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	 В	 почивните	 дни,	 22	
и	 23	 септември,	 в	 Музея	
на	 хумора	 и	 сатирата	 ще	
се	 потопим	 в	 творческа	
почивка	 и	 забавление.	 В	
съботния	 ден	ще	 обърнем	
специално	 внимание	 на	
изложбата	 „Светът	 спо-
ред	 Тодор	 Цонев”,	 реали-
зирана	 с	 подкрепата	 на	
програма	 „Култура“	 на	
Община	 Габрово.	 Ще	 я	
разгледаме	 с	 екскурзовод	
и	 ще	 научим	 любопитни	
факти	 от	 живота	 и	 твор-

чеството	 на	 художника.	
Във	 втората	 част	 на	 на-
шата	 среща	 ще	 израбо-
тим	от	цветна	тел	рисунки,	
но	 необикновени.	 Те	 ще	
оживеят	в	пространството.	
А	 как?	 Запишете	 се	 за	
участие	 в	 нашето	 ателие	
и	 ще	 научите	 тънкостта	
на	този	нов	вид	рисуване.	 
	 В	 неделя	 ще	 строим	
мостове.	Този	ден	ще	пос-
ветим	 на	 световноизвест-
ния	художник	Христо	Ява-
шев.	

тодорка мирчева 
кметски наместник

	 Големият	 християн-
ски	 празник,	 посветен	 на		
Светите	 мъченици	 Вяра,	
Надежда	 и	 Любов	 и	 тях-
ната	майка	София,	и	 тази	
година	беше	почетен	в	ед-
ноименната	църква	в	село	
Зелено	дърво.
	 Архиерейският	 намест-
ник	 на	 Габровска	 духовна	
околия	отец	Руслан	Личев	
заедно	с	отец	Николай	Ла-
кич	 и	 част	 от	 църковния	
хор	 при	 църквата	 „Света	
Богородица“	 със	 служе-
нието	 си	 поднесоха	 оно-
ва	 звучене	 на	 празника,	
което	 сред	 тишината	 на	
Балкана	 и	 свежестта	 на	
природата	 накара	 уважи-
лите	 този	 ден	 да	 усетят	
единението	 с	 вярата.	 Де-
нят	 е	 посветен	 на	 подви-
га	 на	 трите	 сестри	 Вяра,	
Надежда	и	Любов	и	майка	
им	София	в	името	на	хрис-
тиянската	 вяра.	 Те	 са	 и	
покровителки	на	децата.

	 След	 службата	 отец	
Руслан	 Личев	 се	 обър-
на	 към	 хората	 с	 думите:	
„Много	 често	 отъждествя-

ваме	имената	на	тези	хри-
стови	 мъченички	 с	 оне-
зи	 добродетели,	 които	 не	
само	като	християни,	но	и	

като	човеци	ние	трябва	да	
притежаваме.
	 Нека,	 идвайки	 тук	 и	
тръгвайки	 си,	 всички	 ние	

да	 сме	 успели	 да	 нахра-
ним	не	само	телата	си,	но		
и	да	сме	успели	да	нахра-
ним	 сърцата	 си	 с	 онази	

духовна	 храна	 на	 вярата,	
която	днес	ни	липсва.	
	 Молитвено	 да	 просим	
Божията	помощ,	защото	тя	

е	безконечна…“.

Тържествеíà литурãия в църквàтà „Св. мчци Сîфия, Вярà, Нàäежäà и Люáîв” в Зелеíî äървî

	 Поради	 големия	 ин-
терес	 към	 документалния	
филм	за	българския	индус-
триалец	 и	 дарител	 Иван	
Хаджиберов	 (1858–1934)	
Община	 Габрово	 кани	 га-
бровци	 и	 гости	 на	 града	
на	 вечерна	 прожекция	 на	
21	 септември	 (петък)	 от	
20.00	часа.
	 Излъчването	 ще	 бъде	
върху	 външната	 стена	 на	
Интерактивния	 музей	 на	
индустрията	 с	 техника,	
осигурена	 от	 Дома	 на	 ху-
мора	и	сатирата.	
	 Вчера	 режисьорът	 на	
филма	 Емил	 Михов	 съоб-
щи,	че	на	прожекцията	ще	

присъства	 и	 пра-
внучката	 на	 Хад-
жиберов	-	Микаела,	
която	 живее	 в	 Из-
раел	 и	 е	 в	 непре-
къснат	 контакт	 с	
авторите	 на	 27-ми-
нутната	лента.
	 Михов	 съобщи	
още,	 че	 благода-
рение	 на	 Микаела	
вече	 е	 известен	
гробът	 на	 първос-
троителя	на	габров-
ската	 индустрия,	
наричан	 още	 Царя	
на	 електричество-
то.	
	 Микаела	заедно	

със	създателите	на	филма	
на	 5	 декември	 миналата	
година	беше	в	Брюксел	за	
представянето	 на	 лентата	
в	 Европейския	 парламент	
по	покана	на	евродепутата	
Момчил	Неков..	
	 Премиерата	 на	 „Дър-
зостта	 да	 бъдеш	 пръв“	 се	
състоя	 преди	 година	 в	
Габрово	-	на	7	октомври,	и	
изправи	 на	 крака	 препъл-
нената	зала	„Възраждане“.
	 После	 филмът	 получи	
покана	 да	 гостува	 в	 Бер-
лин,	в	Българския	културен	
център.
	 Този	месец	„Дързостта	
да	 бъдеш	 пръв“	 има	 три	

покани	 от	 български	 общ-
ности	 зад	 граница.	 Пър-
вата	 приета	 и	 потвърдена	
покана	е	за	Франкфурт	на	
1	ноември.
	 „Интересът	 към	 филма	
за	 патриарха	 на	 българ-
ската	 индустрия	 обогати	
изключително	 много	 исто-
рическия	 материал,	 който	
бяхме	 събрали	 -	 съобщи	
още	 г-н	Михов.	 -	 Обадиха	
ни	 се	 роднини,	 наследни-
ци	 на	 Хаджиберов,	 сре-
щите	с	които	ни	донесоха	
огромно	 вълнение,	 освен	
допълнителната	 информа-
ция,	 спомени,	 снимки,	 до-
кументи.“

	 На	 21	 септември	 –	
Международен	 ден	 на	
мира,	 от	 19.00	 часа	 кам-
баните	 на	 храмовете	 в	
Габрово	 ще	 бият	 едно-
временно	 с	 тези	 в	 цяла	
Европа	в	рамките	на	ини-
циативата	 на	 Федерална	
република	 Германия	 под	
надслов	 „Нека	 първият	
им	 звън	 изрече	 думата	
мир“.
	 В	 европейската	 култу-
ра	камбаният	звън	обозна-
чавал	 времето	 за	 работа,	

за	 почивка,	 за	 молитва.	
Камбаните	възвестяват	до-
брото	 и	 лошото,	 радостта	
и	бедствието.	Нека	звукът	
на	 камбаните	 в	 петък	 ни	
припомни	 колко	 важен	 е	
мирът	за	всички	нас!
	 По-рано	 през	 деня,	
от	 11.00	 часа,	 Съюзът	 на	
ветераните	 от	 войните	 в	
Габрово	организира	подна-
сяне	на	цветя	на	Паракли-
са	 на	Св.	Петка	 (до	 храм	
„Успение	на	Св.	Богороди-
ца“).

В петък от 20:00 върху фасадата на Интерактивния музей на индустрията
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ОБЩИНА ГАБРОВО

 Със	заповеди	№	1754	и	1755	от	19.09.2018	 г.	на	
Кмета	 на	Община	 Габрово	 са	 открити	 процедури	
за	публични	търгове	с	явно	наддаване	за	продаж-
ба	на	следните	имоти:
 1. Поземлен имот с идентификатор 
73290.615.80	 по	 кадастралната	 карта	 и	 кадас-
трални	 регистри	 на	 гр.	 Габрово,	 с	 площ	 2161	 кв.	
м,	съответстващ	на	УПИ	І-252,	отреден	за	общест-
вено-обслужващи	дейности,	от	кв.	27	по	плана	на	
с.	Трънито,	община	Габрово,	заедно	с	построената	
в	 него	 сграда	 (бивше	 училище)	 с	 идентификатор	
73290.615.80.1,	 със	 застроена	 площ:	 на	 етажа	 231	
кв.	м	и	на	сутерена	147,20	кв.	м.
	 Сградата	е	законно	построена	и	по	действащия	
устройствен	план	на	с.	Трънито,	община	Габрово,	
е	запазена	като	елемент	на	застрояване.	Възста-
новяването	на	строителните	книжа	е	за	сметка	на	
купувача.
 Дата и час за провеждане на търга	-	04.10.2018	г.	
от	13.30	ч.	Началната	тръжна	цена	-	20	200	лева.	
 Дата и час за провеждане на повторен търг - 
11.10.2018	г.	от	13.30	ч.
 2. Поземлен имот с идентификатор 29547.28.207 
по	кадастралната	карта	и	кадастрални	регистри	на	
гр.	Габрово,	в	землище	Жълтеш,	община.	Габрово,	
находящ	се	в	местност	Оградата,	с	площ	0,227	кв.	
м,	 трайно	 предназначение	 на	 територията:	 земе-
делска,	начин	на	трайно	ползване:	нива,	категория	
на	земята	при	неполивни	условия:	осма.
 Дата и час за провеждане на търга	 -	04.10.2018	
г.	от	14.30	ч.	Начална тръжна цена	-	412	лева	без	
ДДС;	Дата и час за провеждане на повторен търг 
-	11.10.2018	г.	от	14.30	ч.
 Желаещите да участват в търговете	 могат	 да	
получат	необходимите	за	 това	документи	от	Цен-
тър	за	информация	и	услуги	на	гражданите	в	сгра-
дата	 на	 общинска	 администрация	 -	 Габрово	 до	 3	
октомври	2018	г.	включително.
 Оглед на обектите	може	да	се	извършва	всеки	
работен	 ден	 до	 крайния	 срок	 за	 закупуване	 на	
документи	 след	 предварително	 съгласуване	 с	 от-
дел	„Общинска	собственост”.	Право	на	оглед	имат	
лицата,	закупили	тръжни	документи.
 Тръжни документи за участие	 на	 датите	 за	
повторно	провеждане	на	търга,	при	неявяване	на	
участници	на	първата	обявена	дата,	ще	се	прода-
ват	до	10	октомври	2018	г.	включително.
 За допълнителна информация – телефон: 066/ 
818 452 и 066/ 818 383; стая 218 и 220 в сграда-
та на Община Габрово.

сЪоБЩЕниЕ на осноВаниЕ § 4к, ал. 6 пзрзспзз
 Община Габрово на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, и т. 
3.9 от ЗАПОВЕД № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (ЗАПО-
ВЕД № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне 
на технически изисквания и условия за контрол към плановете 
по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
съобщава, че в бр. 77 ДВ Областен управител на област Габро-
во е публикувал следната ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-123 от 12 
септември 2018 г.:
 На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от 
ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ 
одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти 
и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на 
земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на 
актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за територии в общи-
на Габрово, както следва:
- землище Етър, ЕкаТТЕ 14218.456;
- землище Боженците, ЕкаТТЕ 04964 - кадастрални райони 
401 и 402;
- землище Жълтеш, ЕкаТТЕ 29547 - кадастрални райони 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 и 410;
- землище здравковец, ЕкаТТЕ 30661 - кадастрален район 401;
- землище лесичарка, ЕкаТТЕ 43339 - кадастрални райони 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 и 408;
- землище Мичковци, ЕкаТТЕ 48605 - кадастрален район 401;
- землище поповци, ЕкаТТЕ 57675 - кадастрални райони 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 427, 428, 429, 430, 
431 и 432;
- землище Чарково, ЕкаТТЕ 81904 - кадастрални райони 700 
и 701;
- землище с. гръблевци, област габрово, ЕкаТТЕ 17991 - ка-
дастрални райони 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414 и 415;
 - землище гр. габрово, включващ имот по кк - пи с 
идентификатор 14218.136.500.
 Жалби срещу одобрения ПНИ заинтересованите лица могат 
да подават чрез Областен управител - Габрово, пред районния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обна-
родването на заповедта в „Държавен вестник“.
 Областен управител: Н. Петкова 

Женина денчева 

	 Евродепутатът	 Андрей	
Новаков	 участва	 в	 граж-
дански	 диалог	 в	 Габрово	
на	 тема	 „Бъдеще	 на	 ко-
хезионната	 политика	 на	
Европейския	 съюз“.	 Той	 е	
преговарящ	 по	 основния	
регламент	 на	 европейски-
те	 структурни	 и	 инвести-
ционни	фондове,	които	ще	
бъдат	инвестирани	в	пери-
ода	2021-2027	година.
		 В	 дискусията	 стана	
дума	за	амбициите	на	бъ-
дещия	бюджет	на	ЕС,	кои	
са	 неговите	 основни	 ха-
рактеристики	и	приоритет-
ните	области.	А	също	така	
как	 ще	 се	 модернизират	
програмите,	 за	 да	 отгово-
рят	на	новите	предизвика-
телства.
	 В	 диалога	 взе	 участие	
и	кметът	на	Габрово	и	ръ-
ководител	 на	 българската	
делегация	 в	 Комитета	 на	
регионите	 Таня	 Христова,	
която	 от	 първо	 лице	 спо-
дели	 опит	 и	 препоръки	
към	бъдещата	Многогодиш-
на	финансова	 рамка	 след	
2020	година.	
	 Андрей	 Новаков	 каза:	
„Има	причина	в	много	ста-
тистики	Габрово	от	години	
наред	да	 е	 сочен	 за	при-
мер	за	това	как	се	работи	
с	европейски	пари,	как	се	
изпълняват	 проекти.	 Нес-
лучайно	на	два	пъти	само	
за	последните	три	месеца	
Габрово	бе	отличен	от	Ев-
ропейския	 парламент	 за	
това,	 че	 има	много	 добри	
показатели	 при	 изпълне-
ние	 на	 европейски	 проек-
ти.
	 По	 отношение	 на	 бю-
джета	 след	 дни	 предста-
вяме	 доклада	 за	 това	 как	
ще	изглежда	общият	регла-
мент	 за	 работата	 на	 фон-

довете	до	2021	година.	Все	
още	 върви	 уточняване	 на	
някои	 детайли.	 Първо,	 ще	
настояваме	за	възстановя-
ване	 нивата	 на	 съфинан-
сиране,	 защото	 има	 оря-
зване.	 Предложението	 на	
комисията	е	всеки	един	от	
типовете	 региони	 да	 полу-
чава	 същите	 нива	 на	 съ-
финансиране,	 каквито	 са	
в	 момента.	 Другата	 цел	 е	
да	 включим	 и	 европейски	
земеделски	фонд	за	разви-
тие	на	селските	региони.
	 В	 многогодишната	 фи-
нансова	 рамка	 средства-
та	 за	 България	 не	 само	
че	 не	 са	 орязани,	 а	 са	
с	 8	 процента	 увеличение.	
България	 е	 една	 от	 мал-
кото	 държави,	 за	 които	
средствата	 са	 увеличени.	
Тук	 говорим	 за	 близо	 2	
млрд.	 лв.	 повече,	 в	 срав-
нение	 с	 това,	 което	 има-
ме	 в	 момента.	 Това	 не	 е	
даденост,	 ние	 сме	 си	 го	
заслужили.	 Има	 страни,	

за	които	финансирането	е	
намалено	 с	 около	 25%,	 а	
за	 България	 е	 увеличено.	
Всъщност	България	е	една	
от	 малкото	 страни,	 които	
ще	 имат	 възможност	 да	
получат	 повече	 средства	
през	новия	програмен	пе-
риод,	 наред	 с	 Румъния,	
Кипър,	 Италия	 и	 Финлан-
дия“,	 обясни	 Новаков.	Той	
уточни,	 че	 предвиденото	
за	 България	 финансиране	
възлиза	на	около	180	евро	
на	глава	от	населението.
	 „Проверките	в	общини-
те	по	изпълнение	на	евро-
пейските	 проекти	 трябва	
да	 са	 базирани	 на	 риска.	
Например,	 ако	 Община	
Габрово	 има	 добра	 исто-
рия	 по	 работа	 с	 европей-
ски	 проекти,	 доказала	 е,	
че	 умее	 да	 ги	 управлява,	
то	проверката	на	една	ин-
ституция	 трябва	 да	 важи	
за	 всички	 други	 институ-
ции,	 които	 биха	 искали	
да	 проверяват	 Общината.	

