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РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Днес	 Окръжният	 съд	
в	 Габрово	 трябва	 да	 раз-
гледа	 гражданско	 дело	№	
69/2017	 г.,	 образувано	 по	
мотивирано	искане	на	Ко-
мисията	 за	 отнемане	 на	
незаконно	придобито	иму-
щество	 (сега	 Комисия	 за	
противодействие	на	коруп-
цията	и	за	отнемане	на	не-
законно	 придобитото	 иму-
щество.	 Ще	 припомним,	
че	 преди	 години	 тя	 беше	

позната	 под	 името	 Коми-
сията	„Кушлев“).	Днешното	
дело	 е	 против	 три	 физи-
чески	 лица	 от	 Търговище	
-	мъж	и	две	жени,	а	искът	
срещу	 тях	 е	 „за	отнемане	
в	 полза	 на	 държавата	 на	
парични	 суми,	 недвижими	
имоти	и	моторни	превозни	
средства	 -	 имущество	 на	
обща	стойност	1	017	015,88	
лева“,	уточниха	от	съда.
	 Проучването	 на	 „100	
вести“	 успя	 да	 стигне	 до	
първопричината	 за	 тази	

санкция	 -	 конфискация	 в	
полза	на	държавата	зара-
ди	 престъпления	 в	 отра-
съла	 дърводобив.	Тримата	
участници	 в	 това	 дело	 не	
са	от	Габрово,	но	правно-
то	 основание	на	 комисия-
та	се	базира	на	чл.	74,	ал.	
2	 от	 Закона	 за	 отнемане	
в	 полза	 на	 държавата	 на	
незаконно	 придобитото	
имущество	 (отм.):	 „Когато	
в	 имуществото	 е	 включен	
и	 недвижим	 имот,	 искът	
се	 предявява	 в	 окръжния	

съд	по	местонахождението	
на	 имота,	 а	 в	 случаите,	
когато	 в	 имуществото	 са	
включени	 повече	 от	 един	
недвижим	имот	-	по	место-
нахождението	 на	 имота	 с	
най-висока	 данъчна	 оцен-
ка“.	С	други	думи	–	най-ви-
соко	оценен	е	 техен	имот	
в	Габрово.
	 Само	 преди	 два	 дни	
габровският	 Окръжен	 съд	
разгледа	 друго	 подобно	
дело	 по	 иск	 на	 Комисия	
за	противодействие	на	ко-

рупцията	 и	 за	 отнемане	
на	незаконно	придобитото	
имущество.	 На	 15	 януари	
т.	 г.	 бяха	 изслушани	 два-
ма	 свидетели	 и	 две	 вещи	
лица	по	искане	на	комиси-
ята	 против	 три	физически	
лица	от	Габрово	и	 търгов-
ско	 дружество	 със	 седа-
лище	в	Габрово,	с	правно	
основание	 чл.	 74,	 ал.	 1	
от	 Закона	 за	 отнемане	 в	
полза	на	държавата	на	не-
законно	 придобитото	 иму-
щество	 (отм.).	В	този	слу-

чай	 искът	 е	 за	 отнемане	
в	 полза	 на	 държавата	 на	
парични	 суми,	 недвижим	
имот	 и	 моторни	 превозни	
средства	 и	 имущество	 на	
обща	 стойност	 511	 597,72	
лева.
	 Тук	 нещата	 се	 оказа-
ха	 малко	 по-ясни	 –	 има	
осъден	 габровец	 за	 лих-
варство,	 с	 влязла	 в	 сила	
присъда	 в	 края	 на	 2017	
година.	С	нея	подсъдимият	
Д.	 Х.	 Х.	 е	 признат	 за	 ви-
новен,	 че	 е	 „извършвал...		

банкови	сделки	–	като	фи-
зическо	 лице	 предоставял	
кредити...	с	което	получил	
значителни	 неправомерни	
доходи	 под	 формата	 на	
уговорена	 лихва	 по	 пре-
доставените	 кредити...“.	
Тази	 присъда	 е	 повод	
КПКОНПИ	 да	 поиска	 от-
немане	 от	 него	 и	 семей-
ството	 му	 парични	 суми,	
недвижим	имот	и	моторни	
превозни	 средства	 -	 иму-
щество	 на	 обща	 стойност	
511	597,72	лева.

