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Зелено дърво

	 През	 изминалата	 сед-
мица	 Мирослав	 и	 Цена	
Ненови	 от	 габровското	
село	 Чукилите,	 което	 е	
част	от	Кметско	наместни-
чество	Зелено	дърво,	бяха	
част	 от	 хората	 с	 правил-
ното	 гледище,	 или	 както	
биха	казали	старите	хора,	
с	точното	мировъзрение.
	 Намират	 покрай	 пътя	
на	 селото	 голяма	 птица,	
която	е	в	безпомощно	със-
тояние.	
	 Времето	беше	студено,	
всичко	в	региона	-	гори	и	
треви	 -	 обледени.	 Миро-
слав	взема	птицата	и	я	от-
карва	в	дома	си,	където	я	
слага	на	температура,	при	
която	 да	 се	 климатизи-
ра	 постепенно.	 Вижда,	 че	
има	 проблем	 с	 крилата	 и	
започва	 да	 търси	 консул-
тация	с	познати,	с	цел	да	
се	 свърже	 с	 организация,	
която	 да	 се	 погрижи	 по-

нататък	за	нея.	
	 След	 връзка	 с	 дирек-
тора	 на	 Държавно	 горско	

стопанство	-	Габрово	инж.
Иваничка	 Иванова	 и	 ди-
ректора	на	Природен	парк	

„Българка“	 инж.	 Цветан	
Марков,	 заедно	 със	 Сте-
фан	 Стайков	 –	 работещ	

от	 години	по	опазване	на	
околната	 среда	 в	 Парка,	
бяха	 предприети	 действия	
за	 изпращането	 й	 в	 Спа-
сителен	 център	 за	 диви	
животни	в	 град	Стара	За-
гора,	 за	 да	 може	 там	 да	
се	 погрижат	 за	 лечението	
на	птицата.
	 Срещата	 с	 тази	 пти-
ца	 събуди	 интерес	 у	 жи-
телите,	 които	 започнаха	
да	 търсят	 все	 повече	 ин-
формация	 за	 заобикаля-
щата	 ни	фауна.	Оказа	 се,	

че	 това	 е	 ГОЛЯМ	 ВОДЕН	
БИК,	 който	 е	 от	 семей-
ството	 на	 чаплите.	 Той	
обитава	блата	и	езера.	По	
време	 на	 размножаване-
то	мъжките	издават	звуци,	
които	са	сходни	с	тези	на	
биковете	 –	 оттам	 и	 името	
му.	Окраската	им	ги	прави	
силно	 незабелязани,	 сли-
ват	 се	 с	 околната	 среда,	
крият	 се	 в	 тръстики	 през	
деня,	 а	 надвечер	 тръгват	
на	 лов	 за	 храна.	 Прехра-
ната	му	се	състои	от	жаби,	

водни	плъхове,	мишки,	ох-
люви	и	риба.	
	 Ще	 каже	 някой	 какво	
толкова	–	една	птица.	Да,	
но	 тя	 е	 застрашен	 вид	 и	
е	на	изчезване	от	терито-
рията	на	България	–	обяве-
на	е	в	Червената	книга	за	
такава.	
	 Съзнателни	 хора	 като	
семейство	 Ненови	 доказ-
ват,	 че	 грижата	 за	 фло-
рата	 и	 фауната	 край	 нас	
е	 преди	 всичко	 грижа	 за	
нас.

Мироñлàв и Öенà Ненови ñпàñихà ряäкà птицà

	 Това	 стана	 ясно	 след	
официалната	 среща	 на	 Н.	
Пр.	 Посланика	 на	 САЩ	 у	
нас	 Ерик	 Рубин	 с	 кмета	
на	 Община	 Севлиево	 д-р	
Иван	 Иванов.	 Д-р	 Иванов	
представи	големите	инвес-
титори	в	района	и	разказа	
как	е	постигнат	през	годи-
ните	 добрият	 инвестицио-
нен	 климат	 в	 общината.	
По	 думите	 му,	 в	 момента	
„заради	 добрата	 бизнес	
среда	 се	 увеличават	 и	
доходите	 на	 населението.	
Част	от	 хората	пътуват	от	
Габрово	 и	 други	 областни	
градове	на	страната,	за	да	
работят	тук”.
	 Посланик	Рубин	благо-
дари	 за	 гостоприемството	
на	 д-р	 Иванов	 и	 изрази	
задоволството	 си	 от	 вло-
женията	на	американските	
компании	в	района.	

продължава на стр. 2

рУЖа лЮБенова

	 Вчера	от	Окръжна	про-
куратура	 в	 Габрово	 съоб-
щиха,	 че	 току-що	 са	 вне-
сли	 в	 съда	 обвинителен	
акт	 за	 смъртта	 на	 33-го-
дишен	 работник,	 починал	
при	 трудова	 злополука.	
Трагичният	инцидент	стана	
през	 месец	 май	 2017	 г.	
при	 санирането	 на	 жили-

щен	 блок	 на	 бул.	 „Хемус“	
в	 Габрово.	 Обвиняемите	
са	 двама	 -	 техническият	
ръководител	 на	 обекта,	 с	
инициали	Г.	Д.,	и	отговор-
никът	 по	 безопасността	 и	
здравето	В.	Ц.
	 До	 месец	 трябва	 да	
стане	 ясно	 на	 коя	 дата	
ще	 започне	 делото	 срещу	
двамата	обвиняеми.
	 Според	 прокуратурата	

срещу	техническия	ръково-
дител	 Г.	 Д.	 и	 отговорника	
по	 безопасността	 и	 здра-
вето	 В.	 Ц.	 е	 повдигнато	
обвинение,	 че	 „на	 19	 май	
2017	г.	в	град	Габрово,	око-
ло	14	часа,	на	бул.	„Хемус“	
на	 обект	 „Многофамилна	
жилищна	 сграда	 –	 прила-
гане	 на	 енергоспестяващи	
мерки	по	НПЕЕМЖС“

продължава на стр. 2

рУЖа лЮБенова

	 Габровската	 полиция	
спря	 край	 кантон	 Любово	
в	 Габрово	 лек	 автомобил	
„Форд	 Фокус“,	 чийто	 во-
дач	 бил	 под	 влиянието	 на	
наркотици,	 а	 спътничката	
му	пренасяла	такива.	Про-
верката	е	направена	около	
14,40	ч.	на	26	ноември.	Ав-
томобилът	 бил	 управляван	
от	 29-годишен	 габровец,	
Вътре	 имало	 още	 двама	
-	мъж	и	жена.	Тестът	пока-
зал,	 че	 29-годишният	 мъж	
е	 под	 влияние	 на	 кокаин	
и	екстази.	Служителите	му	
дали	 и	 талон	 за	 медицин-
ско	изследване,	но	той	от-
казал	да	даде	кръв	и	отива	
на	 съд	 с	 резултатите	 от	
техническото	 средство.	От	
допълнителното	разследва-
не	 станало	 ясно,	 че	 спът-
ничката	 му	 -	 18-годишна,	
пренася	 забранени	 веще-
ства	 -	 11	 броя	 таблетки,	
с	 тегло	 4,5	 г,	 които	 при	
полевия	 наркотест	 реаги-
рали	като	екстази.	У	жена-
та	имало	и	метамфетамин,	
около	 грам.	 И	 водачът,	 и	
спътничката	 му	 са	 прека-
рали	 часове	 в	 полицей-
ския	изолатор,	а	после	са	
освободени.	Следва	допъл-
нително	 оформяне	 на	 ма-
териалите	 по	 досъдебното	
производство	 и	 оформяне	
на	обвинителни	актове.

сТеФка БУрМова

	 Президентът	 Румен	
Радев	 ще	 награди	 побе-
дителите	 в	 14-то	 издание	
на	 конкурса	 „Иновативно	
предприятие	 на	 годината	
2018“,	 което	 ще	 се	 прове-
де	на	6	декември	в	хотел	
„Балкан“,	 зала	 „Средец“	 в	
София.	 А	 Николинка	 Хин-
кова,	 председател	 на	 ди-
ректорския	борд	на	бълга-
ро-израелската	 компания	
„ЛС	Тюбс“	и	член	на	Борда	
на	 директорите	 на	 „Меха-
троника“	 АД,	 ще	 предста-

ви	 пред	 участниците	 във	
форума	 своята	 позиция,	
свързана	 с	 интелигентни-
те	 политики	 за	 иновацио-
нен	 растеж.	 Президентът	
на	 България	 Румен	 Ра-
дев	 и	 членове	 на	 журито	
ще	 връчат	 наградите	 на	
14-о	 издание	 на	 Конкурса	
„Иновативно	 предприятие	
на	 годината“.	 Рекорден	
брой	новостартиращи	и	ут-
върдени	компании	от	раз-
нообразни	 икономически	
сектори	 се	 борят	 тази	 го-
дина	за	наградите	в	8	ка-
тегории	 -	 Пазарно	 лидер-

ство,	 Качество	 на	 живот,	
Зелена	 иновация,	 Инова-
ционен	мениджмънт,	Соци-
ална	 иновация,	 Иновация	
в	 креативните	 индустрии,	
Иновативно	 новостартира-
ло	предприятие,	Иновации	
за	 развитие	 на	 таланти.	
Кандидатите	 се	 оценяват	
в	 категории	 според	 въз-
действието	 на	 иновация-
та.	Награждаването	е	част	
от	 ежегодния	 Национален	
иновационен	форум	„Инте-
лигентни	политики	за	ино-
вационен	растеж“.	

продължава на стр. 2

Правителството	 отпус-
на	 средства	 в	 размер	 на	
1	553	600	лв.	за	финансово	
осигуряване	 на	 дейности	
по	 Национална	 програма	
„Информационни	 и	 кому-
никационни	 технологии	
(ИКТ)	в	системата	на	пре-
дучилищното	и	училищното	

образование“,	 одобрена	
през	2018	г.	

С	 тях	 ще	 се	 осигури	
финансиране	 на	 интер-
нет	 свързаност	 за	 всички	
училища	 на	 бюджетна	 из-
дръжка.	 Средства	 ще	 се	
разходват	и	за	техническо	
обезпечаване	 на	 учебния	

процес	 в	 149	 институции	
от	 системата	 чрез	 внед-
ряване	на	модерни	 техно-
логии	в	процеса	на	обуче-
ние	с	цел	подпомагане	на	
училищата	 в	 дейностите	
по	 обновяване	 на	 компю-
търна	техника	и/или	внед-
ряване	 на	 образовател-
ни	 иновации,	 свързани	 с	
учебния	процес.			 стр. 2

Поñлàник Руáин поñети Севлиево

Американският	посланик	Ерик	Рубин	се	срещна	с	
кмета	на	Севлиево	д-р	Иван	Иванов

Добрият инвестиционен климат и новите възможности за развитието на биз-
неса бяха сред обсъжданите теми между посланика на САЩ и кмета на Севлиево

Зàäържàхà воäàч 
и ñпътничкàтà му 
ñ кокàин и екñтàзи

Сàнирàнето нà жилищен áлок нà áул. „Õемуñ” 
в Гàáрово взе жертвà - 33-ãоäишен мъж 

Николинкà Õинковà ñ äоклàä нà XIV изäàние 
„Иновàционно преäприятие нà ãоäинàтà”

Прàвителñтвото отпуñкà 1 553 600 лв. зà 
интернет ñвързàноñт в училищàтà и 7 991 
315 лв. зà áезплàтен трàнñпорт нà ученици



излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

2 29 ноември 2018 г.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 03.12.2018 г. от 16:30 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 община	 Севлиево	 и	
община	 Габрово,	 с.	 Гъбене,	 с.	 Смиловци,	 с.	 Борското,	
с.	 Дебел	 дял,	 с.	 Кастел	 и	 Почивна	 станция	 „Люляци”,	
Севлиевски	лозя	–	в	района	по	пътя	за	Вран,	с.	Яворец,	
с.	Драгановци,	с.	Драгиевци,	с.	Новаковци,	с.	Гъбене,	с.	
Камещица,	с.	Музга,	с.	Батошево	–	махала	ДИП. 

	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

ФИЗИОТЕРАПИЯ кък МЦ „ДкЦ - СИАС” ЕООД
Габрово, кв. Младост, ул. „Чумерна” 15А, тел. 066 866 000

СпЕцИАЛИСТ 
фИзИКАЛНА И РЕХАбИЛИТАцИОННА мЕДИцИНА

Д-Р Л. ГОСпОДАРСКА
	 Осигурява	лечение,	възстановяване,	поддържане	и	
грижи	за	здравето.
 ПОЛЗВА	висококачествена	модерна	апаратура	за:
 •	електро-	и	светлолечение;
 •	ултразвук,	лазер	и	лазер	пунктура;
 •	водолечение	с	перлена	вана	и	тангентор;
 •	уреди	и	пособия	за	кинезитерапия;	
 •	масажи.
 ЛЕКУВА:	
 •	заболявания,	счупвания	и	травми	на	опорно-дви-
гателния	апарат;
 •	 постоперационни	 и	 имобилизационни	 усложне-
ния;
 •	заболявания	на	периферни	нерви	и	дископатии;
 •	възпалителни	ушни,	носни,	очни	и	гинекологични	
заболявания;
 •	дегенеративни	ставни	(ошипяване)	заболявания.
	 Работи	с	НЗОК	и	свободни	прегледи	и	процедури.
	 Телефон	за	контакт	и	записвания:	
 066 866 000;	моб.	тел.	0888 276 433.

	 През	 учебната	 2018-
2019	г.	две	училища	от	об-
ласт	Габрово	-	ПМГ	„Акад.	
Иван	Гюзелев”	и	ПГТ	„Пен-
чо	Семов”	 -	 са	 класирани	
и	 ще	 работят	 по	 проект	
„Практични	финанси”.	
	 Институционални	 парт-
ньори	са	Министерство	на	
образованието	 и	 науката,	
Комисията	 за	 финансов	
надзор	 и	 Националната	
агенция	за	приходите.
	 Проектът	 е	 иницииран	
от	 финансовия	 сектор	 у	
нас	 и	 неправителствената	
образователна	 организа-
ция	 JA	 България.	 Основ-
ните	 корпоративни	 парт-
ньори,	които	застават	зад	
реализацията	на	проекта	и	
финансират	 старта	 му,	 са	
NN	България,	БНП	Париба	
Лични	 финанси	 и	 Финан-
сова	група	„Карол“.
	 Програмата	 използва	
традиционни	 методи	 на	
обучение	и	обучение	с	ди-
гитални	технологии,	смесе-
ни	по	начин,	който	помага	

на	 учащите	 да	 усвоят	 ма-
териала	по-продуктивно.	
	 На	 26	 ноември	 беше	
проведено	 съвместно	 за-
нятие	в	зала	„България“	на	
ПМГ	„Академик	Иван	Гюзе-
лев”.	Преподавателите	Да-
ниела	 Пендашева	 от	 ПМГ	
„Акад.	 Иван	 Гюзелев”	 и	
Венцислав	 Станев	 от	 ПГТ	
„Пенчо	Семов”	 представи-
ха	 темата	 „Способности,	
интереси,	 ценности	 –	 ре-
шение	 за	 образование	 и	
кариера”	 пред	 ученици	 от	
девети	 и	 десети	 класове	
на	двете	училища.	
	 Целта	 на	 обучение-
то	 по	 „Практични	 финан-
си”	 на	 JA	 България	 е	 да	
се	 предоставят	 знания	 и	
практически	умения	в	пла-
нирането	 и	 управление-
то	 на	 личните	 финанси,	
включително	 да	 се	 изя-
сни	ролята	на	заетостта	и	
доходите,	 бюджетирането,	
спестяването,	 кредити	 и	
дълг,	 защита	 на	 потреби-
телите,	 разумно	 потребле-

ние,	управление	на	риска,	
инвестиране.	 Изборът	 на	
кариера	и	степен	на	обра-

зование	трябва	да	е	ясен,	
точен	 и	 навременен,	 като	
от	 изключителна	 важност	

е	съобразяването	с	лични-
те	 приоритети	 и	 ценности		
на	всеки	млад	човек.