Стига	 се	 до	 абсурдни	 си-
туации,	 при	 които	 един	
и	 същи	 бенефициент	 по	
един	 и	 същи	 проект	 се	
проверява	 от	 4	 отделни	
институции.	В	същото	вре-
ме,	 ако	 друг	 бенефициент	
има	 история	 на	 грешки	
при	 работа	 с	 европейски	
пари,	 той	 трябва	 да	 бъде	
проверяван	 повече	 и	 по-
често.	 Така	 че	 базираме	
контрола	на	риска.
	 Ако	трябва	да	говорим	
за	 сроковете,	 на	 27	 сеп-
тември	 представяме	 до-
клада	в	Комисията	по	ре-
гионално	 развитие.	 Моето	
желание	е	да	е	 готова	до	
Коледа	 позицията	 на	 Ев-
ропарламента	за	това	как	
трябва	 да	 изглежда	 рабо-
тата	 на	 фондовете	 след	
2020	 година.	 До	 26	 ноем-
ври	 трябва	 процедурата	
окончателно	 да	 е	 фина-
лизирана,	 после	 започват	
преговори	 между	 Съвета,	
Комисията	 и	 Парламен-

та.	Не	мисля,	че	може	да	
има	някакви	изненади.	Ако	
има	нещо,	което	можем	да	
променим	 в	 работата	 на	
програмите	 на	 фондовете	
от	1	януари	2021	година,	е,	
че	освен	да	запази	нивата	
на	 финансиране,	 да	 има	
изключителна	 гъвкавост	 в	
управляващите	органи.“
	 Той	 съобщи,	 че	 се	
предвижда	 еврофондовете	
да	 станат	 по-достъпни,	 да	
се	 облекчат	 процедурите	
за	кандидатстване	по	тях.
		 Кметът	 Таня	 Христова	
каза,	 че	 Габрово	 има	 се-
риозен	принос	в	изпълне-
нието	на	кохезионната	по-
литика.	„Ще	спомена	само	
това,	 че	 благодарение	 на	
реализирането	й,	в	Габро-
во	 децата	 имат	 възмож-
ност	 да	 учат	 в	 обновени	
училища,	да	играят	в	обно-
вени	и	новоизградени	пар-
кове.	В	Габрово	има	какво	
да	 покажем,	 направено	
благодарение	 на	 кохези-
онната	 политика,	 което	
осезаемо	е	подобрило	ка-
чеството	 на	 живот,	 вклю-
чително	 и	 качеството	 на	
питейната	вода	и	околната	
среда“,	посочи	кметът	Таня	
Христова	 и	 уточни,	 че	 и	
обходният	 път	 на	 Габрово	
също	 е	 стартирал	 с	 под-
крепата	 на	 кохезионните	
фондове.	
	 Събитието	 е	 част	 от	
Национална	 инициатива	
на	 мрежата	 от	 28	 инфор-
мационни	центрове,	посве-
тена	 на	 дебатите	 за	Мно-
гогодишната	 финансова	
рамка	 (МФР)	 2021-2027	 г.,	
популяризиране	 на	 пред-
ложената	 от	 ЕК	 законо-
дателна	 рамка	 за	 новия	
програмен	 период	 и	 отбе-
лязване	на	30-годишнината	
на	 кохезионната	 политика	
на	Европейския	съюз.

	 Децата	 от	 детска	 гра-
дина	 „Радост“	 -	Севлиево,	
участници	 в	 ателие	 „Да	
творим	 заедно“	 по	 проект	
„Детската	градина	-	моето	
любимо	 място“,	 пресъзда-
доха	 в	 рисунки	 красотата	
на	българската	традицион-
на	 носия	 и	 многообрази-
ето	 на	 възрожденските	
къщи,	 които	 въплъщават	
изцяло	традициите,	бита	и	
нравите	на	нашия	народ.		
	 Събитието	 се	 проведе	
в	 двора	 на	 архитектурно-
възрожденски	 комплекс	
„Дандолови	 къщи“,	 където	

под	септемврийските	слън-
чеви	лъчи	малчуганите	ри-
суваха	и	се	забавляваха	и	
в	същото	време	показаха,	
колко	 много	 са	 научили	
от	 преподавателката	 им	в	
ателие	„Да	творим	заедно“	
Рени	Ковачева.	
	 Идеята	на	събитието	е	
да	се	докоснем	до	истори-
ята	 и	 традициите	 и	 да	 ги	
опазим	за	бъдните	поколе-
ния.	
	 Творбите	ще	бъдат	из-
ложени	 в	 двора	 на	 ком-
плекса	 и	 всички	желаещи	
ще	могат	да	ги	видят.

	 Проектът	 „Детската	
градина	 -	 моето	 любимо	
място”	 се	 изпълнява	 по	
процедура	 „Подкрепа	 за	
предучилищното	 възпита-
ние	 и	 подготовка	 на	 деца	
в	 неравностойно	 положе-
ние”,	 Оперативна	 програ-
ма	 „Наука	 и	 образование	
за	 интелигентен	 растеж”.	
Бенефициент	 на	 проекта	
е	 сдружение	 „Социална	
подкрепа	 и	 информация“,	
в	 партньорство	 с	Община	
Севлиево,	 ДГ	 „Радост“	 -	
Севлиево	и	ДГ	„Мечо	Пух“,	
село	Петко	Славейков.

Аíäрей Нîвàкîв: “Среäствàтà зà Бълãàрия в 
áъäещия áюäжет íà ЕС сà с 8 прîцеíтà пîвече”

Прîект „Детскàтà ãрàäиíà - мîетî 
люáимî мястî” в Севлиевî

	 Можем	 ли	 да	 решим	
ефективно,	 ефикасно	 и	
устойчиво	 значим	 общест-
вен	 проблем	 чрез	 соци-
ална	 иновация?	 На	 този	
въпрос	 ще	 търси	 отговор	
Gabrovo Innovation Camp 
2018,	 който	 ще	 се	 про-
веде	 от	 4	 до	 6	 октомври	
в	 Габрово.	 За	 място	 на	
неговото	 провеждане	 ор-
ганизаторите	 -	 Областен	
информационен	 център	 –	
Габрово	 и	 Община	 Габро-
во,	 избраха	 Смешната	
къща,	или	Дома	на	хумора	
и	 сатирата,	 за	 да	 погъде-
личкат,	 разсмеят,	 вдъхно-
вят	и	провокират	участни-
ците	 към	 нестандартност,	
креативност	 и	 дори	 дър-
зост	в	предложенията.
	 Предвижда	се	в	иници-
ативата	да	се	включат	над	
80	участници,	които	ще	об-
мислят	 и	 предлагат	 реше-
ния	 на	 6	 отделни	 предиз-
викателства,	 обособени	 в	
работни	групи	и	водени	от	

вдъхновяващи	 ментори	 от	
страната	и	чужбина	с	опит	
да	 фокусират	 груповата	
комуникация	 в	 търсенето	
на	 нови	 подходи	 и	 реше-
ния.
	 Днес	 е	 последен	 ден	
за	регистрация	на	участни-
ците	 -	 20	 септември	 2018	
г.	 След	 нейното	 приключ-
ване	 организаторите	 в	
партньорство	 с	 менторите	
ще	 изберат	 най-вдъхнове-
ните	 участници	 за	 всяко	
едно	 от	 следните	 предиз-
викателства:	 Бизнес	 и	
социално	 предприемаче-
ство,	 Сребърна	 икономи-
ка,	 Младите	 хора	 в	 соци-
алните	 иновации,	 Зелени	
иновации,	 Образование	
на	 бъдещето,	 Технологии-
те	в	социалните	иновации.	
Предвидено	 е	 и	 седмо	
Тайно	 предизвикателство,	
участниците	 в	 което	 вече	
са	 избрани.	 Кои	 са	 те	 и	
какво	се	очаква	от	тях,	ще	
научите	по-късно.

запоВЕД № рД-04-2 /19.09.2018 г. на ДирЕкТора 
на ну „Васил лЕВски“ - гаБроВо  за  пуБлиЧно 
опоВЕсТЕн конкурс за оТДаВанЕ поД наЕМ на: 

 разливочна за ученическо столово хранене в ну 
„Васил левски“ на ул. „Христо Смирненски“ № 27 с обща 
площ 33,26 кв. м, с НКЦ – 58.87 лв., без включен ДДС. 
 срок на договора – до 31 май 2023 г. 
 Дата и час на провеждане на конкурса: 8 октомври 
2018 г. от 14.00 ч.
 закупуване на конкурсна документация от 20 септем-
ври 2018 г. до 5 октомври 2018 г. (включително).
 конкурсната документация се получава в канцелари-
ята на НУ „Васил Левски“ - Габрово, ул. „Юрий Венелин“ № 
5.
 за допълнителна информация: ну „Васил левски“ - 
габрово, телефон: 066/807736.

Пîслеäеí äеí зà реãистрàция в 
GABROVO INNOVATION CAMP 2018

Твîрчески уикеíä в Музея 
íà хумîрà и сàтирàтà

Продължава от стр. 1
	 След	 като	 изгледаме	
филма	 „Мост	 към	 Кристо”	
на	 журналистката	 Евгения	
Атанасова	 -	 Тенева,	 ще	
запретнем	 ръкави	 и	 за-
едно,	 в	 екип	 (както	 Крис-
то	 винаги	 е	 работил),	 с	
мама	 и	 татко,	 кака	 или	
батко	 ще	 построим	 мост,	
с	 който	 символично	 ще	
се	 свържем	 помежду	 си	
и	с	изкуството	на	Кристо.	
Не	 пропускайте	 и	 среща-
та	 с	 авторката	 на	 фил-
ма	 на	 4	 октомври,	 кога-
тo	 в	 18:00	 часа	 в	 зала	
„Стефан	 Фъртунов“	 тя	 ще	
представи	новата	си	книга	
„Кристо,	 Владо,	 Росен	 и	
плаващите	 кейове”,	 пос-
ветена	на	един	от	послед-
ните	 проекти	 на	 художни-
ка,	 реализиран	 през	 2016	

година	 в	 Изео,	 Италия.	 
	 Материалите	 за	 ате-
лиетата	 са	 осигурени,	
забавлението	 и	 знания-
та	 –	 също.	 И	 двата	 дни,	
22	 и	 23	 септември,	 за-
почваме	 точно	 в	 11	 часа. 
	 Цената	на	ателиетата	е	
съответно	5	и	9	лв.	Но	ако	
вече	сте	горди	притежате-
ли	на	членска	карта	„При-
ятели	на	хумора”	(младеж-
ка	или	семейна),	ще	полз-
вате	 отстъпка	 с	 крайна	
цена	съответно	4	и	6.40	лв.		
Ако	не	сте,	може	да	си	ку-
пите	членска	карта	на	би-
летната	каса	на	Музея.		С	
нея	винаги	е	по-габровско,	
на	 сметка!	 Моля,	 запише-
те	 се	 до	 21	 септември	на	
066/807	229	или	0878458430,	
0884028581;	e-mail:	priateli@
humorhouse.bg.

 Традиционната надпревара 
„Играй на чисто“ ще стартира 
в 11:30 часа в парк „Маркотея“ 
като специален акцент в иници-
ативата Ден на мобилността в 
Габрово, която ще се проведе 
на 21 септември 2018 г. Регис-
трацията за отборите започва в 
11:00 часа.
 Състезанието за напредна-
ли в борбата с отпадъците ще 
постави пред изпитание учас-
тниците, чийто знания, бързина 
и логическо мислене ще бъдат 
основен фактор за успешното 
достигане до финала. Целта е 
по предварително маркирано 
трасе да бъдат открити всички 
скрити отпадъци, а най-важната 
задача е те да бъдат разделени 
правилно в съдовете за смет.
 В „Играй на чисто“ могат 
да се включат деца, ученици, 
възрастни. Всеки отбор може 
да се състои от до 5 участника. 
При регистриране на повече 
от 5 отбора състезанието ще 
се проведе на два или повече 
етапа.

Иãрàй íà чистî 
в Мàркîтея



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 20 септември 2018 г., година XIV, брой 38 (3199)

ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

20 ч Св. вмчк Евстатий и семейството му       
21 п Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий, 

еп. Кипърски. (отдание на Въздвижение)
22 с Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. 

Св. прор. Йона. Преп. Козма Зограф-
ски. (Ден на Независимоста на Бъл-
гария)

23 н U 1 Неделя след Неделя подир Въз-
движение. Зачатие на св. Йоан Пред-
теча и Кръстител. Св. мчца Ираида

24 п Св. първомъченица и равноапостол-
на Текла. Преп. Коприй. Св. Силуан 
Атонски

25 в * Преп. Ефросиния Александрийска. 
Преп. Сергий, Радонежки чудотворец

26 с * Успение на св. ап. и ев. Йоан Бого-
слов

27 ч Св. мчк Калистрат и дружината му

20 - 27 септември

двери на православието

	 „Празник	 в	 класната	
стая“	е	новото	издание	на	
Центъра	за	образователни	
инициативи	 „Двери“.	 Съз-
дадено	 е	 за	 учениците	 в	
начален	 етап	 (3-4	 клас),	
обучавани	 в	 българските	
училища	 в	 чужбина,	 по	
съвместен	 проект	 със	 За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ска	 епархия	 и	 излиза	 с	
благословението	 на	 мит-
рополит	Антоний.	Учебното	
пособие	 се	 финансира	 от	
Дирекция	 „Вероизповеда-
ния“	 и	 се	 разпространява	
безплатно.
	 Пособието	 „Празник	
в	 класната	 стая“	 съдър-
жа	комплект	материали	за	
учениците,	 които	 творче-
ски	 ще	 осмислят	 посла-
нието	на	някои	от	най-ва-
жните	 християнски	 праз-
ници,	 отбелязвани	 в	 учи-
лищна	 среда.	 Изходната	
идея	 при	 разработването	

на	 уроците	 е	 за	 същест-
вуващата	 връзка	 между	
празник-добродетел,	 която	
връзка	 остава	 скрита	 при	
преподаването	 на	 христи-
янските	празници	в	учили-
ще.	В	увода	към	Помагало-
то	за	учителя	четем:
	 „Основната	идея,	зале-
гнала	в	разработването	на	
уроците,	 е	 съществуваща-
та	връзка	между	доброде-
телите	 и	 празниците,	 кои-
то	 всеки	 народ	 създава.	
Паметта	 за	 доброто	 дело,	
извършено	 от	 добрия	 чо-
век	 в	 полза	 на	 цялата	
общност,	 е	 изключително	
важна	 за	 създаването	 на	
връзки	 във	 всяко	 обще-
ство.	Тази	памет	формира	
ценностите	 в	 общността	
–	затова	тя	се	пази	и	пре-
дава	в	поколенията.
	 Важната	връзка	между	
празника	и	добродетелите	
по	 правило	 не	 се	 демон-
стрира	 при	 представянето	
на	 българските	 празници	

в	 учебниците,	 а	 акцентът	
се	 слага	 върху	 етнограф-
ските	 особености	 и	 фолк-
лора.	 Тези	 елементи	 от	
българската	култура	обаче,	
макар	 и	 да	 имат	 принос	
за	формирането	на	нацио-
налната	 идентичност	 на	
децата,	 нямат	 отношение	
към	 тяхното	 всекидневие.	
Мирогледът,	 който	 е	 по-
родил	 един	 или	 друг	фол-
клорен	обичай	в	миналото,	
е	 непознат	 и	 чужд	 на	 съ-
временните	деца,	растящи	
предимно	 в	 градска	 сре-
да	и	потопени	в	света	на	
технологиите.	 Затова	 пре-
подаването	 на	 традицион-
ните	 български	 празници	
изключително	 в	 етнограф-
ски	 дискурс,	 макар	 и	 да	
обогатява	 общата	 култура	
на	 учениците,	 не	 води	 до	
формиране	 на	 ценности,	
а	 самите	 празници	 оста-
ват	 неразбрани	 и	 безин-
тересни	за	децата.	Така	се	
прекъсва	 традицията	 на	

празничната	култура	у	нас,	
а	 празнината,	 която	 отва-
ря	тази	липса,	много	ясно	
личи	в	 училище.	А	именно	
там	 децата	 прекарват	 го-
ляма	 част	 от	 времето	 си,	
там	 те	 усвояват	 основни	
поведенчески	модели,	кои-
то	ще	следват	и	в	зрялата	
си	възраст“.
	 „Празник	 в	 класната	
стая“	 се	 състои	 от	 папка	
за	 учениците	 със	 седем	
образователни	 картички	
на	Работилница	 „Двери“	и	
Слънце	 на	 добродетели-
те.	 Помагалото	 за	 учите-
ля	 включва	 разработени	
осем	урока,	разпределени	
равномерно	 през	 цялата	
учебна	година	(Светлината	
на	 добродетелите;	 Ден	 на	
народните	будители,	Въве-
дение	Богородично;	Бъдни	
вечер;	Св.	 патриарх	 Евти-
мий;	 Благовещение;	 Въз-
кресение	 Христово;	 Свети	
Кирил	и	Методий),	методи-
чески	указания	за	учители-

те,	 пиеси	 и	 викторина	 за	
училищно	 отбелязване	 на	
празниците.
	 Образователните	 кар-
тички	 предполагат	 изгот-
вянето	 на	 определено	
изделие	 в	 края	 на	 часа	
–	поздравителна	картичка,	
украшение,	3D	пъзел	и	др.	
Картичките	съдържат	и	за-
нимателни	задачи,	използ-
вани	в	хода	на	урока.
	 Помагалото	 съдържа	
предложения	 за	 отбеляз-
ването	 на	 празника	 не	
само	 в	 класа,	 но	 и	 на	
училищно	 ниво	 –	 пиеси,	
изложби,	викторини	и	др.
	 Всички	 български	 цър-
ковни	общини	зад	граница	
също	могат	да	поръчат	от	
новото	учебно	помагало	и	
да	 се	 свържат	 с	 българ-
ските	 училища	 в	 своите	
градове	 за	 уточняване	 на	
броя	 на	 поръчките.	 Дос-
тавката	 на	 материалите	 в	
чужбина	 ще	 става	 чрез	
българските	училища.

