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СтудентСки
Столове и 
общежития
еАд - ГАброво
честити 

24 май 
на 
студенти
и преподаватели
от Технически 
университет - Габрово
Пожелава им здраве, 
творческа енергия 
и щастлив празник!

Да запазим жив копнежа 
по нови хоризонти в 

образованието и културата

Честит 24 май!

Скъпи ученици,
Уважаеми преподаватели, творци, представители на образователните и културни среди,
Уважаеми габровци,
 24 май е неизличима дата в съзнанието на всеки един от нас. Денят на българската просвета и култура и на славянската 
писменост е винаги жив в сърцата и душите ни. Ние благоговеем пред празника, защото той показва кои сме пред света, какво сме 
постигнали, можем и знаем.
 Днешният празник показва смелостта и умението на предците ни да съхранят българската ни идентичност. Той е символ 
на неуморния труд на учителите да ни предадат познание и да ни превърнат в образовани личности, които не се страхуват 
да поемат по своя път. Той отразява тържеството на знанието и вярата, че ще пребъдем във времето. Той е надеждата, че 
децата ни ще направят света по-добър и по-справедлив.
 На 24 май сме благодарни на всички, които са ни научили как да бъдем хора, предават ни мъдрост и вдъхновение, правят 
живота ни по-смислен и изпълнен с красота, създават българската наука и се грижат да има просвета и образование.
 Честит празник!

Таня Христова, кмет на Община Габрово

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Проф.	 д-р	 Елмар	 Хай-
неман	 –	 ректор	 на	 Уни-
верситета	 за	 приложни	
науки	в	град	Шмалкалден,	
Германия,	 беше	 удостоен	
вчера	 с	 почетното	 звание	
„Доктор	хонорис	кауза“	на	
Техническия	 университет	
в	 Габрово.	 Церемонията	
по	неговото	награждаване	
беше	 съчетана	 с	 провеж-
дането	на	тържествен	Ака-
демичен	 съвет,	 посветен	
на	днешния	24	май	–	Денят	
на	българската	просвета	и	
култура	 и	 на	 славянската	
писменост.
	 Гости	 на	 тържеството	
бяха	 великотърновски-
ят	 митрополит	 Григорий,	
Йорг	Шенк	–	референт	по	
научните	 въпроси	 в	 по-
солството	 на	 Германия	
в	 София,	 Луиза	 Зюс	 от	

посолството	 на	 Германия	
в	 София,	 проф.	 Николай	
Ганев	 –	 Доктор	 хонорис	
кауза	на	ТУ,	 който	работи	
в	 Чешкия	 технически	 уни-
верситет	 в	 Прага,	 проф.	
д-р	Карстен	Ропел	–	декан	
на	 Електрофакултета	 към	
Университета	за	приложни	
науки	 в	 Шмалкалден,	 д-р	
Маркус	 Хорнунг	 –	 ръково-
дител	 на	 Международния	
отдел	 в	 Университета	 за	
приложния	 науки,	 както	 и	
архиерейският	 наместник	
отец	Руслан	и	кметът	Таня	
Христова.
	 Академично	 слово	 по	
случай	Деня	на	българска-
та	 просвета	 и	 култура	 и	
на	славянската	писменост	
прочете	 доц.	 Таня	 Атана-
сова	 от	 Кирило-Методи-
евския	 научен	 център	 към	
БАН.
	 С	 поздравление	 за	

най-светлия	 празник	 –	 24	
май,	 към	 преподавателите	
и	 студентите	 се	 обърна	

кметът	Таня	Христова.
	 „Днес	сме	изключител-
но	горди,	че	сме	запазили	

българската	 си	 идентич-
ност	чрез	езика,	словото	и	
писмеността	 си,	 но	 сме	и	

горди,	че	създаваме	наука,	
откриваме	нови	светове	и	
прекрачваме	в	бъдещето“	-	
каза	кметът	Таня	Христова.	
Според	нея	бъдещето	при-
надлежи	 на	 онзи,	 който	
знае	 как	 да	 инвестира	 в	
наука,	 образование,	 нови	
технологии	и	има	смелост-
та	 да	 защитава	 тяхната	
необходимост	 като	 осно-
вополагаща	 за	 успеха	 на	
една	достойна	нация.	Таня	
Христова	 пожела	 на	 сту-
денти	и	преподаватели	да	
бъдат	 смели	 в	 научните	
си	 изследвания,	 дръзки	 в	
откритията,	 постоянни	 в	
откриването	и	постигането	
на	 познания,	 трудолюбиви	
в	 ученето,	 непредубедени	
към	новото.
	 С	чувство	за	хумор	за-
почна	словото	си	г-н	Йорг	
Шенг	 от	 Посолството	 на	
Германия	 в	 София.	 Той	

обяви,	че	ще	действа	като	
в	 някогашното	 движение	
в	 България	 „Направи	 си	
сам“	и	сам	ще	си	превеж-
да	 словото	 от	 български	
на	 немски.	 Той	 изненада	
повечето	 от	 присъстващи-
те	 с	 безупречния	 си	 бъл-
гарски	език.
	 След	 това	 дойде	 ред	
на	 церемонията	 по	 наг-
раждаването	на	проф.	д-р	
Елмар	Хайнеман.	Неговата	
преподавателска	и	 научна	
биография	 и	 приносът	 му	
за	 Техническия	 универси-
тет	 в	 Габрово	 бяха	 пред-
ставени	 от	 зам.-ректора	
доц.	 Лиляна	 Русанова.	
Проф.	Хайнеман	завършва	
машинно	 инженерство,	 а	
по-късно	 защитава	 дисер-
тация	на	тема	„Безконтакт-
но	 откриване	 и	 наблюде-
ние	на	движещ	се	обект“.	

Прîф. ä-р Елмар Õайíемаí - Дîктîр хîíîрèñ кауза íа ТУ

Продължава на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА

	 Бизнес	 сдружение	
„Севлиево	 XXI	 век”	 връч-
ва	 днес	 традиционните	
си	 годишни	 отличия	 на	
абитуриентите,	 пълни	 от-
личници	 през	 целия	 курс	
на	 обучение	 в	 средното	
училище,	 информира	 за	
вестника	 Таня	 Бъчварова.	
Тази	 година	 с	 наградите	
на	 бизнеса	 -	 почетна	 гра-
мота	 и	 таблет,	 са	 удосто-
ени	двама	възпитаници	на	
Професионална	 гимназия	
по	 механоелектротехника	
„Ген.	Иван	Бъчваров”	в	Се-
влиево	 -	 Ипек	 Руждиева	
Юсеинова	 и	 Фатме	 Ис-
маилова	 Касова,	 и	 шест	
абитуриенти	 от	 СУ	 „Васил	

Левски“	 в	 града	 -	 Ангел	
Огнянов	Гоцов,	Любен	Ди-
митров	 Станчев,	 Габриела	
Евгениева	Белоева,	Искра	
Красимирова	Мичева,	Ми-
хаела	Ивелинова	Минчева	
и	Анета	 Петромирова	 Фи-
липова.
	 Отличията	 ще	 бъдат	
връчени	от	Емилиян	Мари-
нов,	член	на	УС	на	бизнес	
сдружение	 „Севлиево	 XXI	
век“,	 по	 време	 на	 общо-
градското	 тържество	 по	
повод	Деня	 на	 славянска-
та	 писменост	 и	 култура	 в	
центъра	на	Севлиево.	
	 „Севлиево	 XXI	 век“	
връчва	 своите	 отличия	 на	
най-добрите	 абитуриенти,	
възпитаници	 на	 севлиев-
ските	училища,	от	2009	г.	

„Севлèевî XXI век” връчва ñвîèте 
îтлèчèя íа îñем аáèтурèеíтè

	 За	 Четиринадесетото	
издание	 на	 Националния	
конкурс	 за	 лирично	 сти-
хотворение	 на	 името	 на	
Петко	 и	 Пенчо	 Славейко-
ви	 в	 Община	 Трявна	 са	
постъпили	 245	 творби,	 на-
учи	 вестникът	 от	 Кольо	
Дабков.	 Той	 се	 провеж-
да	 всяка	 година	 и	 е	 под	
патронажа	 на	 Президен-
та	 на	 Република	 Бълга-
рия.	 Резултатите	 от	 него	
се	 обявяват	 по	 време	 на	
традиционните	 Славей-
кови	 празници,	 които	 се	
провеждат	 в	 Трявна	 през	
юни.	 Конкурсът	 е	 анони-
мен	и	в	него	няма	възрас-
тови	 ограничения.	Автори-
те	 участват	 с	 едно	 сти-
хотворение	 от	 максимум	

30	 стиха.	 Изискване	 към	
участниците	 е	 текстовете	
да	 бъдат	 неиздавана	 пое-
зия.	Според	 комисията	 за	
неиздадено	 произведение	
се	приема	това,	което	към	
крайната	 дата	 за	 участие	
в	 конкурса	 не	 е	 публику-
вано	-	на	хартиен	носител	
или	 в	 електронен	 вид,	 от	
издател	 в	 обособен	 том,	
включително	 и	 в	 сборник	
от	множество	автори.	Спо-
ред	статута	на	конкурса	за	
неиздадени	 стихотворения	
се	 смятат	 появили	 се	 в	
интернет	сайтове	или	тези,	
които	 само	 са	 участвали,	
без	 да	 бъдат	 награжда-
вани,	 в	 един	 или	 повече	
литературни	конкурси.	Са-
мостоятелно	 публикувани	

книги	 не	 се	 считат	 за	 из-
дадени	произведения.	Тек-
стовете	на	чужд	език	тряб-
ва	да	бъдат	придружени	с	
превод	на	български	език.
Петчленното	жури	за	при-
съждането	на	Славейкова-
та	награда	вече	е	започна-
ло	 своята	 работа,	 уточни	
Кольо	Дабков.	Той	припом-
ни,	че	наградният	фонд	на	
конкурса	 е	 от	 4500	 лева.	
Голямата	 Славейкова	 на-
града	е	2	500	лв.	и	почетен	
плакет.	 Втората	 награда	
е	 в	 размер	 на	 1000	 лв.	 и	
почетен	диплом,	а	третата	
награда	 е	 от	 500	 лева	 и	
почетен	 диплом.	 Награда-
та	 на	 публиката	 е	 също	
500	 лева	 и	 почетен	 ди-
плом.

В íаäпреварата за Славейкîвата 
íаãраäа учаñтват 245 лèрèчíè твîрáè

	 Община	Севлиево	орга-
низира	 тържествено	 чест-
ване	на	Деня	на	българска-
та	просвета	и	култура	и	на	
славянската	писменост.	На	
събитието,	освен	гостите	и	
жителите	на	града,	ще	при-
състват	 политици,	 народни	
представители	 и	 предста-
вители	на	бизнеса,	съобща-
ват	 от	 Община	 Севлиево. 
	 Официалните	 търже-
ства	 ще	 започнат	 в	 10:30	
часа	на	площад	„Свобода“,	
а	 кметът	 на	 Община	 Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов	
лично	ще	поздрави	всички	
присъстващи	 и	 ще	 връчи	
отличия	 на	 зрелостниците	
с	постигнати	високи	резул-
тати.	 Ще	 бъде	 обявен	 но-
минираният	 за	 „Учител	 на	

годината“. 
Публика-
та	 ще	 за-
бавляват	
възпита-
ниците	на	
Д е т с к и	
комплекс	
„ Й о в к о	
Йовков”,	
с	 ръко-

водители	 Пламен	 Пенчев,	
Калинка	Иванова	и	Цветан	
Цонев.	 А	 своите	 поздрави	
ще	отправят	Даяна	Тотева,	
Стефани	 Доновска,	 Мария	
Сунай,	 Силвия	 Петкова,	
Тереза	 Искренова,	 Алек-
сандра	 Сашева,	 Стефани	
Христова,	 Ивайло	 Томов,	
Цветиян	 Илиев	 и	 Лъчезар	
Лъчезаров.

Оáявяват учèтеля íа 
ãîäèíата íавръх 24 май

Иван Иванов

„Прèзваíè ñме äа ñпечелèм 
äîверèетî íа äететî”

Светла Колева, „Учител на годината“:

Четете утре
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Професионална гимназия По транс-

Порт и машиностроене

АДРЕС: село	Градница, община	Севлиево,	 ул.	 „Васил	
Левски“	58
ТЕЛЕфОНИ зА ВРъзКА: Директор:	 06736/2239,	 зав.	
адм.	служба:	06736/2343
e-mail:	pgtm_gradnica@abv.bg

ПРИЕМ  2018/2019
НАЙ-ТъРСЕНИТЕ ПРОфЕСИИ

специалност: „МаШини и сЪорЪЖЕниЯ за заВарЯВанЕ“
	 Професия:	„Машинен техник“
специалност: „ТЕХнологиЯ на МаШиносТроЕнЕТо“
	 Професия:	„Машинен техник“
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
	 Професия:	„Техник по транспортна техника“

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 11.06.2018 - 15.06.2018 г. от 08:30 
до 17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електро-
захранването	в	района	на	община	Габрово:	село	
Драгановци	-	част	от	абонатите,	които	се	захран-
ват	от	трафопост	ТП	2	Драгановци.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

	 Правителството	 одо-
бри	 промяна	 на	 наимено-
ванието	 на	 общински	 път	
GAB2015,	 свързващ	 села-
та	Драгановци	и	Поповци,	
съобщиха	 вчера	 от	 прес-
центъра	 на	 Министерския	
съвет.	Той	 ще	 се	 изписва	
вече	като	GАВ3017.
	 Промяната	 е	 по	 пред-
ложение	 на	 местната	
администрация.	 След	 из-
граждането	на	обход	на	с.	
Поповци	като	част	от	вто-
рокласния	 път	 Севлиево	
–	Габрово	част	от	трасето	
изпълнява	 функцията	 на	

улица,	 обслужваща	 само	
жителите	 на	 селото	 и	 съ-
седните	 села,	 която	 няма	
връзка	 с	 републиканската	
пътна	мрежа.
	 С	 изменението	 в	 спи-
съка	 на	 общинските	 пъти-
ща	ще	се	постигне	актуал-
ност	в	данните	на	общин-
ските	 пътни	 трасета	 и	ще	
се	предостави	възможност	
на	 местната	 администра-
ция	 да	 предприема	 дейст-
вия	 за	 подобряване	 със-
тоянието	 и	 безопасността	
на	 общинската	 пътна	 ин-
фраструктура.

 - Господин Генчев, ка-
къв бе поводът за срещата 
Ви с г-жа Христова?
	 -	 Връчихме	 плакет	 за	
принос	 към	 развитието	
на	 българския	 футбол	 от	
името	 на	 г-н	 Михайлов.	 В	
Габрово	 се	 отделят	 доста	
средства	 за	 футбола	 на	
това	ниво,	на	което	е	той	в	
момента.	Не	са	достатъчни	
обаче.	 Аз	 съм	 убеден,	 че	
има	 буфер,	 в	 който	 могат	
още	да	се	поберат.	Минал	
съм	 вече	 през	 тези	 про-
цеси	в	Горна	Оряховица	и	
Велико	Търново	и	знам,	че	
колкото	и	да	се	помага,	ви-
наги	 може	 повече	 и	 тряб-
ва,	според	мен,	за	да	има	
едно	по-високо	ниво.	През	
2019-та	 се	 навършват	 100	
години	организиран	футбол	

в	 Габрово	 и	 на	 града	 му	
прилича	да	има	отбор	във	
Втора	лига.
 - Два кръга остават в 
Северозападната Трета 
лига. Каква е оценката Ви 
за изминалия сезон?
	 -	 Ще	 се	 спра	 върху	
двата	 габровски	 отбора.	
Първо,	 видях	 прогрес	 при	
отбора,	 който	 беше	 почти	
изпаднал,	 но	 сега	 е	 на	
ръба	да	се	спаси	-	„Янтра	
1919“	 на	 господин	Мънчев.	
През	 втория	 полусезон	
„Янтра	 1919“	 е	 може	 би	
най-голямата	 и	 приятна	
изненада.	 Гледах	 им	 три	
мача,	 в	 неделя	ще	 гледам	
и	 дербито,	 и	 отбелязвам	
един	 наистина	 сериозен	
прогрес	 при	 тях.	Тимът	 на	
Пламен	 Георгиев	 -	 „Янтра	

Габрово“,	 също	 показа	 до-
бра	 игра	 през	 целия	 се-
зон	 и	 ми	 хареса.	Това	 са	
отбори,	 които	са	достойни	
за	уважение.	Какво	ще	се	
получи	в	бъдеще	-	не	знам,	
но	аз	пожелавам	на	града	
да	 застане	 във	 футболно	
отношение	 там,	 където	 му	
прилича	-	във	втория	еше-
лон.
 - Има ли капацитет 

Габрово за два мъжки от-
бора, според Вас?
	 -	Ако	трябва	да	търсим	
качество	-	не.	Но	никой	не	
може	 да	 спре	 друг,	 който	
иска	 да	 извади	 средства	
и	да	развива	футбол.	Лич-
ното	ми	мнение	е,	че	тряб-
ва	 да	 има	 един	 общински	
клуб.	Така	мисля.	Трябва	да	
има	концентрация,	за	да	се	
вземе	качеството.	Бил		съм	

свидетел	вече	на	този	про-
цес.	В	Горна	Оряховица,	с	
мое	 участие,	 направихме	
един	общински	клуб.	И	там	
имаше	 подобен	 процес	 и	
един	треньор,	когото	осво-
бодих,	 заедно	 с	 родители	
искаше	 да	 направи	 друга	
структура,	 но	 всичко	 се	
прекърши	 още	 в	 зародиш,	
защото	 знаехме,	 че	 в	 гра-
да	 трябва	 да	 има	 само	

