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	 За	 трета	 поредна	 го-
дина	 възпитаници	 от	шко-
лата	 по	 изобразително	
изкуство	 на	 Елиза	 Кова-
чева	 -	 Цокова	 показват	
годишната	 си	 продукция	
в	 Националния	 музей	 на	
образованието.
	 Изложбата	под	наслов	
„Здравей,	 лято“	 в	Арт	 ко-
ридора	 на	 музея	 беше	
официално	 открита	 на	 29	
май	 в	 присъствието	 на	
родители	 и	 приятели	 на	
малките	 художници.	 Над	
40	 живописни	 рисунки	 на	
деца	от	4	до	16	г.	могат	да	

бъдат	видяни	в	музея	през	
целия	месец	юни.			
	 Всички	участници	в	из-
ложбата	получиха	грамоти	
за	отлично	представяне	от	
г-жа	Цокова,	която	работи	
с	деца	от	15	години.
	 Мая	Карагьозова	 -	 ди-
ректор	 на	 Националния	
музей	 на	 образованието,	
поздрави	 малките	 худож-
ници	 и	 предложи	 на	шко-
ла	„Елиза	Арт“	следващата	
година	 партньорството	 да	
продължи	 с	 конкурс,	 обя-
вен	от	НМО	-	„Аз	рисувам	
в	музея“.	

	 Болниците	 от	 областта	
ще	 предлагат	 същите	 ме-
дицински	услуги	като	през	
миналата	 година,	 съобща-
ват	 от	 Районната	 здрав-
ноосигурителна	каса.	Вече	
са	 подписани	 договорите	
за	 лечение	 на	 пациентите	
през	 2018	 година	 между	
РЗОК	 и	 четирите	 болни-

ци	 –	 трите	 многопрофил-
ни	 в	 Габрово,	 Севлиево	 и	
Трявна	 и	 Специализира-
ната	 болница	 за	 лечение	
на	 белодробни	 болести	 в	
Габрово.		Областната	 мно-
гопрофилна	 болница	 „Д-р	
Тота	 Венкова”	 ще	 работи	
по		211	клинични	пътеки.	

Бîлíèцèте ще преäлаãат 
мèíалîãîäèшíèте уñлуãè

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Вчера	 от	 Изпълнител-
ната	агенция	по	рибарство	
и	аквакултури	-	Габрово	да-
доха	информация	за	брако-
ниерство	 на	 висш	 държа-
вен	 служител	 в	 забранено	
за	 риболов	 време	 и	 в	 це-
логодишно	забранения	язо-
вир	 „Христо	 Смирненски“	
край		Габрово.
	 Случаят	 е	от	 16	май	 т.	
г.,	 но	 подробностите	 изля-
зоха	доста	по-късно.	Пръв	
ги	описа	на	29	май	т.	г.	тър-
новски	 вестник,	 тъй	 като	
споменатият	 висш	 държа-
вен	служител	работи	в	ре-
гионалния	отдел	за	Север-
на	Централна	България	на		
Главна	 дирекция	 „Надзор	
на	язовирните	стени	и	съ-
оръженията	 към	 тях“	 (ГД	
НЯСС)	 и	 офисът	 му	 е	 във	
Велико	Търново.	 Преди	 да	
заеме	тази	длъжност	е	бил	
регистриран	 като	 търговец	
на	риба,	поясниха	вчера	от	
Агенцията.

	 Красен	 Колев,	 главен	
инспектор	в	ИАРА	 -	 Габро-
во,	 обясни,	 че	 бракони-
ерството	 е	 извършено	 в	
съучастие	 -	 държавният	
служител	с	още	един	мъж.	
Колев	не	спомена	имената	
им,	 защото	 всичко	 още	 е	
следствена	тайна.	Но	обяс-

ни,	 че	 на	 всеки	 от	 извър-
шителите	 е	 съставен	 акт,	
който	 може	 да	 им	 докара	
по	 от	 1500	 до	 3000	 лева	
глоба.	Двамата	мъже	били	
наблюдавани	около	6	часа	
как	 ловят	 риба	 в	 язовира	
с	 гумена	 лодка,	 собстве-
ност	 на	 Главната	 дирек-

ция	„Надзор	на	язовирните	
стени	и	съоръженията	към	
тях“.	 Колата,	 с	 която	 до-
шли	до	язовира,	също	била	
държавна,	 на	 Дирекцията,	
дадена	 на	 държавния	 слу-
жител	(не	посочваме	длъж-
ността,	 въпреки	 че	 е	 спо-
мената	в	информацията	на	

ИАРА,	 защото	 следствието	
не	е	приключило	-	бел.	на	
ред.)	 да	 я	 ползва	 за	 слу-
жебни	цели
	 Рано	 сутринта	 на	 16	
май	 двамата	 минали	 край	
охраната	 под	 предлог,	 че	
държавният	 служител	 ще	
прави	 инспекция	 на	 язо-
вирната	 стена.	 Влезли	 в	
района	на	язовира	и	изка-
рали	 лодката	 във	 водата.	
Започнал	риболов,	включи-
телно	 и	 в	 санитарно-охра-
нителната	зона.	Цели	шест	
часа	смесеният	екип	поли-
цаи	и	риболовни	инспекто-
ри	 ги	 наблюдавал	 как	 се	
въртят	 из	 язовира	 и	 ри-
боловстват	 хищник	 -	 бяла	
риба	на	тролинг.
	 Това	 бракониерство	 е	
направено	нагло,	пред	очи-
те	на	охраната,	е	мнението	
на	гл.	инспектор	Колев.	На	
тръгване	 от	 язовира	 два-
мата	 бракониери	 били	 по-
срещнати	от	проверяващи-
те,	а	държавният	служител	
ги	попитал	има	ли	някакъв	

проблем.	 Легитимирал	 се	
със	 служебната	 си	 карта	
на		служител	в	ГД	НЯСС	и	
заявил,	че	извършвал	про-
верка	по	язовирната	стена.
	 От	 багажника	 на	 слу-
жебната	 кола	 инспектори-
те	 иззели	 три	 бели	 риби,	
пъхнати	 в	 найлонов	 плик.	
Лодката	на	държавния	слу-
жител	е	конфискувана	и	е	
прибрана	 до	 завършване	
на	 пълното	 разследване,	
допълни	гл.	инсп.	Колев.	
	 По	 отношение	 на	 дру-
гия	 мъж,	 съучастника,	 от	
Агенцията	 поясниха,	 че	 се	
води	 безработен	 и	 не	 е	
служител	 на	 Главната	 ди-
рекция	 „Надзор	 на	 язо-
вирните	 стени	 и	 съоръже-
нията	 към	 тях“.	 Защо	 е	 в	
язовира	 и	 какво	 прави	 в	
санитарно-охранителната	
зона	 –	 ще	 обяснява	 пре-
писката,	 заведена	 в	 Ико-
номическа	полиция	при	ОД	
на	МВР	-	Габрово.	Тя	веро-
ятно	 ще	 бъде	 препратена	
в	 прокуратурата,	 откъдето	

ще	решат	какви	да	са	по-
нататъшните	 действия	 по	
случая	 и	 дали	 има	 пре-
стъпление.	 По	 неофици-
ална	 информация,	 засега	
се	 работело	 по	 чл.	 239	 от	
Наказателния	 кодекс.	 „Ръ-
ководител	на	предприятие,	
фирма,	 учреждение,	 орга-
низация	 или	 друго	 длъж-
ностно	лице,	което	наруши	
или	допусне	да	се	извърши	
нарушение	 на	 правилата,	
установени	 със	 специален	
закон	за	запазване	на	ри-
бата	 и	 другите	 водни	 ор-
ганизми	 и	 за	 правилното	
развитие	 на	 риборазвъж-
дането	 в	 страната,	 се	 на-
казва	 с	 лишаване	 от	 сво-
бода	 до	 три	 години	 или	 с	
пробация,	 както	 и	 с	 глоба	
от	сто	до	триста	лева.“
	 Снощи	 репортер	 на	
вестника	 успя	 да	 се	 свър-
же	 с	 въпросния	 държавен	
служител,	 който	 обясни,	
че	 на	 този	 етап	 няма	 да	
коментира	 и	 ще	 си	 търси	
правата	в	съда.	

ИАРА: Вèñш äържавеí ñлужèтел áракîíèeрñтва

Полицаи и инспектори го наблюдавали 6 часа как лови риба 
в забранения период и в забранения целогодишно 
габровски язовир „Христо Смирненски“, обясни гл. инсп. Красен Колев

40 възпèтаíèцè íа Елèза Кîвачева ñ 
èзлîжáа в Музея íа îáразîваíèетî

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Областната	 админи-
страция	 стартира	 кампа-
ния	 в	 училищата	 за	 вре-
дите	от	мобилните	устрой-
ства	 и	 за	 правилните	 на-
чини	 за	 тяхната	 употреба.	
Кампанията	ще	се	проведе	
през	 последните	 две	 сед-
мици	на	юни	съвместно	с	
Регионалното	 управление	
на	образованието.	
	 Ще	 бъдат	 обхвана-
ти	 учениците	 от	 9	 до	 11	
клас	във	всички	училища	в	
областта,	 съобщи	 замест-
ник	 областният	 управител	
Росен	 Цветков,	 който	 ще	
води	 беседи	 с	 учениците.	
Той	 е	 докторант	 по	 ко-

муникационна	 техника	 и	
технологии.
	 „Основният	 акцент	 ще	
падне	 върху	 начините	 на	
употреба	 на	 мобилни	 те-

лефони,	 таблети,	 лаптопи,	
ще	 говорим	 какви	 трябва	
да	 са	 хигиенните	 навици	
при	боравене	с	тях.	В	по-
следно	 време	 мобилните	
свръхчестотни	 устройства		
широко	навлязоха	в	живо-
та	 ни,	 станаха	 неизбежна	
част	от	нашето	битие.	Кол-
кото	те	са	полезни,	толко-
ва	могат	и	да	са	вредни	и	
опасни,	ако	не	се	спазват	
правилата.	 Затова	 искаме	
още	от	най-ранна	възраст	
децата	 да	 се	 запознаят	
с	 вредните	 фактори,	 кои-
то	 ни	 влияят.	 Това	 не	 се	
казва	 в	рекламите	 за	мо-
дерните	 телефони“,	 казва	
Росен	Цветков.
 

Кампаíèя за вреäата îт мîáèлíèте 
уñтрîйñтва запîчва îáлаñтíата управа

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Близо	 400	 състезатели	
от	 20	 клуба	 в	 страната	
ще	 пристигнат	 в	 Габрово	
за	 участие	в	VII-та	Нацио-
нална	 индивидуална	 купа	
„Габрово“	 и	 Национално-
то	отборно	първенство	по	
Шотокан	 Карате	 -	 До	 за	
2018	 година.	 Проявата	 е	
за	 състезатели	 от	 всички	
възрасти	 в	 дисциплини-
те	 ката,	 кумите,	 Асай	 Рю	
ката,	 Джиу	 ипон	 кумите,	
Санбон	 кумите	 и	 Шобу	
ипон	кумите	и	ще	се	про-
веде	тази	събота	и	неделя	
в	спортна	зала	„Орловец“.

Домакините	от	КК	„Янтра“	
ще	се	представят	с	30	ка-
ратеки,	 възпитаници	 на	
треньора	Владимир	Вътев,	
а	 с	 най-голям	 брой	 учас-
тници	ще	бъде	столичният	
СК	„Ипон“	-	52-ма.
	 В	събота	ще	бъде	над-
преварата	 при	 състеза-
телите	 на	 възраст	 до	 12	
години,	 а	 в	 неделя	 на	 та-
тамитата	в	зала	„Орловец“	
ще	излязат	по-големите.
	 Съвместно	 със	 VII-та	
Национална	 индивидуална	
купа	 „Габрово“	 и	 Нацио-
налното	 отборно	 първен-
ство	в	Габрово	ще	се	про-
веде	и	семинар	и	изпит	за	

съдии	и	водачи	на	отбори.	
Той	ще	бъде	ръководен	от	
главния	 съдия	 на	 федера-
цията	по	Шотокан	Карате-
до	 на	 Обединените	 нации	
(SKDUN)	 Сенсей	 Колин	
Пут	(VIII	дан).	Теоретичната	
част	 от	 семинара	 започ-
ва	 днес,	 а	 практиката	 и	
оценяването	 ще	 бъдат	 по	
време	 на	 състезанието	 в	
зала	„Орловец“.	
	 От	 страна	 на	 домаки-
ните	от	КК	„Янтра“	в	обу-
чението	 ще	 вземат	 учас-
тие	главният	инструктор	на	
клуба	 Владимир	 Вътев	 (III	
дан)	 и	 Йоана	 Куманова	 (I	
дан).

400 каратекè ще ñе áîрят за Купа “Гаáрîвî” 
Продължава на стр. 2

Продължава на стр. 2
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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 заВарЯВа-
нЕ“
	 Професия:	„Машинен техник“
специалност: „ТЕХнологиЯ на МаШиносТроЕнЕТо“
	 Професия:	„Машинен техник“
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
	 Професия:	„Техник по транспортна техника“

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

"VAIKAR RENTACAR"

 - Г-жо Сидорова, нека 
започнем с „горещата“ 
тема на седмицата - из-
борите в селата Галиче и 
Беден, как ще ги коменти-
рате? 
	 -	 В	 неделя	 станахме	
свидетели	 на	 едни	 изклю-
чително	опорочени	избори	
в	 селата	 Галиче	 и	 Беден.	
За	 съжаление,	 от	 години	
ГЕРБ	правят	така	избори	в	
цялата	страна.	
	 БСП	вече	внесе	7	жал-
би	 до	 прокуратурата	 за	
нарушение	 на	 изборния	
процес	 и	 искане	 за	 каси-
ране	на	изборите	в	Галиче	
и	 Беден.	 Защото	 те	 пока-
заха,	че	отдавна	законите	
и	 правилата	 не	 важат	 за	
управляващите.	Те	показа-
ха	 как	 се	 правят	 избори	
по	 „Цветановски“	 -	 с	 до-
писани	 хора	 в	 изборните	
документи,	 купени	 гласо-
ве,	 телефонни	 обаждания	
и	 заплахи.	 Тези	 избори	
ни	 върнаха	 в	 годините	 на	
мутрите,	 което	 ни	 навеж-
да	на	мисълта,	че	каквото	
се	 случи	 в	 Галиче,	 скоро	

трябва	 да	 го	 очакваме	 и	
в	други	градове	и	села	на	
страната.
 - В края на миналата 
седмица уважихте праз-
ника на НЧ „Просвета 
1928“ в с. Градище, какво 
споделиха читалищните 
дейци с Вас, какви са те-
гобите им, имат ли нуж-
ната подкрепа и каква?
	 -	 Проблемите	 там	 не	
са	по-различни	от	тези	на	
другите	читалища,	а	имен-
но	 недостатъчно	 финан-
сиране	 и	 трудности	 при	
поддържане	 на	 сградния	
фонд.	 И	 там	 читалището	
стопанисва	 сграда,	 която	
вече	е	на	90	години	и	коя-
то	има	нужда	от	сериозен	
ремонт.	 Бюджетът	 им	 не	
може	 да	 покрие	 разхо-
дите	 за	 възстановяването	
й,	 поради	 което	 е	 нужна	
помощта	 на	 севлиевска-
та	 община.	 НЧ	 „Просвета	
1928“	 се	 нуждае	 от	 под-
крепа	 и	 за	 обогатяване	
на	 библиотечния	 фонд,	 за	
нови	носии	на	читалищния	
състав,	за	ремонт	на	сало-

на.	
 - Как живеят хората 
в българското село, имат 
ли самочувствие, как-
во не им достига според 
Вас?
	 -	Живеят	трудно.	Всеки	
ден	 е	 изпитание	 и	 бор-
ба.	Сякаш	хората	на	село	
са	 забравени	 от	 управ-
ниците	 и	 на	местно,	 и	 на	
държавно	 ниво.	 Разбити	
пътища,	 липса	 на	 сигур-
ност,	 липса	 на	 медицин-
ско	 обслужване.	 Имаме	
прекрасни	села,	които,	за	
жалост,	 все	 по-бързо	 се	
обезлюдяват.	 Хората	 там	
се	чувстват	обречени.	Как-
то	 каза	 възрастен	 жител	
на	едно	от	многобройните	
прекрасни	 села	 в	 Севли-
евско:	„Кмета	на	Севлиево	
не	сме	 го	виждали,	 за	да	

се	оплачем,	поп	не	идва	в	
църквата	 да	 се	 помолим,	
остава	ни	само	да	чакаме	
да	умрем“.	Такава	е	карти-
ната	 и	 в	 другите	 общини	
от	областта.	Изключително	
тъжно	и	жестоко.
 - Каква е позицията на 
левицата във връзка с па-
кета „Мобилност“, изис-
кванията на който засягат 
сериозно интересите на 
българските превозвачи? 
Според Вас евродепута-
тите ни, Правителството 
или Народното събрание 
са длъжни да настояват 
за промени в него с оглед 
защитата на българските 
интереси?
	 -	Проблемът	с	приема-
нето	на	Пакета	 за	мобил-
ност	ще	 засегне	около	 70	
000	 наши	 превозни	 сред-