	 Oбщинcкият	 cъвeт	 на	
Смолян	 yдocтoи	 cъc	 звa-
ниeтo	„Пoчeтeн	гpaждaнин“	
cвeщeник	 Димитъp	 Mиxaй-
лoв.	Oтличиeтo	ce	дaвa	пo	
пoвoд	 70-гoдишнинaтa	 нa	
отец	 Димитър,	 съобщава	
ЅmоlуаnNеwѕ.соm.
	 Отец	 Димитър	 Михай-
лов	е	не	само	един	от	ем-
блематичните	духовници	на	
родопския	 град,	 но	 и	 пъp-
вият	 демократично	 избpaн	
кмeт	през	мaндaт	1991–1995	
г.	 Свещеникът	 е	 зaвъpшил	
cпeциaлнocт	 „Бoгocлoвиe“	
в	Дyxoвнaтa	aкaдeмия	„Cв.	
Kлимeнт	 Oxpидcки“.	 18	 гo-
дини	 e	 мyзeeн	 cпeциaлиcт	
в	 PИM	 „Cтoю	 Шишкoв“	
–	 Cмoлян.	 Пpeз	 2006	 г.	 e	
pъкoпoлoжeн	зa	cвeщeник.	

	 B	 пpoдължeниe	 нa	
чeтиpи	 гoдини	 e	 глaвeн	
opгaнизaтop	 нa	 cтpoи-
тeлcтвoтo	 нa	 xpaм	 „Cв.	
Bиcapиoн	Cмoлeнcки“.	
	 Aвтop	e	нa	книгитe	„Ha-
пътcтвeник	 нa	 пpaвocлaв-
ния	 xpиcтиянин“,	 „Зeмятa	
глeдa	 нeбeтo.	 Xopaтa	 и	
пpaвocлaвнитe	 xpaмoвe	 в	
Poдoпитe“	 в	 cъaвтopcтвo	
c	 Пeтъp	 Шyкepoв	 и	 Ивaн	
Пeтeв.	 „Aнтим	 –	 пъpви-
ят	 бългapcки	 eкзapx“,	
„Cпpaвoчник	 зa	 имeннитe	
дни“	и	„Hpaвcтвeнo	xpиcти-
янcки	пoyчeния“.	
	 Haд	 12	 гoдини	 и	 към	
мoмeнтa	 e	 cвeщeник	
в	 xpaм	 „Cв.	 Bиcapиoн	
Cмoлeнcки“,	 кaтo	 oбcлyж-
вa	 и	 дpyги	 пpaвocлaвни	

xpaмoвe	в	oбщинa	Cмoлян	
и	в	cpeднopoдoпcкия	кpaй.	
Щeдъp	 дapитeл,	 гopeщ	
poдoлюбeц,	 дocтoлeпeн	
дyxoвник.
	 Kaтo	 кмeт	 нa	 oбщинa	
Cмoлян	 Димитъp	 Mиxaй-
лoв	 имa	 пpинoc	 зa	 paз-
витиeтo	 нa	 Cмoлян	 и	 нa	
дpyги	 нaceлeни	 мecтa	 в	
общинaтa	 в	 пъpвитe	 гoди-
ни	 нa	 пpexoдa.	 Отcтoявa	
yпopитo	 и	 нaxoдчивo	 ин-
тepecитe	нa	града,	зaпaзвa	
пoлитичecкa	тoлepaнтнocт.	
	 Cлeд	 пpoдължитeлнo	
пpeкъcвaнe	 възcтaнoвява	
cъбopа	нa	Poжeн.	
	 Пpи	 cлoжни	 oбcтoя-
тeлcтвa	 ca	 cъxpaнeни	
oбpaзoвaтeлни	 и	 кyлтypни	
инcтитyции.	

двери на православието

	 На	 16	 септември	 2018	
г.	 (неделя)	 във	 Варна	 и	
Велики	 Преслав	 бе	 отбе-
лязана	 1125-годишнината	
от	свикването	и	провежда-
нето	 на	 първия	 в	 истори-
ята	 на	 Православната	 ни	
църква	 църковно-народен	
събор.	
	 Тържествата,	 които	
включиха	 св.	 божествена	
Литургия	 в	 катедралния	
събор	„Успение	Богородич-
но“	във	Варна	и	Благодар-
ствен	молебен	във	Велики	
Преслав,	се	проведоха	по	
инициатива	и	под	патрона-
жа	 на	 Негово	 Високопре-
освещенство	Варненския	и	
Великопреславски	 митро-
полит	Йоан.	
	 Годишнината	 от	 Пре-
славския	събор	събра	във	
Варна	 и	 Велики	 Преслав	
заедно	 Светейшия	 Бъл-
гарски	 патриарх	 Неофит,	
митрополитите	 Великотър-
новски	Григорий,	Пловдив-
ски	 Николай,	 Неврокоп-
ски	 Серафим,	 Русенски	
Наум	 и	 Врачански	 Григо-
рий,	 и	 епископите	 Мел-
нишки	 Герасим	 -	 главен	
секретар	 на	 Св.	 Синод,	

Велички	 Сионий	 -	 игумен	
на	 светата	 Троянска	 оби-
тел,	 и	 Знеполски	Арсений	
–	викарий	на	Пловдивския	
митрополит.	 Присъстваха	
и	 архимандритите	 Самуил	
–	 игумен	 на	 Бачковска-
та	 света	 обител,	 Пахомий	
–	 ректор	 на	 Софийската	
духовна	 семинария,	 Ва-

силий	 -	 протосингел	 на	
Софийска	 митрополия,и	
Васиан	 –	 представител	 у	
нас	 на	 Московския	 и	 на	
цяла	 Русия	 патриарх	 Ки-
рил,	 свещеници	 и	 дякони	
от	 Варненска	 и	 Великоп-
реславска	и	от	други	епар-
хии.
	 Българската	 държав-

ност	 беше	 представена	
на	 тържественото	 чества-
не	 в	 лицето	 на	 областни-
те	 управители	 на	 област	
Варна	 Стоян	 Пасев	 и	 на	
област	 Шумен	 проф.	 Сте-
фан	 Желев,	 от	 кметовете	
на		Варна	-	Иван	Портних,	
на	Шумен	-	Любомир	Хри-
стов,	и	на	Велики	Преслав	

–	д-р	Александър	Алексан-
дров,	 от	 командира	 на	
Военноморските	 сили	 на	
Българската	армия	контра-
адмирал	М.	Пеев	и	др.
	 Представена	 беше	 и	
научната	общност	у	нас:	в	
лицето	на	проф.	д-р	Мария	
Спасова	от	Великотърнов-
ския	 университет	 „Св.	Св.	
Кирил	 и	 Методий“	 –	 член	
на	 Синодната	 комисия	 за	
проучване	 живота	 и	 де-
лото	 на	 еп.	 Константин	
Преславски,	 сформирана	
във	 връзка	 с	 отворена-
та	 процедура	 по	 негова-
та	 канонизация,	 филоло-
зи,	 историци	 и	 археолози	
от	 Шуменския	 универси-
тет	 „Епископ	 Константин	
Преславски“,	 уредници	 и	
екскурзоводи	 от	 истори-
ческите	 музеи	 в	 Шумен	
и	 Археологическия	 музей	
във	 Велики	 Преслав,	 на-
чело	с	директора	на	музея	
Пламен	Савов,	археолози-
те	 проф.	 Иван	 Йорданов	
и	 проф.	Павел	 Георгиев	 и	
др.
	 Основен	акцент	в	офи-
циалните	 слова,	 както	 и	
в	 огласеното	 по	 време	
на	 Св.	 Литургия	 специал-
но	 Патриаршеско	 и	 сино-

дално	 послание	 по	 повод	
годишнината	 от	 събора	
бе	 решаващото	 значение	
на	 Преславския	 събор	 за	
християнското	 бъдеще	 на	
българския	народ	–	на	не-
говата	 Православна	 църк-
ва	 и	 на	 неговата	 държа-
ва.	 Проведен	 скоро	 след	
Покръстването	 (865	 г.)	 и	
учредяването	 на	 Първата	
българска	 църква	 –	 Плис-
ковската	 архиепископия	
(870	 г.),	 Преславският	 съ-
бор	 от	 893	 г.	 определя	
българския	 за	 официален	
език	 на	 Църквата	 в	 Бъл-
гария,	 допринасяйки	 така	
за	успеха	на	Евангелското	
благовестие	сред	новопок-
ръстения	 ни	 народ	 и	 за	
още	 по-тясното	 спояване	
на	 различните	 етнически	
елементи	–	славяни	и	пра-
българи.
	 В	 словото	 си	 след	
Светата	 Литургия	 във	 Ва-
рна	митр.	Йоан	благодари	
на	всички,	 събрали	се	 за	
тържественото	 честване,	
като	 отново	 припомни	
най-важното	 от	 решени-
ята	 на	 Преславския	 съ-
бор	и	тяхното	непреходно	
значение	 за	 бъдещето	 на	
християнството	 в	 Бълга-

рия	 и	 специално	 се	 спря	
на	въпроса	за	отворената	
процедура	 по	 канонизи-
рането	 на	 еп.	Константин	
Преславски.
	 След	 град	 Варна	 тър-
жествата	 се	 пренесоха	 в	
Дворцовата	 базилика	 в	
Националния	 историко-
археологически	 резерват	
„Велики	Преслав“	–	място-
то	на	провеждане	през	893	
г.	 на	 Преславския	 събор,	
където	 Светейшият	 Бъл-
гарски	патриарх	Неофит,	в	
съслужение	 с	 присъства-
щите	 на	 честванията	 мит-
рополити,	 епископи,	 ар-
химандрити,	 свещеници	 и	
дякони,	 отслужи	 последо-
ванието	 на	 Благодарстве-
ния	молебен.	
	 В	 словото	 си	 на	 мо-
лебена	 Негово	 Светейше-
ство	 подчерта	 важността	
на	 здравото	 единство	 на	
църква,	 народ	 и	 държа-
ва	като	условие	за	преус-
пяването	 на	 страната	 ни	
през	вековете.
	 Подробен	 фоторепор-
таж	 от	 честванията	 във	
Варна	и	Велики	Преслав	е	
достъпен	на	страницата	на	
Българската	патриаршия.
Снимка:	БНТ

„Прàзíик в клàсíàтà стàя” - íîвî пîмàãàлî 
зà християíскîтî îãрàмîтявàíе íà учеíиците

Свещеíик Димитър Михàйлîв, áивш кмет íà Смîляí, 
е уäîстîеí със звàíиетî „Пîчетеí ãрàжäàíиí”

Отáелязàхме 1125 ãîäиíи îт Преслàвския съáîр - първият църкîвíî-íàрîäеí съáîр
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St Cyril Methodius
„Като имаме по милост Бо-
жия това служение, не пада-
ме духом”

(2 Кор. 4:1)

	 Какво	 определение	 можем	
да	 дадем	 за	 мисията?	 Нима	
това	е	просто	романтичен	раз-
каз	за	героичните	опити	да	се	
разпространи	 Евангелието	 в	
труднодостъпни	 географски	 ра-
йони,	сред	неизвестни	народи,	
в	 непознати	 културни	 среди?	
Изключва	ли	се	от	апостолско-
то	 дело	 развитият	 свят?	 Ако	
отговорът	 на	 тези	 въпроси	 е	
положителен,	може	би	стигаме	
до	една	антиисторическа	мисия	
–	мисия,	която	не	ни	засяга?	
	 Мисията	е	необходимост	да	
бъде	 остойностено	 времето	 на	
въплъщението	 и	 въчовечаване-
то	на	Бог	Слово,	т.	е.	времето,	
което	Бог	дава	на	човека,	така	
че	 следвайки	 по	 светите	 стъп-
ки	 на	 Въплътения	 Христос,	 да	
стигне	 до	 всички	 краища	 на	
света	 и	 на	 човешкото	 битие.	
Така	мисията	достига	до	всеки	
човек,	 за	 да	 го	 преобрази	 и	
включи	 в	 божествения	 живот,	
който	 е	 живот	 на	 връзката,	
общението	и	любовта	–	с	други	
думи,	приканва	го	да	се	приоб-
щи	към	начина	на	съществува-
не	на	Троицата.	
	 Една	 мисия,	 която	 приема	
плът,	 трябва	 да	 признае	 неза-
вършеността	 на	 евангелското	
дело,	а	именно,	че	все	още	има	
хора	и	общества,	които	живеят	
в	 състояние	 „преди	 Христос”,	
които	още	не	са	Го	познали	или	
живеят	 в	 състояние	 на	 безпа-
метност	 за	 Христос.	 Следова-
телно,	автентичното	и	действе-
но	 в	 църковно	 отношение	 съз-
нание	не	смята	мисионерското	
дело	 за	 нещо	 статично,	 то	 е	
чуждо	 на	 мисленето	 за	 спася-
ващата	 се	 самодостатъчност,	
която	 смята	 за	 нещо	 излишно	
кеносиса	 или	 снизхождането	
към	 другия,	 която	 вярва,	 че	
мисионерското	 дело	 на	 бла-
говестието	 вече	 е	 завършено.	
Вместо	това	е	нужно	постоянно	
обновяващо	се	свидетелство	за	
характера	 на	 Църквата,	 което	
непрестанно	 да	 преобразява	
света.	
	 По	повод	скорошното	отбе-
лязване	 на	 1150-та	 годишнина	
(863-2013)	 от	 мисията	 на	 све-
тите	 братя	 Кирил	 и	 Методий	
бихме	 искали	 да	 се	 спрем	 на	
някои	 поучителни	 днес	 и	 дори	
образцови	аспекти	на	благове-
стническото	 дело	 на	 двамата	
солунски	братя.
	 Известно	 е,	 че	 благодаре-
ние	на	разностранната	дейност	
на	Св.	Св.	Кирил	и	Методий	–	а	
именно	създаването	на	славян-
ската	 азбука	 и	 включването	 й	
в	 литургичния	 живот,	 преводът	
на	славянски	на	една	значима	
част	 от	 византийската	 бого-
словска	 и	 светска	 литература	
–	славяните	първо	в	Централна,	
а	 след	 това	 в	 Югоизточна	 и	
Източна	Европа	 са	 се	 присъе-
динили	към	общността	на	хрис-
тиянските	 народи,	 развивайки	
връзки	с	Византия	и	държавите	
от	Западна	Европа.	Продължа-
вайки	 тази	 духовна	 дейност,	
славяните	 създават	 изключи-
телно	стойностни	произведения	
на	 културата,	 постигат	 забе-
лежителен	 духовен,	 мистичен	
и	 нравствен	 живот,	 развиват	
изкуствата	 и	 предлагат	 една	
велика	литература,	която	вдъх-
новява	 и	 трогва	 съвременния	
дух.	 Например,	 в	 произведе-
нията	 на	 Фьодор	 Достоевски	
виждаме	 тревогите	 на	 руската	
религиозна	духовност,	разкрити	
с	 такава	 изразителност,	 която	
не	може	да	остави	безчувствен	
дори	 и	 неславянския	 читател	
и	 която	 ги	 поставя	 справедли-
во	в	редиците	на	най-великите	
паметници	на	световната	лите-
ратура.	В	житията	и	мъчениче-
ствата	на	славянските	монаси,	
епископи,	 владетели	 виждаме	
отразен	огъня	на	вярата,	която	
се	подвизава	със	страст,	за	да	
постигне	 святост	 в	 Христос,	 и	
която	 напрегнато	 се	 противо-
поставя	 на	 всеки	 вид	 неспра-
ведливост.	 Но	 и	 в	 „Гостопри-
емството	на	Авраам”	от	Андрей	

