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СТЕФКА БУРМОВА

	 Президентът	 Румен	
Радев	 открива	 довечера	
Националните	 Славейко-
ви	 празници	 в	Трявна	 на	
площада	 пред	 Народно	
читалище	 „Пeнчо	 Славей-
ков	 1871“,	 които	 в	 про-
дължение	 на	 четири	 дни	
ще	съберат	творци	на	ли-
тературата	 и	 изкуството	
от	страната.	Наградата	от	
Националния	 конкурс	 за	
лирично	стихотворение	на	
името	 на	 Петко	 и	 Пенчо	
Славейкови	 ще	 бъде	 обя-
вена	на	9	юни.
	 Славейковата	 награда	

е	учредена	през	2005	г.	от	
Община	Трявна	 и	 се	 при-
съжда	 за	 непубликувано	
лирично	стихотворение	на	
съвременен	български	ав-
тор,	а	от	2007	г.	конкурсът	
е	анонимен.
	 Първият	 неин	 носител	
е	 Петър	 Чухов	 за	 стихо-
творението	 „Рапсодия	 в	
черно“.	 През	 2006	 г.	 на-
градата	отива	при	Калина	
Ковачева	за	„Но	какво	ли	
стана	с	онзи	мой	живот...“.	
Следващата	 година	 ла-
уреат	 е	 Сибила	Алексова	
със	стихотворението	„Под	
Райската	 градина“,	 след-
ват	 Гриша	Трифонов	 през	

2008-ма	 с	 „Всяка	 само-
та	 ме	 стяга	 в	 раменете“.	
Яница	 Радева	 за	 „Камък“	
грабва	 наградата	 през	
2009	г.,	Калоян	Игнатов	за	
„Йога“	през	2010	г.	
	 През	 2011	 г.	 за	 първи	
път	 конкурсът	 е	 със	 свое	
мото	 -	 „Любовта	 -	 какво	
бих	 дал	 за	 нея“,	 и	 тогава	
Славейковата	 награда	 е	
връчена	на	Людмил	Попов	
за	„Хамалин“.	Следващата	
година	 е	 отличено	 сти-
хотворението	 „Денят	 на	
еднодневката“	 на	 Кръс-
тьо	 Раленков,	 през	 2013	
г.	 наградата	 е	 за	 Нели	
Добринова	и	нейното	сти-

хотворение	 „Olive’s“.	 След	
това	начело	е	Силвия	Чо-
лева	 с	 „Разпети	 петък“,	
а	 през	 2015	 г.	 отличието	
отива	 при	 Магдалена	 Ан-
дреева	 за	 „Въведение	 в	
стоицизма“.	 За	 втори	 път	
носител	 на	 Славейковата	
награда	през	2016	г.	става	
Петър	Чухов	със	„Свобода	
или	смърт“.	
	 За	 първи	 път	 по	 вре-
ме	 на	 миналогодишното	
издание	 на	 Славейковите	
празници	 не	 беше	 връче-
на	 голямата	 награда	 за	
лирично	стихотворение	на	
името	 на	 Пенчо	 и	 Петко	
Славейкови.

Откривàт Слàвейкîвите прàзници в Трявнà

СОНЯ ДИМИТРОВА

	 „При	 приемането	 на	
Наредбата	 за	 местните	
данъци	 и	 такси	 на	 засе-
данието	 на	 местния	 ОбС,	
проведено	 в	 навечерието	
на	 Деня	 на	 детето,	 уп-
равляващите	 от	 ГЕРБ	 -	
Габрово	 изпратиха	 честит-
ка	за	децата	и	за	техните	
родители	 като	 повишиха	
таксите	за	посещаване	на	
детските	градини	-	съобщи	
за	 вестника	 Николай	 Гри-
горов,	 общински	 съветник	
и	областен	председател	на	
БСП.	-	Това,	според	нас,	е	
ненужно	и	в	пълен	разрез	
със	заявеното	решение	за	
търсене	 на	 начини	 и	 въз-
можности	 за	 преодолява-
не	на	тежкия	демографски	
проблем	 в	 нашия	 град.“	
Според	 него	 с	 повишава-

нето	 на	
местните	
такси	 су-
мата	 за	
п о с еща -
ване	 на	
д е т с к а	
г р а д и -
на	 става	
много	 се-

риозно	перо	за	едно	мла-
до	семейство,	което	рабо-
ти	 за	 заплата	 около	 или	
малко	 над	 минималната,	
да	не	говорим	за	родители	
с	 две	 деца.	 Той	 обясни,	
че	 още	 когато	 е	 гласуван	
общинският	бюджет,	е	ста-
нало	 ясно,	 че	 съществува	
дори	 възможност	 таксите	
за	 детските	 заведения	 да	
отпаднат.	А	такава	е	и	ини-
циативата	на	националния	
омбудсман	 Мая	 Манолова	
-	 да	 отпаднат	 таксите	 за	

децата	 в	 предучилищната	
степен.	 Николай	 Григоров	
е	 категоричен,	 че	 бюдже-
тът	 на	 Габрово	 може	 да	
поеме	 частта,	 плащана	
от	 родителите.	 „Затова	
следващата	година	ще	на-
стояваме	 таксите	 въобще	
да	 отпаднат	 -	 отсече	 Гри-
горов.	 -	 Да	 не	 говорим,	
че	 това	 увеличение	 въоб-
ще	 не	 е	 мотивирано,	 а	
са	 посочени	 само	 общи	
формулировки,	 свързани	
с	 подобряване	 качество-
то	 на	 услугата,	 по-добро	
обслужване	и	прочие.	По-
добен	подход	е	абсолютно	
несъстоятелен	 -	 по	 среда-
та	на	годината	да	се	сюр-
призират	децата	и	техните	
родители	 с	 повишаване-
то	 на	 таксите	 за	детските	
градини.“	

Никîлàй Гриãîрîв: “Упрàвлявàщите îт ГЕРБ пîзäрàвихà äецàтà 
и техните рîäители ñ пîвишени тàкñи зà äетñките ãрàäини” 

жЕНИНА ДЕНчЕВА

	 Народният	 предста-
вител	 от	 ГЕРБ	 Николай	
Сираков	 проведе	 среща	
с	жителите	на	дряновско-
то	 село	 Царева	 ливада.	
Пред	 него	 те	 поставиха	
проблем	с	лошото	състоя-
ние	на	републикански	път,	
който	минава	през	селото	
и	 от	 години	 затруднява	
движението	в	района.	На-
родният	 представител	 ги	
увери,	 че	 това	 е	 и	 негов	
приоритет	още	от	избира-
нето	му	за	депутат.
	 „Не	съм	спирал	да	ра-
ботя	по	този	проблем.	На-
ясно	съм	с	него.	Нужните	
средства	 не	 могат	 да	 бъ-
дат	 осигурени	 от	 бюдже-
та	 на	Областно	 пътно	 уп-
равление,	 затова	 търсим	
варианти	 за	 целево	 фи-

нансира-
не.	 Вече	
е	 внесен	
п р о е к т	
за	 този	
у ч а с т ъ к	
на	 стой-
ност	 700	
000	 лева“,	
у т о ч н и	

Николай	 Сираков.	 Той	
подчерта,	 че	 е	 извърше-
но	частично	запълване	на	
най-големите	 дупки,	 но	 е	
наясно,	 че	 това	 не	 ре-
шава	 устойчиво	 пробле-
ма,	 затова	 продължава	
работата	 по	 търсене	 на	
възможности	 за	 целево	
финансиране.
	 С	 жителите	 на	 селото	
Николай	Сираков	разгова-
ря	и	за	предприетите	стъп-
ки	за	решавана	на	пробле-
ма	с	фалшивите	ТЕЛК-ове.	

„Не	бива	да	допускате	 да	
бъдете	 манипулирани	 по	
тази	 тема.	 Никой	 не	 иска	
да	 отнеме	 ТЕЛК-овете	 на	
хората	 с	 увреждания,	 на-
против.	Целта	е	да	ограни-
чим	 фалшивите	 ТЕЛК-ове.	
Дори	Дряновска	община	е	
лош	 пример	 в	 това	 отно-
шение.	Според	издадените	
ТЕЛК-ове	в	Дряново	може	
да	 се	 каже,	 че	 има	 епи-
демия	от	епилепсия,	 която	
дори	не	е	заразна	болест.	
Сами	 преценете	 какво	 оз-
начава	това“,	каза	Николай	
Сираков.	Той	 беше	 катего-
ричен,	че	такива	важни	ре-
форми	не	могат	да	се	слу-
чат	без	подкрепа	от	страна	
на	обществото.
	 Николай	Сираков	при-
помни,	че	от	1	юли,	макар	
и	с	малко	-	3,8%,	ще	бъдат	
увеличени	пенсиите.	

Нàрîäният преäñтàвител Никîлàй Сирàкîв 
ñе ñрещнà ñ жителите нà Öàревà ливàäà

	 Кристиян	 Данев	 от	
класа	 по	 изобразително	
изкуство	 към	 НЧ	 „Разви-
тие-1869”	 –	 Дряново	 е	 но-
сител	 на	 трета	 награда	 от	
участието	си	в	XII	Национа-
лен	 конкурс	 за	 литератур-
ни	творби	и	рисунки	„Бъл-
гария	в	сърцата	и	мечтите	
ни”.	 С	 грамота	 и	 поощре-
ние	е	награден	Калоян	Бо-
нев	от	представянето	си	в	
X	Национален	конкурс	„Ма-
дарският	 конник	 –	 символ	
на	 историческото	 минало	
и	европейското	бъдеще	на	
България”.	 Преподавател	
на	децата	е	Мария	Марко-
ва.	

Продължава на стр. 2

Криñтиян Дàнев 
ñ третà нàãрàäà

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

"VAIKAR RENTACAR"

МИГЛЕНА ВЪГЛЕНОВА

	 Възпитаници	 на	 всич-
ки	 детски	 градини	 в	
Габрово	 ще	 вземат	 учас-
тие	 в	 „Общински	 фести-
вал	на	толерантността“.	В	
рамките	 на	 два	 дни	 –	 11	
и	 12	 юни,	 малчугани	 от	
детските	 заведения	 ще	
покажат	 своите	 умения	 и	
наученото	 в	 групите	 за	
интеркултурно	 обучение	
по	 танци	 и	 театър	 през	
учебната	 2017/2018	 годи-
на.	
	 Началото	 на	 фестива-
ла	ще	 бъде	 дадено	 в	 по-
неделник,	11	юни,	от	17:30	
часа	в	зала	„Възраждане“.	
В	 първия	 ден	 под	 мото-
то	„Да	танцуваме	заедно“	
участниците	 ще	 предста-

вят	многообразието	в	кул-
турата	 и	 традициите	 на	
различните	етноси	с	бога-

та	 песенно-танцова	
програма.
	 Темата	 за	 вто-
рия	 ден	 е	 „Първи	
стъпки	 в	 театъра“,	
отново	в	17:30	часа	
на	 същото	 място.	
Младите	 таланти	
ще	 отправят	 пос-
лания	 за	 етническа	
толерантност	 чрез	
различни	 драмати-
зации	 и	 театрални	
миниатюри.
	 През	 двата	 дни	
на	 сцената	 ще	 из-
лязат	 деца	 от	 ДГ	
„Мечо	 Пух“,	 ДГ	
„Младост“,	 ДГ	 „Пе-
руника“,	 ДГ	 „Ра-
дост“,	ДГ	„Явор“,	ДГ	

„Дъга“,	 ДГ	 „Мики	 Маус“,	
ДГ	 „Първи	 юни“,	 ДГ	 „Ран	

Босилек“	и	ДГ	„Слънце“.
	 Градините	 са	 учас-
тници	 в	 проекта	 „Ин-
теграционни	 мерки	 за	
повишаване	 училищна-
та	 готовност	 на	 децата	
в	 община	 Габрово“.	 Той	
цели	 да	 подпомогне	 ус-
пешното	 включване	 в	 об-
разователната	система	на	
деца	 от	 различни	 етноси.	
Дейностите	 са	 насочени	
към	 равнопоставеност	 на	
малчуганите	 в	 групите	 за	
предучилищна	подготовка.	
Партньори	са	ДГ	„Ран	Бо-
силек“	 и	 център	 „Амали-
пе“.
	 Фестивалът	 на	 толе-
рантността	 е	 с	 вход	 сво-
боден	 за	 всички	 –	 мал-
ки	 и	 големи,	желаещи	 да	
присъстват.	

Оáщинñки феñтивàл нà тîлерàнтнîñттà
	 Весел	и	жизнерадостен	
празник	организираха	там-
плиерите	на	 1	юни	 -	Деня	
на	детето.	Много	радост	и	
настроение	цареше	по	вре-
ме	 на	 връчване	 на	 награ-
дите	 на	 най-заслужилите	
участници	 в	 Националните	
конкурси,	включени	в	про-
грамата	на	Велик	Приорат	
България.	
	 В	 Националния	 дворец	
на	 децата	 в	 София	 Бого-
мил	Петков	връчи	награда-
та	на	победителя	от	името	
на	 Велик	 Приорат	 Бълга-
рия,	част	от	Ордена	на	Ри-
царите	тамплиери	на	Йеру-
салим.	За	втора	година	го-
лямата	 награда	 -	 годишна	
стипендия,	 спечели	 Вяра	
Пламенова	 Пенчева	 от	 СУ	
„Райчо	Каролев”	-	Габрово,	

осигурена	 от	 „Фонда	 за	
подпомагане	 на	 даровити	
деца”	 към	 Велик	 Приорат	

България.
	 С	 материална	
награда	 бе	 отличена	
и	 рисунката	 на	 Йоан	
Данаилов	 от	 школата	
по	 изобразително	 из-
куство	 „ВВ	Арт”	 -	 Се-
влиево.	 За	 четвърта	
поредна	година	се		ор-
ганизират	национални-
те	конкурси	„Рицарят	в	
мен”	 и	 „Рицарска	 по-
стъпка”.	 Инициативите	
са	 подкрепени	 от	Ми-
нистерство	 на	 обра-
зованието	 и	 науката,	
Министерство	 на	 кул-
турата	и	Синдиката	на	
българските	учители.	В	
конкурса	 взеха	 учас-
тие	 няколко	 хиляди	

ученици	от	цялата	страна.	