ства	и	над	190	000	българ-
ски	 шофьори,	 които	 ще	
останат	без	работа.	Както	
винаги,	за	премиера	тряб-
ва	да	има	някой	виновен.	
Този	 път	 няма	 как	 да	 е	
виновна	БСП,	че	правител-
ството	проспа	над	година,	
за	 да	 вземе	 отношение	
по	 Пакета	 за	 мобилност	
и	 да	 защити	 правата	 на	
българските	 превозвачи	 и	
шофьори.	 Борисов	 наме-
ри	 виновник	 и	 това	 са	
Чърчил	 и	 Рузвелт	 -	 че	 са	
разпределили	 България	 в	
тази	част	на	Европа.	През	
ноември	 м.	 г.	 правител-
ството	 е	 взело	 решение	
как	 да	 гласува	 транспорт-
ният	 ни	 министър	 на	 Съ-
вета	 по	 транспорт.	 Пози-
цията	 на	 правителството	
ни	 е	 била:	 „Българската	
страна	 благодари	 на	 Ес-
тонското	 председателство	
за	 положените	 усилия	 за	
постигане	 на	 напредък	 по	
отношение	 на	 предложе-
нието,	 подкрепяме	 докла-
да	 за	 напредъка	 с	 оглед	
подготовката	за	по-нататъ-
шен	 напредък	 по	 предло-
женията	 за	 предложения-
та	 за	 автомобилен	 пакет”.	
Правителството	е	 взело	и	
решение,	с	което	министъ-
рът	на	транспорта	Ивайло	
Московски	 или	 упълно-
мощени	 от	 него	 лица	 да	
вземат	 участие	 в	 заседа-
ние,	 касаещо	 Пакета	 за	
мобилност,	 за	 да	 изложи	
позицията	на	България.	На	
заседанието	на	Съвета	по	

транспорт	 на	 5	 декември	
2017	 година	 представите-
лите	 на	 всички	 държави	
взимат	отношение.	Напри-
мер	 Румъния	 е	 изразила	
притеснение	относно	огра-
ничаването	 на	 каботажа,	
въпроса	 за	 връщането	 у	
дома,	 както	 и	 забраната	
за	 ползване	 на	 седмич-
на	почивка	в	кабината	на	
водача	 и	 др.	 Отношение	
вземат	 и	 Ирландия,	 Ав-
стрия,	Чехия,	Великобрита-
ния,	 Финландия,	 Испания,	
Португалия,	Франция,	 Гер-
мания,	 Белгия,	 Словения,	
Швеция,	 Дания,	 Унгария,	
Латвия,	 Малта,	 Холандия,	
Люксембург,	 Хърватска,	
Полша,	 Гърция	 и	 Италия.	
България	 е	 мълчала.	 Там,	
където	 е	 било	обсъждане-
то,	 страната	 ни	 мълчи,	 а	
тук	 казват,	 че	 защитават	
интересите	на	българските	
превозвачи.	
	 Трябва	 да	 е	 ясно,	 че	
през	 тази	 една	 година	
родните	 превозвачи	 са	
били	предадени	от	българ-
ското	правителство.	Лично	
аз	вярвам,	че	все	пак	па-
кетът	 за	 мобилност	 няма	
да	бъде	приет	в	този	вари-
ант	 и	 интересите	 на	 бъл-
гарските	 превозвачи	 ще	
бъдат	защитени.	Спомнете	
си,	че	по	време	на	среща-
та	на	левите	лидери	в	Со-
фия	председателят	на	БСП	
Корнелия	 Нинова	 потърси	
подкрепа	 от	 европейските	
си	 колеги	 срещу	ощетява-
щото	 България	 предложе-

ние,	свързано	с	дейността	
на	 транспортните	 ни	 фир-
ми.	
 - След направените 
от г-н Валери Симеонов 
предложения за проме-
ни в закона за хазарта 
изпълнителният дирек-
тор и член на УС на КРИБ 
Евгений Иванов изрази 
позицията, че това е „не-
уместна и вредна намеса 
на държавата в пазарните 
отношения“, какво е Ва-
шето мнение? 
	 -	 На	 свое	 заседание	
парламентарната	 група	 на	
„БСП	 за	 България“	 едино-
душно	 прие	 решение	 да	
подкрепи	предложените	от	
Валери	 Симеонов	 проме-
ни	 в	 Закона	 за	 хазарта.	
Смятате	 ли,	 че	 е	 нормал-
но	малки	деца,	вместо	да	
си	 купуват	 закуска	 в	 ма-
газина	 до	 училището,	 да	
си	 дават	 двете	 левчета	
за	 билетче,	 което	 да	 тър-
кат.	 	 Всеки	 ден	 ставаме	
свидетели	 колко	 много	
хора	 дават	 последните	 си	
пари	за	някакъв	вид	билет.	
Считаме,	че	е	необходима	
цялостна	промяна	в	поли-
тиката	 към	хазарта.	И	 тук	
позицията	ни	е	принципна,	
защото	 не	 може	 за	 дет-
ски	 храни,	 за	 книги,	 за	
лекарства	 да	 имаме	 едни	
данъци,	 а	 за	 хазарта	 те	
да	 са	 много	 по-ниски.	 Не	
е	 справедливо.	 Време	 е	
да	кажем	кое	е	приоритет	
за	нас	-	децата,	здравето,	
знанието,	а	не	хазарта.	

Крèñтèíа Сèäîрîва: „Õîрата пî ñелата ñе чувñтват îáречеíè”
СТЕФКА БУРМОВА

 Началото на седмицата беше белязано с престрелки 
между БСП и ГЕРБ във връзка с проведените избори за кмет в 
селата Галиче и Беден, а вчера те се пренесоха и в Народно-
то събрание. От левицата отправиха обвинения към управля-
ващите за манипулирането им, както и за опорочаването на 
вота. За изборите в Галиче, за пакета Мобилност, от който 
зависи бъдещето на българските превозвачи, за промените 
в Закона за хазарта, за състоянието на читалищата и за 
други актуални проблеми разговаряме с депутата от „БСП 
за България“ Кристина Сидорова.

Ако	 инициативата	 докаже,	
че	има	ефект	върху	учени-
ците,	 ще	 бъдат	 обхванати	
и	 по-малките	 ученици	 на	
следващ	 етап.	 С	 положи-
телност	 на	 децата	 ще	 им	
бъде	интересно,	те	от	мал-
ки	 се	 интересуват	 и	 се	
справят	 лесно	 с	мобилни-
те	 устройства.	 Организа-
торите	са	подготвили	пре-
зентации,	 слайдове,	 които	
ще	обяснят	как	функциони-
рат	телефоните,	кое	е	най-
вредното	 при	 използване-
то	 им.	Телефонът	 предим-
но	 е	 предназначен	 да	 си	
уреждаме	среща	с	някого,	
а	не	да	говорим	часове	с	
него	по	мобилното	устрой-
ство.	Няма	нищо	по-добро	
от	личния	контакт	или	раз-

говор.
	 „При	 дълъг	 разговор	
по	 телефона	 радиочестот-
ните	 излъчвания	 се	 на-
трупват	 в	 организма,	 за-
топлят	 ушния	 канал,	 под-
веждат	 електромагнитната	
енергия	към	меките	тъкани	
и	се	получава	опасно	вли-
яние,	 което	 може	 да	 се	
сравни	 с	 въздействието	
на	микровълновата	фурна.	
Разговори	от	1	до	3	мину-
ти	 са	 безопасни.	 Има	 ре-
дица	изследвания	на	прес-
тижни	 институти,	 че	 ради-
овълните	са	изключително	
вредни,	 ако	 не	 боравим	
с	 мобилните	 устройства	
хигиеносъобразно.	 А	 спо-
ред	 Световната	 здравна	
организация	 радиовълните	
са	квалифицирани	като	2Б	

канцерогенни.	 Има	 дока-
зани	 смъртни	 случаи	 на	
рак	 от	 вредното	 лъчене	
на	 радиовълните.	 Затова	
максимално	 трябва	 да	 се	
спазват	правилата.	Когато	
телефонът	 показва	 една	
или	две	чертички,	е	добре	
да	избягваме	разговорите,	
трябва	 да	 се	 изчака	 об-
хватът	 да	 стане	 по-голям.	
Същото	 е,	 когато	 сме	 в	
планината	и	имаме	по-ма-
лък	обхват,	това	означава,	
че	 базовата	 станция	 е	 на	
по-голямо	разстояние	и	те-
лефонът	ще	работи	на	по-
голяма	 мощност	 и	 ще	 ни	
облъчи	повече.	
	 Телефонът	 трябва	 да	
се	 държи	 с	 дисплея	 към	
тялото,	 защото	 антената	
е	 проектирана	 така,	 че	

да	 облъчва	 само	 задната	
част.	Пише	 ги	 тези	 важни	
неща	и	в	ръководствата	на	
телефоните,	обаче	обикно-
вено	те	не	се	четат.	Когато	
се	купува	телефон,	трябва	
да	 се	 следят	 определени	
характеристики,	 за	 да	 е	
по-малък	 рискът.	 Особено	
важно	е	да	се	види	колко	
е	sar-а,	това	е	специфичен	
коефициент	на	поглъщане.	
Ще	ги	запозная	как	да	из-
бират	 най-малко	 вредния	
телефон.	
	 Добре	 е	 да	 се	 избяг-
ва	 разговор	 в	 автомобил,	
особено	 със	 затворени	
прозорци,	 и	 в	 асансьор,	
защото	 полето	 се	 наси-
ща,	 вълните	 се	 заключ-
ват	 и	 става	 като	 т.	 нар.	
Фарадев	 кафез.	 Същото	

става	 в	 микровълновата	
печка.	Добре	е	да	държим	
апаратите	 далеч,	 когато	
спим,	телефонът	трябва	да	
е	 отдалечен	 поне	 на	 ме-
тър	 от	 нас.	 Защото	 теле-
фоните	 постоянно	 държат	
комуникационна	 връзка	 с	
кулите,	през	няколко	мину-
ти	се	разменят	съобщения	
между	базовата	станция	и	
телефона.	 Важно	 е	 да	 се	
знаят	тези	неща,	а	мнози-
на	не	са	запознати.	
	 Има	 наредба	 на	 Ми-
нистерството	 на	 здра-
веопазването,	 където	 са	
упоменати	 какви	 действия		
да	 се	 предприемат	 при	
разговори	 с	 такива	 свръ-
хчестотни	устройства.	Това	
са	елементарни	неща,	кои-
то	 можем	 да	 спазваме	 в	

ежедневието	 си,	 за	 да	 се	
намали	риска.
	 В	 лекциите	 пред	 уче-
ниците	ще	 наблегнем	 как-
ва	 е	 вредата	 от	 антените	
на	 мобилните	 телефони,	
които	 се	 поставят	 върху	
покривите	 на	 жилищни	
блокове.	 Тя	 донякъде	 е	
по-ограничена	 отколкото	
мобилните	 телефони,	 те	
са	 винаги	 с	 нас.	 Когато	
антената	е	на	блока	ни,	е	
по-малко	 опасна,	 защото	
тя	 не	 облъчва	 директно	
надолу.	 Опасността	 идва	
от	антената	над	блока	от-
среща.	Трябва	да	се	следи	
за	 антени,	 защото	 много	
често	 има	 случаи	 на	 раз-
полагане	 на	 такива	 анте-
ни	 до	 училища	 и	 детски	
градини“,	 обяснява	 Росен	

Цветков.
	 В	своите	беседи	с	уче-
ниците	 той	 е	 включил	 и	
правилата	 за	 поставяне	
на	Wi-Fi		рутерите,	устрой-
ствата,	 които	 разпростра-
няват	интернет	вкъщи	или	
офиса.	 Те	 също	 са	 доста	
опасни,	работят	на	същата	
честота	 като	 микровълно-
вата	 печка.	Важно	е	 къде	
са	 разположени,	 най-оп-
тималният	 вариант	 е	 да	
са	 в	 коридора,	 а	 не	 не-
посредствено	 до	 леглото,	
където	 спим.	 Можем	 да	
помолим	 компанията,	 коя-
то	ни	доставя	интернет,	да	
ни	 включи	 функция	 да	 се	
намалява	 мощността,	 при	
което	 пак	 ще	 покрива	 с	
интернет	 цялата	 къща,	 но	
няма	да	е	толкова	вредно	
излъчването.

Кампаíèя за вреäата îт мîáèлíèте уñтрîйñтва запîчва îáлаñтíата управа
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	 Общинските	 съветници	
от	 ГЕРБ	 -	 Габрово	 Анчо	
Анчев	 и	 Димитър	 Дими-
тров	уважиха	жителите	на	
габровското	 село	 Нова-
ковци,	 които	 отбелязаха	
празника	 на	 местното	 чи-
талище	 „Просвета	 1931“,	
което	има	вече	има	87-го-
дишна	история.	
	 Общинските	 съветници	
присъстваха	на	възстанов-

ка,	подготвена	от	младите	
хора	 в	 селото.	Те	 поздра-
виха	жителите	на	Новако-
вци	 и	 им	 благодариха,	 че	
продължават	 да	 поддър-
жат	традициите	живи	и	да	
ги	предават	на	младите.	
	 Общинските	 съветни-
ци	Анчо	Анчев	 и	 Димитър	
Димитров	зарадваха	жите-
лите	на	селото	с	почерпка	
за	празника.

	 Областният	 управител	
Невена	 Петкова	 и	 екип	
от	 Областната	 админи-
страция	 присъстваха	 на	
откриването	 на	 конферен-
ция	 „Развитие	 на	 идеи	 и	
проекти	 за	 иновативни	
компании	 на	 територията	
на	Габрово	и	Северен	цен-
трален	 район	 чрез	 откри-
ване	на	предприемачите	и	
прилагане	 на	 стратегията	
за	 интелигентна	 специали-
зация“.	Събитието	се	орга-
низира	от	Община	Габрово	
в	партньорство	с	 Генерал-
на	 дирекция	 „Съвместен	

изследователски	 център“	
на	 Европейската	 комисия.	
Целта,	 която	 си	 поста-
вят	 организаторите,	 е	 да	
срещнат	 всички	 участници	
в	иновационната	екосисте-
ма	 на	 Габрово	 и	 региона	
за	 обсъждане	 на	 идеи	 за	
потенциални	 проекти,	 кои-
то	 да	 бъдат	 реализирани	
чрез	 финансовите	 инстру-
менти	на	ЕС,	други	донори,	
както	и	чрез	предстоящите	
процедури	 по	 ОП	 „Ино-
вации	 и	 конкурентоспосо-
бност“	2014-2020.	
	 На	конференцията	бяха	

представени	 дейности	 на	
Съвместния	 изследовател-
ски	център	и	на	ЕК	в	под-
крепа	 на	 община	 Габрово	
и	 Северен	 централен	 ра-
йон;	 състоянието	 и	 ино-
вационните	 възможности	
на	сектор	„Мехатроника“	и	
ИКТ	в	региона.	Споделени	
бяха	 добри	 практики	 за	
развитието	 на	 иновацион-
ния	потенциал	на	Габрово.	
	 До	 края	 на	 събитие-
то	 предстои	 работа	 във	
фокус	 групи,	 резултат	 от	
които	 да	 бъдат	 идеи	 за	
конкретни	проекти.

Невеíа Петкîва è екèп прèñъñтваха íа кîíфереíцèя 
за развèтèетî íа Севереí цеíтралеí райîí

Оáщèíñкè ñъветíèцè îт ГЕРБ 
пîзäравèха жèтелèте íа Нîвакîвцè

4000ВСЕКИ  ДЕН

БЕз НЕДЕЛЯ

Към	тях	са	добавени	и	33	
амбулаторни	 процедури	 и	
3	клинични	процедури.
	 Специализираната	бол-
ница	 за	 лечение	 на	 бело-
дробни	болести	в	Габрово	
ще	 лекува	 пациенти	 по	 9	
клинични	пътеки	и	4	амбу-
латорни	процедури.	
	 МБАЛ	 „Д-р	 Стой-
чо	 Христов”	 в	 Севлиево	
сключи	 договор	 за	 129	
клинични	пътеки,	13	амбу-
латорни		и	една	клинична	
процедура.
	 Тревненската	 общин-
ска	 болница	 –	МБАЛ	 „Д-р	
Теодоси	Витанов“,	подписа	

договор	 за	 работа	 по	 50	
клинични	пътеки	и	7	амбу-
латорни	процедури.
	 На	 територията	 на	 об-
ластта	 са	 договорени	 213	
клинични	 пътеки	 от	 общо	
292,	 включени	 в	 Нацио-
налния	 рамков	 договор.	
Амбулаторните	 процедури,	
по	 които	 ще	 могат	 да	 се	
лекуват	здравноосигурени-
те	пациенти,	са	33	от	общо	
43,	 а	 клиничните	 процеду-
ри	са	3.	
	 Няма	промяна	в	броя	и	
вида	лечебни	дейности,	за	
които	е	сключен	договор	с	
болниците,	 в	 сравнение	 с	
миналата	година.

Бîлíèцèте ще преäлаãат 
мèíалîãîäèшíèте уñлуãè
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Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
и Архиерейско наместничество - Габрово   

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 31 май 2018 г., година XIV, брой 22 (3183)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

31 ч  Св.	ап.	Ермий.	Св.	мчк	Ермей.
 1 п  Св.	мчк	Юстин	Философ	и	Юстин	и	дружина-

та	му.	Свщмчк	Пир.	(Блажи	се).
 2 с  Св.	Никифор	изповедник,	патр.	Цариградски.	

Прпмчк	Еразъм	Охридски.	 (Отдание	на	Пет-
десетница).

 3 н  † 1	 Неделя	 след	 Петдесетница	 -	 на	 Всички	
светии.	 Св.	 мчк.	 Лукилиан.	 Св.	 Маркелин.	
Преп.	 Атанасий	 Чудотворец	 (Петрови	 заго-
везни).

 4 п  Св.	Митрофан,	патр.	Константинополски.	(На-
чало	на	Петровия	пост).

 5 в  Св.	свщмчк	Доротей.	Преп.	Петър	Корицки.
 6 с  Преп.	Висарион	Египетски,	Чудотворец.	Преп.	

Иларион	Нови.
 7 ч  Св.	 свщмчк	 Теодот,	 еп.	 Анкирски.	 Св.	 мчца	

Валерия.

31 май  - 7 юни

Mitropolia-sofia.org
	 На	3	юни,	Неделя	на	всички	светии,	с	благословението	
на	Негово	Светейшество	Софийския	митрополит	и	Българ-
ски	патриарх	Неофит	 в	митрополитския	 катедрален	 храм	
„Св.	Неделя“	 в	София	ще	 се	 проведе	Събор	 на	 четците,	
певците	 и	 свещоносците	 на	 Софийска	 епархия	 от	 3-	 до	
19-годишна	 възраст.	 Децата	 от	 3-	 до	 12-годишна	 възраст	
ще	 вземат	 участие	 в	 съслужението,	 а	 останалите	 ще	 се	
черкуват	в	централната	част	на	храма.