Лихвар и äървîäîáив пîä прицела на „Кушлев”

СтЕфкА БУРмОВА

	 Със	 златен	 медал	 по	 ин-
форматика	 от	 международната	
Жаутиковска	 олимпиада	 по	 ма-
тематика,	информатика	и	физика	
се	завърна	възпитаникът	на	При-
родоматематическата	 гимназия	
„Акад.	Иван	Гюзелев“	в	Габрово,	
единадесетокласникът	 Мартин	
Копчев.	 Основната	 цел	 на	 тази	
надпревара	 е	 популяризиране	
на	 науките	 математика,	 инфор-
матика	и	физика,	както	и	създа-

ване	на	полезни	контакти	между	
учениците	 от	 математическите	
гимназии	по	света.	
	 Жаутиковската	олимпиада	се	
проведе	от	9	до	15	януари	в	сто-
лицата	 на	 Казахстан	 –	 Алмати,	
и	 в	 нея	 участваха	 33	 български	
състезатели	 от	 Софийска	 мате-
матическа	гимназия	„Паисий	Хи-
лендарски“,	 Първа	 частна	 мате-
матическа	гимназия,	Национална	
природоматематическа	 гимназия	
„Акад.	Любомир	Чакалов“,	

продължава на стр. 8

Мартин Кîпчев îт ПМГ ñъñ 
златен меäал îт Казахñтан 

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Четири	 непочистени	
навреме	 комина	 горяха	
само	 в	 Габрово	 и	 само	
в	 разстояние	 на	 16	 часа.	
Останалите	не	ги	броим...
	 Първият	 сигнал	 в	 по-
жарната	 е	 подаден	 малко	
преди	 15	 часа	 на	 15	 яну-
ари.	 Запалил	 се	 комин	 в	
жилищен	 блок	 на	 ул.	 „Зе-
лена	 ливада”	 в	 Габрово.	
Предпоставка	 за	 пожара	
е	 непочистен	 комин,	 съ-
общиха	 вчера	 от	 пожар-
ната,	 откъдето	 изпратили	
четирима	огнеборци	да	се	
справят	с	огъня.
	 Същата	вечер	и	по	съ-
щата	 причина	 горели	 ко-
мини	 в	 жилищни	 блокове	
на	 ул.	 „Д-р	 Петър	 Михов”	
и	 на	 бул.	 „Могильов”	 в	

Габрово.
	 И	при	 трите	случая	от	
пожарната	 допълват,	 че	
се	е	разминало	без	щети.	
Не	 така	 е	 ситуацията	 при	
четвъртия	 пожар,	 сигна-
лът	 за	 който	 е	 получен	 в	
5,21	 часа	 на	 16	 януари.	
Отново	бил	в	блок	на	бул.	
„Могильов“,	 но	 огънят	 на-
хлул	в	стая	от	горящия	над	
нея	 комин.	 И	 отново	 от	
пожарната	 съобщиха,	 че	
предпоставка	 за	 случило-
то	се	е	непочистен	комин.	
И	допълниха:	 „В	комините	
на	 сградата	 не	 трябва	 да	
има	фуги	към	помещенията	
и	те	периодично	(в	зависи-
мост	от	интензивността	на	
ползване,	 но	 не	 по-малко	
от	един	път	годишно)	тряб-
ва	да	бъдат	почиствани	от	
налепи	и	сажди“.

4 кîмина ãîряха в Гаáрîвî 
за пî-малкî îт 16 чаñа

СтЕфкА БУРмОВА

	 Над	 130	 члена	 -	 сим-
патизанти	 и	 приятели	 на	
Общинско	 движение	 „Ру-
софили“	 -	 Севлиево,	 от-
празнуваха	за	пореден	път	
с	 пъстро	 и	 весело	 парти	
руската	 Стара	 Нова	 годи-
на.	Сред	тях	бяха	предста-
вители	на	руската	диаспо-
ра	от	Севлиево	и	Габрово,	
гости	от	София	и	Дряново,	
бардът	 от	 Ловеч	 и	 добър	
приятел	 на	 севлиевските	
русофили	Милен	Тотев,	пи-
сателката	 и	 ръководител	
на	 театър	 „Славянка“	 На-
талия	 Матвеева.	 Събити-
ето	 бе	 организирано	 съв-
местно	 със	 сдружението	
на	 рускоговорящите	 VIVA	
-	 Габрово,	 с	 председа-
тел	 Юлия	 Жданова.	 По	

