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На 26 март си отиде от нас именитият етномузиколог 
акад. НИКОЛАй КАУфмАН, 

оставил трайна следа в музикознанието, в областта на композиционното 
творчество, в записаните песни с мелодиите им в 10 тома. „Кауфман“ се 
превърна в емблема на музикант, изследовател  и пазител на българската 
народна песен. За огромния му принос е удостоен с най-високите отличия: 
„Грами“ - САЩ (1990 и 1994 г.), Първа награда на Европейското радио за 
хорова песен, орден „Стара планина“ - първа степен, кристална лира от 
СМД, медали от БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ и други отличия.
 Големият учен фолклорист е роден в град Русе, но живее със семейството 
в Габрово, където завършва основно образование и Априловската гимна-
зия. Свири в Духовата музика под диригентството на Петър Чаракчиев. 
Завършва Държавната музикална академия в София. Целият му живот пре-
минава в Института за фолклор при БАН. Първата, създадена от него, пе-
сен е „Ой пелине“. Следващата - „Заро моме“, той изпраща първо на своя 
уважаван учител Петър Чаракчиев. През 2007 година подарява на любимия 
си град „Балада за Габрово“ по негова музика и по стиховете на Райна 
Ботева. На среща с композитора, съпругата му проф. Димитрина Кауфман 
и габровското общество камерният женски хор с диригент Митко Цонев 
изпълнява неговите песни. Тържеството е много вълнуващо, след толкова 
години Николай Кауфман си е  отново в Габрово сред приятели. 
  През 1997 година нашият съгражданин участва в научна конфе-
ренция „Габрово - твърдина на българския дух“ с темата „Песните на осво-
бождението“.
  Николай Кауфман често ми пишеше по повод празници и съ-
бития, така поддържаше връзката с града на детството и юношеството 
си. Редовно изпращаше поздрави на приятелските си семейства Николай 
Големанов и д-р Ангел Анчев. Последното му писмо ме изненада с текста, 
преди да стигна до края на изречението: „Поздрави на най-старата ми 
приятелка, р. Синкевица! Всяко лято си спомням  с обич за игрите покрай 
реката“.
        Поклон пред светлата му памет!

        милка Пурел  

НАДЕЖДА ТИХОВА
 Вчера фоайето на биб-
лиотеката на габровския 
Технически университет се 
оказа тясно за многото 
студенти и работодатели, 
които се срещнаха лице 
в лице, за да разменят 
информация в организира-
ните от Кариерния център 
на университета и агенци-
ята за подбор на персо-
нал „Джоб Тайгър“ Нацио-
нални дни на кариерата 
„Добра кариера – добър 
живот“. Зам.-ректорът на 
ТУ доц. Илия Железаров 
откри събитието, към кое-
то проявиха голям интерес 
и кметът на Габрово Таня 
Христова, председателят 
на ОбС Лена Георгиева и 

областният управител Не-
вена Петкова.
 В приветствието си 
кметът Таня Христова бла-
годари на „Джоб Тайгър“, 
че е припознала и Габрово 
като място, в което могат 
да се случват Национал-
ните дни на кариерата. 
„Габрово наистина е мяс-
то, в което е тясна връз-
ката между наука, бизнес, 
иновации и възможности 
за развитие на пазара на 
труда и осмисляне на инте-
ресна кариера – каза Таня 
Христова. - Нашата роля 
като местна и държавна 
власт е да подкрепяме, 
да създаваме условия, да 
слушаме и чуваме тези, 
които искат да развиват 

себе си и бизнеса си. За 
мен като кмет Технически-
ят университет, студентите 
и възможността те да на-
мерят място за развитие 
в нашия регион са изклю-
чително важни. Габрово 
започва да променя своя 
профил. Ние сме едно от 
местата, в които се регис-
трират добри темпове за 
развитие на икономиката 
и има изключително до-
бри сигнали за потенциал 
за иновативно икономиче-
ско развитие. Неслучайно 
през последните месеци 
Габрово се идентифицира 
като технологичното сърце 
на България. Вярвам, че 
ще прекарате един вдъх-
новяващ и интересен ден, 

който за немалка част от 
вас ще предопредели раз-
витието ви като професио-
налисти.“
 Управителят на „Джоб 
Тайгър“ Светлозар Петров 
нарече Габрово вдъхновя-
ващо място. Той припомни, 
че положителния ген и за-
чатъка, започнал от няко-
гашния български Манчес-
тер, го има и днес в града 
и подчерта, че 40 хиляди 
души в страната са запо-
чнали кариерата си от фо-
руми като Дни на кариера-
та. Според представителя 
на „Нестле – България“ - 
генерален спонсор на про-
явата, Надежда Минева 
компанията ще продължи 
да предоставя възможност 

за стажантски програми, 
обучения и събития под 
мотото „Готовност за рабо-
та“ на над 200 млади хора 
до 2020 година. На своя 
щанд фирмата предлага-
ше не само необходимата 
информация за отворените 
позиции, а и CV-работил-
ница, в която служители 
съветваха младите хора 
как да си направят под-
ходящо CV, изхождайки 
от своята лична практика. 
Минева пожела на млади-
те хора преди всичко да 
вярват в себе си, да след-
ват мечтите си и да знаят, 
че „всичко на този свят 
е възможно, благодарение 
на техните усилия“.
 Общо 23 фирми от 

региона и страната бяха 
оформили свои щандове 
и привличаха вниманието 
на студентите, които се 
тълпяха покрай тях и съби-
раха купчина от рекламни 
материали. Те можаха да 
се запознаят с фирмите, 
да научат какви са изис-
кванията на някои от тях, 
както и какви са предло-
женията им за стажантски 
програми и работа. А и 
едва ли е без значение, че 
се срещнаха лице в лице 
с хората, които отговарят 
пряко за човешките ресур-
си, за подбора на кадрите 
във фирмите.
 Деян Динолов, вто-
рокурсник в специалност 
„Автоматика, информа-

ционна и управляваща 
техника“, беше дошъл, за 
да си намери фирма за 
практика, както и да се 
запознае с компании, в 
които би могъл и да ра-
боти в бъдеще. Според 
него на форума има доста 
интересни предложения и 
той вече е избрал няколко 
от фирмите. Даяна Тако-
ва пък е второкурсничка 
в специалност „Публична 
администрация“ и също оч-
аква да намери за себе си 
и практика, и бъдеща ра-
бота. Валентин Стоянов е 
третокурсник по Електро-
снабдяване и електрообза-
веждане и твърди, че вече 
се е насочил – ще избере 
да работи 

Дíèте íа карèерата препълíèха áèáлèîтеката íа ТУ

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 Кметът на Дряново инж. Ми-
рослав Семов покани съгражда-
ните си в предпразнично чисте-
не преди големия християнски 
празник Великден. Той призова 
малки и големи да се погрижат 
за дворовете, паркингите, дър-
жавните и общински институции, 
парковете, детските и спортни 
площадки, градинки, междубло-
кови пространства, зелени пло-
щи и т. н. 
 Инициативата започна на 27 
март и ще продължи до 4 април 
т. г. под наслов „Да почистим 
Дряново заедно! Да превърнем 
града, в който живеем, учим и 
работим, в още по-привлекател-
но, по-чисто и по-уютно място!“.
 Кметът Семов припомни на 
съгражданите си, че в контей-
нерите за битов отпадък и тези 
за разделно събиране не се 
поставят отпадъците от почист-

ването на мазета, тавани и общи 
части на сгради. Не се слагат и 
строителни отпадъци от ремонт-
ни дейности, както и излязло от 
употреба електрическо и елек-
тронно оборудване.
 Събраните от почистването 
отпадъци трябва да се поставят 
в чували до контейнерите за 
битов отпадък, а клоните от кас-
трене на дървета и храсти да се 
поставят до контейнерите за би-
тов отпадък и да не се смесват 
с едрогабаритните отпадъци.
 От кметската администра-
ция предоставиха за периода 
на кампанията и телефон 0884 
500 258, на който всеки, желаещ 
да се включи, може да получи 
информация, да подаде  сигнал 
или да направи предложение. 
Поканата е не само към жите-
лите на Дряново, но и на всички 
селища в общината.

 Общинските съветници 
от ГЕРБ - Габрово под-
крепиха със средства от 
възнагражденията си из-
граждането на параклис 
„Възкресение Христово“ 
в габровското село Но-
ваковци. Към момента са 
положени само основите 
му. Жителите на селото 
организират кампания за 
набиране на още средства 
за довършването му.

 РИОСВ – Велико Тър-
ново даде предписания на 
кметовете на всички об-
щини от  Габровска област 
в срок до 30 април 2018 г. 
да организират почиства-
не на замърсени с отпадъ-
ци терени. 
 Предписанията се от-
насят до речните корита 
и прилежащите им земи, 
както и до общинските пъ-

тища, пътните съоръжения, 
обслужващите зони, край-
пътните обслужващи ком-
плекси и опорни пунктове. 
При констатиране на не-
регламентирани сметища 
или съществуващи замър-
сявания да се предприе-
мат своевременни мерки 
по отстраняването им и 
недопускане на нови. Не-
обходимо е и извозването 

на отпадъците до съоръ-
жение за тяхното трети-
ране.
 Експерти от РИОСВ – 
В. Търново ще проверят 
за изпълнението на пред-
писанията. При констати-
ране на неизпълнение ще 
бъдат предприети адми-
нистративно-наказателни 
мерки, съгласно действа-
щото законодателство. 

Нèкîлай 
Кауфмаí: 
„Гаáрîвî 
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мèñлèте мè”
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 12.04.2018 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района 
на област Габрово: гр. Габрово, ул. „Палатките“, ул. 
„Козещица“ № 9 и от № 2 до № 14, ул. „Чукара“, 
местност Баевски дол, фирма „ЕТ СИМ Събчо Йон-
ков“, фирма „ЕМКО“ ЕООД, фирма „Китрон“ ЕООД, 
фирма „ЕКОПРОЕКТ БИО“ ЕООД. 
 Временни смущения в електрозахранването са 
възможни от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:30 до 17:00 
ч. в районите на град Габрово: ул. „Козещица“ № 1, 
квартал Радецки, с. Стомонеци, с. Баевци, с. Зеле-
но дърво, с. Малуша, местността Узана и  Д-р Тота 
Венкова.
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

 - Все още ли е толко-
ва разтворена „ножицата“ 
между търсене и предла-
гане на работни места?
 - Ние живеем в нещо, 
което наричаме „Пазар на 
кандидата“, т. е. не дос-
тигат всякакви кадри на 
пазара на труда. В ре-
зултат на което фирмите 
са в по-слабата позиция 
– борят се за тях, дока-
то кандидатът има повече 
възможности да избира. 
Безработицата спадна 
почти навсякъде. Има мно-
го малко региони, където 
все още има сътресения 
на пазара. Има региони 
с изявен недостиг, като в 
София и Пловдив, а напо-
следък и в Габрово.
 - В едно интервю 
Вие предлагате хора от 
Северозапада да канди-
датстват за работа по мо-
рето. Важна ли е мобил-
ността за преодоляване 
на проблемите?
 - Ами – за Черномори-
ето, за Пловдив... Хората 
свикнаха на мобилността, 
която е част от това да 
сме в Европейския съюз, 
от свободата на хората да 

избират къде да живеят и 
да работят. Според мен е 
разумно да се насърчава 
и вътрешната мобилност. 
Ако някой няма работа в 
неговия град, нека да има 
свободата да я намери в 
друго място, където хората 
се нуждаят от кадри като 
него. Така и икономиката 
се стимулира, и самите 
хора живеят по-щастливо.
 - Ние нямаме тради-
ции в нагласата масово 
да ходим да работим на-
страни.
 - Свикват хората, за-
щото както ходят в Испа-
ния, така могат да отидат 
в Пловдив, където също е 
топло, в рамките на шега-
та.
 - Често чуваме оплак-
вания от страна на бизне-
са, че младите хора, кои-
то сега завършват обра-
зованието си, не са дос-
татъчно добре подготвени 
практически. В същото 
време училища и уни-
верситети се опитват да 
актуализират специално-
стите си според нуждите 
на бизнеса, да въвеждат 
дуално обучение. Въпро-

сът е обаче дали млади-
те хора избират наистина 
търсени специалности?
 - Всеки с нагласите си. 
Първо наистина има раз-
лика между това, което се 
учи, и това, което се прави 
на работа. Това не е само 
български проблем, а е по 
цял свят, защото самият 
бизнес стана много дина-
мичен. Ние малко не го 
виждаме това заради на-
шите собствени промени. 
Но на практика бизнесът 
страшно бързо се проме-
ня и няма нито гимназия, 
нито университет в света, 
който да може да навак-
са разликата. А изборът 
– това е вече кариерното 
ориентиране на децата. То 

започва след седми клас 
и е процес, който става 
обикновено в семейството. 
Тук аз виждам слабост, за-
щото за самите родители 
процесът е малко далечен. 
Но все повече кариерното 
ориентиране си пробива 
път. Има много данни от-
носно реализацията на де-
цата, след като завършат 
дадено училище, на базата 
на рейтингите на универ-
ситетите, за да имат ори-
ентация за потенциалното 
бъдеще, което ги очаква. 
Но всеки е свободен да 
избере това, което го вле-
че и го прави щастлив.
 - Не трябва ли държа-
вата да се намесва по-ак-
тивно в дадени моменти 

като стимулира кандидат-
стването за определени 
специалности, за които 
кандидатите са малко?
 - Тази намеса същест-
вува и в момента. Но е 
друг въпросът, ако дър-
жавата облекчи приема 
в дадена специалност. Тя 
обаче не може да накара 
някой да отиде там да учи. 
Ако едно дете не иска да 
учи в даден университет 
и кандидатства в два, в 
единия сигурно ще изкара 
лоша оценка и няма да 
го приемат. Но мисля, че 
това са пазарни принципи, 
а пазарът просто реаги-
ра по-бавно. Защото едно 
обучение е 4 години и това 
е доста дълго време. 
 От друга страна пък се 
предлагат стажантски про-
грами и докато учи, детето 
може да отиде на стаж 
някъде, за да види какво 
в действителност се прави 
и ако това не е неговото 
нещо, да може овреме да 
си смени специалността. 
Последното важно нещо е, 
че ние малко загърбихме в 
България индустриалната 
кариера като такава. А тя 
е много важна, защото по 
цял свят инженерите са 
страшно уважавани хора. 
Ученето е тежко и трудно, 
но то носи после уваже-
нието, парите и т. н. Дока-
то при нас в прехода това 
се развали и сега отново 
се възражда уважението 
към тези професии.
 - Не трябва ли по-ра-
но да започва кариерното 
ориентиране?
 - Има държави, където 