ДВЕРИ НА 
ПРАВОСЛАВИЕТО

 В	 Деня	 на	 българска-
та	 просвета	 и	 култура	
„Двери	 чества	 13	 години	
от	 създаването	 си.	 Да-
тата,	 на	 която	 стартира	
порталът,	 беше	 избрана	
неслучайно.	 Проектът	
„Двери“	 беше	 замислен	
и	 се	 осъществява	 като	
образователно-просветен	
и	 с	 мисионерска	 насо-
ченост	 –	 да	 разширява	
кръга	 на	 своите	 читатели	
от	 тясноцърковната	 сфе-
ра	 към	 така	 нареченото	
„светско“	 общество.	 Да	
говори	 за	 Христовата	

Църква,	 нейната	 общност	
и	 ценности	 на	 език,	 раз-
бираем	 за	 съвременните	
българи.	 Стремежът	 ни	
е,	 доколкото	 можем,	 да	
следваме	примера	на	Св.	
братя	 Кирил	 и	 Методий,	
посветили	 живота	 си	 на	
християнската	 проповед	
сред	славяните	на	техния	
роден	език.
	 През	 тези	 13	 годи-
ни	 ние	 бяхме	 водени	 и	
от	 стремежа	 да	 търсим	
Христовата	правда	и	да	я	
отстояваме,	да	дадем	въз-
можност	да	се	чуе	гласът	
на	 онеправданите.	 13-та	
година	на	„Двери“	бележи	

своеобразен	 връх	 в	 опи-
тите	за	натиск	върху	нас.	
Но	ние	знаем,	че	насили-
ето,	 страхът	 и	 заплахите	
не	са	оръжията	на	Църк-
вата.	 Христос	 ни	 казва,	
че	 кротките	 ще	 наследят	
земята,	а	един	от	големи-
те	съвременни	православ-
ни	мисионери	-	архиепис-
коп	Анастасий	(Янулатос),	
посочва,	 че	 Христос	 не	
пребивава	 там,	 където	
има	 арогантност	 и	 лице-
мерие.	 На	 24	 май	 „Две-
ри“	 с	 радост	 посрещна	
поредния	 си	 рожден	 ден	
и	навлиза	в	по-зряла	въз-
раст.	 Знаем,	 че	 „Двери“	

ще	го	има,	докато	го	тър-
сят	 читателите,	 гладни	 и	
жадни	за	Христовата	пра-
вда.	 Те	 ще	 я	 намират	 в	
сайта	 –	 в	 текстовете	 на	
светите	 отци,	 на	 съвре-
менните	 проповедници,	 в	
живота	и	примера	на	из-
поведниците	на	Църквата,	
в	ежедневието	на	нашите	
съвременници,	 които	 от-
стояват	 християнската	 си	
самоличност,	 изправени	
пред	 различни	 предизви-
кателства	в	днешния	свят	
по	цялата	земя.
	 И	не	на	последно	мяс-
то,	 ние	 се	 надяваме	 да	
даваме	своя	принос	и	за-

напред	 за	 развитието	 на	
диалога	 в	 нашата	 цър-
ковна	 общност,	 защото	
сме	убедени,	че	в	липсата	
на	 откритото	 поставяне	
на	 проблемите	 и	 в	 не-
желанието	 те	 да	 бъдат	
посрещнати	 отговорно	 се	
крие	 една	 от	 основните	
беди	 на	 християнския	 ни	
живот.	 Знаем	 и	 се	 надя-
ваме,	 че	 нашите	 верни	 и	
добронамерени	 читатели	
и	занапред	ще	ни	помагат	
да	 поставяме	 правилните	
акценти	 в	 този	 разговор,	
от	 който	 всички	 се	 нуж-
даем	 и	 в	 който	 всички	
израстваме.

ДВЕРИ НА 
ПРАВОСЛАВИЕТО

	 На	 27	 и	 28	май	 в	Ма-
кедония	 тържествено	 от-
белязаха	 1000	 години	 от	
образуването	 на	 Охрид-
ската	 архиепископия.	 В	
охридската	 църква	 „Св.	
София“	се	събраха	всички	
архиереи	 на	 Македонска-
та	 православна	 църква	 и	
висшето	 държавно	 ръко-
водство,	 но	 без	 предста-
вители	 на	 други	 поместни	
православни	църкви.
	 В	словото	си	след	Св.	
Литургия,	 посветено	 на	
празника	 Петдесетница,	
предстоятелят	на	Македон-
ската	 църква	 архиепископ	
Стефан	 постави	 акцент	
върху	единството	на	Църк-
вата	 в	 Светия	 Дух,	 което	
не	 бива	 да	 се	 разрушава	
заради	 конфликти	 между	
поместните	 православни	
църкви.	 По	 повод	 изола-
цията	 на	 ръководената	 от	
него	църква	той	заяви:
	 „Административното	
разделение	 на	 поместни	
църкви	съществува	именно	
за	 да	 се	 осъществи	 това	
единство	 (в	 Духа).	 Това	
не	са	независими	една	от	
друга	 организации,	 но	 е	

начинът,	 по	 който	 живее	
едното	 и	 неделимо	 Тяло	
Христово.	 Затова	 трябва	
да	 гледаме	 на	 същността,	
която	 ни	 съединява,	 а	 не	
на	 юрисдикционните	 фор-
малности,	 които	 самите	
ние	превръщаме	в	причини	
за	разделения.	Охридската	
архиепископия	 е	 една	 от	
древните	поместни	църкви,	
чието	1000-годишно	същест-
вуване	няма	друга	цел,	ос-
вен	 да	 съедини	 човека	 и	
Бога.	 Именно	 за	 това	 тя	
е	 обновена	 в	 лицето	 на	
Македонската	православна	
църква.	 Нейното	 същест-
вуване	 не	 само	 че	 не	 е	
заплаха	за	съществуването	
на	 другите	 поместни	 пра-
вославни	 църкви,	 но	 слу-
жи	за	усъвършенстване	на	
светците	 и	 за	 изграждане	
на	Христовото	тяло.	Тя	по-
каза	 това	 чрез	 пастирска-
та	си	дейност	сред	повере-
ния	й	народ,	но	и	чрез	ак-
тивното	участие	в	борбите	
за	запазване	на	чистотата	
на	 православната	 вяра.	
Охридската	 архиепископия	
не	е	съществувала,	както	и	
днес	 Македонската	 право-
славна	 църква	 не	 същест-
вува,	за	да	бъде	нечия,	да	

принадлежи	 някому	 и	 по	
този	начин	да	бъде	отнета	
от	 други.	 Тя	 съществува,	
за	да	бъде	част	от	едната,	
света,	 съборна	 и	 апостол-
ска	Църква,	съществува	за	
верния	 народ,	 за	 да	 го	
отведе	 до	 тихото	 приста-
нище,	при	Христос.	Защото	
чрез	 един	 Дух	 сме	 кръс-
тени	всички	в	едно	тяло	–	
било	юдеи	или	елини,	роби	
или	 свободни,	 и	 всички	 с	
един	 Дух	 сме	 напоени...	
Вие	 сте	 Тяло	 Христово,	 а	
поотделно	–	членове,	както	
пише	св.	ап.	Павел	на	ко-
ринтяни.
	 Като	имаме	това	пред-
вид,	нека	погледнем	колко	
безсмислено	 и	 опасно	 е	
да	гледаме	на	Църквата	от	
който	 и	 да	 е	 друг	 аспект.	
Като	 следваме	 примера	
на	 нашите	 предци	 от	 хи-
лядолетното	 съществуване	
на	 Охридската	 архиепис-
копия,	ние	сме	длъжни	да	
свидетелстваме	 на	 дело	
Христовата	 любов,	 съеди-
нени	в	една	вяра	и	с	една	
цел:	 духовното	 възражда-
не	на	човека,	за	да	можем	
с	една	 уста	и	едно	сърце	
да	 славим	 пречестното	 и	
великолепно	 име	 на	 Отца	

и	Сина,	и	Светия	Дух“.
	 В	празничното	си	сло-
во,	 посветено	 специално	
на	 1000-годишния	 юбилей,	
Македонският	 архиепис-
коп	 Стефан	 пък	 цитира	
акад.	 Иван	 Снегаров,	 ав-
тор	 на	 фундаменталния	
труд	 „История	 на	 Охрид-
ската	архиепископия“:
	 „Именно	 Охрид,	 този	
Светоклиментов	 и	 Саму-
илов	 град,	 тази	 славна	
наша	 престолнина,	 както	
и	 този	 свят	 катедрален	
храм,	 древната	 „Св.	 Со-
фия“,	 нашата	 Охридска	
и	 Македонска	 светиня	
над	 светините,	 с	 нейни-
те	 избледнели	 фрески	 от	
напластените	 векове,	 от	
изминалите	 времена	 и	
преживени	 бури,	 са	 живи	
хроники	 на	 всичко,	 което	
е	преминало	през	градски-
те	порти	и	под	този	свод,	
през	 тези	 свети	 двери...	
Историята	 на	 Охридска-
та	 църква	 е	 история	 на	
(осем)	 вековна	 духовна	
независимост,	 духовен	 су-
веренитет	 на	Македония...	
Автономният	дух	на	Маке-
дония	не	е	нов,	а	е	рожба	
на	нейния	исторически	жи-
вот...,	 казва	 Иван	 Снега-

ров,	 известният	 църковен	
историк,	 родом	 от	 Охрид,	
в	 своето	 произведение	
„За	 Охридската	 архиепис-
копия“,	 публикувано	 в	 Со-
фия	между	двете	световни	
войни.	 А	 след	 това	 про-
дължава:	 Македония	 има	
право	 и	 е	 способна	 на	
политическа	 самостоятел-
ност,	 след	 като	 е	 успяла	
вече	 цели	 (осем)	 века	 да	
съществува	като	независи-
ма	духовна	организация,	и	
както	някога	е	била	осно-
ва	за	духовно	обединение	
на	 балканските	 народи,	
така	 и	 сега	 тя	 може	 от	
ябълка	на	междубалкански	
раздори	да	се	превърне	в	
брънка	от	общобалканско-
то	братство...“.
	 По-нататък	 архиепис-
коп	 Стефан	 продължи:	
„Историята	 на	 Охридската	
архиепископия	 се	 развива	
заедно	с	историята	на	на-
шия	 народ.	 Свободата	 на	
архиепископията	 е	 била	 и	
свобода	 за	 народа.	 Както	
е	било	някога,	така,	за	съ-
жаление,	е	и	днес:	който	е	
признал	църквата,	признал	
е	 и	 народа	 ни,	 и	 който	 е	
отрекъл	 църквата,	 отрекъл	
е	и	нашия	народ,	и	всичко	

ДВЕРИ НА 
ПРАВОСЛАВИЕТО

ДЯКОН ИВАН ИВАНОВ  

	 Тази	 година	 чествани-
ята,	 посветени	на	просве-
тителското	 дело	 и	 дипло-
матическата	 мисия	 на	 св.	
братя	 Кирил	 и	 Методий,	
бяха	 отбелязани	 тради-
ционно	 с	 молебен	 в	 ба-
зиликата	 „Сан	 Клементе“	
в	 Рим	 и	 посещение	 на	
делегация	 от	 държавни	 и	
църковни	 представители	
във	Ватикана.	
	 След	 миналогодишния	
пропуск	 в	 протокола	 на	
президента	 за	 посещение	
при	 папата,	 тази	 година	
традицията	 беше	 възста-
новена	 и	 в	 делегацията,	
водена	 от	 премиера	 Бой-
ко	Борисов,	беше	включен	
Западно-	 и	 Средноевро-
пейският	 митрополит	 Ан-
тоний	и	представителят	на	
Римокатолическата	църква	
свещ.	Петко	Вълов.
	 В	празничните	събития	
взеха	 участие	 и	 членове	
на	 академичната	 общност,	
и	 дейци	 на	 културата	 в	

България:	 министърът	 на	
културата	 Боил	 Банов,	
ректорът	на	Великотърнов-
ския	 университет	 „Св.	Св.	
Кирил	 и	 Методий“	 Христо	
Бонджолов,	директорът	на	
Софийската	 филхармония	
Найден	Тодоров	и	Теодоси	
Теодосиев,	ръководител	на	
Националната	 школа	 по	
приложна	математика.
	 Поклонението	при	гро-
ба	 на	 Св.	 Кирил	 в	 бази-
ликата	 „Сан	 Клементе“	 се	
проведе	 заедно	 с	 делега-
цията	на	Република	Маке-
дония,	 водена	 от	 минис-
тър-председателя	 Зоран	
Заев	 и	 представители	 на	
МПЦ	 –	 митрополитът	 за	
Европа	 Пимен,	 Куманов-
ски	 и	 Осоговски	 митро-
полит	 Йосиф	 и	 Тетовски	
и	 Гостиварски	 митрополит	
Йосиф.
	 По	покана	на	митропо-
лит	Антоний	в	празничните	
богослужения	 в	 Рим	 взе	
участие	 и	 Старозагорски-
ят	 митрополит	 Киприан.	
Двамата	владици	оглавиха	
молебена	 при	 гроба	 на	
Св.	Кирил	в	църквата	„Сан	

Клементе“.	 След	 молебе-
на	митрополит	Антоний	се	
обърна	 към	 двете	 деле-
гации	 с	 кратко	 слово,	 в	
което	 подчерта	 общозна-
чимото	 за	 всички	 българи	
дело	 на	 Св.	 Братя,	 което	
свързва	 българския	 народ	
в	 едно	 цяло,	 независимо	

от	 разделящите	 ни	 днес	
политически	граници.
	 След	 молебена,	 отслу-
жен	 от	 митрополитите	 на	
БПЦ,	 такъв	 направиха	 и	
представителите	 на	 МПЦ.	
Двете	 делегации	 посетиха	
и	 раннохристиянската	 ба-
зилика	 „Санта	 Мария	 Ма-

джоре“,	където	папа	Адри-
ан	 ІІ	 благославя	 новопре-
ведените	славянски	книги.
	 На	 24	 май	 българска-
та	делегация	поднесе	цве-
тя	 на	 паметника	 на	 Иван	
Вазов	 в	 Рим	 и	 присъст-
ва	 на	 традиционния	 вече	
молебен	 за	 българския	

народ,	 отслужен	 от	 мит-
рополит	Антоний	 и	 митро-
полит	 Киприан	 в	 храма	
„Св.	 Павел	 ала	 Регола“,	
предоставен	 от	 Римския	
викариат	 на	 Българската	
православна	църковна	об-
щина	в	Рим.
	 След	 молебена	 митро-
полит	 Антоний	 подари	 на	
премиера	 Борисов	 икона	
на	 Иисус	 Христос	 и	 му	
благодари	 за	 доброто	 от-
ношение	 и	 подкрепа	 за	
БПЦ	 в	 страната	 и	 извън	
нея.	 Владиката	 отбеляза,	
че	 министър-председате-
лят	винаги	показва	уваже-
ние	към	църковната	инсти-
туция	и	това	е	направил	и	
сега,	включвайки	в	делега-
цията	си	представители	на	
БПЦ	и	Римокатолическата	
църква.
	 Митрополит	 Антоний	
поднесе	 подарък	 и	 на	ма-
кедонския	 премиер	 Зоран	
Заев.	 Той	 получи	 от	 вла-
диката	 икона	 на	 Св.	 Бра-
тя.	Архиереят	подчерта,	 че	
подобно	 на	 славянските	
просветители,	 и	 нашите	
два	братски	народа	са	дъл-

боко	свързани.	Ние	споде-
ляме	 обща	 вяра,	 история,	
култура	 и	 ценности,	 чиито	
корени	са	назад	във	веко-
вете,	подчерта	владиката.
	 На	 25	 май	 премиер-
ът	 Бойко	 Борисов	 и	 во-
дената	 от	 него	 делегация	
беше	 на	 аудиенция	 при	
папа	 Франциск.	 На	 сре-
щата	 присъстваха	 Запад-
но-	и	Средноевропейският	
митрополит	Антоний,	 Боил	
Банов	 –	министър	 на	 кул-
турата,	 Кирил	 Топалов	 –	
извънреден	и	пълномощен	
посланик	на	България	при	
Светия	 Престол,	 предста-
вители	на	правителството,	
общественици,	 дейци	 на	
академичната	общност.
	 Папата	получи	подаръ-
ци	 от	 българската	 делега-
ция	 –	 копие	 на	 Четверое-
вангелието	 на	 цар	 Иван	
Александър,	 картина	 на	
художника	 Павел	 Митков	
с	образа	на	Св.	Йоан	Рил-
ски	и	33	корена	маслодай-
ни	 рози	 от	 Казанлъшко.	
Розите	ще	бъдат	насадени	
до	 витошките	 морени	 в	
градините	на	Ватикана.

Бълãарñка è макеäîíñка äелеãацèя чеñтваха 24 май в Рèм

„Дверè” чеñтва 13 ãîäèíè îт ñъзäаваíетî ñè

В Неäелята íа вñèчкè ñветèè ще ñе прîвеäе 
Съáîр íа íай-млаäèте четцè, певцè è 
ñвещîíîñцè в Сîфèйñката епархèя

Акцеíтè в îфèцèалíèте ñлîва пî ñлучай чеñтваíетî 
íа Охрèäñката архèепèñкîпèя в Макеäîíèя

наше	македонско“.