продължава от стр. 1
На	 събитието	 ще	 бъде	
представен	 националният	
доклад	 Иновации.бг,	 кой-
то	 разглежда	 развитието	
на	 политиките	 за	 интели-
гентна	 специализация	 на	
българската	 икономика.	
Националният	 иновацио-
нен	 форум	 „Интелигентни	
политики	 за	 иновационен	
растеж“	 се	 организира	 от	
Фондация	 „Приложни	 из-
следвания	и	комуникации“,	
АРК	 Консултинг,	 Еnterprise	
Europe	Network	–	България,	
с	подкрепата	на	Генерална	
дирекция	 „Вътрешен	 па-
зар,	 промишленост,	 пре-
дприемачество	и	МСП“	на	
Европейската	 комисия	 и	
Единен	 център	 за	 инова-
ции	 на	 БАН	 с	 медийното	
партньорство	на	БНТ,	спи-
сание	„Икономика“,	иконо-
мически	 портал	 Economic.
bg	и	Успелите.бг.	
	 От	 тази	 година	 отли-
чените	 и	 номинираните	

фирми	в	конкурса	„Инова-
тивно	предприятие	на	2018	
г.“	 получават	 и	 правото	
да	 използват	 марката	 на	
Фондация	 „Приложни	 из-
следвания	 и	 комуникации“	
за	 „високи	 постижения	 в	
иновациите“.	Победителите	
и	финалистите	ще	получат	
възможност	 да	 достигнат	
до	 потенциални	 междуна-
родни	 партньори	 и	 клиен-
ти	 във	 всички	 икономиче-
ски	 сфери	 в	 рамките	 на	
Еnterprise	Europe	Network	в	
над	 60	 държави.	 Форумът	
е	 най-представителната	
национална	 платформа	 за	
сътрудничество,	 насочена	
към	 стимулиране	 на	 на-
ционалната	 икономика	 и	
повишаване	 конкурентос-
пособността	на	български-
те	фирми	чрез	внедряване	
на	нови	технологии.
	 В	дискусията	по	годиш-
ния	 национален	 доклад	
Иновации.бг	 ще	 участват	
президентът	 на	 Републи-

ка	 България	 Румен	 Радев,	
представители	 на	 пра-
вителството,	 експерти	 и	
предприемачи.	Тази	година	
докладът	 разглежда	 поли-
тиките	 за	 интелигентната	
специализация	 на	 българ-
ската	 икономика,	 тяхно-
то	 прилагане	 и	 отправя	
препоръки	 към	 институци-
ите	 в	 посока	 повишаване	
ефективността	на	тези	по-

литики.	Докладът	дава	за-
дълбочена	 оценка	 на	 ино-
вационния	 потенциал	 на	
националната	 икономика,	
нейното	 състояние	 и	 въз-
можностите	 за	 развитие	
на	българската	иновацион-
на	система.	
	 Наградата	 „Иноватив-
но	предприятие	на	година-
та“	 се	 присъжда	 за	 внед-
ряване	 на	 нов	 или	 зна-

чително	 усъвършенстван	
продукт,	 довел	 до	 траен	
икономически	 ефект,	 и	 се	
връчва	 от	 президента	 на	
Република	 България.	 Над	
100	фирми	са	отличени	за	
новаторските	си	разработ-
ки	в	националния	конкурс	
„Иновативно	 предприятие	
на	годината“	от	2004	 годи-
на	 насам.	 Инициативата	
е	 призната	 от	 Европей-
ската	 комисия	 за	 добра	
национална	 практика	 за	
подкрепа	 на	 иновацион-
ното	развитие.	В	конкурса	
участват	 български	 фирми	
с	 успешно	 разработена	 и	
внедрена	 иновация	 през	
последните	три	години.	
	 Форумът	 ще	 бъде	 от-
крит	 от	 председателя	 на	
Фондация	 „Приложни	 из-
следвания	 и	 комуникации	
Огнян	 Шентов.	 В	 своето	
приветствие	 към	 участни-
ците	 президентът	 на	 Ре-
публика	 България	 Румен	
Радев	 ще	 обърне	 внима-

ние	на	политиките	за	инте-
лигентната	 специализация	
на	българската	икономика,	
както	и	тяхното	прилагане.	
По	 предварителна	 инфор-
мация	 той	 ще	 отправи	 и	
препоръки	към	институции-
те,	свързани	с	повишаване	
ефективността	на	тези	по-
литики.	В	своя	доклад	Ру-
мен	Радев	ще	даде	своята	
оценка	 на	 иновационния	
потенциал	 на	 национал-
ната	 икономика,	 състоя-
нието	и	възможностите	за	
развитие	 на	 българската	
иновационна	система.
	 Координаторът	 на	 гру-
па	 Иновации.бг	 Руслан	
Стефанов	 от	 Фондация	
„Приложни	 изследвания	
и	 комуникации“	 ще	 пред-
стави	 доклад,	 свързан	 с	
иновациите	 и	 днешните	
политики,	 свързани	 с	 тях	
в	страната.	Към	основната	
тема	 на	 форума	 „Интели-
гентни	 политики	 за	 ино-
вационен	 растеж“	 своята	

позиция	 ще	 изразят	 ми-
нистърът	 на	 транспорта,	
информационните	техноло-
гии	 и	 съобщенията	 Росен	
Желязков,	 зам.-министъ-
рът	 на	 образованието	 и	
науката	Карина	Ангелиева,	
Лъчезар	 Борисов,	 зам.-
министър	 на	 икономиката,	
съоснователят	 на	 „Плей-
граунд	 енерджи“	 ООД	
Христо	 Алексиев	 и	 Нико-
линка	Хинкова.	Модератор	
на	последващата	дискусия	
ще	 бъде	 Ралица	Ангелова,	
изпълнителен	 директор	 на	
„БалБок	инженеринг“	АД.
	 От	 основаването	 на	
конкурса	 „Иновативно	
предприятие	 на	 година-
та“	 през	 2003	 година	 до	
момента	 носители	 на	 на-
градата	 за	 иновации	 от	
Габровска	 област	 са	 били	
АМК	 „Задвижваща	 и	 уп-
равляваща	 техника“	 през	
2008	г.	и	през	2010	г.,	„Ме-
хатроника“	 АД	 и	 сайтът	
„Уча	се“	през	2013	г.	

Николинкà Õинковà ñ äоклàä нà XIV изäàние „Иновàционно преäприятие 
нà ãоäинàтà”, презиäентът Румен Рàäев ще нàãрàäи поáеäителите

Проект „Прàктични финàнñи” в ПМГ „Акàäемик 
Ивàн Гюзелев” и ПГТ „Пенчо Семов”  - Гàáрово

продъйлжава от стр. 1
Необходимите	 сред-

ства	за	изпълнение	на	на-
ционалните	 програми	 за	
2018	 г.	 се	 осигуряват	 от	
бюджета	на	МОН.

Съгласно	 друго	 пра-
вителствено	 постановле-
ние	 са	 одобрени	 7	 368	
304	лв.	 за	осигуряване	на	
дейности	 по	 Национална	
програма	„Оптимизация	на	
вътрешната	 структура	 на	
персонала	 в	 институциите	
от	 системата	 на	 предучи-
лищното	и	училищното	об-
разование“	за	2018	година.	
Средствата	ще	се	осигурят	
за	 сметка	 на	 бюджета	 на	

МОН	 за	 настоящата	 го-
дина.	

Те	 са	 предназначени	
за	 изплащане	 на	 обез-
щетения	 на	 персонала	 за	
месеците	 септември	 и	 ок-
томври	 2018	 г.	 поради	 на-
маляване	 на	 числеността	
му	 от	 настъпила	 промяна	
в	структурата	и	състава	му	
при	 прекратяване	 на	 тру-
дови	 правоотношения	 на	
друго	 основание	 или	 при	
преструктурирането	 на	
мрежата	от	образователни	
институции.

Общо	1	538	198	лв.	се	
предоставят	 от	 правител-
ството	 по	 бюджетите	 на	

общините	 за	 реализация	
на	 Националната	 програ-
ма	„С	грижа	за	всеки	уче-
ник“.	Тя	включва	два	моду-
ла	-	Модул	1	„Осигуряване	
на	допълнително	обучение	
на	 учениците	 от	 началния	
етап	 на	 основното	 обра-
зование	за	повишаване	на	
нивото	 на	 постиженията	
им	 по	 общообразовател-
на	 подготовка“	 и	Модул	 2	
„Осигуряване	 на	 допълни-
телно	 обучение	 на	 учени-
ците	 от	 прогимназиалния	
етап	 на	 основното	 обра-
зование	за	повишаване	на	
нивото	 на	 постиженията	
им	по	общообразователна	

подготовка“.
Средствата	 са	 пред-

назначени	 за	 провеждане	
на	допълнително	обучение	
на	 учениците	 от	 основна-
та	 образователна	 степен,	
които	 срещат	 трудности	
при	 овладяване	 на	 учеб-
ния	 материал	 по	 българ-
ски	език	и	по	математика.	
В	тях	са	включени	и	сред-
ства	 за	 администриране	
на	дейностите,	свързани	с	
обучението	им.	Отпусната-
та	 сума	 е	 предвидена	 по	
бюджета	 на	МОН	 за	 2018	
година.

Правителството	 отпус-
на	 допълнително	 по	 бю-

джетите	 на	 общините	 7	
991	315	лева	за	2018	 г.	за	
компенсиране	 на	 безплат-
ния	 транспорт	 на	 деца	 и	
ученици.

Средствата	 за	 превоз	
са	 неотложен	 разход	 за	
образователната	 систе-
мата,	 за	 да	 се	 изпълни	
една	 от	 основните	 мерки	
за	 осигуряване	 на	 равен	
достъп	 до	 качествено	 об-
разование	на	всички	деца	
и	ученици.

Сума	 в	 размер	 на	 7	
400	 000	 лв.	 ще	 бъде	 оси-
гурена	 от	 централния	 бю-
джет,	а	останалите	591	315	
лв.	-	от	бюджета	на	МОН.

Прàвителñтвото отпуñкà 1 553 600 лв. зà интернет в училищàтà ...

 продължава от стр. 1
(Национална	 програма	 за	
енергийна	 ефективност	
на	 многофамилни	 жилищ-
ни	 сгради),	 изпълняван	
от	 „АБА	 трейд“	 ЕООД	 -	
Плевен,	 при	 независимо	
съпричинителство,	 при-
чинили	 смъртта	 на	 Г.	 В.,	
на	 33	 години,	 поради	 не-
марливо	 изпълнение	 на	
правно	 регламентирана	
дейност,	 представляваща	
източник	 на	 повишена	
опасност	 (строително-мон-
тажни	работи)“.	
	 Обвинението	 допълва,	

че	 са	 „допуснали	 Г.	 В.	 до	
работа	 на	 обекта	 на	 ске-
ле,	 което	 не	 отговаря	 на	
нормативните	 и	 техниче-
ски	 изисквания,	 с	 което	
нарушили	 –	 не	 изпълнили	
задълженията	си,	произти-
чащи	 от	 разпоредбите	 за	
минималните	 изисквания	
за	 здравословни	 и	 безо-
пасни	условия	на	труд	при	
извършване	на	строителни	
и	монтажни	работи“	-	пре-
стъпление	 по	 чл.	 123	 от	
Наказателния	кодекс.
	 В	 случая	 починалият	
мъж	 паднал	 от	 скелето,	

докато	 с	 още	 няколко	
строители	работели	на	фа-
сада	на	сградата	на	обек-
та.	 Там,	 на	 най-горното	
ниво	 –	 деветия	 етаж	 на	
жилищния	блок,	довършва-
ли	 полагане	 на	 изолация	
около	прозорците	на	апар-
таментите	и	шпакловането	
й.	
	 „При	 извършен	 на	 съ-
щата	 дата	 оглед	 на	 мес-
топроизшествието	 било	
установено,	 че	 на	 работ-
ната	площадка,	от	която	е	
паднал	 пострадалият	 ра-
ботник,	 липсвал	 средният	

предпазен	парапет	на	ске-
лето.	
	 Предстои	 насрочване	
на	 делото	 за	 разглежда-
не	 от	 съда“,	 допълниха	 от	
прокуратурата.
	 По	закон	всеки,	„който	
причини	другиму	смърт	по-
ради	незнание	или	немар-
ливо	 изпълнение	 на	 заня-
тие	 или	 на	 друга	 правно	
регламентирана	 дейност,	
представляващи	 източник	
на	повишена	опасност,	 се	
наказва	 с	 лишаване	 от	
свобода	 от	 една	 до	 шест	
години“.

Сàнирàнето нà жилищен áлок нà áул. „Õемуñ” взе жертвà ...
 продължава от стр. 1

Той	 сподели,	 че	 образо-
ванието	 е	 от	 изключител-
на	 важност	 и	 изрази	 го-
товност	 да	 съдейства	 за	
повишаване	 на	 езиковата	
подготовка	 на	 заетите	 в	
севлиевските	 фирми.	 По-
сланик	 Рубин	 остана	 впе-
чатлен	 от	 добрата	 бизнес	
среда,	която	предлага	Се-
влиево,	и	сподели	мнение-
то	на	 кмета,	 че	по-голяма	
част	 от	 вложените	 в	 ра-
йона	 средства	 трябва	 да	
остават	тук.
	 Посланикът	 прояви	

и	 сериозен	 интерес	 към	
културните	забележително-
сти	 на	 Севлиево.	 Амери-
канската	страна	ще	 търси	
възможности	 да	 финан-
сира	 разкопките,	 които	
се	 правят	 в	 момента	 при	
средновековната	 крепост	
„Хоталич”,	стана	ясно	още	
по	време	на	срещата.	
	 Кметът	д-р	Иванов	бла-
годари	 за	 топлите	 думи	 и	
подари	на	посланик	Рубин	
статуетка	 на	 Паметника	
на	свободата	 -	 символ	на	
града.	Монументът	 е	 дело	
на	 италианския	 скулптор	

Арнолдо	 Дзоки,	 който	 е	
автор	 на	 множество	 из-
вестни	 творби,	 включител-
но	 и	 на	 паметника	 „Цар	
освободител”	 в	 София.	
Посланик	 Рубин	 получи	 и	
ценна	 книга	 с	 уникални-
те	 забележителности	 на	
Севлиево,	 свързани	 с	 бо-
гатата	 история,	 култура	 и	
традиции	на	града.
 Посланикът	 подари	 на	
кмета	албум	със	забележи-
телностите	 на	 Вашингтон,	
след	 което	 се	 срещна	 с	
представители	на	основни-
те	инвеститори	в	района.