още от четвърти клас ми-
слят за тези неща, но спо-
ред нашата образователна 
система, поне според мен, 
първото важно нещо е из-
бирането на гимназия, за-
щото дотогава училищата 
са общообразователни и 
голяма разлика няма.
 - Бихте ли характе-
ризирал с няколко думи 
най-желания млад работ-
ник. Какъв трябва да бъде 
той?
 - Да му се работи.
 - Ще внасяме ли ра-
ботна ръка и откъде?
 - Вероятно да. Но откъ-
де – не знам. Има възмож-
ности за етнически бълга-
ри, от по-далечни страни... 
Но това не е лесен про-
цес, защото потенциални-
те страни, от които можем 
да внасяме хора, имат и 
други оферти, не е само 
България, която търси ра-
ботна ръка в Европа. Така 
че едно е да стигнем до 
решението, че вече започ-
ваме, а съвсем друго – да 
го реализираме.
 - Стана ли вече бъл-
гарският пазар по-конку-
рентен на европейския?
 - За много професии 
стана. Ако гледаме само 
икономически, ти вземаш 
пари и плащаш жилище, 
храна и всичко останало и 
накрая ти остават някакви 
пари, с които можеш да си 
купиш нещо, да отидеш на 
екскурзия и т. н. За много 
професии разполагаемата 
сума в джоба в България 
остава по-голяма, защото 
тук разходите са по-ниски. 
За мен примерно изтича-

нето на мозъци от стра-
ната спря отдавна. Сега 
в момента има по-скоро 
течение на хора, които са 
с по-ниска квалификация, 
но в един момент и те ще 
започнат да си остават 
тук. Но има и други факто-
ри, които са свързани на-
пример със сигурност – да 
не те оберат, да има места 
в детските градини, в учи-
лищата. В това отношение 
Габрово е много добре.
 - Кметът Таня Христо-
ва изрази известен оп-
тимизъм с изявлението, 
че Габрово се променя 
към по-добро в икономи-
ческата сфера. Вие опти-
мист ли сте за тенденции-
те за бъдещето на пазара 
на труда?
 - Вървим в правилна-
та посока. Но при чисто 
пазарните принципи рав-
новесието винаги се из-
мества. Например, ако аз 
имам фирма и не увели-
чавам заплатите в съот-
ветствие с пазара, хората 
ще избягат, ако предлагам 
по-добри условия, хората 
ще идват. 
 Според мен общество-
то ни е притиснато от кон-
куренцията – европейска и 
световна, бавно се проме-
ня в оптимистичната посо-
ка. Истината е, че на нас 
големите ни конкуренти не 
са в съседния двор, в съ-
седния град. Те са в Азия, 
те са в Америка и ни из-
преварват доста усилено. 
Европа вече не е втората 
сила в света. Така че това 
е, с което се борим всъщ-
ност.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 Вчера Окръжният съд 
в Габрово потвърди окон-
чателно - 57-годишната га-
бровка Цветана В. остава 
постоянно в ареста. Опре-
делението е окончателно и 
не подлежи на обжалване.
 С това бе потвърдено 
определение от 22 март на 
Районния съд. 57-годиш-
ната жена бе задържана 
в началото на тази годи-
на след серия измами в 
Габрово. За по-малко от 
месец тя бе арестувана 
два пъти от полицията, за-
щото и след първия арест 
продължи с измамите.
 Сега остава в ареста 
до приключване на пъл-
ното разследване по тях. 
Тези дни прокуратурата я 
привлече за обвиняема, 
че „в периода 8 декември 
2017 г. – 4 януари 2018 г. 

в град Габрово, при ус-
ловията на продължава-
но престъпление, отнела 
чужди движими вещи. На 
8 декември 2017 г. от бол-
нична стая откраднала 390 
лв. и мобилен телефон.  
На 19 декември 2017 г. от 
къща в кв. Ябълка отнела 
портмоне с 200 лв. На 23 
декември 2017 г. от къща 
на бул. „Бойката” взела  
40 лв. На 4 януари т. г. от 
къща в кв. Недевци от-
краднала 440 лв.“. Малко 
след това беше задържана 
за няколко часа, но после 
бе освободена да чака де-
лото си на свобода. Само 
че измамницата не губила 
нито час – веднага подно-
вила измамите си.
 „Цветана В. е привле-
чена като обвиняема и за 
това, че през периода 4 
януари 2018 г. – 9 февруари 

2018 г. в гр. Габрово, при 
условията на продължа-
вано престъпление, с цел 
да набави за себе си им-
отна облага, възбудила и 
поддържала заблуждение 
у същите лица, че е служи-
тел на БЧК и предоставя 
помощ на възрастни хора, 
и с това им причинила им-
отни вреди общо в размер 
на 665 лв. Сумите вземала 
под предлог, че ще им 
осигури по-евтини дърва 
или лекарства“,  съобщиха 
вчера от прокуратурата.
 Вчера окръжните съ-
дии прецениха, че „от съ-
браните до момента до-
казателства може да се 
направи обосновано пред-
положение, че Цветана В. 
е извършила престъпните 
деяния (тежки умишлени 
престъпления по смисъла 
на чл. 93, т. 7 от Наказа-

телния кодекс), за които 
е привлечена като обви-
няема. Съдът взе предвид  
продължителността и броя 
на деянията, включени в 
продължаваната престъп-
на дейност, за която е об-
винена, както и наличните 
данни за друго досъдебно 
производство, водено сре-
щу нея.
 „Предвид горепосоче-
ното Окръжен съд – Габро-
во счете, че определение-
то на Районен съд - Габро-
во, с което на Ц. В. е взе-
та мярка за неотклонение 
„задържане под стража”, 
е обосновано и законосъ-
образно и следва да бъде 
потвърдено.
 Определението на га-
бровски Окръжен съд е 
окончателно и не подлежи 
на обжалване“, допълниха 
от Окръжен съд.

анахроника
	 28-гоДишЕн оТ габро-
Во	 е	 задържан	 зад	 волана	
след	 употреба	 на	 наркотици.	
Полицаите	 го	 спрели	 на	 26	
март	 около	 13,50	 часа	 на	 ул.	
„Индустриална“	 в	 Габрово.	
Мъжът	 шофирал	 лек	 автомо-
бил	 „Сеат“.	 Установено	 е,	 че	
управлява	 МПС	 след	 употре-
ба	 на	 наркотични	 вещества	 –	
техническото	 средство	 отчело	
положителен	резултат	за	кана-
бис	и	амфетамин.	По	случая	е	
образувано	 бързо	 полицейско	
производство.
	 ДВа ъглошлайфа,	 бор-
машина,	 хидравличен	 крик	 и	
други	 инструменти	 са	 открад-
нати	 през	 нощта	 на	 26	 срещу	
27	март	от	гараж	на	ул.	„Елин	
Пелин“	в	Габрово.	Извършен	е	
оглед.	По	случая	е	образувано	
досъдебно	производство,	съоб-
щиха	от	ОД	на	МВР	-	Габрово.
 и В сЕВлиЕВо е	 задър-
жан	 водач	 с	 наркотици	 –	 на	
27	 март	 около	 21,40	 часа	 на	
ул.	„Марин	Попов“	полицейски	
екип	 спрял	 за	 проверка	 БМВ.	
Проверяващите	 констатирали,	
че	водачът	–	22-годишен	от	съ-
щия	град,	управлява	МПС	след	

употреба	 на	 наркотични	 веще-
ства	 –	 техническото	 средство	
отчело	 положителен	 резултат	
за	амфетамин	и	метамфетамин.	
По	случая	е	образувано	бързо	
полицейско	производство.
 60-гоДишЕн Мъж	 е	 за-
държан	в	момент	на	кражба	от	
частен	 дом	 в	 Габрово,	 съоб-
щиха	от	ОД	на	МВР	-	Габрово.	
Около	 18,30	 часа	 на	 24	 март	
т.	 г.	 в	 полицията	 се	 получил	
сигнал,	че	неизвестен	е	влязъл	
в	 частен	 имот	 на	 ул.	 „Чучура“	
в	 Габрово.	 Към	 адреса	 неза-
бавно	 бил	 изпратен	 патрулен	
екип.	При	пристигането	на	мяс-
то	 униформените	 заловили	 в	
къщата	 60-годишния	 мъж	 от	
Габрово	 в	 момент	 на	 кражба	
на	ВиК-части	и	ел.	кабели.	Мъ-
жът	е	задържан	за	срок	до	24	
часа.	 По	 случая	 е	 образувано	
бързо	 полицейско	 производ-
ство.
	 26-гоДишЕн Мъж	 от	
Габрово	 отива	 на	 съд	 за	 шо-
фиране	 в	 нетрезво	 състояние.	
Задържан	е	около	2,50	часа	на	
24	март	т.	г.	на	ул.	„Орловска“	
в	 Габрово.	 Тогава	 полицейски	
екип	 спрял	 за	 проверка	 лек	
автомобил	 „Фолксваген“,	 шо-

фиран	 от	 26-годишния	 габро-
вец.	Униформените	установили,	
че	управлява	след	употреба	на	
алкохол	 –	 техническото	 сред-
ство	 отчело	 1,65	 промила.	 По	
случая	е	образувано	бързо	по-
лицейско	производство.	
	 ДВаМа сЕВлиЕВци ще	
отидат	на	съд	по	реда	на	бър-
зото	 производство.	 И	 двамата	
водачи	шофирали	след	употре-
ба	 на	 наркотици.	 На	 23	 март	
т.	 г.	 около	 14,40	 часа	 на	 ул.	
„Великотърновско	шосе“	в	Се-
влиево	полицейски	екип	спрял	
за	 проверка	 лек	 автомобил	
„Ауди“.	 Установено	 е,	 че	 во-
дачът	–	19-годишен	младеж	от	
село	 Шумата,	 управлява	 след	
употреба	 на	 наркотично	 веще-
ство	 –	 техническото	 средство	
отчело	 положителен	 резултат	
за	 марихуана.	 На	 следващия	
ден	 около	 22,35	 часа	 на	 ул.	
„Стефан	Пешев“	 в	Севлиево	 е	
проверено	„Рено“,	управлявано	
от	 26-годишен	 местен	 жител.	
Полицейските	 служители	 ус-
тановили,	 че	 и	 този	 шофьор	
също	е	седнал	зад	волана	след	
употреба	 на	 марихуана.	 По	
случаите	 са	 образувани	 бързи	
полицейски	производства.

Светлîзар Петрîв: „Изтèчаíетî íа мîзъцè ñпря îтäавíа”
НАДЕЖДА ТИХОВА

 Светлозар Петров – управител на „Джоб Тай-
гър“, беше в Габрово заради Националните дни на 
кариерата, в които през тази година се включи и 
габровският Технически университет. Г-н Петров 
нарече Габрово вдъхновяващ град, той посети Ин-
терактивния музей на индустрията, където си 
припомни старата слава на някогашния Български 
Манчестър. След откриването на Дните на ка-
риерата успяхме да зададем няколко въпроса на 
Светлозар Петров, свързани с търсенето и пред-
лагането на работни места на пазара на труда в 
момента.

Дíèте íа карèерата препълíèха áèáлèîтеката íа ТУ
Продължава от стр. 1

във фирма от своя град 
Стара Загора, но иска 
да научи нещо повече за 
фирмите, представени на 
Дните на кариерата, за-
щото след време може да 
прояви конкретен интерес 
към някоя от тях, стига да 
се развие в специалност-
та, която учи. Най-важното 
при търсенето на рабо-
та според него е добрият 
колектив, коректността на 
шефа към служителя, а не 
на последно място – за-
плащането. Деница Цвета-
нова от същата специал-
ност - „Електроснабдяване 
и електрообзавеждане“, за 
трета поредна година ще 
избере да стажува в АББ 
– Севлиево. Причината – 
фирмата й предлага раз-
витие точно в сферата на 
нейната специалност, еки-
път е много хубав, приятно 
е за работа и тя е много 
доволна.
 А ето и мнения на ня-

кои от работодателите. 
Според инж. Харалан Пе-
нев от фирма АББ – Се-
влиево той представя ста-
жантската лятна програ-
ма на фирмата както в 
завода в Севлиево, така 
и в базите й в Раков-
ски, Петрич, Варна и Со-
фия, където има и разво-
ен център. Всяка година 
в завода в Севлиево има 

стажанти от габровския 
Технически университет, 
както и млади хора, които 
са избрали АББ за всяка 
своя лятна практика. Фир-
мата, разбира се, търси и 
квалифицирани работници, 
като основната им нужда 
е от инженери от профил 
Електротехника, електро-
ника и автоматика. В за-
вода има и работници на 4 

часа, които  едновременно 
с работата си и учат в 
Техническия университет. 
Живко Желязков – техни-
чески директор във фир-
ма „Хранинвест“ в Стара 
Загора, и Калина Ивано-
ва – мениджър „Човешки 
ресурси“ - възпитаници 
на габровския универси-
тет, с охота разговаряха 
със студентите и казаха, 
че също имат нужда от 
специалисти и особено 
от инженери – конструк-
тори, технолози, програ-
мисти. Контактите между 
фирмата и университета 
се поддържат от години 
и често се правят срещи 
за запознаване на студен-
тите с възможностите и 
предложенията на фирма-
та. „Хранинвест“ предла-
га също както стажантски 
програми, така и работни 
места. Според Надежда 
Минева – специалист „Чо-
вешки ресурси“ в „Нес-
тле - България“, фирмата 

предлага както стажантски 
позиции, така и свобод-
ни места в Шоколадовата 
фабрика в София. При тях 
не достига квалифицирана 
работна ръка предимно за 
специфичните за фабри-
ката специалности и това 
ги е довело в Габрово. 
От „Нестле“ се надяват 
на бъдещо сътрудничество 
с Кариерния център на 
Техническия университет, 
за да подкрепят младите 
хора с предложения за 
практики с гъвкаво работ-
но време и стажове, както 
кратки - между един и три 
месеца, така и дългосроч-
ни - от 6 месеца до 1 годи-
на. Според Надежда Ми-
нева младите хора са все 
по-подготвени за Дните на 
кариерата. Те идват вече 
със свои CV-та на щанда, 
с предварителни очаква-
ния и интерес към опре-
делени области, в които 
искат да се развиват и 
кандидатстват.