ДВЕРИ НА 
ПРАВОСЛАВИЕТО

	 Вселенската	 патри-
аршия	 реши	 да	 разгледа	
молбата	 на	 Македонска-
та	православна	църква	за	
възстановяване	 на	 кано-
ничността	 и	 признаване	
на	 нейната	 автокефалия	
–	 това	 е	 станало	 вчера	
на	 редовното	 заседание	
на	 Св.	 Синод	 във	 Фенер.	
Писмо	 с	 такава	 молба	 е	
изпратил	 и	 македонски-
ят	 премиер	 Зоран	 Заев.	
Официалното	 съобщение	
на	 Вселенска	 патриар-
шия	 гласи:	 „Светият	 Си-
нод,	 който	 днес	 се	 събра	
под	 председателството	 на	

Негово	 Всесветейшество,	
разгледа	молбата	на	схиз-
матичната	 църква	 в	 Ско-
пие,	 подкрепена	 и	 чрез	
писмо	 на	 министър-пред-
седателя	на	FYROM	г-н	Зо-
ран	 Заев,	 за	 издигане	 от	
страна	 на	 Вселенска	 пат-
риаршия	на	иницитиатива-
та	за	възвръщане	на	кано-
ничността	 на	 тази	 църква	
под	 името	 Охридска	 ар-
хиепископия,	и	реши	да	я	
приеме	 и	 да	 извърши	 не-
обходимото	 при	 спазване	
на	 непроменимите	 опре-
деления	на	историко-кано-
ничните	 права	 и	 предим-
ства	 на	 първопрестолната	
Вселенска	патриаршия“.

Макеäîíèя пîèñка 
църкîвíа автîкефалèя îт 
Вñелеíñка патрèаршèя
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НАПИСАНА ОТ ПРОТ. ГЕОРГИ 
ЗАВЕРШИНСКИ

ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
	 Човек	 живее	 в	 материален	 свят,	
т.	 е.	 във	 времето	 и	 пространството,	
които	 за	 това	 са	 и	 били	 сътворени.	
Пространството	 и	 времето	 възникват	
заедно	 с	 материята,	 която,	 по	 опре-
делението	на	съвременната	физика,	е	
всеобщност	 от	 динамични	 неопреде-
лени	 активни	 отношения.	 Както	 пише	
Ричард	Фейнман	-	нобелов	лауреат	от	
1965	 г.	 в	областта	на	физиката,	 „при-
родата	ни	позволява	да	изчисляваме	
само	 вероятностите…	 и	 начинът	 на	
нейното	 описание	 като	 цяло	 остава	
непостижим	за	нас”.[1]
	 Научните	постижения	от	XIX	и	XX	
век	провокират	философите	да	разра-
ботват	нови	подходи	в	метафизиката,	
която	не	може	вече	да	бъде	разглеж-
дана	 извън	 физиката	 и	 да	 бъде	 във	
висше	 положение	 спрямо	 нея.	 Сега	
метафизиката	 и	 физиката	 трябва	 да	
бъдат	описвани	заедно,	като	части	на	
едно	цяло.	Неортодоксалната	методо-
логия	 и	 апофатичният	 език	 на	 пост-
нютоновата	 наука	 тук	 ни	 дава	 нов	
подход	 –	 началото	 на	метафизичното	
разширяване	на	физиката.	Човекът	не	
може	 да	 остава	 вече	 неутрален	 на-
блюдател	на	природата	и	това,	което	
преди	 изглеждаше	 непоклатимо	 като	
обективно	 знание,	 на	 практика	 става	
непостижимо.	 Невъзможно	 е	 да	 се	
наблюдават	 и	 описват	 физическите	
явления,	 без	 да	 се	 оказва	 въздейст-
вие	върху	тях.
	 Според	 квантовата	 теория	 нито	
един	 физически	 обект	 не	 може	 да	
бъде	 наблюдаван,	 а	 параметрите	 му	
измервани,	без	с	това	да	му	се	окаже	
въздействие,	 а	 затова	 и	 ролята	 на	
наблюдателя	е	решаваща	за	разбира-
нето	на	физическите	процеси.	Факти-
чески	тя	е	толкова	решаваща,	че	това	
е	довело	някои	до	вярата	в	човешкия	
разум	 като	 единствена	 реалност,	 до-
като	в	същото	време	всичко	останало,	
включително	 физически	 осезаемият	
свят,	е	просто	илюзия.[2]
	 Творецът	 въздейства	 на	 Своето	
творение	просто	с	това,	че	го	наблю-
дава,	и	това	е	една	от	онези	възмож-
ности,	благодарение	на	които	възник-
ват	 отношенията	 ни	 с	 Него.	 Можем	
да	 предположим,	 че	 в	 относителния	
характер	 на	 сътворената	 материя	 се	
проявяват	своеобразни	следи	или	от-
печатъци,	 троични	 отношения,	 присъ-
щи	на	Самия	Творец.	Ние	се	оказваме	
способни	да	наблюдаваме	тези	следи	
(vestigium	 trinitatis)	чрез	метафизиката	
на	 човешките	 отношения	 (към	 този	
въпрос	 ще	 се	 върнем	 по-късно	 тук).	
Може	 даже	 да	 се	 съпостави	 относи-
телният	характер	на	материята	с	меж-
дуличностните	човешки	отношения.
	 Когато	 говорим	 за	 отношенията	 в	
квантовата	механика,	ние	имаме	пред-
вид	една	своеобразна	корелация-рефе-
ренция-координация,	чийто	характер	е	
непредсказуем,	но	която	е	вероятна	и	
възможна	и	може	да	се	сравни	само	
с	 динамичната	 свобода	 на	 междулич-
ностните	 човешки	 отношения.	 Кван-
товата	 механика	 стигна	 дотам,	 че	 да	
утвърждава	 вероятностния	 характер	
„в	самата	природа	на	нещата”,	който…	
определя	 зададения	 способ	 на	 битие	
на	физическата	реалност.[3]
	 Материята	 е	 с	 вероятностен	 ха-
рактер,	 което	 може	 да	 се	 разглеж-
да	 като	 отпечатък	 от	 божествената	
следа,	 която	 е	 невъзможно	 да	 се	
прояви	 при	 чисто	 обективния	 под-
ход	 към	 изучаването	 на	 материята.	
Може	да	се	говори	само	в	термините	
на	 вероятността,	 когато	 се	 опитваме	
да	 разпознаем	 vestigium	 trinitatis	 във	
вътрешното	 състояние	 на	 материя-
та,	 доколкото	 –	 заедно	 с	 известните	
отношения	 –	 винаги	 съществуват	 и	
такива,	 които	 не	може	да	 се	опишат	
и	за	които	е	невъзможно	да	се	каже	
нещо	 определено.	 За	 реалната	 мате-
рия	и	реалните	физически	процеси	не	
съществува	обективна	теория,	отчита-
ща	 тези	 отношения.	 Затова	 реалните	
наблюдения	ще	бъдат	винаги	различни	
от	 теоретичната	 прогноза.	 Предста-
вите	в	съвременната	физика	за	отно-
сителния	 характер	 на	 материята	 ни	
водят	към	мисълта,	че	макар	и	в	чисто	
практичен	 план	 добре	 разработените	
обективни	 теории	 и	 подходи	 напълно	
да	 отговарят	 на	 реалността	 в	 този	
свят,	всеки	опит	за	напълно	адекватно	
описание	на	сътворения	свят	без	Бога	
обаче,	 пребиваващ	 в	 отношенията	
вътре	 в	 самия	 себе	 си,	 остава	 без-
плоден.	Бог	продължава	да	е	Първоп-
ричината	на	този	свят	именно	в	този	
смисъл,	че	в	идеалното	състояние	вся-
ко	отношение	в	сътворения	свят	носи	
отпечатъка	 на	 вечните	 отношения	 на	
Самия	Бог	Троица.
	 Наблюдението	 винаги	 означа-
ва	 влизане	 в	 отношение,	 а	 значи	 и	
формиране	 на	 структура	 на	 връзка	
с	 материята.	Тя	 може	 да	 е	 различна	

за	 различните	 наблюдатели,	 но	 вза-
имното	 разбиране	 между	 самите	 тях	
потвърждава,	 че	 тяхната	 обща	 ориен-
тация	в	посока	към	материалния	обект	
вече	 по	 някакъв	 начин	 е	 образувана.	
Ако	 наблюдателят	 организира	 своето	
изследване	на	материята	по	такъв	на-
чин,	че	да	разбере	как	Самият	Творец	
съотнася	 Себе	 си	 към	 света,	 тогава	
следата	 на	 Създателя	 може	 да	 бъде	
проявена	 в	 относителния	 характер	 на	
материята.	 И	 обратно:	 в	 търсене	 на	
взаимни	 връзки	 вътре	 в	 материята	
може	 да	 се	 достигне	 до	 познание	 на	
божествения	план	или	замисъл	за	нея.
	 Наблюдението	 формира	 свой	
обект,	 който	 се	 определя	 като	 нещо	
наблюдавано	 само	 според	 формата	
на	експерименталното	въздействие	на	
наблюдателя.	 Това	 не	 е	 субективно-
обективно	 отношение,	 а	 отношение	
като	 такова	 –	 свободна	 реакция	 на	
наблюдавания	предмет	на	осъществя-
ваното	над	него	наблюдение.[4]
	 Бихме	 разбрали	 относителния	 ха-
рактер	 на	 наблюдението,	 ако	 напри-
мер	изходим	от	корпусколярно-вълно-
вия	дуализъм	на	квантовата	теория,[5]	
която	 може	 да	 се	 сравни	 например	
с	 двойствеността	 душа-тяло.	 В	 ми-
кросвета,	 според	 квантовата	 теория,	
елементарните	частици	като	електрон	
или	 протон	 проявяват	 себе	 си	 или	
като	частица,	или	като	вълна	–	в	за-
висимост	от	избрания	вид	физически	
експеримент.	„Частицата	е	животно	от	
съвсем	 друг	 вид	 в	 сравнение	 с	 въл-
ната.	Тя	е	малка	бучка	концентрирано	
вещество,	докато	вълната	е	безформе-
на	възбуда,	която	възниква	и	разпрос-
транявайки	се,	избледнява.	Как	може	
нещо	да	бъде	едновременно	и	двете?	
Те	трябва	да	се	допълват	взаимно”.[6]
	 В	 по-широк	 смисъл	 този	 физико-
метафизичен	 дуализъм,	 или	 компли-
ментарност,	характеризира	даже	тези	
отношения,	 които	 се	 проявяват	 на	
съвсем	друго	равнище.	Как	така	Биб-
лията	e	едновременно	и	откровение,	и	
набор	от	букви	и	думи,	или	човешкото	
сърце	 –	 и	 средоточие	 на	 любовта,	 и	
кръвен	център	в	тялото	на	човека?
	 Корпускулярно-вълновият	 дуали-
зъм	 представлява	 разновидност	 на	
дихотомията	от	типа	software-hardware.	
Корпускулярният	 аспект	 е	 все	 едно	
hardware	–	образът	на	атомите,	които	
напомнят	 на	 „бързащи	малки	 топчен-
ца”.	Вълновият	аспект	съответства	на	
software	 –	 интелекта	 или	 информаци-
ята	 –	 така,	 както	 квантовата	 вълна	
се	 различава	 от	 вълните	 от	 всеки	
друг	 вид.	 „Това	 е	 вълна,	 която	 носи	
информация	или	знание	за	предмета,	
но	не	се	отнася	към	нищо	веществено	
или	 физическо	 от	 типа	 на	 вълната.	
Тя	 ни	 съобщава	 онова,	 което	 може	
да	 бъде	 известно	 за	 атома,	 но	 не	 е	
самият	атом.	Това	е	вероятностна	въл-
на,	която	ни	казва	къде	е	очакваното	
местонахождение	на	даден	атом	и	ка-
къв	е	шансът	той	да	има	определени	
физични	 свойства,	 например	 въртящ	
момент	 или	 енергия.	 По	 този	 начин	
подобна	 вълна	 включва	 присъщата	
неопределеност	 и	 непредсказуемост	
на	квантовия	фактор”.[7]
	 По-широко	разбран,	принципът	на	
корпускулярно-вълновия	 дуализъм	 е	
отразен,	 например,	 в	 съотношение-
то	 на	 предмета	 с	 неговата	 идея	 или	
логос.	 Размишлявайки	 по-дълбоко,	
може	 даже	 да	 говорим	 за	 подобно	
съотношение	 между	 творящия	 Логос	
и	 сътворената	 материя.	 Вълната	 на	
информация	 или	 на	 знание	 включва	
в	себе	си	всичко,	което	е	необходимо	
да	 се	 знае,	 за	 да	 се	 опишат,	 напри-
мер,	специфичните	параметри	на	еле-
ментарните	 частици.	 По	 такъв	 начин	
тази	вълна	установява	съотношението	
на	материалната	частица	с	останалия	
свят.	Тъкмо	в	дуализма	се	наблюдава	

относителният	принцип	на	цялото	тво-
рение	като	следа,	оставена	от	неговия	
Творец.
	 Обикновено	 казваме,	 че	 материя-
та	съществува	в	пространството	и	във	
времето.	 Но	 теорията	 на	 относител-
ността	 променя	 революционно	 този	
подход.	Пространството	и	времето	не	
съществуват	 независимо	 от	 матери-
ята!	Те	 са	 нейни	 производни	 –	 след-
ствие	от	материалността	на	това,	кое-
то	съществува.	Следователно	и	всеки	
въпрос	 за	 факта	 на	 битието	 като	
такова,	т.	е.	на	онтологията	или	мета-
физиката,	 трябва	 да	 бъде	 освободен	
от	каквато	и	да	е	асоциация	с	идеите	
за	 пространство	 и	 време.	 Въпросът	
за	това	какво	е	битието	в	смисъла	на	
самия	факт	на	неговото	наличие	(пре-
ди	 разглеждането	 на	 материалност-
та	 като	 образ	 на	 битието)	 изключва	
даже	 подтекста	 за	 пространство	 и	
време,	 възникващи	 само	 във	 връзка	
с	необходимостта	да	се	определят	ко-
ординатите	на	конкретния	материален	
обект,	 чието	 състояние	 изследваме.	
Потвърждение	 за	 това	 намираме	 в	
съвременната	теория	за	произхода	на	
вселената,	 носеща	 наименованието	
Голям	взрив	(Big	Bang)	–	разширяване	
на	цялото	вселенско	вещество	и	цяла-
та	 енергия,	 първоначално	 съсредото-
чени	в	свръхкомпресирано	състояние.	
Преди	този	взрив	няма	пространство,	
тъй	 като	 извън	 границите	 на	 това	
състояние	 няма	 нищо.	 Няма	 никакви	
преди	 и	 къде	 по	 отношение	 на	 пър-
воначалното	 състояние	 на	 вселената.	
Изключението	 е	 само	 по	 себе	 си	
твърдение	на	физиката,	което	„е	чисто	
метафизична	 концепция,	 изключваща	
понятията	преди	и	после	и	е	свободна	
от	пространствена	локализация.	Така-
ва	концепция	може	да	отрича	предпо-
ложението	 за	 вече	 налично	 битие,	 а	
може	 и	 да	 го	 приема.	 Съвременната	
физика	се	придържа	към	второто”.[8]
	 Ако	 в	 битието	 като	 такова	 няма	
пространство	 и	 време,	 какво	 има	
там?	Отговорът	може	да	се	крие	в	на-
шето	предположение	за	божествената	
следа.	В	битието	като	такова	същест-
вува	отношение,	 което	 го	организира	
и	 подготвя	 за	 появата	 на	 материята,	
на	пространството	и	на	времето,	пре-
бивавайки	 само	 по	 себе	 си	 извън	
техните	 граници.	 Отношението	 носи	
върху	 себе	 си	 vestigium	 trinitatis	 пре-
ди	 съществуването	 на	 материята	 в	
пространството	 и	 времето,	 макар	 че	
никакво	преди	все	още	не	съществу-
ва,	а	има	само	някакво	очакване	или	
предвкусване	 на	 това,	 че	 по	 някакъв	
начин	ще	се	появи	оформена	материя.	
„В	начало	Бог	сътвори	небето	и	земя-
та.	А	 земята	 беше	 безвидна	 и	 пуста;	
тъмнина	се	разстилаше	над	бездната,	
и	 Дух	 Божий	 се	 носеше	 над	 водата”	
(Бит.	1:1-2).	В	кн.	Битие	се	говори	точ-
но	за	това	очакване,	когато	материята	
още	не	е	оформена,	земята	е	безвид-
на	и	пуста,	а	небето	още	с	нищо	не	е	
осветено	–	то	е	тъмнина	над	бездната,	
но	Божият	Дух,	Носител	на	божестве-
ните	отношения,	пребивава	над	вода-
та,	като	начатък	на	всяко	битие.	Няма	
форма,	няма	пространство	и	време,	а	
следователно	 и	 закони,	 формиращи	
материята.	 Има	 само	 очакване	 за	
установяване	 на	 отношенията	 между	
сътвореното	 небе	 и	 земята.	 Безфор-
мената	материя	–	земя,	се	различава	
от	 сътворената,	 но	 не	 осветена	 ду-
ховна	реалност	 –	небе,	и	по	някакъв	
начин	чрез	водата	се	очаква	началото	
на	 тяхното	 взаимодействие.	 Движе-
нието	 на	 Духа,	 привеждайки	 водата	
в	движение	 (срв.	Йоан	5:4),	 носи	бо-
жествената	 следа	 –	 освещавайки	 не-
бето	(Бит.	1:3)	и	формира	земята	(Бит.	
1:6),	 като	 установява	 отношенията	 по	
образа	на	тези	отношения,	които	има	
Творецът	Сам	в	Себе	си.
	 Очакването	 като	 такова	 е	 начало	
на	отношенията,	носещи	свои	закони,	
според	 които	 ще	 бъде	 формирана	
материята.	 Засега	 няма	 нищо	 друго,	
и	божествената	следа	носи	в	себе	си	
хармонията	 на	 отношенията	 между	
земното	 и	 небесното,	 а	 не	 тяхното	
противопоставяне.	„Рече	Бог:	да	бъде	
светлина.	И	биде	светлина.	Видя	Бог,	
че	светлината	е	добро	нещо,	и	отдели	
Бог	 светлината	 от	 тъмнината”	 (Бит.	
1:3-4).	Светлината	разкрива	за	творе-
нието	vestigium	trinitatis	и	така	внася	в	
него	 хармония.	 Отсъствието	 на	 свет-
лина	се	нарича	тъмнина,	в	която	няма	
никаква	 божествена	 следа,	 защото	
тя	е	отделена	от	светлината.	Колкото	
повече	светлината	се	излива	над	зе-
мята,	толкова	повече	тя	се	освещава	
и	все	по-ясна	става	следата	на	троич-
ните	отношения	в	нея	и	нейната	връз-
ка	с	Твореца.	Небесата	са	изпълнени	
със	светлина	и	нямат	никаква	тъмни-
на,	 и	 затова	 отношенията	 с	 Бога	 тук	
са	 явни	 и	 неповредени.	 Разделянето	
между	 светлината	 и	 тъмнината	 озна-
чава	също	 така,	 че	остава	непросве-
тена	 част	 от	 материята,	 отношенията	