един	клуб.	Наясно	съм,	че	
това	е	пътят,	за	да	се	гра-
ди	качество.	Може	да	има	
много	отбори,	но	които	да	
развиват	 деца	 до	 опреде-
лено	 ниво.	 Оттам	 нататък	
футболният	клуб	трябва	да	
е	един,	за	да	се	отсее	най-
доброто.
 - Познавайки ръко-
водителите на футболни-
те клубове в Габрово, как 
може да се постигне това, 
според Вас?
	 -	С	разговори.	Пак	каз-
вам,	 никого	 не	 можем	 да	
спрем	 да	 развива	 футбол.	
Това	са	сдружения	с	несто-
панска	 цел	 и	 пред	 закона	
са	 равни.	 Въпросът	 е,	 че	
ако	 има	 амбицията	 и	 во-
лята,	и	трябва	да	се	търси	
нещо	 по-сериозно	 и	 стой-
ностно,	 отборът	 трябва	 да	
е	 един.	Тогава	ще	 се	 вди-
гне	и	качеството	на	всички	
нива.	 В	 противен	 случай	
нещата	ще	се	размият.
 - Важи ли същото и за 
подрастващите?
	 -	 Там	 е	 малко	 по-раз-
лично.	 Хората	 като	 искат	
да	развиват	децата	 -	 нека	
да	 го	 правят.	 Два	 -	 три	
детски	 отбора,	 които	 да	
оберат	 масовостта,	 е	 до-
бре,	а	отгоре	да	има	само	
един,	нека	го	наречем	ели-

тен,	 който	 да	 събира	 ка-
чеството.	Тогава	 всеки	 ще	
иска	да	е	в	елитния	и	ще	
се	 създаде	 конкуренция,	
а	 от	 това	ще	 излизат	 все	
по-добри	и	по-добри	млади	
играчи.	Стратегията	е	ясна,	
всичко	 друго	 е	 залъгване.	
Какво	 имаме	 сега	 -	 един,	
два,	 три,	 пет	 отбора	 с	 по	
една	-	две	групи	и	никой	не	
го	интересува	какво	ще	се	
случи	по-нататък.
 - Споменахте мача 
в неделя между „Янтра 
1919“ и „Янтра Габрово“. 
Какво очаквате от него?
	 -	Очаквам	един	серио-
зен	 сблъсък.	 Пак	 казвам,	
на	мен	лично	и	двата	от-
бора	 много	 ми	 харесват.	
Гледах	 „Янтра	 Габрово“	 с	
„Академик“,	 след	 това	 с	
„Левски	 2007“	 и	 това	 е	
един	 добър	 отбор.	 Про-
гресът	 му,	 в	 сравнение	 с	
миналата	 година,	 е	 сери-
озен.	 Тимът	 показва	 за-
видно	ниво,	което	поддър-
жаше	 през	 целия	 сезон.	
Прогресът,	който	отбеляза	
„Янтра	 1919“	 тази	 пролет,	
също	е	достоен	за	уваже-
ние.	 Наблюдавах	 играта	
им	 срещу	 „Севлиево“	 ми-
налата	 неделя	 и	 ги	 поз-
дравявам.	 Млади	 местни	
момчета,	на	които	казвам	
„Браво“.		

Бîíчî Геíчев връчè плакет íа Таíя Õрèñтîва за развèтèе íа футáîла
СВЕТОзАР гАТЕВ

 Председателят на Зоналния съвет на БФС - Велико Тър-
ново Бончо Генчев връчи на кмета Таня Христова плакет за 
принос към развитието на българския футбол в региона от 
името на президента на футболната централа Борислав 
Михайлов. На срещата в Община Габрово присъстваха също 
заместник-кметът Климент Кунев, секретарят на Аматьор-
ската футболна лига Александър Шатровски и председателят 
на Областния съвет на БФС - Габрово Георги Трендафилов. 
След проведения разговор за габровския футбол, състоянието 
на спортните бази и отправените препоръки за по-доброто 
развитие в града на най-популярната игра Генчев отговори и 
на няколко въпроса на „100 вести“.

Кариерата	 му	 започва	
като	 научен	 асистент	 в	
Института	 по	 технологии	
на	автоматизацията.	Днес	
проф.	 Хайнеман	 е	 виден	
учен	 и	 специалист,	 автор	
на	множество	разработки	
и	 публикации.	 Неговата	
отдаденост	 на	 науката,	
многобройните	 му	 пости-
жения	 и	 дългогодишна	
практика	 му	 спечелват	
одобрението	на	академич-
ната	 общност	 не	 само	 в	
Германия,	но	и	в	чужбина.	
Проф.	 Хайнеман	 е	 рек-
тор	 на	 Университета	 по	
приложни	 науки	 в	 Шмал-
калден	 от	 2008	 година	 до	

днес.	 Оттогава	 датира	 и	
сътрудничеството	 между	
габровския	 ТУ	 и	 универ-
ситета	 в	 Шмалкалден,	 в	
резултат	 на	 което	 мно-
жество	 студенти	 и	 препо-
даватели	 са	 реализирали	
обмен.	 Благодарение	 на	
активното	 съдействие	 на	
проф.	Хайнеман	партньор-
ството	между	ТУ	 в	 Габро-
во	и	Университета	за	при-
ложни	 науки	 в	 Шмалкал-
ден	 вече	 има	 добри	 тра-
диции,	 взаимно	 уважение	
и	 потенциал	 за	 неговото	
задълбочаване.
	 Облечен	 в	 тържестве-
на	 тога,	 проф.	 д-р	 Елмар	
Хайнеман	бе	удостоен	със	

званието	„Доктор	хонорис	
кауза“	 и	 получи	 почетен	
знак,	 папирус	 и	 плакет	 с	
надпис.	 Неговото	 акаде-
мично	 слово	 беше	 пос-
ветено	 на	 факторите	 за	
успеха	 в	 международното	
сътрудничество	между	ви-
сшите	 училища.	 В	 него	
ректорът	 на	 Университета	
за	приложни	науки	очерта	
и	 съвсем	конкретни	пъти-
ща	за	бъдещото	сътрудни-
чество	 между	 двата	 уни-
верситета.	 Според	 него	
за	 това	 сътрудничество	
трябва	да	 се	 говори	 като	
за	 „стратегическо	 парт-
ньорство“.
	 На	 празничното	 тър-

жество	бяха	наградени	за	
отличен	успех	и	по	случай	
24	 май	 общо	 24	 студен-
ти.	 Отличниците	 получиха	
грамоти,	 но	 те	 ще	 имат	
и	 парично	 покритие	 от	
по	 200	 лева.	С	 грамота	и	
парична	награда	в	размер	
на	500	евро	беше	удосто-
ен	Мирослав	Начев	–	сту-
дент	 от	 четвърти	 курс	 в	
специалност	„Компютърни	
системи	и	технологии“,	за	
изключителните	му	пости-
жения	 и	 принос	 за	 изди-
гане	имиджа	на	ТУ.	
	 За	 дългогодишната	 си	
преподавателска	 дейност	
и	 работа	 в	 Техническия	
университет	 по	 случай	 24	

май	 грамоти	 получиха	 11	
преподаватели	 и	 служи-
тели.	 Грамота	 и	 плакет	 с	
надпис	получиха	четирима	
пенсионирани	 преподава-
тели	и	двама	пенсионира-
ни	служители.
	 Тържеството	 нямаше	
да	 е	 пълно,	 ако	 в	 него	
не	 беше	 участвал	 и	 ве-
ликотърновският	 митропо-
лит	 Григорий.	 По	 тради-
ция	той	отслужи	водосвет	
съвместно	с	архиерейския	
наместник	 отец	 Руслан,	
благослови	 университета,	
неговите	 партньори,	 пре-
подаватели	 и	 студенти	 и	
произнесе	 забележител-
но,	както	винаги,	слово.

Прîф. ä-р Елмар Õайíемаí - Дîктîр хîíîрèñ кауза íа ТУ
Продължава от стр. 1

Прîмеíят íаèмеíîваíèетî 
íа Драãаíîвцè - Пîпîвцè

	 Общо	 47	 проекта	 са	
подадени	към	Обществения	
дарителски	 фонд	 в	 Габро-
во	 в	 рамките	 на	 първата	
конкурсна	 сесия	 за	 кау-
зата	 „Габрово	 -	 град	 на	
творчеството,	 младежта	 и	
туризма“.	Общата	стойност	
на	 проектите	 е	 за	 532	 704	
лева.	Очаква	се	собствено	
финансиране	и	привлечени	
дарения	 от	 157	 367	 лева,	
а	 средствата	 от	 предос-
тавените	 от	 „Америка	 за	
България“	трябва	да	са	375	
058	лева,	за	да	могат	да	се	
реализират	 всичките	 про-
екти.
	 Ще	 припомним,	 че	
при	 обявяването	 на	 кау-
зата	 президентът	 на	 фон-
дация	 „Америка	 за	 Бълга-
рия“	 Нанси	 Шилър	 дойде	
в	 Габрово	 и	 връчи	 чек	 за	
дарение	 на	 стойност	 150	
хиляди	 лева	 на	 председа-

теля	 на	 УС	 на	 Обществе-
ния	дарителски	фонд	Тихо-
мир	 Галов.	 Средствата	 ще	
бъдат	 използвани	 именно	
за	 иновативни	 проекти	 за	
каузата	„Габрово	-	град	на	
творчеството,	 младежта	
и	 туризма“.	Тази	 обща	 ви-
зия	 за	 града	 набелязаха	
заедно	 над	 100	 габровци,	
които	взеха	участие	в	про-
велата	 се	 през	 февруари	
Конференция	на	бъдещето.	
На	 нея	 бяха	 определени	
8	 приоритета,	 върху	 кои-
то	 общността	 трябва	 да	
се	 фокусира:	 насърчава-
не	 на	 бизнеса	 и	 предпри-
емачеството;	 развитие	 на		
културата;	развитие	на	не-
формалното	 образование;	
масов	 спорт	 и	 свободно	
време;	 екология	 и	 зелено	
Габрово;	развитие	на	тури-
зма;	 брандиране	 и	 кому-
никационна	 стратегия	 на	

Габрово	 и	 обединяване	 на	
общността.	 Това	 са	 и	 те-
матичните	 направления,	 в	
които	трябва	да	се	вместят	
проектите,	 кандидатствали	
за	финансиране.
	 От	 вчера	 десетчленна	
обществена	комисия	започ-
на	работа	 по	разглеждане	
и	оценяване	на	проектите.	
В	 Обществената	 комисия	
са	 включени	 10	 публични	
личности,	 които	 не	 са	 ан-
гажирани	към	организации,	
потенциални	конкуренти	на	
кандидатстващите.	Това	 са		
представители	 на	 Общест-
вения	 фонд	 –	 Габрово,	 на	
бизнеса	и	активното	граж-
данство,	на	Областната	ад-
министрация	–	Габрово,	на	
Община	Габрово,	на	фонда-
ция	„Америка	за	България“	
и	на	фондация	„Работилни-
ца	 за	 граждански	 инициа-
тиви“.

47 прîекта за каузата „Гаáрîвî - ãраä íа 
твîрчеñтвîтî, млаäежта è турèзма”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Композиторът	 проф.	
Милко	 Коларов	 е	 предло-
жен	 за	 удостояване	 с	 ор-
ден	 „Св.	Св.	Кирил	 и	Ме-
тодий“	–	огърлие.	Заедно	с	
него	в	списъка	на	Минис-
терския	съвет	са	други	из-
тъкнати	 дейци	 на	 култура-
та	и	изкуствата	-	оперната	
прима	Стефка	Евстатиева,	
актьорите	 Иван	 Иванов	 и	
Христо	 Мутафчиев,	 както	
и	 дългогодишният	 дирек-
тор	 на	 Националния	 уче-
бен	 комплекс	 по	 култура	
с	 лицей	 за	 изучаване	 на	
италиански	език	и	култура	
Величка	Велянова.
	 Проф.	 Милко	 Коларов	
е	 дългогодишен	 диригент	
на	 Габровския	 камерен	
оркестър.	 Ръководи	 го	 в	
продължение	 на	 близо	 20	
години	 -	 от	 1973	 до	 1991	
година.	 През	 1976	 година	
по	 негова	 инициатива	 се	
създава	 фестивала	 „Дни	
на	 камерната	 музика”	 -	
Габрово.

	 Милко	Коларов	 е	 про-
фесор	по	инструментозна-
ние,	 симфонична	 оркес-
трация	 и	 дирижиране.	Той	
е	 автор	 на	 два	 балета	 и	
две	 опери,	 оратория,	 сю-
ита	 за	 хор	 и	 оркестър,	
симфонична	 музика,	 со-
лови	 и	 хорови	 песни,	 ин-
струментални	 пиеси,	 теа-
трална	 и	 филмова	 музика	
и	 др.	 Негови	 композиции	
са	публикувани,	записвани	
и	 изпълнявани	 в	 Русия,	
Италия,	 Великобритания,	
Германия,	 Австрия,	 Чехия,	
Япония,	 Полша,	 Франция	
и	много	други	страни.	Сега	
живее	 във	 Варна	 и	 е	 ди-
ригент	 на	 оркестър	 „Сим-
фониета”.	 Председател	 е	
на	 фондация	 „Добри	 Хри-
стов”.

Преäлаãат прîф. Мèлкî Кîларîв за 
îрäеí „Св. Св. Кèрèл è Метîäèй”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Двайсет	 и	 девет	 го-
дишният	 жител	 на	 село	
Жълтеш	 П.	 М.,	 който	 в	
началото	 на	 тази	 година	
се	опита	да	разбие	и	огра-
би	 банкомат	 на	 ул.	 „Ор-
ловска“	 в	 Габрово,	 получи	
условно	 наказание.	 С	 оп-
ределение,	 обявено	 на	 21	
май	 т.	 г.,	 Районният	 съд	в	
Габрово	 потвърди	 спора-
зумението	му	с	прокурату-
рата.	С	него	П.	М.	получи	
две	 години	 лишаване	 от	
свобода,	 изпълнението	 на	
което	 се	 отлага	 за	 срок	
от	три	години.	Сигналът	за	
касоразбиването	 бил	 по-
даден	в	първите	часове	на	
27	 януари.	 След	 бързата	
реакция	извършителят	бил	
арестуван,	 а	 при	 претър-
сването	 му	 полицейските	
служители	 намерили	 ин-
струменти,	с	които	се	опи-
тал	да	разбие	банкомата.
	 Запознати	 със	 случая	
информираха	 още	 тогава		
„100	вести“,	че	мъжът	не	е	
криминално	проявен.	При-
чината	да	посегне	на	бан-
комата	 -	 имал	 неуредени	
парични	 взаимоотношения	
с	 фирми	 за	 бързи	 креди-
ти,	с	хазартни	игри	и	т.	н.	
Оттам	 го	 притискали	 за	

уреждане	 на	 сметките	 и	
младият	мъж	решил	да	си	
набави	парите	по	най-лес-
ния	начин.
	 Сега,	 в	 споразумение-
то	 с	 прокуратурата	 (което	
има	 сила	 на	 влязла	 при-
съда)	 и	 пред	 съда	 мъжът	
призна	 вината	 си	 –	 за-
дължително	 условие,	 по	
закон,	 за	 по-мека	 присъ-
да.	 „П.Г.М.	 ...	 неосъждан,	
работи,	 се	 признава	 за	
виновен,	 при	 форма	 на	
вина	пряк	умисъл	за	това,	
че	 на	 27	 януари	 2018	 г.	 в	
2,11	 часа,	 от	 АТМ-устрой-
ство	 на	 ул.	 „Орловска“	
№	 81	 в	 гр.	 Габрово,	 чрез	
повреждане	 на	 прегради,	
здраво	 направени	 за	 за-
щита	 на	 имот	 (подлоства-
не	 на	 входна	 врата	 на	
обособено	 помещение	 и	
демонтиране	на	защитните	
панели	на	устройството)	и	
използване	 на	 технически	
средства...	 направил	 опит	
да	отнеме	чужди	движими	
вещи	 -	 сумата	 от	 27	 540	
лева	...,	собственост	на	„...
банк“	АД...“
	 Подсъдимият	 ще	 за-
плати	 направените	 по	 де-
лото	на	досъдебната	фаза	
разноски	 в	 размер	 на	
292,55	 лева	 по	 сметка	 на	
ОДМВР	–	Габрово.	

Каñîразáèвачът îт „Орлîвñка” 
ñе îтърва ñ уñлîвíа прèñъäа

	 Общинските	 съветници	
от	 ГЕРБ	 -	 Габрово	 под-
крепиха	 общинския	 кръг	
на	 националния	 конкурс	
„Учител	 на	 годината“	 на	
Синдиката	 на	 българските	
учители.	 Те	 дариха	 сред-
ства	 от	 възнагражденията	
си	 за	 изработването	 на	
грамоти	и	подаръци.
		 Отличените	 учители	
бяха	 поздравени	 от	 об-
щинския	 съветник	 и	 пред-
седател	 на	 Комисията	 по	
образование,	 култура	 и	
вероизповедания	 към	 Об-
щински	 съвет	 -	 Габрово	
Снежана	Сидерова.	

Оáщèíñкèте ñъветíèцè 
îт ГЕРБ пîäкрепèха 
„Учèтел íа ãîäèíата” 

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

24 ч  Преп.	Симеон	Дивногорски.	Ден на Бъл-
гарската просвета и култура и на сла-
вянската писменост	(Молебен).

25 п  *	 3-то	 намиране	 честната	 глава	 на	 св.	
Йоан	 Кръстител.	 (Отдание	 на	 Възнесе-
ние).

26 с  * зАДУшНИцА.	 Св.	 ап.	 Карп.	 Св.	 мчк	
Георги	Софийски.

27 н  † 8	 Неделя	 след	 Пасха	 Петдесетница.	
(Всичко	на	празника).

28 п  Свети	Дух.	Преп.	Никита,	 еп.	Халкидон-
ски.	Преп.	Софроний	Български.

29 в  Св.	 Александър,	 патр.	 Александрийски.	
Мчца	Теодосия	девица.

30 с  Преп.	 Исакий	 Далматски.	 Св.	 Емилия	
(Блажи	се).

   31 ч  Св.	ап.	Ермий.	Св.	мчк	Ермей).