И Окръжíèят ñъä íе ñе ñмèлè íаä 
57-ãîäèшíата èзмамíèца

уроци, курсоВЕ
иТалиански Език -	индивидуално	-	тел.	0878/330-
627.	[1,	1]



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 29 март 2018 г., година XIV, брой 13 (3174)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

29 ч   Преп. Марк, еп. Аретусийски. Св. Кирил дякон.
30 п  Преп. Йоан Лествичник (Прежд. лит.) (Вечерта 

- Малко повечерие)
31 с   * Лазаровден. Преп. Ипатий, еп. Гангърски 

(Злат. лит.)
01 н  U 6 Неделя на Великия пост Връбница Цвет-

ница. Св. мчк Аврамий Български. (Всичко на 
празника) (Злат. лит.) (Разрешава се риба) 
(Вечерта - Последование на Жениха).

02 п   * Велики понеделник. Преп. Тит Чудотворец. 
(Прежд. лит.) (Вечерта - Последование на Же-
ниха).

03 в  * Велики вторник. Преп. Никита Изповедник. 
(Прежд. лит.) (Вечерта - Последование на Же-
ниха).

04 с   * Велика сряда. Преп. Йосиф Песнописец и 
Георги в Малея. Св. свщмчк Никита Серски. 
(Прежд. лит.) (Вечерта - Малко повечерие).

05 ч  * Велики четвъртък. Св. мчци Теодул и Ага-
топод. (Утреня, общ маслосвет, св. Вас. лит.) 
(Вечерта - Последование на 12-те Евангелия).

 29 март - 5 април

ДВЕРИ НА 
пРАВОсЛАВИЕТО

 На 28 март в Хага 
Западно- и Средноев-
ропейският митрополит 
Антоний ще подпише 
документите за заку-
пуването на нов храм 
за БПЦО в нидерланд-
ската столица. Сгра-
дата, намираща се на 
„Bakkerstraat“ № 57a, 
Den Haag, ще се стопа-
нисва и ползва от Бъл-
гарската православна 
църковна община „Св. 
архангели Михаил и Га-
вриил“. Средствата за 
закупуването на имота 
са отпуснати от Минис-
терския съвет на Репу-
блика България.
 В условията на до-
говора е включено из-
искването сградата да 
продължи да функцио-
нира като храм. Запад-
но- и Средноевропейска 
епархия планира да ре-
монтира имота и да го ус-
трои според изискванията 
на православния канон за 
култова сграда. Храмът и 
досега се е използвал от 
българската църковна об-
щина. В града има и храм 
на Московска патриаршия, 
но в българския храм се 
черкуват не само наши 

сънародници, а и руснаци, 
украинци, грузинци, холан-
дци, сърби, румънци, гър-
ци.
 Българската право-
славна църковна общи-
на в град Хага, Кралство 
Нидерландия, е основана 
през юни 2000 година. Об-
щината е член на Сдруже-
нието на православните 
християни „Св. Николай 
Мирликийски Чудотворец“, 

Кралство Ни-
дерландия.
 Българ-
ските църковни 
общини в За-
падна Европа 
използват за 
богослужебните 
си нужди хра-
мове, отпусна-
ти от местните 
църковни общ-
ности, най-често 
от Римокатоли-
ческата църква. 
Досега Запад-
но- и Средноев-
ропейска епар-
хия разпола-
гаше с четири 
свои храма – в 
Будапеща, Бер-
лин (получен за 
безплатно полз-
ване за 30 го-
дини), Брюксел 
и Виена. Един-

ствено църквата в унгар-
ската столица е изградена 
като православен храм от 
българската общност там 
преди 100 години. Църква-
та в Берлин, както и тази 
сега в Хага са придобити 
от местната протестантска 
общност и се налага да 
бъдат преустройвани спо-
ред православните изиск-
вания.

ДВЕРИ НА 
пРАВОсЛАВИЕТО

 В нощта след празни-
ка Благовещение, когато 
за римокатолическия свят 
през тази година започва 
Страстната седмица, по 
радио „Би Би Си 3“ и дру-
ги радиостанции по света 
прозвучаха части от кон-
церта на Софийския све-
щенически хор с диригент 
ик. Кирил Попов, състоял 
се на 15 март 2018 г. в 
старинния столичен храм 
„Св. София“. Водещ на 

концерта беше ставрофо-
рен иконом Ангел Ангелов, 
а протодякон Иван Петков 
- солист. Този духовен кон-
церт беше организиран 
от Софийска митрополия 
и Българско национално 
радио с благословението 
на Негово Светейшество 
Българския патриарх и Со-
фийски митрополит Нео-
фит. Екип на БНР записа 
музикалното събитие, за 
да бъде излъчено по-къс-
но в програмите на Евро-
пейския съюз за радио и 

телевизия (EBU) – „Евро-
визия“, по случай светлите 
празници.  Свещенически-
ят хор беше определен 
от екипа на радио „Би Би 
Си“ да закрие цялата ос-
емчасова програма. Както 
може да се чуе и види от 
записа на сайта на „Би 
Би Си“, участниците в кон-
церта са от най-голяма 
класа: Немският симфони-
чен оркестър - Берлин с 
хор и солисти, с диригент 
Робин Тикати, Холандски-
ят кралски Концертгебау 

оркестър с хор и солисти, 
с диригент Тон Копман, 
BBC Singers съвместно с 
хора при катедралата в 
Гилфорд, с диригент Бари 
Роуз и др.
 Целият концерт, провел 
се в „Св. София“, ще се 
излъчи на 4 април от 23:00 
часа по програма „Христо 
Ботев“ на БНР в преда-
ването „Кантате юбилате“. 
Нека да пожелаем нови 
благословени успехи на 
Софийския свещенически 
хор за слава Божия!

Запаäíî- è Среäíîеврîпейñка епархèя íа 
БПÖ ще прèäîáèе ñвîй храм в Õаãа, Õîлаíäèя

 ДЕсИсЛАВА сУТЕВА
ОБщИНА гАБРОВО

 Над 700 габровци ста-
наха дарители на новия 
храм в кв. Младост като 
присъстваха на благотво-
рителния концерт в под-
крепа на храма, организи-
ран от Община Габрово.
 3 555 лв. са приходите 
от билети, а други 801 лв. 
постъпиха в кутията за да-
рения за храма, поставена 
във фоайето на Спортна 
зала „Орловец“ непосред-
ствено преди концерта.
 Така общата сума след 
благотворителния концерт, 
организиран в подкрепа 
на новостроящия се храм 
„Св. св. Онуфрий, Дамас-
кин и всех мучеников Га-
бровских“, възлиза на 4 
356 лв.

 Парите вече са пре-
дадени на архиерейския 
наместник на Габровска 
духовна околия отец Ру-
слан Личев и ще бъдат 
преведени по банковата 
сметка на храма.
 В навечерието на голе-
мия православен празник 

Благовещение трябваше 
да бъде обявена общата 
сума на средствата, съ-
брани от началото на бла-
готворителната кампания, 
наречена „ДА БЪДЕ новият 
храм на Габрово“, както и 
напредъкът на строителни-
те дейности по храма.

 О б щ и н а 
Габрово благода-
ри за подкрепата 
на всички учас-
тници в концерт-
ната програма 
и на тези, които 
се грижиха за 
организирането 
и техническото 
обезпечаване на 
спектакъла!
 О б щ и н а 
Габрово благо-
дари на всички 
дарители, дошли 
в залата като 
публика, за бла-
городството и вя-
рата им в нашата 
обща кауза!
 Да бъде но-
вият храм на 
Габрово!

 МЕгЛЕНА ЗЛАТЕВА
 Община Габрово на-
помня на гражданите да 
спазват разпоредбите на 
Наредба № 1 за чистотата 
в Габровската община и 
да не поставят некролози, 
афиши и други материали 
на нерегламентирани мес-
та свободно из града.
 Забранено е поста-
вянето на некролози по: 
дървета и едроразмерна 
растителност, автобусни 
спирки, далекосъобщител-
ни, електрически и тро-
лейбусни стълбове, както 
и стълбове от уличното 
осветление, електрически 
табла и трафопостове, об-

ществени сгради и сгради, 
обявени за паметници на 
културата, скулптурни па-
метници и други елементи 
на декоративната пласти-
ка, както и във визуалния 
обсег на възприятието им, 
в паркове и градски гради-
ни, ажурни и декоративни 
огради, елементи от сис-
темата за регулиране на 
движението по пътищата.
 За поставяне на некро-
лози са определени таб-
лата в храмовете, както 
и тези в близост до и на 
територията на гробищните 
паркове. Гражданите могат 
да ползват също и таблата 
за поставяне на рекламни 

материали и афиши, които 
се намират на следните 
места в града: на спир-
ката на ул. „Юрий Вене-
лин“; срещу банка SG Екс-
пресбанк и до Пощенска 
банка – в зелената площ; 
до Баев мост; на улици 
„Съзаклятие” – до Кинопо-
лис (бивше кино „Алеко“), 
„Скобелевска” – в зеле-
ната площ до паметника 
на Николай Палаузов, „Ор-
ловска” – срещу СУ „Рай-
чо Каролев”, „Лиляна” - до 
входа на ОУ „Неофит Рил-
ски“, „Райчо Каролев” – до 
дирекция „Местни данъци и 
такси“ към Община Габро-
во, „Брянска” – автобусна-

та спирка пред студентско 
общежитие; на бул. „Моги-
льов“ – срещу стадион „Ап-
рилов“ и в зелената площ 
срещу блок „Катюша“; на 
пресечката на улици „Ни-
кола Войновски” и „Чавдар“ 
– спирка „Щампата“; на 
пресечката на бул. „Столе-
тов” и ул. „Черни връх” (кв. 
Любово); срещу входа на 
ДКЦ 1 – ЕООД – пресеч-
ката на бул. „Трети март“ 
и ул. „Баба Зара“; на об-
ръщалото в кв. Гачевци; на 
Шиваров мост – зад авто-
бусната спирка към реката.
 Съгласно Наредбата, 
нарушителите се наказват 
с глоба до 1000 лв. - за 

физически лица, а за едно-
лични търговци и юридиче-
ски лица – с имуществени 
санкции в размер до 10 
000 лв., и с възстановяване 
на нанесените вреди. При 
повторно нарушение гло-
бата за физическите лица 
нараства до 5 000 лв., а 
за едноличните търговци и 
юридическите лица – с иму-
ществени санкции в раз-
мер до 50 000 лв., и с въз-
становяване на нанесените 
вреди. Ако нарушението на 
наредбата е извършено от 
младежи под 16 години, за 
тях отговарят съответно ро-
дителите, настойниците или 
попечителите.

Заáраíа за пîñтавяíе íа íекрîлîзè 
íа íереãламеíтèраíè меñта в Гаáрîвî

Блаãîтвîрèтелíèят кîíцерт в пîäкрепа íа 
íîвèя храм в кв. Млаäîñт ñъáра 4 356 лв.

Изпълíеíèя íа Сîфèйñкèя ñвещеíèчеñкè 
хîр звучаха в ефèра íа BBC в цяла Еврîпа
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ДВЕРИ НА пРАВОсЛАВИЕТО
 Протестите, организирани 
от няколко гръцки митрополии 
и съюзи на богослови срещу 
новите учебници по Религия, 
не дадоха резултат. Това пише 
изданието Orthodoxia.info, при-
веждайки данни от Министер-
ството на образованието и ре-
лигиите за процента ученици, 
отказали обучение по новите 
учебни пособия. Едва 0.5% от 
учениците (съответно родители-
те) са върнали предоставените 
им учебници в знак на протест 
срещу тяхното съдържание.
    „Впечатляващо е, че въпре-
ки постоянната активност, съби-
рането на подписи и призивите 
дори от страна на митрополити 
да се откажат новите учебни 
пособия, родителите и ученици-
те, които върнаха на препода-
вателите си учебниците, не са 
дори 1 процент.“
 Според официалната ин-
формация на Министерството 
на образованието и религиите 
99.7% от учениците са приели 
новите учебници по Религия. 
Учениците, които са върнали 
като неприемливи учебниците, 

отказвайки да се обучават по 
тях, са малцинство, близко до 
границата на статистическата 
грешка. И по-конкретно 0.38% 
от учениците в основния етап, 
0.28% от долния курс на гимна-
зията и 0.10% от горния гимна-
зиален курс са върнали учеб-
ниците. В църковните училища 
в страната от обучаващите се 
там 742 ученици само двама са 

върнали новите пособия.
 Интересна е информацията 
и за процента на учениците, 
отказали да посещават часове-
те по Религия (гръцкият закон 
дава това право на родителите 
– чрез молба да освободят де-
тето си от тези занятия). През 
2014-2015 г. освободените уче-
ници са общо 13 903. За 2015-
2016 г. техният брой е намалял 

до 6043, което е 0.5% от общия 
брой ученици. През изминалата 
учебна година техният брой е 
бил 10 566, т. е. 0.87%, а през 
настоящата учебна година бро-
ят им отново е намалял до 6 
000 ученици.
 През последните две годи-
ни Гръцката църква води актив-
на полемика срещу промените 
в учебното съдържание и мето-
диката на преподаване на Ре-
лигия, която се изучава задъл-
жително в гръцките училища от 
1 до 12 клас. Клириците настоя-
ваха да се запази старата про-
грама, според която религията 
се разглежда през призмата 
на историята на Православната 
църква от първи век до наши 
дни. Новата програма пред-
вижда тематично организиране 
на материала, като се отделя 
малко повече място на рели-
гиозните практики в другите 
изповедания. През последната 
година след призив на някои 
митрополити в различни гра-
дове в страната се проведоха 
протестни шествия на родители 
срещу новите учебници, кои-
то бяха активно отразявани в 

медиите. Въпреки организира-
ната протестна кампания оба-
че гръцкото общество остана 
равнодушно към критиките за 
„икуменизъм и предателство 
към гръцката идентичност“ и 
родителите приеха новата учеб-
на програма по този предмет.
 Недоволните са подали 
жалба до Висшия администра-
тивен съд за отмяна на про-
мените и връщане на старата 
учебна програма. Решението на 
висшия съдебен орган в Гърция 
се очаква с интерес.
 Междувременно Висшият 
административен съд, сезиран 
по жалба на Пирейския мит-
рополит Серафим и родители, 
излезе със становище, че ука-
зът на бившия министър на 
образованието Никос Филис 
за промените в учебната про-
грама по Религия противоречи 
на конституцията, тъй като се 
нарушава гарантираното кон-
ституционно право децата да 
получават в училище образова-
ние, което да развива тяхната 
национална и религиозна иден-
тичност, която е източнопра-
вославна. В решението, което 

все още не е публикувано офи-
циално, се казва, че в новата 
програма има важни пропуски, 
като например не се говори 
за Светата Единосъщна Троица 
и за Христос като Спасител 
на света. Решението на съда 
предизвика оживени дискусии, 
както и реакции на богослови-
те, автори на учебните пособия, 
които публикуваха извадки от 
учебниците, посветени на тези 
основни догмати в Правосла-
вието. Решението се коментира 
като странно и понеже Ми-
нистерството на образованието 
отмени преди година въпросния 
указ на бившия министър на 
образованието и формално има 
ново законово основание за 
променената учебна програма. 
Очаква се решението на съда 
и по втора жалба, този път за 
промените в учебната програма 
за горния гимназиален курс.
 От Министерството на об-
разованието отговориха, че 
уважават решението на съда, 
но промените в учебната про-
грама срещат пълната подкре-
па на преподавателите и учени-
ците и те ще продължат.