Поñлàник Руáин поñети Севлиево



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 29 ноември 2018 г., година XIV, брой 48 (3209)

ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

29 ч Св. мчк парамон и 370 мъченици. 
Св. мчк филумен. преп. Акакий Синайски
30 п * Св. ап. Андрей първозвани. (Ан-
дреевден)
1 с Св. прор. Наум. Св. филарет милос-
тиви
2 н U 14 Неделя след Неделя подир 
Въздвижение. Св. прор. Авакум. преп. Йоан 
и Андрей
3 п Св. прор. Софония. Св. свщмчк Те-
одор, архиеп. Александрийски      
4 в * Св. вмчца Варвара. преп. Йоан Да-
маскин
5 с * преп. Сава Освещени. преп. Нек-
тарий битолски
6 ч U Св. Николай, архиеп. мирликий-
ски, чудотворец. (Никулден) (Разрешава се   
    риба)

29 ноември - 6 декември

Проäължение нà ñпиñъкà ñ äàрителите 
зà ремонтите нà хрàм 
„Свети àрх. Михàил“ - Зäрàвковец
313.	Мария	Терзиева	10	лв..
314.	Росен	Терзиев	20	лв..
315.	Емил	Велчев	20	лв.
316.	Цветан	Гаврилов	20	лв.
317.	Димитър	Биков	5	лв.
318.	Росен	Терзиев	2	лв.
319.	Цветан	Гаврилов	2	лв.
320.	Валентина	Любенова	5	лв.
321.	Иван	Петков	2	лв.
322.	Пламен	Атанасов	Нанев	100	лв.
323.	Марин	Караколев	300	лв.
324.	Пламен	Караколев	50	лв.
325.	Олга	и	Добри	Йовчеви	20	лв.
326.	От	служба	на	Великден	09.04.2018	г.	25	лв.
327.	Петър	Андреев	от	ВТ	5	лв.
328.	Росен,	Франсоа	и	Ерол	15	лв.
329.	Мирослав	Минков	4	лв.
330.	Владимир	и	Донка	Йовчеви	20	лв.
331.	Ирина	Михова	10	лв.
332.	Лазар	Гутев	2	лв.
333.	Марин	Караколев	300	лв.
334.	Красимир	Екимов	5	лв.
335.	Вилияна	Камбурова	10	лв.
336.	Снежана	Терзиева	5	лв.
337.	Димитър	Биков	100	лв.
338.	Рожден	ден	2018	г.	11	лв.
339.	Димитър	Биков	56	лв.
340.	Мария	Росенова	Терзиева	16.40	лв.
341.	Ерол	3	лв.
342.	Димо	Данов	10	лв.
343.	Марин	Караколев	1100	лв.
344.	Димитър	и	Пенка	Попандрееви	50	лв.
345.	Андрей	и	Румяна	Андрееви	50	лв.
346.	Иван	и	Мариета	Симеонови	40	лв.
347.	Храмов	празник	10.11.2018	г.	45.60	лв.
348.	Росен	Терзиев	21.50	лв.
349.	Ирина	Михова	50	лв.
350.	Стефана	Караколева	60	лв.	
351.	Пламен	Генчев	500	лв.	за	пода	чрез	Росен	Терзиев
352.	Илия	Иванов	50	лв.	за	олтарна	завеса

о. сТеФан
	 На	 2	 декември	 (неделя)	 след	 Божествена	 света	 литургия	 в	
храм	„Света	Троица“	ще	бъде	представена	току-що	отпечатаната	
история	на	храм	„Свети	архангел	Михаил“	в	село	Здравковец.
	 Това	 е	 шестата	 книга	 от	 тази	 поредица,	 която	 вижда	 бял	
свят,	след	историите	на	храмовете:	„Свети	вмч	Димитър“	–	Етъра,	
„Свети	 Николай“	 –	 Поповци,	 „Свети	 Йоан	 Предтеча“	 –	 Балани,	
„Покров	на	Света	Богородица“	–	Топлеш,	и	„Света	Параскева“	–	
Враниловци.
	 Поводът	за	 това	начинание	е	доста	 тъжен,	за	нито	една	от	
споменатите	 по-горе	 църкви	 аз	 не	 намерих	 писани	 истории,	 а	
само	нещо,	предадено	от	уста	на	ухо.	Това	определи	и	целта	на	
тези	книги,	а	именно	запазването	на	народната	памет	и	точното	
определяне	на	духовната	ни	принадлежност.		
	 В	много	 от	 случаите	 историите	 на	 храмовете	 в	 съответните	
населени	места	са	всъщност	историите	на	самите	села	и	кварта-
ли.	С	отминаването	на	по-старите	поколения	(особено	по	селата)	
безвъзвратно	се	губи	огромна	информация	за	живото	минало,	за	
хората,	обичаите,	паметните	събития	или	дори	за	любовните	им	
трепети	и	 терзания,	всичко	това	изчезва	безвъзвратно.	Поради	
тази	причина	съм	много	благодарен	на	хората,	с	които	се	срещ-
нах	и	които	ми	довериха	своите	лични	спомени	и	съдби,	за	да	бъ-
дат	историите	не	само	сбор	от	сухи	документи,	а	най-вече	книги,	
събрали	в	себе	си	живия	живот.	Заради	това	никъде	не	се	нари-
чам	автор,	а	съставител,	което	се	отнася	в	най-голяма	степен	за	
историята	на	храм	„Свети	арх.	Михаил“,	която	всъщност	е	зами-
слена	като	история	на	селото	от	Ненчо	Христов,	който	любезно	
ми	я	предостави	за	общото	дело	след	12-годишно	изследване	на	
неговото	родно	село.
	 Поклон	пред	 такива	родолюбиви	и	Боголюбиви	българи,	 до-
стойни	да	се	нарекат	будители!

Зà роäовà 
пàмет и äуховнà 
принàäлежноñт

двери  на православиеТо
	 На	 25	 ноември	 Константи-
нополският	Вселенски	патриарх	
Вартоломей	 и	 Румънският	 па-
триарх	Даниил	извършиха	осве-
щаването	 на	 новата	 катедрала	
„Възнесение	Христово“	в	румън-
ската	столица.	Патриарх	Варто-
ломей	 пристигна	 в	 Букурещ	 в	
събота	 и	 участва	 в	 извънред-
ното	 почетно	 заседание	 на	 Св.	
Синод	 на	 Румънската	 църква	 в	
патриаршеската	резиденция.
	 „Използваме	 това	 благо-
словено	събитие,	за	да	изразим	
нашето	 признание	 за	 доброто	
сътрудничество	 между	 Вселен-
ската	патриаршия	и	Румънската	
църква	 както	 при	 подготовката,	
така	и	при	работата	на	Светия	и	
велик	 събор	 на	 Православната	
църква	 на	 Крит,	 както	 и	 при	
другите	 международни,	 между-
православни	 и	 междухристиян-
ски	срещи“,	подчерта	в	словото	

си	 патриарх	 Даниил.	 „Ценим	
също	 така	 усилията	 на	 Ваше	
Всесветейшество	 да	 укрепи	 в	
наши	дни	както	административ-
ната	 свобода	 на	 автокефални-
те	 църкви,	 така	 и	 съборността	
на	 всеправославната	 общност,	
обединявайки	свободата	с	отго-
ворността	 за	 доброто	на	Хрис-
товата	църква“,	заяви	също	той.
	 В	словото	си	патриарх	Вар-
толомей	за	пореден	път	изрази	
своето	 удовлетворение	 от	 по-

ложителния	 принос	 на	 Румън-
ската	 църква	 за	 подготовката	
и	 провеждането	 на	 Светия	 и	
велик	 събор	 на	 Православната	
църква	 през	 2016	 г.:	 „Съборът	
беше	 исторически	 час,	 когато	
православието	 положи	 изпит	
за	 верността	 си	 към	 евангел-
ската	 истина	 за	 Църквата	 като	
Тяло	 Христово	 и	 към	 нейното	
съборно	предание.	Тогава	някои	
решиха,	 буквално	 в	 последния	
миг,	 под	 празни	 предлози	 да	

отстъпят	от	своя	съборен	дълг	и	
извършиха	 грях,	 отказвайки	 се	
от	 своите	 подписи.	 Вие,	 Ваше	
Блаженство,	и	Вашият	уважаван	
епископат	се	отзовахте	на	гласа	
на	 дълга	 към	 Църквата	 и	 при-
съствахте	 достойно,	 честно,	 с	
чиста	съвест	и	смелост.	Вашият	
личен	принос	за	успеха	на	ис-
торическия	Свят	и	велик	събор,	
Ваше	 Блаженство,	 посредством	
задълбоченото	 богословско	 из-
казване	 и	 отлично	 аргументи-
рано	 слово,	 както	 и	 цялото	 ви	
участие	 в	 работата	 на	 събора,	
сътрудничеството	с	всички	бра-
тя	предстоятели	и	с	нас,	които	
свикахме	 по	 каноничния	 ред	
и	 предстоявахме	 събора,	 беше	
важно	и	неоценимо,	затова	още	
веднъж	 приемете	 нашите	 брат-
ски	 топли	поздравления	и	сър-
дечна	благодарност“.
	 Патриарх	 Вартоломей	 го-
вори	 и	 за	 решението	 на	 Все-

ленската	 патриаршия	 да	 даде	
в	 скоро	 време	 автокефалия	 на	
раздираната	 от	 разколи	 вече	
много	години	Църква	в	Украйна.
	 „Известно	 е,	 че	 от	 14-те	
автокефални	православни	църк-
ви	на	Изток	девет	са	получили	
канонично	 своята	 автокефалия,	
а	някои	-	и	патриаршеско	дос-
тойнство,	 от	 Вселенската	 пат-
риаршия.	 Осем	 от	 тях,	 вклю-
чително	 и	 светейшата	 църква	
в	 Румъния,	 са	 от	 плътта	 на	
майката	 църква	 в	 Константи-
нопол.	 В	 тези	 дни,	 след	 много	
дългогодишни,	трудни	и	не	без-
болезнени	 процеси,	 след	 на-
стойчивото	 искане	 на	 измъчва-
ното	дълги	години	от	страдания	
църковно	 тяло	 в	 Украйна,	 Все-
ленската	 патриаршия	 упражни	
отново	 своето	 право,	 дадено	
й	от	свещените	канони,	и	про-
възгласи	съборно	решението	си	
да	 даде	 и	 на	 Киев,	 древната	

някогашна	 църковна	 провинция	
на	 Константинопол,	 статут	 на	
автокефалия,	 за	 да	 сложи	 ка-
ноничен	ред	в	нещата,	да	прес-
танат	разколите,	от	които	няма	
никаква	 полза,	 и	 постоянните	
раздори	там	между	православни	
братя	 и	 сънародници,	 вражди,	
конфликти	и	съперничества,	без	
при	 това	 ни	 най-малко	 да	 бъ-
дат	 намалени	 правата	 на	 други	
църкви.	 Този	 акт	 е	 още	 един	
жертвен	 кеносис	 на	 майката	
църква	 в	 Константинопол	 за	
благото	на	много	милиони	вяр-
ващи.	 Имаме	 надеждата,	 че	 с	
Божията	 помощ	скоро	ще	при-
ключи	 процесът	 за	 единението	
на	 разделените	 там	 групи,	 за	
да	 пристъпим	 след	 това	 към	
съставянето	 и	 предоставянето	
на	 съответния	 патриаршески	 и	
синоден	 томос,	 та	 Украинска-
та	 църква	 да	 стане	 най-нова-
та	 автокефална	 църква-сестра.	

Разбира	 се,	 предсъборният	
процес	 за	 предоставяне	 на	 ав-
токефалия	 предвиждаше	 друго	
решение.	До	този	момент	обаче	
не	 се	 постигна	 единомислие	 -	
и	 за	 това	 няма	 никаква	 вина	
Вселенската	патриаршия	-	с	ре-
зултат	темата	за	автокефалията	
в	крайна	сметка	да	не	влезе	в	
дневния	ред	на	Светия	и	велик	
събор.	В	такъв	случай	остава	да	
важи	каноничният	ред,	спазван	
от	 векове,	 ad	 referendum	 на	
един	бъдещ	Вселенски	събор.	И,	
разбира	се,	нямат	никакво	пра-
во	 носещите	 вина	 и	 отсъства-
лите	 накрая	 от	 Светия	 и	 велик	
събор	да	реагират	с	насилие	и	
да	разделят	дръзко	и	без	страх	
Божи	 единството	 на	 Църквата.	
Ние	сме	убедени,	че	светейшата	
Църква	на	Румъния	ще	доприна-
ся	 и	 занапред	 за	 запазването	
на	 църковното	 единство	 и	 за	
възтържествуването	на	справед-
ливостта“.

Вñеленñкият пàтриàрх Вàртоломей оñвети новàтà кàтеäрàлà в Букурещ и отпрàви поñлàния зà еäинñтво
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	 От	 27	 ноември	 възпи-
таниците	 на	 Софийската	
духовна	 семинария	 „Св.	
Йоан	 Рилски“	 са	 настане-
ни	 в	 ремонтираната	 сгра-
да-пансион	 на	 духовното	
училище.	 Сградата,	 която	
беше	 напълно	 обновена	
това	 лято,	 беше	 осветена	
от	 Негово	 Светейшество	
Българския	патриарх	и	Со-
фийски	 митрополит	 Нео-
фит	 на	 19	 октомври	 т.	 г.,	
патронния	празник	на	учи-
лището.	 Тогава	 ремонтът	
беше	 напълно	 завършен,	
но	от	 вчера	сградата	има	
Акт	№	16	и	ректорът	е	раз-
поредил	семинаристите	да	
се	нанесат.	В	новия	панси-
он	учениците	ще	живеят	в	
стаи	по	двама.	Всяка	стая	
има	 баня	 и	 тоалетна.	 На	
втория	 етаж	 е	 оборудван	
малък	 параклис,	 където	
момчетата	да	четат	вечер-
ните	си	молитви.

	 Ремонтът	 на	 такава	
сграда	 се	 оказва	 по-тру-
ден	 от	 изграждането	 на	
нова.	 Постройката	 е	 па-
метник	 на	 културата	 и	 не	
се	 позволява	 да	 бъде	 съ-
борена,	 тя	 трябва	 да	 за-
пази	 първоначалния	 си	
вид.	Но	за	да	отговаря	на	
съвременните	 изисквания,	
се	 налага	 сложен	 ремонт	
–	 подсилване	 на	 основи-

те	и	стените,	изливане	на	
плочи,	 пълно	 вътрешно	 и	
външно	 измазване.	 Тези	
ремонтни	работи	бяха	фи-
нансирани	 със	 средства,	
отпуснати	 от	Министерски	
съвет.	Целта	 е	 да	 се	 съз-
дадат	нормални	битови	ус-
ловия	за	учениците,	които	
се	 обучават	 в	 училището	
и	 живеят	 в	 семинарията	
през	 цялата	 учебна	 годи-

на.
	 Оборудването	 на	 съ-
временен	пансион	за	 уче-
ниците	става	по	инициати-
ва	на	новото	ръководство	
на	СДСеминария	в	лицето	
на	 ректора	 архим.	 Пахо-
мий	и	зам.-ректора	йером.	
Мелетий.	Тяхното	 виждане	
е,	 че	 семинаристите	 тряб-
ва	 да	 получават	 грижа	 и	
добри	 условия	 за	 обуче-
ние	 и	 възпитание,	 за	 да	
станат	 след	 това	 добри	 и	
грижовни	 пастири	 и	 слу-
жители	на	Църквата.
	 Ректорското	 ръковод-
ство	 полага	 постоянни	
усилия	 да	 обогати	 живо-
та	 и	 образованието	 на	
момчетата,	 като	 въвежда	
различни	 допълнителни	
дейности	 –	 спортове,	 му-
зикални	 занимания,	 посе-
щение	на	културни	прояви.	
В	 семинарията	 е	 оборуд-
вана	 зала	 с	 интерактивна	
дъска	и	програми	към	нея,	

с	 които	 се	 онагледяват	
елементи	 от	 уроците	 по	
история,	физика,	 биология	
и	други	предмети.
	 Ремонтът	 на	 сградния	
фонд	 на	 СДСеминария	 и	
поддръжката	 на	 огромния	
парк	 вървят	 ръка	 за	 ръка	
с	 грижата	 за	 образова-
нието	 и	 възпитанието	 на	
учениците,	 които	 живеят	
далеч	 от	 семействата	 си	
през	 по-голямата	 част	 от	
годината.	 Затова	 ръковод-
ството	 на	 училището,	 учи-
телите	и	възпитателите	се	
стараят	 да	 им	 дават	 не	
само	 знания	 по	 учебни-
те	 дисциплини,	 но	 и	 да	
подпомагат	 личностното	
им	 развитие.	 Усилията	 в	
дългосрочен	 план	 са	 на-
сочени	 към	 повишаване	
на	 равнището	 на	 семи-
нарското	 образование	 и	
възпитание	 и	 то	 отново	
да	стане	привлекателно	за	
по-широк	кръг	млади	хора.