Тàмплиерите връчихà нàãрàäите

Продължава на стр. 2

Мàртин Кîпчев 
ñ първà нàãрàäà 
в CodeIT Ø2
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бЕз НЕДЕЛЯ

 - защо отново започ-
нахте протест, след като 
Ви обещаха промяна?
	 -	 Защото	 продължава	
да	 съществува	 паразитна-
та	структура	ТЕЛК.	Защото	
например	 двама	 души	 с	
еднакъв	 процент	 от	 ТЕЛК	
имат	съвсем	различни	нуж-
ди.	 Прахосването	 на	 пари	
за	 хората	 с	 увреждания	
като	„на	калпак“	не	върши	
реално	 работа	 и	 ощетява	
бюджета	и	обществото.	За-
това	продължаваме	с	про-
теста,	 който	 получава	 от-
звук	и	в	чужбина.	Полските	
медии	 например	 ни	 цити-
рат,	в	CNN	имаше	за	нас.	
Малко	сме	като	маймуни	в	
цирка,	 но	 нещо	 трябва	 да	
се	прави.
 - Какви са конкретни-
те ви искания сега?
	 -	 В	 нашите	 искания	
няма	нищо	ново.	Ние	про-
дължаваме	да	настояваме,	
че	 с	 козметични	 промени	
в	Закона	за	интеграция	на	
хората	с	увреждания	няма	
да	се	подобри	положение-
то	 им,	 защото	 този	 закон	
е	остарял	 като	философия	
и	 подход.	 В	 резултат	 на	
неговото	 приложение	 хо-
рата	 остават	 изолирани,	
необразовани,	 безработни	

и	бедни.	Необходимо	е	да	
се	премине	към	нова	сис-
тема	 за	 оценка	 на	 увреж-
дането	и	потребностите	на	
човека,	 породени	 от	 това	
увреждане,	 но	 с	 цел	 со-
циалното	 му	 включване	 в	
общността	 –	 детската	 гра-
дина,	 училището,	 универ-
ситета,	 пазара	 на	 труда	 и	
пр.	 Медицинската	 оценка	
трябва	 да	 се	 съдържа	 в	
една	 разширена	 епикриза,	
която	 да	 показва	 трайния	
дефицит	 на	 органи.	 Меди-
цинската	оценка	трябва	да	
се	 използва	 като	 база	 за	
комплексна	 индивидуал-
на	 оценка,	 която	 включва	
нуждата	от	рехабилитация,	
технически	 помощни	 сред-
ства,	 медицински	 изделия,	
лична	 помощ,	 адаптиране	
на	жилище	или	лично	пре-
возно	 средство,	 помощ	 в	
дома,	в	училище,	на	работ-
ното	място.	Тази	оценка	 е	
нужно	 да	 се	 осъществява	
от	екип	специалисти	в	раз-
личните	области	към	мест-
ните	структури	на	Агенция-
та	 по	 уврежданията,	 а	 не	
на	 Агенцията	 за	 социално	
подпомагане.	 Техническите	
помощни	 средства	 трябва	
да	 включват	 всякакви	 ус-
тройства,	 които	 компенси-

рат	дефицита	на	човешкото	
тяло	и	сетива,	предизвикан	
от	заболяването.	Оценката	
трябва	да	се	повтаря	пери-
одично	 –	 особено	 при	 де-
цата	и	при	промяна	на	об-
стоятелствата.	Видът	и	раз-
мерът	 на	 индивидуалната	
подкрепа	следва	да	включ-
ват:	 месечна	 издръжка	
поради	 увреждане,	 техни-
чески	 помощни	 средства,	
лична	помощ	-	подкрепа	в	
дома,		на	работното	място	
и	др.	Въз	основа	на	оцен-
ката	трябва	да	се	формира	
личен	 бюджет	 на	 човека.	
Така	ще	 има	финансиране	
на	всички	пера	по	един	за-
кон	(въвежда	се	понятието	
„личен	 бюджет“),	 в	 който	
Личната	помощ	е	ясно	ре-
гламентирана.	 Въвеждане-
то	на	този	подход	изисква	
преструктуриране	 и	 овлас-
тяване	 на	 съществуващата	
Агенция	 за	 хората	 с	 ув-
реждания,	 която	 трябва	
да	 бъде	 наречена	 просто	
Агенция	 по	 уврежданията.	
Тя	 трябва	 да	 получи	 отго-
ворности,	 свързани	 както	
с	 индивидуалния	 подход	
и	 оценка	 на	 увреждането,	
така	и	със	социалната	ре-
ализация	на	всеки	човек	с	
увреждане	 (здравеопазва-
не,	 образование,	 заетост	
и	 пр.),	 в	 това	 число	 и	 за	

достъпността	 на	 средата.	
Необходимо	 е	 да	 се	 пре-
осмисли	 и	 реформира	 ме-
ханизмът	 за	 консултиране	
с	организациите	на	хора	с	
увреждания	 (тези	 за	 хора	
с	увреждания	са	доставчи-
ци	на	услуги	и	те	не	следва	
да	участват	в	консултатив-
ния	процес	за	политики	по	
уврежданията).	 Със	 сигур-
ност	трябва	да	се	раздели	
политическото	 участие	 на	
организациите	 от	 субсиди-
рането	им	–	подобно	смес-
ване	води	до	 конфликт	на	
интереси.
 - След всеки от проте-
стите ви даваха обещания, 
че нещо ще бъде направе-
но. Работи ли се за промя-
ната, която искате?
	 -	 Реално	 не	 можем	
да	 отречем,	 че	 се	 рабо-
ти.	Поне	що	 се	 отнася	 до	
министъра	 на	 труда	 и	 со-
циалната	 политика	 Бисер	
Петков.	Той	показа	воля	и	
ангажираност.	 В	 момента	
участваме	 в	 две	 работни	
групи.	 Едната	 е	 за	 изгот-
вяне	 на	 нов	 закон	 за	 ув-
режданията,	 другата	 –	 за	
нов	 закон	 за	 социалните	
услуги.	Работи	се	в	момен-
та	 и	 по	Закон	 за	Личната	
помощ.	 Вече	 имаме	 готов	
вариант	от	институцията	на	
омбудсмана.	 Нанасяме	 в	

него	 и	 нашите	 поправки.	
Наистина	 се	 работи.	 Но	
имаме	 голям	 проблем	 с	
национално	 представител-
ните	организации	на	хора-
та	 с	 увреждания.	 Затова	
протестираме.	Те	 си	 искат	
ТЕЛК,	 не	 искат	 Закон	 за	
Личната	 помощ,	 те	 си	 ис-
кат	 инвалидните	 пенсийки	
за	възрастните	с	уврежда-
ния	и	т.	н.
	 България	 има	 срок	 за	
подписване	 на	 факултати-
вен	 протокол	 към	 Конве-
цията	 на	 ООН	 за	 правата	
на	хората	с	увреждания	до	
края	 на	 2019	 година.	 Ако	
този	протокол	бъде	подпи-
сан,	 държавата	 ще	 поеме	
ангажимент	 за	 прилагане	
на	Конвенцията.	Има	една	
таблица,	 която	 обяснява	
до	 каква	 степен	 норма-
тивната	 база	 в	 България	
отговаря	 на	 условията	 на	
Конвенцията.	 Затова	 в	
момента	 нашите	 предло-
жения	 са	 свързани	 първо	
с	 правото	 на	 хората	 да	
си	 отстояват	 правата.	 На	
второ	 място	 е	 създаване-
то	 на	 Закон	 за	 Личната	
помощ,	 защото	 така	 или	
иначе	 тази	 Конвенция	 за-
дължава	 България	 да	 има	
такъв	закон	и	да	предоста-
вя	 лична	 помощ	 на	 всяко	
лице	или	дете,	 които	имат	
нужда	от	такава.	На	трето	
място	идва	индивидуалната	
оценка	 на	 децата	 и	 ли-
цата	 с	 увреждания.	 ТЕЛК	
е	 медицинската	 страна	 на	
проблема,	 но	 социалната	
се	губи.	Говори	се	за	про-
цент	 негодност,	 а	 за	 про-
цента	на	годност.	Никой	не	
казва	този	човек	за	какво	
е	 годен,	 какво	 може	 да	
прави,	за	да	е	полезен	за	
себе	 си	 и	 за	 обществото.	
Сега	 се	 работи	 по	 Закон	
за	 социалните	 услуги.	Там	
положението	 е	 страшно,	
защото	услуги	за	лица	над	
18-годишна	възраст	с	мно-

жество	 увреждания	 няма.	
Имаше	един	анализ	на	со-
циалните	 услуги	 в	 страна-
та,	 който	 показа,	 че	 днев-
ни	центрове	за	младежи	с	
тежки	 увреждания	 има	 0.	
Надяваме	 се	 всички	 тези	
закони,	по	които	се	работи	
в	момента,	да	са	наистина	
адекватни	 и	 наистина	 да	
удовлетворяват	нуждите	на	
хората.
 - Докога смятате да 
продължавате с протеста?
	 -	Нямаме	срок.	Ще	про-
дължим	 да	 протестираме	
дотогава	докато	не	видим,	
че	в	тези	работни	групи	за	
изработване	 на	 законите	
има	 конструктивен	 диалог.	
Защото	 в	 последната	 ра-
ботна	 среща,	 особено	 по	
закон	за	хората	с	уврежда-
ния	и	закона	за	социални-
те	 услуги	 нямаше	 никакво	
разбирателство.	Национал-
но	 представителните	 орга-
низации	са	против	нашите	
предложения	 и	 искания.	
Ние	години	наред	говорим	
едно	 и	 също.	 Никога	 не	
сме	се	отклонявали	от	на-
шите	 предложения	 и	 сме	
се	 аргументирали	 защо	 ги	
искаме.	 Казват,	 че	 един	
закон	 за	 личната	 помощ	
щял	 да	 излезе	 много	 скъ-
по,	но	никой	не	мисли,	че	
се	 разхищават	 пари,	 кои-
то	 всъщност	 не	 достигат	
до	 хората,	 които	 наистина	
имат	нужда.	Изключително	
много	пари	се	разхищават.	
Например	се	дават	20	лева	
като	 интеграционна	 добав-
ка	за	лекарства	и	диетично	
хранене,	но	един	пие	аспи-
рин,	 а	 друг	 пие	 лекарства	
за	200	лева.	Въобще	не	се	
интересуват	 кой	 човек	 с	
какви	потребности	е.	Зато-
ва	се	прахосват	парите.	Но	
пари	ще	 има,	 стига	 да	 се	
спрат	паразитните	структу-
ри.	
 - Кои са паразитните 
структури, за които гово-

рите? 
	 -	За	мен	от	паразитни-
те	структури	първо	е	ТЕЛК	
и	 второ	 –	 национално	
представителните	 органи-
зации	 на	 хора	 с	 уврежда-
ния.	 Въпросът	 е,	 че	 всяка	
неправителствена	 органи-
зация	 в	 България	 трябва	
да	 съществува	 на	 еднакъв	
принцип.	 Щом	 могат	 без	
финансиране	от	държавата	
да	съществуват	и	да	защи-
тават	правата	на	хората	с	
увреждания	 родителските,	
гражданските	организации,	
които	 не	 са	 в	 Национал-
ния	 съвет,	 	 значи	 могат	 и	
национално	 представител-
ните	 организации.	А	 не	 да	
им	се	отпускат	всяка	годи-
на	 субсидии	 от	 5	милиона	
лева.	
	 На	 нас	 ни	 помагат	 ис-
крено	 много	 хора.	 Сега	
Слави	Трифонов,	 който	 се	
включи	 в	 кампанията	 ни	
„Системата	ни	убива“,	 	ще	
прави	 един	 грандиозен	
концерт	в	Лондон.	На	този	
концерт	екипът	му	ще	бъде	
облечен	 с	 тениски	 с	 над-
писа	„Системата	ни	убива“.	
Обаждат	ни	се	лондончани,	
които	си	поръчват	тениски,	
за	да	отидат	с	тях	на	кон-
церта.	 Печалбата	 от	 този	
концерт	ще	ни	бъде	дарена	
и	ние	ще	я	използваме	за	
промяна	в	политиките.	Ще	
наемем	експерти,	които	са	
работили	 в	 системата,	 но	
са	я	напуснали,	защото	не	
я	одобряват.	Тези	експерти	
ще	работят	за	нас	в	работ-
ните	 групи	 за	 създаване	
на	 нормативни	 документи	
за	 хората	 с	 увреждания.	
Освен	 това	 ще	 направим	
и	една	много	мащабна	ос-
ведомителна	 кампания	 за	
това	 какво	 значи	 хора	 с	
увреждания	 в	 България	 и	
какво	 се	 случва	 с	 всички-
те	 средства,	 за	 които	 от	
властта	 твърдят,	 че	 дават	
на	децата	с	увреждания.

Шенàй Муñтàфà: „Пàлàткîвия лàãер ще ãî имà, äîкàтî зàпîчне прîмянàтà”

Уточнение	от	Стефка	Бурмова,	автор	на	публикаци-
ята	„Стефани	с	номинация	„Най-добър	млад	иконо-
мист“	в	брой	127	от	5	юни	2018	г.
В	материала	са	допуснати	две	фактологични	 греш-
ки.	Първата	е,	че	Стефани	Станчева	е	номинирана	
за	 най-добър	 млад	 икономист	 във	 Франция,	 а	 не	
в	света,	както	е	в	материала.	За	„Най-добър	млад	
икономист	в	света“	под	40	години	наградата	е	Clarc	
Medal	/John	Bates	Clark	Medal	 -	American	Economic	
Association/.	А	втората	е,	че	Стефани	е	най-младата	
жена	професор	в	департамента	Икономика,	а	не	за	
целия	университет.
С	уважение	към	Стефани	Станчева	и	читателите	на	
вестника:	Стефка	Бурмова	

жЕНИНА ДЕНчЕВА

	 На	последното	заседа-
ние	 на	 Общинския	 съвет	
бяха	 одобрени	 и	 приети	
годишният	 план	 за	 полз-
ване	 на	 дървесина	 от	
горски	 територии	 за	 2018	
г.,	 собственост	 на	 Общи-
на	 Габрово,	 както	 и	 план-
сметката	 с	 количествата	
по	 категории	 дървесина,	
асортименти	и	съответните	
начални	цени	за	продажба	

на	 стояща	 дървесина	 на	
корен	 чрез	 търг	 с	 явно	
наддаване.
	 Тези	 количества	 пред-
ставляват	 отсечена	 дър-
весина	от	топола	за	спаз-
ване	 на	 техническите	 из-
исквания	 за	 безопасност	
край	 съществуващ	 елек-
тропровод.	Става	дума	 за	
129	 кубика	 дървесина	 то-
пола	на	стойност	5885	лв.,	
която	 ще	 бъде	 продадена	
на	търг.

Прîäàвàт 129 куáикà 
îáщинñкà äървеñинà

НАДЕжДА ТИХОВА

	 Осмокласникът	 Мар-
тин	 Копчев	 от	 Природо-
математическата	 гимназия	
„Акад.	Иван	Гюзелев“	полу-
чи	в	понеделник	поредното	
си	престижно	отличие.	Той	
спечели	 първа	 награда	 в	
Международния	 конкурс	
по	 програмиране	 CodeIT.	
Президентът	 Румен	 Радев	
бе	домакин	на	награждава-
нето	 в	 понеделник	 вечер-
та	 и	 патрон	 на	 последна-
та	 фаза	 от	 състезанието.	
CodeIT	 е	 един	 от	 първите	
частни	 конкурси	 по	 състе-
зателно	 програмиране	 в	
света.	Създаден	през	2000	
г.	 като	 национално	 състе-

зание,	днес	CodeIT	събира	
стотици	 участници	 от	 Бъл-
гария	 и	 света.	 Финалният	
кръг	 на	 конкурса	 се	 про-

веде	 в	 неделя,	
3	 юни	 2018	 г.	
Участниците	 в	
него	 бяха	 оп-
ределени	 сред	
състезателите,	
които	 постиг-
наха	 най-добри	
резултати	 от	
шестте	 пред-
варителни	 (он-
лайн)	 кръга	 на	
международно-
то	 състезание	
по	 програмира-
не,	проведени	в	
периода	 между	
октомври	2017	г.	

и	май	2018	г.
	 Румен	 Радев	 е	 третият	
български	 президент,	 под	

чийто	патронаж	се	провеж-
да	 състезанието.	 Отличия	
получиха	17	души,	а	спече-
лилият	 първо	 място	 Мар-
тин	е	най-младият	участник	
от	финалистите	в	основна-
та	 група.	 За	 участниците	
в	 състезанието	 няма	 въз-
растови	 ограничения.	Тази	
година	 най-малкият	 състе-
зател	 е	 на	 11	 години,	 а	
най-възрастният	 -	 на	 53.	
Преобладават	 ученици	 и	
студенти	 с	 по-специални	
възможности	в	сферата	на	
алгоритмите	 и	 състезател-
ното	 програмиране.	 Много	
от	 тях	 са	 медалисти	 от	
национални	и	международ-
ни	 олимпиади.	 Габровецът	
Мартин	Копчев,	който	спе-

чели	първото	място,	се	за-
нимава	 с	 информатика	 от	
четвърти	клас	и	е	носител	
на	 престижни	 национални	
и	международни	награди	в	
състезания	 по	 математика	
и	информатика.		
	 За	него	е	удоволствие,	
че	дните	му	изцяло	са	за-
пълнени	 с	 математика	 и	
информатика.	 Най-доволен	
е,	когато	намери	решение-
то	на	трудна	задача,	както	
на	финалния	кръг	в	състе-
занието.	 През	 месец	 май	
тази	 година	 Мартин	 стана	
победител	 в	 област	 „Нау-
ка“	 на	 годишните	 награди	
„Успелите	 деца	 на	 Бълга-
рия“	на	фондация	„Димитър	
Бербатов“.