Рубльов	виждаме	едно	иконич-
но	 обобщение	 на	 християнска-
та	 триадология	 –	 с	догматична	
точност	 там	 е	 разкрито	 един-
ството,	 взаимното	 проникване,	
любящото	 гостоприемство,	 съ-
ществуващо	в	Троицата.
	 Не	 би	 било	 преувеличено	
да	кажем,	че	всичко	това	не	би	
било	възможно	да	се	материа-
лизира,	ако	не	бе	предшества-
но	от	евангелското	дело	на	Св.	
Св.	Кирил	и	Методий,	които	със	
своя	 пророчески	 устрем	 дават	
на	 славянските	 народи	 този	
скъпоценен	 дар:	 възможността	
за	 религиозно-културно	 само-
определяне	 чрез	 разговорния	
език.[1]
	 По	 силата	 на	 тази	 логи-
ка	 Кирило-Методиевата	 мисия	
може	 да	 се	 види	 като	 про-
цес,	 насърчавал	 съзряването	
на	 вярата	 чрез	 присаждането	
на	най-жизнените	и	съществени	
културни	 елементи	 на	 зрялото	
византийско	 предание	 –	 което	
вдъхновява	 за	 един	 нов	 начин	
на	живот	всички	измерения	на	
славянската	душа.[2]
	 Мисионерският	 пример	 на	
двамата	 братя	 се	 е	 отличавал	
с	 педагогическия	 си	 усет	 –	 те	
успяват	да	посеят	семената	на	
Евангелието	 в	 славянския	род,	
без	 той	 да	 бъде	 погълнат	 или	
да	му	бъде	налагана	с	насилие	
една	чужда	религиозност.	Зато-
ва	 в	 съзнанието	 на	 славяните	
двамата	 братя	 справедливо	 се	
смятат	за	отци	и	просветители	
и	 то	 не	 само	 на	 славянското	
християнство,	 но	 и	 на	 славян-
ската	култура	по	принцип.
	 Една	 непосредствена	 пре-
пратка	 към	 днешната	 мисия	
на	 Църквата	 е	 примерът	 на	
св.	 братя	Кирил	и	Методий	 да	
проповядват	 словото	 на	 Бога	
на	 език,	 който	 всеки	 народ	
разбира.	Евангелието	разкрива	
пред	 човека	 едно	 съдържание	
на	 живота,	 което	 го	 призо-
вава	 към	 покаяние,	 към	 ново	
осмисляне	 на	 съществуването	
му.	 Приелият	 Евангелието	 чо-
век	 се	 просвещава	 духовно	 и	
чрез	 средствата,	 с	 които	 раз-
полага	–	рационални,	душевни,	
емоционални,	но	и	чрез	света,	
който	 го	 заобикаля,	 той	 влиза	
в	 разговор	 с	 Бога	 и	 със	 своя	
ближен.	Когато	Евангелието	ос-
тане	 чуждо	 на	 човешкото	 раз-
биране,	 то	 губи	 цялата	 си	 жи-
вост,	 животворящата	 си	 сила,	
своя	 преобразяващ	 характер.	
Превръща	 се	 в	 семе,	 което	
дава	плодове,	които	не	са	дос-
тъпни	за	човека,	убиват	вярата	
и	 осъждат	 на	 духовна	 гибел	
вярващите.	 Източното	 хрис-
тиянско	 предание	 от	 първото	
хилядолетие	 е	 вярно	 на	 убеж-
дението,	 че	 всеки	 народ	 има	
правото	 да	 използва	 обичаите	
и	 традициите	 си,	 дори	 и	 след	
своята	 евангелизация.	 Още	
през	IV	век	Св.	Йоан	Златоуст,	
този	 велик	 предтеча	 на	 ви-
зантийските	мисионери,	пропо-
вядва	 правото	 на	 всеки	 народ	
да	 слави	 Бога	 на	 своя	 език.[3]	
Двамата	 славянски	 просвети-
тели	добре	знаят	това	и	затова	
със	страст	се	противопоставят	
на	„триезичниците”	–	на	смята-
щите,	 че	Евангелието	 не	може	
да	 се	 превежда	 на	 друг	 език	
освен	 на	 гръцки,	 латински	 и	
еврейски	 (езиците,	 използвани	
в	надписа	на	Господния	Кръст).	
За	 светите	 братя	 употребата	
на	 друг	 език,	 освен	 смятаните	
за	 „свещени”,	 не	 е	 проблем.	
Те	отговарят	на	триезичниците,	
че	 Бог	 със	 Своето	 Възкресе-
ние	 и	 Петдесетницата	 е	 дал	
на	 всички	 народи	 дара	 всеки	
да	 Го	 слави	 на	 собствения	 му	
език,	 без	 никакви	 ограничения	
и	 забрани.	 Самият	 Св.	 Кирил,	
макар	 че	 е	 произхождал	 от	
висшето	културно	общество	на	
Империята,	 в	 чиято	 среда	 са	
се	 формулирали	 Писанието	 и	
догматите	 на	 Църквата,	 не	 се	
е	 притеснявал	 да	 защитава	 с	
голяма	ревност	правото	на	ду-
ховна	свобода	на	всеки	народ	
да	пее	на	Бога	на	своя	език:
	 Знаем	много	народи,	които	
имат	 писание	 и	 почитат	 Бога	
на	своя	език.	Тези	най-вече	са	
следните:	 арменците,	 персите,	
абазгите,	 иверите,	 сугдите,	 го-
тите,	аварите,	 тирсите,	 хазари-
те,	 арабите,	 египтяните,	 сирий-
ците	и	много	други.[4]
	 Солунският	мисионер	е	раз-
бирал	 много	 добре,	 че	 насто-

яването	 на	 триезичниците	 има	
за	 цел	 да	 наложи	 и	 формира	
институционално	 и	 богослу-
жебно	 еднообразие,	 което	 ще	
отнеме	 собствения	 облик	 на	
славянските	народи.
	 И	така,	светостта	на	Кирил	
и	 Методий,	 които	 действат	 в	
пълно	 съгласие	 с	 Преданието	
на	евангелистите,	апостолите	и	
отците	на	Църквата,	е	извор	на	
тяхната	пророческа	способност	
да	 разберат,	 че	 възкресният	
дар	 на	 живота	 се	 предава	 на	
всеки	език	и	писменост,	 които	
са	 основните	 средства	 човек	
да	 „чува”,	 разбира	 и	 осмисля	
света.	 Св.	 Кирил	 дава	 при-
мер	 със	 св.	 ап.	Павел	 (1	 Кор.	
14:5-33	 и	 37:40),	 за	 да	 защи-
ти	 голямото	 многообразие	 от	
езици,	 съществуващо	 по	 Бо-
жията	 воля.[5]	 Константинопол-
ският	 събор,	 който	 се	 свиква	
по	 същото	 време	 (879-880	 г.),	
ще	потвърди	правото	на	всяка	
поместна	Църква	да	съхранява	
обичаите	си”.[6]
	 Следователно	 езикът	 не	 е	
нищо	 повече	 от	 педагогическо	
средство,	 което	 Евангелието	
ползва,	за	да	влезе	в	разговор	
с	някой	народ.	В	случая	с	„но-
вия”	тогава	славянски	език,	ако	
в	началото	той	е	бил	необрабо-
тен	и	се	е	използвал	за	нужди-
те	на	всекидневния	земеделски	
и	 военен	 живот,	 без	 да	 може	
да	отговори	на	по-високите	из-
исквания	на	теоретичните	и	ре-
лигиозни	разсъждения,	след	 IX	
в.,	най-вече	под	влияние	на	Ки-
рило-Методиевото	 наследство,	
този	език	се	развива	достатъч-
но,	 за	 да	 могат	 славяните	 да	
усвоят	 християнското	 писмено	
наследство	и	така	да	преминат	
от	състояние	на	невежество	за	
Бога,	 на	 търсене	на	 божестве-
ната	истина	към	сигурното	убе-
жище	на	Бога	Отца	 (виж	Лука	
12:30;	срв.	Деян.	17:26-27).
	 И	 така,	 от	 само	 себе	 си	
се	 разбира,	 че	 православни-
те	 мисии	 по	 света	 не	 са	 се	
затруднявали	 да	 съхранят	 и	
до	 днес	 принципа	 на	 езиково-
то	приспособяване	на	„единия”	
език	на	Евангелието	към	„мно-
гото”	 езици	 на	 планетата	 или	
да	създадат	местен	клир,	който	
да	 служи	 на	 местния	 диалект.	
Също	 така	 видно	 е,	 че	 право-
славната	църковна	мисия	тряб-
ва	да	бъде	съпричастна	на	про-
блемите	 и	 тревогите	 на	 света,	
постоянно	обновявайки	 ги	или,	
да	 го	 кажем	 така,	 като	 „обли-
ча	 в	 плът”	 своята	 евангелска	
любов.	 Водени	 от	 Кирило-Ме-
тодиевия	опит,	бихме	могли	да	
заявим,	 че	 днешният	 разговор	
за	новогръцкото	адаптиране	на	
евангелските	 четива	 по	 време	
на	 богослужение	 никак	 не	 е	
неуместен	 –	 още	 повече	 като	
имаме	предвид,	че	съществуват	
преводи	на	св.	текстове	на	но-
вогръцки,	 които	 са	 научно	 из-
държани	и	имат	църковно	одо-
брение,	предавайки	точно	бого-
словието	и	целта	на	прототипа.
[7]	 Както	 отбелязахме,	 това	 не	
представлява	 догматичен	 про-
блем.	Даже	обратно	–	отговаря	
на	същия	пастирски	проблем,	с	
който	е	трябвало	да	се	справят	
в	 своята	 епоха	 двамата	 ви-
зантийски	 мисионери	 –	 обучи-
телното	 огласяване	 на	 народа	
в	 духовните	 блага	 на	 христи-
янското	 Предание,	 започвайки	
от	Евангелието.	То	е	било	въз-
прието	 първо	 езиково,	 за	 да	
доведе	вярващия	до	една	нова	
представа	 за	 самия	 него	 и	 за	
обкръжаващия	го	свят.	Грижата	
на	двамата	братя	мисионери	не	
е	 била	 да	 наложат	 един	 чужд,	
по-висш	 език	 на	 новопросве-
щаваните	славяни,	нито	пък	за-
щитата	на	някаква	неподвижна	
богослужебна	 тържественост.	
Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий	 са	
постъпвали	просто	и	свободно,	
движейки	 се	 в	 руслото	 на	 по-
знатото	им	църковно	предание,	
като	 са	 го	 обогатили	 с	 една	
нова	азбука,	така	че	славяните,	
заедно	с	„много	други”	народи,	
да	могат	да	славят	и	да	почи-
тат	Бога.	Няма	съмнение,	че	и	
днес	църковното	тяло	притежа-
ва	в	Светия	Дух	същата	проро-
ческа	 разсъдителност,	 която	 е	
отличавала	 двамата	 солунски	
братя	в	IX	в.	и	която	благочес-
тиво	 е	 запазена	 в	 църковна-
та	 практика.	 Благодарение	 на	
това	 и	 днес	 със	 същия	 дух	 на	
пастирска	чувствителност	и	ду-

ховна	разсъдливост	може	да	се	
проповядва	ценното	евангелско	
слово	на	живия	език	на	наро-
да,	 който	 –	 както	 и	 славяните	
по	времето	на	Св.	Св.	Кирил	и	
Методий	–	жадува	за	екзистен-
циално	и	духовно	възраждане.
	 Друга,	също	толкова	значи-
ма	 характеристика	 на	 мисията	
на	 Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий	
е	 била	 тяхната	 готовност	 за	
сътрудничество	 и	 липсата	 на	
нападателен	 дух.	 От	 извори-
те	 знаем	 за	 реакциите,	 които	
е	 предизвикало	 въвеждането	
на	 славянския	 като	 литургичен	
език	 с	 аргумента,	 че	 това	 е	
едно	уж	опасно	нововъведение,	
което	 преобръща	 утвърдения	
свещен	ред.	Житията	на	двама-
та	светци	ни	информират	както	
за	недоверието	на	част	от	нем-
ския	клир	към	присъствието	на	
двамата	 византийски	 мисионе-
ри	в	една	област	под	църковна-
та	юрисдикция	 на	 Рим,	 така	 и	
за	някои	богословски	търкания.
	 Факт	 е	 също	 така,	 че	 по	
времето	на	мисионерството	на	
двамата	 равноапостоли	 отно-
шенията	 между	 Константино-
пол	и	Рим	са	били	напрегнати,	
което	 е	 било	 резултат	 от	 раз-
личната	 идеология	 на	 двете	
катедри	 по	 отношение	 на	 цър-
ковното	 единство:	 администра-
тивно-езиково	 еднообразие	 на	
Запад,	 полицентризъм	 и	 ези-
ково	многообразие	–	на	Изток.	
Първото	се	е	дължало	на	необ-
ходимостта	от	административно	
обединяване,	а	второто	е	било	
присъщо	 на	 общество	 с	 мно-
жество	 културни	 достижения.	
Двамата	 солунски	 мисионери	
при	 все	 това	 са	 избягвали	 да	
се	впускат	в	конфликтните	теми	
за	 преимуществата	 на	 едната	
или	другата	страна	или	за	дру-
ги	институционални	постижения	
на	двата	църковни	центъра.	
	 Даже	 напротив	 –	 те	 до-
казват,	 че	 вселенското	 и	 ху-
манитарно	 качество	 на	 древ-
ната	 гръцка	 култура,	 която	 е	
продължила	развитието	си	във	
Византия	 през	 IX	 в.,	 може	 да	
прегърне	 всички	 народи,	 без	
да	 се	 влияе	 от	 неизбежните	
административни	кризи.	Напри-
мер,	те	въобще	не	са	засягали	
в	проповедите	си	режима,	нито	
структурата	 и	 организацията	
на	 църковните	 институции	 на	
Запад	и	на	Изток,	 както	 те	са	
били	 оформени	 от	 предходно-
то	 местно	 съборно	 канонично	
предание.	 Даже	 напротив,	 с	
достойно	 за	 удивление	 благо-
честие	те	са	уважили	това	на-
следство	–	с	голяма	тържестве-
ност	те	са	предали	на	Църквата	
в	Рим	мощите	на	Св.	Климент,	
които	откриват	в	Крим;	Св.	Ки-
рил	 е	 бил	 постриган	 за	монах	
в	един	от	римските	манастири	
по	 гръцки	 устав,	 докато	 брат	
му	 Св.	Методий	 е	 бил	 хирото-
нисан	 за	 епископ	 на	 Сирмиум	
от	папа	Адриан	 II	 и	определен	
за	 папски	 представител	 в	 Мо-
равия	и	Панония,	с	юрисдикция	
в	 Централна	 Европа.	 Освен	
това	двамата	братя	успяват	да	
получат	 одобрение	 от	 папата	
за	 употребата	 на	 славянския	
език	 в	 божествената	 Литургия.	
Не	 са	 запазени	 сведения	 за	
конфликти	 по	 отношение	 на	
употребата	 на	 източния	 или	
западния	 богослужебен	 типик	
в	 Моравия	 –	 показателно	 е,	
че	 по	 време	 на	 богословските	
спорове	 с	 немския	 клир	 све-
тите	 братя	 противопоставят	 не	
някакво	собствено,	тяхно	бого-
словско	 учение	 или	 тълкуване,	
а	 общата	 вяра	 на	 църковното	
тяло:	 „Ние	 добре	 сме	 научени	
от	 пророците	 и	 от	 църковни-
те	 отци	 и	 учители	 да	 славим	
Светата	Троица:	Отец,	Слово	и	
Дух	–	три	ипостаси	в	една	същ-
ност”.[8]
	 Двамата	 братя,	 изпратени	
в	 Централна	 Европа	 –	 между	
Византия	 и	 Запада,	 са	 свиде-
телствали	 за	 вярата	 на	 Църк-
вата,	 в	 която	 „добре	 били	 на-
учени”,	 поради	 което	 не	 са	 я	
използвали	като	инструмент	за	
налагане	на	господство,	а	са	я	
поставили	 в	 услуга	 на	 общото	
християнско	 наследство.	 Това	
общо	 предание	 е	 включвало	
единството	 на	 вярата,	 уваже-
нието	 към	 формиралия	 се	 ка-
ноничен	 ред,	 самостоятелност	
и	 автономност	 на	 местните	
църкви,	 което	 не	 разваля	 тях-
ното	 общение,	 а	 обогатява	 ду-