Учениците от Софийñкàтà ñеминàрия ñе нàñтàнихà в нов пàнñион
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	 Така	 се	 казва	 книгата	 на	 писа-
теля	 от	 Рига	Михаил	 Димов.	 Той	 е	
направил	 своето	 изследване	 сред	
малките	ученици	в	началното	учили-
ще.	
	 „Обърнах	 се	 към	любимите	 учи-
тели	 на	 децата	 и	 ги	 помолих	 вни-
мателно	и	ненатрапчиво	да	зададат	
три	въпроса	на	своите	възпитаници	
-	 разказва	 писателят.	 -	 Ако	 го	 бях	
направил	 сам,	 щяха	 да	 го	 възпри-
емат	по	друг	начин	и	щяха	да	отго-
ворят	със	стандартни	фрази.	Реших	
да	 задам	 въпросите	 си	 на	 деца	 от	
7	до	12	 години,	 защото	по-големи-
те	 са	 меркантилни,	 а	 по-малките	
не	 разбират	 още	 такива	 въпроси.	
Но	 те	 се	 оказаха	 по-талантливи	 от	
възрастните.	 Отговаряха	 искрено,	
философски,	дори	с	хумор.“	От	по-
лучените	 3500	 писма	 подбира	 най-
интересните.	Така	се	ражда	книгата	
„Децата	пишат	писмо	до	Бог“

източник: webstage.bg
споделено от антон Желев

-	 Здравей,	 Господи.	 Как	 вървят	 не-
щата	при	Тебе?	Как	живееш?	Как	Си	
със	здравето?
Женя,	2	клас
***
-	Мили	Боже,	моля	Те,	направи	така,	
че	всички,	от	баба	ми	до	слоновете,	
да	са	щастливи,	сити	и	обути.	
Вася,	4	клас	
***
Небето	 е	 синьо,	 когато	 си	 в	 добро	
настроение	ли,	Господи?	
Надя,	3	клас
***
-	Ти	защо	поиска	да	направиш	Зе-
мята?
Андрей,	4	клас
***
-	А	Ти	как	стана	всемогъщ?
Ира,	1	клас
***
-	Аз	Те	обичам,	разбира	се,	но	по-
вече	обичам	мама	и	татко.	Нали	не	
се	сърдиш?
Зоя,	3	клас
***
-	На	колко	години	си,	Господи?
Валя,	2	клас
***
-	Защо	през	пролетта,	когато	вечер	
Ти	 включваш	 звездите	 на	 небето	
и	 духаш	 топъл	 вятър	 на	 Земята,	 и	
наоколо	е	тихо-тихо,	ми	се	иска	да	
плача?

Наташа,	2	клас
***
-	Направи	така,	че	да	се	счупи	всич-
кото	оръжие	на	земята.	
Костя,	4	клас
***
-	 Ти	 можеш	 ли	 да	 направиш	 така,	
че	 да	 няма	 нещастни	 случаи	 при	
хората?	
Лада,	2	клас
***
-	Господи,	а	къде	е	сега	Христос,	с	
какво	се	занимава	Той?
Стела,	2	клас
***
-	Ти	имаш	ли	ум	или	целият	се	със-
тоиш	от	душа?
Женя,	3	клас
***
-	 А	 Ти	 обслужваш	 ли	 и	 другите	
страни?
Толик,	3	клас
***
-	 Господи,	 а	 Ти	 слушаше	 ли	майка	
си	като	дете?
Нина,	2	клас
***
-	 От	 какво	 същество	 се	 е	 появила	
котката?
Лена,	3	клас
***
-	Добре	ли	Ти	е	там?
Артьом,	1	клас
***
-	Защо	просяците	просят	милостиня	
около	 църквата,	 за	 да	 можеш	 да	
отбелязваш	кой	е	дал	ли?
Ира,	2	клас
***
-	 А	 мен	 има	 ли	 ме	 в	 действител-
ност?
Люба,	3	клас
***
-	 Може	 би	 мога	 да	 Ти	 помогна	 с	
нещо?
Света,	2	клас
***
-	Кажи	ми	под	секрет,	обича	ли	ме	
някой?
Анзор,	3	клас
***
-	 Ако	 Ти	 живееш	 на	 небето,	 защо	
слънцето	не	Те	изгаря?
Сергей,	4	клас
***
-	Как	да	живея,	 че	всички	хора	на	
света	да	бъдат	щастливи?
Лиза,	2	клас
***
-	Дядо	Боже,	а	Ти	моята	душа	ли	си	

ми	поставил	или	на	някой	друг?
Стасик,	2	клас
***
-	Значи,	ако	аз	съм	разбрал	правил-
но	еволюцията,	Ти	си	създал	Адам	и	
Ева,	а	по-нататък	човекът	е	произля-
зъл	от	маймуната?
Сергей,	3	клас
***
-	А	Твоите	ангели	ходят	ли	на	учи-
лище?
Вася,	1	клас
***
-	Ти	с	колко	години	си	по-голям	от	
Земята?
Рая,	1	клас
***
-	Къде	отиват	сенките?
Тоня,	3	клас
***
-	За	какво	съм	нужен	на	планетата	
Земя?
Олег,	2	клас
***
-	Какво	щеше	да	има	на	Земята,	ако	
Адам	и	Ева	не	бяха	нарушили	Твоя-
та	заповед	за	ябълките?
Валентин,	4	клас
***
-	А	ако	всички	хора	попаднат	в	рая,	
ще	стигне	ли	мястото	за	всички?
Андрей,	3	клас
***
-	 Ти	 смееш	 ли	 се	 някога?	 Плачеш	
ли?
Олга,	3	клас
***
-	Ти	защо	всичко	прощаваш	на	хо-
рата,	а	учителите	-	не?
Костя,	2	клас
***
-	Ти	щастлив	ли	си?
Евелина,	1	клас
***
-	На	какъв	език	говорят	душите?
Рая,	4	клас
***
-	Славата	не	Ти	ли	пречи	да	живе-
еш?
Вася,	3	клас
***
-	Ти	си	директор	на	времето	ли?
Нона,	2	клас
***
-	Аз	много	ли	Те	излагам?
Вова,	4	клас
***
-	 Покажи	 ми	 тихичко	 поне	 един	
ангел.
Рая,	2	клас
***

-	Когато	умра,	не	искам	нито	в	рая,	
нито	в	ада.	Искам	при	Тебе.
Вера,	3	клас
***
-	Бих	искала	да	дойда	при	Тебе	на	
гости	вкъщи.	За	една	седмица.
Алена,	1	клас
***
-	Пише	 Ти	Антон.	 Ако	 е	 възможно,	
сътвори	 така,	 че	моите	 любими	иг-
рачки	да	оживеят.
Антон,	2	клас
***
-	Аз	бих	искала	да	имам	рожден	ден	
не	 веднъж,	 а	 пет	 пъти	 в	 годината.	
Не	 заради	 подаръците.	 Просто	 ще	
виждам	повече	пъти	татко.
Нина,	2	клас
***
-	Искам	тиха,	спокойна	старост.
Юра,	1	клас
***
-	Искам	да	имам	крилца.
Ивона,	1	клас
***
-	Изпрати	на	Земята	Своя	Син.	Ние	
няма	да	го	разпънем.
Павлик,	3	клас
***
-	Научи	моите	врагове	да	прощават	
на	своите	врагове.
Гера,	4	клас
***
-	 Преди	 две	 години	 Дядо	 Мраз	 ми	
подари	 велосипед,	 но	 той	 вече	 ми	
е	 малък	 и	 ми	 трябва	 по-голям.	 Ти	
нали	си	по-богат	от	Дядо	Мраз?
Робърт,	3	клас
***
-	Ех,	ако	Ти	ме	познаваше	по-рано.	
В	 детската	 градина.	 Сега	 аз	 малко	
се	изоставих.
Света,	2	клас
***

-	 Знаеш	 ли,	 откакто	 разбрах	 за	
Тебе,	вече	никога	не	преписвам.
Ина,	2	клас
***
-	Знаеш	ли,	макар	да	ми	се	струва,	
че	нямам	душа,	все	пак	понякога	тя	
ме	наболява.
Роман,	2	клас
***
-	А	времето,	когато	ние	спим,	защо	
ни	се	смята	за	живот?	Не	е	правил-
но	това.	Насън	ние	дори	не	ядем.
Женя,	4	клас
***
-	 Желая	 Ти	 всичко	 най-хубаво	 в	
живота.
Степа,	1	клас
***
-	Дядо	Боже,	каня	Те	на	моя	рожден	
ден,	който	ще	се	състои	на	4	август	
в	14	часа.	Ще	Те	чакам.	Ако	нямаш	
пари,	идвай	без	подарък.
Миша,	2	клас
***
-	Не	се	страхувай,	 Господи,	аз	съм	
с	Тебе!
Андрей,	1	клас
***
-	Направи	ме	на	вятър,	за	да	пъте-
шествам	по	върховете	на	дърветата.
Славик,	3	клас
***
-	Аз	Тебе	Те	уважавам	заради	вяра-
та	Ти	в	човека.
Игор,	3	клас
***
-	Старците	-	това	са	уморени	деца.
Андрон,	4	клас
***
-	Аз	съм	още	малка,	уча	се	в	трети	
клас,	 грехове	 засега	 нямам,	 но	 се	
събират.
Ева,	3	клас
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	 Почетен	плакет	на	Ми-
нистерството	 на	 образо-
ванието	 и	 науката	 получи	
Богословският	 факултет	
на	Софийския	университет	
на	 24	 ноември	 на	 търже-
ство	в	аулата	на	учебното	
заведение	 в	 навечерието	
на	 празника	 на	 Св.	 Кли-
мент	 Охридски.	 Плакетът	
е	 даден	 по	 повод	 95-го-
дишнината	 на	 факултета	
и	 е	 бил	 връчен	 на	 се-
гашния	 му	 декан	 проф.	
Александър	 Омарчевски.	
На	 тържеството	 по	 слу-
чай	патронния	празник	на	
Богословския	 факултет	 и	
130-та	 годишнина	 на	 Со-
фийския	 университет	 при-
състваха	 Старозагорски-
ят	 митрополит	 Киприан,	
Белоградчишки	 еп.	 Поли-
карп,	 викарий	 на	 Софий-
ския	митрополит,	ректорът	
на	Софийския	университет	
проф.	дфн	Анастас	Герджи-
ков,	 преподаватели,	 сту-
денти,	гости.
	 Със	 слово	 към	 при-
състващите	 се	 обърна	
проф.	 Омарчевски,	 който	
направи	 преглед	 на	 ис-
торията	 на	 Богословския	
факултет	 на	 СУ	 и	 набеля-
за	 основните	 постижения	
от	 настоящето	 му.	 Дека-
нът	 очерта	 перспективите,	
които	 се	 разкриват	 пред	

факултета	 и	 неговите	 ка-
дри:	 „Верен	на	своите	из-
начални	 принципи,	той	ще	
продължи	 да	 разработва	
православната	богословска	
наука	 и	 да	 подготвя	 до-
стойни	 кадри	 за	 духовно-
то	и	религиозно-нравстве-
ното	 обучение	 и	 възпита-
ние	на	нашия	народ“.
	 В	 приветственото	 си	
слово	 проф.	 дфн	 Анастас	
Герджиков	 отбеляза,	 че	
„Един	 университет	 не	 е	
пълен,	 не	 е	 цялостен,	 не	
е	 истински	 университет,	
ако	 няма	 Богословски	 фа-
култет“.	По	 време	 на	
тържеството	 е	 прочетен	 и	
поздравителен	 адрес	 от	
името	 на	 министъра	 на	
образованието	 и	 науката	
Красимир	 Вълчев.	 В	 него	
министърът	 отбелязва,	 че	

през	дългото	си	съществу-
ване	Богословският	факул-
тет	 оставя	 трайни	 следи	
в	 развитието	 на	 висшата	
богословска	 наука.	 Авто-
ритетът	 на	 факултета	 се	
гради	 със	 силата	 на	 тра-
дициите	и	професионализ-
ма,	 а	 преподавателите	 му	
развиват	 активна	 научно-
изследователска	и	учебно-
преподавателска	 дейност,	
изтъква	министърът.
	 В	 рамките	 на	 търже-
ството	 един	 от	 дългого-
дишните	 преподаватели	 в	
Богословския	 факултет	 –	
проф.	 дбн	 Емил	 Трайчев	
Стоянов,	е	удостоен	с	По-
четен	знак	със	синя	лента	
на	Софийския	университет	
„Св.	Климент	Охридски“	за	
цялостната	 му	 преподава-
телска,	 научноизследова-

телска	 и	 организационна	
дейност	 и	 във	 връзка	 с	
60-годишнината	 на	 проф.	
Трайчев.	Високото	отличие	
му	бе	връчено	от	ректора	
на	университета	проф.	Гер-
джиков.
	 Същия	 ден	 по-рано	 в	
Богословския	 факултет	 се	
е	 провела	 юбилейна	 на-
учна	 сесия	 на	 тема:	 „По	
стъпките	 на	 Св.	 Климент	
Охридски.	 В	 служение	 на	
Бога	 и	 духовно-просвет-
ното	 дело	 на	 Църквата“.	
Първата	 част	 на	 научна-
та	 сесия	 е	 била	 посве-
тена	 на	 180-годишнината	
от	 рождението	 на	 митр.	
Методий	Кусев	(1838-1922),	
а	следобедното	заседание	
–	на	темата	„Литургическо	
богословие,	 химнография	
и	църковна	музика.	Акаде-
мични	 традиции	 и	 научни	
постижения“.	В	рамките	на	
юбилейната	 научна	 сесия	
беше	 представен	 сборник	
с	 изследвания	 в	 чест	 на	
проф.	д-р	Иван	Панчовски	
и	95-та	годишнина	на	Бого-
словския	факултет.
	 На	25	ноември	-	денят	
на	Св.	Климент	Охридски,	
по	 традиция	 в	 академич-
ния	параклис	на	Богослов-
ския	факултет	е	отслужена	
архиерейска	Св.	Литургия.	
Тази	 година	 тя	 е	 била	 ог-
лавена	 от	 Старозагорския	
митр.	Киприан.	В	съслуже-

ние	с	него	са	били:	архим.	
Пахомий	 –	 ректор	 на	 Со-
фийската	 духовна	 семина-
рия	„Св.	Йоан	Рилски“,	ар-
хим.	 Василий	 –	 протосин-
гел	на	Софийска	митропо-
лия,	 ик.	 Стефан	 Стайков,	
предстоятел	 на	 храм	 „Св.	
Кирил	и	Методий“	 и	 бивш	
преподавател	 в	 Богослов-
ския	 факултет,	 прот.	 д-р	
Сава	 Кокудев,	 ефимерий	
на	 академичния	 параклис	
и	гл.	асистент	по	Система-
тическо	 богословие,	 про-
тод.	Иван	Петков	и	д.	д-р	
Иван	 Иванов,	 доцент	 по	
Литургика.
	 Молитвено	 участие	 в	
празничното	богослужение	
взе	 Негово	 Светейшество	
патриарх	 Неофит,	 който	 е	
дълбоко	 свързан	 с	 това	
учебно	 заведение.	 Той	
беше	 последният	 ректор	

на	 Духовната	 академия	 и	
пръв	 декан	 на	 възстано-
вения	 Богословски	 факул-
тет	 на	 СУ	 през	 1992	 г.	
Патриарх	 Неофит	 привет-
ства	 богословите	 с	 думи-
те:	 „Радостен	 съм	 и	 през	
тази	 година	 всесърдечно	
и	отечески	да	ви	поздравя	
с	празника	на	нашия	пръв	
университет	 и	 особено	 на	
неговия	 Богословски	 фа-
култет	 –	 светлия	 ден	 на	
небесната	 прослава	 на	
дивния	светец	и	Охридски	
чудотворец	Климент,	който	
е	наш	общ	учител	не	само	
в	 православното	 богосло-
вие,	но	и	в	благочестието,	
и	в	подвига	на	вярата“.
	 Негово	 Светейшество,	
като	 дългогодишен	 пре-
подавател	 в	 Духовната	
академия	 и	 Богословския	
факултет	 и	 като	 архипас-

тир	 на	 родната	 ни	 църк-
ва,	призова	младите	бого-
слови:	 „Пазете	 заветите	
на	 Св.	 Климент	 и	 бъдете	
усърдни	 благовестители	
и	 апостоли	 на	 светото	
Евангелие,	 което	 Господ	
ни	завеща,	защото	в	него	
ни	 е	 открита	 всяка	 не-
обходима	 за	 спасението	
ни	 истина.	 Овладявайте	
в	 дълбочина	 божествена-
та	наука	и	проповядвайте	
Евангелието	 на	 Царство-
то	Божие,	защото	такова	
е	вашето	призвание,	такъв	
е	 вашият	 дял	 -	 да	 бъде-
те	 съвременни	 апостоли	
и	 свидетели	 Христови	 и	
да	 сеете	семената	на	 вя-
рата	 и	 на	 благочестието	
сред	прекрасния	ни	народ,	
който	и	днес,	както	и	във	
времето	на	светия	Охрид-
ски	 чудотворец	 Климент,	
жадува	 за	 Божието	 слово	
и	 търси	 „думи	 за	 вечен	
живот“	(Йоан	6:68).
	 Празникът	 продъл-
жил	 с	 традиционната	 ли-
тия	 до	 паметника	 на	 Св.	
Климент	 Охридски	 в	 гра-
динката	 срещу	 ректората	
на	 Софийския	 универси-
тет.	Шествието,	 водено	 от	
духовниците,	 премина	 по	
централните	 улици	 на	 Со-
фия,	 за	 да	 стигне	 по	 па-
метника	 на	 Св.	 Климент,	
където	 били	 поднесени	
венци	и	цветя.
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ЗА СЛОВОТО... И НЕЩО ДРУГО
От миналото искам само вечното.
От бъдещето – само младостта!
В изкуството си искам аз обречена
на труд и образ мисълта.