   сВЕщ. АЛЕксАНДъР 
ХВОРОсТ, 

ДВЕРИ НА пРАВОсЛАВИЕТО

	 Свещеник	 Александър	 Хво-
рост,	 предстоятел	 на	 храма	
„Св.	Александър	Невски“	в	град	
Дружковка,	 Украйна,	 разсъжда-
ва	 върху	 един	 наболял	 въпрос	
–	 потребителското	 отноше-
ние	 към	 Църквата.	 За	 какво	
идваме	в	храма?	Какво	е	той	за	
нас	–	пространство	за	духовни	
услуги,	място	за	получаване	на	
благодат,	магазин	 за	 „освете-
ни“	 сувенири	 или	 нещо	 много	
повече?
 Ние живеем в епоха на 
научно-технически прогрес, 
небивал подем на материал-
ното равнище и благосъстоя-
ние на населението. Това води 
до формиране на култура на 
потреблението. Изключително 
широкият пазар на стоки и 
услуги влияе върху мисленето 
на човека, върху отношението 
му към заобикалящия го свят. 
Това, разбира се, се проявява 
и в Църквата – нали живеем в 
обществото, и при нас идват 
хора, които прилагат и в храма 
потребителското си отношение 
към живота.
 Енориашите, отнасящи се 
към Църквата потребителски, 
могат да бъдат разделени на 
три групи.

Плащаш-получаваш
 Те отнасят дейността на 
Църквата към сферата на ус-
лугите. Виждат преди всичко 
изгодата. Такъв човек купува 

в храма онова, 
което му е нужно: 
кръщение, венча-
ние, освещаване 
на жилище, авто-
мобил и т. н. Хо-
рата от този тип 
смятат, че щом са платили, 
трябва да получат качествено 
обслужване. Кръщават децата, 
за да не се раболеят, венчават 
се, за да бъде семейството им 
по-здраво (или за да се поя-
вят деца, ако дотогава не ги 
е имало), освещават дома, за 
да живеят мирно, автомобила 
– за да не стават катастрофи. 
Наскоро се сблъсках с коми-
чен случай, когато мюсюлма-
нин идва в православния храм 
и моли свещеника да освети 
автомобила му, защото дълго 
време не може да го продаде. 
Освещава го, продава го и ос-
тава много доволен. Най-смеш-
ното е, че човекът постъпва 
така не за първи път.
 Такива хора понякога са 
готови да пожертват голяма 
сума пари за храма, но с цел 
Господ да им даде за това още 
повече. Защо се случва това? 
Разбира се, заради духовното 
невежество и пълното нераз-
биране на природата на Църк-
вата като цяло.

Всичко да е „както е редно“
 Втората категория са хо-
рата, които се отнасят потре-
бителски към благодатта. Те 
нямат лошо мнение за Църква-
та, смятат, че тя носи полза на 
обществото, но идват в храма 

с практически цели. Готови са 
да се приобщят към живота 
на Църквата, но не редовно, 
а няколко пъти в годината. Те 
ще дойдат на Богоявление, за 
да осветят 20-литров бидон с 
вода, а след това една година 
няма да се появят в храма. С 
радост ще осветят козунаци 
на Пасха, върбови клонки на 
Цветница и плодове на Преоб-
ражение Господне.
 Те виждат в това опреде-
лена полза (например поддър-
жане на традицията на своя 
народ), стараят се да правят 
всичко, „както е редно“: ще 
поръчат панихида за покойни-
ка, на третия, деветия и чети-
ридесетия ден ще го поменат, 
ще запалят свещ за здраве и 
за упокой в храма, но на Ли-
тургия ще ги видиш рядко. Тези 
хора признават важността и 
„ползата“ на Църквата, които 
разбират неправилно, тъй като 
не осъзнават нейната мистична 
природа.

 VIP християните
 Третият тип - това е вътреш-
ноцърковното потребителство. 
На него са подвластни някои 
въцърковени хора, които ходят 
редовно в храмовете и смятат, 
че са влезли в определени 
отношения с Бога, тоест тех-
ният живот в Църквата налага 
върху Него някакви задълже-

ния. Те изпълняват с радост 
всички църковни правила и 
предписания, но мислят, че за 
това Бог им е длъжен с нещо 
в замяна. Готови са да ходят 
често на службите, за да им 
бъде „зачетено“ - както в спор-
та набират точки. Готови са да 
се причастяват, за да не боле-
дуват. Постоянно пребивават 
на богослуженията – и поради 
тази причина смятат себе си 
за някак по-особени, за висо-
кодуховни.
 Мислят, че в очите на Бога 
те ще имат по-голяма тежест, 
защото се молят повече, хо-
дят в храма по-често, прочитат 
множество акатисти. Убедени 
са, че това ги прави по-ду-
ховни, по-благодатни, води ги 
към спасение. Да, те, би ка-
зал човек, ценят молитвата и 
прибягват до тайнствата, но 
за съжаление, са равнодушни 
към насъщните проблеми на 
Църквата. Ще дойдат на служ-
ба, но никога няма да почистят 
или да подпомогнат храма. Ще 
изтраят богослужението и ще 
започнат да се спасяват, но 
няма да помогнат.
 Разновидност на третата 
категория са събирачите на 
светини. Водичка от различни 
извори, пръст от гробове на 
светци и така нататък. Към тях 
се отнасят и любителите на 
многобройните поклоннически 

пътувания. Те 
винаги с радост  
се отправят към 
някой манастир, 
вместо да се 
занимават с до-

машните си дела или с пробле-
мите на своята енория.

А как е правилно?
 Всички тези хора се за-
блуждават, защото разбират 
превратно онова, което ни 
дава Христос. Основната мо-
тивация на християнина, сми-
сълът на неговия живот е лю-
бовта. Всичко, което вършим, 
го вършим от любов. Христос 
прояви към нас Своята не-
виждана любов: изкачи се на 
Кръста и пожертва Себе Си. 
Той каза: „Никой няма любов 
по-голяма от тая, да положи 
душата си за своите приятели“ 
(Йоан. 15:13) – и не само каза 
това, но и го въплъти. 
 Когато Бог се изкачваше 
на Кръста, Той не търсеше 
нито изгода, нито полза. Той 
направи това доброволно и от 
любов. Когато правим нещо 
– молим се, жертваме, при-
частяваме се, венчаваме се 
– ние също трябва да правим 
това от любов към Христос и 
към Църквата. Ние жертваме 
своето време, сили, пари в 
знак на благодарност за любо-
вта, която Той прояви към нас. 
Ето я основната ни мотивация: 
извършваме всичко не за да 
получим нещо, а в отговор на 
любовта.
 Да си спомним евангелска-

та грешница, която умиваше 
нозете на Спасителя със сълзи 
и ги помазваше с драгоценно 
миро. Господ каза: „... про-
щават й се многото грехове, 
задето много обикна; а комуто 
малко се прощава, той малко 
обича“ (Лук. 7:47). Ако въплъща-
ваме тази заповед в живота, 
има шанс Бог да ни прости 
повече. Много е важно да се 
грижим за преумножаване на 
любовта в своето сърце. За 
съжаление, мнозина забравят 
за това.
 В съветско време разби-
рането на много аспекти от 
църковния живот беше загу-
бено или изкривено. Хората, 
живели в бившия Съветски 
съюз, бяха свикнали, че твърде 
много неща им се предоставят 
безплатно – например обра-
зование, здравеопазване. В 
резултат мнозина очакват, че в 
Църквата също всичко ще бъде 
безплатно – като забравят, че 
повече от сто години тя сама 
издържа себе си. Грижата за 
нея лежи върху раменете на 
неравнодушните хора: духовен-
ството, енориашите.
 Често хората вземат в 
Църквата онова, което им е 
изгодно, а неизгодното оставят 
за другите. И своя кръст не 
искат да носят. Затова ми се 
иска да ги попитам: а ако утре 
отново стане неизгодно да се 
ходи в храма? Ако след това 
последват гонения? Как тогава 
ще започнат да се отнасят към 
Бога и към своята вяра?
Превод:	Радостина	Ангелова

АРХИМ. АНДРЕй (кОНАНОс)
ДВЕРИ НА пРАВОсЛАВИЕТО
 Как ще реагираш, когато 
ти причиня болка? А аз как ще 
реагирам на болката, която ти 
ми причиниш? Именно тук ще 
се разкрие качеството на вза-
имната ни обич.
 Ако се отнасяш към мен 
така, както искам, тогава всич-
ко е наред – отношенията ни 
са чудесни, аз те обичам и ти 
ме обичаш. Обичта ни се върти 
около личното ни „его“.
 Кой обаче обича истински 
и без условия? Кой обича и 
когато го отблъснат и му при-
чинят болка? Знаеш ли кога 
ще проличи дали обичта ни е 
истинска? Когато нещо стане 
и се сблъскаме. Когато между 
нас се получи недоразумение 
и ме обидиш. Когато се скара-
ме. Ако и тогава продължа да 
те обичам, значи вътре в мен 
има нещо истинско. За тази 
цел обаче трябва да гледаме 
отвъд събитията, да виждаме 
скритите неща. И в момента 
на скарването да си спомням 
истини, които често забравям: 
а именно, че Бог ще изведе от 
това нещо добро, че е позво-
лил този конфликт да се случи 
с цел смирението и на двама 
ни, че имаш една красива душа 
въпреки грозното ти поведение.
 Когато не се караме, е лес-

но и изгодно да се обичаме. 
Сега например, някой ме хва-
ли и засипва с поздравления: 
„Колко хубаво говорите, отче… 
Радвам се, че Ви видях... Ах, 
колко хубаво говорите…“. И аз 
отговарям същото: „А, вие сте 
господин и госпожа еди-кои си, 
които ме слушахте? Браво!“.
 Следователно се обичаме, 
докато се усмихваме един на 
друг. Такава обич е лесна. Та 
кой не обича другия при такива 
условия? Важно обаче е как 
реагираш, когато ти причинят 
болка! И как аз ще реагирам, 
когато ти ми причиниш болка. 
Там ще проличи истинността на 
нашата обич. В такъв момент 
ще покажем дали наистина сме 
способни да се обичаме.
 Един съвсем конкретен при-
мер с мой близък. Преди дни 
няколко пъти ми звъня по те-
лефона и не ме намери. Тогава 
не можех да разговарям. И 
как реагира? При последното 
обаждане каза на телефонния 
секретар: „Ако и сега не отго-
вориш, отче, ще знам, че всич-
ко, което казваш, са само при-
казки“. Хубаво. Казваш, значи, 
че всичко, което говоря, е само 
на думи. И така да е, не трябва 
ли въпреки това да ме обичаш? 
Дори само на думи да говоря. 
От друга страна, и аз, на свой 
ред, не съм ли длъжен да те 

обичам, макар че ти някак не-
правилно възприе нещата и се 
разсърди?
 Любовта е като успеха в 
спорта. Тя е нещо, което не 
идва лесно. Печелиш го. И ко-
гато успехът дойде, пак не ос-
тава лесно. Пак е готов да си 
тръгне. И пак е готов да те 
напусне.
 Нека видим условно една 
друга развръзка на предишния 
пример. Ако в момента, когато 
ме обиждаше и казваше: „Отче, 
ти само на думи си добър“, бях 
вдигнал телефона и ти кажех: 
„Да, моля, какво има? Какъв 
е проблемът? Ще ви отговоря, 
разбира се, на вас ли няма 
да отговоря?…”. Тогава съм си-
гурен, че щеше да реагираш 
съвсем различно: „Ах, отче, 
отговорихте ми! Колко сте до-
бър!“.
 Значи преди, когато не вди-
гах телефона, бях един лице-
мер, който само знаеше да 
говори. Ако обаче отговоря, 
внезапно ставам отново добър.
 Как се тълкува това? Оби-
чаме онези, които изпълняват 
желанията ни, които правят 
това, което искаме.
 Това е човешката обич. 
Обич по споразумение: ти ми 
даваш, аз ти давам… – добре 
сме. Съществува равенство!
 Истинската обич обаче про-

личава при несправедливостта, 
при омразата… Да те мразят, а 
ти да разкриваш величието на 
твоята душа.
 Ако можеш, разбира се.

