	 сменени,	 за	 да	 бъде	
достигната	 нужната	 мак-
симална	скорост.	Ние	сме	
взели	3	такива	комплекта.	
Най-дългата	 сме	 монти-
рали	 директно	 за	Шумен,	
тъй	 като	 съдейки	 по	 най-
мощните	 до	 момента	 ав-
томобили	 в	 шампионата,	
най-високата	 максимална	
скорост	в	България	те	по-
стигат	там.				
 - Какво предстои да 
се направи по колата до 
старта на първенството?
	 -	Трябва	 да	 я	 бранди-
раме	 и	 да	 я	 притегнем.	
Като	 всяко	 ново	 нещо,	
трябва	 да	 се	 прегледат	

детайлите.	След	един	тест	
трябва	 всичко	да	 се	про-
вери,	 да	 се	 бележат	 еле-
ментите	 по	 окачването.	
Общо	 взето	 дребни	 неща	
трябва	да	се	направят,	за	
да	започнем	с	експлоата-
цията.	Най-трудното	нещо,	
което	се	очертава,	е	свик-
ването	ми	с	автомобила.	
 - Планирате ли тесто-
ве и къде?
	 -	 Все	 още	не	мога	 да	
кажа	 къде.	 Първият	 тест	
вероятно	 ще	 бъде	 седми-
ца	 преди	 първото	 състе-
зание,	за	ми	бъде	и	един	
вид	 тренировка.	 Все	 още	
ми	 е	 трудно	 да	 свикна	
с	 директния	 волан,	 който	
е	 много	 бърз	 -	 по-мал-
ко	 от	 един	 оборот	 е	 от	
крайно	 ляво	 до	 крайно	
дясно,	 както	и	с	 това,	 че	
колата	 е	 без	 хидравлика.	
Само	 който	 е	 карал	 кар-
тинг	 продължително	 вре-
ме	 може	 да	 разбере	 за	
какво	 натоварване	 става	
въпрос.
 - Интересното е, че 
един от най-високите пи-
лоти в планинския шам-
пионат ще кара най-ни-
ския автомобил.
	 -	 (Смее	 се.)	 Да,	 това	
е	така.	Ние	реално	с	тази	
цел	 отидохме	 с	 Христо	
(б.	 а.	 Христо	 Димитров	
-	 механикът	 на	 Стефан	
Стоев)	до	Испания.	Освен	
да	 пробваме	 колата,	 да	
видим	 аз	 мога	 ли	 изоб-
що	да	вляза	вътре,	защо-
то	 в	 разговорите,	 които	
проведохме	 по	 телефона	
с	 производителя,	 той	 га-
рантираше,	че	няма	ника-
къв	проблем	с	това	нещо.	
Впоследствие	се	оказа,	че	
той	 е	 съвсем	 малко	 по-
нисък	от	мен.	Това,	което	
ми	 направи	 много	 добро	
впечатление,	е,	 че	колата	
е	предвидена	с	доста	по-
добра	 зона	 за	 сигурност	
вътре.	Оказа	се	също,	 че	
над	главата	си	имам	дос-
та	повече	място,	отколко-
то	 в	 „Хонда“-та.	 Така	 че	
колата	 е	 малка	 видимо,	
но	вътре	е	добре.	
 - Вероятно си наясно, 
че ще бъдеш най-голя-
мата атракция на идния 
шампионат?
	 -	Очаквам	 го,	макар	и	
да	не	е	това	целта.	Може	
да	 се	 каже,	 че	 еуфорията	
вече	 започна.	 Доста	 хора	
се	 интересуваха	 и	 идва-
ха	 да	 видят	 колата,	 други	
планират	да	идват.	Фактът,	
че	без	дори	да	има	състе-
зание,	 един	 човек	 ще	 се	
вдигне	 да	 пътува	 400	 км	
и	повече	само	за	да	види	
една	 кола,	 говори	 много	
за	 интереса.	 Започнаха	
да	 валят	 вече	 пожелания	
и	 поздрави	 от	 фенове	 и	
публика.	Може	би	над	300	
човека	казаха,	че	ще	дой-
дат	на	първото	състезание	
специално,	 за	 да	 видят	