	 Пътнотранспортен	 ин-
цидент	 между	 товарен	 ав-
томобил	 „Пежо	 Боксер“,	
управляван	 от	 28-годишен	
габровец,	 лек	 автомобил	
„Форд	 Фиеста“,	 с	 водач	
31-годишен	 мъж	 от	 Ямбол,	
и	 „Рено	 Клио“	 на	 ул.	 „Ин-
дустриална“	 около	 12,30	
часа	на	4	юни	т.	 г.	остави	
трима	пострадали,	съобщи-
ха	от	полицията.	Товарният	
автомобил	 и	 „Форд“-ът	 се	
движили	 в	 посока	 Север-
на	 индустриална	 зона,	 но	
водачът	на	„Форд“-а	пред-
приел	 маневра	 „завиване	
в	обратна	посока“.	За	беда	
шофьорът	на	движещия	се	
след	него	товарен	автомо-
бил	 не	 успял	 своевремен-
но	 да	 намали	 скоростта	
и	 да	 спре,	 като	 го	 ударил	
в	 лявата	 странична	 част.	
В	 резултат	 на	 инерцията	
от	удара	лекият	автомобил	
преминал	 през	 насрещна-
та	 лента	 и	 се	 блъснал	 в	
спряното	на	банкета	„Рено“	
с	 43-годишен	 мъж	 от	 Ве-

лико	 Търново	 зад	 волана.	
В	 резултат	 на	 това	 пътно	
произшествие	 пострадали	
водачът	на	„Форд“-а,	който	
е	 с	 болки	 в	 областта	 на	
гръбначния	 стълб,	 и	 пъту-
валите	 с	 него	 30-годишна	
жена	 от	 Ямбол,	 получи-
ла	 фрактура	 на	 таза,	 и	
9-месечно	 момиченце	 -	 с	
комоцио.	Тримата	са	наста-
нени	в	МБАЛ	-	Габрово	без	
опасност	 за	 живота.	 На	
местопроизшествието	е	из-
вършен	оглед	 и	 причините	
за	 инцидента	 са	 в	 процес	
на	 изясняване.	 Водачите	
са	 тествани	 за	 употреба	
на	 алкохол	 -	 техническо-
то	средство	отчело	нулеви	
резултати,	 а	 по	 случая	 е	
образувано	досъдебно	про-
изводство.

Григоров	 посочи,	 че	 съв-
сем	проста	 сметка	 показ-
ва	възможността	на	Общи-
ната	 да	 поеме	 тези	 пари	
при	100	процента	пълняем-
ост	и	посещаемост	на	дет-
ските	заведения.	„Въпреки	
нашата	 категорична	 пози-
ция	 против	 увеличаване-
то	на	таксите	за	детските	
градини,	 както	 и	 против	
увеличаване	цените	на	ня-
кои	 услуги	 на	 общината,	
мнозинството	 в	 ОбС	 ги	
гласува	 -	 обясни	 той	 и	
посочи	като	немотивирана	
по-високата	цена	за	изда-
ването	 на	 удостоверение	
за	наследници,	на	скици	и	
т.	 н“	Според	 него	 и	моти-
вите	за	по-високите	цени,	
чрез	които	„ще	се	повиши	
качеството	 на	 услугата“,	
са	несъстоятелни,	тъй	като	
документите	 се	 издават	
съобразно	 определени	 от	
държавата	изисквания.	
	 „Ако	 предлаганата	 ус-
луга	е	нова,	както	е	напри-

мер	 използването	 на	 са-
уната	 в	 комплекс	 „Христо	
Ботев“,	 е	 разбираемо,	 но	
да	 се	повишава	стойност-
та	на	съществуващи	услуги	
и	 увеличават	 таксите	 за	
детските	 градини	 ние	 от	
левицата	 сме	 категорично	
против	 -	 заяви	още	той.	 -	
И	това	трябва	да	се	знае	
от	 всички,	 тъй	 като	 е	 в	
ущърб	 на	 габровци,	 а	 и	
общинският	 бюджет	 може	
да	се	справи.“	И	повтори,	
че	габровските	социалисти	
са	против	увеличаване	на	
таксите	за	детските	гради-
ни	 и	 за	 извършваните	 от	
Община	 Габрово	 услуги.	
„На	 всички	 е	 известно,	
че	 най-големият	 проблем	
за	 Габрово	е	 демография-
та,	но	изведнъж	Общината	
тръгва	в	обратната	посока	
като	увеличава	таксите	за	
детските	 градини.	 Което	
не	само	си	е	чиста	дема-
гогия,	 но	и	 антидемограф-
ска	политика“,	заключи	на-
края	Николай	Григоров.	

Никîлàй Гриãîрîв: “Упрàвлявàщите îт ГЕРБ пîзäрàвихà äецàтà 
и техните рîäители ñ пîвишени тàкñи зà äетñките ãрàäини” 
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Основната	 цел	 на	 конкур-
сите	е	младите	хора	в	Бъл-
гария	да	научат	повече	за	
рицарството.	
	 След	 като	 бяха	 изло-
жени	 в	 габровската	 худо-
жествена	 галерия,	 днес	
рисунките	 на	 над	 70	 деца	
от	областта	се	помещават	
в	 Музея	 на	 съвременното	
изкуство	в		Севлиево.	
	 „Радостни	сме,	че	сред	
12	 хиляди	 творби	 има	 две	
отличени	 деца	 от	 Габров-
ска	 област.	 Щастлив	 съм,	
че	този	конкурс	се	превър-
на	в	национален	и	идеята	
беше	 на	 нашата	 Команде-
рия.	Националните	конкур-
си	прерастват	в	престижна	
инициатива,	 която	 работи	
за	 създаване	 на	 условия	
за	развитие	на		образова-
нието	 на	 младите	 хора	 и	
знанието,	 което	дава	мъд-
рост	 и	 духовни	 сили	 на	
личността”,	 каза	 Богомил	
Петков,	 командер	 на	 Га-
бровската	командерия.

Тàмплиерите 
връчихà... 

НАДЕжДА ТИХОВА

	 За	 пореден	 път	 родителите	 на	 деца	 с	 увреждания	 про-
тестират	в	столицата.	Този	път	от	1	юни	те	изградиха	па-
латков	лагер	пред	Народното	събрание,	където	всеки	ден	ще	
дежурят	майки	с	децата	си.	Протестът	срещу	действащата	
социална	политика	за	децата/лицата	с	увреждания	и	техните	
семейства	 е	 под	 мотото	 „Системата	 ни/ги	 убива“	 този	
път	 е	 безсрочен.	 В	 него	 участват	 и	 родители	 от	 Габрово.	
Шенай	Мустафа	е	майка	на	дете	с	увреждания	и	е	една	от	
основните	организатори	на	многобройните	вече	протести	и	
автор	 на	 предложенията	 за	 промени	 в	 законодателството	
и	нормативните	уредби.	Според	нея	този	протест	ще	про-
дължи,	 докато	започне	наистина	промяната.	Инициативата	
се	организира	с	подкрепата	на:	Конфедерацията	за	защита	
правата	на	децата	-	гр.	София,	сдружение	„Свети	Мина“	-	гр.	
Добрич,	 „Усмихни	 се	 с	 мен“	 –	 гр.	 София,	 сдружение	 „Равен	
старт-2008“	–	гр.	Габрово	и	фондация	„Движение	на	българ-
ските	майки”	-		гр.	София.

Мàртин Кîпчев ñ първà нàãрàäà в CodeIT
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Инциäент нà „Инäуñтриàлнà” 
îñтàви тримà пîñтрàäàли

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

"VAIKAR RENTACAR"



Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
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Консултант на изданието: 
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

7  ч  Св.	 свщмчк	 Теодот,	 еп.	 Анкирски.	 Св.	 мчца	
Валерия.

 8 п  Св.	Ефрем,	патр.	Антиохийски.	Прен.	мощите	
на	св.	вмчк	Теодор	Стратилат.

 9 с  Св.	Кирил,	архиеп.	Александрийски.
 10 н  † 2	 Неделя	 след	 Петдесетница	 на	 Всички	

български	 светии.	 Св.	 свщмчк	 Тимотей,	 еп.	

Брусенски).
 11 п  *	Св.	апли	Вартоломей	и	Варнава.	Св.	Бого-

родица	„Достойно	есть“.

 12 в  Преп.	Онуфрий	Велики.	Преп.	Петър	Атонски.
 13 с  Св.	мчца	Акилина.	Св.	Трифилий,	еп.	Никозий-

ски.

 14 ч  Св.	прор.	Елисей.	Св.	Методий	Цариградски..

 7 - 14 юни

РИЛСКА СВ. ОБИТЕЛ 
	 Рилската	 св.	 обител	 по-
сетиха	 на	 30	 май	 членовете	
на	 Комитета	 на	 постоянните	
представители	 на	 правител-
ствата	 на	 държавите	 членки	
на	 Европейския	 съюз	 (КО-
РЕПЕР	 II),	 придружавани	 от	
своите	 съпруги,	 както	 и	 от	
най-близките	 си	 сътрудници,	
т.	 нар.	 „Античи”.	 Посещение-
то	 бе	 част	 от	 традиционното	
културно-историческо	 пред-
ставяне	на	страната	домакин	
на	Европейския	парламент.
 КОРЕПЕР	 е	 основният	
подготвителен	орган	на	Съве-
та	на	ЕС.	Почти	всички	точки,	
които	се	включват	в	дневния	
ред	на	Съвета,	се	разглеждат	
първо	от	КОРЕПЕР.	В	състава	

му	 влизат	 постоянните	 пред-
ставители	на	държавите	член-
ки,	които	всъщност	са	посла-
ниците	 на	 държавите	 членки	
в	ЕС.	Те	изразяват	позициите	
на	 своите	 правителства.	 Ра-
ботата	на	КОРЕПЕР	ІІ	се	под-
готвя	от	 група	 „Античи”.	Тази	
неформална	 група	помага	да	
се	 придобие	 първоначална	
представа	за	позициите,	кои-
то	делегациите	на	държавите	
членки	ще	заемат	на	заседа-
нията	на	КОРЕПЕР.
	 В	 иконната	 галерия	 на	
светата	 обител	 лично	 игуме-
нът	Адрианополски	 еп.	 Евло-
гий	 запозна	 Техни	 Превъз-
ходителства	 с	 историята	 и	
ролята	 на	 Рилския	 манастир	
през	 вековете,	 както	и	 с	 ду-

ховно-образователната	 му	
дейност	днес.	Отговори	и	на	
редица	въпроси	относно	ста-
тута	 на	 манастира	 през	 ате-
истичния	 период	 на	 комуни-
зма,	които	породи	беседата.	
	 Всеки	един	от	гостите	по-
лучи	екземпляр	от	специално	
подготвената	 от	 Рило-мана-
стирското	 братство	 брошура	
на	 английски	 език	 по	 повод	
българското	 председателство	
на	 Европейския	 парламент,	
с	 основна	 информация	 за	
манастира	 и	 неговия	 осно-
вател	 -	 преп.	 Йоан	 Рилски	
Чудотворец.	Гостите	посетиха	
също	 централния	 манастир-
ски	 храм,	 както	 и	 църковно-
историческия	 музей	 на	 оби-
телта.

ДВЕРИ НА 
пРАВОСЛАВИЕТО

	 Варненският	 и	 Вели-
копреславски	 митрополит	
Йоан	 изпрати	 до	 медии-
те	 своя	 позиция	 относно	
плановете	 на	 Общината	
в	 морската	 столица	 да	
бъде	 построен	 кремато-
риум.	 Първата	 копка	 за	
него	 вече	 е	 направена	 и	
предстои	 началото	 на	 из-
граждането	му,	 което	вла-
диката	 нарече	 „колкото	
трагично,	толкова	жалко	и	
ужасно“.
	 В	изложението	си	мит-
рополит	 Йоан	 отбелязва,	
че	 в	Православната	 църк-
ва	 на	 човешкото	 тяло	 се	
гледа	 като	 на	 „непосред-
ствено	 и	 добро	 творение	
на	 Бога.	 То	 не	 е	 затвор	
за	 душата,…	 а	 телата	 ще	
възкръснат	 и	 ще	 насле-
дят	 Царството	 Божие	 или	
огъня	на	ада“.	Според	ар-
хиерея	 самото	 погребе-
ние,	 опелото,	 грижата	 за	
гробното	 място	 е	 част	 от	
нашия	израз	на	любов	към	
починалите	 ни	 близки	 и	
връзката	ни	с	тях	в	Църк-
вата.
	 Митрополитът	посочва,	
че	разбира	проблемите	на	
общинското	ръководство	с	
намирането	 на	 нови	 гроб-
ни	места	във	все	по-насе-
лените	 градове.	Той	смята	
обаче,	 че	 крематориумите	

не	 са	 изход,	 а	
ще	 премахнат	
една	 вековна	
х р и с т и я н с к а	
традиция	 за	
погребване	 на	
починалите	 и	
ще	 доведе	 до	
„изкоренява -
не	 нравите	 и	
обичаите	 на	
народа“.	 Мит-
рополит	 Йоан	
настоява	 Об-
щината	 да	 тър-
си	 решение	 на	
този	проблем	в	
диалог	 с	 Църк-
вата.	 Един	 от	
възможните	из-
ходи	 владиката	
вижда	 в	 „пог-
ребването	 на	
близките	 хора	
в	 техните	 род-
ни	места“.	
 Според	 Варненския	
митрополит	 изграждането	
на	 креаматориум	 в	 мор-
ския	 град	 се	 налага	 от	
бизнес	интереси,	но	епар-
хийското	 ръководство	 не	
може	 да	 мълчи	 по	 този	
въпрос.	„Ние	не	можем	да	
наложим	 едно	 или	 друго,	
но	можем	да	призовем	на-
шите	християни	да	осмис-
лят	 своя	 живот	 и	 когато	
той	завършва	тук,	на	земя-
та,	 човекът,	 християнинът	
да	бъде	изпратен	и	погре-

бан	 съгласно	 изисквания-
та	 на	 Св.	 Църква.	 Когато	
някой	християнин	иска	не-
говото	 тяло	 да	 бъде	 изго-
рено,	 той	 показва,	 че	 не	
вярва	 в	 ценността,	 която	
има	тялото,	не	го	уважава,	
отхвърля	възкресението	на	
телата,	 бидейки	 повлиян	
от	 разни	 чужди	 еретиче-
ски	 учения.	Това	 е	 догма-
тически	проблем“,	посочва	
митрополит	Йоан.	В	 пози-
цията	 си	 той	 подчертава,	
че	 „Светата	 Православна	

църква	 счита,	 че	 изграж-
дането	 на	 крематориум	
или	 изграждането	 на	 по-
добни	съоръжения	е	грях	и	
богохулство.	 Още	 повече,	
че	чинопоследованието	на	
опелото	 без	 присъствието	
на	 тялото	 на	 покойника	
може	 да	 бъде	 извършено	
само	ако	човек	е	загинал	
при	извънредни	обстоятел-
ства.	 Принципът	 изисква	
чинопоследованието	 на	
опелото	 да	 се	 извърши	
върху	 тялото	 на	 покойни-
ка“.
	 В	 заключение	 митро-
полит	Йоан	призовава	об-
щинското	 ръководство	 на	
Варна	 и	 кмета	 на	 село	
Тополи	 да	 проявяват	 бла-
горазумие,	мъдрост,	добро	
разбиране	 и	 разсъдител-
ност	и	 „да	положите	сили	
изграждането	 на	 нов	 кре-
маториум	в	град	Варна	да	
не	 се	 случи.	 Това	 е	 наш	
призив,	отправен	с	любов	
към	всички	вас“.
	 Първата	 копка	за	 кре-
маториум	във	Варна	беше	
направена	на	28	май.	Съо-
ръжението	е	разположено	
в	 съседство	 на	 „Западен	
гробищен	 парк“	 –	 Тополи.	
Планира	 се	 строителство-
то	на	обекта	да	приключи	
до	 края	 на	 годината	 и	 да	
бъде	 пуснат	 за	 експлоа-
тация	 през	 февруари	 или	
март	2019	година.