ховността	им.	В	крайна	сметка	
възгледът	на	двамата	братя	за	
мисионерското	 дело	 „не	 се	 е	
основавал	 на	 създаването	 на	
някакъв	 център	 за	 вземане	 на	
решения	 и	 управление,	 който	
да	 наложи	 еднообразие,	 както	
е	 било	 на	 Запад.	 Единството	
не	 се	 накърнява	 от	 разноо-
бразието	 на	 възгледи,	 езици,	
обичаи,	държави.	Те	не	са	тър-
сели	 смесване,	 а	 разкриване	
на	 особените	 характеристики	
и	 специфични	 черти	 на	 всяка	
общност”.[9]	 Ние,	 от	 своя	 стра-
на,	ще	допълним,	че	за	двамата	
мисионери	най-голяма	стойност	
е	 имало	 послушанието	 към	
всеобхватната	 любов	 на	 Бога,	
която	 не	 познава	 ограничения	
или	 егоистични	 стремежи	 към	
догматично	превъзходство.
	 Действително	 Св.	 Кирил,	
който	 заради	 отличната	 си	
академична	 подготовка	 е	 бил	
наречен	Философ,	 е	 знаел	до-
бре,	 че	 истинската	 философия	
е	 „познаване	 на	 божествени-
те	 и	 човешките	 неща,	 което	
учи	доколко	човек	може	да	се	
приближи	към	Бога	и	как	чрез	
дела	да	стане	образ	и	подобие	
на	Оногова,	Който	го	е	създал”.
[10] 
	 Подобно	 определение	 за	
философията	е	близко	до	гръц-
кото	разбиране	и,	разбира	се,	
до	 светоотеческото	 разбиране	
за	 философията.	 Истинската	
философия	е	тази,	която	вижда	
всички	неща	в	тяхната	връзка	с	
Бога,	която	посвещава	себе	си	
на	познанието	на	божествената	
истина,	която	е	близо	до	чове-
ка	и	му	служи	с	любов.	Онова,	
което	впечатлява	в	биографии-
те	на	двамата	светци,	е	фактът,	
че	 тяхното	 апостолско	 дело	
остава	 незасегнато	 от	 заоби-
калящия	ги	климат	на	църковен	
антагонизъм	 и	 се	 осъществява	
в	 дух	 на	 сътрудничество	 меж-
ду	Изтока	 и	Запада,	 в	 общото	
пространство,	 където	 се	 сре-
щат	 –	 не	 винаги	 без	 напреже-
ние	–	историческите	и	културни	
корени	на	Европа.
	 Днес	 духовните	 и	 хума-
нистичните	 основи	 на	 Европа	
са	 подложени	 на	 съмнение	 и	
обществата	 търсят	 отново	 ду-
ховен	 ориентир.	 Въпреки	 ви-
димото	 дистанциране	 от	 рели-
гиозното	 безпокойство,	 съвре-
менният	човек	търси	с	очевид-
но	 старание	 учители,	 каквито	
търсят	 и	 славяните	 през	 IX	
век,	а	именно	„да	ни	направля-
ват	 във	 всяка	 истина”[11]	 и	 „да	
обяснят	 на	 нашия	 език	 хрис-
тиянската	 вяра,	 …	 защото	 от	
вас	 идва	 винаги	 добър	 закон	
в	 цялата	 страна”.[12]	 Затова	 е	
необходимо,	освен	историческо	
признание	на	техния	авторитет	
и	 святост,	 делото	 на	 двамата	
братя,	 „които	 станаха	 всичко	
за	всички,	за	да	спасят	някои“	
(1	 Кор.	 9:22),[13]	 да	 бъде	 оце-
нено	 адекватно	 в	 съвременна	
светлина.	С	други	думи,	необхо-
дими	са	същите	смелост	и	ре-
шителност,	 същото	 пророческо	
съзнание	и	познаване	на	соци-
алната	 реалност	 (различаване	
на	„времената”,	на	решителния	
прелом	на	историята,	която	се	
преобразува	 при	 срещата	 си	
с	 Бога),	 същата	 образованост	
във	 „външната	 мъдрост”	 и	 по-
знаване	 на	 лечебната	 сила	 на	
Божията	 истина,	 същото	 съх-
ранение	на	църковната	 вяра	и	
стремеж	към	духовно	сътрудни-
чество,	 и	 най-вече	 същата	 лю-
бов	в	Христос	към	отделния	чо-
век	 (най-голямата	 християнска	
и	 единствена	 истинска	 светов-
на	добродетел,	която	надхвърля	
всички	институционални,	нацио-
нални	или	етнически	ограниче-
ния),	които	са	били	присъщи	на	
двамата	свети	братя.[14]
	 Със	 сигурност	 всяка	 по-
местна	 църква	 и	 всяка	 право-
славна	мисия	познават	пробле-
мите,	тревогите	и	болките,	през	
които	 трябва	 да	 се	 премине,	
за	 да	 се	 видят	 плодовете	 на	
благовестническото	 дело	 да	
процъфтяват	 на	 всяко	 място	
и	 във	 всяка	 епоха.	 Подобни	
безпокойства	са	съпътствали	и	
първите	мисионерски	стъпки	на	
двамата	братя,	но	и	цялата	тях-
на	 благовестническа	 дейност.	
Те	обаче	са	били	толкова	много	
отдадени	на	общата	си	цел	„да	
спечелят	 всички”,	 т.	 е.	 всички	
народи	да	 бъдат	 привлечени	в	
Царството	на	Троичния	Бог,	на	

Господа	 на	 всичко,	 към	 един-
ството	 на	 всички	 в	 Св.	 Евха-
ристия	(„ἐπὶ τὸ αὐτὸ”	–	Деян.	2:1).	
Това	е	златното	правило,	пред	
което	 всяка	 човешка	 слабост	
отстъпва,	 то	 помага	 да	 бъдат	
различени	 „нещата”,	 които	 ня-
мат	„вечна	стойност”	от	онова,	
което	 действително	 принадле-
жи	 на	 божествения	 живот	 и	
което	 е	 християнското	 Еванге-
лие.[15]

*  Първа публикация: Κεραμιδάς, 
Δ. „Σύγχρονα διδάγματα από το 
ευαγγελιστικό έργο των αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου” – στο: Πάντα τα Έθνη, 
131, 2014, σ. 3-8. В настоящия си вид 
текстът е част от сборника статии на 
автора Православие и благовестие в 21 
век (Ορθοδοξία και Ευαγγέλιο στο 21ου 
αιώνα), който се подготвя за издаване в 
превод на български език от Русенска св. 
митрополия (бел. прев.).
[1] Като дар „по-голям и по-ценен от 
всяко злато, сребро и скъпоценни камъ-
ни и суетно богатство” византийците са 
предали на славяните новата писменост. 
Виж: „Βίος Κωνστατίνου Κυρίλλου”, 14 
– στο Ι. Αναστασίου Βίος Κωνσταντίνου-
Κυρίλλου, Βίος Μεθοδίου, Βίος Κλήμεντα 
Αχρίδος, στο Επιστημονική Επετηρίς 
Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
(ανάτυπο), 12, 1968.
[2] Виж: Ταχιάος, Α. Α. Κύριλλος και 
Μεθόδιος. Οι θεμελιωτές της αρχαίας 
σλαβικής γραμματείας, Θεσσαλονίκη 
1997, σ. 136.
[3] Като архиепископ на Константино-
пол св. Йоан Златоуст показва голяма 
ревност в пастирската грижа за христи-
янизираните готи, като им предоставя 
храм, където да служат на своя език. В 
словото си той защитава тази практика, 
позовавайки се на Пс. 18:3-5: „Ден на 
ден реч предава, и нощ на нощ знание 
открива. Няма език и няма наречие, дето 
не би се чувал техният глас. Техният 
звук се носи по цяла земя, и техните 
думи до краищата на вселената. „Χωρίς 
να ’χουν μιλιά και δίχως λόγια· η φωνή 
τους δεν ακούγεται. Κι όμως σ’ όλη τη γη 
απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα 
πέρατα της οικουμένης”.
[4] „Βίος Κωνσταντίνου-Κυρίλλου”, 16.
[5] Затова биографът на св. Кирил смята 
съставянето на славянската азбука за 
дело на Божия промисъл: „Бог, чувайки 
молитвата на своя раб, бързо му от-
кри писмеността” („Βίος Κωνσταντίνου-
Κυρίλλου”, 14). По-подобен начин пише 
и биографът на Методий: „И тогава Бог 
яви на Философа славянските писмена и 
той, като устрои буквите, състави [еван-
гелската] беседа” („Βίος Μεθοδίου”, 5).
[6] Mansi, 17, 489. Св. патр. Фотий I 
пише, че вселенският характер и като-
личност на Църквата не бива да игно-
рират местните езици и различните фо-
нетични и езикови типове. Боговдъхно-
веността се отнася до всички езици, на 
които се проповядва Евангелието (PG, 
101, 948-952).
[7] Литургичното време приема всич-
ки временни неща, които човешката 
творческа дейност създава. То ги ос-
вещава и ги включва в богочовешкото 
общение. От това освещаващо действие 
не е изключен и човешкият език – на 
това се дължи настоятелността на два-
мата братя да не приемат аргументите 
на триезичниците. Така се обяснява и 
цялостната литургична перспектива, в 
която е поставено мисионерското им 
дело. Биографията на св. Кирил („Βίος 
Κωνσταντίνου-Κυρίλλου”, 13) ни осведо-
мява, че преводаческото дело на мисио-
нера е включвало и божествената Литур-
гия, Евангелието, апостолските четива, 
както и различни църковни последова-
ния (утринна, вечерна, повечерие, ча-
сове), т. е. текстове, предназначени за 
литургична употреба. В този смисъл не 
би трябвало да е плашеща възможността 
за богослужебно четене на Евангелието 
на съвременния „общ език” (κοινή), след 
като се цели въцърковяването на човека 
чрез „неразделно” действащата пропо-
вед на Евангелието.
[8] „Bίος Kωνσταντίνου-Κυρίλλου”, 6.
[9] Α. Γιαννουλάτος (Αρχιεπίσκοπος 
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας) 
Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Αθήνα 
2000, σ. 124.
[10] „Bίος Kωνσταντίνου-Κυρίλλου”, 4. 
Срв.: „Βίος Κλήμεντος Αχρίδος”, 2.
[11] „Βίος Μεθοδίου”, 5.
[12] „Βίος Κωνσταντίνου-Κυρίλλου”, 14.
[13] „Βίος Μεθοδίου”, 17.
[14] Целият обществен живот на св. Ки-
рил и Методий се отличава с напрегнат 
духовен живот, с академична образова-
ност и обширни познания върху окол-
ния свят, където е предстояло да пропо-
вядват Божието слово. Виж: „Κύριλλος 
και Μεθόδιος: Δείκτες πορείας” – A. 
Γιαννουλάτος (Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, 
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας) Μοναχοί 
και Ιεραποστολή, Αθήνα 2008, σ. 76-77.
[15] „Βίος Κωνσταντίνου-Κυρίλλου”, 3.

Съвремеííи пîуки îт прîпîвеäíическîтî äелî íà светите Кирил и Метîäий
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	 Щастливата	 и	 смела	
идея	 за	 създаването	 на	
Етнографски	 музей	 на	
открито	 „Етър“	 принад-
лежи	 на	 Лазар	 Донков	
–	самоук	художник,	архи-
тект,	историк	и	етнограф	
по	душа.	
	 Той	 е	 роден	 на	 20	
септември	 1908	 година	
в	Габрово.	През	1942	го-
дина	 се	 жени	 за	 Мария	
Тухладжиева.	 В	 семей-
ството	 се	 раждат	 две	
момчета	 –	Иван	 и	Хрис-
то.	
	 Мария	 и	 Лазар	 Дон-
кови	работят	като	худож-
ници,	а	през	свободното	
си	 време	 обикалят	 га-
бровските	села	с	мотор.	
	 Бай	 Лазар	 се	 загле-
жда	в	старите	къщи,	ски-
цира	някои	от	тях.	В	спо-
мените	си	пише:	
 „... Идеята за из-
граждане на жив музей 
на открито се роди 
около 1948-1949 годи-
на... да се види домаш-
ния бит, да се покажат 
в действие всички ме-
ханични съоръжения и 
занаятчийски работил-
ници, за да може мина-
лото да стане видимо, 
да се съхрани това ог-
ромно национално бо-
гатство“.
	 Повече	 от	 10	 години	
Лазар	 Донков	 скицира	
стари	къщи,	записва	спо-
мени,	събира	вещи	и	ин-

струменти,	някои	изкупу-
ва	на	символични	цени.	
	 Щастливо	 събитие	
в	 неговия	 живот	 е	 сре-
щата	 с	 Ганка	 Рибарова	
-	 директор	 на	 градския	
музей.	 По	 нейна	 мол-
ба	 той	 изработва	 ма-
кети	 на	 струг,	 водени-
ца,	 валявица,	 тепавица,	
гайтанджийски	 чарк	 за	
художествено-простран-
ственото	оформление	на	
новата	 експозиция.	 Ко-
мисия	 във	 Велико	 Тър-
ново	 отхвърля	 макетите,	
обаче	 художественият	
съвет	 към	 БАН	 ги	 одо-
брява.	
	 Хронологията	 на	 съ-
битията	 по	 изграждане	
на	 музея	 започва	 с	 1	
юни	 1961	 година,	 когато	
Лазар	Донков	внася	мо-
тивирано	 предложение	
до	 ОК	 на	 БКП.	 Следва	
разрешение	 на	 габров-
ската	управа,	а	на	23	ап-
рил	1963	година	се	прави	
първата	копка	за	негово-
то	изграждане.	
	 За	 Лазар	 Донков	
това	 е	 най-светлият	 ден	
в	 живота.	 Определеното	
място	–	пусто,	обрасло	с	
тръни	 и	 повет,	 непрохо-
димо,	е	началото	на	реа-
лизацията	на	една	мечта.	
	 Тук	 съществуват	 по-
луразрушени	 воденица,	
тепавица,	 валявица.	 15	
майстори	 под	 ръковод-
ството	 на	 Лазар	Донков	

стават	 преките	 изпълни-
тели	 на	 почти	 всичко,	
което	днес	виждаме.

Нà 7 септември 1964 
ãîäиíà зàспàлàтà 
äîлиíà íà рекà Сивек 
се съáужäà зà íîв 
живîт. 
	 Реставрирани	 и	 пре-
несени	тук	са	10	народни	
технически	 съоръжения	
на	вода,	които	формират	
най-голямата	 действаща	
сбирка	 на	 Балканския	
полуостров.	
	 През	1967	година	Ла-
зар	 Донков	 пристъпва	
към	изграждане	на	зана-
ятчийската	чаршия.	Чрез	
нея	 той	 иска	 да	 покаже	
самобитното	 архитектур-
но	 богатство	 на	 Габров-
ския	 край,	 характерните	
за		региона	занаяти.	Без	
да	 е	 архитект,	 но	 нада-
рен	 с	 художествен	 усет	
и	чувство	за	пропорции,	
той	 проектира	 и	 ръко-
води	 построяването	 на	
15	 къщи	 и	 оформя	 ан-
самбъла	 „Занаятчийска	
чаршия“.	
	 От	 двете	 страни	 на	
улицата	 нарежда	 къщи	
една	 до	 друга.	 Разноо-
бразието	 е	 голямо	 –	 ер-
кери,	 огради,	 калкани,	
стрехи,	чардаци.	За	10-12	
години	 от	 гола	 поляна,	
от	 нищото	 той	 построи	
мостове,	 чешми,	 къщи,	
съоръжения.
	 „...	 Хора	 като	 Ла-
зар	 Донков	 се	 раждат,	
а	 образователните	 сис-
теми	 могат	 само	 да	 ги	
уподобят...	 Ние	 все	 не-
довиждаме	 това,	 което	
ни	 е	 подръки!	 И	 стана	
така,	че	недовидяното	го	
усетиха	 от	 десетина	 и	
нещо	 хиляди	 километри.	
В	 Бай-Лазаровия	 „Етър“	
се	 разщъкаха	 специали-
сти	 с	 дебели	 доларови	
командировки	 -	щели	 да	
правят	 индианско	 сели-
ще,	да	съживяват	тамош-

ни	 народни	 занаяти.	 И	
доприпкаха	 в	България...
Японски	 професори	 с	
японско	 вълчо	 обоня-
ние	 оглеждаха,	 чертаха	
и	 фотографираха...	 Сега	
в	 „Техниката“	 на	 Токио	
изучават	 с	 безпогрешен	
статус	 Донкови	 дървени	
конструкции.	 И	 както	 е	
тръгнало,	 ще	 дойде	 ред	
японци	 да	 ни	 припомнят	
забравени	български	ра-
боти“,	 пише	 Станислав	
Сивриев.