с	 която	 Бог	 още	 не	 е	 установил.	Тук	
очакването	 може	 да	 има	 място	 в	
смисъла,	че	част	от	творението	очак-
ва	 своето	 просвещение	 чрез	 човека,	
който	в	сътрудничество	с	Твореца	раз-
крива	 божествената	 следа	 в	 цялото	
творение.	Цялото	творение	е	трябвало	
да	бъде	просветено	със	светлината	на	
богочовешките	 отношения,	 подобни	
на	 отношенията	 на	 Бога	 в	 Себе	 си.	
Липсата	на	ясно	виждане	на	vestigium	
trinitatis	 в	 творението	 означава	 само,	
че	пълнотата	на	отношенията	на	чове-
ка	и	Бога	все	още	не	е	настъпила.
	 От	гореказаното	можем	да	напра-
вим	извода,	че	съотношението	между	
физиката	 и	 метафизиката	 трябва	 да	
бъде	 преразгледано	 в	 светлината	 на	
съвременните	научни	открития	и	въз-
никналите	 на	 тяхната	 основа	 теории.	
Физиката	 привежда	 данни,	 които	 оп-
ределят	 Големия	 взрив	 като	 изходно	
събитие,	 дало	 начало	 на	 вселената,	
в	която	ние	живеем	сега.	Тези	данни	
позволяват	 да	 се	 говори	 за	 превъз-
хождането	 на	 границите	 на	 физи-
ческия	 свят	 като	 за	 метафизическо	
разширение	на	физиката.
	 И	условията	за	Големия	взрив	(слу-
чаен	или	преднамерен)	като	образува-
що	 вселената	 събитие,	 и	 извънпрос-
транствените	 и	 извънвремеви	 коорди-
нати	 на	 началото	 на	 пространството	
и	 времето	 са	 определени	 и	 затова	
екзистенциални	 факти,	 принципи	 на	
същинската	уникалност,	които	не	изис-
кват	въвличането	на	материалността	в	
определянето	на	своето	битие.[9]
	 „Законите	на	науката	не	познават	
разлика	между	минало	и	бъдеще”.[10]	
Електронът	може	да	се	премества	об-
ратно	във	времето	и	да	образува	поз-
итрон,	явявайки	се	еднакво	съществу-
ващ	и	тогава,	когато	той	се	премества	
напред	 във	 времето.	 Фотонът	 пък	
може	 едновременно	 да	 преминава	
през	двете	 граници	на	поляризатора,	
изпразвайки	 от	 съдържание	 въпро-
са	 къде,	 но	 оставайки	 видимо	 съ-
ществуващ.	 Отношението	 в	 двойката	
електрон-позитрон	 определя	 тяхното	
съществуване	 без	 пространствени	 и	
времеви	 граници.	А	 това	 навежда	 на	
мисълта	за	сравнение	на	отношенията	
им	с	божествената	следа	в	материята	
или	с	онова	очакване	на	формирането	
й,	 за	 което	 говорихме	по-горе.	Мате-
рията	тук	се	представя	в	абстрактна,	
извънпространствена	и	извънвремева	
форма.
	 Когато	преместващият	се	обратно	
във	 времето	 електрон	 бива	 наблю-
даван	 във	 времето,	 течащо	 напред,	
той	представлява	обикновен	електрон,	
освен	 че,	 да	 кажем,	 спрямо	 нор-
малните	 електрони	 има	 положителен	
заряд…	Затова	и	се	нарича	позитрон.	
В	отношение	към	собствения	електрон	
позитронът	е	частица-сестра,	която	ни	
дава	 примера	 за	 античастица.	 Това	
е	 общо	 явление.	 Всяка	 елементарна	
частица	 в	 природата	 има	 амплитуда	
на	 движение	 обратно	 във	 времето	
и	 следователно	 и	 своя	 античасти-
ца.	Когато	 елементарната	 частица	 се	
сблъсква	 със	 своята	 античастица,	 те	
се	анихилират	и	образуват	други	час-
тици	 (за	 анихилиращите	 се	 електрон	
и	позитрон	това,	по	правило,	са	един	
или	 два	 фотона).	 А	 какво	 е	 фотон?	
Обикновено	те	не	се	променят	в	про-
цеса	на	шестване	назад	във	времето…	
и	затова	фотонът	е	всъщност	собстве-
ната	си	античастица.[11]
	 Р.	 Файнман	 смята	 двойствеността	
на	елементарните	частици	за	общо	яв-
ление,	 определящо	 нещо	 специфично	
за	вътрешното	състояние	на	материята	
като	цяло.	За	физиците	движението	на-
зад	във	времето	е	станало	необходим	
аргумент,	 обясняващ	 състоянието	 на	
материята.	За	тези,	които	се	занимават	
с	метафизика,	такава	определяща	роля	
е	 призвано	 да	 играе	 отношението.	То	
е	 онова,	 което	 обяснява	 съществува-
нето	на	двойките	електрон-позитрон	и	
процеса,	в	резултат	от	който	се	ражда	
фотон.	Третата	частица,	пораждаща	се	
в	резултат	от	анихилацията	на	частица	
и	 античастица,	 ни	 дава	 възможността	
да	опишем	какво	е	било	отношението,	
което	са	имали	те	помежду	си.	Заедно	
с	физиците	можем	да	си	представим,	
че	 триадата	 на	 тези	 отношения	 е	 об-
щата	 за	 всички	 сътворена	 материя.	
Процесът	 на	 анихилация	 се	 случва	
извън	времето	и	извън	пространството	
и	затова	отношението	частица-античас-
тица	преди	анихилацията	вече	е	обра-
зуващо	или	творящо,	преди	творението	
да	 придобие	 своята	 форма.	Творящи-
ят	 Логос	 характеризира	 отношението,	
което	вече	е	представено	във	все	още	
неоформената	 материя.	 Подобно	 на	
троичното	отношение	между	Логоса	и	
безформената	земя,	както	може	да	се	
заключи	от	Глава	1	на	кн.	Битие,	вече	
може	да	съществува,	макар	пълнотата	
и	 съвършенството	 на	 това	 отношение	
да	разкрива	сътвореното	небе.
	 Сътворената	материя	става	образ,	

в	 който	 като	 в	 огледало	 се	 отразя-
ва	 красотата	 и	 съвършенството	 на	
Твореца,	 докато	 тази	 материя	 има	
непосредствено	 отношение	 с	 Него.	
Красотата	 по	 природа	 е	 творческа	 и	
подбуждаща	 към	 творчество	 и	 сле-
дователно	 е	 относителна	 категория.	
Тя	се	разкрива	в	безличностната	ма-
терия	 чрез	 изобразяване	 на	 лично-
стното	 отношение.	 Не	 може	 да	 бъде	
постигната	 само	 по	 обективен	 или	
т.	 нар.	 научен	 път,	 но	 процесът	 на	
осъзнаване	на	красотата	може	да	се	
представи	 с	 помощта	 на	 примера	 с	
възприемането	на	произведенията	на	
изкуството.
	 Научният	 подход	 към	 изкуството	
не	може	да	даде	представа	за	онова	
отношение	 към	 него,	 което	 би	 позво-
лило	 да	 се	 разпознае	 принципът	 на	
личностната	 другост	 и	 на	 неповтори-
мостта	 на	 творящата	 личност.	 Може	
би	 научният	 подход	 ни	 казва	 нещо	
за	 наличието	 на	 самия	 принцип	 на	
личностна	 другост,	 проявяваща	 се	 в	
произведенията	 на	 изкуството	 или	 по	
някакъв	 начин	 апелираща	 към	 този	
принцип,	но	той	никога	не	ще	позволи	
в	него	да	се	проникне	чрез	акт	на	по-
знание.	Знанието	за	личностна	другост	
се	дава	само	в	опита	на	отношенията.
[12]
	 Откровението	 или	 опитът	 на	 тро-
ичната	 следа	 в	 сътворената	 материя	
ни	 дава	 истинското	 усещане	 за	 лич-
ностна	 другост	 на	 Бога	 и	 Неговия	
творящ	промисъл,	макар	че	както	вече	
казахме,	 съвършенството	 и	 пълнотата	
на	 тази	 другост	 се	 разкриват	 само	
в	 тези	 отношения,	 които	 са	 присъщи	
на	 небето.	 Но	 само	 заедно	 небето	 и	
земята	са	пълни	с	Твоята	слава.	Сътво-
рените	небе	и	земя	откриват	красотата	
и	 славата	 на	 троичните	 отношения,	
взаимно	допълвайки	се:	небесата	като	
творящ	относителен	принцип,	а	земята	
–	 като	 реализирани	 творчески	 отно-
шения.	 Във	 вече	 приведения	 пример	
от	 областта	 на	 квантовата	 механика	
извънпространствената-извънвремева	
анихилация	на	частицата	и	античасти-
цата	 се	 промъква	 през	 границата	 на	
класическата	физика,	като	се	простира	
до	метафизичната	 реалност	 на	 творя-
щите	 отношения.	 Триадологичният	 от-
носителен	принцип	чрез	своята	реали-
зация	в	безличната	материя	става	сво-
еобразно	откровение,	в	което	може	да	
се	различи	характерът	на	личностните	
троични	 отношения	 на	 Твореца	 –	 на	
Бога	 Троица.	 Личностното	 отношение	
може	да	се	състои	само	ако	има	друг,	
към	когото	то	е	обърнато.	Личностната	
другост	поражда	отношение	и	обратно,	
личностните	 отношения	 разкриват	 и	
допълват	 другостта.	 Цялата	 пълнота	 и	
смисъл	на	личностната	другост	се	да-
ват	на	човека	в	неговите	отношения	с	
Бога	и	се	възприемат	единствено	чрез	
тях.	На	сътворения	в	безличния	свят	и	
заедно	с	него	човек	е	дадена	възмож-
ност	 да	 влезе	 в	 отношение	 с	Творе-
ца	 чрез	 отношенията	 със	 сътворения	
свят,	 чрез	 които	може	да	 се	разкрие	
личностната	 другост	 на	 Бога	 Троица.	
Бог	 може	 и	 да	 извика	 към	 човека	 в	
тварния	 безличностен	 свят	 (срв.	 Лука	
19:40)	 –	 да	 си	 припомним,	 например,	
Валаамовата	 ослица	 (Чис.	 22:21-34).	
Но	този	особен	начин	става	явен	чрез	
троичната	следа	в	материята	на	света.	
Може	да	се	каже,	че	личностният	и	от-
носителен	образ	на	битието	на	човека	
се	подразбира	в	неговото	сътворяване	
по	 образ	 и	 по	 подобие	Божие.	Както	
обаче	вече	казахме,	пълнотата	на	тези	
отношения	 се	 достига	 единствено	 на	
небесата,	 където	 тяхното	 подобие	 с	
отношенията	на	Троицата	се	проявява	
в	цялата	достъпна	за	човека	пълнота	и	
съвършенство.
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 - за какво си говори-
хте с Вашата колежка от 
Белгия?
	 -	 Освен	 че	 си	 гово-
рихме	 за	 организация	 на	
здравеопазването,	 гово-
рихме	 и	 за	 графици,	 щат,	
осигуреност	 с	 персонал.	
Всеки	обяд	от	12	до	13,30	
часа	 колежката	 предста-
вяше	 свои	 презентации	
основно	 по	 въпроси	 на	
болничната	хигиена	и	пре-
венцията	 на	 инфекции,	
свързани	 с	 медицинското	
обслужване.
 - Габровски сестри, 
които са били на специа-
лизация в Аалст, разказ-
ват, че там една медицин-
ска сестра се грижи за 
много по-малко болни, 
отколкото при нас. При 
този недостиг на меди-
цински сестри у нас има 
ли нещо, което можете 
да приложите от техния 
опит?
	 -	 Голямата	 медицина	
и	 добрите	 здравни	 грижи	
се	 осъществяват	 с	 много	
пари	 и	 с	 много	 хора.	 Не-
щата	 в	 Белгия	 и	 при	 нас	
са	коренно	различни.	При	
тях	няма	лимити	и	ограни-

чения	 на	 дейността.	 Една	
сестра	се	грижи	за	двама,	
максимум	за	трима	болни.	
Ето	 и	 няколко	 сравнител-
ни	 статистически	 данни.	
Там	 на	 940	 легла	 паци-
ентите	 се	 обслужват	 от	
2000	 медицински	 специа-
листи.	 За	 сравнение	 –	 у	
нас	на	330	легла	се	падат	
260	сестри.	При	тях	има	и	
друг	плюс,	продиктуван	от	
финансовата	 възможност	
на	 болницата	 и	 от	 жела-
нието	 пациентът	 да	 бъде	
обгрижван	 максимално	
добре.	При	тях	няма	сани-
тари	 навсякъде,	 а	 само	 в	
Спешно,	в	Реанимация	и	в	
Операционна.	В	останали-
те	отделения	почистване	и	
дезинфекция	се	извършват	
от	външна	фирма.	Отделно	
грижи	 за	 пациента	 като	
къпане,	 частичен	 тоалет,	
преобличане	се	извършват	
от	 служители,	 които	 имат	
само	 такива	 задължения.	
Така	 на	 практика	 голяма-
та	 гвардия	 от	 2000	 спе-
циалисти	 извършва	 само	
пряката	 медицинска	 гри-
жа	за	пациента.	Там	няма	
леко	болен	и	тежко	болен.	
Всеки	пациент	се	обслуж-

ва	 от	 главата	 до	 петите	
и	 всяко	 нещо	 е	 пипнато,	
проверено.	 На	 тях	 им	 е	
много	 интересно	 как	 ние	
се	 грижим	само	за	 тежко	
болните.	 И	 там	 има	 при-
дружители.	Право	на	паци-
ента	е	да	бъде	посещаван	
и	 обгрижван	 от	 близките	
си,	но	сестрата	е	до	паци-
ента	24	часа	в	денонощие-
то,	 знае	 проблемите	му	 и	
качеството	 на	 грижата	 е	
значително	 по-добро	 и	 на	
различно	ниво.
 - Сигурно има добър 
техен опит, който можем 
да въведем и при нас?
	 -	 Ползите	 за	 нас	 от	
това	 сътрудничество	 са	
много.	 Целта	 на	 наши-
те	 обучителни	 семинари,	
които	 провеждахме	 през	
всичките	 поредни	 дни,	
беше	именно	в	това	–	ак-
цент	върху	превенцията	на	
вътреболничните	 инфек-
ции.	По	решение	на	Съве-
та	по	здравни	грижи	в	на-
шата	болница	5	от	колеж-
ките	 се	 бяхме	 подготвили	
с	 паралелни	 презентации	
за	това	какво	изисква	ме-
дицинският	 стандарт	 при	
нас,	 какво	 ние	 правим,	
кои	 са	 ни	 силните	 и	 кои	
-	 слабите	 страни,	 и	 под-
лежат	 на	 промяна.	 След	
всяка	лекция	на	Ан	имаше	
обсъждане,	дискусия.	Про-
блемите	 на	 сестринството	
са	едни	и	същи	навсякъде	
–	 липса	 на	 персонал,	 ни-
ска	 мотивация	 за	 работа,	
ниско	 заплащане.	 И	 при	
тях	има	дефицит	на	кадри,	
и	те	се	борят	за	самосто-
ятелност	 и	 авторитет	 на	
професията.	 Разликата	 е	
в	това,	че	ние	работим	на	
2-3	места,	 за	да	осигурим	
нормален	стандарт	на	жи-
вот	 за	 нас	 и	 семействата	
ни.	 Докато	 те	 работят	 на	
едно	 място.	 А	 извънред-
ните	работни	 часове	 са	 в	
болницата,	където	обслуж-
ват	 и	 амбулаторно	 болни.	
Затова	 не	 ходят	 на	 де-
журства	 в	 доболничната	
помощ,	за	да	си	докарват	
допълнителни	приходи.

	 За	 тях	 панацеята	 е	
хигиената	 на	 ръцете	 като	
основен	 фактор	 за	 прео-
доляване	 и	 ограничаване	
на	 инфекции,	 свързани	 с	
медицинското	обслужване.	
Тяхната	 битка	 за	 това	 е	
продължила	 повече	 от	 10	
години.	 При	 нас	 се	 води	
от	 няколко	 години,	 но	 се	
оказва,	 че	 чрез	 дискусии,	
сигнали,	 тренинги	 нещата	
не	 се	 променят.	 Българи-
нът,	а	в	частност	служите-
лят	с	бяла	престилка,	няма	
инстинкт	 за	 самосъхране-
ние.	Голяма	част	от	персо-
нала,	включително	и	лека-
ри-специалисти,	 санитари	
и	 близки	 на	 пациента,	 не	
осъзнава	 важността	 на	
проблема	–	че	едни	чисти	
ръце	 гарантират	 сигурно	
предпазване	 от	 инфекции.	
Макар	 да	 има	 стандарт,	
от	 всички	 категории	 пер-

сонал	продължава	да	има	
хора	с	маникюри,	с	пръс-
тени,	 с	 гривни.	 При	 тях	
това	например	е	недопус-
тимо.	 Никой	 не	 нарушава	
правилата.	 Безопасността,	
сигурността	 за	 тях	 е	 из-
дигната	 в	 култ.	 Има	 го	 и	
личният	 пример	 на	 пре-
ките	 ръководители.	 При	
нас,	 въпреки	 че	 има	 съз-
дадени	 всякакви	 условия	
с	модерни	 средства	 –	 де-
зинфектанти,	дозиращи	ус-
тройства,	 еднократни	 из-
делия,	 чувството	 за	 само-
съхранение	и	пазенето	на	
нас	самите	и	на	пациента	
подлежат	 на	 корекция	 и	
промяна.	 Необходима	 е	
промяна	 в	 манталитета	 и	
отговорността.
 - А има ли неща, кои-
то да са направили добро 
впечатление на Вашата 
колежка в Габрово?