СОНЯ ДжОНЕВА
ДВЕРИ НА 

пРАВОСЛАВИЕТО
 На	 2	 юни	 в	 Ново	 село,	
община	 Стамболийски,	 Пло-
вдивска	епархия,	в	параклиса	
на	Св.	равноапостолна	Лидия	
беше	 отслужена	 празнична	
Св.	 Литургия,	 а	 след	 нея	 и	
тържествен	 водосвет.	 Праз-
ничното	богослужение	извър-
ши	енорийският	свещеник	Се-
рафим	(Пламен)	Лазаров.
	 Света	Лидия	е	била	сред	
първите	християни	в	град	Фи-
липи.	 Тя	 е	 първата	 жена	 в	
Европа,	покръстена	от	самия	
апостол	 Павел	 при	 първото	
му	 стъпване	 на	 Балканите.	
Във	Филипи,	 на	 мястото,	 къ-

дето	 е	 проповядвал	 светият	
апостол,	 сега	 има	 храм	 с	
баптистерий,	посветен	на	Св.	
Лидия.
	 Параклисът	 „Света	 Ли-
дия“	 е	 построен	 от	жителите	
на	 селото	 и	 е	 единственият	
в	България,	посветен	на	све-
та	 равноапостолна	 Лидия	 от	
римския	град	Филипи	(днес	в	
развалини	 на	 15	 км	 северно	
от	 Кавала,	 Гърция).	 Заслуга	
за	 построяването	 му	 има	 и	
кметът	 на	 селото	Тодор	Ата-
насов.	 След	 като	 му	 била	
направена	успешна	операция,	
той	 обещал	 да	 издигне	 па-
раклис	 за	 благодарност.	 Па-
раклисът	е	осветен	през	2007	
г.	 По	 това	 време	 енорийски	

свещеник	 в	 селото	 е	 оби-
чаният	 от	 всички	 свещеник	
Руси	Иванов	(1970-2017),	отда-
ден	в	пастирското	си	служе-
ние	на	енорията,	известен	не	
само	у	нас,	но	и	в	чужбина	с	
активна	енорийска	дейност.	
	 От	 освещаването	 на	 па-
раклиса	 досега	 всяка	 година	
на	 2	юни	 в	Ново	 село	 отбе-
лязват	 тържествено	 памет-
та	 на	 Света	 равноапостолна	
Лидия.	 През	 годините	 се	 е	
извършвало	литийно	шествие	
от	храм	„Св.	Георги“	в	центъ-
ра	 на	 селото	 до	 параклиса,	
който	 се	 намира	 в	 края	 на	
селото,	 а	 тази	 година	 праз-
ничното	 служение	 беше	 из-
вършено	в	самия	параклис.

Д-Р СМИЛЕН МАРКОВ  
ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕТО
 От	 21	 до	 25	май	 2018	 г.	 в	
Солун	се	проведе	Осмата	све-
товна	среща	на	богословските	
школи,	организирана	от	Бого-
словския	 факултет	 на	 Солун-
ския	Аристотелов	 университет	
и	 под	 патронажа	 на	 Вселен-
ската	патриаршия.	
	 Конференцията	 беше	 пос-
ветена	на	Светия	и	велик	съ-
бор	 на	 Православната	 църк-
ва,	 проведен	 на	 остров	 Крит	
през	 юни	 2016	 г.,	 и	 неговото	
отражение	 върху	 православ-
ното	богословие	през	XXI	век.	
Над	 300	 учени,	 представящи	
25	 богословски	 института	 от	
над	 20	 държави,	 пристигнаха	
в	Солун,	за	да	споделят	натру-
пания	 опит	 от	 възприемането	
на	съборните	решения	в	изте-
клите	 почти	 две	 години	 след	
Събора.	
	 На	 конференцията	 имаше	
рекорден	брой	българи	от	Со-

фийския	 и	 Великотърновския	
университет,	 както	 и	 от	 Окс-
форд;	и	това	беше	оценено	от	
организаторите	и	гостите.	
	 Бяха	разгледани	богослов-
ските,	еклезиологичните	и	ка-
ноничните	 измерения	 на	 Съ-
бора	в	Крит,	но	форумът	не	се	
ограничи	 с	 вътрешни	за	Пра-
вославната	 църква	 проблеми.	
Пленарните	 доклади,	 както	 и	
научните	 съобщения	 в	 сек-
циите	 анализираха	 съдържа-
нието	 на	 съборните	 решения	
в	контекста	на	проблемите,	с	
които	 Православната	 църква	
се	сблъсква	в	световен	план:	
глобализацията,	 миграциите,	
зависимостите,	 различните	
форми	на	неравенство,	война-
та	и	мира,	етическите	дилеми,	
научната	революция	и	т.	н.	
	 Акцент	беше	поставен	вър-
ху	 приноса	 на	 православното	
богословие	 за	 разбирането	
на	концепцията	за	правата	на	
човека,	както	и	за	осъзнатото	

участие	 в	 диалога	 с	 другите	
християнски	 църкви	 и	 общно-
сти.
	 Идеята	 за	 провеждане	 на	
световни	 срещи	 на	 право-
славните	 богословски	 школи	
възниква	в	началото	на	мина-
лия	 век.	 Един	 от	 радетелите	
за	 това	 е	 протойерей	 Георги	
Флоровски.
	 Създаването	 на	 световен	
православен	 богословски	
форум	 между	 двете	 светов-
ни	 войни	 е	 мотивирано	 от	
стремеж	 да	 се	 подпомогне	
работата	 по	 свикване	 на	 бъ-
дещ	 всеправославен	 събор.	
Съответно	пък	приключилата	в	
Солун	конференция	е	първата	
след	провеждането	на	Светия	
и	велик	събор	в	Крит.	
	 Целта	 не	 беше	 нито	 ре-
троспективно	 изучаване	 на	
предсъборния	 процес,	 нито	
някаква	апология	на	проведе-
ния	събор.

Продължава на стр. 4

Светîвнàтà ñрещà нà áîãîñлîвите в Сîлун äîнеñе рàäîñт и нàäежäà

Еврîпейñките пîñлàници 
пîñетихà Рилñкия мàнàñтир

Митрîпîлит Йîàн призîвà äà не 
ñе ñтрîи кремàтîриум във Вàрнà

Прàзник нà Светà Лиäия в Нîвî ñелî, Плîвäивñкî

Отец Серафим благославя присъстващите след тър-
жествения водосвет
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Продължава от стр. 3
	 Конференцията	 разгледа	 критич-
но	 съборните	 решения	 с	 оглед	 съ-
временните	 предизвикателства	 пред	
християнския	 етос.	 Пленарните	 док-
ладчици	 бяха	 подбрани	 така,	 че	 да	
бъдат	 по	 възможност	 представени	
гледните	 точки	на	различни	помест-
ни	 православни	 общности	 и	 йерар-
хически	нива	в	Църквата.	Изложени	
бяха	оригинални	визии	за	предизви-
кателствата	пред	съборността,	осъз-
нати	благодарение	на	Събора	в	Крит.
	 Не	искам	да	премълча,	 че	в	на-
чалото	мнозина	споделиха	скетпици-
зъм	по	отношение	на	успеха	на	кон-
ференцията.	 Напоследък	 свикнахме	
публичният	 глас	 на	 Православната	
църква	да	излъчва	тревога	и	безна-
дежност.	 Усвоихме	 също	 така	 един	
расистки	предразсъдък,	според	кой-
то	Балканите	са	място	на	крамоли	и	
лоша	 организация.	 Домакините	 раз-
биха	тези	стереотипи.	Богословският	
факултет	 на	 Солунския	Аристотелов	
университет	 демонстрира,	 че	 може	
да	 се	 говори	 сериозно	 и	 критично	
по	 актуални	 въпроси,	 без	 да	 се	
изпада	 в	 истерия;	 че	 топлотата	 и	
непосредствеността	 на	 общуването	
не	изключват,	а	изискват	сериозна	и	
промислена	аргументация;	че	реван-
шизмът,	 постколониалните	 компле-
кси	 и	 самодоволството	 нямат	 нищо	
общо	с	православния	етос,	а	са	лу-
кави	 проявления	 на	 властолюбието.	
Гостоприемството	на	нашите	домаки-
ни	ни	помогна	да	осъзнаем,	че	много	
често	 разговорите	 в	 православен	
контекст	са	белязани	от	тежки	зави-
симости,	 най-страшната	 от	 които	 е	
греховният	стремеж	да	властваш	над	
други	човешки	същества.
	 Солун	е	град,	известен	със	свое-
то	гостоприемство.	Но	както	посочи	
един	 от	 домакините	 -	 игуменът	 на	
манастира	 „Св.	 Дионисий	 Олимпий-
ски“	архимандрит	Максим,	християн-
ското	 гостоприемство	 не	 се	 свежда	
само	до	богата	трапеза.	Неслучайно	
манастирската	трапезария	се	нарича	
„архондарик“,	 тоест	стая	за	архонти	
(благородници).	 Църквата	 възвръща	
на	човека	статута	на	благородник	и	
този	етос	е	втъкан	в	прочутото	гръц-
ко	 гостоприемство,	 от	 което	 всички	
вкусихме	с	благодарност.	Следва	да	
се	 подчертае,	 че	 финансирането	 на	
конференцията	 се	 дължи	 както	 на	
Университета	и	на	неправителствени	
организации,	 така	 и	 в	 най-голяма	
степен	–	на	Православната	църква	в	
Гърция.	Благодарение	на	всичко	това	
Солунската	конференция	донесе	ра-
дост	и	надежда.
	 Негово	 Всесветейшество	 патри-
арх	 Вартоломей	 не	 успя	 да	 при-
съства	 лично	 на	 конференцията,	 но	
отправи	 приветствено	 послание,	 в	
което	 посочи,	 че	 подготовката	 на	
Светия	 и	 велик	 събор	 е	 белязала	
живота	 на	 Православната	 църква	
през	XX	век.	Неговото	осъществява-
не	е	плод	на	огромни	усилия	и	ние	
днес	сме	длъжни	да	работим	за	за-
дълбочената	рецепция	 на	 съборните	
решения	от	цялата	пълнота	на	Църк-
вата.	 Решението	 на	 някои	юрисдик-
ции	в	последния	момент	да	откажат	
участие	 на	 Събора	 е	 продиктувано,	
според	патриарх	Вартоломей,	от	съ-
ображения,	 които	нямат	нищо	общо	
с	догмите	и	каноните	на	Православ-
ната	църква,	а	издават	привързаност	
към	 нецърковни	 каузи.	 Ако	 бяхме	
отложили	Събора,	отбеляза	патриар-
хът,	това	би	значело	да	признаем	ка-
питулация	на	Църквата	пред	светски	
амбиции.	 Патриархът	 припомни,	 че	
предстои	 публикуване	 на	 съборните	
протоколи.	Според	него	 тези	прото-
коли	ще	покажат	дълбоката	загриже-
ност	на	участвалите	10	православни	
църкви	за	довеждане	до	добър	край	
на	 съборния	 процес	 -	 в	 съгласие	 с	
Божията	воля	и	при	пълно	зачитане	
на	 православната	 канонична	 тради-
ция.
	 В	 своето	 изказване	 архидякон	
Йоан	 (Джон)	 Хрисавгѝс	 (Цариград-
ска	 патриаршия)	 подчерта,	 че	 със-
тоянието	на	съборността	е	огледало	
на	готовността	ни	като	православни	
християни	да	 говорим	със	света;	 то	
показва	колко	всъщност	ни	е	грижа	
за	човеците.
	 Монахиня	 Васа	 (Ларина,	 Руска	
православна	църква)	представи	опит	
за	 феноменология	 на	 църковното	
единство	в	контекста	на	нашето	съ-
ществуване	в	подлежащия	на	въцър-
ковяване	 свят.	Тя	 е	 убедена,	 че	 за	
православните	 единството	 на	 Църк-
вата	 не	 е	 субстанциално	 налично.	
В	 Новия	 Завет,	 в	 богослужебната	
традиция	и	в	каноническата	литера-
тура	единството	не	се	заявява	като	

постигнато;	то	е	задача,	възможност,	
която	 става	 опитно	 достъпна	 едва	
в	 непрестанната	 Петдесетница	 на	
Духа.	Стремежът	към	единство	е	съ-
размерен	 с	 кенотичната	 жертва	 на	
Христос,	която	изключва	самодовол-
ството.
	 Отец	 проф.	 Порфирий	 Георги	 -	
декан	 на	 Богословския	 факултет	 на	
университета	 в	 Баламанд	 (Ливан,	
Антиохийска	 патриаршия),	 също	 го-
вори	за	кеносиса,	но	от	гледна	точ-
ка	 на	 отношението	 към	 познанието.	
Безпросветното	 благочестие	 често	
се	 манифестира	 като	 престорен	 аг-
ностицизъм	 или	 като	 претенция,	 че	
Църквата	 може	 да	 знае	 повече	 за	
видимия	свят	от	съвременната	наука.	
Както	 посочва	 Св.	 Григорий	 Пала-
ма,	 благочестието	 не	 е	 въпрос	 на	
думи,	 а	 се	изразява	в	дела.	Езикът	
на	 богословието	 е	 правдив	 и	 исти-
нен,	 само	 когато	 изразява	 вярно	
отношение	 към	Бога	и	 към	света,	 а	
не	 позьорство.	 Необходимо	 е	 пра-
вославните	 да	 изучават	 творението,	
както	и	човешката	природа,	като	се	
доверяват	 на	 научното	 знание	 и	 не	
си	приписват	свръхкомпетентност.
	 В	 доклад,	 прочетен	 в	 негово	
отсъствие,	 Албанският	 архиепископ	
Анастасий	 (Янулатос)	 направи	 пре-
глед	на	православната	мисионерска	
дейност	 в	 рамките	 на	 младежката	
организация	 Синдесмос,	 основана	
през	 1958	 г.	 Той	 подчерта,	 че	 през	
годините	православните	мисии	в	Аф-
рика	(Кения,	Уганда)	и	Азия	са	имали	
привилегията	да	се	учат	от	грешките	
на	своите	католически	и	протестант-
ски	 предшественици.	 Според	 него	
мисионирането	 не	 се	 свежда	 до	
изграждане	 на	 църковни	 структури,	
а	 предполага	 инкултурация	 на	 бо-
гословското	 съдържание	 в	 местния	
контекст,	 както	 и	 подготовка	 на	 ли-
дери	на	местните	общности.
	 Архиепископът	 на	 Цариградска	
патриаршия	 за	 Америка	 Димитрий	
се	спря	върху	каноничната	аномалия	
в	 страните,	 които	 не	 са	 традицион-
но	 православни.	Той	 посочи	 добро-
намереното	 сътрудничество,	 което	
съществува	 между	 различните	 пра-
вославни	юрисдикции	в	САЩ	в	рам-
ките	 на	 Православната	 епископска	
конференция,	 създадена	 съгласно	
решенията	на	Събора	в	Крит.	Архие-
пископът	се	спря	на	някои	проблеми	
при	 работата	 на	 епископските	 кон-
ференции,	 като	 например	 изисква-
нето	за	единодушие	при	вземане	на	
решенията,	което	позволява	на	епис-
копи	 с	 миниатюрни	 диоцези	 (които	
често	дори	не	живеят	в	съответната	
страна)	 да	 влияят	 непропорционал-
но.	Митрополитът	 на	 Търговище	 Ни-
фон	 (Румънска	православна	църква)	
посочи,	 че	 е	 необходим	 многостра-
нен	всеправославен	орган,	който	да	
ръководи	 съборния	 процес.	 Пери-
одичността	 на	 вселенските	 събори	
според	 митрополит	 Нифон	 следва	
да	 е	 5-10	 години.	Съборът	 в	Крит	 е	
начало	 на	 връщане	 към	 нормален	
съборен	 живот,	 но	 процесът	 трябва	
да	бъде	продължен.	По-нататък	мит-
рополит	Нифон	анализира	слабости-
те,	 които	 се	 проявяват	 в	 областта	
на	 православната	 мисия,	 както	 и	 в	
сферата	на	икуменическия	диалог.	В	
областта	на	мисията	и	диалога	Пра-
вославната	 църква	 е	 неубедителна	
и	 вяла,	 когато	 допуска	 културната,	
политическата	 и	 геополитическата	
поляризация	 да	 разкъса	 нейното	
тяло.	 Както	 кресливите	 защитници	
на	 Преданието	 (които	 най-често	 го	
познават	слабо	и	поради	това	проя-
вяват	маловерие	в	неговата	устойчи-
вост),	 така	 и	 патетичните	 реформа-
тори	са	неуверени	в	собствената	си	
идентичност	православни	християни.	
Тази	 неувереност	 се	 преодолява	 –	
настоява	 митрополит	 Нифон	 –	 чрез	
отказ	 от	 селективно	 фаворизиране	
на	някои	аспекти	на	Преданието	или	
на	 някои	 периоди	 от	 историята	 на	
Църквата	 за	 сметка	 на	 други.	 Днес	
например	 в	 православното	 прос-
транство	често	се	отправят	инвекти-
ви	 срещу	 схоластичния	 метод.	 Но	
схоластичният	 метод	 е	 усвоен	 от	
православното	богословие	и	от	него	
са	 повлияни	 авторитети	 като	 Трем-
белас,	Станилоае	и	дори	Св.	Юстин	
Попович.	 Нашето	 богословие,	 заяви	
митрополитът,	може	да	е	аскетично	и	
харизматично,	но	то	е	и	схоластично	
и	 ние	 няма	 защо	 да	 свръхпротиво-
поставяме	 единия	 аспект	 на	 другия.	
По	отношение	на	икуменическия	ди-
алог	 митрополит	 Нифон	 заяви,	 че	
Православната	 църква	 не	 бива	 да	
се	 задоволява	 с	 мирно	 съвмест-
но	 съществуване	 между	 различните	
християнски	 деноминации.	 Църквата	