Вградена в истина една на словото,
ще искам всеки да ме разбере.
От старото ще претворя аз новото -
светът най-важното ще избере.

Ще претворя от себе си и утро,
и морска шир, и вечна слава или миг!
Достигнала неизмеримо щастие нечуто,
словото ще е любов, дори и нечий малък вик.

И нещо друго... ако искам мъничко да впия
топлота в кристална, стъклена душа,
думичка една от словото ще скрия -
любов, мечтание и страст, дори и светлина!...

АКО ТЕ НЯМА, ЩЕ ТЕ СЪЗДАДА...
Ако в живота си безцелно съществувам,
За миг ще се обърна и ще спра.
Ще те потърся и от срещата ни, развълнуван,
с въпроси за живота ще те отегча.

Ще те попитам за душата и смъртта,
за болката от младостта неизживяна,
и за горчивите, тежащи повече от нас слова...
за мъката, за любовта и радостта засмяна!

Ще те помоля да откриеш нови светове
и с мен към моя свят да се насочиш.
Като изтриеш всичките ми страхове,
най-ценното във мен накрая ще отключиш.

Но ти си само утринна роса и споменът
от кратко лято - изгарящо и с дъх на 
младостта...
Дори и да те няма в този свят,
за тебе пак ще са 
надеждите и мойта радост!

Ако не си човек, от мен ще ти създам!
Ще влея в теб най-нежните си чувства!
От младостта най-много ще ти дам
и за света ще си най-новото изкуство.

Ако в живота си безцелно съществувам,
за миг ще се обърна и ще спра.
Ще те потърся и 
от срещата ни разтъгуван,
ако те няма – 
отново ще те създада.

Мариана БарУТчиева 
http://www.capital.

bg/browseblog

	 В	 провинцията	 никой	
не	прави	частни	училища.	
Затова	 не	 си	 задаваме	 и	
въпроса	 частно	 или	 об-
щинско	 училище	 да	 избе-
рем	 -	 въпрос,	 над	 който	
умуват	 родителите	 столи-
чани.	Дали	само	финансо-
вите	възможности	опреде-
лят	избора?	
	 В	повечето	западноев-
ропейски	страни	училища-
та	–	и	частни,	и	общински	
-	имат	„ден	на	отворените	
врати”	 –	 време,	 в	 което	
учебното	 заведение	 може	
да	 бъде	 посетено	 и	 раз-
гледано,	могат	 да	се	осъ-
ществят	 срещи	 с	 препо-
давателите	и	да	се	добие	
представа	 за	 структурата,	
атмосферата,	 програмата	
и	 тенденциите	 на	 препо-
даване	в	учебното	заведе-
ние.	Това	е	денят	за	лични	
впечатления	от	училището,	
както	и	опит	да	влезете	в	
контакт	с	преподавателите	
в	него.	
	 Дори	 да	 няма	 насро-
чен	 такъв	 ден,	 вие	 сами	
можете	да	проучите	онези	
училища,	които	сте	си	на-
белязали.	 Ще	 се	 опитам	
да	 ви	 насоча	 на	 какво	
трябва	 да	 обърнете	 вни-
мание,	когато	обмисляте	и	
подбирате	подходящо	учи-
лище	за	детето.
	 Всяко	 едно	 училище	
има	добри	и	лоши	страни	

–	 „най-доброто	 училище”,	
май	не	съществува.	И	все	
пак	не	забравяйте,	че	тър-
сите	най-доброто	училище	
за	вашето	дете.	Погледна-
то	 от	 тази	 страна,	 въпро-
сът	би	бил	–	„Какво	учили-
ще	е	подходящо	за	моето	
дете?”,	а	това	означава	да	
познавате	 възможностите	
и	интересите	на	детето	си.	
	 Бихте	 могли	 да	 обър-
нете	внимание	на	въпроси	
като:
	 -	 Как	 учи	 моето	 дете	
-	 бързо	 ли	 заучава	 или	
се	нуждае	от	повече	вре-
ме	за	усвояването	на	нов	
материал?	 Учи	 ли	 ентуси-
азирано	 и	 с	 мотивация,	
или	 се	 нуждае	 да	 бъде	
подтиквано;	 Самостоятел-
но	 ли	 е	 при	 ученето	 или	
се	 нуждае	 от	 подкрепа	 и	
помощ;
	 -	 Каква	 специална	
способност	 или	 дарба	
притежава	 детето	 –	 музи-
кални	 данни,	 интереси	 в	
областта	на	изкуствата,	на	
езиците,	математиката	или	
спортни	способности;
	 -	Нуждае	ли	се	детето	
ми	 от	 повече	 внимание	 -	
има	 ли	 някакви	 слабости,	
например	 с	 четенето	 или	
правописа,	 проблеми	 по	
някои	 от	 задължителните	
предмети	или	пък	пробле-
ми,	 свързани	 с	 говора,	
някакво	специфично	забо-
ляване;
	 -	 Детето	 ми	 самоуве-
рено	ли	е	или	се	чувства	
несигурно,	 плашливо	 ли	

е?	 В	 този	 смисъл	 тряб-
ва	 да	 обърнете	 особено	
внимание	 на	 „климата”	 в	
учебното	заведение,	соци-
алните	 взаимоотношения	
между	ученици	и	препода-
ватели,	честота	на	срещи-
те	между	техни	представи-
тели,	 ефективността	 им	 в	
извършването	на	промени	
и	 в	 прилагането	 на	 взети	
решения;
	 -	 Необходимо	 ли	 е	
детето	 ми	 да	 посещава	
занималня	 (редовно	 или	
само	 в	 определени	 дни)?	
Решението	 ви	 детето	 да	
бъде	по	цял	ден	в	училище	
вероятно	ще	бъде	продик-
тувано	 от	 това,	 че	 то	 е	
достатъчно	 самостоятел-
но,	 че	 вие	 сте	 служебно	
ангажирани	 в	 следобед-
ните	часове,	че	детето	ви	
няма	 достатъчно	 контакти	
с	 деца	 в	 своето	 всеки-
дневно	 обкръжение,	 че	
училището	предлага	в	сле-
добедните	 часове	 добро	
съчетание	между	учебни	и	
свободни	занимания.
	 Бихте	 могли	 да	 обър-
нете	внимание	и	на	след-
ните	 по-конкретни	 въпро-
си	като:
	 -	 Каква	 диплома	 по-
лучава	 детето	 ви,	 когато	
завърши	избраното	от	вас	
училище	–	диплома,	която	
може	 лесно	 да	 му	 помог-
не	да	продължи	образова-
нието	си	в	желана	от	него	
област,	 или	 е	 необходимо	
да	 смени	 училището	 на	
някакъв	 междинен	 етап	

от	 обучението	 си,	 за	 да	
осигури	 необходимата	 му	
диплома	 за	 следващата	
степен	 на	 образование.	
Ако	 изберете	 някое	 про-
фесионално	училище,	дава	
ли	 възможност	 неговата	
диплома	да	продължи	без-
препятствено	 в	 следваща	
по-висша	форма	на	обуче-
ние;
	 -	 Определена	 насоче-
ност	в	изучавани	предме-
ти	 -	училището	притежава	
ли	 някаква	 специфична	
насоченост	 на	 образова-
ние	извън	задължителните	
общообразователни	 пред-
мети	 -	 езици,	 природни	
науки,	спорт,	музика…	Ос-
вен	 това	 предлагат	 ли	 се	
някакви	допълнителни	кур-
сове	по	избираеми	дисци-
плини,	както	и	специфични	
квалификационни	курсове.	
Допълнителни	 занимания	
по	 изучаваните	 предмети	
–	 организирането	 на	 гру-
пи	 по	 интереси,	 по	 опре-
делени	 проекти,	 спортни	
отбори,	 професионално	
ориентирани	 семинари,	
практически	курсове,	 съв-
местни	дейности	с	компа-
нии	и	фирми	в	определена	
област,	организирането	на	
хор,	 оркестър	 или	 бенд	
към	 училището	 или	 пък	
театрална	трупа;
	 -	Прояви	на	училището	
-	 поддържа	 ли	 училището	
връзки	с	различни	органи-
зации	-	музеи,	театри,	биб-
лиотеки;	спортни	клубове;	
организации	 за	 младежко	

подпомагане,	 научноиз-
следователски	 центрове,	
образователни	 компании,	
училища	и	университети…;	
с	 основни	 училища,	 про-
фесионални	 училища	 или	
с	 училища	 с	 подчертан	
интерес	в	някоя	област;
	 -	Начин	на	обучение	–	
стимулират	 ли	 преподава-
телите	 самостоятелността	
в	 ученето;	 подпомагат	 ли	
по-слабите	ученици	и	как;
	 -	 „Съвместен”	 живот	
в	 училището	 –	 отделя	 ли	
училището	 време	 по	 со-
циални	 проблеми,	 като	
например	 важността	 на	
съвместното	 съжителство	
и	 учене	 в	 училището.	Ор-
ганизират	 ли	 се	 редовно	
(например	 седмично)	 спе-
циални	часове,	в	които	да	
се	 обсъждат	 отношенията	
между	съучениците	в	кла-
са,	 съвместните	 дейнос-
ти,	 както	 и	 съществуващи	
конфликти.	 Организират	
ли	се	екскурзии	по	класо-
ве,	 колко	 често	 и	 от	 кой	
клас,	 както	 и	 съвместни	
мероприятия	 –	 като	 посе-
щение	на	кино,	събирания,	
чествания	на	празници…;
	 -	Дворът	на	училището	
и	помещенията	за	свобод-
но	 време	 -	 предлага	 ли	
се	 достатъчно	 свободно	
място	 за	 игри	 и	 активни	
действия	 през	 почивките;	
площи	за	игра	на	футбол	и	
баскетбол	и	др.;
	 -	 Състояние	 на	 учи-
лищната	 сграда	 –	 състоя-
ние	 на	 помещенията,	 сте-

ните,	 таваните,	 подовете,	
вратите	 и	 прозорците;	
липса	на	течащи	тавани	и	
мокри	 приземни	 помеще-
ния;
	 -	Класните	стаи	 -	със-
тояние	 на	 чиновете,	 сто-
ловете	 и	 учебните	 дъски;	
наличие	на	шкаф	или	ета-
жерка,	 позволяваща	 из-
граждането	 на	 „класна”	
библиотека,	 съставена	 от	
книги,	 донесени	 от	 учени-
ците	 от	 един	 клас,	 и	 да-
ваща	 възможност	 на	 уче-
ниците	 да	 „заемат”	 книги	
за	прочит	на	принципа	на	
класическите	 библиотеки;	
шкафове	 и	 витрини,	 съх-
раняващи	 работни	 мате-
риали	по	специални	пред-
мети,	 както	 и	 литература,	
свързана	 с	 изучаваните	
предмети	 –	 речници,	 ен-
циклопедии	 и	 др.,	 добре	
осветени	 и	 лесно	 прове-
трими	спортни	помещения	
и	зали;
	 -	 Специализирани	 ка-
бинети	 и	 тяхното	 добро	
състояние	–	по	музика,	по	
изобразителни	 изкуства,	
по	информатика,	по	трудо-
во	обучение,	по	различни-
те	природни	науки;	за	те-
атрални	трупи	и	др.	Пред-
лагат	 ли	 се	 помещения,	
където	 учениците	 сами	
биха	 могли	 да	 извършват	
различни	 експерименти,	
както	 и	 специализирани	
лаборатории;
	 -	При	целодневните	за-
нимания	 предлагат	 ли	 се	
помещения	 за	 свободни	

занимания	и	самостоятел-
но	учене;	как	са	организи-
рани	 библиотеката	 и	 дос-
тъпът	 до	 Интернет	 извън	
часовете;	 организация	 на	
столовата	 и	 кухнята,	 на-
чинът	 им	 на	 поддържане	
и	 използване;	 бюфет	 и	
предлаганите	 там	 закуски	
и	напитки	(важно	за	всяко	
едно	училище);
	 -	 Стените	 -	 какво	 е	
закачено	 по	 тях	 -	 в	 ко-
ридорите,	 класните	 стаи	
и	 различните	 използвани	
помещения.	 Използват	 ли	
се	от	учениците	като	въз-
можности	 за	 художестве-
ни	 изяви	 по	 тях	 (изрису-
ването	 им,	 като	 част	 от	
проекти	в	часовете	по	ри-
суване);	предлагат	ли	въз-
можности	 за	 закачването	
на	 табели,	 плакати,	 диа-
грами,	 карти	 по	 различни	
изучавани	 предмети.	 Как	
са	 разположени	 таблата	
за	съобщения;	има	ли	въз-
можност	 за	 закачването	
на	 училищен	 стенвестник	
(както	и	възможностите	за	
изготвянето	 на	 училищен	
вестник	от	учениците).
	 Вероятно	 не	 всички	
споменати	фактори	ще	на-
мерят	 подходящи	 отгово-
ри.	Но	ми	се	струва	добре	
дори	 самото	 им	 споме-
наване	 пред	 учителите	 с	
надеждата	 в	 някой	 опре-
делен	 момент	 в	 бъдеще	
да	 бъдат	 осъществени.	 В	
крайна	 сметка	 става	 въ-
прос	за	децата	ни.

В провинциятà нямà чàñтни училищà, но по кàкви критерии ãи изáирàт в ñтолицàтà

 Moarein (Моарейн)
http://otkrovenia.coM

	 Всеки	 човек	 е	 разли-
чен	 и	 всеки	 един	 от	 нас	
има	своя	собствена	инди-
видуалност.	 Но	 хубаво	 ли	
е	 да	 си	 различен?	Да	 се	
отличаваш	 от	 останалите.	
Какво	 е	 да	 си	 различен?	
Да	 се	 чувстваш	 сам,	 жи-
вeейки	 в	 своя	 различен	
свят...
	 Трудно	е	да	си	разли-
чен.	 Всеки	 гледа	 на	 теб		
като	 на	 аутсайдер	 и	 не	
те	приемат	в	 техния	свят.	
Едни	 ги	 е	 страх,	 че	 си	
нещо	повече	от	тях,	други	
те	 виждат	 като	 нещо,	 по-		
недостойно	 и	 ненужно.	
Трудно	 е	 да	 си	 различен,	
защото	не	намираш	лесно	
своята	сродна	душа.	Труд-

но	откриваш	някой,	 който	
да	прилича	на	теб,	някой,	
който	ще	те	разбере.	Тъж-
но	 е	 да	 бъдеш	 различен	
сред	 еднаквите,	 защото	
не	 си	 близък	 с	 никого	 и	
всеки	 опит	 за	 сближава-
не	 може	 да	 остави	 теж-
ки	 поражения	 в	 душата	
ти.	 Защото	 е	 трудно	 да	
приемеш,	 че	 другите	 не	
те	 разбират,	 не	 те	 оценя-
ват,	 не	 искат	 да	 ти	 бъдат	
дори	 приятели	 и	 постоян-
но	трябва	да	се	доказваш	
пред	тях.	Да	се	доказваш,	
че	 ти	 си	 точно	 толкова	
човек,	колкото	са	и	те!
	 Но	 е	 уникално	 да	 си	
различен.	 Когато	 всички	
имат	едно	и	също	мнение	
–	 ти	 се	 отличаваш	 със	
своите	собствени,	 уникал-
ни	възгледи.	