24 - 31 май

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 За	 втора	 поредна	 го-
дина	 в	 София	 се	 орга-
низира	 национално	 пуб-
лично	 четене	 на	Библията	
на	открито.	В	него	вземат	
участие	 представители	 на	
християнските	 деномина-
ции	 у	 нас	 -	 православни,	
католици	и	протестанти.
	 Тази	 година	 инициати-
вата	се	провежда	на	пло-
щада	 пред	 Народния	 теа-
тър	„Иван	Вазов“	от	11	до	
13	 часа.	Тя	 се	организира	
от	 сдружение	 „Слово“	 в	
памет	 на	 делото	 на	 Све-
тите	Братя	Кирил	и	Мето-
дий.	
	 Сдружението	 за	 пър-
ви	 път	 организира	 нацио-
нално	 четене	 на	 Библия-
та	 през	 миналата	 година	
пред	 Националния	 дворец	
на	културата	в	София.	Ма-
кар	 че	 инициативата	 то-
гава	 беше	 наречена	 без-
прецедентна,	 всъщност	 тя	
не	 е	 първата,	 свързана	 с	
продължително	 четене	 на	

свещения	текст	у	нас.		
	 За	 първи	 път	 през	
2007	 година	 Библиотеката	
на	 Богословския	 факултет	
на	 Софийския	 универси-
тет	 „Св.	 Климент	 Охрид-
ски“	 и	 преподаватели	 по	
Свещено	 Писание	 стар-
тират	 денонощно	 четене	
на	 Библията	 в	 параклиса	

на	Богословския	факултет.	
Четенето	се	редува	с	бде-
ния	 и	 други	 богослужения	
и	 продължава	 от	 23	 ап-
рил	–	Международния	ден	
на	 книгата	 и	 защитата	 на	
авторското	 право,	 и	 про-
дължава	до	24	май	-	Деня	
на	българската	просвета	и	
култура.

	 Началото	 на	 маратон-
ското	непрекъснато	четене	
на	 Библията	 в	 академич-
ния	 параклис	 поставя	 то-
гавашният	 Доростоло-Чер-
венски	 митрополит	 Нео-
фит,	 сегашният	 Български	
патриарх.	
	 Той	 започва	 четенето	
на	 Свещеното	 Писание	 с	
Бит.	1–4	гл.	Следват	го	то-
гавашният	декан	на	факул-
тета	 проф.	 Емил	 Трайчев,	
ефимерият	 свещ.	 Климент	
Харизанов		и	младите	пре-
подаватели	по	Стар	Завет	
Ивайло	 Найденов,	 Екате-
рина	 Дамянова,	Анна	 Ма-
ринова.
	 В	 четенето	 взимат	
участие	 не	 само	 студенти	
и	преподаватели,	но	и	ши-
рок	 кръг	 духовници	 и	 об-
щественици,	 в	 това	 число	
и	представители	на	медии-
те	и	отделни	институции	и	
организации.	
	 Освен	 митрополит	 Не-
офит,	 председател	 на	 Бо-
гословската	 комисия	 при	
Светия	Синод	и	бивш	рек-

тор	 и	 декан	 на	 Богослов-
ския	факултет,	в	инициати-
вата	 се	 включват	 деканът	
на	Математическия	факул-
тет	 акад.	 дмн	 Борислав	
Боянов,	директорът	на	ди-
рекция	 „Вероизповедания“	
към	 Министерския	 съвет	
проф.	 д-р	 Иван	 Желев,	
редактори	 от	 Синодално	
издателство	 и	 Двери,	 об-
щественици,	 гости	 на	 фа-
култета.
	 На	 1	 май	 в	 Богослов-
ския	факултет	пристига	ав-
стрийска	 католическа	 де-
легация	от	„Про	Ориенте”.	
Проф.	д-р	Йоханес	Крамер	
се	включи	в	четенето,	като	
прочете	първите	два	стиха	
от	Исая	41	гл.
	 На	 11	 май	 –	 професи-
онален	 празник	 на	 биб-
лиотекаря,	 в	 четенето	
участват	 библиотекари	 от	
различни	 места	 –	 от	 Уни-
верситетска	 библиотека:	
Богословски	 факултет,	 Би-
ологически	 факултет,	 Фа-
култет	 по	 източни	 култури	
и	езици,	Философски	(спе-

циалност	 „Политология“),	
Библиотека	 към	 Техниче-
ски	 университет	 –	 София,	
Библиотека	 –	 ВИАС,	 Си-
листренската	 регионална	
библиотека.
	 Статистиката	 сочи,	 че	
в	 първото	 маратонско	 че-
тене	на	Библията	са	взели	
участие	161	души.	Сред	тях	
духовници	 –	 4,	 студенти	
–	61,	ученици	–	4,	препода-
ватели	–	26,	библиотекари	
–	 10,	 артисти	 –	 7,	 други	 -	
49.
	 В	хода	на	четенията	е	
прочетена	 цялата	 Библия,	
след	което	5	пъти	последо-
вателно	е	прочетен	Новият	
Завет.	
	 В	 навечерието	 на	 24	
май	са	прочетени	и	жити-
ята	 на	 славянските	 прос-
ветители	 Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий.
	 Медиен	 партньор	 на	
проявата	 е	 порталът	 Две-
ри	на	православието.
	 Единадесет	 години	 по-
късно	 организаторите	 на	
първото	масово	и	продъл-

жително	 четене	 на	 Биб-
лията	 отчитат	 ползите	 от	
това	 начинание	 и	 плани-
рат	 инициативата	 да	 бъде	
подновена.
	 В	 архивите	 на	 Библи-
отеката	 на	 Богословския	
факултет	 на	 Софийския	
университет	 „Св.	 Климент	
Охридски“	 са	 запазени	
имената	 на	 участниците	 и	
дните,	в	които	са	прочели	
определени	откъси	от	Све-
щеното	Писание.	
	 Маратонското	 четене	
на	 Библията	 в	 Богослов-
ския	 факултет	 постигна	
своите	 цели	 -	 да	 насочи	
вниманието	 на	 българско-
то	общество	към	Свещено-
то	Писание	в	дните	между	
двете	 дати	 за	 честване	
на	Светите	Братя	Кирил	и	
Методий	и	да	напомни,	че	
мотивът	 за	 техните	 апос-
толски	 трудове	 е	 именно	
преводът	 на	 Библията	 на	
разбираем	 за	 славяни-
те	 език,	 за	 да	 бъдат	 те	
просветени	 с	 Христовата	
светлина.

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 На	 23	 май,	 в	 навече-
рието	 на	 Деня	 на	 българ-
ската	 просвета	 и	 култура,	
в	 аулата	 на	 Софийския	
университет	 се	 проведе	
концерт	на	хоровете	„Спа-
сение“	и	„Проф.	Георги	Ро-
бев“.	 В	 програмата	 бяха	
включени	църковнославян-
ски	песнопения	за	празни-
ка	на	Св.	Св.	Кирил	и	Ме-
тодий	и	любими	български	
песни.
	 Химнът	 „Върви,	 наро-
де	 възродени“	 прозвуча	 в	

края	 на	 музикалната	 про-
ява.	 В	 изпълнението	 му	

имаха	 възможност	 да	
се	включат	всички	же-
лаещи,	за	да	прозвучи	
той	с	гласовете	на	най-
големия	хор	в	София.
	 Диригентката	 Нели	
Трошева	 беше	 покани-
ла	всички,	желаещи	да	
участват	 в	 празника,	
като	 се	 включат	 в	 пе-
енето	на	химна	на	Св.	
Братя.	 Репетицията	 за	
желаещите	да	се	вклю-
чат	 в	 най-големия	 хор	
беше	на	23	май,	малко	
преди	началото	на	кон-
церта.

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 По	 покана	 на	 проф.	
д-р	 Жоржета	 Назърска	 и	
д-р	 Светла	Шапкалова	 на	
21	май	в	Университета	по	
библиотекознание	 и	 ин-
формационни	 технологии	
(УниБИТ)	 в	 София	 беше	
изнесена	 лекция,	 посве-
тена	 на	мисията	 на	Църк-
вата	 в	 съвременния	 свят.	
Лектор	 беше	 д-р	 Полина	
Спирова,	 ръководител	 на	
Центъра	за	образователни	
инициативи	 „Двери“	 и	 ре-
дактор	 в	 сайта	 Двери	 на	
православието.
	 Повод	 за	 лекцията	
беше	излизането	от	 печат	
на	 книгата	 „Мисията	 на	
Църквата	-	по	стъпките	на	
Христос“	на	Албанския	ар-
хиепископ	Анастасий	(Яну-
латос).
	 Д-р	 Спирова	 предста-
ви	пред	студентите,	изуча-
ващи	 Културно-историче-
ско	 наследство,	 основни	
принципи	 в	 мисионерския	
подход	 на	 Православната	
църква,	 като	 посочи	 при-
мера	 на	 Албанската	 пра-
вославна	 църква,	 издиг-
ната	 буквално	 от	 руините	
от	 нейния	 предстоятел	
архиеп.	 Анастасий.	 Беше	
направено	 сравнение	 с	
мисията	 на	 БПЦ	 в	 съвре-
менна	България	и	перспек-

тивите	пред	нея.	
	 Бяха	 посочени	 двата	
основни	 стълба	 на	 Пра-
вославната	 мисия:	 искре-
но	 уважение	 към	 нуждите	
на	 всеки	 отделен	 човек	 и	
уважително,	 невраждебно	
отношение	към	хората,	не-
познали	Христос.
	 Студентите	се	запозна-
ха	 с	 усилията	 на	 архиеп.	
Анастасий	 за	 възстановя-
ването	 на	 Православната	
църква	 в	 Албания,	 което	
започва	 с	 грижата	 за	 от-
делните	 хора	 на	 най-бе-
дната	 страна	 в	 Европа	 и	
удовлетворяването	на	най-
насъщните	 им	 потребно-
сти:	 храна,	 дрехи,	 обра-
зование,	 работни	 места.	
Наред	 с	 възраждането	
на	 клира	 и	 неговото	 обу-
чение	 архиепископът	 се	
грижи	 за	 образованието	

на	 младите	 и	 намирането	
на	работа	на	населението,	
така	 че	 да	 се	 ограничи	
и	 спре	 масовата	 емигра-
ция	 и	 обезлюдяване	 на	
цели	региони.	Днес	Право-
славната	църква	в	Албания	
е	 един	 от	 факторите	 за	
икономическо	развитие	на	
страната	и	един	от	основ-
ните	 инвеститори	 и	 рабо-
тодатели.
	 Грижите	 на	 Църквата	
не	 са	 фокусирани	 само	
върху	християните,	но	вър-
ху	 всички	 граждани	 на	
страната.	 Затова	 и	 често	
архиепископът	 на	 Тирана	
и	 цяла	Албания	Анастасий	
се	титулува	и	Архиепископ	
„на	 Тирана	 и	 на	 всички	
атеисти“.	 Духовникът	 се	
труди	 християнските	 цен-
ности	 да	 се	 проповядват	

не	 само	 сред	 членовете	
на	 Църквата,	 но	 и	 в	 ця-
лото	 албанско	 общество.	
Той	работи	за	помирение-
то	 сред	 хората,	 говорей-
ки,	 че	 Христос	 носи	 мир	
и	 прошка,	 посочвайки,	 че	
прошката	прави	общество-
то	по-силно	и	сплотено.
	 По	 време	 на	 лекцията	
бяха	 направени	 паралели	
с	 българската	 действител-
ност	 и	 присъствието	 на	
Църквата	в	живота	на	бъл-
гарите.	 Беше	 отбелязана	
ролята	на	младите	хора	в	
изграждане	на	църковната	
общност.	 Архиеп.	 Анаста-
сий	 неведнъж	 заявява,	 че	
младежите	не	са	бъдещето	
на	 Църквата,	 а	 нейното	
настояще	 и	 тяхното	 въз-
питание	 в	 християнските	
ценности	 се	 случва	 сега.	
Той	 отбелязва,	 че	 младе-
жите	 нямат	 нужда	 само	
да	 им	 се	 говори,	 а	 да	 се	
отнасяме	 към	 тях	 с	 ува-
жение	 и	 любов.	 И	 не	 на	
последно	място:	те	се	учат	
не	от	думите,	а	от	приме-
ра	на	възрастните.
	 Студентите	 бяха	 за-
познати	 с	 опазването	 на	
културно-историческото	
наследство	 на	 Албания	 –	
това,	което	е	оцеляло	след	
агресивния	атеистичен	ре-
жим	на	Енвер	Ходжа,	как-
то	и	с	визията	на	архиеп.	

Анастасий	 за	 храмовете	
като	център	на	църковната	
общност	от	вярващи.
	 В	 края	 на	 изложение-
то	 д-р	 Спирова	 посочи,	
че	 Христос	 отправя	 пове-
ля	 към	 своите	 апостоли	
и	 последователи:	 „Идете	
и	 научете	 всички	 наро-
ди,	 като	 ги	 кръщавате	 в	
името	 на	Отца,	 и	Сина,	 и	
Светия	 Дух“.	 Тази	 повеля	
за	 християнско	 свидетел-
ство	 се	 отнася	 за	 всеки	
християнин,	 който	 става	
Христов	 проповедник	 не	
толкова	 с	 думи,	 колкото	
със	 собствения	 си	 живот	
и	 пример.	 Обратното	 на	
мисията,	 според	 архиеп.	
Анастасий,	 е	 бездействи-
ето	 на	 църковните	 хора,	
егоистичното	поглъщане	от	
собствените	 ни	 нужди	 и	
безразличието	 към	 други-
те.	 Темата	 за	 мисията	 на	
Църквата	 днес	 и	 особено	
личността	 на	 архиеп.	Ана-
стасий	предизвикаха	инте-
реса	на	младите	хора,	по-
вечето	от	тях	родени	в	пе-
риода,	 когато	 духовникът	
поема	 своето	 служение	 в	
Албания	 (1992	 г.).	 Въпро-
сите	 им	 бяха	 свързани	 с	
отношението	на	мюсюлма-
ните	в	страната	към	хари-
зматичния	духовник	и	дали	
подобен	 духовен	 подем	 е	
възможен	и	у	нас.

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 След	 дълго	 прекъсване	 от-
ново	 се	 състоя	 поредният	 кон-
грес	 на	 висшите	 православни	
богословски	 школи.	 Този	 път	
той	беше	в	Солун,	където	осно-
вен	 домакин	 бе	 Богословският	
факултет	 на	 Солунския	 Аристо-
телев	 университет.	Откриването	
на	 конгреса	 бе	 в	 понеделник,	
21	май	2018	г.,	а	работните	дни	
са	22,	23	и	24	май.
	 Конгресът	 е	 под	 егидата	
на	 Цариградския	 вселенски	 па-
триарх	 Вартоломей	 и	 има	 за	
тема	„Светият	и	велик	събор	на	
Православната	 църква.	 Право-
славното	богословие	в	XXI	век“.
	 В	този	най-висок	форум	на	
световното	 православно	 бого-
словие	 вземат	 участие	 около	
120	 учени,	 представители	 на	
висшите	православни	богослов-
ски	 школи	 от	 Европа,	 Азия,	
Америка,	 Африка.	 Участниците	
са	 от	 20	 страни	 и	 представля-
ват	 25	 отделни	 православни	
висши	богословски	школи.	Сред	
тях	 този	 път	 ще	 има	 рекорден	
брой	 архиереи,	 които	 са	 уни-
верситетски	 преподаватели	 или	
поне	притежават	докторска	сте-
пен	по	богословие.	 В	 почетния	
комитет	 на	 конгреса	 са	 вклю-
чени	 седем	 от	 най-известните	
православни	архиереи,	които	са	
видни	богослови	и	университет-
ски	преподаватели.	
	 При	 откриването	 на	 кон-

греса	бе	прочетено	приветствие	
от	 Цариградския	 вселенски	 па-
триарх	 д-р	 Вартоломей.От	 бъл-
гарска	 страна	 в	 конгреса	 със	
свои	доклади	ще	участват	проф.	
Иван	Ж.	Димитров,	доц.	Свето-
слав	Риболов	(СУ),	доц.	Мариан	
Стоядинов	 (ВТУ)	 и	 д-р	 Смилен	
Марков	(ВТУ).	
	 Началото	на	тези	богослов-
ски	 конгреси,	 събиращи	 пред-
ставители	на	православните	бо-
гословски	висши	школи	от	цял	
свят,	е	поставено	през	1936	г.	
в	 Атина,	 където	 дейно	 участва	
и	 БФ	 на	 СУ.	 След	 това	 обаче	
идват	 годините	на	Втората	све-
товна	 война,	 после	 -	 комунис-
тическият	„вавилонски	плен“	на	
голяма	 част	 от	 православното	
богословие,	за	да	започнат	бо-
гословските	православни	школи	
отново	 да	 се	 организират	 в	
края	 на	 миналия	 век.	 Шестият	
конгрес	се	проведе	в	София	от	
5	до	10	октомври	2004	г.	с	до-
макин	-	Богословският	факултет	
на	 Софийски	 университет	 „Св.	
Климент	Охридски“.	Седмият	се	
проведе	скоро	след	това	-	през	
май	2006	г.,	в	Йоенсу,	Финлан-
дия,	но	оттогава	вече	12	години	
не	 успяват	 да	 се	 организират	
школите	 и	 да	 проведат	 поред-
ния	си	конгрес.
	 В	 Йоенсу	 румънските	 бо-
гослови	 са	 заявили	 желание	
да	 организират	 в	 северната	 ни	
съседка	осмия	конгрес,	но	това	
така	и	не	се	осъществи.	