е	 покана	 за	 съучастие	 в	живота	на	
Триединния	 Бог.	 Но	 това	 значи,	 че	
стремежът	 към	 единство	 не	 бива	
да	 се	 подменя	 с	 триумфалистко	 из-
ключване	 (ексклузивизъм).	 Ние	 се	
стремим	 към	 осъзнато	 единство	 на	
всички	 в	 едната,	 свята,	 вселенска	
и	 апостолска	 Църква	 на	 Христос,	
а	 не	 просто	 към	 ликвидиране	 на	
неправославните	 юрисдикции	 чрез	
сливането	им	с	Православната	църк-
ва.	Ако	 считаме,	 че	 това	 е	 утопия,	
според	митрополит	Нифон	следва,	че	
не	 вярваме	 в	 светостта,	 въплътена	
в	 живота	 на	 светците.	 На	 въпрос	
дали	 икуменизмът	 е	 ерес,	 митропо-
литът	отговори,	че	съгласно	неговото	
разбиране	 икуменическият	 диалог	 е	
платформа,	 която	 няма	 нормативно	
съдържание.	 Ако	 няма	 специална	
икуменическа	доктрина,	не	може	да	
има	ерес.		
	 В	 своя	 пленарен	 доклад	 митро-
политът	 на	 Пруса	 Елпидофор	 (Лам-
бринядис,	 Цариградска	 патриаршия)	
очерта	схващането	на	своята	патри-
аршия	за	бъдещето	на	православна-
та	 съборност	 в	 глобален	 план.	 Той	
посочи,	 че	 Светият	 и	 велик	 събор,	
проведен	в	Крит,	не	е	вселенски.	И	
това	 не	 е	 заради	 броя	 на	 участва-
лите	 юрисдикции,	 понеже	 „вселенс-
костта“	 на	 един	 събор	 се	 определя	
не	от	количеството,	а	от	качеството	
на	решенията.	Съборът	в	Крит	беше	
-	 заяви	 митрополит	 Елпидофор	 –	
възстановяване	на	съборния	процес	
след	дълго	затишие	и	вглеждане	на	
Православната	църква	в	собствените	
й	проблеми,	както	и	в	света.	Израз	
на	 този	 особен	 статут	 на	Събора	 в	
Крит	е	дългият	предсъборен	процес,	
както	и	обстоятелството,	че	към	мо-
мента	 на	 свикването	 му	 проектодо-
кументите	 бяха	 одобрени	 с	 консен-
сус	от	всички	поместни	православни	
църкви	 в	 рамките	 на	 предсъборни	
съвещания.	 Според	 митрополит	 Ел-
пидофор	бъдещият	вселенски	събор,	
за	който	не	бива	да	се	чака	да	из-
минат	нито	50,	нито	дори	20	години,	
трябва	 да	 разгледа	 канонични	 въ-
проси,	 доколкото	 в	момента	 в	Пра-
вославната	църква	няма	догматични	
спорове.	 За	 разлика	 от	 Събора	 в	
Крит,	той	няма	да	е	предшестван	от	
толкова	дълга	и	детайлна	предсъбор-
на	организация.	Макар	предварител-
ната	 работа	 по	 решенията	 да	 не	 е	
пречка	 за	 благодатно	 просветление	
от	Духа,	стремежът	почти	всичко	да	
е	 предварително	 договорено	 изда-
ва	 боязън	 от	 съборността.	 Според	
митрополит	 Елпидофор	 основната	
работа	 по	 документите	 трябва	 да	
протича	 по	 време	 на	 събора,	 като	
текстовете	 се	 приемат	 с	 консенсус	
или	 с	 мнозинство.	 Той	 смята,	 че	
основен	 каноничен	 въпрос,	 който	
вселенският	 събор	 трябва	 да	 реши,	
е	 този	 за	 автокефалията.	 Голяма	
част	 от	 съвременните	 автокефални	
църкви	са	получили	самостоятелност	
едностранно	 от	 Цариградската	 пат-
риаршия	 вследствие	 на	 определени	
политически	 обстоятелства.	 Той	 на-
рече	това	„ситуация	на	висяща	авто-
кефалия“,	която	подлежи	на	съборно	
потвърждение.	Стана	ясен	възгледът	
на	Цариградска	патриаршия	за	трай-
ното	уреждане	на	въпроса	с	автоке-
фалията	на	някои	юрисдикции,	които	
понастоящем	 се	 намират	 в	 схизма.	
Митрополитът	 настоя,	 че	 според	
неизменния	 ред	 (τάξις)	 и	 добрата	
практика	 на	 Православната	 църква	
(πράξις)	 Вселенският	 патриарх	 има	
примат	 (първенство),	 който	 се	 из-
разява	 в	 иницииране	 на	 вселенски	
събор	 и	 организация	 на	 съборния	
процес.	Патриаршията	 обаче	 по	 ни-
какъв	начин	не	може	да	предрешава	
съборните	 решения,	 в	 това	 число	 и	
тези,	свързани	с	автокефалията.	Той	
посочи,	че	съборът	няма	как	да	про-
меня	практиката	и	реда,	защото	той	
е	 техен	 израз.	 Практиката	 и	 редът	
-	това	са	трайни	натрупвания	в	цър-
ковния	живот,	които	подлежат	един-
ствено	на	регистриране.	Преданието	
обаче,	подчерта	митрополит	Елпидо-
фор,	е	животът	на	Духа	в	Църквата	
и	то	се	обогатява	непрестанно;	това	
свидетелства,	че	Църквата	е	жива.
	 Във	 всеки	 от	 трите	 дни	 се	 про-
веждаха	два	успоредни	следобедно-
вечерни	панела	с	научни	съобщения	
на	 участниците.	 Панелите	 анализи-
раха	 поставените	 в	 пленарните	 до-
клади	 проблеми	 с	 помощта	 на	 спе-
циализиран	 научен	 апарат.	 Следва	
да	 се	 подчертае,	 че	 участниците	 не	
представяха	 само	 научната	 област	
на	православната	теология	във	вида,	
в	 който	 тя	 се	 преподава	 понастоя-
щем	 в	 повечето	 висши	 училища	 по	
света.	 Напротив,	 бяха	 привлечени	

специалисти	и	от	областите	на	фило-
софията,	психологията,	социологията,	
юриспруденцията,	 политологията	 и	
историята.	 В	 съобщенията	 доклад-
чиците	 често	 се	 позоваваха	 на	 из-
казванията	от	пленарните	сесии.	Ще	
представя	 кратък	 обзор	 на	 темите	
и	тезите	в	панелите,	които	успях	да	
проследя,	 без	 претенция	 за	 изчер-
пателност.	 Всички	 съобщения	 под-
хождаха	към	решенията	на	Събора	в	
Крит	в	два	аспекта	-	вътрешноцърко-
вен	 и	 мисиологичен.	 Изключително	
сериозно	 внимание	 беше	 отделено	
на	 разногласията,	 белязали	 предсъ-
борния	 процес	 и	 проявили	 се	 дори	
по	време	на	Събора.	Първият	пункт	
на	 разногласие	 е	 свързан	 с	 диало-
га	 с	 неправославните	 изповедания.	
Приетата	от	Събора	обтекаема	фор-
мулировка	 за	 това	 в	 какъв	 смисъл	
традиционните	 неправославни	 хрис-
тиянски	 изповедания	 биват	 назова-
вани	„църкви“	поставя	проблем,	кой-
то	далеч	не	е	само	терминологичен.	
Става	дума	за	смисъла	и	историята	
на	 диалога	 с	 инославните	 през	 ХХ	
век.	 Съборният	 документ	 признава	
изминатия	през	ХХ	век	път	в	диалога	
с	 неправославните	 като	 значим	 за	
живота	 на	 Православната	 църква.	
Докладчиците	 обаче	 обърнаха	 вни-
мание,	 че	 някои	 групи	 православни	
в	Гърция,	а	и	не	само	там,	отхвърлят	
историческия	 опит	 на	 икуменизма,	
поради	 което	 и	 не	 приемат	 събор-
ното	 определение.	 В	 една	 „идеал-
на“	ситуация	подобно	отхвърляне	би	
следвало	 да	 означава	 изключване	
на	тази	група	от	църковно	общение.	
Такова	действие	обаче	 засега	 е	не-
оправдано,	 понеже	 няма	 никаква	
яснота	дали	и	доколко	решенията	на	
Крит	са	правилно	разбрани	от	цър-
ковното	 изпълнение.	 Забелязва	 се	
тенденция	 за	 игнориране	 на	 събор-
ните	решения	дори	от	страна	на	пра-
вославни	християни,	чиито	архиереи	
са	присъствали	и	са	одобрили	реше-
нията.	 В	 кулоарите	 един	 професор	
от	 Солунския	 университет	 с	 болка	
описа	 безразличието,	 с	 което	 бива	
посрещната	 от	 йерархията	 в	 Гърция	
инициативата	на	група	богослови	да	
посетят	някои	епархии	в	страната	и	
безплатно	 да	 изнесат	 разяснителни	
лекции	за	Събора.	Всичко	това	сви-
детелства	за	криза	на	съборността.
	 В	 рамките	 на	 панелните	 диску-
сии	 участваха	 и	 представители	 на	
други	 християнски	 вероизповедания	
и	 неправославни	 висши	 училища.	
Според	 някои	 от	 тях	 със	 заявле-
нието,	 че	 Православната	 църква	 е	
Едната,	свята,	съборна	и	апостолска	
Църква,	 документът	 от	 Крит	 е	 най-
консервативният	глас	в	съвременния	
икуменически	 диалог.	 Изразиха	 се	
притеснения	дали	и	как	тази	позиция	
би	се	вписала	в	икуменическото	дви-
жение.	 Затвърди	 се	 впечатлението,	
че	 подходът	 на	 Крит	 е	 обтекаем	 и	
позволява	 различни	 интерпретации.	
Но	за	да	бъдат	изпълнени	формули-
ровките	 с	 богословско	 съдържание,	
е	 необходимо	 да	 се	 изясни	 кои	 са	
критериите	 за	 границите	 и	 идентич-
ността	 на	 Православната	 църква	 с	
оглед	на	диалога.	В	някои	от	докла-
дите	имаше	насоки	за	такава	крите-
риология:	например,	чрез	служение-
то	на	света	или	през	патристичната	
концепция	за	оглавлението,	на	която	
се	позовава	енцикликата	на	Събора.	
Тези	херменевтични	опити	за	осмис-
ляне	 на	 решенията	 от	 Крит	 следва	
да	отчитат	паралелни	места	в	други	
документи	на	поместни	православни	
църкви,	 като	 например	 доктрината	
на	Руската	православна	църква.
	 Вторият	пункт,	по	който	цари	раз-
ногласие,	 е	 въпросът	 за	 йерархич-
ните	 отношения	 между	 поместните	
юрисдикции	 в	 рамките	 на	 съборния	
процес.	 Несъмнено	 този	 въпрос	 се	
използва	 от	 властите	 в	 Москва	 за	
натиск	 върху	 Руската	 православна	
църква,	 както	 и	 върху	 други,	 свър-
зани	 с	 нея,	 поместни	 юрисдикции.	
Особените	 обстоятелства	 на	 свик-
ване	 на	 Събора,	 както	 и	 програм-
ният	 характер	 на	 решенията	 му	 не	
позволяват	 дисциплинарно	 налагане	
на	 един-единствен	 възглед	 за	 него-
вата	 обвързваща	 сила.	 Няколко	 ин-
тересни	 научни	 съобщения	 развиха	
тезата,	че	разсъдителността,	която	е	
израз	на	мъдростта	на	Духа,	следва	
да	насочи	каноничното	съзнание	на	
Православната	 църква	 към	 преодо-
ляване	на	легализма.	Полезни	в	това	
отношение	 могат	 да	 бъдат	 някои	
схващания	 за	 нормотворчеството	 в	
англосаксонската	 юриспруденция,	
според	които	дори	най-еднозначният	
закон	разчита	на	преценката	на	пра-
воприлагащия	 и	 допуска	 вариатив-

ност	при	изпълнението.	Чу	се	тезата,	
че	в	някои	обтекаеми	формулировки	
на	 Събора,	 като	 например	 текста	
за	 отношението	 към	 секуларната	
публичност,	има	промислителна	мъд-
рост,	понеже	подтикват	към	контекс-
туализиране	 и	 богословски	 разми-
съл.
	 Друга	група	съобщения	беше	пос-
ветена	 на	 податливостта	 на	 Право-
славната	църква	спрямо	политически	
и	 геополитически	 въздействия.	 И	 в	
двата	случая	проводник	на	влияние-
то	 е	 дефектната	 съборност.	 Поли-
тическите	 зависимости	 са	 по-лесно	
разпознаваеми,	понеже	са	свързани	
с	властови	амбиции	на	личности	или	
групи.	 Геополитическите	 влияния	 от-
разяват	интереси	на	мощни	глобални	
центрове	 на	 власт	 и	 са	 свързани	 с	
културни	противопоставяния.	Пример	
за	геополитическо	културно	противо-
поставяне	е	визията	на	Самюел	Хън-
тингтън,	поставяща	православието	в	
орбитата	 на	 антизападните	 култури.	
Геополитическите	 интереси	 действат	
неявно,	те	се	проявяват	в	църковно-
дипломатическите	контакти,	в	медий-
ната	 среда,	 както	 и	 в	 режимите	 за	
генериране	 на	 знание,	 които	 всяко	
общество	 изгражда.	 Острастените	
реакции	на	обществата,	изразяващи	
се	в	заемане	на	позиции,	неподкре-
пени	с	критичен	анализ,	често	крият	
геополитически	 интереси.	 Ако	 Пра-
вославната	 църква	 безкритично	 се	
опира	на	подобни	„общи	места“	в	об-
ществения	 дебат,	 които	 по	 правило	
нямат	догатична	или	богословска	ос-
нова,	тя	рискува	да	стане	жертва	на	
геополитически	игри.	Някои	от	гръц-
ките	участници	подчертаха,	че	когато	
днес	православни	атакуват	модерния	
западен	 начин	 на	 живот,	 те	 следва	
да	 си	 зададат	 въпроса	 къде	 пози-
ционират	 себе	 си:	 дали	 живеят	 в	
предмодерното	 време,	 което	 би	 ги	
направило	 анахронични,	 или	 имат	
претенцията,	 че	 обитават	 западното	
общество,	но	не	са	заразени	от	не-
говите	недъзи.	В	този	смисъл	всяка	
критика	 към	 обществото	 следва	 да	
бъде	преди	всичко	самокритика.
	 Част	от	неевропейските	 участни-
ци	 изразиха	 притеснение	 от	 пре-
комерното	 фиксиране	 на	 всепра-
вославния	 дебат	 върху	 ситуацията	
в	 Европа	 и	 САЩ.	Тези	 два	 региона	
съставляват	 съвсем	 малка	 част	 от	
религиозния	ландшафт.	Нещо	повече,	
от	 гледище	 на	 социологията	 на	 ре-
лигията	 най-динамичните	 процеси	 в	
момента	протичат	в	Южна	Америка,	
Африка	и	отчасти	в	Азия.	Там	понас-
тоящем	протича	 своеобразно	 състе-
зание	 между	 различните	 религии	 и	
Православието	драматично	отсъства	
от	 тази	 арена.	А	 почвата	 за	мисио-
ниране	 несъмнено	 е	 добра.	 Освен	
измененията	в	 глобалната	религиоз-
на	 картина,	 Православната	 църква	
пренебрегва	 и	 научната	 революция.	
Развитията	 в	 природните	 науки	 са	
елемент	 на	 Откровението	 и	 като	
изключим	отделни	юрисдикции	и	бо-
гословски	 школи,	 като	 цяло	 липсва	
капацитет	 за	 богословско	 осмисля-
не	 на	 тези	 развития.	Това	 е	 важно	
предизвикателство	за	християнското	
свидетелство.	 Един	 от	 докладчици-
те	 направи	 провокативно	 предло-
жение	 в	 богословските	 училища	 да	
се	 застъпи	 изучаването	 на	 висша	
математика,	понеже	без	нейния	фор-
мален	 език	 е	 невъзможно	 вникване	
в	съвременните	теории	на	физиката,	
които	са	богословски	релевантни.
	 Не	 на	 последно	 място	 конфе-
ренцията	постави	сериозно	въпроса	
за	 мястото	 на	 жените	 в	 Църквата.	
Организаторите	 се	 бяха	 постарали	
да	осигурят	баланс	на	половете.	От	
проведените	 задълбочени	 дискусии	
се	наложи	изводът,	че	лесните	реше-
ния	 ще	 скрият	 проблемите	 и	 могат	
да	притъпят	разсъдителността	ни	за	
различаване	 на	 плодовете	 на	 Духа	
от	плодовете	на	властолюбието.	Спо-
ред	 някои	 от	 участничките	 болез-
неният	 стремеж	 за	 упражняване	 на	
власт	 над	 други	 човешки	 същества	
е	 причина	 за	 нарастваща	 дискри-
минация	 и	 насилие	 над	 жените	 в	
постмодерното	 общество,	 в	 което	
формално	 има	 пълна	 равнопоставе-
ност.	Църквата	следва	да	култивира	
у	 младите	 способност	 за	 критично	
отсяване	 на	 инерционно	 приписва-
ните	 на	 половете	 социални	 роли.	
Това	че	един	проблем	не	може	да	се	
реши,	не	значи,	че	не	трябва	да	се	
опитваме	да	действаме	правилно,	 а	
не	погрешно.	За	целта	трябва	да	се	
опираме	 на	 Евангелието	 и	 църков-
ното	 Предание	 и	 да	 не	 прилагаме	
модели	за	традиционното	общество,	
неприложими	за	съвремието.