	 Времето,	 през	 което	
съществува	 Етнографски	
музей	 на	 открито	 „Етър“	
–	54	години,	ни	дава	въз-
можност	 да	 преценим	
каква	 е	 неговата	 магия.	
Това	 възкръснало	 зана-
ятчийско	 Габрово	 и	 ро-
лята	на	неговия	създател	
–	 Лазар	 Донков,	 да	 ръ-
ководи	 изграждането	 му	
стъпка	по	стъпка,	да	съ-
бере	инструменти	и	хора	
на	над	20	забравени	за-
наята,	 да	 ги	 завърти	 на	
пълен	 ход	 във	 възрож-
денско	 производство,		
да	 експонира	 толкова	
неща	в	общ	замисъл.	

	 Щедро	 надарен	 от	
природата	 човек,	 с	 не-
изчерпаем	 ентусиазъм	
събра	 и	 възкреси	 един	
романтичен	 свят,	 който	
даде	 възможност	 на	ми-
лиони	 посетители	 да	 се	

любуват	 на	 пламъците	
на	пещта,	да	отчупят	то-
пла	 пърленка,	 да	 опитат	
дъхав	 симид	 и	 захарно	
петле,	 да	 се	 любуват	 на	
звъна	на	хлопки	и	слън-
цата	 от	 бакър...	 да	 си	

тръгнат	повече	българи.	
	 Лазар	Донков	за	нас	
си	остава	човекът,	който	
създаде	„Етър“-а.

Величка Илиева, 
уредник в ЕМО „Етър“ 

110 ãîäиíи îт рîжäеíиетî íà Лàзàр Дîíкîв, съзäàтел íà „Етър”-à
Щеäрî íàäàреí îт прирîäàтà чîвек, 
с íеизчерпàем еíтусиàзъм съáрà и 
възкреси еäиí рîмàíтичеí свят
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раБоТа прЕДлага

„ДиМас“ аД ТЪрси 
Да назнаЧи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 2]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/431-
016. [28, 25]
ТЪрсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 19]
ХоТЕл „сЕзони“ - Тряв-
на търси да назначи гот-
вачи. Справки на тел. 
0886/100-450. [22, 19]
МЕБЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 17]
офис-сЪТруДник с ита-
лиански език. За контакти: 
тел. 0877/493-060 [20, 
14]
ДоБри гоТВаЧи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 15]
раБоТник В кухня за тър-
говски обект в Окръжна 
болница се търси на тел. 
0887/006-802. [13, 13]
МЕсопрЕраБоТВаТЕлно 

прЕДприяТиЕ „Тандем 
В“ ООД набира работници 
до 55 години. Справки на 
място - Северна индус-
триална зона, ул. „Индус-
триална“, „Тандем В“. [12, 
10]
фирМа наБира мебели-
сти и шлайфисти. Справ-
ки на тел. 0888/201-202. 
[24, 13]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 13]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [13, 11]
пицария „ТЕМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 11]
ЧисТаЧка на жилище два 
пъти седмично се търси на 
тел. 0878/789-999. [11, 
11]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Информация на тел. 
0889/319-654. [11, 11]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назначи 
шофьор с категория „С“ и 
професионална компетент-
ност. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 11]
фирМа „аеМес“ набира 
работници: шивачки - прав 
шев, оверлог, покривна; 
гладачки. Стартова запла-
та: 600 лв., 1/2 от раз-
ход за транспорт, допъл-
нителни бонуси. Телефон 
за връзка: 0895/442-887. 
[11, 9]
фирМа ТЪрси шивач-

крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 9]
МагазинЕрка за сувени-
рен магазин в град Трявна 
се търси на тел. 0897/96-
04-30. [11, 8]
фаянсаДЖия за по-
стоянно се търси на тел. 
0877/510-130. [11, 7]
БЕнзиносТанция ТЪр-
си служители. Справки на 
тел. 0898/881-515. [11, 7]
склаД за дрехи и мебе-
ли втора употреба „Хоби“ 
търси млади и отговорни 
мъже за товаро-разтовар-
на дейност. Отлично за-
плащане! Справки на тел. 
0888/761-672. [12, 7]
фирМа ТЪрси майстор 
на закуски. Справки на 
тел. 0889/123-045. [10, 6]
оБЩи раБоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 6]
кафЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси сервитьор/
ка (понеделник-петък) и 
барман. Справка: ул. „Ап-
риловска“ 10. [7, 6]
МЕХана ТЪрси да на-
значи сервитьорка. За-
плата: 700 лева. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [12, 5]
сТолЪТ поД Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 4]

ТракТорисТ-МЕХани-
заТор сЕ търси на тел. 
0888/349-739. [6, 5]
Магазин за хранителни 
стоки в квартал Дядо Дян-
ко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 4]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 4]
Малка краВЕфЕрМа 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/415-480. [5, 
3]
сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа се търси на 
тел. 0898/583-772. [6, 2]
поМоЩниЧка В дома-
кинството се търси на тел. 
0897/660-978. [3, 3]
гоТВаЧ, поМоЩник-
гоТВаЧ, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [6, 3]гоТ-
ВаЧ/ка, при добро за-
плащане, се търси на тел. 
0887/671-848. [24, 2]
фирМа ТЪрси общи ра-
ботници - мъже, за рабо-
та в производствен цех. 
Дневна смяна. Много до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0879/916-956. [6, 
1]
раБоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 1]
МЕБЕлна фаБрика търси 
дърводелец с опит. Справ-
ки на тел. 0877/800-313. 
[3, 1]

раБоТа ТЪрси
ЖЕна с италиански и ру-
мънски език търси работа 
- тел. 0887/704-704. [3, 
3]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [24, 8]

работа предлага; имоти - продава, купува, под наем

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - 96 кв. м, 
тухлен, на Шивара се про-
дава на тел. 0887/490-
606. [22, 21]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
20]
Малка Вила с 1 декар 
двор в село Ангелово-3 
(махала Косове) се про-
дава - справки на тел. 
0886/682-107 или търсете 
баба Елена. [11, 9]
апарТаМЕнТ - 116 кв. 
м, тухла, в центъра на 
Габрово се продава или 
дава под наем на тел. 
0897/556-676. [11, 9]
кЪЩа с двор в райо-
на на Гарата се продава. 
Моля за сериозни обаж-
дания! Телефон за връзка: 
0883/225-600. [11, 8]
кЪЩа с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 4]
кЪЩа В село Орловци се 

продава на тел. 0889/019-
785. [4, 4]
кЪЩа - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 5]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в идеален център за 79 
000 лева се продава на 
тел. 0888/813-710. [12, 
3]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
5]
кЪЩа В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 3]
Малка кЪЩа, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
4]
Магазин (МоЖЕ и за 
фризьорски салон) в цен-

търа се дава под наем на 
тел. 0878/515-080 [12, 5]
поМЕЩЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [12, 
5]
поМЕЩЕниЕ за магазин 
до Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [7, 2]
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 2]
поМЕЩЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 2]
саМосТояТЕлна сТая 
се дава под наем на тел. 
0898/282-626. [2, 2]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем 0894/23-24-25. [3, 
1]
оБзаВЕДЕна БоксониЕ-
ра се дава под наем. За 
справки: тел. 0896/200-
920. [3, 1]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 4]
ноЩуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 5]

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДсТВо, ДДс, 
ТРЗ, Осигуровки, Регис-
трация на фирми, Да-
нъчни декларации.тел. 
0899/940-483.  Имейл 
адрес:mitas@abv.bg. [10, 2]

 ВоДораВно: Агитатор. Одеколон. Отава. Ъглен. Руда. „КИА“. 
Епос. Иконом. Скул. Атакама. Еку. „Стар“. Дзоки (Арнолдо).Ебо-
нит. „Егоист“. Сноп. Панда. Скити. Риман (Бернхард).Анак. Аво-
ар. Сари. Априлов (Васил).Игнат. Так. Лок (Джон).Просо. Коте. 
Пад. Арест. Водевил. Гнида. Бивол. Столова. Факир. Ска. Куна. 
Питон. Клон. Клапа. База. „Аксепт“. Ипо (Селестен).Патило. Рид. 
Брисбън. Кьоше. Абе (Ернст).Турци. Ореол. БЧК. Етилен. Ааре. 
Нос. Игор. „Интер“. Бостан. Талк. Ордер. Столар. Тарантела. 
Атина. Авокадо. Нит. 
 оТВЕсно: Егоистка. Пласт. Лиричност. Итака. Народ. Окапи. 
Кости. Ята. Уредник. Глупост. Стон. Авел. Гаал. Анона. Буе (Ами).
Ала. Етап. До. Коприва. Пъртина. Оазис. Вреда. Банциг. Ра. 
Кръстоска. Оса. Пат. Илот. Активист. Физик. Ерато. Колики. Тото. 
Батальон. Лак. Дека. Сиан. Вико (Джамбатиста). Оор. Икра. Фе-
номен. Раковина. Шеин (Алексей). Ад. Набор. Тодор. Крео. Тоно. 
Жоро. Опис. Тел. Кси. Лаерт. Лумен. Матев (Павел). Следа. „Ар-
ден“. Под. Китара. Изкоп. Бар. Ели. Нахут. Никел. Антре. Ефрат.  

отговори на сканди от бр. 218, сряда

	 ПТА	 „Балкан”	 към	 На-
родно	читалище	„Развитие	
-	 1869”	 –	 Дряново	 откри	
новия	 творчески	 сезон	
2018/2019	година	с	участие	
в	VII	 Международен	 музи-
кален	 и	 танцов	 фестивал	
в	 Република	 Гърция.	 Във	
фестивала	 взеха	 участие	
танцови	 колективи	 от	 Ру-
мъния,	 Словакия,	 Хърва-
тия.	
	 Нашата	 страна	 беше	
представена	освен	от	дря-
новския	 колектив	и	от	 те-
атрална	 трупа	 от	 София.	

Паралелно	с	танцовите	из-
пълнения	 плажовете	 бяха	
огласяни	 от	 класически-
те	 изпълнения	 на	 хорови	
формации	 от	 Полша,	 Бе-
ларус,	 Унгария,	 Румъния,	
Гърция	и	България.	
	 В	рамките	на	петднев-
ното	 гостуване	 танцьори-
те	и	техните	ръководители	
Петя	Тодорова	 и	 Николай	
Тодоров	представиха	пред	
публика	 част	 от	 своя	 ре-
пертоар.	Организаторът	на	
Международния	 фестивал	
„Музика	 и	море”	 Гоце	Ди-

мовски	 не	 спести	 своите	
комплименти	 към	 танцьо-
рите,	 изрази	 задоволство	
от	 участието	 и	 отправи	
към	тях	покана	за	следва-
що	гостуване.	
	 Въпреки	 сериозните	
ангажименти,	които	имаха,	
те	успяха	да	си	отпочинат,	
да	 се	 порадват	 на	 краси-
вото	 гръцко	 море,	 да	 се	
забавляват	и	да	се	подгот-
вят	за	успешно	представя-
не	не	само	на	читалищни-
те	сцени,	но	и	през	целия	
нов	творчески	сезон.	

ПТА „Бàлкàí” - Дряíîвî учàствà в VII Межäуíàрîäеí 
музикàлеí и тàíцîв фестивàл в Гърция

	 На	 15	 септември	 точ-
но	 в	 17	 часа	 баирите	 на	
квартал	 Любово	 екнаха	
от	 музика.	 Насъбраха	 се	
жителите	 на	 квартала	 и	
многобройните	 им	 гости.	
Знаеха	 защо.	 Вече	 втора	
година	 читалището	 отбе-
лязва	 с	 богата	 програма	
празника	 на	 квартала.	
Традиция,	 съществувала,	
но	 позабравена.	 Върнала	
се	 към	 нов	 живот	 с	 на-
стоящото	 ръководство	 на	
читалището,	 състоящо	 се	
от	 млади	 и	 ентусиазирани	
хора.	 Тази	 година	 повод	
за	 празник	 беше	 и	 90-та	
годишнина	 на	 читалището,	
носещо	 хубавото	 име	 „Бъ-
деще“.	 Очевидно	 създате-
лите	 му	 са	 знаели,	 че	 то	
ще	 има	 бъдеще,	 когато	 го	
създават	през	 1928	 година	
в	 тогавашното	 село	 Газур-
ници.	 Първите	 му	 членове	
са	само	31,	но	за	няколко	
години	 читалището	 доби-
ва	 популярност	 и	 местни-
те	 жители	 започват	 да	 му	
строят	собствена	сграда.	В	
началото	тя	е	само	от	две	

стаи,	 но	 това	 не	 пречи	 в	
тях	да	се	развива	активна	
самодейност.	 Изнасят	 се	
театрални	постановки,	под-
готвят	се	групи	за	народни	

песни	и	танци	и	читалище-
то	 се	 прочува	 в	 региона	
и	 на	 конкурсите	 в	 страна-
та,	 в	 които	 взема	 дейно	
участие.	 След	 като	 селото	

става	квартал	на	Габрово	с	
името	Любово,	читалището	
се	надстроява	и	става	 ко-
кетна	 двуетажна	 сграда	 с	
библиотека,	 зали	и	 голяма	

сцена.	 През	 70-те	 години	
тук	 активно	 се	 подготвя	
детски	танцов	състав,	съз-
дава	се	школа	по	акордеон	
и	 театрален	 състав.	 През	

1988	 година	 се	 сформира	
женска	 певческа	 група	 с	
ръководители	 Росица	 Ко-
лева	и	Иван	Станев,	която	
донася	на	читалището	мно-
гобройни	награди	от	нацио-
нални	конкурси.
	 Знаейки,	 че	 продължа-
ват	едно	почти	стогодишно	
дело,	 днешните	 ръководи-
тели	 на	 читалището	 под-
готвиха	програма,	на	която	
можеше	 да	 завиди	 всеки	
голям	 град.	 В	 нея	 взеха	
участие	 певци,	 актьори	 и	
танцови	 формации	 от	 три	
гостуващи	читалища	-	в	кв.	
Бичкинята,	 Нова	Махала	 и	
читалище	 „Габрово-2002“.	
Публиката	 беше	смаяна	от	
пристигналия	 в	 пълен	 със-
тав	 Еликсир	 брас	 бенд	 -	
Ловеч,	чийто	състав	набро-
ява	 17	 момчета,	 момичета	
и	 мъже,	 свирещи	 на	 духо-
ви	инструменти.	Извиха	се	
хора,	зазвучаха	мелодии	на	
Горан	Брегович	и	актуални	
поп	 хитове.	 В	 този	 стил	 в	
програмата	 се	 включи	 и	
габровската	 участничка	 в	
„Гласът	 на	България“	Рали-

ца	Христова.	Безспорна	ат-
ракция	 беше	 изпълнението	
на	бийтбоксъра	Максо,	кой-
то	 е	 девети	 в	 световната	
топ	 листа.	 Достоен	 завър-
шек	 на	 програмата	 беше	
огненото	 шоу	 с	 участници	
от	 читалището	 в	 село	 Гар-
вани	 и	 празничната	 заря.	
Огромна	торта	направи	ве-
черта	на	всички	по-сладка,	
а	 за	 малките	 имаше	 игри	
и	награди.	Кой	от	дошлите	
просто	 да	 погледат	 нещо	
гости	 от	 другите	 квартали	
на	града	можеше	да	пред-
положи,	 че	 ще	 стане	 сви-
детел	 на	 така	 добре	 под-
готвен	концерт.	А	бабите	от	
квартала	останаха	до	края	
на	 дискотечната	 програма	
и	 както	 личеше,	 доста	 им	
хареса.	Заслужена	похвала	
заслужават	 председателят	
на	читалище	„Бъдеще	1928“		
Йоана	 Кожухарова	 и	 биб-
лиотекарят	 Илиян	 Станев,	
както	 и	 цялото	 настоятел-
ство,	 които	 показаха,	 че	
малки	читалища	няма,	има	
хора	с	голям	дух	и	местен	
патриотизъм.	