Източник: в. „Ортодокси али-
тия“ (Православна истина)
Превод: Паулина Стоянова, Со-
лун
Справка:
Архим.	 Андрей	 (Конанос)	 е	 роден	
в	Мюнхен,	Германия,	през	1970	г.	
Произхожда	от	Янина,	но	първите	
си	 години	 прекарва	 в	 Мюнхен,	 а	
от	 1977	 г.	 е	 в	 Атина.	 Завършва	
класически	лицей	в	кв.	Перистери,	
Атина,	 и	 после	 Богословския	 фа-
култет	 на	 Атинския	 Каподистриев	
университет.	 Ръкоположен	 е	 за	
дякон	(1999	г.)	и	свещеник	(2000	
г.)	от	Атинския	архиепископ	Хрис-
тодул.	Още	от	началото	на	своята	
пастирска	 дейност	 работи	 с	 мла-
дежи,	 особено	 със	 студенти,	 про-
повядва,	изнася	беседи,	отслужва	
бдения,	 води	 училище	 за	 родите-
ли.	От	2006	г.	води	предаване	по	
радиото	 на	Пирейска	митрополия.	
Не	 се	 колебае	 да	 засяга	 и	 най-
деликатните	 въпроси	 на	 човеш-
ката	 душевност	 и	 да	 насърчава	
младежите	да	живеят	вярата	си	в	
Иисус	 Христос.	 Изнасял	 е	 беседи	
в	много	градове	на	Гърция,	Кипър,	
САЩ.	 Поддържа	 духовни	 връзки	 с	
Йерусалимска	патриаршия	и	Света	
гора.
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Плакат, призоваващ към протест срещу новата програма 
по Религия: „Казваме „НЕ“ на новата програма по Религия. 
Писмо от възмутен родител до Министерството на обра-
зованието“

Да мîжеш äа вèäèш è îтвъä вèäèмîтî

За каквî èäваме в храма

ДВЕРИ НА пРАВОсЛАВИЕТО
  Хиляди деца в цялата стра-
на и в българските училища в 
чужбина научиха за празника 
Благовещение чрез картичките 
на Центъра за образователни 
инициативи „Двери“ и митро-
полиите на БПЦ. Хиляди майки 
получиха от своите деца поз-
дравление за 25 март, честван 
като Ден на майката. В стотици 
семейства вестта за празника 
Благовещение и важната мисия 
на Божията майка и на всяка 
майка беше донесена от най-
малките членове на фамилията.
 Образователните картички 
акцентираха върху същността 
на празника и върху важната 
роля на майката в живота на 
всяко дете. Учители от цялата 
страна споделиха с каква ра-
дост и усърдие учениците са 
подходили към урока за Благо-
вещение, който е завършил със 
специална картичка за техните 
майки. Празникът е повод да 
се поговори с децата за мяс-
тото на майката в семейството 
и за изключителната й роля за 
изграждането на личността на 
децата. Темата е особено акту-
ална в българското общество, 
в което наблюдаваме разпад 
на традиционните ценности и 
омаловажаване на ролята на 
самото семейство.
 Образователните картич-

ки, предназначени за ученици, 
отправят послание до хиляди 
български семейства и им на-
помнят за ключовото значение 
на християнските семейни цен-
ности и социалните роли на 
бащата и майката в него.
 Бяха издадени и разпрос-
транени близо 10 000 картички 
за Благовещение. По тях рабо-
тиха ученици от началния етап 
на средните училища в страна-
та и в българските училища в 
чужбина, в неделните прицър-
ковни школи и в българските 
православни църковни общини 
зад граница. Стотици картички 
получиха и децата, дошли с 
родителите си на неделното бо-
гослужение на самия празник.
 Към мисионерския проект 
на Центъра за образователни 
инициативи „Двери“ тази годи-
на се присъединиха и седем 
епархии на БПЦ – Софийска, 
Варненско-великопреславска, 
Неврокопска, Русенска, Вра-
чанска, Видинска и Западно- 
и Средноевропейска, както и 
Рилската света обител.
 Още толкова образователни 
картички за Възкресение Хри-
стово – Великден, ще получат 
децата в страната и в Централ-
на и Западна Европа. Чрез тях 
учениците ще се запознаят със 
събитията от Страстната седми-
ца и Възкресение Христово.

Õèляäè áълãарñкè майкè пîлучèха 
пîзäравèтелíè картèчкè за Блаãîвещеíèе
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 - Г-н Зеленогорски, 
бихте ли обяснили на га-
бровци какво е решение-
то на Националния пар-
тиен съвет на Движение 
„България на граждани-
те“?
 - Решението на На-
ционалния партиен съвет 
на ДБГ е, че замразяваме 
членството си в Реформа-
торския блок във връзка с 
това, че част от колегите 
в Блока, както и партиите 
в него нямат ясно изра-
зена позиция по отноше-
ние на това опозиция ли 
сме или не сме на това 
правителство на Бойко 
Борисов. Ние в ДБГ смя-
таме, че трябва да бъдем 
опозиционно настроени и 
сме длъжни да водим опо-
зиционна битка. Защото 
много от реформите, кои-
то стартирахме като Ре-
форматорски блок, бяха 
стопирани, тъй като има 
много проблеми. Всъщност 
нашето решение беше, че 
замразяваме за месец 
членството си в Блока, до-
като колегите от другите 
партии и основно СДС не 
изразят ясно становище 
ще продължим ли своето 
опозиционно присъствие, 
ще бъдем ли един фак-

тор, който да гарантира 
представителство на дяс-
ноцентристкия избирател 
и да се опитваме да изгра-
дим един отбор, който да 
разбие монопола на ГЕРБ 
и да създаде възможност 
за ясно представителство 
на десния избирател.
 - Считате ли, че ще ус-
пеете?
 - Надяваме се да успе-
ем. Нашата идея е, че Бъл-
гария се нуждае от едно 
дясноцентристко силно 
структурирано ядро, един 
проект, който да включи 
трите части на това неосъ-
ществено дясно. И този 
проект да направи усилия 
да постигне над 500 хи-
ляди гласоподаватели на 
следващите избори и да 
разбие монопола на ГЕРБ 
в дясно-център. И всъщ-
ност нашето решение, ос-
вен замразяване, е и за 
искане оставка на това 
правителство и разбира 
се, предсрочни избори. 
Мога да говоря много дъл-
го за това какво се случва 
в страната.
 - Кога реално ще по-
искате оставката на тре-
тото правителство на 
Бойко Борисов?
 - С нашето решение от 

Хисаря практически ние 
вече я поискахме преди 
две седмици и сега очак-
ваме колегите от Рефор-
маторския блок да се при-
съединят към нас. Ако те 
се присъединят, ние ще 
останем в Блока и ще про-
дължим опозиционно. Ако 
не - най-вероятно ще го 
напуснем.
 - Съмишленици за 
тази оставка на правител-
ството ще търсите ли?
 - Ние смятаме, че в 
дясно-център наистина ще 
трябва да се съберем и аз 
бих бил щастлив, ако съ-
умеем целият Реформатор-
ски блок, „Да, България“, 
ДСБ да намерим златното 
сечение, за да продължим 
напред и наистина да да-
дем възможност на дясно-
центристкия избирател да 
бъде представен в българ-
ския парламент. 
 - Само и единствено 
с десните партии ли има-
те намерение да вървите 
напред по отношение на 

оставката на настоящото 
правителство и по отно-
шение търсенето на ново 
управление или ще се ог-
ледате за съмишленици и 
вляво, ще се опитате ли 
да създадете нов Отечест-
вен фронт?
 - Вижте, самият аз се 
съмнявам, че бихме стиг-
нали до такъв нов Отечест-
вен фронт, но със сигур-
ност ние искаме оставката 
и критикуваме това прави-
телство от десни позиции. 
Да, разбира се, колегите 
отляво имат прави да го-
ворят за възможностите, 
които има това правител-
ство в областта на соци-
алната политика, както и в 
много други области. Нас 
обаче силно ни вълнува 
защо спряха реформите в 
здравеопазването, обра-
зованието, превъоръжава-
нето. Защо продължаваме 
да сме на последно място 
по доходи в Европейския 
съюз? Защо нямаме ясна 
политика по отношение на 

развитие на регионите, по 
отношение на сигурнос-
тта? Ето, сега тук гово-
рихме с нашия областен 
координатор и с колегите 
и те поставиха много ос-
тро въпроса за сигурнос-
тта. Ние плащаме такива 
огромни пари на Минис-
терството на вътрешните 
работи, но за съжаление, 
има липса на елементар-
на сигурност, особено в 
малките населени места. 
Може би вече сте чули и 
прочели, че наскоро беше 
гласуван един закон, спо-
ред който частни охрани-
тели ще пазят населените 
места. Защо тогава плаща-
ме на МВР, тъй като става 
въпрос за едни огромни 
суми, а в същото време и 
пенсиите са ниски и здра-
веопазването, за съжале-
ние, не върви?!
 - Според Вас частни 
охранители ли трябва да 
се грижат за малките на-
селени места или мВР?
 - Това е ролята на МВР. 
Но когато говорим за ре-
форми в МВР, нека да изя-
сним какво разбираме под 
реформи. В МРВ на двама 
оперативни има един ад-
министратор. Ние искаме 
да намалим така нарече-
ните чантаджии, за да има 
повече полицаи, които да 
покрият малките населени 
места. Тук става въпрос 
за много хора, които са в 
администрацията и които 
реално не вършат опера-
тивни действия в битката 
срещу криминалните прес-
тъпления. Особено по мал-
ките населени места това 
е страшно трудно. Самият 
аз познавам много добре 
ситуацията и в Плевенския 

край, и в Габровския, и в 
Ловешкия, и в цяла Бълга-
рия.
 Що се отнася до гло-
балната европейска сигур-
ност, за която непрекъсна-
то говорим, единственият 
начин България да има 
гарантирано спокойствие 
и сигурност е нашето учас-
тие в Европейския съюз 
и членството ни в НАТО. 
Затова считам за много 
странен факта, че само-
летите ни ще се ремонти-
рат в Русия, за което ще 
платим над 80 млн. При 
положение, че ако решим 
да ни охраняват партньори 
от НАТО, това ще ни стру-
ва 3 млн. евро на година. 
А сега ще платим 85 млн. 
за три години. И защо не 
продължаваме усилията за 
закупуване на нови и мо-
дерни самолети, които са 
съвместими с НАТО. Голе-
мият проблем е, че нашите 
руски (съветски) самолети 
се разпознават в НАТО 
като вражески. В смисъл, 
ние летим със самолети, 
които при една реална 
бойна обстановка самоле-
тите на нашите партньори 
от НАТО ще ни разпозна-
ват като врагове - и по 
силует, и по цялостно тех-
нологично функциониране. 
Това е някакво абсурдно 
решение. 
 - Казвате, че за бъл-
гарския народ няма си-
гурност в момента - нито 
във вътрешен, нито в 
международен план?
 - В момента, благода-
рение на усилията на ЕС 
и на НАТО, беше овладян 
мигрантският поток специ-
ално за България. Но по 
отношение на вътрешната 

сигурност има още много, 
много какво да се върши. 
Всъщност точно там е до-
казателството за неефек-
тивното функциониране на 
тази коалиция. Сами виж-
дате какви напрежения 
има между ГЕРБ и Обеди-
нени патриоти, вътре в са-
мата коалиция Обединени 
патриоти. Много е сложно 
и тежко, което е една от 
причините да твърдим, че 
е най-добре да се стигне 
до оставка на правител-
ството и предсрочни из-
бори. Защото на практика 
повече от 1 милион изби-
ратели не са представени 
в българския Парламент.
 - Вие кога считате, че 
са възможни предсрочни 
избори?
 - Според нас най-логич-
но би било през есента да 
има предсрочни парламен-
тарни избори. Защото ре-
формите не вървят. Защото 
продължаваме да имаме 
лошо покритие откъм об-
разователни и здравни 
услуги. А с доходите всич-
ки сме наясно за какво 
става дума. Пенсионната 
система буквално фалира. 
Моето поколение, когато 
се пенсионира, няма да 
получава дори тези пен-
сии, които имат моите ро-
дители. А за по-младите не 
знам какво ще се случи. 
Може би трябва да се на-
прави някаква нова пенси-
онна реформа. В областта 
на екологията можем да 
говорим за невъзможност-
та да се развива ски тури-
змът и туризмът въобще, 
включително и във вашия 
район, поради монополите, 
които налагат няколко фир-
ми в България.  

сТЕФкА БУРМОВА
 „Искам да се извиня 
на жителите на Габрово, 
че ще ги занимаваме с 
пасквили, с безпочвени 
обвинения и хвърляне на 
обиди между двете пар-
тийни централи - на БСП 
и на ПП ГЕРБ - с тези 
думи започна вчера прес-
конференцията на народ-
ния представител от ле-
вицата Кристина Сидоро-
ва, на която присъстваха 
председателят на БСП в 
Габрово Здравко Кънчев 
и лидерът на областната 
структура на социалистите 
Николай Григоров.  -  БСП 
няма да изнася неверни 
твърдения, нито фалшиви 
новини.“ Тя обясни, че й 
е изключително неприя-
тен фактът, че „в момен-
та, в който габровци едва 
свързват двата края, чудят 
се как да си платят смет-
ките и как да оцеляват, 
управляващите вместо да 
решат проблемите на на-
шия делник се занимават 
с лъжи, с обвинения и 
с насаждане на напреже-
ние. Това е недостойно и 
нашите съграждани не го 
заслужават. „Пресконфе-
ренцията е провокирана 
от изявленията на упра-
вляващите, въпросите, 
които задават те, и отго-
ворите, които дължим на 
габровци. Всичко онова, 
което прочетохме през 
първите два дни на седми-
цата, освен манипулации и 
лъжи, нищо друго няма.“ 
 Народният представи-
тел обяви, че ще внесе 
сигнал до Прокуратурата 
в Габрово, който вече е 
подготвен. Чрез него тя 
ще иска пълна проверка 
на това по какъв начин 

гражданската подписка 
за защита на ОУ „Цанко 
Дюстабанов“ от закриване 
е попаднала в местната 
централа на ГЕРБ. Повод 
за това е изявлението на 
нейния колега от ПП ГЕРБ 
Николай Сираков, който в 
понеделник на пресконфе-
ренция пред някои медии 
е заявил, че „в последната 
подписка против закрива-
нето на ОУ „Цанко Дюста-
банов“ се откриват имената 
на хора от ръководството 
на БСП, народния предста-
вител от БСП, сътрудника 
му и други приближени на 
столетницата лица“.
 „Искам да разбера по 
какъв начин данните на 
над 200 габровци, които 
са си положили подписите 
за това едно училище да 
продължи да съществува, 
се използват за партийни 
цели - заяви още народни-
ят представител Кристина 
Сидорова. - И защо моето 
име и тези на моите коле-
ги се разнасят из медиите, 
как народен представител, 
който няма достъп до тази 
подписка, е видял моето 
име и подпис вътре?“ - ри-
торично попита тя.
 Защо подписката, коя-

то е адресирана до кмета 
на община Габрово Таня 
Христова и началника на 
Регионалното управление 
на образованието в Габро-
во Георги Маринов, е по-
паднала в ръцете на ПП 
ГЕРБ, продължи с недоу-
мението си Сидорова. „И 
откога да изразиш граж-
данската си позиция в за-
щита на нещо, което да 
продължи да съществува, 
е лошо? В кой век живе-
ем? Коя година сме? Май 
някои хора се объркаха 
- вече сме 2018 година“ - 
развълнувано заяви още 
депутатът от левицата.
 „За 29 години демокра-
ция свободата е най-голя-
мата ценност на нашето 
общество, която управля-
ващите от ГЕРБ се опит-
ват да ни отнемат - заяви 
още Кристина Сидорова. 
- Днес те не ни дават пра-
вото да сме свободни, не 
ни дават правото да защи-
таваме граждански иници-
ативи. Явно представите-
лите на  ГЕРБ живеят още 
в тоталитарното общество 
и всичко, което правят в 
момента, доказва точно 
това“ - допълни още тя и 
категорично заяви, че се е 
подписала в защита на ОУ 
„Цанко Дюстабанов“, както 
би се подписала за всяка 
една кауза, която защита-
ва интересите на нашите 
съграждани. „Ще се по-
дпиша за всяка една идея, 
която е в полза на хората. 
Няма да подкрепя нито 
една идея, която ги още-
тява и която е свързана с 
присвояване на средства 
и нечисти помисли. Ще 
продължа да казвам това, 
което мисля“, беше катего-
рична Кристина Сидорова.