Светîвнàтà ñрещà нà áîãîñлîвите в Сîлун äîнеñе рàäîñт и нàäежäà
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По трансПорт 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“

ПРИЕМ  зА УЧЕбНАТА 
2018/2019 г.

след завършено основно образова-
ние за специалностите:

ХУДОЖЕСТВЕНА ДъРВОРЕзбА
ИНТЕРИОРЕН ДИзАЙН
ИКОНОПИС

	 Курсът	на	обучение	е	5-годишен,	след	завършено	
основно	образование	 -	VІІ	клас,	и	след	успешно	из-
държан	конкурсен	изпит.
 - Изпит по рисуване:	 23	юни	 2018	 г.	 -	 Група	 об-
емни	тела	по	натура.	Материал	–	черен,	по	избор	на	
кандидата.	Формат	на	листа:	35/50.	Време	–	6	учебни	
часа	от	8,00	до	12,00	ч.																																																		
	 Класирането	е	САМО	от	оценката	от	положения	
изпит.
	 Приемат	се	кандидати	от	цялата	страна	след	за-
вършено	основно	образование	в	годината	на	канди-
датстване.
 ПОДАВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
	 -	Заявление	(по	образец	подадено	в	училището);
	 -	Копие	от	акт	за	раждане;	
	 -	 Копие	 от	Свидетелство	 за	 завършено	 основно	
образование;	
	 -	Копие	от	медицинско	свидетелство	със	 заклю-
чение,	 че	 ученикът	 може	 да	 кандидатства	 за	 съот-
ветната	 специалност,	 издадено	 от	 личния	 лекар	 на	
ученика.
	 При	 подаване	 на	 документите	 кандидатът	 пред-
ставя	задължително	за	сверяване	оригинала	на	акта	
за	раждане.
СРОК зА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:	 от	 1	 до	 22	
юни	2018	г.
 От 18 до 22 юни 2018 г. се провеждат консулта-
ции в училище по приемните изпити. 
	 Приетите	 ученици	 се	 записват	 задължително	 с	
оригиналното	 Свидетелство	 за	 завършено	 основно	
образование.
	 Успешно	дипломиралите	се	ученици	получават	ди-
плом	за	завършено	средно	образование	и	свидетел-
ство	за	професионална	квалификация	„Художник”	или	
„Дизайнер”	по	съответната	специалност	и	имат	право	
да	кандидатстват	във	всички	ВУЗ	в	страната.
	 Възпитаници	 на	 НГПИ	 –	 Трявна	 са	 завършили		
ВУЗ	 по	 изкуствата	 -	 	 НХА,	 ВТУ	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий”,	 УСАГ	 –	 архитектура,	 СУ	 „Климент	 Охрид-
ски”,	 ВЛУ	 -	София,	 ВПУ	 –	Шумен.	 Ученици	 от	НГПИ	
–	Трявна	са	продължили	обучението	си	и	работят	по	
специалността	 в	 Австрия,	 Германия,	 Южна	 Африка,		
Израел,	САЩ,	Канада,	Испания.
	 Училището	разполага	с	общежитие	–	за	контакт:	
GSM:	0879/123-570.
 зА СПРАВКИ:	 	 Директор	 -	 0677/622-91,	 Канце-
лария	 	 0677/621-34,	 www.artschooltryavna.com,	 e-mail:	
artschooltryavna@unicsbg.net

	 Финалният	 турнир	 по	
баскетбол	 при	 девойките	
VIII	 -	 X	 клас	 от	 календара	
на	 Ученически	 игри`2018	
ще	се	проведе	от	 утре	 до	
неделя	 в	 спортна	 зала	
„Орловец“.	 В	 надпревара-
та	 за	призовите	места	ще	
участват	 10-те	 най-добри	
училищни	 отбора	 от	 стра-
ната,	преминали	през	сито-
то	 на	 общинските,	 област-

ните	и	зонални	първенства.
	 Град	 Габрово	 ще	 бъде	
представен	 от	 тима	 на	
Природоматематическата	
гимназия	 „Академик	 Иван	
Гюзелев“,	 воден	 от	 пре-
подавателя	 Румен	 Янчев.	
Баскетболният	тим	на	ПМГ	
спечели	 зоналното	 пър-
венство	и	 тъй	като	 градът	
ни	 е	 домакин	 на	 фина-
лите,	 това	 даде	 възмож-

ност	и	на	втория	в	зоната	
-	 	 СУ	 „Николай	 Катранов“	
(Свищов),	 също	 да	 наме-
ри	 място	 сред	 най-добри-
те	 10.	 Останалите	 учас-
тници	 във	 финалите	 са:	
Националната	 търговска	
гимназия	 (Пловдив),	 ПАГ	
„Гео	Милев“	(Русе),	ПГПЧЕ	
„Петър	 Богдан“	 (Монтана),	
СУ	 „Васил	 Левски“	 (Вълчи	
дол),	 132	 СУ	 „Ваня	 Вой-

нова“	 (София),	 СУ	 „Петко	
Рачов	 Славейков“	 (Кър-
джали),	ППМГ	„Акад.	проф.	
д-р	 Асен	 Златаров“	 (Бо-
тевград),	 ПГПЗЕ	 „Захарий	
Стоянов“	(Сливен).
	 На	 техническата	 кон-
ференция,	 която	 се	 про-
веде	 по-късно	 вчера,	 от-
борите	бяха	разпределени	
в	 две	 предварителни	 гру-
пи.	 Срещите	 ще	 започнат	

днес	 в	 9.00	 сутринта	 и	
през	 деня	ще	 се	 изиграят	
осем	 мача.	 Между	 тях,	 в	
15.00	 часа,	 ще	 се	 състои	
официалното	 откриване.	 В	
събота	до	обяд	ще	приклю-
чи	 битката	 в	 предварител-
ните	групи,	а	следобед	ще	
се	 изиграят	 полуфиналите.	
В	 неделя	 от	 9.30	 и	 11.00	
часа	 са	 двата	 финала	 за	
3-4-то	и	1-2-ро	място.							

Финàлите нà ученичеñките иãри пî áàñкетáîл - в Гàáрîвî

	 Шосейната	 колоездач-
на	 надпревара	 за	 Купа	
„Буката-Одрински-Чанли-
ев-Мано“	 ще	 се	 проведе	
този	 петък,	 8	 юни.	 17-то	
издание	 на	 знаковото	 из-
качване	 до	 местността	
Узана	 обаче	 за	 пръв	 път	
ще	 премине	 без	 дългого-
дишния	 организатор	 на	
това	 събитие	 Васил	 Дян-
ков.	 На	 неговото	 име	 е	
кръстена	премия,	която	ще	

спечели	 първият,	 преми-
нал	през	Зелено	дърво.
	 Организаторите	 на	
проявата	 от	 Колоездачен	
клуб		„Янтра	-	Исполин“	са	
отправили	покана	за	учас-
тие	 до	 всички	 клубове	 и	
любители-колоездачи.	 До-
макините	 ще	 се	 предста-
вят	с	близо	20	състезатели	
в	 отделните	 възрастови	
групи,	 а	 те	 са:	 Момчета	
младша	 възраст;	 Момчета	
старша	 възраст;	 Юноши	
младша	 възраст;	 Юноши	
старша	 възраст;	 Мастърс	
до	 50	 г.;	Мастърс	 51-60	 г.;	
Мастърс	60+.
	 Състезанието	 за	 Купа	
„Буката-Одрински-Чанли-
ев-Мано“	 ще	 бъде	 в	 тра-
диционните	 22	 километра	
от	 площад	 „Възраждане“	
до	 хотел	 „Еделвейс“	 в	
местността	 Узана.	 Само	
за	 момчетата	 трасето	 ще	
бъде	 съкратено	 (14.65	 ки-
лометра)	 и	 те	 ще	 фини-
шират	 до	 база	 „Д-р	 Тота	
Венкова“.	Стартът	ще	бъде	
даден	точно	в	14	часа.
	 Победителите	 в	 от-
делните	 групи	ще	 получат	
купа,	предвидени	са	също	
медали	и	парични	премии	
за	всички	призьори.

Купà „Букàтà-Оäринñки-Чàнлиев-Мàнî” 
е тîзи петък, зà първи път áез Дянкîв

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 В	 габровското	 основ-
но	 училище	 „Христо	 Бо-
тев“	 запазват	 традицията	
за	 силно	 представяне	 на	
своите	 лекоатлетически	
отбори.	 Поредното	 чу-
десно	 класиране	 направи	
тимът	 на	 момчетата	 5-7	
клас,	 заел	 пето	 място	 в	
страната.	 Възпитаниците	
на	 Четвърто,	 водени	 от	
преподавателите	 Весели-
на	 Златева	 и	 Светлозар	
Борисов,	 се	 представиха	
великолепно	 във	 фина-
лите	 на	 Ученически	 игри	
2018,	 които	 се	 проведоха	
на	 стадион	 „Хаджи	 Ди-

митър“	 в	 Сливен.	 В	 тях	
участваха	 десетте	 най-до-
бре	 подготвени	 училищни	
отбора	 в	 тази	 възраст,	
преодолели	 общинските,	
областните	 и	 зоналните	
етапи	на	игрите.
	 Габровските	 момчета	
записаха	 три	 подиума	 в	
отделните	 дисциплини.	
Илиян	 Филипов	 стана	
шампион	 в	 тласкането	 на	
гюле.	Той	 беше	 единстве-
ният	 състезател,	 тласнал	
над	13	метра,	и	регистри-
ра	 резултат	 от	 13.73	 в	
най-добрия	си	опит.	Брон-
зов	 медал	 взе	 Кристиан	
Станчев	 от	 бягането	 на	
800	метра,	като	спря	хро-

нометъра	на	2:19.58	мину-
ти.	 На	 третото	 място	 на	
почетната	 стълбичка	 се	
качи	 и	 Андрей	 Бачийски	
от	 надпреварата	 на	 скок	
височина,	 с	 резултат	 от	
150	 сантиметра.	 Кристиан	
донесе	още	11	ценни	точ-
ки	 за	 отборното	 класира-
не	с	 четвъртото	си	място	
в	 бягането	 на	 400	 метра	
и	 11-то	 в	 спринта	 на	 100	
метра.	Милан	Димов	също	
влезе	 в	 точките	 с	 шесто	
място	 на	 800	 метра,	 точ-
ки	 взе	 и	 Радослав	 Дими-
тров,	 класирал	 се	 11-ти	
на	 скок	 височина.	 Щафе-
тата	на	ОУ	„Христо	Ботев“	
на	4х100	метра	зае	шесто	

място.	 Своя	 принос	 за	
отбора	 дадоха	 също	 Ста-
нислав	 Кръстев	 и	 Петър	
Димитров.
	 Призовата	 тройка	 оф-
ормиха	 отборите	 на	 ОУ	
„Васил	 Левски“	 (Разград),	
ОУ	 „Отец	 Паисий“	 (Само-
ков)	и	ОУ	„Любен	Караве-
лов“	 (Бургас).	 Четвъртата	
позиция	 зае	 тимът	 на	 СУ	
„Климент	 Охридски“	 (Ва-
рна).	 Момчетата	 връчиха	
официално	 спечеления	
трофей	 за	 петото	 място	
на	 директора	 на	 учили-
щето	Марияна	 Колева.	Те	
ще	бъдат	вписани	в	почет-
ната	книга	на	ОУ	„Христо	
Ботев“.

Отáîрът нà „Õриñтî Бîтев” е пети пî лекà àтлетикà

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕбЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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рабоТа прЕдлага

оп „благоусТроЯВа-
нЕ“, адрес: Габрово, 
бул. „Трети март“ 53, 
ТЪрси да назначи: 
1. багЕрисТ; 2. аВТо-
МонТьор; 3. рабоТ-
ник, сТроиТЕлсТВо; 
4. градинар. Справ-
ки: тел. 066/801-437 
[3, 1]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. 
„каТЯ колЕВа“ ЕООД 
търси да назначи квалифи-
цирани шивачки. Справки 
на тел. 0894/504-843. [22, 
18]
МЕбЕлна фирМа търси 
мебелисти, монтажници, 
шлайфисти/ки, чистач-
ка. Справки на адрес: ул. 
„Марин Попов“ 36, тел. 
0895/404-542. [7, 7]

прЕдлоЖЕниЕ за лятото 
за Вас, студенти! Хотелски 
комплекс търси да назна-
чи сервитьор/ка и помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [15, 11]
ХоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 11]
добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 9]
склад за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 9]
ХоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 9]
баничар сЕ търси на тел. 
0889/123-045. [24, 7]
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, 9]

ХоТЕл „боЖЕнциТЕ ре-
лакс“ търси да назначи 
КАМЕРИЕРКА. Телефон за 
контакти: 0879/277-666. 
[11, 8]
заВЕдЕниЕ ТЪрси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 8]
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, 8]
МЕбЕлна фирМа търси 
дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 7]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачки. 
Справки на тел. 0887/825-
534. [15, 7]
прЕдлага рабоТа за два-
ма общи работници посто-
янно - добро заплащане. 
Справки на тел. 0887/32-
80-36. [11, 7]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на постоянна работа. Опит 
не се изисква, предлага 
платено обучение! Справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 7]
фирМа за преработка на 
месо търси общ работник. 
Справки на тел. 0893/697-
900. [8, 6]

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, 7]
пицар, МоЖЕ да не е 
с опит, се търси на тел. 
0878/966-222. [11, 6]
ТЪрсиМ продаВачи на 
сладолед за Слънчев бряг. 
Осигурена квартира. Много 
добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0899/717-680. 
[11, 6]
краВЕфЕрМа ТЪрси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [11, 5]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи помощник-грил 
работник за 4 часа вечер. 
Справки на тел. 0887/907-
032. [11, 5]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 5]
пТицЕкланица „сЕн-
даТ“ - село Сенник, търси 
работници. Добри условия 
и заплащане. Справки на 
тел. 0895/843-326. [12, 2]

заВЕдЕниЕ ТЪрси сер-
витьори. Справки на тел. 
0899/319-114. [5, 5]
за рЕсТоранТа на ба-
сейн „Трендафила“ тър-
сим: сервитьори, помощ-
ник-готвачи. Справки на 
тел. 0883/277-770. [11, 3]
кроЯчи сЕ търсят на тел. 
0896/679-904. [6, 3]
оХраниТЕл сЕ търси на 
тел. 0988/853-723 - Мил-
ко. [5, 3]
рабоТник за малка кра-
веферма (дояч) се търси 
на тел. 0876/415-480. [5, 
3]
Шофьор за битака - пен-
сионер, се търси на тел. 
0887/744-285. [5, 3]
продаВач/ка за зелен-
чуков магазин се търси на 
тел. 0896/326-238. [5, 3]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0898/310-464. 
[11, 2]
фирМа ТЪрси монтьор 
(може и без опит) за то-
варни автомобили. Справ-
ки на тел. 0889/501-631. 
[11, 2]
ТЕра Мол (кв. Младост) 
търси хигиенист/ка. За ин-
формация на място - Ад-
министрация, етаж 3 от 9 
до 17 часа. [10, 1]

МЕбЕлна фабрика тър-
си дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 2]
ТЪрси да назначи лични 
асистенти. Справки на тел. 
066/800-718 [20, 1]
склад за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 066/80-
50-34. [3, 1]
рЕсТоранТ „гурМЕ“ тър-
си сервитьорки. Справки 
на тел. 0897/999-806. [22, 
1]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0899/147-447. [11, 1]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ тъси да назначи 
мъже за длъжността „Ра-
ботник кланица“. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[15, 1]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси шлосер-монтьор. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и  
сТудЕнТи задочници

ПЛАСТфОРМ ООД - Габрово 
търси да назначи:.бласьори .шприцьори .Хигиенист

за производство на пластмасови опа-
ковки - бутилки, флакони, капачки.
Предлагаме:
 .много	добро	заплащане
 .ваучери	за	храна
 .обучение

Адрес: Габрово, ул. „бодра смяна“ 21.
Телефон за контакт: 066/810-326.