	 -	 Тя	 хареса	 много	
неща.	Аз	бях	много	притес-
нена	 за	 нейната	 визита,	
защото	 съм	била	 в	 тяхна-
та	 болница,	 но	 в	 края	 на	
посещението	 изпитах	 гор-
дост,	защото	живеем	в	бе-
дна	държава	и	с	по-малко	
хора	 правим	 невъзможни	
неща.	Натовареността	при	
нас	е	голяма.	И	лекари,	и	
медицински	 специалисти,	
които	 идват	 при	 нас	 от	
чужбина,	 казват,	 че	 ние	
имаме	много	добра	теоре-
тична	подготовка	и	профе-
сионални	 умения.	 Всички	
оценяват,	 че	 сме	 добри	
специалисти	 и	 при	 тези	
ни	 възможности	 вършим	
чудеса.
	 На	 заключителната	
среща	 аз	 настоях	 Ан	 да	
ми	каже	по	5	наши	силни	
страни,	 които	 са	 я	 впе-
чатлили	 много	 и	 5	 сла-
би	 страни,	 върху	 които	 тя	
счита,	 че	 трябва	 да	 рабо-
тим.	
	 За	 слабите	 страни	
вече	 казах	 –	 хигиената	
на	 ръцете	 и	 липсата	 на	
отговорност	 и	 осъзнатост,	
че	 обслужваме	 пациен-
ти	 и	 рискът	 от	 пренасяне	
на	 инфекции	 е	 голям.	 Тя	
имаше	някои	предложения	
за	 документиране	 на	 ле-
карски	назначени	здравни	
грижи	в	медицинската	до-
кументация	и	отбелязване-
то	 им	 като	 извършени	 от	
нас.	 Предложение	 имаше	
и	 за	 подобряване	 на	 на-
блюдението	 и	 отчитане	 в	
ход	 на	 ефективността	 на	
лечение	на	рани,	специал-
но	при	хронични	и	трудно	
зарастващи.	 И	 още	 нещо,	
което	 те	правят	 –	 изслед-
ване	 удовлетвореността	
на	 пациента.	 Всяко	 нещо,	
което	 те	 правят	 за	 подо-
бряване	 на	 качеството	 на	
грижите	 и	 безопасността,	
има	измерители	–	конкрет-
ни	 критерии.	 Те	 измерват	
качеството	 на	 грижите	
със	 скали	във	 всяко	 едно	
отделение	 и	 в	 болница-
та	 като	 цяло.	 Измерване	
на	 удовлетвореността	 на	

пациентите	 смятам	 да	 го	
направя	 и	 в	 нашата	 бол-
ница.	 Това	 може	 да	 се	
случи	във	всяко	отделение	
по	 два	 пъти	 в	 годината.	
Отделно	 в	 анкетните	 им	
карти	могат	да	видят	 удо-
влетвореността	 от	 даване	
на	 информация,	 от	 сес-
трински	грижи,	от	хигиена,	
хранене	и	прочие.	Хареса	
ми	 също,	 че	 те	 измерват	
чувството	за	болка	при	па-
циента.	 Нашата	 задача	 е,	
когато	лекуваме	пациенти-
те,	 така	 да	 ги	 обезболим,	
че	да	притъпим	болката	и	
пациентът	да	бъде	лекуван	
в	ситуация	на	комфорт.	За	
нея	 беше	 много	 интерес-
но	 как	 питаме	 пациента	
добре	 ли	 е.	 „Добре“	 не	 е	
критерий.	 Три	 пъти	 през	
деня	те	изследват	пациен-
та	за	прага	на	болка.	
	 Това,	 което	 за	 мен	 и	
за	 колегите	 ми	 беше	 го-
ляма	 чест,	 е	 констатация-
та	 на	Ан,	 че	 в	 болницата	
ни	 е	 изключително	 чисто,	
че	 е	 подредена,	 че	 няма	
излишък	 на	 консумативи	
и	 лекарства,	 а	 същевре-
менно	 има	 готовност	 за	
бърза	реакция	при	спешни	
състояния.	
	 Хареса	 й	 също,	 че	
всяка	 дейност,	 касаеща	
превенция	 на	 инфекции	 и	
медицинска	 грижа,	 е	 ре-
гламентирана	 с	 програми,	
с	 правила,	 с	 алгоритми.	
Една	документирана	грижа	
и	 манипулация	 защитава	
работещия	 в	 случай	 на	
инциденти,	 оплаквания	 и	
жалби.	
	 За	 съжаление,	 ние,	
българите,	 трудно	 пишем	
и	ни	тежи	да	пишем	неща,	
които	ни	гарантират	защи-
та.	Тя	много	хареса	напри-
мер	 документирането	 на	
безопасността	 на	 проце-
са	на	кръвопреливане	при	
нас.	Така	че	имаше	и	ние	
какво	да	й	покажем.
 На снимката на първа 
страница: Сестра Ан от 
Белгия в дискусия с га-
бровски медицински сес-
три

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Главната сестра на партньорската на габров-
ската областна болница клиника O.L.V. в белгийския 
побратим град Аалст Ан Ван де Велде, както и 
големият приятел на Габрово – д-р Етиен Фон-
тейн - координатор на проекта за сътрудничество 
между двете болници, бяха на работно посещение 
в Габрово от 12 до 18 май. Ан е главна сестра от 8 
години, тя е жена с изключителна харизма и голям 
управленски опит – така определя своята колежка 
главната сестра на габровската болница Радка 
Галова. В множеството срещи на гостенката от 
Аалст в габровските отделения, в общуването й 
със старши и редови сестри и с лекари се говорело 
за проблемите в здравеопазването. 
 Поредната обмяна на опит и различни прак-
тики била естествено много полезна за екипа на 
габровската болница. Но имало какво да научат от 
нас и белгийците, въпреки несравнимите мащаби и 
условия, при които се работи у нас и в една от най-
големите болници в Европа – тази в Аалст. 
 За посещението на своята колежка и разликата 
в работата на нашите и белгийските медицински 
сестри разговаряхме с главната сестра на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова“ Радка Галова.

Раäка Галîва: „Еäíа меäèцèíñка ñеñтра в Белãèя ñе ãрèжè за 2-3 áîлíè”

Отговаря 
ДИМИТъР СЕРАФИМОВ, 
магистър по клинична 

психология, 
психотерапевт

	 При	 отговора	 на	 този	
извънредно	интересен	въ-
прос	най-напред	ще	уточ-
ня,	че	е	добре	децата	да	
се	 възпитават	 в	 условия-
та	 на	 равнопоставеност.	
Понятието	 равнопоставе-
ност	 е	 с	 по-голям	 обем	
от	 понятието	 равенство	
и	в	този	случай	означава	
ежедневно	 съобразяване	
с	 индивидуалните	 особе-
ности	 на	 децата,	 с	 оглед	
предоставяне	на	оптимал-
ни	възможности	за	изява	
на	 личностов	 потенциал.	
С	 други	 думи,	 стремим	
се	 да	 даваме	 внимание	
и	 обич	 поравно,	 но	 пъ-
тищата	 към	 тази	 цел	 са	
различни.	 Индивидуални-
ят	 подход	 (в	 семейство-
то	 или	 училището)	 много	
често	 е	 изявление	 и	 на-
мерение,	но	в	действител-
ност	си	остава	едно	нере-
ализирано	пожелание.	
	 Причините	 са	 много-

посочни	и	са	както	обек-
тивни,	 така	и	 субективни.	
За	 да	 се	 осъществи	 ин-
дивидуален	 подход,	 е	 не-
обходима	 висока	 специа-
лизирана	 компетенция.	
Полезно	е	още	в	предучи-
лищна	 възраст	 детето	 да	
е	със	своеобразен	психо-
логически	 паспорт,	 който	
да	дава	ясна	и	обективна	
представа	 за	 потребно-
стите	и	способностите	му.	
	 Психологичната	 оцен-
ка	в	детска	възраст	тряб-
ва	да	отчита	от	една	стра-
на	когнитивните	(интелект,	
мисловен	 процес,	 памет	
и	 внимание)	 възможнос-
ти,	 а	 от	 друга	 страна	 -	
личностовите	 особености,	
характеристиките	 и	 изис-
кванията	 на	 емоционал-
ната	интелигентност.	Осъ-
ществяването	 на	 идеята	
за	 психологически	 пас-
порт,	който	в	годините	се	
обогатява	 и	 осъвременя-
ва,	би	ни	спестило	много	
усилия	 в	 непродуктивни	
търсения	и	бихме	избягна-
ли	много	грешки.	
	 Естествено	 неизкуше-
ният	от	теоретични	поста-

новки	 родител	 ще	 бъде	
резервиран	 към	 гореиз-
ложените	 идеи	 и	 ще	 на-
прави	пространен	пренос	
към	 собственото	 си	 дет-
ско	 развитие.	 Например:	
„Едно	 време	 аз	 се	 спра-
вях	 сам	с	 училищните	 си	
задължения”;	 „Родителите	
ми	бяха	строги	и	изисква-
щи”,	 „Имаше	респект	 към	
учителите”	и	т.	н.	
	 Внедряването	 на	 ар-
хаични	 модели	 при	 въз-
питанието	 вкъщи	 е	 чес-
та	и	неизбежна	 грешка	в	
семейното	 пространство.	
Твърдя,	 че	 е	 неизбежна,	
защото	 обикновено	 ак-
центираме	 на	 биологич-
ното	и	социалното	в	АЗ-а	
си	 и	 недооценяваме	 въз-

можната	 работа	 по	 де-
финиране	 и	 развитие	 на	
психологическия	АЗ.	
	 Повечето	 хора	 след	
влизането	в	 трудоспособ-
на	възраст	се	отдават	ос-
новно	на	професията	и	не	
работят	 върху	 възможна	
психологическа	 компе-
тентност.	Значима	част	от	
съдържанието	на	възпита-
телните	 модели	 от	 мина-
лото	 е	 неотносима	 спря-
мо	 предизвикателствата	
на	съвремието.	Ако	даден	
родител	 наистина	 желае	
да	 бъде	 успешен	 и	 поле-
зен	за	децата	си,	е	необ-
ходимо	 перманентно	 да	
работи	по	придобиване	и	
развитие	 на	 психологиче-
ска	 култура,	 по	 изисква-

нията	 на	 емоционалната	
интелигентност,	 чиито	 оп-
орни	 точки	 маркирах	 в	
предишния	материал.	
	 На	 автора	 на	 настоя-
щето	 запитване	 бих	 пре-
поръчал	 да	 организира	
ролеви	 игри,	 при	 които	
децата	 помежду	 си,	 а	
също	така	децата	и	сами-
те	родители	си	сменят	ро-
лите	за	определен	период	
от	 време	 (примерно	 10-
15	 минути).	 Такъв	 похват	
за	 моделиране	 на	 пове-
дението	 е	 изключително	
полезен	 за	 усвояване	 на	
умението	 за	 поемане	 на	
отговорност	 (друг	 фунда-
ментален	принцип	на	Дис-
циплината	 –	 в	 материала	
отпреди	 говорих	 за	 уме-

нието	 да	 се	 балансират	
ценности),	 за	 вникване	 в	
гледната	 точка	 на	Другия	
и	т.	н.	
	 С	 подходящо	 изграде-
ните	ролеви	игри	родите-
лите	могат	да	бъдат	прак-
тически	 полезни	 на	 дете-
то	 си	 в	 опита	 му	 да	 по-
стигне	 удачна	 адаптация	
в	 училище.	 Ще	 създадат	
превантивна	 и	 ефективна	
нагласа	за	поведение	при	
конфликтни	ситуации.	
	 Естествено	 при	 уплът-
няването	 	 на	 съответни-
те	роли	е	необходимо	да	
не	 попадаме	 в	 капаните	
на	 вината,	 сравнението,	
справедливостта	и	др.	До-
бре	 е	 да	 имаме	 базови	
компетенции	за	 туширане	

на	 неефективни	 реакции	
към	различието	и	възмож-
ните	 изяви	 на	 гняв	 по	
този	 повод.	 Полезно	 е	
да	 се	 води	 дневник	 на	
ролевите	игри	и	в	него	да	
се	 отразяват	 както	 вер-
балните	 стимули,	 така	 	 и	
невербалните	 излъчвания	
на	 лицето	 и	 тялото,	 емо-
ционалния	градус,	с	който	
детето	преработва	затруд-
няващите	го	ситуации.
	 В	 заключение	 ще	
предложа	 някои	 техники	
за	 постигане	 на	 позитив-
но	мислене	при	децата:	
	 -	 насърчавайте	 детето	
да	 мечтае;	 в	 специали-
зираната	 литература	 се	
счита,	че	мечтите	са	вита-
мините	за	нашия	мозък;
	 -	 ежедневно	 изграж-
дайте	 и	 поддържайте	 ви-
соката	му	самооценка;	да	
не	се	смесва	евентуална-
та	 му	 неудача	 в	 някаква	
дейност	 с	 цялостната	 му	
самооценка;	 приемайте	
го	 с	 обич	 и	 при	 успе-
хите,	 и	 при	 неуспехите;	
естествено,	 ако	 Вие	 са-
мият	 нямате	 висока	 са-
мооценка	 и	 се	 стремите	
да	 приобщите	 детето	 си	
към	 такава,	 то	 вероятно	
ще	му	„продадете”	разва-
лена	стока;
	 -	поощрявайте	детска-
та	активност,	дори	и	да	не	
се	 набелязват	 първона-
чално	 видими	 резултати;	
участието	 и	 положените	
усилия	 в	 някаква	 област	
са	 не	 по-малко	 значими	
от	 реализираните	 резул-
тати;	
	 -	 споделяйте	 успехите	
си	 с	 детето;	 естествено	
така	ще	повишите	автори-
тета	си	и	ще	бъдете	под-
ходящият	личен	пример.

 Първо искам да благодаря на редакцията 
за интересната идея, свързана с психологи-
ческата проблематика.
 Имам две деца - на 7 и на 11 години. Оп-
итвам се да бъда обективен като родител 
и да няма ощетени във взаимоотношенията 
ни в семейството, но изглежда невинаги се 
получава. Има моменти, когато децата ми, 
които по принцип се обичат, да се конфрон-
тират застрашително. Определено в таки-
ва случаи се затруднявам и понякога дори се 
чувствам безпомощен.
 Очаквам коментара на ангажиралия се 
специалист.

,,Дîктîре, кажè”: Каквî äа правèм, кîãатî äецата ñе кîíфрîíтèрат заñтрашèтелíî 
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рабоТа прЕдлага

„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 образо-
вание.  предлагаме: 
1. Постоянна работа; 
2. Мотивиращо въз-
награждение; Позици-
ята е подходяща За 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 9]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. 
ТаксиМЕТроВ Шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 11]

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

фирМа „форЕсТа Ме-
бел“ търси да назна-
чи шлайфист с опит. Гр. 
Габрово, 0886/332-968 
[33, 29]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3. [23, 
23]
ХоТЕл „орлоВЕц“ търси 
камериерка с опит. Справ-
ки на тел. 0888/31-45-33. 
[27, 12]
„каТЯ колЕВа“ ЕООД 
търси да назначи квали-
фицирани шивачки - тел. 
0894/504-843. [22, 12]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 9]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 8]

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, 9]

фирМа ТЪрси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 9]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0888/359-088. [11, 9]
ХраниТЕлЕн Магазин 
търси продавачка - тел. 
0897/889-001. [11, 9]
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, 8]
МЕбЕлна фирМа търси 
мебелисти, монтажници, 
шлайфисти/ки, чистач-
ка. Справки на адрес: ул. 
„Марин Попов“ 36, тел. 
0895/404-542. [7, 4]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работни-
ци и продавач-консултант-
ка - тел. 0897/974-791

склад за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 3]
прЕдлоЖЕниЕ за лятото 
за Вас, студенти! Хотелски 
комплекс търси да назначи 
сервитьор/ка и помощник-
кухня - тел. 0887/002-030, 
0888/310-981. [15, 5]
ХоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 5]

добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 3]
ХоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 3]
ТЪрси общи работници 
до 40 години. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0888/924-837. [3, 3]
кафЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси хигиенистка. 
Справки до 13.00 часа на 
ул. „Априловска“ 10. [5, 3]

МиЯчка сЕ търси на тел. 
0878/128-222. [4, 3]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси миячка за 3 дни 
в седмицата от 16 часа 
(15 лв. на вечер). Справки 
на ул. „Осми март“ 19 
или на тел. 066/800-488. 
[11, 3]
ХоТЕл „боЖЕнциТЕ ре-
лакс“ търси да назначи 
КАМЕРИЕРКА. Телефон за 
контакти: 0879/277-666. 
[11, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Смирненски 
търси продавачка - тел. 
0887/433-118. [4, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в района на Ши-
варов мост набира про-
давач-консултанти - тел. 
0888/266-832. [4, 2]
баничар сЕ търси на тел. 
0889/123-045. [24, 1]
заВЕдЕниЕ ТЪрси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 2]
пТицЕфЕрМа В село 
Здравковец има работни 
места за събиране, сор-
тиране на яйца. Разполага 
с жилища за персонала. 
Справки на тел. 0888/086-
914. [11, 2]
МЕбЕлна фирМа търси 
дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 1]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачки. 
Справки на тел. 0887/825-
534. [15, 1]
прЕдлага рабоТа за два-
ма общи работници посто-
янно - добро заплащане. 
Справки на тел. 0887/32-
80-36. [11, 1]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на постоянна работа. Опит 
не се изисква, предлага 
платено обучение!  - тел. 
0889/319-654. [11, 1]
ТЪрсиМ за вечер по-
мощник за кухня (павили-
он), може и пенсионерка. 
Справки на тел. 0878/65-
75-77, от 14 до 17 ч. [2, 
1]
сЕрВиТьор/ка слЕд 
17 часа се търси на тел. 
0898/583-772. [5, 1]
сЕрВиТьор/ка, каМЕри-
Ерка, помощник-готвач/
ка, работник кухня - жена 
- може и на повикване или 
за почивните дни, се тър-
сят на тел. 0885/333-148. 
[11, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и  
сТудЕнТи задочници

фирМа „ХЕлиос“ ТЪрси Шофьори за рабоТа 
В ЕВропа. изискВаниЯ: Всички необходими до-
кументи и карти; Отговорно отношение, опит и по-
знаване на документите; Спазване на разпоредбите 
за работното време на шофьорите. ниЕ прЕдла-
гаМЕ: 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 курсоВЕ до русиЯ и обраТно. 
изискВаниЯ: Всички необходими документи и 
карти; Отговорно отношение, опит и познаване на 
документите; Спазване на разпоредбите за работно-
то време на шофьорите. Ние предлагаме: Коректно 
и навременно заплащане; Добри условия на труд; 
Транспортни средства MERCEDES и VOLVO, Euro-5. 
За повече информация: гр. Севлиево, ул. „Зона Из-
ток“ 1, тел. 0675/31251, 0888/203-336 [4, 3]

ТЕРИТОРИАЛНО 
СТАТИСТИЧЕСКО 
БЮРО – СЕВЕР

ОТДЕЛ 
„СТАТИСТИЧЕСКИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ – 

ГАБРОВО“

	 Демографска	 ситуация	
в	областта	през	2017	годи-
на:	 .Продължава	 проце-
сът	 на	 намаляване	 и	 зас-
таряване	на	населението;	 .Задълбочава	 се	 дис-
балансът	в	териториалното	
разпределение	 на	 населе-
нието;	 .Броят	 на	 живороде-
ните	 деца	 запазва	 нивото	
си	от	2016	година; .Увеличава	 се	 броят	
на	 умрелите	 лица	 и	 кое-
фициентът	на	обща	смърт-
ност;	 .Увеличава	се	детска-
та	смъртност;	 .Броят	 на	 сключени-
те	 граждански	бракове	се	
увеличава,	а	броят	на	бра-
коразводите	намалява.