 „В качеството ми на 
народен представител 
имам не само правото, 
но и задължението да 
бъда информиран, за да 
предприемам правилни-
те действия за решаване 
проблемите на хората.“ 
Това отговори народни-
ят представител от ГЕРБ 
Николай Сираков по по-
вод несъстоятелното об-
винение на БСП как се 
е запознал с подписката 
против закриването на ОУ 
„Цанко Дюстабанов“. 
 „Като народен пред-
ставител, ангажиран с 
развитието на Габрово и 
региона, бях информиран 
за някои особености в 
подписката от родители, 
които живеят в квартала, 
както и от хора, които 
имат право на достъп до 
подписката и до информа-
цията в нея, а именно, че 
в нея присъстват имена 
на хора от ръководството 
на БСП, народен предста-

вител от БСП, негов съ-
трудник и други активисти 
на партията. Информация, 
която убеден съм, жите-
лите на града и квартала 
трябва да знаят. Защото 
тази информация поражда 
важни въпроси, единият от 
които получи своя утвър-
дителен отговор от прес-
конференцията на БСП - 

партийни активисти, наро-
ден представител, техните 
сътрудници фигурират ли 
в подписката? Ако под-
писката е от родители в 
квартала, както е обяве-
но, активистите на БСП 
в качеството си на какви 
са се подписали, ако те 
не живеят в този квартал? 
Как е стигнала или тръгна-
ла от тях тази подписка? 
Почтено ли е политиче-
ски фигури да настройват 
хората един срещу друг 
и да искат нарушаване 
на закона като настояват 
в Габрово да има сегре-
гирано училище?“, попита 
народният представител 
Николай Сираков. 
 „Желанието ми е хо-
рата да живеят в разби-
рателство помежду си и 
поради това съм загрижен 
за взаимоотношенията 
между различните групи 
и етноси в общината. За-
грижен съм за качество-
то на образование, което 

получават децата, които 
учат в ОУ „Цанко Дюста-
банов“, децата които живе-
ят в квартала и предстои 
да учат там, за педагоги-
ческия персонал, защото 
това е тяхната професия, 
тяхната реализация. В учи-
лището от години има ма-
ломерни паралелки, има 
сегрегирани паралелки, 
вече е сегрегирано цяло-
то училище, което създава 
предпоставка за образу-
ване на гето. А габровци 
заслужават спокоен живот 
в разбирателство помежду 
си. Действията трябва да 
бъдат в насока за балан-
сирано разпределение на 
децата от това училище и 
реализиране на възмож-
ността за създаване на 
иновативно училище в ре-
новираната сграда. Реша-
ването на този проблем 
изисква поглед в годините 
напред, отговорност и ши-
роки сърца“, каза Николай 
Сираков.

 По повод Международ-
ния ден на театъра - 27 
март, депутатът от левицата 
Кристина Сидорова пода-
ри на жителите на село 
Крамолин, Севлиевско, по-
становката „Милионерът“ на 
театралната трупа „Смехо-
ранчета“ при НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий-1928“ в кв. 
Бичкиня, Габрово. Със своя-
та постановка габровските 
самодейци са се представя-
ли  не само пред габровски-
те зрители, но и във Варна, 
участвали са след строга 
селекция във фестивалите в 
Поморие и в Хисаря.

 Залата в читалище „На-
предък - 1887” в Крамолин 
бе препълнена от желаещи 
да се насладят на театрал-
ното изкуство, до което все 

по-рядко имат възможност 
да се докосват жителите на 
малките населени места. 
А „Милионерът” е една от 
ярките български комедии, 

написана от един от кла-
сиците на българската ли-
тература - Йордан Йовков 
(1880-1937), през 1930 г. 
 „Милионерът“ е с из-
ключително съвременно 
звучене, тъй като разкрива 
стремежа на българина към 
богатство и власт - страст, 
която и до днес е неуто-
лима. Как да се вземе 1 
милион, спечелен от един 
от героите - около тази 
амбиция се завърта интри-
гата, с участието на ярки 
комедийни персонажи, та-
лантливо пресъздадени от 
габровските самодейци.

Найäеí Зелеíîãîрñкè: „Най-лîãèчíî е през еñеíта 
äа èма преäñрîчíè парламеíтарíè èзáîрè”

сТЕФкА БУРМОВА
 Заместник-председателят на Движение „Бъл-
гария на гражданите“ Найден Зеленогорски, заедно 
с Виолета Донева - член на Изпълнителния съвет 
на ДБГ, беше в Габрово, за да се срещне с местната 
структура на формацията и да я запознае с реше-
нието на Националния партиен съвет, взето преди 
две седмици. Пред вестника Найден Зеленогорски за-
яви, че след избирането на Димитър Делчев за пред-
седател на политическата формация продължава 
процеса на подмладяване в ръководството на ДБГ на 
всички нива. Той обясни, че г-жа Донева е докторант 
по икономика и координатор за Габровска област.

Нèкîлай Сèракîв: „В качеñтвîтî мè íа íарîäеí 
преäñтавèтел мîе заäължеíèе е äа áъäа 
èíфîрмèраí, за äа вземам правèлíèте решеíèя”

Крèñтèíа Сèäîрîва: „БСП íяма äа èзíаñя 
íеверíè твърäеíèя è фалшèвè íîвèíè”

Крèñтèíа Сèäîрîва пîäарè íа крамîлèíчаíè „Мèлèîíерът”



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

„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
Еко брикЕТи и	 пеле-
ти	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/684-793.	[33,	29]
нарЯзани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 80	 лв./куб.,	 чу-
вал	 -	5	лв.,	 разпалки	 -	4	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[22,	17]
сухи и сурови	дърва,	на-
цепени,	 80	 лв.,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	14]
рЕжа ДърВа -	 тел.	
0894/220-509.	[14,	11]

„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“)	 -	 дон-
баски	 пресяти	 въглища,	
брикети,	 разпалки.	 Осигу-
рен	транспорт	-	0898/690-
606,	066/80-80-53.	[33, 14]
ДърВа на чували,	5	лева/
броя,	се	продават	на	 тел.	
0988/816-628	[10,	9]
букоВ паркЕТ за	 огрев	
и	 разпалки	 -	 4	 лв./чу-
вал,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/195-494.	[9,	9]
гоТоВи ДърВа за	камини	
и	 печки	 и	 дърва	 в	 чува-
ли	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/390-253.	[24,	8]

рабоТа прЕДлага

фирМа “МЕгасТрой 
2014” ЕооД Търси 
Да назначи кра-
нисТ на кулокран 
със сЕрТификаТ.	
Повече	 информация	
на	 тел.	 0877/270-191.	
[12,	7]

МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	 мебелисти,	 шпри-
цьор,	 шлайфист.	 Справки	
на	 тел.	 0886/332-968,	 гр.	
Габрово.	[33,	31]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	 проектант.	 Справки	
на	тел.	0886/332-968.	[33,	
25]
фирМа Търси мебелист.	
Справки	на	тел.	0898/626-
781	[24,	17]

„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,	15]
Магазин за хранителни	
стоки	в	кв.	Палаузово	тър-
си	продавачка.	Справки	на	
тел.	 0898/431-016.	 [25,	
13]

пасТир на крави	 търси	
тел.	0899/687-138.	[11, 11]
МЕхана Търси да	назна-
чи	 сервитьор/ка,	 може	 и	
без	опит.	Справки	на	тел.	
0888/310-981.	[11,	9]
кафЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси	 помощник-.
кухня.	Може	и	млад	пенси-
онер.	Справка	в	кафето	на	
ул.	„Априловска“	10.	[7,	6]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник.	 Справки	 на	 тел.	
0888/415-263.	[25,	7]
гоТВач, каМЕриЕрки, 
чистачка	 -	 миячка	 срещу	
добро	 заплащане	 се	 тър-
сят	на	тел.	0899/957-006.	
[20,	6]
гоТВач, каМЕриЕрки се	
търсят	 на	 тел.	 0897/727-
596	[20,	6]

ДоМашна поМощница 
с	 възможности	 и	 опит	 за	
гледане	 на	 бебе	 се	 търси	
на	тел.	0899/808-086	[20,	
6]
фирМа „ВЕгЕа“ ООД	тър-
си	служител	за	работа	на	
подлепваща	 преса	 по	 за-
местване.	Справки	на	тел.	
0885/611-290.	[6,	4]
пицариЯ „МаниЯ“ тър-
си	 готвачи,	 сервитьори.	
Справки	на	тел.	0899/133-
262.	[11,	6]
„Еж и Беж“	 търси	да	на-
значи	пицар	и	дюнерджия.	
Справки	на	тел.	0895/748-
977.	[6,	6]
рабоТник за метанстан-
ция,	 работа	 на	 смени,	 се	
търси	 на	 тел.	 0893/393-
308.	[11,	5]

на 30 МАРТ	 (ПЕТЪК)	 ОТ	
10.00	ДО	12.00	ЧАСА	ФИР-
МА	„ИЛЕКС“	ООД	ще	про-
веде	 интервю	 с	желаещи-
те	 мъже	 В	 трудоспособна	
възраст	 да	 кандидатстват	
за	длъжностите:	ОПЕРАТОР	
НА	МАШИНИ	ЗА	КАРТОНЕ-
НИ	ИЗДЕЛИЯ	И	РАБОТНИК	
В	 СКЛАД.	 Адрес	 на	 фир-
мата:	 Северна	 индустри-
ална	 зона,	 ул.	 „Бойката“	
4	(срещу	„Технополис“,	до	
Пътното).	[5,	5]
Vouge Търси маникю-
ристка.	 Справки	 на	 тел.	
0894/738-707.	[6,	5]
оТДаВаМ коли за	такси-
метрова	 дейност.	 Справки	
на	тел.	0887/238-552.	[11,	
5]
гоТВач/ка - 2	бр.,	каме-
риер/ка	-	1	бр.,	за	бунгала	
в	 Ахтопол	 се	 търсят	 на	
тел.	0886/902-223.	[5,	4]

паВилионъТ прЕД „Ка-
уфланд“	 търси	 да	 назначи	
продавач.	Справки	на	тел.	
0887/907-032.	[12,	5]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вач/ка	 от	 18.00	 до	 22.00	
часа.	 Справки	 на	 тел.	
0898/583-772.	[5,	5]
къща за гости	 „Балкан“	
в	 село	 Валевци	 търси	 да	
назначи	сервитьори	и	кух-
ненски	 работници.	 Справ-
ки	на	тел.	0888/32-91-93.	
[10,	5]
фризьорка сЕ търси	 на	
тел.	0899/413-362.	[11,	3]
жЕна за гледане	 на	 бо-
лна	жена	почасово	се	тър-
си	 на	 тел.	 0988/882-953.	
[5,	3]
проДаВач/ка-консул-
ТанТ До 45	години,	отлич-
но	заплащане,	се	търси	на	
тел.	0878/151-239.	[6,	2]
сЕрВиТьорка за заве-
дение	на	Еса	 се	 търси	на	
тел.	0898/378-914.	[4,	2]
фирМа „ВЕгЕа“ наби-
ра	шивачки	 за	 прав	шев.	
Справки	на	тел.	0885/611-
290.	[11,	2]

поМощник-кухнЯ за 
битово	 заведение	 се	 тър-
си	 на	 тел.	 0888/310-981.	
[11,	2]
гоТВачка, каМЕриЕрка, 
сервитьор/ка	 за	 село	 Бо-
женци	 се	 търсят	 на	 тел.	
0885/333-148.	[11,	2]
рабоТници за морето	се	
търсят	 на	 тел.	 0878/880-
474.	[3,	1]
пЕкарна „николоВи“ 
търси	да	назначи	майстор	
баничар.	 Справки	 на	 тел.	
0897/920-760.	[5,	1]
фирМа Търси момче	 за	
работа	 в	 склад.	 Справки	
на	 тел.	 066/800-161.	 [11,	
1]
кафЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси	сервитьор/ка	за	
пърВа сМЯна.	 Справка	
на	 ул.	 „Априловска“	 10.	
[7,	1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
грижа за възрастни	 и	
болни	 хора	 предлага	 ли-
цензирана	фирма	ДП	 „Су-
порт“	 ООД	 -	 0877/493-
060,	066/800-718	[20,	13]

аВТоМобили проДаВа
форД фиЕсТа, 1.4,	1991	
г.,	 газ-бензин	 +	 ком-
плект	 джанти,	 цена:	 400	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0890/104-496.	[9,	7]
форД ка, 1.3,	 2000	 г.,	
всички	 екстри	 за	 мо-
дела,	 отлично	 състоя-
ние,	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/961-409.	[3,	3]
опЕл асТра 1.7	 Исузу,	
Нисан	 Терано	 2.7	 TDI	 -	
100	 к.	 с.,	 се	 продават	

на	 тел.	 0895/28-77-64.	
[4,	2]

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

аВТочасТи/Магазини
часТи за Лада	се	прода-
ват	на	тел.	0893/200-978.	
[6,	6]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[24,	23]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
чисТЯ ТаВани, стаи,	
мази,	дворове,	извършвам	
всякакви	строителни	рабо-
ти	от	А	до	Я.	Телефон	за	
връзка	0899/601-444
улуци, капаци, поправ-
ка	 на	 покриви,	 дренаж	 -	
0882/279-749.	[10,	9]
фирМа събарЯ, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[22,	14]
събарЯнЕ, почисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [22,	
12]

ДрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
ДжийсТВо, покривни	
ремонти	и	др.	-	0888/863-
001.	[12,	2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
шпакловки,	 боядисване	 -	
тел.	 0898/569-486.	 [22,	
15]
гипсокарТон, шпак-
лоВка -	 тел.	 0899/520-
038.	[17,	7]
Вик, фаЯнс, теракота	 -	
справки	на	тел.	0884/228-
253.	[22,	7]

МонТаж на ламинат,	
паркет	 и	 циклене	 -	 тел.	
0897/978-762.	[22,	3]
ТоплоизолациЯ, шпак-
лоВки, фаянс,	теракота	-	
справки	на	тел.	0886/236-
277.	[5,	2]

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,	15]

израбоТВа
МЕТални консТрукции 
се	 изработват	 на	 тел.	
0885/724-671.	[11,	1]

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

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

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕДи
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	 -	
тел.	0888/294-214.	[23,	3]
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	3]