Нацèîíалíî четеíе íа Бèáлèята за 24 май в Сîфèя. Първîтî е преäè 
11 ãîäèíè в Бîãîñлîвñкèя факултет íа Сîфèйñкè уíèверñèтет

Съáраха íай-ãîлемèя хîр, кîйтî èзпълíè 
„Вървè, íарîäе възрîäеíè” в Сîфèя

Лекцèя за мèñèята íа Öърквата в ñъвремеííèя ñвят в УíèБИТ В Сîлуí ñе прîвежäа Оñмèят кîíãреñ íа 
правîñлавíèте вèñшè áîãîñлîвñкè шкîлè
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ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 В	седмата	неделя	след	
Пасха	Църквата	е	отреди-
ла	 да	 се	 чества	 паметта	
на	 318-те	 св.	 отци,	 участ-
вали	 в	 Първия	 вселенски	
събор.	Свиканият	 в	Никея	
през	 325	 г.	 от	 още	 непо-
кръстения,	 но	 вече	 вяр-
ващ	 в	 Христос	 император	
Константин	 Велики	 е	 раз-
гледал	 важни	 въпроси	 на	
вярата	 и	 устройството	 на	
Църквата,	 които	са	стана-
ли	 основа	 за	 по-нататъш-
ния	 й	живот	 и	 дейност.	 В	
стремежа	си	да	уеднаквят	
вероизповедта	 в	 църквите	
по	целия	свят	св.	отци	са	
създали	 и	 единен	 Символ	
на	 вярата,	 който	 по-къс-
но,	 на	 Втория	 вселенски	
събор	 през	 381	 година	 в	
Константинопол,	е	бил	до-
пълнен	 с	 поясненията	 за	
вярата	ни	в	Светия	Дух	и	
Св.	Църква.
	 Ето	 как	 се	 възпява	 в	
църковната	 богосложба	
делото	на	Св.	318	отци	от	
събора.
	 Слава	 на	 „Господи,	

воззвах“	(текст	1):
Слава,	гл.	4:
 Тайныя	 днесь	 Духа	
трубы,	 богоносныя	 отцы	
восхвалим,	 песнопевшия	
посреде	 Церкве	 песнь	
сличную	 богословия,	 Тро-
ицу	 едину	 непременную,	
существо	 же	 и	 божест-
во,	низложители	Ариевы	и	
православных	 поборники,	
молящияся	всегда	Господу,	
помиловатися	 душам	 на-
шим.
	 Да	 възхвалим	 днес	
тайнствените	 тръби	 на	
Духа,	 богоносните	 отци,	
които	 сред	 Църквата	 въз-
пяха	сладкогласната	песен	
на	 богословието	 –	 едната	
неизменна	 Троица,	 същ-
ност	 и	 божество;	 те	 низ-
вергнаха	Арий	и	защитиха	
православните,	 като	 се	
молят	винаги	на	Господ	да	
помилва	душите	ни.

 Слава на стиховните 
(текст	2): 
Слава,	гл.	4:
	 Молебную	 память	 днесь	
богоносных	 отцев	 от	 всея	 все-
ленныя	собравшихся	в	светлем	
граде	 Никейстем,	 православ-
ных	 собрания	 благочествующе	
верно	 празднуим.	 Сии	 бо	 лю-
таго	 Ария	 безбожное	 веление	
благочестномудренне	 низложи-
ша	 и	 от	 католическия	 Церкве	
соборне	 того	 изгнаша,	 и	 ясно	
Сына	Божия	единосущна	и	соп-
рисносущна,	 прежде	 век	 суща,	
всех	 научиша	 исповедати	 во	

изображении	 веры,	 известно	
и	 благочестно	 сие	 изложивше.	
Темже	 и	 мы	 божественным	 их	
повелением	последствующе,	из-
вестно	 верующе	 служим,	 со	
Отцем	Сыну	и	Духу	Всесвятому,	
во	 едином	 божестве,	 Троице	
единосущней.
	 Събранията	 на	 право-
славните	нека	днес	преда-
но	 с	 благочестие	 отпраз-
нуваме	 годишната	 памет	
на	 богоносните	 отци,	 съ-
брали	се	от	цялата	вселе-
на	 в	 бляскавия	 град	 Ни-
кея,	защото	 те,	разсъжда-

вайки	 правилно,	 победиха	
безбожното	 учение	 на	
ужасния	 Арий	 и	 съборно	
го	 изключиха	 от	 вселен-
ската	Църква,	като	ни	на-
учиха	смело	да	изповядва-
ме	пред	всички,	 че	Синът	

Божи	 е	 единосъщен	 и	 съ-
вечен,	 съществуващ	 пре-
двечно,	 и	 изложиха	 това	
точно	 и	 благочестиво	 в	
символа	на	вярата;	затова	
и	 ние,	 следвайки	 тяхното	

божествено	учение,	твърдо	
вярваме	и	почитаме	заед-
но	с	Отца	Сина	и	Всесве-
тия	 Дух	 в	 едно	 божество,	
единосъщна	Троица.
 Слава на хвалитните 
стихири (текст	3):
Слава,	гл.	8
 Святых	отцев	лик,	от	конец	
вселенныя	 стекшийся,	 Отца	 и	
Сына	 и	 Духа	 Святаго,	 едино	
Существо	 научиша	 и	 Естество,	
и	 тайну	 богословия	 ясно	 пре-
даша	Церкви:	ихже	похваляюще	
верою	 ублажим,	 глаголюще:	 о	
божественный	 полче,	 богогла-
голивии	 оружницы	 ополчения	
Господня,	 звезды	 многосветлыя	
мысленныя	 тверди,	 таинствен-
наго	 Сиона	 необоримии	 стол-
пи,	 миродохновеннии	 цвети	
райстии,	 всезлатая	 уста	 Слова,	
Никейская	 похвало,	 вселенныя	
украшение,	 прилежно	 молитеся	

о	душах	наших.
	 Съборът	 на	 светите	
отци,	стекли	се	от	краища-
та	на	вселената,	определи-
ха	да	се	учи	за	една	същ-
ност	и	естество	на	Отца	и	
Сина,	и	Светия	Дух,	и	ясно	
предаде	на	Църквата	тази	
тайна	 на	 богословието;	
тях	 с	 вяра	 възхваляваме,	
ублажаваме	и	 казваме:	 о,	
божествен	 полк,	 богоре-
чиви	воини	на	 Господнето	
опълчение,	 многосветли	
звезди	на	мисления	небос-
вод,	 непоклатни	 кули	 на	
тайнствения	 Сион,	 миро-
уханни	 цветя	 на	 рая,	 все-
златни	 уста	 на	 Словото,	
похвала	 за	 Никея,	 украса	
за	 вселената,	 усърдно	 се	
молете	за	нашите	души.	
 Превод от оригинала: 
Иван Ж. Димитров

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 На	21	май	от	18:30	часа	
в	 Гьоте-институт	 България	
-	 София	 се	 проведе	 дис-
кусия	 на	 тема	 „Преводът	
на	Библията	 като	 револю-
ционен	 акт:	Мартин	Лутер	
и	Св.	Св.	Кирил	и	Методий	
днес“.	 В	 нея	 взеха	 учас-
тие	 пастор	 д-р	 Райнхолд	
Гестрих	от	Германия	и	доц.	
д-р	 Ивайло	 Найденов	 от	
Богословския	 факултет	
на	 Софийски	 университет	
„Св.	 Климент	 Охридски“.	
Модератор	 на	 събитието	
бе	доц.	д-р	Екатерина	Да-
мянова	 	 от	 БФ	 на	 СУ.	
Дискусията	се	проведе	на	
немски	 и	 български	 език	
със	симултанен	превод.	
	 През	 2017	 г.	 се	 навър-
шиха	 500	 години	 от	 Ре-
формацията	 и	 превода	 на	
Библията	 на	 немски	 език	
от	Мартин	Лутер	–	събитие	
от	огромно	значение,	кое-
то	предопределя	бъдещото	
развитие	в	Европа	и	изоб-

що	 на	 християнството	 по	
света.	Юбилеят	беше	отбе-
лязан	в	Германия	с	мащаб-
ната	 инициатива	 „Лутер	
2017“	 (www.luther2017.de/
en/),	която	включи	редица	
научни	 конференции,	 дис-
кусии,	 публикации,	 излож-
би,	четения	и	др.
	 Гьоте-институт	 Бълга-
рия	 организира	 тази	 дис-
кусия	в	рамките	на	горна-
та	инициатива,	както	и	по	
случай	Деня	на	българска-
та	просвета	и	култура	и	на	
славянската	 писменост	 и	
на	 първия	 библейски	 пре-
вод	на	български	език.
	 Св.	Писание	е	централ-
на	 тема	 в	 изследовател-
ската	 и	 научната	 дейност	
на	 тримата	 гости,	 които	
ще	 представят	 и	 дискути-
рат	 трудностите	и	предиз-
викателствата	при	библей-
ския	 превод.	 Пастор	 д-р	
Райнхолд	Гестрих	през	по-
следните	години	поддържа	
немскоговорящата	 еван-
гелска	 общност	 в	 София	

и	 задълбочено	 изучава	 и	
изследва	 ролята	 на	 Мар-
тин	 Лутер	 в	 обществото.	
Доц.	д-р	Ивайло	Найденов	
е	 преподавател	 в	 БФ	 на	
СУ	и	има	сериозен	принос	
за	 българския	 превод	 на	
Св.	 Писание	 от	 иврит	 и	
старогръцки,	 а	 доц.	 д-р	
Екатерина	 Дамянова,	 пре-
подавател	 в	 същия	факул-
тет,	 защитава	 своя	 дисер-
тационен	 труд	 именно	 на	
тази	 тема.	 Под	 формата	
на	доклади	двамата	теоло-
зи	ще	представят	успешни	
тълкувания	 на	 превода	 на	
Св.	 Писание,	 както	 и	 не-
говото	 въздействие	 върху	
развитието	 на	 официални-
те	езици.
	 Събитието	 завърши	 с	
отворена	 дискусия	 с	 пуб-
ликата,	на	която	заедно	с	
тримата	 гости	 беше	 обсъ-
дена	 темата	 за	 позицията	
и	бъдещата	роля	на	Еван-
гелската	 и	 Православната	
църква	в	съвременното	об-
щество.

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 Правителството	 в	 Ли-
ван	е	одобрило	преди	дни	
предложението	на	Бейрут-
ския	митрополит	д-р	Илия	
(Ауди,	 Антиохийска	 патри-
аршия)	да	открие	Правос-
лавен	университет	„Св.	Ге-
орги“	 в	Ливанската	 столи-
ца	и	е	издало	съответните	
разрешителни	за	работа.	
	 Инициативата	обаче	не	
среща	подкрепа	от	страна	
на	Антиохийския	 патриарх	
Йоан,	 който	смята,	 че	но-
вият	 университет	 би	 се	
отразил	 отрицателно	 на	
дейността	 на	 православ-
ния	 университет	 в	 Бала-
манд	(недалеч	от	Триполи),	
който	е	емблемата	на	пра-
вославното	образование	в	
Антиохийска	патриаршия.
	 В	 коментар	 към	 тази	
новина	 на	 гръцкото	 изда-
ние	 Orthodoxia.info	 пише,	
че	 разделението	 между	
йерарсите	на	Антиохийска-
та	църква	по	 този	въпрос	

всъщност	 е	 отражение	 на	
разделението,	 което	 съ-
ществува	 между	 право-
славните	ливанци	и	сирий-
ци	в	Антиохийската	патри-
аршия.	 Според	 патриарха	
откриването	 на	 универси-
тет	 в	 Ливанската	 епархия	

ще	се	отрази	негативно	на			
Патриаршеския	 универси-
тет	 в	 Баламанд,	 тъй	 като	
ще	 привлече	 преподава-
тели	и	кадри	в	столицата.	
Той	 дори	 се	 е	 срещнал	
с	 президента	 на	 Ливан	 с	
молба	да	не	бъде	издава-

но	 разрешение	 за	 работа	
на	 новото	 висше	 учебно	
заведение.	 Но	 на	 заседа-
нието	 си	 на	 16	 май	 пра-
вителството	все	пак	е	ре-
шило	 да	 изпълни	молбата	
на	Бейрутския	митрополит,	
който	разполага	с	множе-
ство	 контакти	 в	 страната	
и	е	известен	с	многоброй-
ните	 си	 образователни	 и	
благотворителни	 инициа-
тиви.	Поради	тази	причина	
университетът	„Св.	Георги“	
се	 ползва	 с	 голяма	 по-
литическа	 и	 обществена	
подкрепа.	 Опасенията	 са,	
че	 той	 може	 да	 консоли-
дира	 православната	 общ-
ност	в	Ливан,	което	да	се	
използва	за	разделяне	на	
Антиохийската	патриаршия	
на	 два	 центъра.	 Според	
изданието	 за	 засилване	
на	 напрежението	 допри-
насят	и	някои	действия	на	
патриарха,	който	е	отстра-
нил	 ливански	 клирици	 от	
ключови	позиции	в	Антио-
хийския	синод.

Неäеля íа ñветèте îтцè îт Първèя вñелеíñкè ñъáîр

За 24 май Гьîте-èíñтèтут Бълãарèя îрãаíèзèра 
äèñкуñèя за превîäа íа Бèáлèята

Правîñлавеí уíèверñèтет „Св. Геîрãè” ще îткрèят в Бейрут,  мîже 
äа ñе îтразè íеãатèвíî íа правîñлавíèя уíèверñèтет в Баламаíä 

Катедралният храм на Бейрут „Св. Георги“

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 Недоволството	 и	 про-
тестите	на	определени	ор-
ганизации	и	общественици	
относно	решението	на	Св.	
Синод	БПЦ	да	не	участва	
в	 честванията	 на	 1000-го-
дишнината	 на	 Охридската	
архиепископия	 в	 Македо-
ния,	 както	 и	 обвиненията	
на	 някои	 от	 лидерите	 на	
протестите,	че	Синодът	не	
е	дал	мотиви	за		решение-
то	 си,	 накараха	 някои	 от	
владиците	 да	 обосноват	
действията	си.
	 Пред	 програма	 „Хо-
ризонт“	 на	 БНР	 Ловчан-
ският	 митрополит	 Гавриил	
заяви:	 „Не	 ни	 е	 срам	 от	
решението	ни	да	не	изпра-
щаме	 представители	 на	
честванията	 за	 1000	 годи-
ни	 от	 създаването	 на	Ох-
ридската	 архиепископия…	
Българската	 православ-
на	 църква	 –	 Българската	
патриаршия	 е	 приемник	 и	
на	 Българската	 Охридска	
архиепископия	 и	 ако	 оти-
дем	 на	 това	 тържество,	
ще	 излезе,	 че	 ние	 се	 от-
казваме	 от	 тази	 истори-
ческа	и	канонична	истина.	
Македонската	църква	иска	
ние	да	й	помогнем	да	при-
добие	автокефалия,	тя	е	в	
схизма.	Как	можем	ние	да	
й	 помогнем?	 Като	 почнем	
съслужение,	 нас	 веднага	

ще	ни	вкарат	също	в	схи-
зма	и	тогава	вече	нито	те,	
нито	ние	можем	да	помог-
нем	 един	 на	 друг…	 Това	
наше	 достойнство,	 че	 ние	
сме	 правоприемник,	 ние	
не	 трябва	 да	 го	 сменяме	
за	една	паница	леща.	Ма-
кедонската	 православна	
църква	 има	 някъде	 50-60	
години,	откакто	е	създаде-
на,	а	не	1000	години“.
	 Пред	 радио	 „Фокус“	
Варненският	и	Великопре-
славски	 митрополит	 Йоан	
подчерта,	че	решението	за	
Македония	 не	 е	 необмис-
лено.	 „Това	 не	 означава,	
че	ние	няма	да	имаме	от-
ношения	 с	 Македонската	
църква.	 Смятаме,	 че	 ние	
трябва	 да	 си	 го	 отпраз-
нуваме	 и	 това	 е	 съвсем	
нормално.“
	 Западно-	 и	 Средноев-
ропейският	 митрополит	
Антоний	 коментира	 пред	

врачанския	 „Зов	 нюз“	 за-
седанието	на	Синода,	като	
каза:	 „Беше	 обсъден	 въ-
просът	с	поканата	от	архи-
епископ	 Стефан,	 глава	 на	
Македонската	 православ-
на	 църква,	 и	 тази	 покана	
беше	сметната	 за	 незачи-
тане	на	правоприемството	
на	Българската	православ-
на	 църква	 като	 правоп-
риемник	 на	 Охридската	
архиепископия.	 И	 затова	
Българската	 православна	
църква	 реши,	 че	 нямаме	
място	 на	 такива	 търже-
ства,	 тъй	 като	 в	 крайна	
сметка	ние	сме	правопри-
емник.	 Св.	 Синод	 в	 свое	
решение	 също	 реши	 да	
бъде	 изготвено	 специално	
послание	 към	 българския	
народ	 относно	 тази	 беле-
жита	 годишнина	 от	 осно-
ваването	 на	 Охридската	
архиепископия.	 Това	 да	
стане	на	Неделя	на	всички	

български	 светии	 –	 най-
подобаващо	да	отбележим	
този	празник	със	съборна	
св.	Литургия	в	Патриарше-
ската	катедрала	„Св.	Алек-
сандър	 Невски“.	 Митропо-
лит	Антоний	 коментира	 за	
врачанската	медия	 и	 про-
тестите	 пред	 сградата	 на	
Св.	 Синод	 в	 сряда.	 „Тези	
хора	 не	 разбират	 канона,	
устава,	 устройството	 на	
Българската	 православна	
църква.	 Те	 са	 водени	 от	
„патриотични“	 подбуди.	 Те	
искат	да	всяват	смут	в	об-
ществото	и	да	се	изживя-
ват	като	медиатори	между	
БПЦ	и	МПЦ,	без	никой	да	
ги	 е	 молил	 за	 това.	 Ако	
си	 спомним,	 преди	 шест	
месеца,	 когато	 Св.	 Синод	
заседаваше,	 по	 време	 на	
своята	зимна	сесия,	същи-
те	 тези	 маргинали	 упраж-
ниха	 натиск	 над	 Българ-
ската	православна	църква,	
което	е	недопустимо…	Ако	
те	 са	 имали	 някакви	 уго-
ворки	с	македонската	дър-
жава	 да	 бъдат	 медиатори	
между	БПЦ	и	МПЦ,	ние	не	
сме	 поемали	 такива	 анга-
жименти,	 няма	 и	 да	 пое-
мем	 такива,	 защото	 кано-
ничните	въпроси,	въпросът	
със	 статута	 на	 една	 или	
друга	 православна	църква	
се	 уреждат	 сред	 общото	
семейство	 на	 православ-
ните	църкви.“