тази	 кола.	 Тоест	 всичко	
това	 говори,	 че	 интерес	
към	 автомобилния	 спорт	
има,	 просто	 трябва	 нещо	
да	 се	 промени	 явно,	 за	
да	 се	 провокират	 хората.	
Чрез	този	автомобил	иска-
ме	да	покажем,	че	това	е	
по-добра	 концепция,	 съот-
ветно	по-евтина	и	по	този	
начин	да	привлечем	пове-
че	хора	в	нашия	спорт,	да	
стане	 по-масов.	Този	 про-
изводител	 може	 да	 бъде	
застъпен	 във	 всяка	 една	
дисциплина	на	автомобил-
ния	спорт	и	може	да	бъде	
направена	 промяна	 към	
по-добро	с	по-малко	сред-
ства.	
 - Какво ще се случи с 
шампионската „Хонда“?
	 -	 Тя	 очаква	 своя	 нов	
собственик.	 Подпитват	 за	
нея,	 но	 стойността	 й	 е	
такава,	 че	 няма	 как	 да	
бъде	 дадена	 на	 цената,	
която	на	всеки	му	се	иска.	
Мисля,	че	ако	я	продадем,	
ще	я	вземе	човек,	който	я	
е	оценил.
 - Като говорим за ку-
пуване и продаване, няма 
как да не отбележим, че 
зад тази прекрасна при-
добивка стои една от 
фирмите, подкрепящи 
най-сериозно габровския 
спорт - „Елви“ ООД, про-
изводител на млечните 
продукти „Боженци“.
	 -	Както	зад	този	болид,	
така	 и	 зад	 шампионската	
„Хонда“.	 Абсолютно	 е	 не-
възможно	 да	 се	 достигне	
до	 такова	 ниво,	 ако	 не	
беше	 подкрепата	 на	 соб-
ствениците	 на	 фирмата.	
Г-н	Илиян	Дянков	реши,	че	
трябва	 да	 направим	 тази	
крачка,	тъй	като	стигнахме	
максимума	 с	 предишния	
клас	 автомобил.	 И	 крач-
ката	 напред	 не	 беше	 да	
закупим	„Мицубиши“,	както	
правят	 всички,	 а	 да	 взе-
мем	нещо	по-добро.	
 - Сега всички ще оч-
акват от теб да бъдеш 
първи в генералното кла-
сиране на планинския 
шампионат.
	 -	Това	 е	 и	 моята	 цел.	
Искрено	 се	 надявам	 да	
успея	да	свикна	с	колата.	
Карал	съм	такава	само	на	
писта	 и	 не	 мога	 да	 кажа	
как	 ще	 се	 чувствам	 на	
планинско.	 Там	 е	 много	
по-различно	-	пътищата	са	
тесни,	има	дървета	и	 усе-
щането	 за	 скорост	 е	 дру-
го.	 Надявам	 се	 да	 успея	
да	 я	подкарам,	 казано	на	
състезателен	език,	защото	
няма	 да	 е	 лесно.	 Макси-
малната	скорост	в	Шумен,	
примерно,	 ще	 бъде	 с	 50	
километра	в	час	по-висока	
от	тази	на	предишната	ми	
кола.	И	тук	не	говорим	за	
разлика	 от	 100	 до	 150,	 а	
от	200	до	250.	В	планината	
това	 е	 много	 сериозна	
скорост.		
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зАРкО ЦВЕтАНОВ

	 Най-големият	 и	 вълну-
ващ	 футболен	 турнир	 за	
непрофесионалисти	 в	 Бъл-
гария	 Каменица	Фен	 Купа	
се	 завръща	 за	 16-та	 по-
редна	година,	за	да	събере	
любителите	 на	 футбола	 от	
цялата	страна	за	едно	не-
забравимо	 футболно	 лято.	
Регистрациите	 за	 участие	
вече	 са	 отворени	 и	 ед-
новременно	 достъпни	 за	
отборите	от	всички	краища	
на	България.
	 По	 традиция,	 всички	
регистрирали	се	отбори	ще	
се	 изправят	 един	 срещу	
друг	 първо	 в	 квалифика-
ционни	 кръгове	 за	 съот-
ветните	им	области,	а	след	
това	и	в	регионални	полу-
финали.	 За	 Габрово	 ква-
лификациите	 ще	 бъдат	 на	