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

Ел. рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по	 домовете	 се	 предла-
гат	на	тел.	0899/145-802.	
[33,	27]

услуги
коВач - 0892/775-774.
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	по	 алпий-
ски	 способ	 (АЛПИНИСТ).	
Ето	 и	 нашия	 интернет	
сайт:	 www.arborist-bg.
com.	 Телефон	 за	 връзка:	
0884/942-942.	[22,	22]
почисТВаМ храсТи -	
справки	на	тел.	0884/836-
582.	[3,	1]

Магазини
Магазин „Дон хаМон“ 
от	 1	 април	 с	 20%	 нама-
ление	за	колбаси	и	25%	-	
зехтин	и	консерви.	Справ-
ки	 на	 тел.	 0888/668-511.	
[3,	2]

ВИНАРСКА ИЗБА 
„ГРОЗД“ - 

СЕЛО КАРАИСЕН, 
тел. 0888/520-053 и 
061/322-459. [25, 2]

проДаВа МаТЕриали
цигли - 0.30	лв.,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0895/752-
838.	[22,	14]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
киТЕници - нови,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0896/901-
990.	[5,	2]

холоВо барчЕ за	 45	
лева	 продава	 след	 18	
часа	066/85-24-04.	[1,	1]
ДиВан с два	 фотьой-
ла,	 гардероб	 (двукрилен)	
с	 две	 секции,	 градин-
ска	 мебел,	 газова	 печ-
ка	 „Super	 Ser“,	 диванче	
-	 разтегателно,	 120	 см,	
маса	 -	 кръгла,	 масив,	 90	
см,	печка	„Раховец“,	фри-
зер,	 кухненски	 шкафове	
-	 бели,	 мивка	 -	 алпака,	
автоматична	пералня,	пер-
сийски	килим	-	сливенски,	
китайски	оверлог	-	трико-
нечен,	 акумулираща	 печ-
ка	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/642-846.	[1,	1]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел.	
мотори	и	др.	продава	тел.	
0895/752-838.	[22,	14]

ЕлЕкТронна ВЕзна, хла-
дилни	 витрини	 се	 прода-
ват	на	тел.	0877/891-525.	
[11,	5]
„приТи“ - 8	kW,	с	водна	
риза	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/703-915.	[3,	1]

жиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа продава	
тел.	0889/880-606.	[11, 3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват	
на	 тел.	 066/88-21-13,	
0884/156-497,	срещу	„Ка-
питан	Дядо	Никола“.
сТара нафТа купува	тел.	
0895/752-838.	[22,	14]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	суро-
вини	купува	всякакви	же-
леза	-	тел.	0896/183-637.	

ЕроТика
жиголо -  т е л .	
0886/976-877.	[22,	6]
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	1]

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,	17]
ЕВТин ТранспорТ с	бус	
-	0.40	лв./км,	се	предла-
га	 на	 тел.	 0894/004-045.	
[15,	8]

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

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

193.
Д-р йорДжЕВа -	 кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ,	
Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	№	12-А,	справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбни и класически	
масажи	 се	 предлагат	 на	
тел.	 0876/735-596.	 [22,	
20]

иМоТи проДаВа
къща В кв.	 Войно-
во	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/577-723.	[22,	19]
къща В кв.	 Бойка-
та	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/803-414.	[11,	9]
ДВорно МЯсТо с	 нео-
битаема	 къща	 в	 центъра	
на	 село	 Гъбене	 за	7	000	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0895/05-55-65.	[2,	2]
апарТаМЕнТ - 115	 кв.	
м,	 на	 ул.	 „Баба	 Зара“	
се	 продава	 на	 тел.	
0896/901-990.	[5,	2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 кв.	 Младост	 се	 прода-
ва	на	тел.	0879/009-792.	
[7,	2]

ДаВа поД наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/929-
080.	[17,	15]

Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0896/640-763.	[7,	7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
-	 необзаведен,	 основен	
ремонт,	 в	 кв.	 Русевци	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0884/149-964.	[8,	3]
рабоТЕщ Магазин 
за	 хранителни	 стоки	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/940-484.	[5,	3]
аВТоМиВка сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[5,	3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	кв.	Русевци	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0898/907-
667.	[3,	2]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0888/703-
915.	[3,	1]

нощуВки
нощуВки В топ	 цен-
тър	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[22,	20]
нощуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[17,	15]
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ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИм ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  в гр. Варна 
предлагат работа за: 

ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 
БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ

Получаваш: ОТЛИЧНО възнагражде-
ние; ОСИГУРЕНА квартира; БЕЗПЛАТНО работно об-
лекло; МНОГО допълнителни придобивки; Въвеждащо 
ОБУЧЕНИЕ; ПРИЯТНА атмосфера на работа! 

мОРЕТО ТЕ ОЧАКВА!!!  Tел.:  0888 427 087 . 
karieri@godzila.bg, Петя Димитрова

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници
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 Днес от 18.30 часа 
в Художествена галерия 
„Христо Цокев“ ще се 
състои официалната це-
ремония за награждаване 
на победителя в четвър-
тия конкурс „Събитие на 
годината в областта на 
културата – Габрово 2017“. 
Инициативата на Клуба на 
будителите е ежегодна и 
цели да отличи събитие-
то на отминалата година, 
докоснало сърцата на га-
бровци. Изборът му става 
по възможно най-демо-
кратичния начин - всеки 
има право да номинира и 
всяко номинирано съби-
тие участва в гласуването. 
Публиката дава своя вот в 
социалната мрежа Фейс-
бук, на електронния адрес 
на организаторите или в 
една от деветте кутии, по-

ставени на достъпни мес-
та.
 Всяка година по пред-
варително обявени кри-
терии работят и членове-
те на журито – това са 
представители на култур-
ни институти, които не са 
претенденти за наградата, 
граждани, необвързани с 
дейности в сферата на кул-
турата, експерти в различ-
ни сфери на изкуството. 
Сред поканените в жури-
то са и представители на 
партньорите - Лайънс клуб, 
който подкрепя инициа-
тивата от нейното първо 
издание, на Общината и 
единственото висше учеб-
но заведение в Габрово, 
както и един представител 
на Клуба на будителите. 
Членовете на журито раз-
полагат с информация за 

всяко събитие, подготвена 
от неговите създатели спо-
ред критериите за оценка.
 Накрая се събира ко-
мисия, която извършва по-
скоро техническа работа 
по сборуването и съпос-
тавянето на резултатите, 
за да обяви носителя на 
наградата „Събитие на го-
дината в областта на кул-
турата“.   Тази година, ос-
вен парична награда от 
500 лева, победителят ще 
получи и плакет на на-
родно читалище „Будите-
лите 2017“, организатор на 
конкурса и церемонията 
по награждаването. Спече-
лилият вота на публиката 
и събитието с най-висока 
оценка на журито също ще 
получат плакет.
 Всяка година броят на 
номинираните събития се 

увеличава и в това изда-
ние на конкурса участваха 
22 събития - четири лични 
проекта, пет проекта на 
народни читалища, девет – 
на местни културни инсти-
тути и формации, четири 
– на сдружения и граждан-
ски организации. Увели-
чават се личните проекти, 
които не се финансират с 
публични средства, а със 
средства на техните ини-
циатори и поддръжници. И 
което е особено радващо, 
именно те се радват на 
осезаемата подкрепа на 
аудиторията и по време 
на реализацията си, и по 
време на вота.
 Повече от четири по-
висок е електронният вот 
на публиката в това изда-
ние на конкурса. От око-
ло 700 гласа в първото 

издание, на около и мал-
ко над 1000-1200 в следва-
щите, в четвъртия конкурс 
са гласували 4421 човека. 
Вотът на публиката също 
е рекорден – 4653 гласа. 
Като се съди по начина 
на гласуване и подкрепата, 
със сигурност може да се 
твърди, че победителят в 
този конкурс ще бъде оп-
ределен от гласовете на 
младите хора. На този етап 
са известни резултатите от 
гласуването на публиката 
и повечето от оценките на 
журито. Мненията им крас-
норечиво се доближават 
по отношение на най-ха-
ресваните събития, което 
означава, че габровската 
публика има сериозни кри-
терии и претенция относно 
културния продукт, произ-
веждан в Габрово. Но има 

и диаметрално противо-
положни оценки за някои 
от номинациите. Което 
пък трябва да доведе до 
размисъл най-вече онези, 
които влагат средства в 
реализацията им. 
 Кои са събитията, бе-
лязали духовния ръст на 
Габрово за една година? И 
кое от тях събира емоци-
ите и аплодисментите на 
габровци? Това ще стане 
ясно тази вечер, когато 
победителят в ежегод-
ния конкурс „Събитие на 
Габрово в областта на кул-
турата“ ще получи своята 
награда. Но преди това 
гостите на събитието ще 
могат да се докоснат до 
духа на Габрово през от-
миналата година, благода-
рение на участниците в ня-
кои от събитията в култур-

ния й календар. Очаква ви 
среща с Весела Морова, 
Цветомир Цанков, Ивета 
Петрова, Радослав Талев, 
формация „Огнени сенки“ 
и момичетата, участници в 
проекта „Аз съм Българка“, 
както и чаша вино след 
церемонията, благодаре-
ние на Wine Lovers - ма-
газин за хубаво българско 
вино и ядки.
 Наградата от 500 лева 
е осигурена, благодарение 
на Обществения дарител-
ски фонд, подкрепен от 
Фондация „Работилница 
за граждански инициати-
ви“, Програмата за разви-
тие на обществените  фон-
дации и Фондация „Чарлз 
Стюарт Мот“ чрез Общест-
вен дарителски кръг. Както 
и с участието на Лайънс 
клуб – Габрово.

 На 1 април от 11 часа 
в зала 4 в Дома на хумора 
и сатирата се открива пъ-
туващата изложба „Изобре-
тенията“ на Детския научен 
център „Музейко“ - София. 
Изложбата ще остане в 
Габрово до 31 октомври.
 Така в Деня на шегата 
(46-ти рожден ден на Музея 
и ден на отворените врати) 
посетителите на Дома на 
хумора не само ще се по-
смеят, но и ще се почувстват 
откриватели. 
  Изложбата е посветена 
на сензационните открития 
на XIX и XX век и предста-
вя едни от най-популярните 
приспособления, за които се 
знае твърде малко. Днес чо-
век не може да си предста-
ви свят без технологии, но 
тяхното създаване и усъвър-
шенстване е коствало усили-
ята на много хора. С какво 
са променили съвременния 
живот Самюъл Морз, Алек-
сандър Бел, Блез Паскал, 
Вилхелм Рьонтген и много 

други известни и не толкова 
известни изобретатели? Това 
и още много неща очакват 
посетителите в „Изобретени-
ята“.
 Експозицията увлекател-
но представя най-интересни-
те моменти – от гениалната 
идея, през трудностите, до 
сензационните изобрете-
ния, променили живота на 
цялото човечество. Тук ос-
вен че може да се научи 
много, всеки гост може и 
да изпробва – от телеграфа 
и рентгена, до „дядото” на 
смартфона.
 Изложбата е отворена 
за посещения от понеделник 
до неделя от 10 до 18 часа. 
Организирани групи (не по-
вече от 25 човека) имат въз-
можността да я разгледат 
само след предварителна 
заявка на http://humorhouse.
bg/bg/muzeiko/muzeiko.html.
 За индивидуални се-
мейни посещения от Музея 
препоръчват дните неделя и 
понеделник.

 От 29 март до 30 май 
в зала 6 в Музея на хумо-
ра и сатирата в Габрово 
ще можете да поиграете 
на Радикалните игри на 
Molleindustria. Откриването 
на интерактивната излож-
ба за малки и големи е 
в 17:30 часа в зала 6 на 
ДХС. Куратор е Мартин 
Русков.
 Игрите са най-попу-
лярното изразно средство 
през XXI век. Милиарди 
хора по целия свят ги иг-
раят, запленени от техния 
хумор и увлекателност. Но 
противно на общоприетото 
схващане, най-популярни 
не са онези игри, които 
отнемат часове да бъдат 
овладени и дни да бъдат 
превъртяни. Най-популярни 
са игрите, които могат да 
бъдат играни между дру-
гото, докато чакаме или 
имаме време за губене. 
 Сред тези казуални (от 

английски casual - небре-
жен, инцидентен) игри има 
една малка част, която си 
поставя за цел да въвлече 
играчите в сериозните теми 
на ежедневието, които при 
други обстоятелства често 
предпочитаме да заобика-
ляме. Един от най-ембле-
матичните автори в света, 
които правят такива игри, 
е Паоло Педерчини, по-
известен с дългогодишния 
си проект La Molleindustria 
(http://molleindustria.org/). 
Неговите радикални игри 
съчетават сарказъм, иро-
ния, алегория и други ли-
тературни похвати, за да 
постигнат един резултат, 
който може едновре-
менно да разсмее, натъ-
жи и ядоса аудиторията. 
 И гри т е  на  La 
Molleindustria са едно ис-
тинско превъплъщение 
на сатирата в света на 
електронните игри. Те за-

сягат теми от целия спек-
тър на съвременното еже-
дневие. От глобални теми 
като енергийната мафия 
(http://molleindustria.org/
en/oiligarchy, 2008), съ-
временните войни (http://
unmanned.molleindustria.
org/, 2012), през страс-
ти като религия (http://
mo l l e i ndus t r i a . o rg/en/
faith-fighter, 2008), поло-
вите роли в обществото 
(http://molleindustria.org/
en/queer-power, 2004), до 
битови дерзания като ка-
риера (http://molleindustria.
org/en/tuboflex, 2003) и 
малките радости в живо-
та (http://molleindustria.org/
everydaythesamedream/
everydaythesamedream.html, 
2009).
 Паоло Педерчини е 
разработчик на игри, кура-
тор и педагог. Той препода-
ва продукция на дигитални 
медии и експериментален 

дизайн на игри в Учили-
щето по изкуствата в Уни-
верситета Карнеги Мелън. 
От 2003 година работи 
под името „Molleindustria“, 
създавайки провокативни 
игри, насочени към про-
блемите на социалното и 
екологичното правосъдие, 
религия, труд и сексуал-
ност. Паоло е директор 
на LIKELIKE, нео-аркада, 
посветена на независими 
игри и игриво.
 Както много свои 
връстници, Мартин Русков 
навлиза в света на ком-
пютърните игри от много 
ранна възраст и започва 
да преследва мечтата си 
да прави игри, минавайки 
през програмиране, ма-
тематика и интерактивни 
разкази. Но едва когато 
попада на произведенията 
на Molleindustria, си дава 
сметка за потенциала, 
който има любимата му 

медия. Той се убеждава, 
че тя може да промени 
света към по-добро – от 
обществения живот в Бъл-
гария, до глобални пробле-
ми като екология и войни. 
Всичко това го довежда 
до вратите на University 
College London, където 
Мартин изследва как ком-
пютърните игри могат да 
бъдат използвани за изу-
чаване на противоречиви 
области от човешкото по-
знание и защитава докто-
рантура по темата. През 
последните години Мартин 
работи по различни проек-
ти в областта на образова-
нието. Той е и инициатор 
на ежегодния Весел хака-
тон – Габрово гейм джам, 
част от международната 
мрежа Global Game Jam.
 Изложбата се осъщест-
вява със съдействието на 
pcshop.bg – електронният 
магазин на СТЕМО.