 жЕНИНА ДЕНчЕВА
 
	 Общинският	 съвет	
одобри	 на	 заседанието	
си	 на	 31	 май	 учредяване	
безвъзмездно	 право	 на	
ползване	 на	 Сдружение	
ИМКА	върху	имот	-	общин-
ска	 собственост,	 предста-
вляващ	 Център	 за	 мла-
дежки	дейности,	 който	се	
намира	на	територията	на	
Дома	 на	 културата.	 Сро-
кът	е	10	години	от	датата	
на	 сключване	 на	 догово-
ра.	 Центърът	 се	 ползва		
за	 нуждите	 и	 целите	 на	
Сдружението	 по	 предос-
тавяне	на	социални	услуги	
за	деца	в	риск	и	 техните	
семейства	 под	 формата	
на	 Център	 за	 обществе-
на	подкрепа.	А	също	така	
се	 реализират	 проекти	 в	
рамките	 на	 Национална-
та	 програма	 за	младежта	
за	 предоставяне	 на	 мла-
дежки	 услуги,	 в	 рамките	
на	 МИКЦ,	 програма	 за	
популяризиране	 и	 разви-
тие	 на	 доброволчеството	
и	 доброволческите	 прак-
тики	 в	 Габрово	 и	 облас-
тта,	ежегодни	програми	за	
свободно	време	за	деца	и	
младежи	 под	 формата	 на	
детски	лагери	и	творчески	
работилници.
	 Сдружение	 ИМКА	 -	
Габрово	 представи	 пред	
общинските	 съветници	 и	
своята	 програма	 за	 дей-
ността	 през	 2018	 година.	
То	 подкрепя	 цялостното	
развитие	на	децата	и	мла-
дите	хора	така,	че	да	ре-
ализират	пълния	си	потен-
циал.	
	 ИМКА	-	Габрово	се	ут-
върждава	 като	 общност	
от	 активни	 и	 ангажирани	
хора,	която	е	устойчива	и	
разпознаваема	в	страната	
като	 надежден	 партньор,	
който	 работи	 за	 положи-
телна	качествена	промяна	
в	живота	на	младите	хора	
и	семействата	в	местните	
общности.
	 ИМКА	 работи	 за	 по-
стигане	 на	 финансова	
устойчивост,	 разширяване	
на	 мащаба,	 за	 предос-
тавяне	 и	 непрекъснато	
развитие	 на	 иновативни	
и	 адекватни	 на	 потребно-
стите	услуги	и	програми.
	 През	 2018	 година	 ор-
ганизацията	 ще	 работи	 в	
няколко	основни		направ-
ления.	 Предоставяне	 на	
социални	 услуги	 за	 деца	
и	семейства	под	формата	
на	Център	за	обществена	

подкрепа	 (ЦОП)	 -	 в	 ка-
чеството	 си	 на	 доставчик	
на	 социалната	 услуга	 и	
услугата	 „Приемна	 грижа“	
на	територията	на	община	
Габрово,	 е	 едно	 от	 на-
правленията.	А	 също	 така	
насърчаване	 на	 активно	
доброволчество,	 предос-
тавяне	на	широка	палитра	
от	 информационни,	 кон-
султантски	 и	 обучител-
ни	 услуги	 в	 рамките	 на	
Младежки	 информацион-
но-консултантски	 център	
(МИКЦ).
	 ИМКА	 реализира	 бо-
гата	 програма	 за	 свобод-
ното	 време:	 осъществява	
детски	 занимания,	 прик-
люченски	 лагери	 през	
пролетната	 и	 лятната	 ва-
канции,	 набира	 и	 предос-
тавя	 средства	 чрез	 фонд	
Младежка	банка	-	Габрово	
за	 реализацията	 на	 мла-
дежки	 инициативи	 и	 про-
екти.
	 Реализирането	 на	
нестопанската	 дейност	
се	 осъществява,	 благода-
рение	 на	 активността	 на	
младежите	 -	 членове	 и	
доброволци	 на	 организа-
цията,	 и	 управлението	 на	
проекти.
	 Става	 дума	 за	 проект	
„Другите	 часове“,	 който	
се	 реализира	 в	 периода	
1	ноември	2017	г.	 -	1	сеп-
тември	 2018	 г.	 и	 се	 осъ-
ществява,	 благодарение	
на	 социално	 отговорна-
та	 инициатива	 на	 „Лидл	
България“	 „Ти	 и	 Lidl	 за	
по-добър	 живот“,	 в	 парт-
ньорство	с	Фондация	„Ра-
ботилница	 за	 граждански	
инициативи“	 и	 Български	
дарителски	форум.
	 Другите	 проекти	 са:		
„Развитие	 на	 капаците-
та	 на	 Младежка	 банка“,	
който	 се	 реализира	 с	
подкрепата	 на	 Фондация	
„Работилница	за	граждан-
ски	инициативи“,	и	проект	
„Дни	 за	 младежка	 актив-
ност“.	 Организацията	 ще	
потърси	 подкрепа	 от	 Об-
ществен	 дарителски	фонд	
-	 Габрово,	 с	 подкрепата	
на	Фондация	„Америка	за	
България“.
	 Екипът	и	Управителни-
ят	съвет	на	организацията	
ще	 продължават	 да	 тър-
сят	 финансиране	 от	 на-
ционални	и	международни	
финансиращи	 програми,	
както	и	дарения.
	 	 	 	 	 	И	през	2018	 година	
ще	 продължи	 предоста-
вяне	 на	 социални	 услуги	

за	деца	в	риск	и	 техните	
семейства	 под	 формата	
на	 Център	 за	 обществе-
на	 подкрепа.	 От	 начало-
то	 на	 2018	 година	 екипът	
на	ЦОП	работи	активно	в	
подкрепа	на	целевите	гру-
пи	деца	и	младежи	в	риск	
и	 техните	 семейства.	 Ка-
пацитетът	на	услугата	е	25	

клиента.	През	2018	година	
са	 подкрепени	 повече	 от	
100	деца	и	подрастващи	и	
техните	 семейства.	 Сред-
номесечно	се	очаква	ЦОП	
ИМКА	 да	 работи	 по	 30	
случая.
	 Предоставят	 се	 мла-
дежки	 информационни,	
обучителни	 и	 консултант-
ски	 услуги.	 В	 рамките	 на	
дейността	 се	 планира	 да	
се	предоставят	широк	на-
бор	 от	 младежка	 инфор-
мация,	консултации	и	обу-
чения,	 като	 стремежът	 е	
да	се	достигне	до	повече	
от	800	младежи	чрез	про-
активно,	 информационно	
присъствие	 в	 интернет	 и	
в	младежките	общности.	А	
също	така		да	се	предос-
тавят	професионални	кон-
султации	в	различни	обла-
сти:	 личностно	 развитие,	
развитие	 на	 специфични	
социални	 умения	 и	 орга-
низационни	 компетенции,	
разрешаване	 на	 конфли-
кти	 и	 други	 на	 повече	 от	
150	 младежи	 на	 възраст	
14-25	години.
	 Предвиждат	 се	 обуче-
ния	 по	 богат	 набор	 от	
теми,	 свързани	 с	 мла-

дежкото	 развитие,	 като	
обхватът	 е	 над	 100	 мла-
дежи,	 младежки	 лидери	
или	представители	на	раз-
лични	обществени	органи-
зации	 на	 територията	 на	
Габрово	и		областта.
	 През	годината	продъл-
жава	 развитието	 на	 про-
грамата	 за	 работа	 с	 до-

броволци	 и	 по-конкретно	
популяризиране	 и	 разви-
тие	 на	 доброволчество-
то	 и	 доброволческите	
практики	 в	 Габрово	 и	 об-
ластта.	 През	 2018	 годи-
на	 Сдружение	 ИМКА	 ще	
продължи	 да	 предоставя	
обучения,	 консултации	 и	
други	 подкрепящи	 услуги	
и	 дейности	 за	 подраства-
щи,	 ученици	 и	 младежи,	
както	 и	 за	младежки	 гру-
пи	 и	 организации,	 които	
работят	с	доброволци.	
	 Организацията	 ще	
продължи	директно	да	на-
бира,	мотивира	и	управля-
ва	 доброволци	 за	 реали-
зиране	 на	 почти	 всички	
програми	 и	 инициативи	
на	ИМКА	в	Габрово.	През	
2018	 година	 стремежът	 е	
да	се	мотивира	и	коорди-
нира	 работата	 на	 25	 до-
броволци,	а	в	рамките	на	
доброволческата	 програ-
ма	да	се	обхванат	повече	
от	50	младежи	на	възраст	
14-25	 години	за	участие	в	
различни	 доброволчески	
инициативи	 в	 Габровска	
област.
	 През	 месец	 ноември	
2018	 година	 ще	 започне	

подготовката	 за	 провеж-
дането	 на	 традиционния	
Бал	на	доброволците	2018,	
по	време	на	който	ще	бъ-
дат	 наградени	 най-актив-
ните	доброволци	в	 Габро-
во	 и	 областта.	 Събитието	
ще	 се	 проведе	 за	 19-ти	
пореден	 път	 в	 Габрово	 и	
по	 повод	 5	 декември	 -	

Международния	 ден	 на	
доброволците.
						Изпълнява	се	програ-
ма	 за	 свободното	 време	
за	 деца	 и	 младежи	 под	
формата	 на	 детски	 лаге-
ри,	 творчески	 работилни-
ци	 и	 еднодневни	 събития	
на	 открито	 и	 закрито.	
Програмата	 предвижда	
провеждане	 на	 4-дневен	
пролетен	 лагер	 с	 учас-
тието	 на	 25	 деца	 и	 про-
веждане	 на	 два	 поредни	
детски	 дневни	 лагера	 за	
деца	на	възраст	6-10	годи-
ни	от	Габрово,	които	бяха	
подкрепени	 от	 педагог	 и	
от	общо	10	доброволци.
	 Първият	 лагер	 е	 под	
надслов	„Летни	предизви-
кателства“	 и	 има	 за	 цел	
да	осигури	за	участниците	
много	 забавления,	 прият-
ни	 творчески	 занимания,	
опознавателни	 занимания	
и	разходки	сред	природа-
та.
	 Вторият	 лагер	 по	 тра-
диция	е	свързан	с	права-
та	на	децата.	По	време	на	
лагера	децата	научиха	по-
вече	 за	 основните	 права	
на	 децата	 и	 участваха	 в	
поредица	от	групови	зани-

мания.
	 В	периода	22	-	28	юли	
се	 планира	 едноседми-
чен	 приключенски	 лагер	
на	 Узана	 с	 деца	 на	 въз-
раст	 7-11	 години,	 за	 под-
растващи	 и	 на	 възраст	
12-13	 години.	 За	 приклю-
ченската	 програма	 и	 за	
лагера	 като	 цяло	 ще	 се	
грижи	 екип	 от	 14	 профе-
сионалисти,	 включително	
директор	на	лагера,	меди-
цинско	 лице	 и	 младежки	
работник.	 Като	 цяло	 екип	
от	20	доброволци	ще	под-
помага	 реализацията	 на	
летните	 лагери	 и	 други-
те	 ваканционни	 дейности,	
осъществявани	от	ИМКА	 -	
Габрово	през	2018	година.
	 Освен	това	са	предви-
дени	 дейности,	 свързани	
с	 набиране	 на	 средства	
за	младежки	фонд	за	фи-
нансиране	 на	 младежки	
инициативи	 -	 Младежка	
банка	 и	 разпределение	
на	 събраните	 средства	 в	
младежкия	 фонд	 за	 осъ-
ществяване	 на	 младежки	
инициативи.
	 През	2018	година	мла-
дежкият	борд	на	Младеж-
ка	банка	-	Габрово,	състо-
ящ	 се	 от	 12	 доброволци,	
младежи	на	възраст	14-25	
години,	 чрез	 поредица	 от	
доброволчески	 инициати-
ви	и	дарителски	акции	ще	
продължи	да	набира	сред-
ства	за	младежкия	фонд	и	
поетапно	 ще	 започне	 да	
разпределя	средствата	за	
реализиране	на	младежки	
проекти	 и	 инициативи	 на	
територията	на	 Габрово	и	
Габровска	област.
	 През	 април	 2018	 го-
дина	 екип	 от	 6	 младе-
жи	 доброволци,	 заедно	
с	 представител	 нa	 Упра-
вителния	 съвет	 на	 Сдру-
жението,	 участва	 в	 едно-
седмично	 работно	 посе-
щение	 в	 ИМКА	 -	 Ваден,	
регион	Ваден	в	Германия,	
на	 база	 на	 дългосрочно	
споразумение	 между	 две-
те	организации.	През	юни	
доброволческият	 екип	
на	 Сдружение	 ИМКА	 ще	
бъде	 домакин	 на	 ответна	
едноседмична	 визита	 на	
8	 доброволци	 от	 ИМКА	 -	
Германия,	 регион	 Ваден,	
които	 ще	 се	 запознаят	 с	
дейността	на	младежите	и	
екипа	на	ИМКА	 -	 Габрово	
и	ще	се	включат	в	добро-
волчески	инициативи.
	 През	 годината	 мла-
дежкият	 екип	 на	 Сдруже-
ние	 ИМКА	 ще	 продължи	

да	 търси	 възможности	 да	
осигури	 участие	 на	 по-
вече	 младежи	 в	 младеж-
ки	 обмени	 и	 обучителни	
програми,	 включително	 и	
в	 рамките	 на	 програма	
„Еразъм	+“.
	 Планира	 се	 проектът	
„Другите	 часове“	 да	 оси-
гури	 директно	 включва-
не	 на	 1000	 ученици	 от	
4	 училища	 (3	 гимназии	
в	 Габрово	 и	 една	 гимна-
зия	 в	 Севлиево)	 до	 края	
на	 2018	 година.	 Проектът	
предвижда	осъществяване	
на	 поредица	 от	 интерак-
тивни	 часове,	 инициативи	
за	 сплотяване	 на	 учени-
ческите	екипи	на	пилотно	
избраните	 класове,	 две	
двудневни	 обучения	 от	
типа	 „Връстници	обучават	
/консултират	връстници“.
	 Стопанска	дейност,	съ-
пътстваща	и	подпомагаща	
нестопанските	 дейности	
на	 организацията,	 е	 дей-
ността	 на	 кафене	 „ИМКА“	
в	 Младежката	 територия.	
Дейността	на	младежкото	
кафене	 включва:	 обслуж-
ване	на	 клиенти	от	 града	
и	региона;	осъществяване	
на	постоянна	програма	за	
тематични	младежки	праз-
ненства	и	празненства	за	
детски	рождени	дни;	 осъ-
ществяване	 на	 конферен-
ции	 и	 други	 обществени	
форуми.
	 В	 младежкото	 кафене	
„ИМКА“	 през	 2018	 година	
се	очаква	да	се	осъщест-
вят	 около	 50	 организира-
ни	събития	за	деца	и	мла-
дежи	 и	 за	 представители	
на	 различни	 организации	
и	институции	под	формата	
на	 детски	 рождени	 дни	
и	 празненства,	 семина-
ри,	 представяния	 и	 др.,	
в	 които	 се	 очаква	 да	 се	
включат	 над	 900	 деца	 и	
младежи,	 и	 граждани	 -	
представители	 на	 различ-
ни	организации	и	институ-
ции.
			За	осигуряване	на	дей-
ностите	 на	 младежкото	
кафене	през	2018	година	е	
ангажиран	един	служител,	
назначен	по	трудово	пра-
воотношение.
						През	лятото	дейност-
та	на	кафето	ще	се	подпо-
мага	 от	 доброволци,	 чле-
нове	 на	 доброволческия	
екип	на	ИМКА.	Постоянен	
екип	 от	 8	 доброволци	 -	
аниматори,	 ще	 подпомага	
провеждането	на	детски	и	
младежки	 празненства	 в	
младежкото	кафене.