Брîй è ñтруктурè íа 
íаñелеíèетî 
	 Към	 31	 декември	 2017	
г.	 населението	 на	 област	
Габрово	 е	 110	 254	 души,	
което	 представлява	 1.6%	
от	 населението	 на	 Бълга-
рия	и	13,9%	от	население-
то	 на	 Северен	 централен	
район.	В	сравнение	с	2016	
г.	населението	на	областта	
намалява	с	2080	души,	или	
с	1.9%.	
	 Мъжете	 са	 53	 243	
(48.3%),	а	жените	–	57	011	
(51.7%),	или	на	1	000	мъже	
се	падат	1	071	жени.	Бро-
ят	на	мъжете	преобладава	
във	възрастите	до	53	годи-
ни.	 Включително	 с	 нара-
стването	 на	 възрастта	 се	
увеличават	 броят	 и	 отно-
сителният	 дял	 на	 жените	
от	 общото	 население	 на	
областта.	 Относителният	
дял	на	жените	е	най-висок	
в	община	Дряново	–	52.2%,	
или	на	1	 000	мъже	се	па-
дат	 1	 092	жени,	 а	 най-ни-
сък	 е	 в	 община	Севлиево	
–	51.4%,	или	на	1	000	мъже	
се	падат	1	058	жени.
	 Продължава	 процесът	
на	 застаряване	 на	 насе-
лението	в	област	Габрово.	
В	 края	 на	 2017	 г.	 лицата	
на	 65	 и	 повече	 навърше-

ни	 години	 са	 31	 141,	 или	
28.2%	 от	 населението	 на	
областта,	което	я	нарежда	
на	второ	място	в	страната	
след	 област	 Видин	 (29.3).	
В	 сравнение	 с	 2016	 г.	 де-
лът	на	населението	в	тази	
възрастова	група	нараства	
с	 0.3	 процентни	 пункта,	
а	 спрямо	 2001	 г.	 –	 със	
7.9	 процентни	 пункта.	 В	
регионален	 аспект	 лицата	
на	 65	 и	 повече	 навърше-
ни	 години	 са	 най-много	 в	
община	Трявна	 –	 31.9%,	 а	
най-малко	 в	 община	 Се-
влиево	–	26.9%.
	 Процесът	 на	 застаря-
ване	 е	 по-силно	 изразен	
сред	 жените,	 отколкото	
сред	 мъжете.	 Относител-
ният	 дял	 на	 жените	 на	
възраст	 над	 65	 годи-
ни	 е	 32.8%,	 а	 на	 мъже-
те	 -	 23.4%.	 Тази	 разлика	
се	 дължи	 на	 по-високата	
смъртност	 сред	 мъжете	 и	
като	следствие	от	нея	–	на	
по-ниската	средна	продъл-
жителност	 на	 живота	 при	
тях.	
	 Към	 31	 декември	 2017	
г.	 децата	 до	 15	 години	 в	
областта	 са	 12	 632,	 или	
11.5%	 от	 общия	 брой	 на	
населението,	 като	 спрямо	
2016	 г.	 този	 дял	 се	 уве-
личава	 с	 0.2	 процентни	
пункта.	По	този	показател	
област	 Габрово	 заедно	 с	
област	Смолян	заемат	по-
следно	място	в	страната.	
	 В	 община	 Севлиево	
лицата	от	тази	възрастова	
група	 са	 с	 най-висок	 дял	
–	13.0%,	а	с	най-нисък	–	в	
община	Трявна	(8.9%).
	 Към	 31	 декември	 2017	
г.	 общият	 коефициент	 на	
възрастова	 зависимост	 в	
област	 Габрово	 е	 65.8%,	
или	на	всяко	лице	в	зави-
симите	 възрасти	 (под	 15	
и	над	65	години)	се	падат	
повече	 от	 две	 лица	 в	 ак-
тивна	 възраст.	 За	 срав-
нение,	 през	 2016	 г.	 този	
коефициент	е	бил	64.6%.	
	 Това	 съотношение	 е	
по-благоприятно	 в	 градо-
вете	 -	 59.5%,	 отколкото	
в	 селата	 –	 102.6%.	 Във	
всички	 общини	 на	 облас-
тта,	 този	 показател	 е	 над	
60.0%,	 като	 най-неблаго-
приятно	 е	 съотношението	
в	община	Дряново	(73.7%).
Застаряването	 на	 населе-
нието	води	до	повишаване	
на	 неговата	 средна	 въз-
раст,	 която	от	 47.2	 години	

през	 2014	 г.	 нараства	 на	
47.7	 години	 през	 2016	 г.	 и	
достига	48.0	години	в	края	
на	 2017	 година.	 Процесът	
на	застаряване	на	населе-
нието	се	проявява	както	в	
селата,	така	и	в	градовете,	
като	в	градовете	средната	
възраст	 на	 населението	 е	
46.8	 години,	 а	 в	 селата	 –	
53.5	години.	
	 Тенденцията	 на	 зас-
таряване	 на	 населението	
води	до	промени	и	в	него-
вата	 основна	 възрастова	
структура	-	под,	във	и	над	
трудоспособна	 възраст.	
Влияние	 върху	 съвкупно-
стите	 на	 населението	 във	
и	 над	 трудоспособна	 въз-
раст	 оказват	 както	 заста-
ряването	 на	 населението,	
така	 и	 законодателните	
промени	при	определянето	
на	 възрастовите	 граници	
за	пенсиониране.	
	 За	 2017	 г.	 тези	 грани-
ци	 за	 населението	 в	 тру-
доспособна	възраст	са	до	
навършването	 на	 61	 г.	 за	
жените	и	64	г.	за	мъжете.	
	 Населението	 в	 тру-
доспособна	 възраст	 към	
31	 декември	 2017	 г.	 е	 61	
158	 души,	 или	 55.5%	 от	
населението	 на	 областта,	
като	 мъжете	 са	 33	 029,	
а	 жените	 –	 28	 129.	 Неза-
висимо	 от	 увеличаващата	
се	 възрастова	 граница	 за	
пенсиониране	 през	 2017	
г.,	 трудоспособното	 насе-
ление	е	намаляло	с	1	 517	
души,	 или	 с	 2.4%	 спрямо	
предходната	година.	
	 Към	края	на	2017	г.	над	
трудоспособна	 възраст	 са	
35	 591	 души,	 или	 32.3%,	
а	 под	 трудоспособна	 въз-
раст	 –	 13	 505	 души,	 или	
12.2%	 от	 населението	 на	
областта.	
	 Възпроизводството	 на	
трудоспособното	 населе-
ние	се	характеризира	чрез	
коефициента	на	демограф-
ско	 заместване,	 който	
показва	 съотношението	
между	броя	на	влизащите	
в	 трудоспособна	 възраст	
(15	 -	 19	 години)	 и	 броя	
на	 излизащите	 от	 трудос-
пособна	 възраст	 (60	 -	 64	
години).	 Към	 31	 декември	
2017	 г.	 това	 съотношение	
е	 50.	 За	 сравнение,	 през	
2001	г.	100	лица,	излизащи	
от	трудоспособна	възраст,	
са	 били	 замествани	 от	 89	
млади	хора.	
	 По	 този	 показател	 об-

ласт	 Габрово	 отново	 дели	
последните	 места	 заед-
но	 с	 областите	 Перник	 и		
Кюстендил.	 Най-благопри-
ятно	 е	 това	 съотношение	
в	 областите	 Сливен	 -	 84,	
Варна	–	71,	и	София	(сто-
лица)	-	70	лица.	

Терèтîрèалíî 
разпреäелеíèе íа 
íаñелеíèетî 
	 Към	 31	 декември	 2017	
г.	 в	 градовете	 живеят	 90	
287	 души,	 или	 81.9%,	 а	 в	
селата	–	19	967	души,	или	
18.1%	 от	 населението	 на	
областта.	
	 Към	 края	 на	 2017	 г.	
населените	места	в	област	
Габрово	са	349,	от	които	5	
са	градове.	
	 Населените	 места	 без	
население	са	61,	което	на-
режда	 областта	 на	 първо	
място	в	страната.	
	 Основните	 фактори,	
които	 влияят	 върху	 изме-
ненията	 в	 броя	 и	 структу-
рите	 на	 населението,	 са	
демографските	 процеси	 –	
раждаемост,	 смъртност	 и	
миграция.	

Ражäаемîñт 
	 През	2017	г.	в	областта	
са	 регистрирани	 733	 ро-
дени	деца,	като	от	тях	727	
(99.2%)	 са	 живородени.	 В	
сравнение	 с	 предходната	
година	броят	на	живороде-
ните	остава	непроменен.
	 Коефициентът	на	обща	
раждаемост	през	2017	г.	е	
6.5	 промила,	 а	 през	 пре-
дходната	2016	 г.	 -	6.4	про-
мила.	
	 Броят	 на	 живородени-
те	момчета	(377)	е	с	27	по-
голям	 от	 този	 на	живоро-
дените	момичета	(350)	или	
на	 1	 000	 родени	 момчета	
се	падат	928	момичета.	
	 В	 градовете	 и	 селата	
живородени	 са	 съответно	
611	и	116	деца,	а	коефици-
ентът	на	раждаемост	е	6.7	
промила	в	градовете	и	5.7	
промила	в	селата.
	 Тоталният	 коефициент	
на	 плодовитост	 е	 един	 от	
основните	 показатели,	 ха-
рактеризиращи	 плодови-
тостта	 на	 жените.	 През	
2017	 г.	 средният	 брой	жи-
вородени	 деца	 от	 една	
жена	е	1.49.	За	сравнение,	
през	2001	г.	той	е	бил	1.14,	

а	през	2016	г.	-	1.41.
	 Средната	 възраст	 на	
жените	 при	 раждане	 на	
първо	 дете	 е	 27.5	 години	
през	2017	година.
	 През	 2017	 г.	 броят	
на	 извънбрачните	 живо-
родени	 деца	 е	 496,	 или	
68.2%	 от	 всички	 живоро-
дени.	 Относителният	 дял	
на	 извънбрачните	 раж-
дания	 в	 селата	 (78.4%)	 е	
по-висок	 отколкото	 в	 гра-
довете	 (66.3%).	 Високата	
извънбрачна	 раждаемост	
е	 резултат	 от	 значително-
то	нарастване	на	броя	на	
фактическите	 съжителства	
сред	младите	хора.

Смъртíîñт
	 Броят	 на	 умрелите	
лица	през	 2017	 г.	 е	 2	 327,	
а	 коефициентът	 на	 обща	
смъртност	 -	 20.9	 промила.	
Спрямо	предходната	 годи-
на	 броят	 на	 умрелите	 се	
увеличава	със	158,	или	със	
7.3%.	 Нивото	 на	 общата	
смъртност	 продължава	 да	
е	твърде	високо.
	 Смъртността	 сред	
мъжете	 (21.3	 промила)	
продължава	 да	 бъде	 по-
висока	 в	 сравнение	 със	
смъртността	 сред	 жените	
(20.6	 промила).	 През	 2017	
г.	 на	 1	 000	 жени	 умират	
964	 мъже.	 Продължават	 и	
силно	 изразените	 разли-
чия	 в	 смъртността	 сред	
градското	 и	 селското	 на-
селение.	 Коефициентът	 на	
смъртност	 е	 по-висок	 в	
селата	 (37.5	 промила),	 от-
колкото	 в	 градовете	 (17.2	
промила).	
	 Показателят	 за	 преж-
девременна	 смъртност	
през	2017	г.	(16.5%)	запаз-
ва	 нивото	 си	 от	 предход-
ната	2016	г.		
	 В	стойностите	на	пока-
зателя	за	преждевременна	
смъртност	има	съществени	
разлики	при	мъжете	и	же-
ните.	 Умрелите	 жени	 на	
възраст	под	65	г.	са	10.5%	
от	всички	 умрели	жени,	а	
стойността	 на	 този	 пока-
зател	при	мъжете	е	22.7%.	
	 През	2017	г.	в	областта	
са	 починали	 6	 деца	 на	
възраст	 до	 една	 година,	
а	 коефициентът	 на	 детска	
смъртност	 е	 8.3	 промила.	
За	 сравнение,	 през	 2001	
г.	 коефициентът	 на	 дет-
ска	 смъртност	 е	 бил	 11.8	
промила,	през	2005	г.	-	6.4	

промила,	 а	 през	 2016	 г.	 -	
5.5	промила.	

Бракîве è 
áракîразвîäè 
	 През	 2017	 г.	 са	 реги-
стрирани	 330	 юридически	
брака	 -	с	19	повече	спря-
мо	 предходната	 година,	 а	
коефициентът	 на	брачност	
е	3.0	промила.	
	 Три	 четвърти	 от	 всич-
ки	 регистрирани	 бракове	
(267)	са	сред	населението	
в	градовете.	
	 За	 81.5%	 от	 жените	 и	
80.9%	от	мъжете,	сключили	
граждански	брак	през	2017	
г.,	той	е	бил	първи.	
	 Броят	 на	 разводите	
през	 2017	 г.	 е	 166,	 или	 с	
0.6%	 повече	 от	 регистри-
раните	 през	 2016	 година.	
От	всички	прекратени	бра-
кове	 81.3%	 се	 отнасят	 за	
населението	в	градовете.	

Еñтеñтвеí è 
мехаíèчеí прèраñт íа 
íаñелеíèетî 
	 Броят	и	структурите	на	
населението	 се	 определят	
от	 размерите	 и	 интензив-
ността	на	неговото	естест-
вено	 и	 механично	 (мигра-
ционно)	движение.	
	 Разликата	 между	 жи-
вородените	 и	 умрелите	
представлява	естественият	
прираст	 на	 населението.	
През	 2017	 г.	 в	 резултат	
на	отрицателния	естествен	
прираст	 населението	 на	
област	 Габрово	 е	 намаля-
ло	с	1600	души.	
	 Намалението	 на	 насе-
лението,	 измерено	 чрез	
коефициента	 на	 естестве-
ния	 прираст,	 е	минус	 14.4	
промила.	Коефициентът	на	
естествения	прираст	в	гра-
довете	е	минус	10.5	проми-
ла,	а	в	селата	-	минус	31.8	
промила.	 По	 този	 показа-
тел	 областта	 се	 нарежда	
на	 предпоследно	 място	
след	област	Видин	-	минус	
16.2	промила.
	 Съществено	 влияние	
върху	 броя	 и	 структурите	
на	 населението	 в	 облас-
тта	оказва	и	механичният	
прираст	 (нетното	 салдо	
от	 външната	 миграция),	
който	 също	 е	 отрицате-
лен	-	минус	480	души.	Той	
се	формира	като	разлика	

между	броя	на	заселилите	
се	и	изселилите	се	от	об-
ластта.