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО  

	 Русенският	 митрополит	
Наум	 разпространи	 изявле-
ние,	 в	 което	 излага	 пози-
цията	 си	 относно	 взетото	
неотдавна	 решение	 на	 Св.	
Синод	 да	 не	 изпрати	 пред-
ставител	 на	 честванията	 в	
Македония	 на	 1000-годиш-
нината	 от	 учредяването	 на	
Българската	 Охридска	 ар-
хиепископия.	Той	категорич-
но	 отхвърля	 обвиненията	 в	
„национално	 предателство“	
и	 настоява,	 че	 това	 реше-
ние	 на	 Св.	 Синод	 е	 било	
отговорно	 и	 в	 защита	 на	
историческата	 истина	 и	 ка-
ноничен	ред	в	Православна-
та	църква.	И	по-конкретно	в	
изявлението	се	казва:
	 „Във	 връзка	 с	 разпрос-
траняваните	 спекулации	 от	
отделни	 лица,	 че	 мнозин-
ството	 от	 членовете	 на	Св.	
Синод	на	БПЦ-БП,	вземайки	
своето	 решение	 от	 14	 май,	
са	 станали	 „национални	
предатели”,	 отказвайки	 да	
изпратят	 свои	 представите-
ли	на	тържествата	в	Охрид	
на	27	май	т.	 г.,	сме	длъжни	
да	изясним	следното:
	 1.	 Българската	 право-
славна	 църква	 -	 Българска	
патриаршия	 никога	 не	 е	
имала	 намерение	 да	 се	 от-
каже	от	своята	многовеков-
на	 история	 и	 каноническо	
достойнство	 като	 правоп-

риемник	 на	 историческата	
Българска	 Охридска	 архи-
епископия,	 независимо	 от	
политическата	конюнктура.	
	 2.	 За	 нас	 е	 неприем-
ливо	 представители	 на	
БПЦ-БП	 да	 вземат	 участие	
в	 предстоящите	 тържества	
в	 Охрид	 по	 повод	 1000-го-
дишнината	от	 основаването	
на	 Българската	 Охридска	
архиепископия,	защото	чрез	
тяхното	 присъствие	 там	 би	
се	 извършило	 едно	 нацио-
нално	предателство,	а	имен-
но:	 Българската	 православ-
на	 църква	ще	 е	 длъжна	 да	
приеме,	 че	 една	 нова	 цър-
ковна	 формация,	 наричаща	
се	 днес	 „Македонска	 пра-
вославна	църква	-	Охридска	
архиепископия”,	 създадена	
по	 политически	 причини	
само	преди	няколко	десети-
летия,	 чрез	 горепоменатото	
честване	ще	утвърди	своето	
статукво,	 присвоявайки	 си	
църковната	история	на	бъл-
гарския	народ.

 3.	Българските	архиереи	
имат	 призванието	 да	 пазят	
с	 достойнство	 своята	 на-
ционална	 идентичност,	 като	
наред	 с	 това	 са	 длъжни	
да	 отстояват	 точно	 кано-
ническите	 повели	 на	 Св.	
Православна	 църква,	 недо-
пускайки	каквито	и	да	било	
отклонения	 от	 единството	
на	светата	съборна	и	апос-
толска	Църква.
	 4.	 Всякакви	 внушения,	
че	 „Българската	 църква	
няма	нужда	да	се	плаши	от	
евентуална	 схизма,	 призна-
вайки	еднолично	и	своевол-
но	 Македонската	 църква”,	
са	 плод	 на	 абсолютна	 неа-
декватност	 и	 стремеж	 към	
безредие,	 а	 поддръжниците	
им	нямат	никакво	право	да	
се	 определят	 като	 право-
славни	християни.
	 5.	 Относно	 повсемест-
но	 тиражираното	 писмо	
от	 страна	 на	 митрополит	
Стефан	 от	 Скопие,	 в	 което	
се	 иска	 БПЦ-БП	 да	 стане	
Църква-майка	 на	 Македон-
ската	 църква,	 сме	 длъжни	
да	поясним	още,	че	в	ориги-
налния	документ	от	ноември	
2017	г.	ясно	е	отбелязано,	че	
„Македонската	православна	
църква	 -	 Охридска	 архие-
пископия	 ще	 припознае	 и	
приеме	 БПЦ-БП	 като	 Май-
ка	 църква,	 АКО	 тя	 първа	
признае	нейната	автокефал-
ност”,	т.	е.	това	тяхно	жела-
ние	не	е	безусловно“.

Бълãарñкè мèтрîпîлèтè: Бълãарñката 
патрèаршèя е еäèíñтвеíèят прèемíèк 
íа Охрèäñката архèепèñкîпèя

Руñеíñкè мèтр. Наум: “Учаñтèетî 
íè в тържеñтвата в Охрèä áè 
áèлî íацèîíалíî преäателñтвî”
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ВЕЛА ЛАзАРОВА

 - В навечерието на 
Празника на буквите 
Вие, „експертът по из-
ящна словесност”, какво 
мислите, има ли нужда 
в днешните прагматични 
времена от изящно сло-
во?
	 -	 В	 името	 на	 изящно-
то	 слово	 трябва	 да	 кажа,	
че	 замерянето	 с	 подобни	
прякори	не	ми	е	по	вкуса,	
че	нашите	трийсет	буквич-
ки	 са	 образували	 толко-
ва	 мъдри	 и	 прости	 думи,	
които	 могат	 да	 направят	
и	 обикновеното	 говорене	
слово.	
	 В	 този	 смисъл,	 ако	
наричаме	 словото	 Божия	
премъдрост,	 това	 ни	 е	
повече	 от	 нужно.	 Тъкмо	
във	 времената	 на	 „врява	
и	 безумство”,	 както	 се	 бе	
изразил	Уйлям	Фокнър.
 - Как се чувствате 
като свободен човек?
	 -	 Аз	 не	 мога	 да	 се	
оплача	 от	 липсата	 на	 въ-
трешна	 свобода,	 която	 е	
по-различна	 и	 по-същест-
вена	от	външната,	подаре-
ната	или	натрапена	свобо-
да.	
	 Какво	значи	да	си	сво-
боден	 да	 крадеш	 ток	 и	
вода,	 а	 да	 ходиш	мръсен,	
сляп	като	къртица	и	негра-
мотен?	Да	си	свободен	,да	
живееш	от	измами	и	дреб-
ни	 кражби,	 да	 превърнеш	
народната	 кауза	 в	 своя	
лична	и	в	средство	за	бо-
гатеене!
	 Свободата	 е	 средство	
да	 говориш	 или	 да	 мъл-
чиш.	 Да	 можеш	 да	 изви-
каш	с	цяло	гърло:	Аз	имам	
право	 само	 да	 обичам.	
Останалото	ми	е	забране-
но!	

 - Първата Ви книга - 
„Колелото на живота”, е 
сборник с народни анек-
доти, пословици и пого-
ворки. Откъде този инте-
рес към тях?
	 -	 След	 като	 се	 „изу-
чих”	 във	 Велико	 Търново	
(1978	г.),	попаднах	на	едно	
странно,	 но	 интересно	
място	 -	 Дома	 на	 хумо-
ра	 и	 сатирата	 в	 Габро-
во.	 Институт	 за	 хумор	 на	
народите,	 свои	 собствени	
издания,	между	които	спи-
сание	 „Апропо”,	 издавано	
на	 четири	 езика,	 въобще	
-	 голямата	 работа.	 Моят	
отдел	 се	 казваше	 „Етно-
графия	и	фолклор”,	а	глав-
ното	ми	задължение	беше	
да	 събирам	 смешни	 раз-
казчета,	 анекдоти,	 посло-
вици,	поговорки	и	каквото	
там	можеше	да	се	отнесе	
към	 „комичния	 наратив”	 в	
българското	народно	твор-
чество.
	 Току-що	се	бях	оженил,	
беше	 се	 родила	 дъщеря	
ни,	живеехме	на	квартира,	
а	аз	 -	в	непрекъснати	ко-
мандировки	 из	 страната.	
Из	 библиотеките,	 по	 села	
и	 паланки,	 с	 магнетофон	
на	 рамо,	 парче	 хляб,	 са-
ламец,	глава	лук	и	бутилка	
гроздова	 в	 торбата.	 Така	
се	събра	един	обемен	ма-
териал,	който	трябваше	да	
се	 осмисли,	 да	 се	 архи-
вира	 и	 част	 от	 него,	 най-
интересното,	да	се	издаде.	
Като	 начало	 оформихме	
една	 фолклорна	 рубрика	
в	тогавашния	вестник	„На-
родна	 култура”,	 която	 се	
задържа	 около	 две	 годи-
ни...
	 В	издателството	попад-
нах	на	двама	редактори	с	
интересни	 имена	 -	 Калъ-
чев	и	Костурков.	Мале,	ви-

кам	 си,	 единият	 Ятаганов,	
другият	 -	 Чекийков!	Но	 те	
излязоха	 славни	 момчета	
и	 страхотни	 специалисти.	
А	книжката	излезе	в	голе-
мия	дори	за	тогава	тираж	
от	65	хиляди.
 - Успешно Ви е зани-
мавала идеята за габров-
ско списание?
	 -	 Беше	 началото	 на	
90-те	години.	Бяхме	се	съ-
брали	 с	 Калин	 Илиев	 и	
Ленко	 Веселинов,	 който	
после	се	отдели.	Нямахме	
пукнат	лев.	Със	символич-
на	 сума	 ни	 помогна	 един	
строителен	 предприемач.	
Първоначалната	 ни	 цел	
беше	собствено	списание,	
което	 нарекохме	 „Габрово	
5300”.	
	 Идеята	 за	 габровско	
списание	 ни	 занимаваше	
още	преди	промените.	Пи-
шехме	концепции,	носехме	
ги	„където	трябва”	и	едно-
временно	с	това	се	учехме	
на	 компютърен	набор	при	
един	 приятел	 от	 вестник	
„Футбол”.
	 Мисля,	 че	 първи	 ни	
разбра	 Пройно	 Пройнов	
като	 шеф	 на	 културата	 в	
Габрово.	 С	 издействаната	
сума	 от	 700	 лева	 издадо-
хме	пилотния	брой.
	 Бързо	 разбрахме,	 че	
свободното	 вестникарство	
е	 една	 весела	 агония.	 И	
защото	 не	 сме	 загубени,	
решихме	 да	 минем	 на	
собствен	ход.	Трябваше	да	
правим	 и	 цветна	 печатна	
реклама	 за	 подпомагане	
на	 издателската	 дейност	
на	 „Габрово	 5300”,	 което	
се	 наложи	 временно	 да	
спрем,	 но	 и	 единадесетте	
броя	бяха	оригинална	бъл-
гарска	поезия,	публицисти-
ка	и	мемоаристика.
 - Като редактор в ал-
манах „зорница” и в ху-
мористичното списание 
„Черна котка” сте имали 
интересни срещи с из-
вестни български писа-
тели, а като млад автор   
участвахте ли в литера-
турни четения, пътувания 
из страната? 
	 -	 „Зорница”	 беше	 из-
дание	 на	 ЦК	 на	 ДКМС	 и	
на	 Съюза	 на	 българските	
писатели.	 Литературно-
художествен	 алманах	 за	
млади	и	начеващи	автори,	
единствен	 в	 цялата	 стра-
на,	 при	 това	 излизащ	 в	
провинцията.	Аз	 отговарях	
за	 публицистиката	 и	 от-
тогава	 не	 мога	 без	 този	
жанр.		
	 По	 това	 време	 лите-
ратурно	 Габрово	 гравити-
раше	 около	 село	 Божен-
ци,	където	местната	власт	
ревниво	и	амбициозно	„за-
селваше”	големи	имена	от	
културния	 афиш	 на	 стра-
ната.	 ОК	 на	 БКП	 рестав-
рираше	 старите	 възрож-
денски	къщи	за	творчески	
бази,	 които	 предоставяше	
на	мастити	 хора	от	 пише-
щия	свят,	на	художниците,	
на	българските	композито-
ри.	
	 В	 града	 имаше	 Дру-
жество	 на	 писателите,	 в	
което	 членуваха	 Орлин	

Василев,	 Орлин	 Орлинов,	
Слав	 Хр.	 Караславов,	Ан-
дрей	Германов,	Рангел	Иг-
натов,	 Мирон	 Иванов	 и	
много	 други.	 Ние,	 местни-
те,	 бяхме	 „спомагателни	
членове”,	т.	е.	членове	без	
право	на	глас.	
	 Отношенията	 помеж-
ду	 ни	 бяха	 различни	 -	 от	
близки	 приятелски	 до	 об-
ратното	 на	 това.	 Но	 така	
или	 иначе	 към	 Боженци	
имаше	 върволица	 от	 кан-
дидати	на	славата.	От	не-
известни	 автори,	 в	 чийто	
нрав	 беше	да	 търкат	 пра-
гове,	да	претоплят	 кафета	
и	 да	 носят	 армагани.	 Аз	
не	съм	от	тях,	а	и	не	е	в	
характера	 ми	 да	 се	 „на-
тискам”.
	 По-интересно	 беше	
другото	 –	 пътуванията	 по	
пишеща	България.	Янислав	
Янков,	 който	 завеждаше	
отдел	 „Поезия”,	 беше	 съ-
брал	една	банда	от	млади	
(тогава)	 автори,	 с	 която	

обикяляхме	 къде	 ли	 не,	
правехме	 четения	 и	 сре-
щи-разговори	 (модни	 то-
гава),	 които	 помагаха	 да	
се	запознаваме	с	пишещи	
момчета	 и	 момичета,	 да	
правим	първи	техни	публи-
кации	и	да	оставаме	прия-
тели	 за	 дълго.	 Изкушавам	
се	 да	 спомена	 някои	 от	
„бандата”:	 Маргарита	 Пе-
ткова,	 Червенко	 Крумов,	
Ива	 Николова,	 Керка	 Ху-
бенова,	 Божидар	 Грозев,	
Иван	Росенски.	
	 Колкото	до	„Черна	кот-
ка”,	това	е	една	друга	ис-
тория.	След	политическите	
промени	рухнаха	тези	дру-
жествени	форми	на	обще-
ние,	 закриха	 се	 алманаси	
като	„Зорница”	и	„Апропо”	
(изданието	на	Дома	на	ху-
мора	и	сатирата,	онова	на	
четирите	езика)	и	се	пред-
ложи	 направата	 на	 едно	
по-мобилно	 и	 по-ефектив-
но	 издание.	 Аз	 спечелих	
конкурса	за	главен	редак-
тор	и	почнахме.	С	Христо	
Градечлиев,	 тогава	 дизай-
нер	 на	 вестник	 „Култура”,	
направихме	 една	 много	

интересна	 графична	 кон-
цепция,	в	Дома	на	хумора	
имаше	литература	и	хумо-
ристична	 графика	 от	 цял	
свят,	 намери	 се	 и	 кадър-
на	 печатница	 (в	 София,	 в	
НДК).	Така	се	получи	едно	
добро	 и	 хубаво	 (различа-
вам	тези	неща)	издание.	
	 И	както	се	казва,	вся-
ко	 добро	 за	 зло	 (май	 че	
беше	 обратното).	 Защото	
доброто	 беше	 неочаква-
но	 за	 някои	 хора,	 а	 това	
поражда	 дива	 завист	 и	
под	предлог,	че	няма	пари	
в	 Общината,	 спряха	 из-
данието.	 Пък	 знаете,	 че	
тогава	 и	 политизирането	
беше	навлязло	почти	в	се-
гашното	си	русло,	бяха	се	
сменили	 управляващите...	
Та	така...	Но	как	да	е.
 - Без кои писатели не 
бихте минали?
	 -	 Не	 бих	 могъл	 без	
мнозина	 от	 тях,	 като	 ня-
мам	 предвид	 само	 стой-
ностните	автори,	а	и	някои	

от	изявените	посредствени	
-	 нали	 човек	 се	 учи	 от	
всичко.	
	 Но	не	мога	да	не	кажа:	
без	Атанас	Далчев	с	него-
вата	 мъдра	 конкретност,	
чистота	на	изказа	и	земна	
виталност;	 без	 Констан-
тин	Павлов	с	неговата	ко-
щунственост	и	внезапност;	
без	 Христо	 Фотев	 с	 не-
говата	 нежна	 афористи-
чност;	без...	много	са!	
	 Що	се	отнася	до	„чуж-
дите”	автори,	няма	да	стиг-
не	 хартията	 за	 руските	 -	
че	 и	 „съветските”,	 автори,	
за	 западноевропейските,	
за	американските,	 за	юж-
няците	 -	 магьосници,	 за	
скандинавците...
 - Предпочитание ли е 
лаконичността в поезията 
Ви?
	 -	 Вероятно,	 а	 и	 едно	
убеждение,	 че	 пишещият	
стихове	 не	 бива	 да	 има	
за	цел	да	вкарва	читателя	
в	 хаоса	 на	 своята	 душа,	
да	 се	 показва	 по-сложен,	
отколкото	 е,	 да	 нарича	
неясното	 талантливо.	 На-
против,	пишещият	би	тряб-
вало	да	види	яснотата,	да	
поеме	 шлаката	 в	 себе	 си	
(ако	ще	 и	 в	 джоба	 да	 си	
я	 сложи!),	 за	 да	 покаже	
на	невинния	читател	колко	
простичко	е	истински	кра-
сивото.
 - А различното в изля-
злата преди седем години 
Ваша стихосбирка „Ган-
глии”? 
	 -	 „Ганглии”	 означава	
„нервни	възли”.	Бях	видял	
думата	и	в	кръстословица.	
А	изписването	на	четирис-
тишията	 като	 тристишия	 е	
малко	маниерно,	 но	нали,	