7-8	юли,	а	 записването	на	
отборите	 ще	 продължи	 до	
2	юли.	Тази	 година	област	
Стара	Загора	ще	бъде	до-
макин	 на	 пилотния	 регио-
нален	полуфинал	от	нацио-
налното	турне	на	Фен	Купа	
2018,	а	на	терена	с	изкуст-
вена	 трева	 в	 СК	 „Христо	
Ботев“	ще	бъде	последният,	
на	 28-29	 юли,	 в	 който	 ще	
участват	 отборите,	 прео-
долели	 квалификациите	 в	
Габрово,	Велико	Търново	и	
Ловеч.	
	 И	 през	 2018	 година	
регионалните	 полуфинали	
ще	 бъдат	 общо	 10	 и	 ще	
съберат	 най-добрите	 отбо-
ри	 от	 всички	 28	 областни	
центъра	 на	 страната.	 Ин-
формация	 за	 периоди	 на	
провеждане	 на	 квалифи-
кационните	 и	 полуфинал-
ните	 кръгове	 можете	 да	

намерите	на	сайта	на	тур-
нира.	Капитаните	на	всеки	
отбор	могат	да	регистрират	
своите	 тимове	 на	 сайта	
на	 турнира	 www.fancup.
kamenitza.bg,	а	тези,	които	
ще	 участват	 за	 поредна	
година,	 могат	 директно	 да	
презапишат	целия	отбор.
	 Предстои	 поредното	
вълнуващо	 футболно	 лято	
и	Каменица	Фен	Купа	кани	
на	 терен	 всички	 почитате-
ли	на	футбола	и	страхотни-
те	приятелски	емоции.	
	 Снимки	 и	 още	 актуал-
на	 информация	 за	 най-го-
лемия	 и	 вълнуващ	 футбо-
лен	 турнир	 за	 любители	
в	 България	 можете	 да	 на-
мерите	 на	 www.facebook.
com/kamenitzafancup	 и	
на	 официалната	 страница	
на	 турнира	 http://fancup.
kamenitza.bg.

сВЕтОзАР ГАтЕВ

 Преди броени дни в Габрово пристигна автомобилен звяр, 
който ще радва любителите на планинския шампионат у нас. 
Това е изработеният от испанския производител Силвър Кар 
професионален спортен болид ЕF-10, който вече е собстве-
ност на шампиона в клас НС3 и трети в генералното класи-
ране за 2017-а Стефан Стоев. Той е екипът му пътуваха до 
Пералта, Испания, за да вземат чисто новата машина от 
конструктора и производител на Силвър Кар - Хуан-Карлос 
Силвестре-Санц, да я разучат и я докарат в гаража на отбо-
ра в Габрово. Новата „испанка“ е с убийствени за стандар-
тите на планинския ни шампионат характеристики. Болидът 
е чисто бял и предстои да бъде „облечен“ изцяло с логото на 
млечните продукти „Боженци“. 
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ВЕЛА ЛАзАРОВА

 - Каква е идеята за 
концерта?
 Румелия Алексиева, 
диригент на хора: 
	 „През	 пролетта	 пеят	
птиците,	 през	 пролетта	
цъфтят	 цветята,	 през	 про-
летта	 играят	 лазарките,	
пременени	 и	 нагиздени	
като	цветя.
	 Концертът	 на	 Първа	
пролет	„От	Лазаровден	до	
Великден”	 е	 с	 участието	
на	музикалния	отдел	-	хор,	
оркестър,	 солисти	 и	 ин-
струменталисти	 на	 ансам-
бъл	 „Габровче”.	 С	 песни,	
музика,	разкази	от	извора	
на	българския	фолклор	са	
застъпени	 хубавите	 про-
летни	обичаи.
	 Наши	партньори	са	ак-
тьорите	 Светослав	 Слав-
чев	 от	 ДТ	 „Рачо	 Стоянов”	
(сценарист)	 и	 	 Илия	 Кос-