Метîäîлîãèчíè áележкè
 Броят и структурите на на-
селението към края на всяка 
година се изчисляват на базата 
на данните от предходната годи-
на и данните за естественото и 
механичното движение на насе-
лението през текущата година.
 Източник на данните за броя 
и структурите на населението е 
Информационна система „Демо-
графия“ в Националния статис-
тически институт. Източник на 
данните за естественото и меха-
ничното движение на население-
то (раждания, умирания, бракове, 
разводи, вътрешна миграция) е 
Единната система за гражданска 
регистрация и административно 
обслужване на населението. Те 
се регистрират чрез документите 
образци ЕСГРАОН - ТДС: съоб-
щение за раждане, съобщение 
за сключен граждански брак, 
съобщение за прекратен граж-
дански брак, съобщение за смърт 
и адресна карта за промяна на 
настоящ адрес.
 Източник на данните за 
външната миграция са Единната 
система за гражданска регистра-
ция и административно обслуж-
ване на населението, образец 
ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта 
за промяна на настоящ адрес; 
Националната агенция за прихо-
дите; Националният осигурите-
лен институт; Министерството на 
вътрешните работи; Оценки на 
емиграционните потоци.
 Данните за броя на насе-
лението и за настъпилите демо-
графски събития в териториален 
разрез са представени според 
административно-териториално-
то устройство на страната към 
31 декември на съответната го-
дина (населени места, общини, 
области) и статистически райони 
по настоящ адрес, който отгова-
ря на документално заявеното 
местоживеене на лицето.
 Възрастта на населението 
в края на годината е изчислена 
към 31 декември в навършени 
години. Възрастта на лицата при 
настъпване на демографско съ-
битие се изчислява в навърше-
ни години въз основа на датата 
на раждане и датата на съответ-
ното събитие, т. е. възрастта, 
която лицата са достигнали при 
настъпване на събитието.
 При изчисляване на демо-
графските показатели се из-
ползва съвкупността на средно-
годишното население. Средно-
годишният брой на населението 
е средна аритметична величина 
от изчисленото население към 
края на предходната и края на 
отчетната година. 

Наñелеíèе è äемîãрафñкè прîцеñè през 2017 ã. в îáлаñт Гаáрîвî
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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.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]

дЪрВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени - 
80 лв., разпалки - 4 лв., 
се продават - справки на 
тел. 0893/511-154. [33, 
26]
рЕЖа дЪрВа - справки на 
тел. 0894/220-509. [24, 
19]
дЪрВа нарЯзани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 3]

аВТоМобили продаВа
опЕл зафира - 2002 
г., газ-бензин, се продава 
на тел. 0889/22-98-60. 
[11, 9]
роВЪр 211, 1.1, в добро 
състояние, се продава на 
тел. 0879/809-920 [5, 4]
фолксВагЕн поло - 
комби, дизел, TDI, цвят 
- тъмносин, се продава на 
тел. 0896/152-589. [5, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-

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

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, 11]

гуМи
изгодно! лЕТни гуми с 
джанти за Ауди 80, 195 х 
65 R91H, се продават на 
тел. 0898/620-441 [10, 
9]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - справ-
ки 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 - справки 
на тел. 0898/710-568 [33, 
20]
бригада изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски 
услуги - справки на тел.  
0895/295-654. [22, 20]
сЪбарЯнЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
17]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 14]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[16, 14]

фирМа сЪбарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 14]
рЕМонТ на покриви, 
направа на нови улуци, 
хидроизолация, дренаж 
и др. - справки на тел. 
0895/810-504, 0893/211-
124. [6, 3]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 3]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [12, 3]

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, 15]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

изолации, скЕлЕ - 
справки на тел. 0878/943-
895
алпинисТи - справки на 
тел. тел. 0887/131-381. 
[33, 19]

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 по-
криви и гаражи - справ-
ки на тел. 0889/658-208. 
[15, 15]
ХидроизолациЯ на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 1]

израбоТВа
МЕТални консТрукции, 
врати, огради, решетки - 
тел. 0888/929-053. [3, 1]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 3]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТЪрсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За кон-
такти: 0897/548-928. [31, 
15]

дограМа
произВодсТВо и мон-
таж на Al и PVC дограма, 
щори и комарници. Тел. 
0879/241-834. [12, 12]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
23]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 11]

косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 7]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 3]

услуги
коВач - 0892/775-774.
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 30]
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 20]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 9]

поддрЪЖка коМпЮТри
инсТалациЯ и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

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.

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цената на обявите 
е 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване. Мо-
жете да използвате спе-
циалните отстъпки за 
годишни обяви, ако ва-
шата обява излиза през 
цялата 2018 година. При 
текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 

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, 
26]

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

лЕкари
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 20]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в супер център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 7]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
12]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се продава 
на тел. 0898/55-90-48, 
0894/46-65-32. [10, 10]

ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 11]
нЕзаВЪрШЕна Вила в 
Борики за 20 000 евро се 
продава на тел. 0884/743-
754. [11, 9]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по договаря-
не, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 9]
гараЖ сЕ продава на тел. 
0898/980-984 [22, 5]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
кв. Палаузово, етаж 2, 
тухла, се продава на тел. 
0885/711-289. [5, 3]
кЪща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 2]

3.1 дка в регулация и 
постройка - 330 кв. м, 
удобна за склад, произ-
водствено помещение, 
в Дряново продава тел. 
0896/728-059. [3, 2]
ЕТаЖ оТ кооперация - 
112 кв. м, на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0896/711-161. [6, 1]

иМоТи даВа под наЕМ

складоВЕ и про-
изВодсТВЕни по-
МЕщЕниЯ сЕ даВаТ 
под наЕМ или про-
даВаТ - справки на 
тел. 0888/684-429

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Шиваров мост - 180 
лв., се дава под наем на 
тел. 0878/110-438. [11, 4]

аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [22, 22]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [5, 3]
гараЖ на ул. „Кортен“ се 
дава под наем или прода-
ва на тел. 0892/989-718. 
[5, 3]
обзаВЕдЕн дВусТаЕн 
апартамент на ул. „Смърч“ 
13А се дава под наем на 
тел. 0876/147-099. [4, 2]
гараЖ сЕ дава под наем 
на тел. 0890/937-105. [4, 
3]

иМоТи купуВа
саМосТоЯТЕлна кЪща 
в Габрово до 25 000 
лева търси да закупи тел. 
0896/059-446. [7, 3]

иМоТи заМЕнЯ
апарТаМЕнТ В Габро-
во се заменя за автомо-
бил над 5000 лв. на тел. 
0878/938-840. [5, 3]

ТЪрси под наЕМ
ЕТаЖ оТ къща се тър-
си под наем на тел. 
0890/192-521. [2, 2]
спЕШно! апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в района на 
кв. Трендафил-1, Колелото 
търси 0878/78-11-57. [22, 2]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 22]
нощуВки прЕдлага тел. 
0882/381-478. [11, 3]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [13, 1]

даВа заЕМ
бЪрз заЕМ - тел. 
0898/970-820. [11, 10]

продаВа МаШини
ЕлЕкТричЕски ТЕлфЕр 
„RAIDER“ - 510 W, 250 
кг, 12 м, със стойка, се 
продава на тел. 0887/011-
362. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
ноВ склад за дървен ма-
териал - бул. „Столетов“ 
168 (Болтата), справки на 
тел. 0889/506-272. [22, 4]

продаВа обзаВЕЖданЕ
куХнЕнско диВанчЕ се 
продава изгодно на тел. 
0898/620-441 [10, 9]
дЕТско обзаВЕЖданЕ, 
дВЕ лЕгла, гардЕроб, 
бЮро, ШкафчЕТа, раз-
ТЕгаТЕлЕн диВан, дВа 
фоТьойла се продават 
на тел. 0887/443-374. 
[11, 5]

продаВа разни
ТрЪби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]
МасТЕрбач сЕ продава 
на тел. 0899/552-926. [3, 
3]

ЖиВоТни продаВа
агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 9]
агнЕТа и ярета - 5 лв. 
живо тегло, се продават 
на тел. 0892/989-718. [5, 
3]
доМаШно лЮпЕни 
пуйчЕТа на 1 месец - 10 

лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]
бойлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 10]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 14]

731 май 2018 г.

уроци, курсоВЕ
Мцспос „алфа – МЕТАЛ” ЕООД  организира ОПРЕС-
НИТЕЛЕН курс по Наредба 8121з-1100 „Поддържане и 
обслужване на пожарогасителни и пожароизвестител-
ни 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, 23]

обяви

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]

запознансТВа
72-годиШЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сериозна 
връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 9]
ТЪрсЯ ЖЕна - разве-
дена или самотна - тел. 
0899/016-144. [3, 3]

Цен тЪр за Про фе си о нал но оБУ Че ние - гаБ ро Во
ОР ГА НИ зИ РА ЛИ цЕН зИ РА НИ КУР СО ВЕ зА: 

 Ши Вач
 рЕ МонТ на ШЕВ ни Ма Ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог нЯ ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дЪр Жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саЖ
 МаникЮр, пЕдикЮр,       
нокТопласТика

 066/808-592, 0887/361-876

 Ма Ши нисТ на пЪТ но-сТро и ТЕл ни Ма Ши ни



8 31 май 2018 г.

Аíäалуñèя - еäíî 
пътуваíе в íякîлкî ñвята

Пътеписите на Георги Трендафилов

продължава от бр. 119

Гèáралтар
	 Днес	 отивам	 в	 Ги-
бралтар	 -	 една	 леген-
дарна	 територия,	 към	
която	 отдавна	 проявя-
вам	интерес	и	най-по-
сле	ще	посетя.	
	 Вземам	автобус	от	
Алхесирас	 и	 след	 45	
минути	 съм	 в	 Ла	 Ли-
нея	 де	 ла	Консепсион	
или	 просто	 Ла	 Линея.	
Това	 е	 град	 с	 около	
70	 000	 жители,	 който	
има	 незавидната	 сла-
ва	на	най-бедния	в	Ан-
далусия,	 а	 и	 в	 цяла	
Испания.	 Но	 това	 до-
някъде	е	измамно,	за-
щото	много	от	хората,	
живеещи	 тук,	 работят	
в	обслужващата	сфера	
в	 съседния	 богат	 Ги-
бралтар.	
	 От	 друга	 страна	
пък	голяма	част	от	ра-
ботещите	 в	 Гибралтар	
живеят	 в	 Ла	 Линея,	
където	 животът	 е	 по-
евтин,	а	наемите	-	по-
ниски.	
	 След	 кратка	 раз-
ходка	 в	 Ла	 Линея	
тръгвам	 по	 широката	
улица,	 която	води	 към	
Гибралтар.

	 Гибралтар	 е	 тесен	
полуостров,	 ориенти-
ран	 по	 направлението	
север	 –	 юг.	 Единстве-
ната	му	връзка	с	кон-
тинента	 е	 на	 север,	
където	 граничи	 с	 Ла	
Линея.	 Всичко	 остана-
ло	 е	 заобиколено	 от	
вода	–	на	изток	е	Сре-
диземно	 море,	 на	 за-
пад	 е	 Гибралтарският	
залив,	 а	 на	 юг	 –	 Ги-
бралтарският	 проток.	
Площта	 на	 полуостро-
ва	 е	 6,8	 кв.	 км,	 а	 на-
селението	 му	 -	 около	
30	 000	 жители,	 което	
го	 прави	една	от	 най-
гъсто	населените	тери-
тории.	Но	тази	гъстота	
е	 още	 по-голяма,	 като	
се	има	предвид,	че	по-
голямата	част	от	полу-
острова	 представлява	
висока,	 стръмна	 и	 не-
обитаема	скала	(да	ме	
прощават	 маймуните,	
които	 живеят	 там),	 на	
която	Гибралтар	дължи	

и	другото	си	име	–	The	
Rock,	или	просто	Ска-
лата.	 Това	 е	 едно	 от	
най-горещите	 места	 в	
Европа	 –	 с	 повече	 от	
300	 слънчеви	 дни	 го-
дишно.
	 В	 политическо	 от-
ношение	 Гибралтар	 е	
конституционна	 мо-
нархия	 с	 държавен	
глава	 кралицата	 на	
Великобритания,	 коя-
то	 е	 представена	 от	
губернатор.	 Но	 има	 и	
парламент,	състоящ	се	
от	 17	 депутати.	 Има	
собствено	 национал-
но	 знаме	 и	 собствена	
валута	 –	 гибралтарски	
паунд,	 равен	 на	 бри-
танския.	 Гибралтар	 е	
офшорна	 зона,	 кое-
то	 означава	 данъчни	
облекчения,	 и	 това	 е	
накарало	 много	 чуж-
дестранни	 компании	
да	прехвърлят	бизнеса	
си	на	полуострова.
	 Историята	 на	 Ги-
бралтар	 е	 наситена	 с	
драматични	 събития	 и	
обрати.	
	 През	 711	 година	
маврите	 завоюват	 по-
луострова,	 населяван	
дотогава	от	вестготите.	
След	 Реконкиста	 Ги-
бралтар	 е	 присъеди-
нен	 към	 Испания,	 но	

през	1704	г.	обединена	
британско-холандска	
армия	 завладява	 по-
луострова	 и	 по-късно,	
според	 мирния	 до-
говор	 за	 испанското	
наследство,	 подпи-
сан	 през	 1713	 г.	 в	 Ут-
рехт,	 официално	става	
британско	 владение.	
Следват	 редица	 неус-
пешни	опити	на	Испа-
ния	да	си	върне	полу-
острова.	
	 През	1967	година	е	
проведен	 референдум,	
в	 който	 населението	
на	 Гибралтар	 гласува	
с	 огромно	мнозинство	
за	 оставането	 му	 под	
властта	 на	 британска-
та	 корона.	 Резултати-
те	се	повтарят	и	след	
последния	референдум	
от	2002	г.,	но	този	факт	
не	означава,	 че	Испа-
ния	 се	 е	 примирила	
със	 загубата	 на	 една	
територия,	 която	 по	
географски	 и	 истори-
чески	дадености	смята	

за	своя.
	 Вече	съм	на	грани-
цата	между	Испания	и	
Гибралтар,	 но	 тя	 труд-
но	 се	 вписва	 в	 пред-
ставите	ми	за	граница.	
	 Представлява	 ма-
лък	 контролно-пропус-
кателен	 пункт,	 преми-
наването	на	който	ста-
ва	 почти	 без	 формал-
ности,	 поне	 за	 граж-
даните	на	Европейския	
съюз,	 между	 които	 за	
щастие	сме	и	ние.	
	 След	 границата	
се	 тръгва	 по	 авеню	
„Уинстън	 Чърчил“,	 кое-
то	 след	 малко	 преси-
ча	 какво?	 Не	 някаква	
друга	 улица	 или	 бу-
левард,	 а	 истинска,	

действаща	 самолетна	
писта!	
	 Това	 е	 пистата	 на	
единственото	 летище	
в	Гибралтар.	Тя	е	ори-
ентирана	 в	 направле-
нието	 изток	 –	 запад	
и	 за	 да	 влязат	 в	 гра-
да,	 всички	 превозни	
средства	 и	 пешеходци	
трябва	 да	 я	 пресекат.	
Това	е	много	интерес-
на	 особеност,	 наложе-
на	от	липсата	на	друга	
подходяща	 за	 целта	
площ	в	полуострова.	

	 Всъщност	 писта-
та	 е	 изградена	 върху	
земя,	 голяма	 част	 от	
която	 е	 отвоювана	 от	
морето.	
	 Във	 времето,	 ко-
гато	 трябва	 да	 кацат	
или	 излитат	 самолети,	
достъпът	 до	 пистата	 е	
блокиран	 от	 бариери	
и	 светофарни	 уредби.	
Това,	за	щастие	на	су-
хопътните	 участници	 в	
движението,	се	случва	
рядко,	 само	 няколко	
пъти	 през	 деня,	 защо-
то	броят	на	полетите	е	
много	 малък	 и	 те,	 до-
колкото	зная,	са	само	
от	 и	 до	 Великобрита-
ния.	
	 Стъпвам	 на	 пис-

тата,	 обхождайки	 я	 с	
поглед	 наляво,	 после	
надясно.	Това	 е	 един-
ственото	 летище,	 на	
което	 не	 съм	 видял	 и	
не	виждам	никакъв	са-
молет.	Наистина	няма!
	 Вече	прекосил	пис-
тата,	 от	 дясната	 ми	
страна	 виждам	 вну-
шителен	 монумент,	 на	
който	с	големи	букви	е	

изписано	„Гибралтар	–	
люлка	на	историята”	и	
сигурно	в	този	надпис	
има	нещо	много	вярно,	
защото	 са	 намерени	
следи	 от	 неандертал-
ци,	 населявали	 полу-
острова	 преди	 повече	
от	 120	 –	 130	 хиляди	
години	 (с	 това	съвсем	
нямам	 намерение	 да	
оспорвам	 претенциите	
и	 на	 други	 земи	 за	
най-ранни	 форми	 на	
живот).	А	 около	 десет	
века	пр.	Хр.	на	полуос-
трова	 са	 се	 заселили	

финикийците.
	 Влизам	 в	 града	 и	
това,	 което	 мислено	
ме	 пренася	 в	 Лондон,	
са	 червените	 теле-
фонни	 кабини	 и	 по-
щенски	 кутии.	 След	
малко	 излизам	 на	
широк	 красив	 площад	
–	 Кейсмейтс	 Скуеър	
(Casemates	 Square),	

главният	 и	 вероятно	
единственият,	 който	
има	 размерите,	 за	 да	
оправдае	 представите	
за	площад.	Името	си	е	
наследил	от	стари	бри-
тански	 казарми,	 съ-
ществували	 тук	 преди	
повече	 от	 век.	 Голяма	
част	от	него	сега	е	за-
ета	от	масите	на	мно-
гобройните	ресторанти	
и	 барове	 наоколо.	Тук	
има	и	туристически	ин-

формационен	 център,	
от	 който	 си	 вземам	
подробна	карта	на	це-
лия	 полуостров.	Може	
би	 трябва	 да	 поясня,	
че	 единственото	 насе-
лено	място	на	полуос-
трова	е	градът	Гибрал-
тар.

Следва в съботаСкалата, погледната от Ла Линея

Граничният пропускателен пункт между Ис-
пания и Гибралтар

В Ла Линея

Авеню „Уинстън Чърчил“, което води към Гибралтар, пресича само-
летната писта

Дали пък не съм попаднал 
в Лондон?

Не, няма съмнение, в Гибралтар съм

Кейсмейтс Скуеър 
(Casemates Square)…

… и в близост до него