ако	трябва	да	бъдем	чест-
ни,	самото	изразяване	под	
формата	 на	 стихове	 си	 е	
жива	маниерност!
	 Да	 не	 споменаваме	
маниерните	 жестикулации	
на	 гениални	 художници,	
музиканти,	 драматурзи,	
архитекти...
 - На какво е свидетел-
ство най-новата Ви кни-
га?
	 -	 Това	 е	 сборник	 от	
мои	писаници	като	колум-
нист,	 т.	 е.	 като	 водещ	 на	
тематични	 колони,	 на	 ру-
брики,	 на	 вътрешни	 вест-
никарски	издания:	„С	цяло	
гърло”	в	„100	вести”,	„Стър-
галото”	 в	 „Габрово	 днес”,	
„Поглед	 през	 рамо”	 в	 ра-
дио	 „Габрово”,	 в	 „Габрово	
5300”	и	други	такива.		
	 Озаглавих	 книгата	 „Ти-
чащо	перо”,	което	е	калка,	
буквален	превод	на	латин-
ското	kurrente	kalamo,	кое-
то	от	своя	страна	означа-
ва	 „набързо	и	 необмисле-

но”	-		така,	на	коляно,	дето	
се	казва,	бяха	писани	тези	
неща.	Но	се	оказа,	че	ня-
мам	повод	да	се	срамувам	
от	 хапливия	 си,	 ироничен	
език.	
	 Пък	 и	 тази	 книга	 е	
свидетелство	 за	 това,	 че	
по	 време	 на	 т.	 нар.	 „де-
мократичен	 преход”	 аз	 не	
съм	 мълчал,	 а	 дори	 съм	
подвиквал...		
 - Поезията нужно пос-
лание ли е днес?
	 -	 Знаете	 ли,	 аз	 раз-
граничавам	издаването	на	
стихосбирки	 от	 писането	
на	поезия.	
	 Защото	за	да	бъде	на-
речено	 нещото	 „поезия”,	
трябва	 да	 минат	 години.	
А	 първото,	 издаването	 на	
книжки	със	стихове,	е	мал-
ко	 комплексарска	 работа.	
То	 е	 нужно	 преди	 всич-
ко	за	себеутвърждаването	
на	 автора	 в	 собствените	
му	 очи,	 пред	роднините	 и	
приятелите.
	 А	 иначе	 поетическите	
опити	 като	 че	 ли	 са	 нуж-
ни	на	първо	място	на	са-
мия	 поет.	 Нали	 знаем	 за	
Емили	 Дикинсън,	 която	 е	
пускала	 стиховете	 си	 в	
кошчето	за	плетиво?	
	 Защото	 с	 писането	 на	
стихове	 хората	 доказали,	
че	могат	да	вършат,	искат	
да	докажат	(първо	на	себе	
си,	а	след	това	и	на	други-
те),	че	могат	и	да	чувстват	
–	понякога	и	заради	други-
те.	
	 Със	 съзнанието,	 че	
нито	 физическата	 сила,	
нито	 химическите	 реак-
ции	 сами	 по	 себе	 си	 са	
в	 състояние	 да	 изтръгнат	
звуците	 от	 безмълвието	 –	

на	 това	 е	 способно	 само	
чувството.	Да	ги	изтръгне,	
да	 им	 придаде	 форма,	 да	
ги	 хармонира	 и	 да	 ги	 на-
прави	 достояние.	 Защото	
така	 се	 намеква	 за	 нещо	
истинско	и	мъдро,	за	нещо	
изначално	 и	 по-силно	 от	
човека,	 тъй	 както	 са	 из-
начални	 нещата,	 от	 които	
произлизаме	 ние	 самите.	
Защото	 тук	 някъде,	 стру-
ва	 ми	 се,	 кълни	 крехката	
надежда,	 че	 ние,	 хората,	
произлизаме	от	поезията!	
 - Над какво работите в 
момента?
	 -	 Напоследък	 попъту-
вах	 и	 ми	 поръчаха	 пъте-
писи.	Оказа	 се	интересно	
занимание.	Родиха	се	 „От	
фюзелажа”,	 за	 Италия	 и	
остров	 Сардиния,	 „Пауни-
те	 на	 Свети	 Наум”	 -	 за	
Македония,	 „Бътовският	
смок”	 -	 за	 Черна	 гора	 и	
Босна.
	 Иначе	на	масата	ми	е	
един	много	съкровен	фраг-

ментарен	роман	с	работно	
заглавие	 „Краят	 на	 книга-
та”.
 - В живота Ви има още 
една, съпътстваща страст 
– театърът. Открехнете за-
весата.
	 -	 О,	 това	 е	 един	 го-
лям	разказ	за	нещо,	което	
те	преследва,	от	което	не	
можеш,	 а	 и	 не	 искаш	 да	
избягаш.
	 Театралният	 ми	 живот	
започна	 в	 забавачницата	
на	 село	 Хайредин.	 Една	
зима	 учителките	 решиха	
да	 поставим	 оная	 сцена	
от	„Под	игото”,	която	дядо	
Вазов	 е	 озаглавил	 „Ради-
ни	 вълнения”,	 но	 ние	 си	
я	 знаем	 като	 „Изпитът”.	
Там,	дето	Кириак	Стефчов	
задава	 на	 момиченцата	
неясни	 въпроси	 и	 те	 се	
притесняват,	но	се	намес-
ва	 Бойчо	 Огнянов,	 опра-
вя	 работата,	 а	 чорбаджи	
Мичо	настоява	да	изпитат	
и	неговата	Събка.	
	 Бях	 разпределен	 да	
изиграя	 Кириак	 Стефчов,	
но	 като	 дочула	 за	 това,	
баба	 ми	 Гена	 отърчала	 в	
забавачката	 и	 вдигнала	
луд	 скандал	 –	 как	 така	
нашето	 момче	 ще	 играе	
турско	мекере!
	 И	 се	 наложи	 да	 изи-
грая	 чорбаджи	Мичо	 Бей-
задето...
 - Любовта, приятел-
ството… Не овехтяват ли? 
Откровено…
	 -	Овехтяват,	но	при	ве-
хтите	 души.	Нали	 го	 беше	
казал	Момо	 Капор:	 някои	
хора	стареят	като	галоши,	
други	-	като	катедрали...	
	 И	 все	 пак...	 овехтяват,	
да	му	се	не	види!

 Велизар Велчев (1952), поет и публицист, е роден 
в село Хайредин, Врачанско. Учил е в габровския ме-
ханотехникум „Д-р Никола Василиади” , специалност 
„Двигатели с вътрешно горене“, а след това - „Бъл-
гарска филология” във Великотърновския универси-
тет  „Св. Св. Кирил и Методий” (1978 г.).
 Работил е като фолклорист в Дома на хумора 
и сатирата, бил е редактор в литературно-худо-
жествения алманах „Зорница”, драматург в Драма-
тичен театър „Рачо Стоянов” - Габрово, специа-
лист в отдел „Култура” - Община Габрово, читали-
щен и строителен работник, редактор в списание 
„Габрово 5300”, главен редактор на „Черна котка 
- списание за хумор и дребни радости”, художествен 
директор в Рекламно-издателска къща „ДАВИД”, 
редактор във вестниците „Габрово днес” (с литера-
турната притурка „Праг”)  и „100 вести”.
 Автор и реализатор на редица издателски и ху-
дожествени проекти.
 Публикувал е книгите „Колелото на живота” 
- сборник народни анекдоти, пословици и пого-
ворки (Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив 1987), „Други 
самотности” – стихотворения (Изд. „Български 
писател“, София, 1995), „Съдържание” – стихотво-
рения (Университетско изд. „Васил Априлов”, Габро-
во 2001), „Непоносимост” – стихотворения (Изд. 
„Сира”, Велико Търново), „7/8 по британски. Четива 
за прелетни птици” (Изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2008), 
„Ганглии” - стихотворения (Изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 
2011), „Тичащо перо” - художествена публицистика 
(Изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2015).
 Член е на Съюза на българските писатели, на 
Националното общество за литература, наука и 
изкуство (НОЛНИ - Ф6) и на Съюза на българските 
журналисти.
 Живее и работи в Габрово.

Велèзар Велчев: „Тук íякъäе 
кълíè крехката íаäежäа, че íèе, 
хîрата, прîèзлèзаме îт пîезèята”
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рабоТа прЕДлага

„ВЕгЕа“ набира Ши-
Вачки за рабоТа на 
праВ ШЕВ и илич-
на МаШина	 -	 тел.	
0885/611-290.	[17,	11]

ФирМа „ФорЕсТа Мебел“	
търси	 да	 назначи	 шлай-
фист	 с	 опит.	 Гр.	 Габрово,	
0886/332-968	[33,	23]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“	
търси	 да	 назначи	 служи-
тели	 невъоръжена	 охрана.	
Документи	 (автобиография	
и	 снимка)	 се	 приемат	 на	
адрес:	 Габрово,	 ул.	 „Сте-
фан	Караджа“	3.	[23,	17]
заВЕДЕниЕ ТЪрси по-
мощник-готвач/ка	 -	 тел.	
0895/032-909.	[11,	11]
сЕрВиТьор/ка, каМЕ-
риЕрка, помощник-гот-
вач/ка,	 работник	 кухня	 -	
жена,	 се	 търсят	 на	 тел.	
0885/333-148.	[11,	11]
проДаВач на хранител-
ни	 стоки	 се	 търси	 на	 тел.	
0897/954-247.	[11,	9]

общ рабоТник в	 кро-
ялна,	 настилач	 търси	 тел.	
066/807-224,	 0888/998-
001.	[11,	11]
набираМЕ общи работ-
ници	 -	 мъже	 до	 45	 годи-
ни.	За	справки:	в	магазин	
„Хоби“,	 бивш	 завод	 „До-
бри	Карталов“.	[11,	9]
почисТВащ пЕрсонал 
за	 Варна.	 Добро	 възна-
граждение,	 подсигурена	
квартира.	 Справки	 на	 тел.	
0877/373-739.	[11,	9]
ФирМа „ЕлВи“ ООД	 -	
село	 Велковци,	 търси	 ра-
ботници	 за	 кравеферма.	
Справки	на	тел.	0893/617-
868.	[11,	9]
„боДилукс МЕбЕл“ 
спешно	 търси	 разкрой-
чик	 на	 циркуляр.	 Висока	
заплата!	 Справки	 на	 тел.	
0898/574-848.	[12,	8]
ФирМа „аЕМЕс“ ЕООД	на-
бира	 шивачки	 и	 гладачки.	
Справки	на	тел.	0895/442-
887.	[11,	8]

“ДиМас“ аД ТЪр-
си Да назначи на 
ТруДоВ ДогоВор на 
ДлЪЖносТи: 1.  рЪ-
коВоДиТЕл „Транс-
порТ“, 2. МЕХаник 
гараЖ ТранспорТни 
срЕДсТВа.	 изисква-
ния:	 необходимо	 за	
длъжността	 образова-
ние.	 	 Предлагаме:	 1.	
Постоянна	 работа;	 2.	
Мотивиращо	 възна-
граждение;	 Позици-
ята	 е	 подходяща	 За	
хора	 с	 опит.	 За	 ин-
формация:	 Мариела	
Глушкова	 –	 0879/946-
801;	 office@dimas.bg	
<mailto:office@dimas.
bg>.	[11,	3]

рЕсТоранТ В Китен	търси	
сервитьори/ки	 и	 барман.	
Сервитьор/ка	 -	 800	 лв.,	
барман	 -	 1000	 лв.	 Осигу-
рени	 са	 храна	 и	 квартира	
-		тел.	0884/310-180.	[11,	7]
пЕрсонал за заведения	
се	търси	на	тел.	0878/966-
222.	[11,	8]
ФирМа набира шивачки.	
Договор,	ваучери,	постоян-
на	работа.	Справки	на	тел.	
0888/998-001.	[11,	7]

грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 търси	
да	назначи	чистачка	и	ра-
ботник	помощник-кухня	за	
4	часа	(вечер).	Справки	на	
тел.	0887/907-032.	[12,	7]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 тър-
си	 да	 назначи	 работник	
скара.	 Справки	 на	 тел.	
0887/907-032.	[11,	3]
ХоТЕл „орлоВЕц“ търси	
камериерка	 с	 опит	 -	 тел.	
0888/31-45-33.	[27,	6]
„каТЯ колЕВа“ ЕООД	тър-
си	 да	 назначи	 квалифици-
рани	шивачки.	Справки	на	
тел.	0894/504-843.	[22,	6]
заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 продавач	 на	 топ-
ли	закуски,	кафе	и	безал-
кохолно.	 Справки	 на	 тел.	
0888/359-088.	[11,	3]

бисТро „созопол“ 
ТЪрси Да назначи 
за лЕТниЯ сЕзон: 
сЕрВиТьори, ос-
ноВно заплаща-
нЕ - 1200 лЕВа,  и 
куХнЕнски пЕрсо-
нал.	 Справки	 на	 тел.	
0888/912-629	[10,	3]

ТаксиМЕТроВ ШоФьор 
се	търси	на	тел.	0896/644-
577.	[11,	5]
ФирМа ТЪрси работник	
за	 сглобяване	 на	 стъкло-
пакети.	 Справки	 на	 тел.	
066/80-76-63.	[11,	3]
ХраниТЕлЕн Магазин 
търси	 продавачка.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0897/889-001.	
[11,	3]

бисТро „карТал“ търси	
сервитьори/ки	 на	 повик-
ване	за	петък	и	събота	ве-
чер.	Също	и	 за	постоянна	
работа.	 Справки	 на	 тел.	
0889/319-654.	[11,	2]
МЕбЕлна ФирМа търси	
мебелисти,	 монтажници,	
шлайфисти/ки,	 чистач-
ка.	 Справки	 на	 адрес:	 ул.	
„Марин	 Попов“	 36,	 тел.	
0895/404-542.	[7,	1]
аВТоМонТьори за годи-
шен	 технически	 преглед,	

може	и	жена,	се	търсят	на	
тел.	0888/415-311.	[12,	2]

гриЖа за ВЪзрасТни
ДоМ за стари	хора	„Ком-
пания“	 -	 село	 Кръвеник,	
община	 Севлиево	 (на	 10	
км	 от	 Априлци),	 приема	
потребители	 за	 временно	
и	 постоянно	 настанява-
не	 след	 20	 май	 2018	 г.	
Справки	на	тел.	0889/208-
515,	 e-mail:	 contact@
romantika-gm.com.	[7,	5]

ТъРСИш РАБОТА? 
НИЕ ТъРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZila  
в гр. Варна предлагат	работа	
за:	ГОТВАЧИ, ПИцАРИ, 

БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИЧНО	 възнаграждение;	 ОСИГУРЕНА	
квартира;	БЕЗПЛАТНО	работно	облекло;	МНОГО	допъл-
нителни	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

Светîñтта íа азáуката
Добрин Башев, IX “а” клас

 Святата	 дата	 24	 май	 изисква	 да	 помислим	 за	
връзката	 между	 нещата	 и	 думите.	 Нека	 го	 сторим	
чрез	притча.	
	 Спри	и	погледай	за	малко	ябълката,	от	която	ис-
каш	да	отхапеш.	Помисли	за	това,	че	в	началото	тя	е	
била	цвят.	Около	нея	са	кръжали	пчели.	Този	цвят	не	
е	бил	сред	падащите	от	дървото,	а	сред	оплодените.	
Поел	е	в	себе	си	множество	лъчи	на	светлината.	По-
милван	е	от	слънцето,	което	е	съсредоточило	в	него	
част	от	енергията	си.	Ти	ще	внесеш	тази	светлина	в	
тялото	си,	изяждайки	плода.	
	 Помисли	 за	 чудото	 на	 езика,	 благодарение	 на	
който	 ние	 можем	 да	 разсъждаваме	 за	 историята	
на	нещата	и	за	това,	че	те	са	част	от	светостта	на	

съществуването.	 Думите	 пречистват	 пространства	 в	
съзнанието	ни.	
	 Писмеността	и	езикът	са	свързани	с	благото	да	
бъдем	словесни,	с	магическата	връзка	между	букве-
ните	знаци,	поради	която	е	възможен	животът	на	ду-
мата.	А	ние	имаме	щастливото	умение	–	записвайки	
думите,	да	се	стараем	да	постигнем	плода	на	смисъ-
ла	и	да	оставим	неговата	светлина	в	дълбочината	на	
сърцето	си.
	 Векове	 наред	 френските	 крале	 при	 коронацията	
си	 полагат	 тържествена	 клетва	 над	 странствала	 из	
Европа	книга,	писана	на	глаголица	и	кирилица.	Това	
е	Реймското	евангелие	–	средновековен	пергаментен	
кодекс,	съхраняван	в	градската	библиотека	на	Реймс,	
Северна	Франция.	Кирилската	част	от	него	предста-
влява	изборно	евангелие,	писано	в	края	на	XI	век,	а	
глаголическата	част	е	фрагмент,	датиран	от	1395	г.	и	
съдържащ	апостолски	послания.	Част	от	имената	на	
френските	крале,	положили	клетва	над	древната	цър-
ковна	книга,	са	Франсоа	II,	Шарл	IX,	Анри	III,	Анри	IV,	
Луи	XIV,	Луи	XV,	Луи	XV	и	Шарл	X.

Наñтавлеíèя 
към ñърцетî
Св. бенедикт 

нурсийски

1.	Не	губи	време	в	раз-
дразнение.
2.	Казвай	истината	със	
сърцето	и	с	устата	си.
3.	Не	изричай	безсмис-
лени	 думи	 или	 поди-
гравки.
4.	Недей	мрази	никого.
5.	 Не	 върши	 нищо	 от	
завист.
6.	Не	изпитвай	ревност.
7.	 Избягвай	 високоме-
рието.
8.	 Уважавай	 възраст-
ните.