тадинов	-	дядо,	който	раз-
казва	за	обичаите	на	вну-
чето	си.
	 Лазаровден!	Носи	име-
то	на	светеца	и	е	празник	
на	 младостта	 и	 пукналата	
пролет.	 Най-малките	 де-
чица	 извисят	 гласчета	 с	
песента	 „Брала	 е	 мома,	
Лазаре”	 („Брала	 е	 мома,	
Лазаре,	 зеленика,	 зелени-
ка,	 Лазаре,	 зелен	 здра-
вец…”).	 Изпълняваме	 пес-
ни,	 характерни	 за	 обичая,	
като	веселата,	хумористич-
на,	 игрива	 песен	 „Карай	
коня,	Лазаре”.	На	тамбура	
звучи	Право	хоро.	
	 На	Цветница,	наричана	
Цветна	неделя,	в	храмове-
те	раздават	върбови	клон-
ки,	които	се	отнасят	вкъщи	
за	 здраве.	 Вярва	 се,	 че	
осветени,	 те	 пазят	 от	 зло	
и	 нерадост.	 Момите,	 ла-
зарували	 предния	 ден,	 се	
събират	 на	 реката.	 Всяка	

носи	свое	венче.	Изпълня-
ва	 се	 обичаят	 в	 народна-
та	 традиция	 -	 пускане	 на	
венчетата	 по	 течение	 на	
реката.	Момата,	чието	вен-
че	 излезе	 най-напред,	 се	
избира	 за	 комица.	 В	 ней-
ната	 къща	 ще	 се	 боядис-
ват	 великденските	 яйца.	
Хубава	е	народната	песен		
„Утре	 е	 Цветна	 Цветница”	
(Днеска	 се	 Лазар	 праз-
нува,	 утре	 е	Цветница.	 	 /	
Летели	са	ми	летели	в	не-
бето	 три	 гълъба/	 кацнали	
са	у	невестени	дворове…).	
Звучат	 Самоковско	 хоро	
от	 оркестъра,	 Сливенско	
пайдушко	хоро.	
	 Секстет	 момичета	 за-
пяват	 „Разшъта	 се	 тънка	
Неда”,	 	която	на	конкурса	
в	 Русе	 им	 донесе	 първа	
награда.	
	 Сладкодумният	 разказ	
на	 дядо	 Илия	 води	 към	
приближаващата	 Страст-
ната	 (Велика)	 седмица	 с	
обичая	 червене	 на	 велик-
денските	 яйца.	 Дойде	 ли	
Велики	 четвъртък,	 преди	
слънцето	 да	 е	 изгряло,	
стопанките	 вече	 са	 наша-
рили	 яйцата.	 Богат	 е	 пе-
сенният	фолклор	-	„хубава	
като	писано	яйце”,	 „гизда-
ва	като	писано	яйце”…	Яй-
цето	е	символ	на	живота,	
на	 здравето.	 Звучат	 ве-
ликденски	 песни	 -	 „Мома,	
Велико”,	 „Разяснило	 се	 е	
небето”	…
 - Народното изкуство 
старост няма. И децата 
запяват за неугасваща-
та радост от идването на 
пролетта и светлите праз-
ници. 
	 -	 Така	 е.	 Пролетните	
празници	 са	 свързани	 с	
идеята	 за	 възраждащата	
се	 сила	 на	 природата.	 В	
песните	 се	 крие	 тайна-
та	 и	 поетичната	 магия	 на	
обичаите.	 Селата	 дишат	
в	 празнична	 премяна	 и	
пеят.	 Традицията,	 пуснала	
дълбока	 бразда,	 живее	 в	
народните	веселби.	
	 В	българските	народни	
празници	 и	 обичаи	 са	 съ-
брани	 много	 песни	 и	 тан-
ци.	 За	 нашите	 деца	 бога-