	 Близо	 час	 смях	 през	
сълзи	 обещава	 на	 зри-
телите	 кукленият	 театър,	
който	 дава	 начало	 на	 се-
зона	 с	 обичаната	 приказ-
на	 история	 за	 Снежанка	
и	 седемте	 джуджета.	 Съ-
временната	 адаптация	 на	
златната	класика	ще	изне-
нада	 мнозина,	 но	 очаква-
но	 ще	 отведе	 децата	 към	
онези	ценни	поуки,	 учещи	
ги	 на	 мъдрост	 и	 добро-
та,	 обобщава	 Теменужка	
Коларова	 –	 драматург	 и	
режисьор	на	постановката	
и	 оформител	 на	 музикал-

ната	среда.	Новият	прочит	
следва	познатия	сюжет	на	
приказката	 за	 красивата	
Снежанка	 и	 нейната	 зла	
мащеха,	 а	финалът	на	ис-
торията	 убеждава,	 че	 до-
брото	надделява.
	 Габровският	 куклен	 те-
атър	 за	 пръв	 път	 от	 по-
следните	 25	 години	поста-
вя	 на	 сцена	 „Снежанка	
и	 седемте	 джуджета“,	
заглавие,	 което	 допълва	
репертоара	 от	 класически	
приказки,	 предпочитани	 и	
от	 възрастните	 придружи-
тели	 на	 малките	 зрители.	

Затова	 творческият	 екип	
адресира	 спектакъла	 не	
само	 към	 малките,	 но	 и	
към	 майките	 и	 татковци-
те,	 бабите	 и	 дядовците,	
и	обещава	представление,	
вълнуващо	за	всички	в	за-
лата.	
	 В	 спектакъла	 играят	
младите	актьори	Ивет	Со-
тирова,	 Ангелита	 Радкова	
–	 най-новото	 попълнение	
в	 трупата,	 и	Ангел	 Калев,	
гост-актьор	 от	 Драматич-
ния	 театър,	 който	 дебюти-
ра	на	сцената	на	Куклите.	
Сценограф	 е	 Наталия	 Го-

чева.	 Песента	 в	 пиесата	
е	 композирана	 от	 Георги	
Гарчов.	Класическа	музика	
допълва	 представлението	
по	 приказката	 от	 съкро-
вищницата	на		братя	Грим,	
публикувана	 през	 1812	
година	 в	 първия	 том	 на	
техния	сборник,	озаглавен	
„Детски	и	семейни	приказ-
ки“.
 Очакваме ви на пре-
миерата на 21 септем-
ври, петък, в 18,30 часа. 
Следващото предста-
вление е на 23 септем-
ври, неделя, в 11 часа. 

Кàк еäíî мàлкî ãàáрîвскî читàлище успя äà îрãàíизирà ãîлям прàзíик

Куклеíият теàтър îткривà íîвия твîрчески сезîí

ДоМашни люБиМци
поДаряВаМ коТЕнца - 
тел. 0988/836-513. [11, 
9]

папагали - 2 броя, мъж-
ки и женски, се продават 
на тел. 0885/202-794. [3, 
3]

поДаряВаМ куЧЕнца - 
справки на тел. 0899/815-
026. [6, 1]
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оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.

ДЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
ДЪрВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.

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 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, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куби-
ка, се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 30]

ДЪрВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 24]
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища; 
брикети; разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [22, 18]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0899/278-396. [23, 15]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]

гоТоВи ДЪрВа за пЕЧки 
и каМини - справки на 
тел. 0893/390-253. [33, 8]
ДЪрВа - 4 куб. м, акация, 
се продават в село Ор-
ловци, тел. 0889/019-785. 
[4, 4]
ДЪрВа за огрев - справ-
ки на тел. 0879/972-114. 
[33, 6]
рЕЖа ДЪрВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 3]
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 2]
рЕЖа ДЪрВа - 0893/924-
311. [8, 1]

аВТоМоБили проДаВа
спЕшно! рЕно Меган, 
1.8, 1995 г., газ-бензин, 
всичко платено, се прода-
ва на тел. 0888/673-395. 
[11, 11]
Ford Mondeo - 2005 г., 
за 2900 лв. се продава на 
тел. 0899/456-631. [2, 2]
фолксВагЕн ДЖЕТа - 
1990 г., в движение, пла-
тено всичко, се продава 
на тел. 0894/946-357. 
[22, 2]

рЕМаркЕТа
ТурисТиЧЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 3]

аВТоуслуги
рЕМонТ ДВигаТЕли, 
скоростни кутии, ходо-
ва част, смяна на масла, 
филтри, ремъци, компю-
търна диагностика, мон-
таж, демонтаж, баланс на 
гуми - тел. 0896/601-408 
[7, 3]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAr renTACAr“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, справки 
на тел. 0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от място 
се изкупуват - справки на 
тел. 0899/092-510. [22, 
11]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363.
ЧисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кЪрТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТи В строител-
ството от А до Я - тел. 
0877/531-620. [22, 15]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 9]
фирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 8]
сЪБарянЕ и почистване 
на стари сгради - справ-
ки на тел. 0893/390-253. 
[23, 8]

рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски услуги, ко-
мини - тел. 0893/205-204. 
[12, 8]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 4]

ХиДро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, ре-
монт, дренаж, улуци и дру-
ги - тел. 0888/02-01-87. 
[10, 3]
БригаДа изВЪршВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [17, 2]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 2]
сЪБарянЕ - 0893/924-
311. [8, 1]

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.

ВЪТрЕшно БояДисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 9]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 8]
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дена! Кърте-
не, ВиК, ел. инсталация, 
фаянс и теракота, гипсо-
картон, таван, зареждане 
- бойлер, WC, мивка, душ 
и т. н. Справки на тел. 
0876/771-305, 0876/771-
337. [12, 5]
БояДЖийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 5]

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

изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - ал-
пинисти, собствено скеле 
- тел. 0898/569-486.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [33, 
23]

израБоТВа
израБоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 4]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - 
по Всяко ВрЕМЕ. га-
ранция! Справки на тел. 
0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете предлага тел. 
0899/145-802. [33, 28]
ЕлЕкТро- и Вик инсТа-
лации и поДДрЪЖка - 
тел. 0876/000-084. [33, 21]

Вик
Вик МонТаЖ и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 21]

ДограМа
AL и PVC ДограМа, 
Щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 14]

услуги
коВаЧ - справки на тел. 
0892/775-774.

рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 17]

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
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка - справ-
ки на тел. 0899/140-254. 
[17, 15]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 8]
косЕнЕ, поЧисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 1]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

проДаВа разни
ВЪзДуХоВоДи - промиш-
лени, голямо количество, 
отлично запазени, се про-
дават на тел. 0898/411-
736. [22, 20]

проДаВа Машини
фураЖоМЕлка сЕ про-
дава на тел. 066/99-22-
44. [5, 5]

проДаВа МаТЕриали
ТуХли - четворка, по 40 
стотинки се продават на 
тел. 0895/752-838. [32, 
31]

ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 8]
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв., и Дялан каМЪк - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 8]
кЕрЕМиДи - втора упо-
треба, се продават. Теле-
фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 5]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
плЪТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[6, 3]
ДиВан сЕ продава за 90 
лв. на тел. 0892/204-620. 
[6, 3]
каМина БЕз водна риза 
за 120 лева се продава на 
тел. 0895/521-850. [5, 1]

проДаВа разни
каМина, поМпа, два ра-
диатора се продават на 
тел. 0893/2-6-746. [12, 9]

казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 2]

ЖиВоТни проДаВа
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 7]
коза сЕ продава в село 
Янтра, тел. 06724/23-15. 
[12, 7]

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, 8]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 8]
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ЕроТика
прЕДлагаМ ЕроТиЧни масажи - сочни и стандарт-
ни, само за сериозни хора, на мой терен  - Габриела, 
0895/039-942. [11, 2]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 1]

 

Управителиглавенредактор:Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Репортери:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; 
Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обяви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рекламен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Счетоводство: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юрид.съветник:Ев ге ни По пов- 0888/339-070. 
Техническисекретар:Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеbдизайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат:ПК По ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300Габрово,ул.“ОтецПаисий”№2,
www.stovesti.info;email100vesti@stovesti.info

Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

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. Записва-
не на тел. 066/800-140
Д - р  Б алникоВа 
- кожен лекар - тел. 
0888/878-193.
Д-р йорДЖЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 9]

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

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

МясТо за рЕклаМа,
МясТо за външна реклама в центъра на Габрово 
- над „КУ-КУ“-магазина, изгодно предлага 0878/746-
801, 0887/808-598 [33, 2]

уроци, курсоВЕ
карЕла сЕйлинг. Кур-
совете за правоспособ-
ност „Водач на кораб до 
40 БТ по море“ (капитан-
ски курсове) под ръко-
водството капитан Илия 
Дянков, роден в Габрово. 
Индивидуален график за 
всеки курсист. Можете 
да съчетаете учебната 
програма с годишната си 
отпуска. За допълнител-
на информация и запис-
ване - справки на тел. 
0898/535-793 [33, 26]

уЧЕБЕн цЕнТЪр „оп-
иДа 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, d. Курсове по 
Наредба 41 - калта за 
квалификация на вода-
ча (превоз на товари и 
пътници), Наредба 40 - 
превоз на опасни това-
ри (ARD), Наредба 36 
- провеждане на пси-
хологически изслед-
вания. Тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 4]

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.
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 9]

услуги с бус, багер и 
самосвал се предлагат на 
тел. 0893/511-154. [33, 
30]
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
25]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - справ-
ки на тел. 0893/494-650. 
[17, 1]
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 - Как се чувстват мла-
дите хора в чужбина, не 
тези, които са отишли 
да учат, а тези, които без 
нужното образование и 
квалификация се опитват 
да спечелят много пари?
	 -	 В	 последните	 години	
България	 направи	 редица	
стъпки	 и	 промени,	 за	 да	
стане	страната	ни	все	по-
добро	 място	 за	 живеене.	
Разбира	 се,	 както	 нався-
къде,	 и	 тук	 не	 е	 лесно.	
Аз	 имам	 опит	 за	 живо-
та	 в	 Америка,	 знам	 как	
се	 чувства	 един	 емигрант.	
Пребивавал	 съм	 и	 в	 Обе-
диненото	 кралство	 и	 знам	
колко	 е	 трудно	 един	млад	
човек	 да	 се	 интегрира	 в	
тази	среда	и	да	се	докаже	
като	 професионалист,	 да	
се	 впише	 в	 обществото.	
Той	винаги	е	една	отделна	
единица	 от	 обществото	 и	
е	 много	 трудно	 да	 наме-
ри	своята	социална	среда.	
Като	 хора	за	нас	е	много	
важна	 топлината	 на	 дома	
и	 на	 родината,	 която	 мо-
жем	 да	 почувстваме	 само	
в	нашата	страна.
	 Младите	хора	искат	да	
следват	 своите	 мечти,	 да	
поемат	предизвикателства.	
Още	 повече	 ги	 атакуват	 с	
различни	 реклами	 и	 пред-
ложения	 за	работа	 в	 чуж-
бина.	 На	 тях	 им	 е	 инте-
ресно	 да	 отидат	 в	 чужди	
държави,	 да	 се	 докажат	
в	 различната	 среда.	 Но	
там	 има	 и	 много	 риско-
ве.	 Обикновено	 работят	
нискоквалифициран	 труд,	
който	 едва	 ли	 им	 носи	
удовлетворение.	За	повече	
пари	 се	 хващат	 на	 втора	
работа,	 също	 лоша	 -	 мият	
чинии	 или	 косят	 трева.	 И	
са	много	самотни.	Там	все-
ки	момент	ти	напомнят,	че	

си	чужденец.
 - Защо тогава младите 
напускат страната, веро-
ятно знаят негативите на 
живот и работа в чужбина, 
какво ги принуждава?
	 -	Обликът	на	една	стра-
на	 са	 младите	 хора,	 ко-
гато	 тях	 ги	 няма,	 тя	 го	
губи.	 Те	 са	 носители	 на	
новото,	 на	 модерното,	
на	 промяната.	 И	 за	 нас	
е	 много	 важно	 да	 ги	 за-
държим	 тук,	 в	 България,	
най-вече	 с	 общуване.	 Ние	
забравихме	да	си	говорим	
във	 времето	 на	 Интернет	
и	 масовите	 комуникации.	
Скъсахме	 тези	 скрити,	 ко-
релационни	връзки	в	едно	
общество,	които	го	движат	
напред	 и	 то	 просперира.	
Един	 от	 най-важните	 ре-
сурси,	 който	 най-много	 ни	
липсва	 като	 общество,	 е	
истинското	лидерство.	То	е	
да	 се	 обединяваме	 около	
дадена	 личност,	 в	 малки	
групи,	 които	 да	 ни	 водят	
по	отрасли,	по	сектори,	по	
обществено	 значими	 про-
блеми.	А	какво	правим	бъл-
гарите?	Ние	 се	 разделяме	
по	хиляди	признаци,	кара-
ме	се.	За	съжаление,	чес-
то	нямаме	обща	цел,	обща	
кауза,	 не	 виждаме	 какво	
ще	 се	 случи	 с	 държавата	
след	5,	след	10	години.	Ня-
маме	общи	мечти.	Нямаме	
точни	 идеи	 как	 трябва	 да	
изглежда	 образованието,	
индустрията,	 икономиката.	
Четем	 едни	 сухи	 статисти-
ки,	 от	 които	 не	 разбира-
ме	как	се	чувстват	хората,	
стават	ли	все	по-щастливи	
в	 битието	 си	 или	 стават	
все	 по-натоварени	 и	 на-
прегнати	 от	 ежедневните	
си	 грижи	 за	 оцеляване.	
Именно	 щастието	 е	 това	
разковниче,	което	може	да	

сплоти	 общество-
то	 и	 да	 задържи	
младите	 хора	 тук	
и	 сега,	 да	 ги	 на-
прави	 ценени	 в	
обществото.	 Ни-
кой	не	би	избягал	
за	 малко	 повече	
пари	 в	 чужбина,	
ако	той	е	ценен	и	
уважаван	 в	 стра-
ната,	 в	 професи-
ята	 си,	 ако	 той	 е	
щастлив	 като	 ин-
дивид.	 Още	 пове-
че	 в	 чужбина	 са	
много	скъпи	квар-
тирите,	 храна	 и	
вместо	да	получат	
мечтаните	 голе-
ми	 възнагражде-
ния,	те	понижават	
стандарта	си,	а	и	
започват	да	спес-
тяват.	 Да	 не	 забравяме,	
че	там	те	работят	по	10-12	
часа.	Ако	този	човек	рабо-
ти	на	две	работи	в	Бълга-
рия,	 би	 постигнал	 сходна	
покупателна	 възможност	
като	 в	 чужбина.	 За	 съжа-
ление,	 ние	 сме	 свикнали	
да	минаваме	тънко,	да	тър-
сим	 лесното	 в	 живота	 и	
хлъзваме	по	тази	плоскост.	
Характерно	 е	 за	 едно	 об-
щество,	 което	 се	 намира	
в	преход,	 най-вече	преход	
в	мисленето.	Качествените	
промени	 в	 едно	 общество	
не	стават	за	ден	-	два,	по-
някога	са	нужни	години.
 - Значи младите, а и 
не само те, напускат стра-
ната не толкова заради 
парите? 
	 -	 Причината	 да	 напус-
кат	 младите	 не	 е	 толко-
ва	 заплащането,	 колкото	
сравнително	 враждебната	
за	тях	среда.	Защото	обик-
новено	 отсичаме:	 „Той	 не	
става	 за	 тази	 работа,	 за	
тази	длъжност!“,	вместо	да	
му	 кажем	 да	 опита	 пак,		
да	 го	направи	по	друг	на-
чин.	Трябва	да	мотивираме	
младите	 хора	и	 да	 им	по-
кажем,	да	им	предадем	на-
шия	опит,	 нашия	мироглед	
как	 искаме	 да	 изглежда	
светът.
	 	Само	след	10-15	годи-

ни	тези	млади	хора,	които	
сега	 са	 на	 възраст	между	
20	 и	 30	 години,	 ще	 бъдат	
собственици	 на	 всичко,	
те	ще	администрират	 тази	
държава,	 те	 са	 хората,	
които	ще	управляват	всич-
ки	 ресурси.	 Трябва	 много	
внимателно	 да	 подбираме	
политиките	 спрямо	 млади-
те	хора,	да	ги	насърчаваме	
те	 да	 бъдат	 максимално	
отговорни,	 да	 формираме	
у	 тях	лидерски	качества	и	
умения	 да	 водят	 страната.	
А	 не	 да	 бъдат	 егоцентрич-
ни,	 да	 не	 мислят	 само	 за	
собственото	 си	 оцелява-
не,	защото	оцеляването	на	
всеки	един	индивид	зависи	
от	 оцеляването	 на	 цялото	
общество	като	цяло.
	 Трябва	да	създадем	за-
щитни	 механизми	 у	 мла-
дите	 хора,	да	 умеят	да	се	
сплотяват,	 да	 работят	 в	
колектив,	 да	 стават	 все	
по-отговорни	 към	 създава-
не	 на	 обществени	 блага.	
Не	 трябва	 да	 спираме	 да	
говорим,	 да	 общуваме	 с	
младите	 хора,	 да	 държим	
връзката	с	тях,	защото	ако	
има	 сплотеност,	 това	 би	
могло	да	ги	накара	да	ос-
танат.	Да	ги	накара	да	тър-
сят	промяната	тук	и	сега.
	 Да	ги	накара	да	милеят	
за	 своя	 град,	 за	 своята	
страна,	 да	 я	 обичат	 и	 це-