ИМКА ще пîлзвà îще 10 ãîäини áезвъзмезäнî îáщинñки имîт



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.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.
нацЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нарЯзани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дЪрВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
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, 20]

дЪрВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 32]
дЪрВа нарЯзани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 9]
рЕЖа дЪрВа - тел. 
0894/220-509. [25, 3]
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 2]

аВТоМобили продаВа
нисан ТЕрано, 2.4, 
бензин-газ, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0895/287-169. [5, 5]
фиаТ МарЕа, 1.8, бен-
зин, газ, комби - цена: 
1450 лв., и ремарке - тут-
раканско, се продават на 
тел. 0897/963-093. [11, 
3]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
оТ МЯсТо на най-Ви-
соки цЕни се изкупу-
ват - справки на тел. 
0897/429-374

аВТоМобили 
под наЕМ

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

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, 
26]
фирМа сЪбарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 20]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [12, 9]
рЕсТаВрации на стари 
къщи от основи до по-
крив - тел. 0882/279-749. 
[27, 5]

Топлоизолации, рЕ-
МонТ на покриви, дренаж, 
улуци - тел. 0888/863-
001. [22, 5]
покриВни рЕМонТи, 
изграждане на нови, хи-
дроизолации, дренажи - 
0888/020-187. [15, 2]
подпорни сТЕни, дре-
наж, покриви - 0897/390-
194. [15, 2]

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, 17]
ВЪТрЕШни рЕМонТи, 
външна изолация - тел. 
0897/859-733. [11, 3]

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

изолации, скЕлЕ - 
справки на тел. 0878/943-
895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 25]
Топлоизолации - из-
годно - тел. 0894/898-
477. [22, 2]

Хидроизолации
Хидроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
софи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв. м; Разсро-
чено плащане. Гаранцио-
нен срок 10 години - тел. 
0888/314-533.
ХидроизолациЯ на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 7]

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

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 9]
попраВЯМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[14, 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: тел. 0897/548-928. 
[31, 21]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 8]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 1]

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.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 17]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 
13]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 9]
косЕнЕ на дворни и по-
големи площи, оформяне 
на храсти - тел. 0896/858-
859. [5, 3]

услуги
коВач - 0892/775-774.
ВсЯкакЪВ Вид ВиК и 
ел. услуги се извършват 
на тел. 0876/000-084. 
0895/459-339.
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-

ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел.  
0898/780-448.
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
32]

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

лЕкари
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и 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 - 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.

козМЕТика, МасаЖ
лЕчЕбЕн МасаЖ с би-
оенергия се предлага на 
тел. 0876/731-419. [11, 
2]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в супер център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 9]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
18]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 17]
гараЖ сЕ продава на тел. 
0898/980-984 [22, 11]

кЪща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 8]
кЪща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [26, 6]
урЕгулиран парцЕл в 
град Трявна - 2.7 дка, 
панорама, се продава на 
тел. 0884/069-183. [5, 
4]
кЪща В село Горско Ка-
лугерово се продава на 
тел. 0878/672-702. [5, 3]
Вила В село Драгиевци 
с дворно място 2200 ме-
тра се продава на тел. 
0879/181-925. [5, 1]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0899/440-177. [4, 
1]

иМоТи даВа под наЕМ

складоВЕ и произ-
ВодсТВЕни поМЕщЕ-
ниЯ сЕ даВаТ под 
наЕМ или продаВаТ 
на тел. 0888/684-429

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Шиваров мост - 180 
лв., се дава под наем на 
тел. 0878/110-438. [11, 7]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
на ул. „Свищовска“ 111 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 3]

даВа сЕ ТЪргоВ-
ска площ под 
наЕМ - 430 кВ. М, 
до бЕнзиносТан-
циЯ „ШЕл“. Справки 
на тел. 0888/22-86-38 
[6, 2]

аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [21, 1]
офис на ул. „Аврам Га-
чев“ № 3, обзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0888/225-891. [6, 1]

ТЪрси под наЕМ
спЕШно! апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в района на 
кв. Трендафил-1, Колелото 
се търси на тел. 0878/78-
11-57. [22, 8]
спЕШно! кЪща в града 
за поддържане или наем 
до 100 лв. дългосрочно се 
търси на тел. 0893/879-
032. [4, 3]
кВарТира, Малко жи-
лище се търси на тел. 
0885/641-759. [3, 1]

Магазини
Магазин „дон хамон“ 
предлага хамон, чоризо 
- колбаси от месо. Кон-
серви само по 1.70 лв. 
Справки на тел. 0888/668-
511, ул. „Орловска“ 29. 
[3, 3]

продаВа МаТЕриали
ноВ склад за дървен ма-
териал - бул. „Столетов“ 
168 (Болтата), справки на 
тел. 0889/506-272. [22, 
10]
сТари цигли - 1500 бр., 
цена: 0.20 лв., се прода-
ват на тел. 0899/213-767. 
[22, 5]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв. м, се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 5]

продаВа обзаВЕЖданЕ
дЕТско обзаВЕЖда-
нЕ, две легла, гардероб, 
бюро, шкафчета, разтега-
телен диван, два фотьой-
ла се продават на тел. 
0887/443-374. [11, 8]

продаВа разни
ТрЪби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 20]

ЖиВоТни продаВа
доМаШно лЮпЕни 
пуйчета на 1 месец - 10 
лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 9]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[5, 3]
ЯрЕТа - 5 лв. живо те-
гло, се продават на тел. 
0895/630-725. [5, 3]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0894/890-743. [3, 2]

ЖиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 6]

Храна за ЖиВоТни
сЕно - малки бали, се 
купува на тел. 06714/27-
44. [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, 20]
Хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 20]

77 юни 2018 г.
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гриЖа за болни  и 
ВЪзрасТни
гриЖа за възрастни 
и болни хора предлага 
лицензирана фирма ДП 
„Супорт“ ООД.  Справки 
на тел. 0877/493-060, 
066/800-718 [20, 1]
глЕдаМ сТари и бо-
лни и почасово - тел. 
0888/415-487. [2, 1]

обяви

запознансТВа
49-годиШЕн ТЪрси до-
бро и работливо момиче, 
най-вече да има уваже-
ние от двете страни. Тел. 
0887/867-426. [22, 1]
ТЪрсЯ ЖЕна до 61 годи-
ни за съвместен живот - 
тел. 0898/842-083. [6, 1]

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо ма-
сажи за сериозни хора 
на мой терен - Габриела, 
0895/039-942. [6, 5]
МоМичЕ за забавление 
- 0884/495-210. [6, 2]

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

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0882/381-478. 
[11, 9]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [13, 7]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [21, 1]
нощуВки В центъра - 
10 лв., се предлагат на 
тел. 0888/508-819. [3, 1]
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Пътеписите на Георги Трендафилов

продължава от бр. 125
	 Морският	 фар	 е	
друга	 впечатляваща	
забележителност	 тук.	
Високата	 кръгла	 кула	
е	построена	в	средата	
на	ХІХ	век,	а	светлина-
та,	която	фарът	изпра-
ща	в	морето,	може	да	
се	 види	 от	 27	 киломе-

тра.
	 И	още	нещо,	което	
поне	за	мен	е	важно.	
	 Живял	 съм	 и	 ра-
ботил	 известно	 време	
в	 Полша.	 Зная	 доста	
събития	от	новата	пол-
ска	история,	а	на	това	
място	има	нещо	много	
свързано	с	нея	и	мно-
го	 болезнено	 за	 поля-
ците.	
	 Тук,	 на	 4	 юли	 1943	
година,	 малко	 след	
излитането	 в	 морето	
пада	 самолет,	 на	 чий-
то	 борд	 е	 и	 генерал	
Владислав	 Шикорски	
-	 министър-председа-
тел	 на	 правителството	

в	 изгнание	 на	 Полша	
по	 време	 на	 Втората	
световна	 война	 и	 вър-
ховен	 главнокоманд-
ващ	на	въоръжените	й	
сили.	Има	много	загад-
ки	около	това	трагично	
събитие,	в	което	веро-
ятно	са	замесени	раз-
узнавателните	 служби	

на	 главните	 воюващи	
страни.	
	 Загадките	 не	 са	
една	или	две,	но	тези,	
които	 почиват	 на	 фа-
кти,	 са,	 че	 единствено	
пилотът	 на	 самолета	
(чех	по	народност)	ос-
тава	жив,	а	раните	по	
тялото	на	 генерал	Ши-
корски	 са	 необичайни	
за	смърт,	причинена	от	
самолетна	катастрофа.	
	 Това	 събитие	 дава	
сюжет	и	на	някои	лите-
ратурни	 произведения	
(на	едно	от	тях	попад-
нах	още	като	студент),	
а	 много	 коментари	 за	
него	 съм	 слушал	 и	 в	

Полша.	 Сега	 там,	 на	
южния	край	на	Гибрал-
тар,	има	много	стилен,	
много	 въздействащ	
паметник,	 около	 който	
винаги	има	поляци,	от-
даващи	 почит	 на	 своя	
обичан	 сънародник.	
Към	 тях	 се	 присъеди-
них	и	аз.
	 Часът	 е	 около	 14.	
Слънцето	 жари	 безми-
лостно.	 Дори	 и	 бли-
зостта	 на	 морето	 не	
прогонва	 това	 усеща-
не.	Обзема	ме	чувство	
на	умора.	От	близо	пет	
часа	 съм	 в	 Гибралтар	
и	почти	през	всичкото	
това	време	съм	ходил,	
изминавайки	 немалко	
километри.	Не	смятам,	
че	 е	 разумно	 да	 из-
вървя	 и	 обратния	 път	
пеша	 и	 се	 насочвам	
към	 близката	 автобус-
на	спирка.	В	Гибралтар	
има	няколко	автобусни	
линии	 и	 поне	 една	 от	
тях	обслужва	и	Еuropa	
Рoint.	 Качвам	 се	 на	
автобуса	 и	 този	 път	
плащам	с	гибралтарски	
паунди,	 които	имам	от	
рестото	 при	 стотонно-

то	оръдие.	
	 Спирката,	 на	 която	
слизам,	 е	 до	 Трафал-
гарското	 гробище.	 То	
е	 приютило	 ранените	
в	 морската	 битка	 до	
нос	 Трафалгар	 (близо	
до	 Кадис)	 и	 по-късно	
починали	 в	 Гибралтар	
британски	войници.	
 Тази	 може	 би	 най-
известна	 в	 историята	
морска	битка	се	е	със-
тояла	 на	 21	 октомври	
1805	г.	между	Кралския	
военноморски	флот	 на	
Великобритания,	 ко-
мандван	 от	 адмирал	
лорд	 Хорейшио	 (Хора-
цио)	 Нелсън,	 и	 обеди-
нената	 френско-испан-
ска	 флота.	 Британците	
удържат	 една	 от	 най-
знаменитите	 си	 побе-
ди,	но	в	битката	загива	
и	адмирал	Нелсън.	
	 Както	 е	 известно,	
един	 от	 централни-
те	 площади	 в	 Лондон	
носи	 името	Трафалгар,	
а	 в	 средата	му	 се	 из-

дига	 величествена-
та	 статуя	 на	 адмирал	
Нелсън.	 Негова	 статуя	
има	и	 тук,	 срещу	 това	

гробище.
	 Остава	 последна-
та	 съществена	 част	 от	
разходката	 ми	 в	 Ги-
бралтар	 –	 да	 се	 кача	
на	 Upper	 Rock,	 на	
Горната	 скала,	 където	
присъствието	 на	 май-
муните	 е	 най-изявено.	
Чел	съм,	че	се	срещат	
и	 по-надолу,	 че	 поня-
кога	слизат	и	в	 града,	

но	там,	горе,	е	тяхното	
царство,	там	е	тяхната	
планета.	
	 Скалата	 е	 твър-
де	 висока	 (повече	 от	
400	 метра),	 а	 време-
то	 -	 твърде	 горещо,	
за	 да	 се	 опитвам	 да	
се	кача	пеша.	Това	по	
принцип	 е	 възможно,	
но	 умората	 си	 казва	
думата	 и	 в	 момента	
не	 съм	 склонен	 към	
авантюри.	Ще	 се	 кача	
с	 кабинковата	 въжена	
линия	Cable	Car.	 Кога-
то	 отивам	 на	 долната,	
началната	станция,	за-
варвам	 плътна	 тълпа	
от	чакащи.	За	мен	це-
ната	в	двете	посоки	е	
около	 17	 евро	 (може	
да	 се	 плаща	 и	 с	 тази	
валута),	 а	 за	 други	 е	
повече	 –	 аз	 ползвам	
някакво	намаление.	
	 Опашката	 върви	
твърде	 бавно.	 Добре	
е	поне,	че	сме	на	сян-
ка,	 защото	 влизаме	 в	
нещо	 като	 кула,	 чиито	

виещи	се	стълби	водят	
към	 площадката,	 откъ-
дето	 се	 качваме	 в	 ка-
бинката.	

 

Добре	 е,	 ако	 е	 въз-
можно,	 да	 съм	 един	
от	 първите,	 влезли	 в	
нея,	 за	 да	 си	 избера	
удобно	 място	 за	 на-
блюдение	 и	 снимки.	
А	 гледката,	 която	 се	
открива	 отвисоко	 към	
Гибралтарския	 залив	 и	
града,	си	заслужава,	и	
то	много.	
	 Пътуването	 е	 крат-
ко	 –	 няколко	 минути.	
И	 още	 със	 стъпването	
горе	 попадам	 в	 света	
на	маймуните.	
	 Но	в	момента	те	са	
лениви,	 поне	 повечето	
от	 тях.	 Основното	 им	
занимание	е	да	се	по-
щят.	 Но	 не	 липсват	 и	
изключения.	
	 Някои	 се	 катерят	
по	стените	на	малкото	
сгради	наоколо.	А	една	
се	беше	покатерила	на	
покрива	 на	 кабинка,	
която	тръгваше	надолу.	
	 Вече	си	мислех,	че	
ще	отпътува	с	лифта	и	
се	 питах	 какво	 ли	 ще	
й	 се	 случи,	 когато	 тя	
изведнъж	 много	 ловко	
скочи	 от	 покрива,	 из-

мъквайки	се	от	подоб-
но	приключение.

Следва в събота

Тук се срещат водите на Гибралтарския залив и Средиземно мореEuropa Point с фара, чиято светлина в морето може да се види от 27 км

В Гибралтар оръдията са на почит. Това е 
част от батареята на Хардинг

Паметникът на генерал Владислав Шикор-
ски, шефът на полското задгранично прави-
телство през Втората световна война. Тук 
винаги има поляци, които му отдават почит

Входът на Трафалгарското гробище

Кабинката, която ще ме изкачи на скалата

Най-често вижданото маймунско занимание

Маймунска идилия

В света на маймуните, някои могат да се изкачат и на небето

Приятели