тото	 национално	 облекло,	
разнообразният	 реквизит	
впечатляват	 и	 с	 интерес	
се	пресъздават	обичаите.
	 Точно	 такъв	 концерт	
не	 сме	 правили	 с	 про-
летни	 обичаи.	 Всяка	 годи-
на	 ансамбълът	 е	 един	 от	
участниците	 на	 празника	
в	 центъра	 на	 Габрово.	 На	
Цветница	като	пусне	служ-
бата	 от	 църквите,	 наши-
те	 състави	 излизат	 пред	
гражданите	 с	 двете	 по-
становки	 „Лазарки”.	 Мо-
мичетата	 в	 пъстри	 носии,	
в	ръка	с	кошнички	с	яйца	
пеят,	 танцьорите	 играят.	
Публиката	 -	 граждани	 и	
гости	 на	 града	 с	 върбо-
ви	 клонки	 от	 църквата	 	 и	
много	 деца,	 момиченцата	
с	върбови	венчета	на	гла-
ва	 усмихнати	 и	 радостни	
приветстват,	 ръкопляскат	
на	 децата	 от	 фолклорния	
ансамбъл.
	 Нещо	 много	 приятно,	
че	 народното	 изкуство	 е	
опазено,	 не	 бива	 да	 бъде	
пометено	 от	 забравата.	
Нашите	 усилия	 са	 стре-
меж	 и	 възможност	 под-
растващите,	 като	 ги	 въз-
произвеждат,	да	приобщят	
и	 тези,	 които	 ги	 гледат	
и	 слушат,	 към	 българския	
фолклор	и	неговото	богат-
ство.
	 Да	 ги	 опознават,	 из-
пълняват	 и	 ценят.	 Като	
българи	трябва	да	си	зна-
ем	обичаите,	традициите	и	
да	ги	съхраняваме.
 - Г-жо Алексиева, с 
работата си с децата от 
хора на ансамбъла Вие 
сте се посветили на това 
истинско родолюбиво 
дело?
	 -	 Близо	 четири	 десе-
тилетия	 се	 мъчим	 да	 под-
държаме	едно	ниво,	което	
ни	дава	кураж	без	притес-
нение	 да	 излизаме	 пред	
публика,	 да	 участваме	 в	
конкурси.	 Последните	 до-
принасят	 за	 развитие	 на	
тяхната	 креативност,	 кра-
сотата	и	нравственото	съ-
вършенство.	
	 В	 момента	 от	 малка-
та	 -	 подготвителна,	 и	 го-

лямата	 -	 основна	 група,	
която	 знае	 репертоара,	
пеят	 28	 деца.	 Той	 е	 мно-
го	 разнообразен,	 свързан	
с	 празничната	 обредност.		
В	 случая,	 насочили	 вни-
мание	 към	 Лазаровден	 и	
Цветница,		пресъздадените	
обичаи,	 народните	 песни	
въздействат	 емоционал-
но	 на	 децата,	 участници	
и	 публика,	 с	 естетическа	
наслада,	 опознаване	 на	
българската	 идентичност	
чрез	нашето	минало	и	тра-
диции.	 Намираме	 това	 за	
уникално,	 възпитателно	 и	
образователно	 средство.	
Убедени	сме,	че	народното	
изкуство	 радва,	 активизи-
ра	 и	 обогатява	 предста-
вите.	 Децата,	 които	 пеят	
при	нас,	обичат	народната	
песен.	 Въпросът	 е	 повече	
деца	 да	 накараме	 да	 я	
заобичат.	 Днес	 е	 малко	
трудничко,	 защото	 когато	
започнах	в	хора,	пееха	50	
деца.
	 Стараем	 се	 всяка	 го-
дина	 да	 обогатяваме	 ре-
пертоара.	Няма	да	тъпчем	
на	 едно	 място.	 Сега	 на	
концерта	за	първи	път	ще	
прозвучи	 песента	 „Събра-
ли	 се”,	 която	 е	 игрива,	
хороводна.	 „Зън,	 зън,	 Ка-
лино”	е	също	сравнително	
нова	песен.
	 Народната	 песен	 е	
цяла	 философия.	 В	 нея	
има	за	всичко	от	музикал-
ната	история	на	България.	
Пее	 се	 в	 делник	 и	 праз-
ник,	на	полето	и	вкъщи,	за	
радост	 и	 веселие,	 тъга	 и	
надежда.
	 Всички	 се	 вълнуваме	
от	срещата	с	публиката	на	
концерта	в	очакване	деца-
та	да	покажат	това,	което	
знаят	и	могат.	

Манка Билчева, препода-
вател по кавал и гайда: 
	 „Уча	 децата	 на	 тези	
народни	 инструменти	 от	
1978	 г.	 Задачата	 ми	 е	 да	
обучавам	гайдари	и	кавал-
джии,	 които	 оттук	 тръгват.	
Опознават	 инструмента	 и	
започват	да	свирят.	Симе-
он	Акмаджов,	Симеон	Кос-