традиция	 в	 началото	 на	
празничната	 вечер	 Ната-
ша	 Колева	 -	 председател	
на	 местната	 структура	
на	 ОД	 „Русофили“,	 връчи	
благодарствени	 адреси	 и	
малки	 подаръци	 на	 пред-
ставители	 на	 севлиевски	
фирми,	подпомогнали	дей-
ността	 на	 организацията	
през	 календарната	 2018	 г.	
Благодарствен	 адрес	 бе	
връчен	и	на	директора	на	
СУ	 „Васил	 Левски“	 Тома	
Томев.	 Благодарение	 на	
съвместната	работа	между	
ОД	„Русофили“	и	ръковод-
ството	 на	 гимназията,	 в	
най-голямото	 в	 областта	
училище	бе	оборудван	мо-
дерен	 кабинет	 по	 руски	
език	 и	 сформирана	 пара-
лелка	с	интензивно	изуча-
ване	на	руски.				стр. 2

Пъñтрî и веñелî парти за 
руñката Стара Нîва ãîäина

зАРкО гАтЕВ

	 Още	едно	отлично	кла-
сиране	в	„Ски	О	тур“	запи-
са	 габровският	 топ	 състе-
зател	по	ски	ориентиране	
Мартин	Пенчев.	
	 В	третия	кръг	от	прес-
тижната	 европейска	 вери-
га,	 включваща	 пет	 старта	
в	 Австрия	 в	 рамките	 на	
седем	 дни,	 състезателят	
на	 местния	 клуб	 „Узана“	
зае	шесто	място.	
	 Надпреварата	беше	на	
средна	 дистанция.	 Пенчев	
пробяга	трасето	от	5.3	ки-
лометра	 с	 19	 контролни	
точки	 за	 28:19	 минути.	 С	
25:09	победата	грабна	Сер-
гей	 Горланов	 от	 Русия,	 а	
втори	 с	 26:16	 минути	 за-
върши	 другият	 български	
национал										стр. 8

Мартин Пенчев в тîп 6 на 
ñреäна äиñтанция в „Ски О тур”

	 Заместник	 министър-
председателят	 Томислав	
Дончев	 и	 вицепремиерът	
по	 икономическите	 въпро-
си	 на	 Република	 Маке-
дония	 Кочо	 Ангюшев	 ще	
открият	 Българо-македон-
ски	бизнес	форум	днес,	17	
януари,	в	Скопие.		
	 Представители	 на	 над	
50	 български	 компании	 в	
сферата	 на	 миннодобив-
ната	 индустрия,	 строител-
ството,	 транспортната	 ин-
фраструктура	 и	 логистика-
та,	 земеделието	 и	 храни-
телните	 продукти,	 биохра-
ните	 и	 туризма	 ще	 участ-
ват	във	форума.		
 Целта	 на	 инициа-
тивата	 е	 създаване	 на	
благоприятни	 условия	 за	
развитие	на	двустранните	
търговско-икономически	

отношения,	 както	 и	 уста-
новяване	 на	 директните	
контакти	 между	 българ-
ските	и	македонските	де-
лови	среди.
	 В	 делегацията	 на	 за-
местник	 министър-предсе-
дателя	 Томислав	 Дончев	
ще	 бъдат	 заместник-ми-
нистърът	 на	 икономиката	
Александър	 Манолев,	 за-
местник-министърът	 на	 ту-
ризма	 Любен	 Кънчев,	 из-
пълнителният	 директор	 на	
Изпълнителната	 агенция	
за	насърчаване	на	малки-
те	 и	 средните	 предприя-
тия	 Бойко	 Таков,	 както	 и	
кметовете	 на	 Кюстендил,	
Дупница	и	Белица.