нят	повече.	Младият	човек	
трябва	да	 се	 възпитава	 в	
родолюбие,	 в	 национал-
ните	 ценности,	 но	 съще-
временно	 с	 това	 да	 бъде	
съвременен.	
	 Вярвам,	 че	 младите	
хора	 се	 интересуват	 от	
най-новите	 технологии,	
много	 от	 тях	 са	 си	 из-
брали	 много	 съвременни	
професии,	 искат	 да	 ги	
изучават	 и	 да	 се	 разви-
ват.	Добре	е	обаче,	когато	
хората	 се	 кооперират	 и	
създават	фирми,	организа-
ции,	 които	 да	 работят	 за	
националния	продукт	и	да	
допринасят	за	икономика-
та	на	страната.	Познавам	
много	 такива	 хора,	 които	
се	реализират	в	България,	
остават	 и	 градят	 успешни	
кариери	 тук	 и	 сега.	 На	
младите	 трябва	 да	 им	 се	
даде	 право	 на	 избор	 и	
по-възрастните	 да	 не	 ги	
спираме,	 да	 не	 ги	 ограни-
чаваме	 в	 техните	 избори,	
защото	често	те	са	по-пра-
ви	 от	 нас,	 знаят	 по-добре	
правилния	 път.	 Защото	 те	
са	 информирани,	 черпят	
познания	 от	 много	 източ-
ници.
	 Надявам	 се	 младото	
поколение	 да	 е	 малко	 по-
критично	 и	 към	 политици-
те,	 към	 всичко,	 което	 се	
прави,	 защото	 на	 по-въз-
растните	 вече	 им	 се	 из-
черпи	 доверието.	Животът	
им	мина	в	този	така	тежък	
преход.	
	 Няма	 почти	 никаква	
разлика	между	младия	чо-
век	 в	 България	 и	 младия	
човек	 в	 Германия	 или	 в	
Америка.	 Той	 е	 съвремен-
но	 мислещ	 млад	 човек,	
интересуващ	 се	 от	 техно-
логиите,	 от	 същите	 неща,	
от	 които	 се	 интересуват	
в	 другите	 държава.	 Те	 се	
чувстват	 свободни	 в	 гло-
балния	свят.	Свободата	ни	
прави	 истински	 хора	 и	 ни	
кара	да	мислим,	че	можем	
да	 променим	 света.	 Точ-
но	тези	качества	могат	да	
създадат	повратна	точка	в	
историята	 на	 всяка	 една	
държава.	Младите	хора	ви-

наги	 са	 вървели	 напред.	
Надявам	се	и	нашите	мла-
ди	 хора	 да	 ни	 изведат	 от	
тежката	 ситуация,	 да	 ни	
провокират	да	търсим	щас-
тието.	 Да	 се	 научим	 не	
толкова	 да	 се	 съревнова-
ваме,	а	да	се	сплотяваме.	
За	да	можем	да	се	борим	
и	 против	 олигархичните	
модели	 в	 България	 и	 про-
тив	политическите	модели,	
които	не	винаги	ни	мислят	
най-доброто.	 Нужно	 ни	 е	
силно	 гражданско	 обще-
ство,	което	да	се	противо-
поставя,	да	създава	тон	на	
държавата,	 да	 прогнози-
ра	събитията,	които	ще	се	
случат	 след	 10-15	 години.	
И	да	отговорят	на	въпроса	
каква	 държава	 искаме	 да	
е	 България	 -	 съвременно	
иновативна	 или	 оставаща	
в	 миналото,	 носталгично	
настроена	 към	минали	 съ-
бития,	които	трябва	да	ос-
танат	 в	 миналото,	 за	 да	
градим	 съвременно	 обще-
ство,	 в	 което	 всички	 да	
живеем	заедно,	сплотено.
 - Напоследък и в Бъл-
гария, и в Габрово на 
младите се предлага до-
бра, високоплатена ра-
бота. Бизнесът се нуждае 
от специалисти, но няма 
много желаещи. Защо?
	 -	От	една	страна,	мла-
дият	 човек	 иска	 да	 има	
всички	възможности	и	той	
не	иска	да	ги	изпуска.	Ин-
тересно	му	 е	 да	 види	 как	
живеят	 в	 западния	 свят	
и	 да	 сравни.	 Затова	 за-
минава.	 От	 друга	 страна,	
известна	 вина,	 че	 млади-
те	 не	 искат	 да	 работят	 в	
тях,	 имат	 фирмите.	 Те	 не	
рекламират,	не	промотират	
достатъчно	 специалности-
те	и	възможностите,	които	
имат.	 Областната	 админи-
страция	имаше	такава	ини-
циатива	да	срещне	млади-
те	 хора	 и	 бизнеса,	 добро	
е,	 но	 е	 веднъж	 в	 година-
та.	 Трябва	 да	 се	 започне	
кампания	 сред	 средните	
училища,	 да	 се	 мотивират	
децата	 още	 от	 малки,	 че	
да	живееш	и	работиш	там,	
където	 си	 роден,	 е	 доста	

по-добре,	 отколкото	 да	 си	
в	едно	чуждо	общество.	
	 Младите	 хора,	 родени	
през	 80-те	 -	 90-те	 години	
на	 миналия	 век,	 които	 са	
наречени	 от	 социология-
та	 милениум	 поколение,	
са	 много	 по-различни	 от	
поколенията	 преди	 това.	
Те	 са	 хората,	 израснали	
с	 високите	 технологии,	 те	
са	 хора	 на	 бързата	 ко-
муникация,	 на	 действието,	
те	 са	 много	 различни.	 Те	
искат	 работно	 място,	 къ-
дето	 да	 им	 е	 осигурена	
храна,	фитнес,	да	се	обли-
чат,	както	си	искат.	Затова	
компютърни	фирми,	където	
условията	 са	 по-различни,	
привличат	 младите	 хора.	
Милениумите	 предпочитат	
да	 вършат	 своята	 работа	
от	 вкъщи,	 за	 разлика	 от	
предходните	 две	 поколе-
ния,	 и	 компаниите	 трябва	
да	се	съобразяват	с	това.	
	 Младият	 човек	 миле-
ниум	 е	 свободолюбив,	 не	
обича	 да	 е	 затворен	 в	
работни	 помещения	 от	 8	
до	 17	 часа,	 има	 различни	
трудови	навици.	За	да	бъ-
дат	привлечени	на	работа,	
трябва	 много	 по-различен	
подход.	Например,	гъвкаво	
работно	 време,	 защото	 те	
са	 креативни	 по	 различно	
време,	 трябва	 да	 им	 се	
дава	 повече	 свобода.	 Ми-
лениумите	 обичат	 много	 и	
ценят	 свободата	 си.	 Във	
фабриките	 те	 се	 чувстват	
затворени.	 Работодатели-
те	 трябва	 да	 разговорят	
с	 тях,	 да	 разберат	 какво	
иска	всеки,	а	не	да	го	сла-
гат	 под	 общ	 знаменател.	
Милениумите	 са	 индиви-
дуалисти,	 искат	 специален	
подход	към	тях.
     - Все повече се гово-
ри, че се очаква завръща-
не на мнозина?
	 -	 Една	 част	 от	 хората,	
които	 са	 в	 чужбина,	 са	
си	 поставили	 за	 цел	 да	
спечелят	 пари	 в	 чужбина	
и	 после	 да	 се	 върнат	 в	
страната.	 И	 да	 започват	
някакъв	 малък	 бизнес.	 Те	
ще	внесат	свежи	пари,	ва-
жни	за	икономиката	ни.	

вела лаЗарова
 
	 Богатата	 концертна	
програма,	 подготвена	 за	
финал	 на	 фестивала,	 бе	
с	 участие	 на	 Габровски	
камерен	 оркестър	 и	 гост-
диригент	 Карлос	 Янс	 от	
Люксембург.	 Утвърден	 му-
зикант,	 флейтист	 -	 солист	
и	педагог,	гостувал	в	почти	
всички	европейски	страни	
и	САЩ.
	 Солисти	 бяха	 добре	
познати	 изявени	 изпъл-
нители,	 гостували	 на	 Ка-
мерния	 оркестър:	 Ирена	
Христоскова,	първи	солист	
-	флейта,	на	Софийски	ду-
хов	оркестър,	създател	на	
камерна	дамска	формация	
„Флейтисими”,	Деница	Ди-
митрова	-	сред	най-талант-
ливите	 български	 арфисти	
със	 солова	 и	 педагогиче-
ска	 дейност,	 лауреат	 на	
национални	и	международ-
ни	 конкурси,	 и	 Кристиан	
Калоянов	 -	 талантливият	
млад	 кларнетист,	 гостувал	
с	 камерен	 ансамбъл	 „Си-
луети”,	изявявал	се	на	най-
престижните	 български	
международни	 фестивали	
като	 „Мартенски	 музикал-
ни	 дни”	 в	 Русе,	 Камерния	
фестивал	в	Пловдив	и	др.	
Солист-кларнетист	на	БНР.	
	 Началото	бе	музика	от		
XVIII	 век	 на	 италиански-

те	 композитори	 Джовани	
Перголези	 -	 „Концерт	 за	
флейта	 и	 оркестър	 в	 сол	
мажор”,	Джоакино	Росини	
-	„Вариации	за	кларинет	и	
оркестър”	 и	 „Интродукция,	
тема	 и	 вариации	 за	 кла-
ринет	 и	оркестър“,	 и	 една	
премиера	 на	 съвременна	
авторка,	чиято	музика	при-
съства	 в	 най-престижните	
световни	 концертни	 зали	
-	 Ада	 Джентили,	 „Звук	 в	

сянката”	със	солиращо	ви-
олончело	 (Христофор	 Па-
панчев).
	 Във	 втората	 част	 на	
концерта	 звуча	 един	 от	
най-древните	 струнни	 ин-
струменти	-	арфата,	в	про-
изведения	 на	 Клод	 Дебю-
си,	 а	 с	 участието	 и	 на	
флейта	и	кларинет	в	пиеси	
на	 Морис	 Равел	 и	 Жорж	
Бизе	 събраха	 овациите	
на	 публиката.	 На	 фина-

ла	 прозвуча	 популярната,	
виртуозна	 „Тарантела	 за		
флейта,	 кларинет	 и	 стру-
нен	оркестър”	от	френския	
композитор	 Камий	 Сен-
Санс.
	 42-то	 издание	 на	 фес-
тивала	„Дни	на	камерната	
музика”	ще	бъде	запомне-
но	с	разнообразната	про-
грама	 на	 осем	 концертни	
вечери	 с	 прекрасни	 соли-
сти,	един	авторов	концерт,		

посветен	на	90-годишнина-
та	 на	 големия	 български	
композитор	Александър	Та-
нев,		музика	от	XV-XXI	век.
	 Събрани	 мнения	 по-
твърдиха	 успеха	 на	Дните	
на	 камерната	 музика,	 чи-
ято	нелека	организация	си	
заслужава	 усилията	 и	 в	
лицето	 на	 главния	 двига-
тел,	по	мнение	на	 гостите	
и	 неуморен	 вдъхновител,		
Иван	 Стоянов	 -	 диригент	
на	Габровския	камерен	ор-
кестър,	 с	 подкрепата	 на	
Министерство	 на	 култура-
та,	Община	Габрово	и	Об-
щина	Тун,	Швейцария.
 сТЕфан нЕДялкоВ,	 ди-
ригент		от	София:	„Чудесен	
финал,	 с	 чудесно	 подбра-
на	програма,	много	добри	
солисти.	 Приятно	 впечат-
ление	 прави	 нивото	 на	
оркестъра,	 който,	 мисля,	
уверено	върви	напред”.
 карло янс	 -	 Люксем-
бург,	 диригент	 на	 Габров-
ския	 камерен	 оркестър:	
„Много	приятно	се	работи	
с	 оркестъра.	 Чудесни	 му-
зиканти.	 Габрово,	 макар	
и	 малък	 град,	 има	 много	
хубав	 фестивал.	 Поздрав-
ления	 за	 диригента	 Иван	
Стоянов,	 нагърбил	 се	 с	
нелеката	 работа	 да	 орга-
низира	събитието”.
 ирЕна ХрисТоскоВа, 
флейта:	 „Гостувам	 не	 за	

първи	път	в	Габрово.	Мно-
го	 съм	 доволна	 да	 бъда	
на	 Дните	 на	 камерната	
музика	и	съм	щастлива	да	
свиря	с	 такива	прекрасни	
музиканти	 от	 Габровския	
камерен	 оркестър.	 Клар-
нетистът,	с	когото	солирах-
ме	-	Кристиян	Калоянов	е	
едно	 откритие,	 връстник	
на	големия	ми	син,	от	един	
клас	в	НМУ	„Любомир	Пи-
пков”	 -	 София.	 Истинска	
среща	на	поколения.
	 Арфистката	 Деница	
Димитрова	 е	 едно	 бижу,	
с	 която	 свирим	 Равел	 и	
Бизе.	 Програмата	 на	 кон-
церта	-	италианска	и	френ-
ска	 музика,	 заслуга	 на	
Иван	Стоянов,		е	подбрана	
с	много	вкус	за	отзивчива-
та	и	прекрасна	публика“.
 крисТиан калояноВ, 
младият	 кларнетист:	 „За	
съжаление,	колегите	от	по-
знатия	 тук	 наш	 камерен	
ансамбъл	 „Силуети”	 има	
концерт	 и	 не	 можаха	 да	
дойдат	 да	 слушат.	 Госту-
вам	 за	 първи	 път	 като	
солист	по	покана	на	Иван	
Стоянов.	 Много	 съм	 бла-
годарен	 за	 възможността	
и	 изключителното	 прежи-
вяване	 да	 имам	 солово	
изпълнение.	 Двете	 „Вари-
ации”	от	Росини	подготвих	
специално	за	фестивала	в	
Габрово.	

	 Програмата	на	концер-
та	 е	много	 добре	 подбра-
на.	Пожелавам	фестивалът	
да	 продължава	 все	 така	
успешно	 да	 радва	 публи-
ката”.	
 иВан сТояноВ, ДиригЕнТ 
на гаБроВския каМЕрЕн ор-
кЕсТЪр:	„Продължаваме	да	
се	стараем	да	участват	по	
традиция	наши	добри	при-
ятели	-	Камерен	ансамбъл	
„Софийски	 солисти”,	 нови	
имена	на	фестивала	с	нов	
формат	 свирене	 -	 двете	
ученички	 от	 майсторския	
клас	 на	 Минчо	 Минчев,	
фестивално	 трио,	 родено	
от	 партньорството	 Габро-
во	 –	 Тун,	 рецитал	 на	 дуо	
пиано	и	 виолончело	 -	ше-
дьоври	от	Франция,	автор-
ски	концерт	на	Александър	
Танев,	нова	идея	за	детски	
концерт,	 хоров	 концерт	
на	 прочутата	 Камерна	 ка-
пела	 „Полифония”	 и	 тази	
финална	 вечер,	 събрала	
музиката	 на	 италиански	 и	
френски	автори	от	четири	
века.
	 Радвам	 се,	 че	 публи-
ката	 слуша	 европейска	 и	
българска	музика	през	ве-
ковете.	Спокойно	може	да	
се	отбележи,	че	в	Габрово	
има	европейски	фестивал,	
който	показва	най-доброто	
от	 всички	 тези	 страни	 и	
България“.		

42-то издание на Международния фестивал „Дни на камерната музика“  • Габрово 2018

Гàáрîвският кàмереí îркестър зàкри фестивàлà 
с итàлиàíскà и фреíскà музикà îт четири векà

Рîсеí Öветкîв: „Млàäите íàпускàт стрàíàтà íе тîлкîвà 
зàрàäи зàплàщàíетî, кîлкîтî зà врàжäеáíàтà зà тях среäà”

Женина денчева 

	 Каква	е	България	в	очите	на	младия	човек,	защо	младите	
напускат	страната,	какво	трябва	да	направим,	за	да	ги	за-
държим,	ще	се	върнат	ли	заминалите	за	чужбина,	коментира	
заместник	 областният	 управител	 Росен	 Цветков.	 Самият	
той	е	млад	човек,	работил	е	на	няколко	бригади	в	Америка	и	
има	представа	какво	се	случва	с	българите	зад	океана.