тадинов	и	Николай	Иванов	
имат	 солови	 изпълнения	
на	 концерта.	 На	 техните	
бавни	 мелодии	 звучи	 те-
стът	 на	 дядо	Илия.	Добро	
виждане	 на	 сценариста	
Светослав	Славчев.
	 В	 оркестъра	 свирят	
около	 25	 деца.	 От	 класа	
по	 кавал	 четирима	 учени-
ци	 участваха	 на	 конкурса	
в	 Русе.	 Един	 от	 кавал-
джиите	 има	 трета	 награ-
да.	 До	 края	 на	 учебната	
година	 ни	 предстоят	 мно-
го	 концерти	 и	 участия	 в	
конкурси.	 Наш	 кавалджия	
ще	 участва	 на	 събора	 на	
овцевъдите	 „Заблеело	 ми	
е	агънце”	на	Петропавлов-
ския	манастир,	Великотър-
новско.
	 На	 конкурса	 „Дими-
тър	 Гайдаров”	 в	 Казанлък		
през	 първата	 десетдневка	
на	 юни	 ще	 участват	 деца	
от	цялата	школа.
	 Винаги	на	1	юни,	Деня	
на	детето,	се	включваме	в	
общоградския	концерт.
	 В	 продукциите	 на	 кла-
совете	 участват	 и	 начина-
ещите	инструменталисти.	
	 Обичам	 да	 казвам	 на	
моите	 ученици,	 че	 „Музи-
кантът	е	роб	на	музиката,	
но	идва	момент,	когато	му-
зиката	почва	да	робува	на	
музиканта”.
	 С	постоянство	и	много	
работа	децата	стават	при-
ятели	на	музиката.	Ако	не	
си	й	приятел,	няма	как	да	
се	получи	изкуство”.

Илина Дечева, препода-
вател по тамбура:
	 „Тамбурата	 е	 българ-
ски	 струнен	 народен	 ин-
струмент	 с	 осем	 струни	
и	 четири	 двойни,	 тонът	
се	 извлича	 с	 перце.	Тя	 е	
с	 нежен,	 галещ	 душата	 и	
ушите	 инструмент.	Тя	 е	 от	
така	 наречената	 ритмич-
на	 секция.	 Много	 рядко	
се	използва	като	солиращ	
инструмент	 в	 оркестър.	 В	
Пиринския	 край	 все	 още	
има	шестструнни	 тамбури.	
Навремето	 в	 Габрово	 е	
имало	тамбурашки,	по-ско-
ро	мандолинен	оркестър.	

Можем	да	се	похвалим	
с	 прекрасни	 участни-
ци.	 При	 едни	 от	 тях	
някой	 във	 фамилията	
е	свирил,	други	са	ха-
ресали	 инструменти,	
а		най-често	децата	са	
издирвани	и	привлича-
ни	от	нас	по	училища-
та.	Трудно	е	да	се	из-
равнят	 двама	 инстру-
менталиста.	 В	 малък	
оркестър	 свирят	 три	
тамбури	 и	 едно	 дете	
на	чело	тамбура,	който	
е	 басов	 инструмент.	 В	
големия	 оркестър	 при	

нас	ще	свирят	две	тамбури		
и	 чело	 тамбура.	След	 две	
години	 децата	 от	 малкия	
оркестър,	 като	 се	 научат	
да	свирят,	се	прехвърлят	в	
концертиращия.
	 Много	 съм	 горда	 от	
представянето	 им	 на	
конкурси.	 На	 конкурса	 в	
Русе	 се	 явиха	 5	 деца	 от	
11	 в	 клас	 тамбура.	 Ивиан		
Петров,	 IV	 клас,	 от	 първа	
възрастова	 група	 спече-
ли	 втора	 награда.	 Мария	
Гьопсалиева,	 VII	 клас,	 от	
втора	 възрастова	 група	 е	
с	 трета	 награда.	 В	 трета	
възрастова	група	от	14	до	
17	 г.,	 	 в	 която	 участват	 и	
деца	 от	 музикалните	 учи-
лища,	 се	 явиха	 тримата	
наши	 участници:	 Борис	
Спасов,	 Ирина	 Иванова,	
а	Кристина	Павлинова,	 16	
г.,	успя	да	се	пребори	със	
съперниците	си	и	завоюва	
второ	 място	 с	 Право	 и	
Шопско	хоро	и	едногодиш-
на	стипендия	на	Министер-
ството	на	културата.
	 На	 1	 април	 една	 част	
от	 нашите	 музиканти	 ще	
пътуват	 за	Котел	 за	 учас-
тие	 в	 конкурса	 „Песенна	
дъга	над	Кутев”.
	 Очакваме	концерта	„От		
Лазаровден	 до	 Цветница”	
с	 голямо	 нетърпение,	 за	
който	децата	се	готвят	от-
давна	 и	 се	 надяваме	 пуб-
ликата	 да	 остане	 доволна	
от	представената	празнич-
на	 фолклорна	 обредност,	
която	е	в	основата	на	из-
явата.	Децата	са	в	носии,	
грижливо	 поддържани,	 от	
почти	 всички	 фолклорни	
области.	Всички	ние	рабо-
тим	с	децата	от	ансамбъла	
да	 ги	научим	и	възпитаме	
да	 ценят	 народните	 оби-
чаи	 и	 празници,	 които	 са	
част	от	българската	култу-
ра.	Национално	богатство,	
което	 носи	 своята	 симво-
лика,	 която	кара	човек	от	
дете	 да	 бъде	 носител	 и	
продължител	 на	 народни-
те	 традиции,	 да	 прибавя	
нови	 и	 нови	 образци	 за	
обогатяване	 на	 народното	
изкуство”.																										