	 Когато	 всички	 гледат	
в	 една	 посока,	 ти	 се	 об-
ръщаш	 в	 съвсем	 друга	 и	
учудваш	 всички	 с	 актуал-
ните	 и	 интересни	 начини	
на	твоето	различно	мисле-
не.	
	 Да,	 ти	 си	 различен,	
трудно	 ти	 е,	 но	 това	 те	
прави	 център	 на	 внима-
нието	 на	 тези,	 които	 тър-
сят	 човек	 с	 различни	 ин-
тереси,	 човек,	 който	 не	
се	 нуждае	 от	 друг,	 за	 да	
направи	 нещо.	 Ти	 си	 ин-
дивидуалистът,	 който	 сам	
успява	 в	 живота,	 без	 да	
прилича	на	някой	друг.
	 Нужно	 е	 да	 си	 раз-
личен.	 Какво	 би	 станало	
със	света,	 ако	 го	нямаше	
разнообразието?	Какво	би	
станало	 с	 човечеството,	
ако	 всички	 си	 прилича-

хме,	 ако	 всички	 харесва-
хме	едни	и	същи	неща?		
	 Мисля,	 че	 различните	
хора	 са	 тези,	 които	 дви-
жат	 голямата	 машина	 на	
битието.	Другите	са	тълпи-
те,	масите	народ,	които	по	
отделно	не	са	нищо	важно	
–	има	 ги,	само	защото	 ги	
има	и	останалите.
	 Такива	 хора	 си	 на-
мират	 идоли	 -	 някой,	 на	
който	 да	 приличат,	 да	
подръжават,	 независимо	
дали	това	ще	е	някой	ак-
тьор,	певица,	политик...	Те	
не	 могат	 да	 открият	 себе	
си,	 затова	 се	 стремят	 да	
приличат	на	някой,	някой,	
който	 останалите	 ще	 ха-
ресат.	 Но	 има	 ли	 смисъл	
в	 това	 да	 се	 опитваш	 да	
приличаш	 на	 друг,	 когато	
сам	не	можеш	да	откриеш	

своята	 същност	 и	 приз-
вание?	 Нима	 тогава	 не	
се	 обезсмисля	 цялото	 ти	
съществуване?	Нима	тога-
ва	ще	можеш	да	докажеш	
себе	 си,	 когато	 ти	 всъщ-
ност	вече	съществуваш?
	 Е,	 хубаво	 ли	 е	 да	 си	
различен?	Ти	си	уникален,	
нужен	си	на	света,	тогава	
какво	 толкова,	 че	 тряб-
ва	 да	 се	 бориш	 с	 общо-
приетите	норми?	Трудните	
неща	правят	живота	смис-
лен.	Защото	когато	всичко	
е	 лесно,	 ти	 губиш	 стимул	
-	 амбициозността	 умира.	
Та	нали	човек	расте,	стре-
мейки	се	към	недостъпно-
то.	
`Да,	 хубаво	 е	 да	 си	 раз-
личен,	защото	всичко	раз-
лично	 е	 хубаво,	 то	 няма	
дубликат,	то	е	уникално!

Трудно ли е да сме различни? Та ние сме уникални

Yang (радина)
http://otkrovenia.coM

	 Хайде	 първо	 да	 изясня	 значе-
нието	 на	 думичката	 „кумир”	 -	 тя	
означава	идол,	човек	или	предмет,	
когото	хората	обожават/обожествя-
ват,	 стремят	 се	 да	 му	 подражават	
(в	случая	с	човека).	В	съвременния	
свят	на	технологии,	различни	видо-
ве	 изкуства	 и	 изобилие	 от	 медии	
почти	 всеки	 може	 да	 бъде	 кумир,	
стига	да	стане	достатъчно	известен	
и	 да	 владее	 изкуството	 да	 налага	
себе	си	и	стила	си.
	 В	 далечното	 минало	 хората	
също	са	имали	кумири,	но	за	раз-
лика	от	сегашните,	техните	са	били	
на	страхово-религиозна	основа.	На-
шите	прадеди	са	засвидетелствали	
уважението	 и	 преклонението	 си	
пред	 стихиите,	 свещени	 предмети,	
тотеми,	божества	и	най-често	са	се	
опитвали	 да	 подражават	 на	 поло-
жителните	качества	на	боговете.
	 В	съвременността	нещата	стоят	
по	 съвсем	 различен	 начин.	 Масо-
во	 хората	 се	 стремят	 да	 приличат	
на	 различни	 „творци”	 от	 широко	
разпространените,	заобикалящи	ни	
отвсякъде	изкуства	-	музика,	кино	и	
за	жалост,	 доста	 рядко	 от	 литера-
турата.	Кой	сегашен	тийнейджър	не	
иска	да	прилича	на	Джей	Ло,	Мадо-
на	или	някой	нашумял	рапър?	Или	
пък	 на	 някоя	фолкпевица	 с	 пищни	
форми,	в	повечето	случаи	държаща	
се	като	магистрална	фея?	Е,	сигур-
но	се	намират	и	хора,	които	не	се	
възхищават	 на	 тази	 масова,	 вече	

комерсиална	култура	и	търсят	цен-
ното	другаде.	Но	са	малко.	И	още	
по-малко	 са	 в	 средите	 на	 моето	
поколение.	А	това	е	зле.
	 Да	 погледнем	 и	 от	 друг	 ъгъл	
-	 освен	 известните	 лица	 на	 музи-
калната	сцена,	се	намират	и	други,	
печелещи	 хорските	 симпатии	 я	 в	
някой	филм,	 я	 някъде	из	политика-
та.	 Споменавам	 и	 тази	 категория,	
защото	все	пак	това	есе	трябва	да	
засегне	всички	възрастови	групи,	а	
не	 само	 teenager-ите,	 заобикалящи	
авторката.	В	последните	няколко	го-
дини	в	България	почнах	да	виждам	
хора	от	политическите	среди,	които	
без	някакви	особени	качества	успя-
ват	да	спечелят	 уважението	на	об-

ществото,	или	поне	на	една	голяма	
част.	 Учудващо	 за	мен	 е	 как	 хора,	
без	 особени	 умения	 или	 качества,	
но	 с	 някаква	 тайнствена	 харизма-
тичност,	така	увличат	вниманието	на	
слушателите	 си,	 че	 печелят	 всички	
симпатии.	Мисля	 си,	 че	 това	 е	 ня-
какво	 странно	 вродено	 умение,	 но	
само	на	избрани	хора.	Защото	все	
пак	трябва	да	останат	и	малко	обик-
новени	хора,	всеки	идол	трябва	да	
си	има	поклонници,	нали?
	 А	май	трябва	да	включа	и	мода-
та	 в	 числото	 на	 кумирите,	 защото	
някъде	 около	 70%	 от	 населението	
на	 планетата	 се	 води	 от	 модните	
тенденции	при	избора	на	облекло,	
аксесоари	и	т.	н.	И	всъщност	става-

ме,	поне	тази	година,	лилава	земя	
с	тук-там	точици	друг	цвят	и	синьо-
то	 море.	Аз	 пък,	 точно	 обратното,	
мисля	 си,	 че	 това	 е	 едно	 доста	
вредно	нещо.	
	 Как	 бихме	 могли	 да	 изразим	
същността	 си,	 ако	 всички	 сме	 ед-
накви?	 Говоря	не	 само	 за	модата,	
за	 всичко.	Трябва	 да	 има	 разноо-
бразие!	Вече	 сериозно	 смятам,	 че	
трябва	да	причислим	и	модата	към	
идолите,	 защото	 има	 хора,	 които	
смятат	придържането	си	към	нея	за	
цел	на	живота	си!
	 По	моите	разсъждения	излезе,	
че	 всички	 искат	 да	 приличат	 на	
богатото,	 известно,	 посипано	 със	
звезден	прах	малцинство	 на	 холи-
вудските	 лица.	 Идеята,	 внушавана	
от	съвременността,	е,	че	трябва	да	
си	 богат,	 преуспял	 и	 известен,	 за	
да	те	обичат	хората.	И	това	се	на-
бива	в	мозъците	на	подрастващите,	
поне	на	една	част.	
	 Но	 не	 са	 прави,	 ами	 ако	 си	
беден,	 но	 умен	 и	 добросърдечен?	
Наистина	 все	 по-често	 се	 срещат	
младежи,	които	правилно	оценяват	
хората	 -	 по	 качествата,	 а	 не	 по	
марката	 на	 дрехите.	 Ето,	 те	 са	 се	
освободили	 от	 тежестта	 на	 задъл-
жаващото	 обществено	 мнение	 за	
кумирите,	поне	според	мен.
	 Ето	 ги:	 известните	 лица,	 поли-
тиците	от	време	на	време	и	мода-
та.	 За	 мен	 това	 са	 съвременните	
кумири.	Само	че	си	мисля,	че	точно	
те	 не	 са	 най-правилният	 избор	 за	
морални	ценности.

Съвременните кумири - заслужават ли да бъдат обожавани
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БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ	 се	 предлагат	 на	
тел.	066/80-49-48,	0887/83-61-73.

всеки ден в ново издание

оТоплЕниЕ
„рая 08“ -	ДЪРВА	ЗА	ОГ-
РЕВ	 -	 метрови,	 нарязани	
и	 нацепени,	 БЕЗПЛАТЕН	
ТРАНСПОРТ,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/450-946,	
0887/105-729.
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0885/152-
803.
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 

дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва	
-	безплатен	транспорт,	80	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.
ДърВа за печки	 и	 ками-
ни.	 Бърза	 доставка.	 Тел.	
0877/108-825.
нарязани - 80	 лв.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0988/816-628

сухи ДърВа в	чували	-	5	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/00-11-14.
ДърВа В чували	 -	 5	 лв.,	
и	 РАЗПАЛКИ,	 с	 безплатна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0877/191-102.
сухи ДърВа в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0877/191-102.
ДърВа за огрев	 в	 чу-
вали	 и	 разпалки	 -	 5	 лв.	
Доставка	 на	 място.	 Тел.	
0877/191-102.
разпалки и дърва	в	чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/191-102.
сухи ДърВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Безплатна	
доставка.	 Тел.	 0877/191-
102.

ДърВа за огрев	 -	 тел.	
0879/972-114.	[33,	26]
ДърВа за огрев	 -	 наря-
зани,	нацепени	и	метрови,	
реални	 количества	 -	 тел.	
0879/988-131,	 0883/553-
304.	[24,	24]
проДаВаМ слънчоглЕ-
ДоВи пелети.	Отлично	ка-
чество.	 Безплатна	 достав-
ка.	 Тел.	 0879/21-23-25.	
[24,	19]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв./куб.,	 дос-
тавка	 веднага,	 чувал	 дър-
ва	 -	 5	 лв./брой	 -	 тел.	
0893/511-154.	[24,	18]
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[24,	15]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-

баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[26,	14]
БукоВ паркЕТ за	огрев	и	
разпалки	-	5	лв./чувал,	се	
продава	на	тел.	0899/195-
494.	[11,	10]
ДърВа В чували	се	прода-
ват	на	тел.	0899/052-010.	
[11,	11]
разпалки В чува-
ли	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/328-036.	[15,	8]
сухи ДърВа в	чували	-	5	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0894/644-560.	[11,	7]
цЕпя ДърВа -	 тел.	
0896/926-407.	[4,	2]
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 80	 лв.,	 дърва	 в	
чували	-	големи,	5	лв.	Тел.	
0878/47-22-37.	[22,	1]

аВТоМоБили проДаВа
рЕно МЕган Сценик	 1.9	
dci	 -	 дизел,	 120	 к.	 с.,	
отлично	 състояние,	 нови	
зимни	гуми	и	акумулатор,	
септември	 2004	 г.,	 177	
000	 км,	 цена	 по	 догова-
ряне,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/807-256.	[20,	11]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили се	 продават	 на	
тел.	 0896/644-577.	 [11,	
8]
суБару ФорЕсТър -	
2000	 г.,	 бензин,	 2000	
куб.,	 125	 к.	 с.,	 отличен,	
летни/зимни	 гуми,	 всич-
ко	 платено,	 за	 4000	

лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/535-793.	[20,	9]

ДЖипоВЕ
ДЖип NISSAN X-TRAIL	
2,2;	 136	 к.	 с.;	 4х4;	
2006	 г.;	 пробег	 196	 000	
км,	 се	 продава	 на	 тел.	
0876/200-595.	[22,	15]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	15]

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
покриВни рЕМонТи, из-
мазване,	 комини,	 капаци,	
хидро-	 и	 топлоизолация.	
Бързо	 и	 качествено.	 Тел.	
0888/020-187.	[17,	15]
изграЖДанЕ на подпор-
ни	 стени,	 дренажи,	 по-
криви	 от	 А	 до	 Я	 -	 тел.	
0897/390-194.	[17,	15]
ФирМа съБаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[24,	15]

МайсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс,	теракота,	
гипсокартон	 и	 шпакловка	
-	 тел.	 0899/702-795.	 [22,	
14]
БригаДа изВършВа 
ремонт	 на	 покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации,	
улуци,	 довършителни	 въ-
трешни	ремонти	и	др.	Тел.	
0899/638-875.	[13,	11]
рЕМонТ на стари	 покри-
ви,	 подмяна	 на	 улуци	 и	
варови	мазилки	и	почист-
ване	на	 комини	и	мръсни	
канали	 -	 тел.	 0876/416-
716.	[11,	5]

сТроиТЕлни ДЕйносТи 
-	тел.	0897/765-110.	[5, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ -	тел.	0895/386-650.
БояДисВанЕ, шпаклоВ-
ка, изолация,	 плочки	 -	
0889/930-948.	[5,	2]

изолации
алпинисТи - тел.	
0898/907-400
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по	 домовете	 се	 предлагат	
на	тел.	0899/145-802.

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

Вик
Вик МонТаЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
Вик и ел.	 услуги.	 Под-
дръжка	и	ремонт	по	домо-
вете.	 Тел.	 0876/000-084.	
[32,	19]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	3]

почисТВанЕ
чисТя къЩи -	 тел.	
0894/533-115.	[11,	11]

аВТоВишка
сТроиТЕлна ДЕйносТ с	
автовишка	 и	 др.	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0889/909-727.	
[25,	9]

услуги
коВач - справки	 на	 тел.	
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	 тел.	 0884/942-942.	
[33,	21]
попраВяМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[30,	6]

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.

Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цената на обявите 
е 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, 
за едно отпечатване. 
Можете да използвате 
специалните отстъпки 
за годишни обяви,. При 
текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 

проДаВа коМпЮТри
коМпЮТър LG и	 компю-
търно	 бюро	 -	 цена:	 150	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/101-887.	[5,	3]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	8	лв./
кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	 35	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.	[24,	15]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ

почТи ноВа електриче-
ска	 вентилаторна	 печка	
„Елит“	се	продава	на	тел.	
0887/633-112.	[25,	1]
запазЕна пЕчка духал-
ка,	 италианска,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0887/633-112.	
[25,	1]
почТи ноВ маслен	 ра-
диатор	 „Домо“	 с	 вграден	
вентилатор	 за	 бързо	 под-
гряване	 и	 24-часов	 про-
граматор	 се	 продава	 на	
тел.	 0887/633-112.	 [25,	
1]

проДаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел.	
мотори	 и	 други	 продава	
тел.	0895/752-838.	[24, 15]
коТЕл чугунЕн, 24	кило-
вата,	Solitech	Plus,	цена	по	
договаряне	 -	 0897/932-
028	[20,	7]

кислороДЕн апараТ, 
чепкало	 за	 вълна,	 чекрък	
и	платове	се	продават	на	
тел.	0675/3-41-29.	[2,	2]
ДоБрЕ запазЕна кафе-
варка	за	шварц	кафе	„Фи-
липс“,	вместимост	-	до	15	
чаши,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/633-112.	[25,	1]

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.	
[24,	15]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.	[24,	15]
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КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлага	на	
тел.	0899/377-924
ТранспорТ с камион	 до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	услуги	-	изнасяне,	
пренасяне,	 изхвърляне	
на	 мебели,	 пренасяне	 на	

строителни	и	други	тежки	
товари,	 извозване	 на	 не-
нужна	 покъщнина,	 строи-
телни	отпадъци	до	смети-
щето,	се	предлагат	на	тел.	
0898/780-448
ТранспорТ с бус	 -	0.45	
лв./км,	 се	 предлага	 на	
тел.	0894/004-045.
саМосВал До 2	 тона	 -	
тел.	 0886/604-711.	 [33,	
16]
услуги с бус,	 багер	 и	
самосвал	 -	 справки	 на	
тел.	 0893/511-154.	 [24,	
18]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ В центъ-
ра	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/140-415.	[11,	11]
гараЖ - 25	кв.	м,	на	ул.	
„Свищовска“	 65,	 се	 про-
дава.	Телефон	за	контакт:	
0898/680-599.	[13,	5]
нЕзаВършЕна Вила в	
село	 Борики	 за	 21	 000	
евро	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/743-754.	[11,	3]
ДВорно МясТо в	
село	 Торбалъжи	 спеш-
но	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/915-462.	[3,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	 тел.	 0895/752-838.	
[24,	15]

ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/929-080.	[26,	25]
гарсониЕра на Еса	
-	 обзаведена	 -	 тел.	
0888/101-427.	[5,	5]
оБзаВЕДЕна гарсони-
Ера се	дава	под	наем	на	
тел.	0889/235-265.	[5,	3]
ЖилиЩЕ поД наем	 в	
идеален	 център	 -	 тел.	
0896/349-417,	 066/85-
41-85.	[12,	2]
гарсониЕра До „Билла“	
се	дава	под	наем	на	тел.	
066/80-45-34.	[5,	2]

зЕМи

изкупуВа ниВи -	
тел.	 0879/888-388.	
[26,	15]

ноЩуВки
ноЩуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[26,	25]

раБоТа прЕДлага
ФирМа Търси мебелист	
и	 монтажник.	 Справки	 на	
тел.	0898/626-781
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачка.	
Справки	на	тел.	0895/521-
858.	[30,	18]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 търси	
да	 назначи	 продавач-кон-
султант.	 Справки	 на	 тел.	
0887/907-032.	[14,	13]

ФирМа с ВоДЕЩо 
присъсТВиЕ на Бъл-
гарския пазар В 
сВоя Бранш Търси 
Да назначи гла-
ВЕн счЕТоВоДиТЕл. 
аТракТиВно запла-
ЩанЕ.	 CV	 изпращайте	
на	 адрес:	 gllkelement@
gmail.com	 до	 10	 де-
кември	 2018	 г.	 С	
кандидатите	 ще	 бъде	
проведено	 събеседва-
не,	 за	 което	ще	бъдат	
уведомени	с	e-mail.	

ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	8]

слаДкарски цЕх 
оБяВяВа сВоБоДна 
позиция за слаД-
кар, поМоЩник-
слаДкар и чоВЕк 
за произВоДсТВо 
на ДрЕБни слаДки.	
За	 информация:	 тел.	
0889/989-755.	[12,	3]

хоТЕл „приМа S“	 в	
местността	 Узана	 търси	
камериерка	за	зимния	се-
зон	 (може	 и	 пенсионер).	
Справки	на	тел.	0888/009-
001.	[17,	7]
ФирМа за металообра-
ботка	 набира	 работници.	
Справки	на	тел.	0899/819-
686.	[11,	5]

„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД	
търси	 оператор	 на	 ЦПУ	
машина.	 Справки	 на	 тел.	
0884/854-354.	[5,	5]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД	
търси	стругар.	Справки	на	
тел.	0884/854-354.	[5,	5]
ФирМа „аеМес“ набира	
шивачки	 -	 оверлог,	 по-
кривна.	 Стартова	 заплата:	
600	лв.	(нето),	1/2	от	раз-
ход	за	транспорт	и	допъл-
нителни	 бонуси.	 Телефон	
за	 връзка:	 0895/442-887.	
[20,	2]
Търся чоВЕк с	 опит	 в	
намотаване	на	ел.	двигате-
ли	почасово,	може	и	пен-
сионер.	 Справки	 на	 тел.	
0882/519-666.	[22,	1]

ФирМа „ЕлВи“ ООД	-	с.	
Велковци	търси	раБоТни-
ци	във	ферма.	Справки	на	
тел.	0893/308-416.	[5,	1]
сЕрВиТьорка или сер-
витьор	 за	 Узана	 от	 27	
декември	 до	 2	 януари	 -	
добро	 заплащане,	 се	 тър-
си	 на	 тел.	 0899/147-447.	
[11,	1]

гриЖа за ДЕца, 
Болни и ВъзрасТни

глЕДанЕ на деца	 мол	 -	
справки	на	тел.	0878/555-
841.	[13,	9]

Дп супорТ прЕДла-
га услугаТа „личЕн 
асисТЕнТ” (почасо-
Во)	 -	 	 тел.	 0877/493-
060.	[6,	6]

глЕДанЕ на	 деца	 -	 тел.	
0878/555-841.	[12,	1]

БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс за	
алкохол	 и	 цигари	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0889/549-
383.	[11,	9]
разраБоТЕн БизнЕс -	
пицария,	 се	 продава	 на	
тел.	0899/161-663.	[11,	6]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - справки	 на	
тел.	 0897/219-833.	 [22,	
14]



066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание Ключът 
към уñпехà

729 ноември 2018 г. обяви

за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

цЕНИ за 2018 г. с ДДС.пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 - 
1950 лв..пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..пРОмО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	 котел	Gf	 25	+	 три	

врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети	-	цена: 2560 лева..пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водо-

греен	котел	Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бун-
кер	за	210	кг	пелети..UPS зА пЕЛЕТНИ КАмИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Отопление нà пелети ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСпОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, мОНТИРА, 
пУСКА, пОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИчКИ пРОДУКТИ се предлагат и на ИзпЛАщАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 80 лв.; 
          монтаж - 170 лв.

Сàмо клиентите, зàкупили проäукт 
нà “Голäън фàйър” от ИК „Колонел”,  
получàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàнàлите при нужäà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà äà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà äоñтàвчикà.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева

лЕкари
Д-р Марина Санкева,	
специалист	 кожни	 и	 ве-
нерически	 болести,	 есте-
тична	 дерматология,	 гр.	
Габрово,	 ул.	 „Брянска“	
11,	 понеделник,	 вторник,	
сряда	и	петък	от	10.00	до	
17.00	часа.	Записване	на	
тел.	066/800-140
Д-р БалникоВа -	кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/878-
193.
Д-р йорДЖЕВа -	 кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ,	
Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	№	12-А,	справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, МасаЖ
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически	 масаж	
-	Монката,	тел.	0883/256-
793.	[24,	18]
рЕлаксираЩи МасаЖи 
-		0876/735-596.	[22,	1]
проФЕсионални Ма-
саЖисТки -	 	 0876/731-
419.	[22,	1]

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

ЖиВоТни проДаВа
ДВЕ прасЕТа за	клане	се	продават	на	тел.	0899/624-
149.	[25,	17]
Малки прасЕТа се	продават	на	тел.	0888/853-422.	
[4,	4]
ТЕлЕТа и прасета	 за	 месо	 се	 продават	 на	 тел.	
0884/460-274.	[5,	1]

ЕкипироВка за риБолоВ
нЕопрЕн SEAC Sub,	 нов	 -	 170	 лева,	 употребяван,	
отлично	състояние	-	100	лева,	харпун,	нов	Seac	Sub,	
75	см	-	100	лева.	справки	на	тел.	0898/535-793	[33,	
20]

ангел ангелов

	 На	 17	 май	 2018	 г.	 на	
брега	на	Преспанското	езе-
ро,	 в	 пределите	 на	 Гърция,	
правителствата	 на	 Репу-
блика	 Гърция	 и	 Република	
Македония	 подписаха	 дого-
вор,	според	който	занапред	
Република	 Македония	 ще	
носи	 името	 Северна	 Маке-
дония.	 Срещу	 приемането	
на	новото	име	от	Република	
Македония	 Република	 Гър-
ция	се	задължи	да	не	нала-
га	вето	при	кандидатстване	
на	Република	Македония	за	
приемане	за	член	на	НАТО	
и	ЕС.
	 Правителството	 на	 Ре-
публика	 Македония	 с	 ми-
нистър-председател	 Зоран	
Заев	организира	на	30	сеп-
тември	 2018	 г.	 референдум	
с	 въпроса:	 „Подкрепяте	 ли	
членството	 в	 Европейския	
съюз	 и	 НАТО	 с	 приемане	
договора	 между	 Републи-
ка	 Македония	 и	 Република	
Гърция?“.	 В	 референдума	
участваха	 666	 743	 гражда-
ни	 на	 Република	 Македо-
ния,	или	36.91%	от	броя	на	
нейното	 население.	 Повече	
от	 половината,	 участвали	
в	 референдума,	 са	 етни-
чески	 албанци.	 С	 „да“	 на	
въпроса	 на	 референдума	
отговориха	 609	 813	 души,	
или	 91.46%	 от	 гласувалите,	
а	с	„не“	 -	37	700	души,	или	
5.64%	от	гласувалите.	За	да	
бъде	 проведеният	 референ-
дум	 юридически	 валиден,	
трябваше	 минимум	 50%	 +	
1	 души	 от	 населението	 на	

Република	 Македония	 да	
участва	в	него.	Участвалите	
36.91%	в	 него	 не	 са	 доста-
тъчни,	за	да	бъде	той	вали-
ден.	 При	 този	 резултат	 от	
36.91%	 участвали	 референ-
думът	няма	да	има	никакви	
юридически	 последствия,	
но	 той	 категорично	показа,	
че	голямата	част	от	населе-
нието	 на	 Република	 Маке-
дония	 не	 е	 съгласно	 да	 се	
променя	 конституцията	 им	
и	не	приема	договореното	с	
Република	Гърция	ново	име	
на	 държавата	 им	 Север-
на	Македония.	 Гласуващите	
против	 доказаха	 още,	 че	
не	 желаят	 да	 правят	 ком-
промиси	 със	 своята	 нацио-
нална	 идентичност	 на	 ма-
кедонци.	 Гласувайки	 с	 „не“	
на	 референдума,	 те	 бойко-
тираха	 и	 договора	 между	
Република	 Гърция	 и	 Репу-
блика	 Македония,	 сключен	
в	Преспа	на	17	май	2018	г.
	 Какво	 следва	 оттук	 на-
татък	 за	 Република	 Маке-
дония?	Както	вече	посочих,	
референдумът	 няма	 юриди-
чески	 последствия,	 защото	
провеждането	 на	 такъв	 ре-
ферендум	 не	 се	 предвижда	
в	сключения	договор	между	
Гърция	 и	 Македония.	 Пра-
вителството	 на	 Зоран	 Заев	
го	 организира	 само	 за	 да	
се	 консултира	 с	 мнението	
на	 македонските	 граждани	
по	 въпросите	 за	 договора	
и	новото	име	на	държавата	
им.	 Затова	 няма	 пречки	 да	
се	 проведе	 задължителната	
процедура	 в	 Македонския	
парламент	 за	 ратификация	

на	 договора	 между	 Репу-
блика	 Гърция	 и	 Република	
Македония	 за	 новото	 име	
Северна	Македония.
	 След	 публикуване	 на	
окончателните	 резултати	
от	 референдума	 минис-
тър-председателят	 Зоран	
Заев	 заяви,	 че	 ще	 внесе	
договора	за	ратификация	в	
Македонския	 парламент	 и	
предложение	 за	 изменение	
Конституцията	на	Република	
Македония.	 За	 изменения	
в	 Конституцията	 трябва	 да	
гласуват	 2/3	 от	 120	 народ-
ни	 представители,	 т.	 е.	 80	
народни	 представители	 +	
1.	 Управляващата	 социал-
демократическа	 партия	 не	
разполага	 с	 такова	 ква-
лифицирано	 мнозинство	 в	
парламента.	 Затова	 минис-
тър-председателят	заяви,	че	
ще	 разговаря	 с	 Христиан	
Мицковски,	 ръководител	
на	 опозиционната	 ВМРО	 –	
ДПМНЕ,	 да	 подкрепят	 ра-
тификацията	на	Договора	в	
Парламента.	Ако	 не	 постиг-
нат	 съгласие,	 ще	 насрочи	
предсрочни	 избори	 в	Репу-
блика	Македония.
	 След	 референдума	 на	
30	 септември	 2018	 г.	 на	 из-
вънредно	заседание	на	опо-
зиционната	 партия	 ВМРО	 –	
ДПМНЕ,	която	има	най-мно-
го	 депутати	 в	 Македонския	
парламент,	 е	 решено	 пар-
тията	 да	 поиска	 оставката	
на	 сегашното	 коалиционно	
правителство	 на	 социалде-
мократа	Зоран	Заев,	защото	
„ВМРО	–	ДПМНЕ	не	призна-
ва	 резултатите	 от	 референ-

дума	и	смятат,	че	Договорът	
от	 Преспа	 е	 политически	
мъртъв“.	 От	 изложеното	
може	 да	 се	 направи	 извод,	
че	 след	 неуспешния	 рефе-
рендум	 Република	 Македо-
ния	най-вероятно	върви	към	
предсрочни	избори	днес.
	 А	 какво	да	очакваме	да	
се	 случи	 утре,	 след	 предс-
рочните	избори	в	Република	
Македония?	Моята	прогноза	
е	 следната.	 Не	 в	 далечно	
бъдеще	 македонските	 граж-
дани	все	пак	ще	приемат	да	
изменят	 своята	 конституция	
и	 ново	 име	 на	 своята	 дър-
жава,	 което	 име	 ще	 бъде	
от	 двете	 думи,	 едната	 от	
които	 непременно	 ще	 бъде	
думата	Македония.	Тогава	 с	
новото	 си	 име	 Република	
Македония	 ще	 бъде	 приета	
в	НАТО	и	Европейския	съюз,	
а	това	ще	направи	възмож-
но	гражданите	на	Република	
България	и	Република	Маке-
дония	 свободно	 да	 преми-
нават	 границата	 между	 тях.	
Това	пък	от	своя	страна	ще	
допринесе	 извънредно	 мно-
го	 за	 разширяване	 на	 сто-
панските	 и	 културни	 връзки	
между	 нашите	 два	 братски	
народа	 –	 българския	 и	 ма-
кедонския.	А	твърдението	на	
д-р	 Борислав	 Цеков,	 пуб-
ликувано	 във	 Фейсбук,	 че	
след	 неуспешния	 референ-
дум	на	30	септември	2018	г.	
единствената	възможност	за	
Скопие	да	влезе	в	ЕС	е	като	
се	 присъедини	 към	 истори-
ческата	си	родина	България,	
трябва	 да	 квалифицираме	
като	смехотворно.