Нараíеíата èкîíа
Виктория Иванова, IX “а“ клас

	 Любовта	вижда	всичко,	но	се	държи	като	ценител	
на	икони,	който	е	намерил	много	стара	и	силно	по-
вредена	икона.	Той	умее	въпреки	повредите	и	дефе-
ктите	да	види	изначалния	образ.
	 Всеки	ценител	уважава	своята	ценност	и	с	тече-
ние	на	времето	се	научава	да	вижда	дори	отвъд	не-
щото,	което	го	вдъхновява.	Отвъд	нещото,	което	цени	
и	в	което	вярва.	Чрез	този	поглед	ние	започваме	да	
обичаме	 нашата	 икона	 и	 колкото	 и	 да	 е	 повредена	
или	 дефектна,	 откриваме	 красотата	 в	 дълбините	 на	
душата	й.
	 Същото	 е	 и	 при	 любовта.	 Когато	 дойде,	 тя	 не	
поглежда	 външността	 на	 този,	 при	 когото	 отива,	 а	
направо	 влиза	 в	 дълбините	 на	 сърцето	 и	 се	 хваща,	
без	да	се	отскубне.	А	понякога,	след	като	дълбоко	е	
навлязла	 в	 сърцето,	 любовта	 започва	 да	 лекува.	Тя	
малко	по	малко	поправя	всеки	дефект,	видим	отвън.
	 Когато	 един	 ценител	 на	 икони	 се	 влюби	 в	 една-
единствена,	 той	 й	 отдава	 любовта	 си.	 Въпреки	 че	
иконата	не	може	да	му	отвърне,	той	усеща	любовта	й	
и	затова	се	опитва	да	я	поправи.	Да	премахне	всеки	
един,	дори	и	незначителния	дефект,	докато	я	мисли	за	
съвършена.	Защото	ценителят	открива	съвършенство-
то	из	дълбините	на	иконата	и	се	опитва	до	го	изобра-
зи	по	неравната	й	повърхност.
	 Когато	 един	 човек	 смята,	 че	 всичко	 у	 другия	 е	
съвършено,	 бих	 казала,	 че	 притежава	 неграмотно	
сърце.	 Хората	 не	 са	 идеални	 и	 се	 обичат	 въпреки	
недостатъците	си	или	по-точно	заради	самите	тях.	Ко-
гато	погледнем	дълбоко	в	сърцето	на	другия	и	пратим	
сърцето	си	точно	там,	само	тогава	ще	открием	несъ-
вършенствата	и	ще	се	влюбим	в	тях.

Люáîвта 
вèжäа 
вñèчкî...
Ралица 
Гълъбинова,      
IX „б“ клас

	 Човек	се	ражда	чист	
като	 сълза.	 С	 времето	
куп	нечисти	неща	се	на-
станяват	 в	 душата	 му,	 а	
понякога	напълно	я	пре-
образяват.	 Въпреки	 това	
любовта	 може	 да	 види	
отвъд	 тъмнината	 в	 чове-
ка	и	да	намери	чистота-
та,	 която	 заслужава	 да	
бъде	обичана.
	 Никой	човек	не	е	на-
пълно	 лош	 или	 напълно	
безгрешен.	 Всеки	 при-
тежава	 в	 себе	 си	 до-
бро	 и	 зло.	 Любовта	 е	
тази,	 която	 може	 да	 ги	
разграничи	 и	 да	 остави	
нечистотата	 назад.	 Лю-
бовта	може	да	преобра-
зи	човека,	оказал	се	на	
дъното,	и	да	 го	издигне,	
пренебрегвайки	 недоста-
тъците	 му,	 защото	 този	
човек	 има	 нужда	 точно	
от	любов.
	 Всички	 имаме	 нуж-
да	от	любов,	независимо	
какви	 сме.	 Можем	 да	
постигнем	 всичките	 си	
цели,	 знаейки,	 че	 някой	
ни	 обича	 или	 че	 имаме	
някого,	 когото	да	обича-
ме.

Кîè ñа пазèтелèте 
íа ñлîвîтî äíеñ?
Веселин Димов, IX “a” клас

	 Според	 евангелието	 на	 Йоан:	 „В	 началото	 бе	
Словото,	 и	Словото	 бе	 у	Бога,	 и	Бог	 бе	Словото“,	
словото	е	най-древното	в	християнския	свят.	То	стои	
в	основата	на	всичко,	което	съществува.
	 В	 миналото	 словото	 е	 било	 пазено	 от	 тези,	
които	 са	 го	 разпространявали	 -	 проповедници,	
просветители,	свещеници.	Със	своето	свято	знание,	
получено	свише,	те	засявали	зрънцето	на	словото	в	
човешките	души.	След	това	то	покълвало	и	словото	
разцъфвало,	давало	плодове	и	се	разпространявало	
между	хората.
	 Днес	 обаче	 светът	 е	 много	 различен.	 Хората	
странят	 от	 словото,	 като	 предпочитат	 виртуалното	
пространство.	Но	то	живее	в	нашите	просветители	
–	учителите.	Всеки	ден	те	неуморно	се	опитват	да	
засеят	зрънцето	на	словото	в	нас,	за	да	можем	и	
ние	да	го	засеем	в	нечия	душа.	По	тази	причина	за	
мен	 учителската	 професия,	 макар	 и	 силно	 прене-
брегната	и	омаловажена,	си	остава	свята,	тъй	като	
учителите	са	пратеници	на	Бога	и	разпространители	
на	една	от	неговите	същности	–	Словото.
	 За	тези	векове	човекът	се	е	изменил	много,	не-
говите	навици,	нрави,	отношения	към	другите	също	
са	различни.	Но	душевната	почва	винаги	е	била	и	
винаги	ще	бъде	изключително	плодородна	-	толкова,	
че	веднъж	попаднало,	семенцето	на	Словото	винаги	
покълва.

Мария Димиева 
главен учител по български език и литера-
тура в Природоматематическа гимназия 
„Акад. Иван Гюзелев“ и преподавател на 
учениците, чиито миниатюри предоставя
 „Днес хората имат изключителни по-
стижения в две сфери: в технологичния 
прогрес и в усъвършенстването на лице-
мерието” – пише Ангелос Терзакис. 
 Но каквото и да си говорим, най-мечта-
ната зона за завоюване винаги е била чо-
вешкото сърце, най-голямото постижение 
– неговото завладяване. Там съперничест-
вото винаги е било между Бога и човека. 
Там човекът е искал да стане Бог за дру-

гия. Но не е могъл и никога няма да може.
 Докосването до библейското слово е 
заложено в учебната програма по литера-
тура. 
 Чрез Новия завет пред душите на де-
цата се разкрива невероятната участ на 
чистата Добродетел, нравственото съ-
вършенство на Богочовека, чиито думи 
хората възприемат като вътрешен глас. 
Този глас събужда човещината, призовава 
съвестта на душата, ограмотява сърце-
то. 
 Написаното от моите ученици е свърза-
но с докосването им до две словесни икони 
– на Исус и на св. Кирил.

Думèте...
Гергана Нейчева 
XII„а“ клас
	 От	 буквите	 изграждаме	 думи,	
от	 думите	 градим	 изречения.	 Из-
речения	–	нашите	оръжия	на	щас-
тието,	 тъгата,	 иронията,	 изнена-
дата,	доверието,	любовта.	С	думи	
общуваме,	с	думи	се	учим,	с	думи	
израстваме,	 с	 думи	 се	 променя-
ме.	 В	 думи	 се	 превръщаме.	 Коя	
дума	 си	 ти?	 Кои	 думи	 даваш	 на	
другите?	С	 кого	можеш	 да	 напи-
шеш	стих?	
	 Тишина.	 И	 тишината	 е	 дума.	
Чрез	нея	потъваме	в	езеро	думи.	
Мълчиш,	а	пак	срещу	 теб	я	виж-
даш	 –	 думата.	 На	 пръв	 поглед	
просто	човек.	А	в	очите	–	множе-
ство	 думи,	 преливащи	ред	подир	
ред.	 И	 живеем	 ние	 в	 безкра-
ен	 роман	 –	 разпилян	 навред	 из	
простора.	И	търсим	своето	място	
някъде	 там,	 където	 сме	 дума	 в	
тази	история.

Жèвîтът чрез плътта е ñякаш ñъí
Из „Проглас към евангелието“, Св. Кирил

Васил Христов, IX „б“ клас
	 Малко	неща	ни	правят	блажени.	И	истинското	блаженство	е	неопису-
емо.	Колко	красиво	би	било	да	го	намираш	в	малките	неща!	В	чудесата,	
които	ни	заобикалят,	но	почти	никой	не	вижда.	В	ромоленето	на	дъжда,	
в	слънчевия	лъч,	прокраднал	се	в	стаята	сутрин,	в	щастието	от	успеха,	в	
красивите	пейзажи,	в	изкуството	и	във	всичко,	което	ни	кара	да	се	чувст-
ваме	 живи.	 Блаженството	 е	 нещо,	 което	 кара	 душата	 да	 се	 чувства	 на	
място.	Кара	те	да	изпиташ	душевен	комфорт.
	 Ако	 изберем	 единствено	 живота	 чрез	 плътта,	 няма	 да	 усетим	 точ-
но	 това	 блаженство	 от	 малките	 неща.	 Ако	 просто	 се	 надяваме	 на	
безброй	 много	 блага,	 няма	 да	 видим	 пълната	 красота	 на	 живота. 
				Всички	избираме	своя	път.	Дали	да	тръгнем	по	стълбата	на	знанието,	
давайки	опит	на	хората	от	подножието,	или	да	скитаме	по	повърхността,	от	
нас	зависи.	Вървейки	по	пътя	си,	осъзнаваме	колко	бързо	всъщност	лети	
времето.	 Дните	 минават	 все	 по-бавно,	 а	 годините	 отлитат	 все	 по-бързо.	
Животът	е	като	сън.	Както	казва	псалмопевецът:	„Дните	на	човека	са	като	
трева;	 като	 полски	 цвят	 -	 тъй	 цъфти	 той:	 понесе	 се	 над	 него	 вятърът,	 и	
няма	го,	и	мястото	му	вече	го	не	познава“.	
	 Всеки	от	нас	се	страхува	от	това	да	бъде	забравен	и	точно	победата	
над	страха,	оставянето	на	нещо	в	полето	на	времето	е	победата	над	жи-
вота.	Рано	или	късно	умираме.	Въпросът	е	да	оставим	нещо	на	света	и	да	
живеем	с	достойнство...

ФирМа „ХЕлиос“ ТЪрси ШоФьори за рабоТа 
В ЕВропа. изискВаниЯ: Всички	 необходими	
документи	 и	 карти;	 Отговорно	 отношение,	 опит	
и	 познаване	 на	 документите;	 Спазване	 на	 разпо-
редбите	 за	 работното	 време	 на	 шофьорите.	 ниЕ 
прЕДлагаМЕ:	Начална	заплата	1900	евро;	Бонус	
за	пробег	 и	 за	икономия	на	 гориво;	 Транспортни	
средства	 MERCEDES,	 Euro-6.	 Оборудване	 с	 GPS-
система	и	навигация,	телевизор	+	Булсат,	мобилен	
телефон	с	включен	интернет.	
ФирМа „ХЕлиос“ ТЪрси ШоФьори за кур-
соВЕ До русиЯ и обраТно. изискВаниЯ:	
Всички	необходими	документи	и	 карти;	Отговорно	
отношение,	 опит	 и	 познаване	 на	 документите;	
Спазване	на	разпоредбите	за	работното	време	на	
шофьорите.	Ние	предлагаме:	Коректно	и	навремен-
но	заплащане;	Добри	условия	на	труд;	Транспортни	
средства	 MERCEDES	 и	 VOLVO,	 Euro-5.	 За	 повече	
информация:	гр.	Севлиево,	ул.	„Зона	Изток“	1,	тел.	
0675/31251,	0888/203-336	[4,	1]

Грамîтíîñтта íа ñърцетî
9.	Обичай	
младите.



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
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.

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.
гоТоВи нацЕпЕни дърва,	
безплатен	 транспорт,	 80	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/157-944.
ДЪрВа нацЕпЕни. Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.

ДЪрВа за печки	 и	 ками-
ни.	 Бърза	 доставка.	 Тел.	
0877/108-825.
ДЪбоВи и букови	 дър-
ва	 -	 80	 лв.,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0876/145-462.
нарЯзани и нацепени	
дърва.	 Реални	 количе-
ства.	 Тел.	 0879/988-131,	
0879/988-047.
ДЪрВа за огрев	се	прода-
ват	на	тел.	0879/972-114.	
[33,	32]

ДЪрВа: МЕТроВи -	 70	
лв.,	 нарязани,	 нацепени	
-	 80	 лв.,	 разпалки	 -	 4	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[33,	20]
гоТоВи ДЪрВа за	 печки	
и	 камини	 се	 продават	 на	
тел.	 0893/390-253.	 [22,	
18]
рЕЖа ДЪрВа -	 тел.	
0894/220-509.	[24,	13]
суХи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	8]

аВТоМобили проДаВа
опЕл заФира -	 2002	
г.,	газ-бензин,	се	продава	
на	 тел.	 0889/22-98-60.	
[11,	3]

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
заДно сТЪкло за	Нисан	
Примера	 се	 продава	 на	
тел.	0885/791-280.	[2,	1]

аВТоМобили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	 28,	 тел.	
0999/009-008.

аВТоМобили сЕ	 да-
ват	 под	 наем	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	5]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап	оТ МЯс-
То се	изкупуват	 -	 справ-
ки	на	тел.	0899/092-510.	
[22,	20]

гуМи
изгоДно, лЕТни гуми	
с	 ДЖанТи,	 за	 Ауди	 80,	
195	 х	 65	 R91H	 прода-
ва	 -	 справки	 на	 тел.	
0898/620-441	[10,	3]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробиВа	 -	
справки	на	тел.	0897/832-
363
чисТЯ ТаВани, стаи,	
мази,	дворове,	извършвам	
всякакви	строителни	рабо-
ти	от	А	до	Я.	Телефон	за	
връзка	0899/601-444
кЪрТи  - справки	на	тел.	
0878/943-895
израВнЯВащи Мазил-
ки и	ламинат	-	0898/710-
568	[33,	14]
бригаДа изВЪрШВа ре-
монт	на	покриви,	хидро-	и	
топлоизолации,	 тенеке-
джийски	и	бояджийски	ус-
луги	 -	 тел.	0895/295-654.	
[22,	14]
сЪбарЯнЕ, почисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [22,	
11]
рЕМонТ на стари	 покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци	
и	 варови	 мазилки	 -	 тел.	
0876/416-716.	[12,	9]

рЕМонТ и направа	на	по-
криви,	хидроизолация,	са-
ниране	и	 др.	 -	0888/020-
187.	[16,	8]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи,	 покриви	 -	 тел.	
0897/390-194.	[16,	8]
ФирМа сЪбарЯ, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[22,	8]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 справки	 на	 тел.	
066/86-61-43,	 0889/286-
025
бЕзпраШно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
ШпаклоВка, боЯДисВа-
нЕ -	 тел.	 0895/386-650.	
[32,	13]

изолации
алпинисТи - тел.	
0898/907-400
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.	[33,	13]

ХиДроизолации
ХиДроизолации - 
hydrocolors.com,	 тел.	
0888/555-695.
соФи - хидроизолации,	
13-15	 лв/кв.	 м;	 Разсро-
чено	 плащане.	 Гаран-
ционен	 срок	 10	 години	
-	0888/314-533.
ХиДроизолациЯ на 
покриви	 и	 гаражи	 -	 тел.	
0889/658-208.	[15,	9]

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

Вик, Ел. рЕМонТи
Вик МонТаЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
Ел. и Вик	 услуги	 по	 до-
мовете	 на	 тел.	 0888/049-
378.	[33,	24]
попраВЯМ Ел. уреди	 и	
Вик	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[16,	13]

ТЪрсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА	ВОДА	С	БАГЕТИ.	Опре-
деляне	 на	 дълбочината	 и	
дебита	 на	 водната	 жила!	
100%	гаранция!	За	контак-
ти:	0897/548-928.	[31,	9]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Справки	на	тел.	0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ДограМа
произВоДсТВо и мон-
таж	 на	 Al и PVC До-
граМа, щори и коМар-
ници.	 Справки	 на	 тел.	
0879/241-834.	[12,	9]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [24,	
17]

граДини, басЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕ-
ниЕ и изпЪлнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа,	
озеленяване,	 водопа-
дни	 и	 езерни	 форми,	
скални	 кътове,	 барбе-
кюта.	 Справки	 на	 тел.	
0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева	и	трев-
ни	 площи.	 Изрязване	 на	
опасни	 клони	 и	 дървета.	
Справки	на	тел.	0895/193-
066,	 0897/747-155.	 [11,	
9]
косЕнЕ на трева	 и	 хра-
сти	 -	 тел.	 0886/308-017.	
[22,	5]
косЕнЕ и поддръжка	 с	
професионална	 техника	 -	
справки	на	тел.	0899/140-
254.	[14,	1]

услуги
коВач - справки	 на	 тел.	
0892/775-774.
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	 тел.0884/942-942.	
[22,	15]
сТругоВи и фрезови	 ус-
луги	 -	 тел.	0888/940-484.	
[11,	3]

поДДрЪЖка коМпЮТри
инсТалациЯ и ремонт	
на	 компютри.	 проДаЖ-
ба на коМпЮТри ВТо-
ра рЪка. Справки	на	тел.	
0888/410-117.
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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.

„100 вести“ 
е единственият 

регионален 
всекидневник 

- излиза всеки ден 
без неделя.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлага	на	
тел.	0899/377-924
ТранспорТ с бус	 и	 са-
мосвал	 се	 предлага	 на	
тел.	 0893/511-154.	 [33,	
20]

саМосВал До 2	
тона	 -	 справки	 на	 тел.	
0886/604-711.
ТранспорТ с нов	 бус	
-	0.40	лв./км,	се	предла-
га	 на	 тел.	 0894/004-045.	
[33,	32]

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 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логиЯ, гр.	 Габрово,	 ул.	
„Брянска“	 11,	 понедел-
ник,	вторник,	сряда	и	пе-
тък	 от	 10.00	 до	 17.00	

часа.	 Записване	 на	 тел.	
066/800-140
псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ,	
Габрово,	ул.	„Емануил	Ма-
нолов“	 №	 12-А,	 справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р балникоВа -	кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/878-
193.
Д-р йорДЖЕВа -	 кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/544-
046.