Тîмиñлав Дîнчев îткрива 
äнеñ áълãарî-макеäîнñки 
áизнеñ фîрум в Скîпие

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 В	 СУ	 „Отец	 Паисий“	
подготвят	 заявка	 за	 дър-
жавен	 прием	 за	 учебната	
2019/2020	 година.	 В	 нея	 е	
включено	 изучаването	 на	
две	 специалности	 -	 Стро-
ителство	 и	 архитектура	 и	
Графичен	дизайн.
		„В	специалността	„Стро-
ителство	 и	 архитектура“	
учениците	и	сега	изучават	
професията	 строителен	
техник.	 В	 специалността	
„Графичен	 дизайн“	 про-
фесията	 е	 графичен	 ди-
зайнер,	 който	 има	 про-
фесионална	 реализация	 в	
графичното	 оформление	
в	 областта	 на	 рекламата,	
изработване	 на	 етикети,	
опаковки,	 флаери,	 както	
и	 в	 сферата	на	печатните	

издания.
	 В	 момента	 учениците	
все	 още	 изучават	 интери-
орен	 дизайн	 най-вече	 в	
сферата	 на	 обзавеждане-
то.	 Но	 поради	 факта,	 че	
бизнесът	е	заявил	нуждата	
от	 кадри	 за	 графичен	 ди-
зайн,	имаме	такива	заявки	
от	 Общината	 и	 Областна-
та	 администрация,	 искаме	
да	 удовлетворим	 неговите	
искания	 по	 отношение	 на	
кадри	в	областта	на	строи-
телството	и	графичния	ди-
зайн“,	 обясни	 директорът	
на	училището	Грета	Найде-
нова.
	 Предложението	 за	 но-
вата	специалност	се	прави	
до	 Регионалното	 управле-
ние	на	образованието,	ще	
бъде	 съгласувано	 и	 с	 Об-
щина	Габрово.		 стр. 2

Графичен äизайн в
СУ „Отец Паиñий”  

Миналîãîäишният финалиñт „Кîпакаáана” 
тръãна ñ пîáеäа, „БИС Секюрити” пîвеäе 
в най-завързаната ãрупа                    8
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   Безумният каза в сърцето си: Няма Бог!
	 	 	 	 	 Псалми	53:1
	 Кога	 хората	 започват	 да	 смятат,	 че	 отрицанието	
на	Бог	не	е	безумие,	а	е	белег	за	интелектуална	изви-
сеност?	За	висша	разумност?
	 Когато	бяхме	малки,	учителят	ни	каза,	че	Бог	не	
съществува.	Хората	отишли	в	Космоса	и	видели,	 че	
там	няма	никакъв	Бог.	По-късно	осъзнах,	че	учителят	
ни	също	е	бил	вярващ	–	той	е	вярвал,	че	няма	Бог.
	 Наскоро	 прочетох	 една	 мисъл	 –	 ако	 не	 виждаш	
Бог	 в	 цветето,	 няма	 да	 го	 видиш	 и	 сред	 звездите.	
Творението	ясно	говори	за	Създателя.
	 За	Бог	не	е	голям	проблем,	ако	някой	човек	зая-
ви,	че	Бог	не	съществува.
	 Но	за	този	човек	е	голям	проблем,	ако	Бог	заяви,	
че	този	човек	не	съществува.
	 Бог	 вдъхва	жизнено	 дихание	 в	 човека.	И	 когато	
си	поеме	дъх,	животът	се	връща	при	него.
	 „Безумният	каза	в	сърцето	си…“	Защо	безумният	
не	си	го	каза	наум,	а	именно	в	сърцето	си?
	 Умът	е	бойното	поле	на	идеите.	Там	са	подстъпите	
към	крайната	цел	–	сърцето.
	 А	 сърцето	 е	 сияеща	 тронна	 зала	 на	 Бог.	 Или	 е	
мрачна	крепост	на	злото.
	 За	сърцето	няма	среден	път.

Умът е áîйнîтî 
пîле на иäеите

   

 з а п о В Е Д
  № рД-за-8/14.01.2019 г.