ДоМашни лЮБиМци
7-гоДишно МъЖко ку-
че-пазач	търси	стопанин.	
Сериозно,	добро,	средно	
голямо,	 пазело	 е	 селска	
къща.	 Справки	 на	 тел.	
0887/478-397.	[17,	2]

Търси сЕ
Търси сЕ Ицо	 Радев	 -	
1950	г.,	който	през	1978-
1979	 г.	 е	работил	в	 град	
Грозни.	 За	 Ицо	 се	 знае	
също,	 че	 тогава	 родите-
лите	му	 държали	магазин	
за	 салами.	 Търси	 го	 не-
гов	 приятел	 -	 Максим	 от	
Русия.	 За	 контакт:	 тел.	
0884/969-868.	[11,	9]

Репуáликà Мàкеäония ñлеä референäумà зà името Севернà Мàкеäония



8 29 ноември 2018 г.

 ЦвеТоМира койчева, 
гл. експерТ, дърЖавен 

архив - гаБрово

През	ноември	2018	г.	светът	
отбеляза	100	години	от	края	на	
Първата	 световна	 война	 (1914-
1918	г.).	Първата	в	историята	на	
човечеството	 т.	 нар.	 модерна	
война,	 отнела	 милиони	 човеш-
ки	животи	по	варварски	начин.	

С	 участието	 си	 България	
плаща	 жестока	 цена	 в	 стре-
межа	 си	 за	 национално	 обе-
динение.	 Оръдията	 отдавна	 са	
заглъхнали,	 героите	са	мъртви,	
а	 на	 нас,	 живите,	 техните	 по-
томци,	 се	 пада	 отговорността	
да	 пазим	 паметта	 за	 тях.	 От-
говорност	–	семейна,	родова	и	
национална.		 	 	
	 Като	 част	 от	 пазителите	
на	 Националния	 архивен	 фонд	
Държавен	архив	-	Габрово	съз-
даде	значителен	по	обем	диги-
тален	архив,	 посветен	на	Пър-
вата	 световна	 война,	 където	
документите	 и	 снимките,	 свър-
зани	с	нея,	са	достъпни	от	2014	
година	 чрез	 Информационната	
система	 на	 Държавните	 ар-
хиви	 (http://212.122.187.196:84/
FundSearch.aspx).	

Най-голяма	 част	 в	 него	
представляват	 снимките	 и	 по-
щенските	 картички.	 Те	 съхра-
няват	 образите	 на	 войници	 и	
офицери	 от	 различни	 бойни	
единици:	23-ти	Шипченски	полк	
(в	 който	 са	 служили	 жителите	
на	 Габровско),	 11-та	 Македон-
ска	дивизия	(наследник	на	Ма-
кедоно-одринското	 опълчение),	
10-ти	 Родопски,	 85-ти	 Пехотен,	
от	картечното	отделение	на	35-
ти	Врачански	полкове.	

Снимките	 и	 картичките	 са	
запечатали	моменти	от	войниш-
кото	 ежедневие	 (изграждане	
на	 зимни	 лагери	 в	 Беласица,	
изгледи	от	биваци),	на	позиции,	
както	и	отбелязване	на	българ-
ски	 празници,	 като	 24	май,	 на	
фронта.	 Показват	 германски	
цепелин	в	полет	над	България,	
свален	в	района	на	български-
те	 позиции	 английски	 самолет	
и	 т.	 н.	 Запазени	 са	 снимки	
на	 лекари,	 учители,	 упражня-
ващи	 професията	 си	 в	 Зайчар	
и	Охрид,	архитекти,	както	и	на	
обикновени	 хора,	 участвали	 в	
нея.	

Освен	 в	 изображения,	 па-
метта	 за	 войната	 е	 запазена	
чрез	 спомени	 на	 участниците	
в	 нея:	 „Война”	 и	 „Цветето	 в	
блатото”	от	тревненския	учител	
Богомил	 Даскалов,	 спомени-
те	 на	 габровеца	 Коста	 Йотев,	
както	 и	 в	 писмата,	 изпращани	
от	 фронта.	 Ценен	 исторически	
извор	за	обстановката,	настро-
енията	 и	 преживяванията	 на	
фронта	са	дневниците	на	учас-
тниците.	 В	 габровския	 архив	
това	са	дневниците	на	поручик	

Стефан	 Добрев	 -	 адютант	 на	
артилерийско	 отделение	 при	
7-ми	Артилерийски	 полк,	 подо-
фицер	 Неделчо	 Бенев	 –	 млад-
ши	 подофицер	 в	 4-та	 дружина	
на	23-ти	Шипченски	полк,	и	д-р	
Петър	Недевски	–	началник	на	

отделение	в	9-и	дивизионен	ла-
зарет,	по-късно	началник	на	от-
деление	в	1/8-полска	болница.	

Дневникът	 на	 габровския	
учител	 и	 писател	 Неделчо	 Бе-
нев	 е	 писан	 непосредствено	
на	 фронта,	 като	 авторът	 опис-
ва	 своите	 лични	 впечатления	
от	населените	места,	природни	
забележителности	 и	 др.,	 през	
които	 минава,	 както	 особено-
сти	 на	 местното	 население	 на	
териториите	на	днешна	Сърбия,	
Република	 Македония,	Албания	
и	Гърция.	

Описанието	му	на	кървави-
те	 сражения,	 в	 които	 участва,	
са	 през	 призмата	 на	 едно	 по-
етично	 виждане,	 характерно	 и	
за	неговата	творческа	дейност.	
Ето	 част	 от	 описанието	 му	 на	
освобождаването	 на	Струга	 от	
сръбски	 ръце:	 „29	 ноем,	 1915	
г.....	 На	 присъмване	 противни-
кът,	 уплашен	 от	 бързото	 наше	
настъпление,	напуща	и	послед-
ните	 окопи	 край	 града	 и	 се	
оттегля	 през	 полето,	 по	 Елба-
санското	 шосе,	 из	 албанските	
планини...	 След	 тая	 кървава	

разправа	градът	почва	да	утих-
ва,	 възбудените	 духове	 се	 ук-
ротяват	и	се	насочват	 в	друго	
направление.	Жителите	на	тази	
част	 от	 града,	 без	 изключе-
ние	 българи,	 щом	 угаждат,	 че	
врагът	 е	 пропъден,	 напущат	

своите	скривалища	из	дупки	и	
зимници	 и	 като	 дългогодишни	
затворници	излизат	на	улиците	
със	 заслепени	 очи.	 Те	 гледат	
на	 всичко	 това	 и	 не	 могат	 да	
разберат:	сън	ли	е	или	истина.	
Църковната	 камбана	 внезапно	
процепва	 въздуха	 и	 разлива	
ободрение	 в	 сломените	 духо-
ве.	Първи	 децата	 се	 съвземат,	
наизкачат	на	улиците	и	мощно	
подемат	 победоносно	 „ура“	 на	
войската.	 След	 тях	 наизлизат	
мъже,	 жени,	 девойки,	 които	
благославят	 своите	 спасители,	
прегръщат	ги,	целуват	ги,	носят	
ги	на	ръце	към	своите	домове,	
за	 да	 ги	 нахранят,	 напият,	 да	
облекчат	 тридневните	им	стра-
дания...”.	

Дневникът	на	д-р	Петър	Не-
девски	 започва	 с	 мобилизи-
рането	 на	 12	 септември	 1915	
г.	 и	 завършва	през	 1919	 г.	 –	 с	
подписването	 на	 катастрофал-
ния	 за	 страната	 ни	 Ньойски	
договор,	 част	 от	 Парижката	
мирна	система	от	договори	(за-
ложила	основите	на	следващия	
глобален	военен	конфликт).	Ето	

какво	 пише	 д-р	 Недевски	 на	
последния	 лист	 от	 дневника	
си:	 „...	 На	България	 й	 отнемат	
всички	блага.	Но	ней	й	отнемат	
и	 чисто	 български	 земи,	 насе-
лени	с	чисто	българско	населе-
ние.	България	е	разорена	тери-

торално	 и	 икономически.	 Ней-
ната	съдба	става	много	тежка.	
Бъдещето	й	е	доста	мрачно.	Но	
българския	 народ	 няма	 да	 по-
чине,	той	пак	ще	се	съвземе!”.	

Много	 войници	 и	 офицери	
не	се	завръщат	живи	от	фрон-
та.	Габровската	градска	община	
съставя	списък	на	всички,	заги-
нали	във	войните	за	национал-
но	обединение	 (1912-1918	 г.)	 от	
нашата	община	–	важно	свиде-
телство	 за	 дадените	 жертви	 и	
за	паметта	за	тях	сред	техните	
потомци.	

Много	 важна	 част	 от	 доку-
ментите	 представляват	 и	 свър-
заните	 с	 получените	 отличия:	
списъци	 на	 имащите	 право	 да	
получат	медали	за	участие	във	
войната,	също	изготвени	от	Га-
бровското	 градско	 общинско	
управление,	 както	 и	 самите	
грамоти	 и	 свидетелства,	 запа-
зени	във	фондовете	на	Богомил	
Даскалов	и	Неделчо	Бенев.

Паметта	за	войната,	за	хи-
лядите	жертви,	за	преживените	
страдания	и	жестоки	разочаро-
вания	е	съхранена	и	в	различ-

ни	форми	на	изкуството.	Учас-
тниците	 в	 Първата	 световна	
война	 д-р	 Константин	 Вапцов	
и	 активистът	 на	 БЗНС	 Цанко	
Пундев	 изказват	 преживяното	
в	стихове.	На	фронта	взводни-
ят	командир	Нено	Керков	пише	

сценарий	 за	 оперета	 „Мирова	
война”.	

Най-емблематичен	 се	 оказ-
ва	 маршът	 на	 23-ти	 Шипчен-
ски	 полк,	 чиято	 музика,	 пак	
на	фронта,	композира	габрове-
цът	Михаил	Шекерджиев.	Боен	
марш	на	полка,	той	се	превръ-
ща	 в	 химн	 на	 българската	 ар-
мия	под	името	„Велик	е	нашият	
войник”.	

Още	 на	 фронта	 са	 създа-
дени	и	първите	паметни	места	
–	 военните	 гробища	 на	 бъл-
гарските	 синове.	 Доказват	 го	
снимките	с	гроба	на	кап.	Коза-
рев	и	българското	 военно	 гро-
бище	в	Щип,	братските	могили	
на	 загиналите	 край	 Добрич.	
Няколко	 години	 след	 края	 на	
войната	в	много	градове	и	села	
се	 издигат	 паметници	 -	 най-
устойчиви	белези	за	запазване	
и	отстояване	на	святата	памет	
на	нашите	предци,	загинали	за	
обединението	на	Отечеството.	

В	 дигиталния	 ни	 архив	 се	
намират	 снимки	 на	 Паметника	
на	 загиналите	 във	 войните	 в	
Габрово	 (построен	 по	 инициа-

тива	на	Дружество	„Инвалид”),	
Паметникът	 на	 загиналите	 жи-
тели	 на	 село	 Боженците,	 от	
полагане	 на	 основния	 камък	
на	Паметника	на	загиналите	от	
село	Крамолин.	Цялата	българ-
ска	земя	е	осеяна	с	паметници	
на	загиналите	във	войната.	Па-
метниците	 и	 българските	 во-
енни	 гробища	 на	 териториите	
на	 днешна	 Република	 Македо-
ния,	Гърция,	Сърбия	и	Румъния	
също	 чакат	 своето	 повторно	
издигане	 и	 реабилитиране	 -	
за	 святата	 памет	 на	 загина-
лите	 ни	 предци	 в	 боевете	 при	
Ниш,	 река	 Морава,	 Прищина,	
Каймакчалан,	Червената	стена,	
Криволак,	 Кенали,	 завоя	 на	
река	 Черна,	 Дойран,	Тутракан,	
Кубадин,	 за	 хилядите	 ранени	
и	осакатени,	за	стотиците	оце-
лели	 и	 загинали	 в	 сръбски	 и	
гръцки	плен.	

Всички	 издирени	 и	 диги-
тализирани	 документи,	 съхра-
нявани	 в	 Държавен	 архив	 -	
Габрово,	 свързани	 с	 Първата	
световна	 война,	 са	 достъпни	
за	 четене	 и	 разглеждане	 и	 в	
дигиталната	 колекция	 „Войните	
на	 България	 (1878–1945	 г.)”,	 си-
туирана	 в	 сайта	 на	 Държавна	
агенция	 „Архиви”.	Тук	 са	 вклю-
чени	документи	от	всички	дър-
жавни	 архиви	 в	 България,	 за	
четене	и	издирвания	са	достъп-
ни	 и	 списъците	 на	 загиналите	
в	Първата	световна	война,	 чи-
ито	оригинали	се	съхраняват	в	
Държавния	 военноисторически	
архив	–	Велико	Търново.	

Като	 част	 от	 събитията	 за	
отбелязване	 на	 100-годишнина-
та	е	и	откриването	на	изложба-
та	„Победа	и...	погром,	Величие	
и...	падение”	на	Държавна	аген-
ция	„Архиви”.	Богатият	набор	от	
архивни	 документи	 представя	
българската	армия	и	военачал-
ници,	 епизоди	 от	 войнишкото	
ежедневие,	проследява	разгръ-
щането	 на	 бойните	 действия	 и	
приключването	 на	 войната.	 В	
оригинал	 са	 показани	особено	
ценни	документи:	ратификация-
та	на	Ньойския	договор,	бойния	
дневник	 на	 ген.	 Владимир	 Ва-
зов	и	др.	

Особено	 внимание	 в	 нея	
е	 обърнато	 на	малкия	 човек	 в	
голямата	война	–	на	делниците	
и	 празниците	 на	 обикновения	
човек,	 на	 грижите	 за	 болни	 и	
ранени,	на	съдбата	на	военно-
пленниците.	

Днес	и	сега	ние	сме	наслед-
ници	на	българските	участници	
в	Първата	световна	война	-	над	
100	 хиляди	 загинали,	 десетки	
хиляди	ранени,	пленени	и	оса-
катени.	100	години	по-късно	ние	
предаваме	 паметта	 за	 нашите	
деди	на	нашите	деца.	Предава-
ме	го	с	поклон	пред	паметта	на	
мъртвите,	 защото	 „Прахът	 на	
героите	създава	Отечеството”.

100 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Държàвен àрхив - Гàáрово ñъзäàäе знàчителен по оáем 
äиãитàлен àрхив, поñветен нà Първàтà ñветовнà войнà
Всички издирени и дигитализирани документи, съхранявани в ДА - Габрово, свързани с войната, са достъпни за четене и раз-
глеждане и в дигиталната колекция „Войните на България (1878–1945 г.)”, ситуирана в сайта на Държавна агенция „Архиви”

Откриване паметника на загиналите във войните за национално обединение (1912-1918), жители на с. Боженците, Габровско, 24 май 1924 г.

	 Задругата	 на	 габровските	 сладкари	 и	 тех-
ните	 приятели,	 заедно	 с	Тера	Мол	 и	 Община	
Габрово	ви	каним	на	откриването	на	изложбата	
„Моята	сладка	Коледа“	на	29	ноември	(четвър-
тък)	от	17:30	часа.
	 Празничното	 издание	 е	 своеобразно	 про-
дължение	 на	 „Моето	 сладко	 Габрово“	 –	 уни-
калната,	 станала	 изключително	 популярна	 из-
ложба,	която	през	лятото	ни	показа	Габрово	и	
габровци	чрез	захарната	магия.
	 Коледната	 изложба	 е	 сътворена	 от	 май-
сторските	 ръце	 на	 Мария	 Владимирова-Оз-
тюрк,	Албена	Божидарова,	Йорданка	Тошкова,	
Диана	Петракиева,	Мария	Гечекова,	Нели	Хри-
стова,	 Светла	 Павлова,	 Чочис	 Кейк,	 Дарина	
Карафизиева,	Рени	Цанкова,	Павлина	Колева,	
Анна	Петрова	и	Христина	Николова.
	 За	 осъществяването	 на	 изложбата	 огро-
мна	 заслуга	 имат:	 фирма	 RoCake,	 Художест-
вена	 галерия	 „Христо	 Цокев“	 -	 Габрово,	 До-
мът	 на	 хумора	 и	 сатирата	 и	 Photoplace.Club. 
	 Очакваме	ви!	Вход:	свободен.

Днеñ от 17.30 чàñà 
в Терà мол - “Моятà 
ñлàäкà Колеäà”