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“	 се	
продава	на	тел.	0886/503-
951.	[25,	14]
апарТаМЕнТ - 130	кв.	м,	
в	 супер	 център	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0888/813-710.	
[11,	5]
кЪща, МасиВна, 60	 кв.	
м,	маза,	гараж,	стопански	
постройки,	 1	 дка	 двор	 в	
село	 Брънеци	 за	 20	 000	
лева	 се	 продава	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 066/810-415	

(от	 8.00	 до	 16.00	 часа),	
066/87-96-02	 -	 18.00-
20.00	часа.	[12,	9]
ДВорно МЯсТо в	 село	
Мрахори	 -	 800	 кв.	 м,	 се	
продава	на	тел.	0878/370-
640.	[11,	11]
кЪща В кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[13,	9]
Магазин В топ	 център	 -	
215	 кв.	м,	 се	 продава	на	
тел.	0888/419-838.	[22,	6]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ 
в	 Севлиево	 се	 продава	
на	 тел.	 0898/55-90-48,	
0894/46-65-32.	[10,	4]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ -	
110	кв.	м,	в	идеален	цен-
тър	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/672-888.	[22,	5]

нЕзаВЪрШЕна Вила в	
Борики	за	20	000	евро	се	
продава	на	тел.	0884/743-
754.	[11,	3]
апарТаМЕнТ - 67	 кв.	 м,	
в	 кв.	 Дядо	 Дянко,	 тухла,	
южен,	 цена	 по	 договаря-
не,	 се	 продава	 на	 тел.	
0893/793-376.	[11,	3]
проДаВаМ В село	Гъбене	
дворно	 място	 с	 необита-
ема	 къща	 в	 центъра	 на	
селото	 -	 цена:	 4	 500	 лв.	
Справки	на	тел.	0895/055-
565.	[2,	2]

унаслЕДЯВанЕ
ТЪрсЯ сЕМЕйсТВо до	65	
години	за	 гледане	на	ста-
ри	 хора	 с	 преписване	 на	
жилище.	 Справки	 на	 тел.	
066/99-22-44.	[5,	3]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и произ-
ВоДсТВЕни поМЕщЕ-
ниЯ сЕ ДаВаТ поД 
наЕМ или проДаВаТ	
на	тел.	0888/684-429

аВТосЕрВиз сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/929-
080.	[22,	16]
оборуДВан рЕсТоранТ 
с	 голяма	 лятна	 градина	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0887/777-789.	[12,	8]
апарТаМЕнТ на Крушата,	
обзаведен,	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0898/419-
342.	[11,	7]
склаД В Търговска	 база	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0899/142-844.	[5,	1]

кВарТира сЕ дава	на	тел.	
0889/363-365.	[4,	3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 Шиваров	 мост	 -	 180	
лв.,	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0878/110-438.	[11,	1]

иМоТи купуВа

купуВаМ боксони-
Ера В блок „рачо 
коВача“.	 Справки	 на	
тел.	0876/805-665	[30,	
25]

нощуВки
нощуВки  В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[22,	16]
нощуВки В центъра	-	10	
лв.,	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0888/508-819.	[4,	2]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  т е л .	
0897/219-833.	[22,	18]
крЕДиТ за един	месец	с	
минимално	 оскъпяване	 -	
тел.	0894/547-397.	[5,	3]

проДаВа МаШини

цкб аД проДаВа 
на цЕни по Дого-
ВарЯнЕ слЕДниТЕ 
ДМа: ЕксТруДЕрна 
линиЯ 45; МЕлница 
за пласТМаса – 4 
бр.	 Справка	 в	 офи-
са	 на	 ЦКБ	 АД	 в	 гр.	
Габрово,	ул.	„Брянска“	
54	 или	 на	 телефони:	
066/817-010;	 817-
017.	[11,	7]

ЯрМоМЕлка - заВоД-
ска,	 95	 л,	 ел.	 двигател	 -	
1.5,	45	лв.,	се	продава	на	
тел.	0878/600-370.	[2,	2]

проДаВа МаТЕриали
ДЪрВЕн Труп от	осен	за	
материал	 -	 3	 метра,	 се	
продава	на	тел.	0899/016-
144.	[3,	1]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
куХнЕнско ДиВанчЕ се	
продава	 изгодно	 на	 тел.	
0898/620-441	[10,	3]
ДЕТско обзаВЕЖДа-
нЕ, две	 легла,	 гардероб,	
бюро,	 шкафчета,	 разтега-
телен	 диван,	 два	 фотьой-
ла	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/443-374.	[11,	2]
ДЕТско лЕгло се	прода-
ва	 на	 тел.	 0887/162-194.	
[3,	3]

поДарЯВаМ гоТВарска 
нафтова	 печка	 и	 ото-
плителна	 нафтова	 печка,	
също	 работещ	 стар	 хла-
дилник.	 Справки	 на	 тел.	
0878/860-562.	[3,	3]
изгоДно! ХоризонТал-
на плюсова	хладилна	вит-
рина	 се	 продава	 на	 тел.	
0879/64-54-32.	[2,	1]

проДаВа разни
ТрЪби, лаМарини, ел.	
мотори	 и	 др.	 се	 прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	8]

ЖиВоТни проДаВа
зайци - малки,	се	прода-
ват	на	тел.	0889/182-139.	
[6,	5]
пилЕТа и прасета	се	про-
дават	 на	 тел.	 0889/880-
606.	[11,	9]

плВк-грозД - сЕло 
карайсЕн проДаВа 
МаТЕриал (калЕн-
ка), саМо В избаТа. 
наД 300 л - 10% бо-
нус	 -	 0888/520-053,	
061/322-459	[25,	25]

агнЕТа и оВчЕ МлЯ-
ко се	 продават	 на	 тел.	
0877/200-290.	[11,	3]
кон, каруца, аМуни-
циЯ,	 идеален,	 продава	 -	
справки	 на	 тел.	 0671/54-
18,	0878/600-370.	[2,	2]
ЕДно ЯрЕ се	 продава	 на	
тел.	0886/860-610.	[3,	1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват	
на	 тел.	 066/88-21-13,	
0884/156-497,	срещу	„Ка-
питан	Дядо	Никола“.

ВсЯкакЪВ ВиД желязо,	
хладилници,	 печки,	 перал-
ни,	стара	нафта	се	изкупу-
ва	 на	 тел.	 0894/921-663.	
[16,	11]
сТара наФТа се	 купу-
ва	 на	 тел.	 0895/752-838.	
[22,	8]
бойлЕр на дърва	 се	 ку-
пува	 на	 тел.	 0895/894-
630.	[12,	4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.	[22,	8]

724 май 2018 г.

уроци, курсоВЕ
Мцспос „алФа – МЕТал” ЕооД  организира 
опрЕсниТЕлЕн курс	по	Наредба	8121з-1100	„Под-
държане	и	обслужване	на	пожарогасителни	и	пожаро-
известителни	системи,системи	За	 управление	на	дим	
и	топлина	и	пожарни	кранове.	Курсът	ще	се	проведе	
от	29	май	до	1	юни	2018	г.	включително.	Цена	-	450	
лв.	 (с	 включена	 такса	 изпит).	 За	 информация:	 гр.	
Габрово,	 ул.	 „Стефан	Караджа”	3,	 тел.	 066/83-0000.	
[23,	17]

обяви

ЕроТика
услуги за мъже	-	тел.	0885/885-279.	[5,	5]
прЕДлагаМ ЕроТични масажи	на	мой	терен.	Само	
за	сериозни	хора.	Габриела,	0895/039-942.	[6,	3]

запознансТВа
72-гоДиШЕн, 183 см,	 75	 кг,	 необвързан	 търси	 по-
добна	за	сериозна	връзка.	Справки	на	тел.	0895/370-
127.	[11,	3]
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Пътеписите на Георги Трендафилов

продължава от бр. 111

Таíжер
	 Първото	нещо,	кое-
то	искам	да	посетя	тук,	
е	старата	американска	
легация.	 Интересен	 и	
малко	 известен	 факт	
е,	 че	 именно	 тук,	 в	
Танжер,	 е	 открито	
първото	 задгранично	
дипломатическо	 пред-
ставителство	 на	 САЩ,	
което	 е	 изпълнявало	
функциите	 си	 от	 1821	
до	 1956	 година.	 Това	
се	 е	 случило,	 защото	
Мароко	е	била	първата	
държава,	признала	не-
зависимостта	на	САЩ.	
	 След	 отхвърлянето	
на	 френския	 протекто-
рат	 над	 Мароко	 пред-
ставителството	 било	
преместено	в	 столица-
та	 Рабат,	 но	 това	 в	
Танжер	 е	 превърнато	
в	 музей	 като	 символ	
на	 специалните	 дипло-
матически	 отношения	
между	двете	страни.
	 Имам	някаква	мал-
ка	 карта	 на	 Медината	
(това	е	общо	название	
за	 старите	 квартали	
на	арабските	градове),	
намерена	 в	 Интернет.	
Тя	едва	ли	ще	ми	бъде	
от	голяма	полза,	но	за-
това	пък	ми	дава	ясна	
представа	каква	плете-
ница	 от	 къси	 и	 криви	
сокаци	 представлява	
тази	 част	 на	 Танжер.	
А	 портите,	 които	 во-
дят	 към	 нея,	 са	 око-
ло	 петнадесет.	Аз	 съм	
близо	 до	 две	 от	 тях	 и	
за	 да	 намеря	 най-лес-
но	 легацията,	 трябва	
да	 мина	 през	 портата	
Bab	 Merican.	 Но	 още	
не	 зная	 какво	 според	
тукашните	 стандарти	
е	 порта	 и	 как	 трябва	
да	 изглежда	 тя,	 защо-
то	минах	и	през	свод,	
който	 пък	 не	 се	 брои	
за	порта.	
	 В	този	момент	виж-
дам	 на	 улицата	 млада	
жена,	почти	момиче,	с	
непокрито	 лице,	 при-
дружена	от	две	по-въз-
растни	жени,	облечени	
в	 традиционните,	 по-
криващи	 всички	 час-
ти	 на	 тялото,	 черни	
арабски	 атрибути.	 За	
да	 не	 умувам	 напраз-
но,	 решавам	 да	 пре-
одолея	 обсадата	 на	
черните	 фереджета	 и	
се	 насочвам	 към	 мо-
мичето,	 като	 го	 питам	
на	 френски	 как	 мога	
да	 намеря	 легацията.	
Останах	много	приятно	
изненадан,	 нека	 да	 го	
кажа	и	по-ясно,	напра-
во	очарован,	когато	то,	
с	изключително	хубаво	
френско	произношение	
(живял	 съм	 в	 Париж	
и	 имам	 представа	 от	
френско	 произноше-
ние)	 и	 с	много	любез-
на	 усмивка	 ми	 посочи	
пътя,	 при	 това	 отде-
ляйки	се	от	придружи-
телките	 си	 и	 извървя-
вайки	 няколко	 метра	
с	мен.	Благодарих	й	с	
цялата	 любезност,	 на	
която	 съм	 способен,	
и	 изкачвайки	 няколко	
стъпала,	 минах	 през	
въпросната	порта,	коя-
то	ме	отведе	в	тъмна	и	
тясна	улица.	
	 Само	 след	 бро-
ени	 метри	 откривам	
старата	 американска	
легация,	 сега	 музей.	
Има	 вход,	 но	 аз	 не	
разполагам	с	марокан-
ски	 дирхами.	 Проблем	
обаче	 нямаше,	 защото	
приеха	 и	 евро.	 Лега-
цията	 е	 твърде	 мал-
ка	 за	 американските	

мащаби,	 с	 които	 сме	
свикнали	 да	мислим	 в	
наши	 дни,	 но	 пък	 как-
ва	 ли	 да	 бъде	 в	 град	
като	 Стария	Танжер	 и	
то	преди	два	века?!	В	
архитектурно	 отноше-
ние	 е	 доста	 приятна,	
раздвижена	 сграда,	
с	 няколко	 стълбища	
и	 вътрешни	 балкони,	
голяма	 част	 от	 които	
превърнати	 в	 цветни	
градини.	 Няколко	 ра-
ботни	 кабинети,	 мал-
ка	заседателна	зала	и	
много	 експонати,	 голя-

ма	част	от	тях	снимки,	
които	 са	 запечатали	
срещите	 на	 някои	 от	
последните	 американ-
ски	 президенти	 (Рей-
гън,	Клинтън,	Обама)	с	
мароканските	крале.
	 След	 тридесетина	
минути	 напускам	 лега-
цията	 и	 веднага	 попа-
дам	в	тъмен,	мръсен	и	
миризлив	 сокак,	 обил-
но	гарниран	с	фекалии	
на	 овце,	 които	 явно	
обитават	 съседните	
къщи	в	хармонично	съ-
жителство	 с	 хората	 в	

тях	 (тук	 няма	 никакви	
дворове	или	стопански	
постройки	 –	 има	 само	
врати	 на	 къщи,	 кои-
то	 водят	 директно	 към	
улицата).	 Съседните	
улици	 (твърде	 възви-
шено	наименование	за	
това,	 което	 предста-
вляват)	 не	 са	 по-раз-
лични	–	тъмни,	мръсни,	
смрадливи,	 безлюдни,	
почти	 страшни,	 а	 ако	
в	 тях	 видиш	 човек,	 си	
мислиш,	че	е	по-добре	
да	 избегнеш	 срещата	
си	с	него.	
	 Накъдето	и	да	тръг-
неш,	 същото	 –	 тъмно,	
задушно,	 клаустрофо-
бично.	 Сокаците	 са	
толкова	 тесни	 и	 кри-
ви,	 че	 губиш	 всякаква	
ориентация	 –	 виждаш	
само	 няколко	 метра	
пред	 себе	 си	 и	 тясна	
ивица	небе	над	главата	
си,	но	на	места	и	небе	
няма	 –	 къщите	 са	 над	
теб.	
	 Рядко	 попадаш	 на	

улица,	която	е	по-дълга	
и	по-права.	
	 Все	 пак	 тръгвам	
нанякъде	(по	моему	на	
запад)	 и	 се	 опитвам,	
доколкото	 кривите	 со-
каци	 позволяват,	 да	
държа	тази	посока.	
	 По	едно	време	мал-
ко	просветва	(неусетно	
съм	 излязъл	 от	 Меди-
ната)	и	се	озовавам	на	
голям	и	пъстър,	но	не	и	
чист,	 открит	 пазар,	 къ-
дето	се	продава	всичко	
–	плодове	и	зеленчуци,	
някои	 от	 които	 твърде	
екзотични,	птички,	дре-
хи,	всякакви	парцали	и	
джунджурии	 –	 всичко,	
за	 което	можеш	да	си	
помислиш.	
	 По	 периферията,	
там,	 където	 пазарът	
граничи	с	къщите,	има	
и	 по-прилични	 магази-
ни	 –	 за	 ковани	 медни	
изделия,	 порцелан,	 су-
венири.	
 

Обикалям	 пазара,	 гле-
дам,	 но	нищо	не	 купу-
вам.	 Нямам	 дирхами,	
но	нямам	и	желание.	
	 След	 някое	 вре-
ме	 излизам	 на	 голям	
площад.	Той	 така	 се	 и	

казва	 –	 Grand	 Socco.	
Със	 зелени	 площи,	 го-
лям	 пръскащ	 фонтан,	
с	 красива	 порта	 към	
Медината,	 а	 в	 най-ви-
соката	му	част	има	по-
лицейско	 управление	
–	 класическа	 арабска	
сграда	 с	 голям	 часов-
ник,	а	зад	нея	–	висока	
розова	кула.	Присядам	
на	една	от	пейките	тук,	
за	 да	 хапна	 сандвича,	
който	 си	 носех.	Не	 се	
застоявам	дълго,	ранен	
следобед	 е	 и	 слънце-
то	 жари	 безмилостно,	
а	 палмите	 не	 хвърлят	
достатъчно	големи	сен-
ки,	 за	 да	 променят	 с	
нещо	усещането	за	го-
рещина.	 Този	 площад	
носи	 исторически	 за-
ряд	и	за	Танжер,	и	за	

Мароко.	 Оттук,	 през	
1947	 г.,	 бъдещият	 крал	
Мохамед	 V	 произнася	
забележителна	 реч,	
призоваваща	към	неза-
висимост	на	Мароко.
	 Минавам	през	пор-

тата	 на	 Големия	 пло-
щад,	 за	 да	 потърся	
малко	 хладина,	 и	 вед-
нага	 хлътвам	 в	 един	
покрит	 коридор,	 въ-
веждащ	в	 лабиринт	 от	
магазинчета	(малко	ко-
пие	 на	 Истанбулската	
Капалъ	Чарши),	където	
отново	се	продава	как-
во	ли	не.	
	 Минавам	 покрай	
наредените	 стоки,	 но	
единственото,	 което	
отнасям	 оттук,	 е	 впе-
чатлението	 от	 този	
чудноват	 свят	 на	 изо-
билие	 и	 мизерия.	 На-
пускам	 този	 лабиринт,	
за	 да	 изляза	 отново	
на	 открития	 пазар.	Но	
няма	 какво	 повече	 да	
правя	тук.	

Следва в събота

Продължава в събота

По пътя ми към американската легация. Тези стълби водят до пор-
тата Bab Merican

Части от това, което представлява стара-
та американска легация в Танжер

В старата американска легация в Танжер

Излизам от легацията и веднага, в най-близ-
ко съседство, попадам в съвсем друг свят

Това е една малка 
част от пъстротата на 

пазара

Големият площад (Grand Socco)

Големият площад с портата, която води към 
Медината

Картина, която ме накара да си спомня за 
истанбулската Капалъ Чарши