 На	основание	чл.	24а,	ал.	1	от	Закона	за	собствеността	и	ползването	на	земеделските	земи	
(ЗСПЗЗ)	и	чл.	47ж,	ал.	1	от	Правилника	за	прилагане	на	Закона	за	собствеността	и	ползването	на	
земеделските	земи	(ППЗСПЗЗ)	и	във	връзка	със	Заповед	№	РД-46-177/26.03.2018	г.	на	министъра	
на	земеделието,	храните	и	горите,	обн.	ДВ.,	бр.	35	от	24.04.2018	г.	и	публикувана	във	вестник		„24	
часа”,	бр.	113	от	27.04.2018	г.

н а р Е Ж Д а М:
 1. Откривам	 процедура	 за	 провеждане	 на	 търг	 (втора	 тръжна	 сесия)	 с	 тайно	 наддаване	 за	
отдаване под аренда	на	свободни	земеделски	земи	от	държавния	поземлен	фонд	(ДПФ)	в	област	
Габрово	за	стопанската 2018-2019 година	за	отглеждане	на	едногодишни	полски	култури	за	срок	
от	5	(пет)	стопански	години	и	за	отглеждане	на	съществуващи	трайни	насаждения	за	срок	от	10	
(десет)	стопански	години.
 2. обект на търга	са	земите	от	ДПФ,	подробно	описани	по	общини,	землища,	имоти,	НТП,	
форма	на	отдаване	(аренда),	срок	за	предоставяне	и	начална	тръжна	цена	в	списък,	който	е	нераз-
делна	част	от	настоящата	заповед.
 3. условия за участие:	В	търга	могат	да	участват	физически	лица,	кооперации,	еднолични	тър-
говци	и	юридически	лица,	регистрирани	по	Търговския	закон,	които	отговарят	на	условията,	посо-
чени	в	чл.	47в,	ал.	1,	т.	1-8	от	ППЗСПЗЗ	за	всички	или	за	отделни	поземлени	имоти	в	землищата,	
описани	в	списъка	по	т.	2.
 4. началната тръжна цена и размер на депозита за участие в търга:	Началната	тръжна	цена	
за	отглеждане	на	едногодишни	полски	култури	е	определена	съгласно	Приложение	№	1-	графа	1,	
а	за	отглеждане	на	съществуващи	трайни	насаждения	-	съгласно	Приложение	№	3	-	към	Заповед	
№	РД-46-177/26.03.2018	г.	на	министъра	на	земеделието,	храните	и	горите.	В	случай,	че	земите	
от	ДПФ	са	поливни,	началната	тръжна	цена	се	коригира	с	коефициент	за	поливност	за	Северна	
България	-	1,2;
	 Размерът	на	депозита	за	участие	в	търга	е	определен	със	Заповед	№	РД-46-177/26.03.2018	г.	
на	министъра	на	земеделието,	храните	и	горите,	както	следва:
	 4.1.	 за	 отглеждане	 на	 едногодишни	 полски	 култури	 –	 20%	от	 определената	 начална	 тръжна	
цена,	умножена	по	площта	на	имота.
	 4.2.	за	отглеждане	на	съществуващи	трайни	насаждения	–	10	лв./дка.
 5. условия за плащане на цената и депозита:
 Плащанията	се	извършват	в	български	лева,	по	банков	път,	по	сметка	на	
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 основание: „Депозит за участие в търг за имот №………….., в землището на ……….”.
 6.  Място и срок за получаване на документите за участие в търга:	Документите	за	участие	
в	търга	се	получават	в	ОД	„Земеделие”-	Габрово,	ул.	„Брянска”	№	30,	ет.	3,	стая		№	1	(деловод-
ство),	всеки	работен	ден	от	9,00	до	17,30	ч.,	в срок, не по-кратък от 15 календарни дни, считано 
от последната дата на публикацията на обявата в местен вестник - до 4 февруари 2019 г. 
включително.
 7. Място и срок за подаване на документи за участие в търга:	Документите	за	участие	в	
търга	се	подават	всеки	работен	ден	в	ОД	„Земеделие”	-	Габрово,	ул.	„Брянска”	№	30,	ет.	3,	стая	
№	1	(деловодство),	от	9,00	до	17.30	часа	в	запечатан	непрозрачен	плик,	адресиран	до	ОД	„Земе-
делие”	-	Габрово	с указанието „Документи за участие в търг“. срок за подаване на документи 
- до 4 февруари 2019 г. включително.		 
  8. Място за получаване на информация за земите от ДпФ - обект на търга:
	 Информация	за	земите	-	обект	на	търга,	е	изложена	в	Областна	дирекция	„Земеделие”	-	Габро-
во,	ул.	„Брянска”	№	30,	ет.	3,	и	всички	oбщински	служби	по	земеделие	на	територията	на	областта	
за	земите	-	обект	на	търга	в	съответната	община,	както	и	на	интернет	страницата	на	ОД	„Земеде-
лие”	-	Габрово: www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo.
 9. Търгът ще се проведе както следва:	Три	дни	след	изтичане	срока	за	подаване	на	офертите	
-	на 8 февруари 2019 г. от 10,00 часа	в	сградата	на	Областна	дирекция	„Земеделие”	-	Габрово,	
ул.	„Брянска”	№	30,	ет.	3,	ст.	2,	задължително в присъствие на кандидатите или упълномощени 
от тях лица. съгласно чл. 47з, ал. 3 от ппзспзз, когато лицето участва в търга чрез пълно-
мощник, представя на комисията в деня на провеждането на търга (тръжната сесия) оригинал 
на нотариално заверено пълномощно. 
 предоставяне на удостоверение за актуална банкова сметка, издадено от съответната 
банка, с указанието „сметка за възстановяване на депозит“, на комисията в деня на провеж-
дането на търга (тръжната сесия) е необходимо с оглед безпрепятственото и своевременно 
възстановяване на внесените депозити, по реда на чл. 47м, ал. 6 и 8 от ппзспзз, от ДапФ-
сДЧр  при оД „земеделие” - гр. габрово.
 10. В	случай,	че	от	няколко	участника	в	търга	е	предложена	една	и	съща	цена	за	даден	имот,	
между	тях	се	провежда	търг	с	явно	наддаване	по	реда	на	чл.	47л	ППЗСПЗЗ,	като	стъпката	за	над-
даване	е	в	размер	на	един	лев	от	предложената	от	кандидатите	цена.	
 11. Сключването на договор за наем или аренда за ползване обявените по този ред земе-
делски земи от ДпФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и 
мерките на общата селскостопанска политика.