Продължава от бр. 63
	 Аз	съм	възхитен	и	из-
пълнен	 с	 благодарност	
към	 този	 ден,	 който	 за-
почна	 много	 рано	 и	 с	
много	неизвестни,	но	ето,	
че	по	средата	му	мога	да	
кажа,	 че	 той	 беше	 успе-
шен.	 Видях	 Аламбра,	 а	
това	 беше	 главната	 ми	
и	 най-трудно	 изпълнима	
цел	 в	 Гранада,	 ако	 не	 и	
на	цялото	ми	пътуване	в	
Андалусия.	 Сега	 мога	 да	
си	позволя	кратка	сиеста	
и	 се	 отправям	 към	 хоте-
ла.
	 Не	след	дълго	отново	
съм	 на	 крак.	 Време	 е	
да	 вляза	 в	 катедралата.	
Близо	до	нея,	отново	как-

то	 и	 вчера,	 улични	 тан-
цьори	се	вихрят	в	ритъма	
на	фламенкото	и	край	тях	

винаги	 има	много	 публи-
ка,	 главно	 чуждестран-
ни	туристи,	които	снимат	

непрекъснато.	 Това	
правя	 и	 аз.	 Районът	
около	 катедралата	
е	 пълен	 с	 магазини,	
по-малки	или	по-голе-
ми,	 които	 предлагат	
изключително	 разно-
образни	 стоки,	 сред	
които	 подобаващо	
място	 заемат	 сувени-
рите.	 В	 един	 от	 тях	
любезни	 младежи	 ме	
снимаха	 пред	 препа-
риран	черен	бик,	а	в	
друг	 видях	 фигура	 на	
Изабел	 Кастилска,	 в	
цял	ръст,	с	лицето	на	
актрисата,	 изпълнява-
ща	ролята	й	в	еднои-
менния	филм,	който	и	
наша	телевизия	излъ-

чи.	
Продължава в събота

Около	 танцьорите	 на	
фламенко	 винаги	 има	
публика

 
Около	катедралата	в	Гра-
нада
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Фîлклîреí аíñамáъл „Гаáрîвче” пее è ñвèрè за прîлетта

 Днес, 22 март, е концертът на солисти, хор и 
оркестър на Детския фолклорен ансамбъл „Габров-
че” под надслов „От Лазаровден до Великден”. С 
песен и музика децата ще ни накарат да надникнем 
в красотата на  пролетните обичаи. Срещата с тях 
е не само докосване до народното изкуство, но и 
вникване в душата на твореца, радостите и тре-
петните вълнения, които са го създали.
 Фолклорният ансамбъл е носител на многоброй-
ни награди и отличия.
 Най-новото признание на талантливите деца 
на ДФА „Габровче” е току-що завършилият с много 
участници  (над 700 деца) престижен XI национален 
конкурс за изпълнители на народна музика „Дунав-
ски славей” в Русе. Оттам хорът с оркестъра и 
вокалният секстет се завръщат с първи награди.
 За всичко това разговаряме с ръководителите 
Румелия Алексиева – диригент на хора, и препода-
вателите по народни инструменти Данка Стоева 
(гъдулка, ръководител на оркестъра), Манка Билчева 
(кавал и гайда), Илина Дечева (тамбура).