 Воденият от Радомир 
Николов тим на ДЮФК 
„Янтра 2013“ завоюва пър-
во място в поредния тур-
нир по футбол за момичета 
до 12 години. Той се прове-
де в спортната зала в Дря-
ново с участието на четири 
отбора, които изиграха по 
един мач помежду си.
 „Янтра 2013“ стартира 
с победа над домакините 
от „Боруна“ (Царева лива-
да) - 3:1. Габровският тим 
получи гол в 7-та минута, 
но с попадения на Цвете-
лина Станчева, Габриела 
Генчева и Катрин Колева 
обърна резултата. След 
това възпитаничките на 
Радо Николов надиграха 
„Севлиево Лейдис“ с 2:0, 
с два гола през втората 
част на Александра Мари-
нова и Габриела Генчева. В 
третата среща момичетата 
на „Янтра 2013“ победиха 
с класическото 3:0 „Свет-
кавица“ (с. Градежница). 
Габриела Генчева отново 

беше точна още в 40-та 
секунда на мача, а с два 

гола се отчете Александра 
Маринова. Любопитното е, 

че и трите останали срещи 
от турнира завършиха при 

резултат 0:0.
 „Каквото и да кажа, ще 
е малко след това, което 
направиха децата. Тотално 
превъзходство над всич-
ки, а тези резултати са 
най-малкото, с което се 
разминаха съперниците. 
Всички момичета изпълни-
ха перфектно указанията 
ми и резултатите не закъс-
няха. Това е втори пореден 
турнир, в който ставаме 
първи, и мисля, че това е 
сериозна заявка за учас-
тие на трети пореден на-
ционален фестивал за тази 
възраст. Искам да благода-
ря на всички родители за 
подкрепата и за гласува-
ното доверие“, коментира 
щастливият наставник на 
победителките.     
	 Съставът	 на	 победителки-
те:	 Камелия	 Таукова,	 Габриела	
Генчева,	 Александра	 Маринова,	
Преслава	 Василева,	 цветелина	
Станчева,	 Катрин	 Колева,	 Хрис-
тияна	 Илиева	 и	 Дара	 Димова	
-	капитан.

	 За	 пролетната	 ваканция	
Националният	 музей	 на	 обра-
зованието	 предлага	 на	 децата	
незабравими	 мигове	 в	 музея.	
Игрите	 и	 занятията	 са	 от	 2	
до	5	април	от	10:00	до	12:00	
и	 от	 14:00	 до	 16:00	 часа.	
Програмата	 е	 предназначена	
за	 деца	 от	 7	 до	 12	 години	 и	
включва	 занимания,	 свързани	
с	историята,	творчески	задачи	
и	 много	 игри	 -	 едновременно	
развлекателни	 и	 образовател-
ни.	Тук	децата	ще	се	запознаят	
с	 традициите	 и	 обичаите	 на	
Лазаровден,	цветница	и	Велик-
ден,	могат	да	проявят	сръчност	
и	 въображение,	 ще	 намерят	
нови	приятели	и	забава.
	 На	 посетителите	 музеят	
предлага:
	 Занимателни	уроци	и	игри:
	 -	 „В	 школото	 на	 даскал	
Неофит”;
	 -	„Рибното	букварче	стана	
ми	другарче”;
	 -	„Детектив	в	музея”;
	 -	Занимателна	игра,	свър-
зана	 с	 историята	 на	 българ-
ското	образование;
	 -	 Пътешествие	 във	 физи-
ката	–	за	най-любознателните;

	 -	 „Къде	 ми	 са	 детските	
книжки?	Кажи	ми,	мой	прашен	
сандък”	 –	 четива	 и	 забавни	
игри,	 свързани	 с	 пролетните	
празници	 в	 съхраняваните	 от	
музея	издания	за	деца.
	 Изложби:
	 -	 „Руско-турска	 война	
1877/78”	 –	 140	 години	 от	
Освобождението;	
	 -	 „Неофит	 Рилски”	 -	 225	
години	 от	 рождението	 на	 па-
триарха	на	българските	 учите-
ли.
	 Тематичен	кът:
	 -	 „Великден”	 –	 идеи	 за	
декорация.	
	 Музейно	ателие:
	 -	Изработване	на	картички	
и	Великденска	украса.
	 Постоянна	експозиция:
	 -	 Туристически	 маршрути	
„Пътеки	на	знанието”.
	 Видеопанорама:
	 -	Филми,	свързани	с	исто-
рията	 на	 българското	 образо-
вание.
	 Предварително	 записване	
на	 тел.	 066	 806	 461.	 Макси-
мален	 брой	 участници	 в	 едно	
занимание	–	10	деца.	цена	на	
едно	занятие	-	5	лв.	
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

запознансТВа
пЕнсионЕр Търси неангажирана	жена	за	съжителство	
в	малко	стопанство	-	0877/243-413.	[7,	6]
49-гоДишЕн оТ село	 царева	 ливада,	 със	 средно	
образование,	 работи	 в	 кметството	 в	 царева	 ливада,	
желае	 запознанство	 с	 добро	 и	 работливо	 момиче	 Тел.	
0887/867-426.	[5,	3]

сВЕТОЗАР гАТЕВ
 36 медала завоюваха 
състезателите на карате 
клуб „Янтра“ от 13-то На-
ционално индивидуално 
първенство по Шотокан 
Карате-До, проведено в 
зала „София“ в Борисова-
та градина. 
 В шампионата взеха 
участие близо 500 карате-
ки от 22 клуба на Българ-
ска федерация Шотокан 
Карате-До, които демон-
стрираха уменията си в 
дисциплините Ката, Сан-
бон Кумите, Асай Рю ката, 
Кумите Шобу Ипон и Куми-
те Джиу Ипон. КК „Янтра“ 

се представи с 22-ма въз-
питаници на треньора Вла-
димир Вътев, които заво-
юваха общо 11 златни, 11 
сребърни и 14 бронзови 
медала. Сборът от 36 отли-
чия отреди на КК „Янтра“ 
четвърто място в общото 
групово подреждане след 
тимовете на КБИ „Грифон“ 
(Сливен), КК „Ронин“ (Бур-
гас) и КК „Спартак 14“ 
(Плевен).  
 От надпреварата на 
Ката първи места завою-
ваха Алекс Лазаров (6-7 
г.), Сиана Неделчева (6-7 
г.), Йоана Рачева (16-17 г.) 
и Иван Димитров (14-15 

г.), сребро взеха Диана 
Стойнова (16-17 г.), Георги 
Ноев (10-11 г.) и Дамян 
Ройбов (12-13 г.), бронз – 
Моника Кирилова (8-9 г.), 
Йоанна Куманова (16-17 
г.) и Денис Петров (8-9 г.). 
На Кумите Санбон нацио-
нални шампиони станаха 
Мартин Колев (8-9 г.) и 
Димитър Марев (10-11 г.), 
втори места заеха Мари-
ян Райков (10-11 г.), Алекс 
Лазаров и Денис Петров, 
а с бронз се окичиха Вик-
тория Димитрова (8-9 г.), 
Сиана Неделчева, Максим 
Върбанов (10-11 г.), Георги 
Ноев и Александър Геор-

гиев (6-7 г.). Още пет отли-
чия каратеките на „Янтра“ 
спечелиха от дисциплина-
та Асай Рю ката. Йордан 
Стефанов (10-11 г.) и Да-
мян Ройбов станаха първи 
в своите възрастови групи 
и категории, Йоанна Ку-
манова и Георги Ноев се 
качиха на второто стъпало 
на стълбичката за награж-
даване, а Мариян Райков 
се класира трети. Йордан 
Стефанов и Иван Дими-
тров спечелиха по още 
едно злато от надпревара-
та на Кумите Шобу ипон. 
 Сребърни медалисти 
от тази дисциплина ста-

наха Дамян Ройбов и Бе-
нислав Димитров (14-15 г.), 
бронзови – Диана Стой-
нова и Йоанна Куманова. 
Единадесетото злато на 
клуба донесе Виктория Ди-
митрова на Джиу ипон. 
 Максим Върбанов взе 
сребро от същата дисци-
плина, а трети места за-
воюваха Габриела Дими-
трова (12-13 г.), Мариян 
Райков и Димитър Марев. 
 Останалите състезате-
ли, които представиха КК 
„Янтра“ в първенството, 
бяха Йоана Рачева, Мар-
тин Килифарев, Никола Ге-
оргиев и Тодор Кънев.   

Глаñîвете íа млаäèте ще îпреäелят ñъáèтèетî íа 2017 ãîäèíа в îáлаñтта íа културата

Нацèîíалíèят музей íа îáразîваíèетî 
запîчва запèñваíèята за „Вакаíцèя в 
музея - прîлет 2018”

Мîмèчетата íа ДЮФК „Яíтра 2013” първè íа турíèр в Дряíîвî

Каратекèте íа клуá „Яíтра” завîюваха 36 меäала

Раäèкалíèте èãрè íа Molleindustria в Дîма íа 
хумîра è ñатèрата - èíтерактèвíа èзлîжáа

Музей „Дîм íа хумîра è ñатèрата” преäñтавя 
„Изîáретеíèята” íа Детñкè íаучеí цеíтър „Музейкî”
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Продължава от бр. 69
 Катедралата е един от 
върховете на испанския 
ренесанс. Строителството 
й започва на мястото на 
голяма мавърска джамия 
в първата половина на ХVІ 
век, отначало в готиче-
ски стил, а е завършена 
в самото начало на ХVІІІ 
век като в архитектурата 
й вече са добавени и ре-
несансови елементи. Тя е 
великолепна както отвън, 
така и вътре, където има 
и два поразяващи с раз-
коша си органа със златна 
украса, а в нейните трезо-
ри се съхраняват прекрас-
ни експонати. 

 Напускам катедралата, 
но всъщност отново вли-
зам в нея, но от друг вход, 
за да посетя Кралския 
параклис (Capеlla de los 
Reyes Catolicos), в който 
се пазят мощите на ка-
толическите крале. Крал-
ският параклис, построен 
в подчертано готически 
стил, е предназначен да 
приюти гробовете на ис-
панските крале, незави-
симо че за тази цел е 
използван огромният, вну-
шителният дворец Ел Ес-
кориал, близо до Мадрид 
(него посетих при друго 
мое пътуване в Испания). 
В параклиса са саркофа-
зите с телата на двамата 
монарси Изабел І Кастил-
ска (именно Изабел изби-
ра Гранада за място на 
своите тленни останки) и 
нейния съпруг Фернандо 
(Фердинанд) ІІ Арагонски. 
Чрез брака си те свърз-
ват своите две кралства и 
поставят началото на обе-
динението на множеството 

малки испански дворове. 
Историческата роля на 
тази кралска съпруже-
ска двойка за Испания, 
за Европа, а и за света 
е изключителна. При тях 
завършва Реконкиста (от-
воюването на Иберийския 
полуостров от ислямските 
нашественици) – именно 
те са тези, които изгонват 
последния емир от Гра-
нада през 1492 г., а Алам-
бра става и техен дворец. 
Именно те са тези, които 
финансират експедицията 
на Христофор Колумб до 
Новия свят, който той от-
крива в същата тази го-
дина. Но именно те са и 
тези, които създават ин-

ституцията на Испанската 
инквизиция и тези, които 
започват гоненията на ев-
реите. И точно оттогава 
започва преселението на 
много евреи в Северна 
Африка и Европа, включи-
телно и на Балканите – на 
тези евреи, които са наре-
чени сефарадски и които 
и до ден днешен говорят 
„ладино” или „ладински” 
(испанско-еврейски говор). 
Спомняте ли си прекрас-
ния сериен филм на Люби-
ша Самарджич „Дъждовен 
мирис над Балканите”?

 Излизам от Кралския 
параклис. Остава ми още 
едно нещо, което искам 
да посетя в този ден – 
манастира „Сан Херони-
мо” (Monasterio de San 
Jeronimo), който също е 
сред забележителностите 
на Гранада и който е мно-
го близо до моя хотел, но 
вече е късно и едва ли 
ще успея. По път виждам 
още красиви картини от 
Гранада, които не искам 
да пропусна и запечатвам 
с фотоапарата. Наистина, 
манастирът е затворен. 
Снимам само входа му. 
„Деловата” част на деня 
ми приключва. Утре ще 
пътувам за Кордоба, а по 
пътя към автогарата ще 
посетя манастира „Кар-
туха” (Monasterio de la 
Cartuja).

 Манастирът „Картуха” 
е по-малко познат като ту-
ристически обект, но той 
заслужава огромно вни-
мание и ако сте в Грана-
да, в никакъв случай не 
го пропускайте. Името му 
идва от религиозен ор-
ден, основан през 1084 
г. в Шартрьоз, близо до 
Гренобъл (Франция). Това, 
лично в мен, предизвиква 
особени емоции, защото 
съм бил в Гренобъл за 
около месец и половина 

и съм ходил в манасти-
ра „Шартрьоз“, откъдето 
се е появил и известни-
ят ликьор, носещ същото 
име. Като спомен оттам 
имам две малки бутилки с 
неговото съдържание (от 
общо над петстотин). Но 
не мислете, че възхище-
нието ми от „Картуха“ е 
предизвикано от тези мои 
спомени. Не, тези под-
робности научих по-късно, 
когато вече бях посетил 
манастира.

Аíäалуñèя - еäíî 
пътуваíе в íякîлкî ñвята

Пътепèñèте íа Геîрãè Треíäафèлîв:

Катедралата в Гранада отвън

Катедралата в Гранада вътре

В кралския параклис. В средата са саркофазите на 
Изабел и Фернандо

По пътя ми към манастира „Сан Херонимо” запе-
чатвам още картини от Гранада

Затвореният вход 
на манастира, който 

исках да посетя

Входът на манастира „Картуха” Следва в събота