саШко сТанЧЕВ /п/ 
Директор на ОД „Земеделие“ - гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на  земеделието, храните  и горите  
Областна дирекция „Земеделие” - Габрово

АНгЕЛ АНгЕЛОВ

	 Стоянка	Иванова	Цончева	
е	 родена	 през	 1879	 година	
в	 град	 Габрово.	Тя	 е	 дъщеря	
на	 Иван	 Колчев	 Калпазанов,	
построил	 първата	 текстилна	
фабрика	 в	 Габрово.	Омъжена	
е	за	д-р	Петър	Цончев	Пенчев	
–	околийски,	болничен	и	учи-
лищен	лекар	в	Габрово.	Автор	
е	 на	 двутомната	 история	 на	
Габрово.	
	 След	 1922	 година	 д-р	 Пе-
тър	 Цончев	 и	 съпругата	 му	
Стоянка	 се	 установяват	 да	
живеят	в	София.	Те	са	едни	от	
щедрите	дарители	на	Габрово.	
През	 1935	 година	 д-р	Цончев	
дарява	 на	Априловска	 гимна-
зия	100	хиляди	лева	за	осно-
ваване	 към	 гимназията	 фонд	
„Бедни	 ученици“.	 Личната	 си	
библиотека	 от	 1500	 тома	 да-
рява	 на	 габровската	 библи-
отека	 „Априлов	 –	 Палаузов“.	
С	 писмо	 от	 8	 март	 1937	 г.	
Стоянка	д-р	Цончева	уведомя-
ва	 директора	 на	 Априловска	
гимназия,	 че	 желае	 да	 дари	
на	 гимназията	 сумата	 от	 250	
000	лева,	намираща	се	в	Ано-
нимно	 акционерно	 дружество	
„Иван	 Колчев	 Калпазанов“	 в	
Габрово.	 Желанието	 й	 е	 с	
тази	 сума	 да	 се	 построи	 на	
габровския	 Соколски	 мана-
стир	 „едно	 здание,	 в	 което	
учениците	 да	 прекарват	 лят-
ната,	пък	и	зимната	ваканция	
на	чист	въздух“.
	 В	 заседанието	 си	 на	 11	
март	1937	г.	Учителският	съвет	
при	Априловска	гимназия	при-
ема	 с	 благодарност	 дарение-
то	 на	 Стоянка	 д-р	 Цончева.	
Тъй	като	дарителите	Марийка	

и	 Марин	 Табакови	 вече	 са	
се	ангажирали	с	постройката	
на	 летовището	 на	 Соколския	
манастир,	 Учителският	 съвет	
моли	Стоянка	д-р	Цончева	да	
промени	предназначението	на	
своето	 дарение.	 С	 дарената	
от	 нея	 сума	 „дом	за	 телесно	
възпитание	 на	 младежта	 в	
гр.	Габрово	при	 гимназията	с	
всички	модерни	приспособле-
ния,	 от	 каквито	 Априловска	
гимназия	се	нуждае	отдавна“.	
Учителският	 съвет	 избира	 и	
комитет,	 който	 да	 осъщест-
ви	 строежа	 на	 сградата,	 с	
председател	 Петър	 Тодоров	
–	 директор	 на	 гимназията,	 и	
Никола	 Кротев	 –	 архитект,	
помощник-кмет	на	Габрово.
	 Директорът	на	Априловска	
гимназия	с	писмо	от	16	март	
1937	година	благодари	на	Сто-
янка	д-р	Цончева	за	голямото	
дарение	 и	 я	 уведомява,	 че	
Учителският	съвет	приема	да-
рението.	 Съобщава	 й	 също,	
че	 въпросът	 със	 строеж	 на	
летовище	вече	е	решен,	зато-
ва	 Учителският	 съвет	 я	 моли	
с	 нейното	 дарение	 да	 се	 по-
строи	в	двора	на	 гимназията	
един	 салон	 за	 телесно	 въз-
питание	със	специално	поме-
щение	в	него	за	археологиче-
ския	музей.	
	 Стоянка	 д-р	 Цончева	 с	
писмо	 от	 19	 март	 1937	 годи-
на	 уведомява	 директора	 на	
Априловска	 гимназия,	 че	 е	
съгласна	с	предложението	на	
Учителския	 съвет	 с	 дарената	
от	нея	сума	вместо	летовище	
на	 Соколския	 манастир	 да	
се	построи	салон	за	 телесно	
възпитание	 в	 двора	 на	Апри-
ловска	гимназия.

140 ãîäини îт рîжäениетî на Стîянка 
Иванîва Öîнчева - äарител îт Гаáрîвî

Графичен äизайн в СУ „Отец Паиñий”
продължава от стр. 1

След	 това	 предложенията	
от	всички	средни	училища	
ще	 бъдат	 разгледани	 от	
Областната	 администра-
ция	и	ще	бъдат	изпратени	
до	МОН.	
	 В	 СУ	 „Отец	 Паисий“	
тече	подготовка	и	за	учас-
тие	 в	 национална	 програ-
ма	за	дейности	по	интере-
си,	 свързани	 с	Наредбата	
за	 приобщаващо	 образо-
вание.	 Те	 се	 организират	
според	желанието	на	 уче-
ниците	 и	 заявление,	 по-
дписано	от	родителя.
	 „Организират	 се	 раз-
лични	 групи	 за	 извън-
класна	 дейност.	 Те	 могат	

да	 бъдат	 ателиета,	 шко-
ли,	 отбори	 и	 други.	 Сред	
учениците	 се	 прави	 ан-
кета	 за	 заявен	 интерес	 в	
различните	области.	Те	са	
природни	 науки,	 дигитал-
ни	 компетентности,	 спорт,	
изкуства.	Групите	ще	бъдат	
формирани	 след	 приключ-
ване	 на	 анкетното	 проуч-
ване.	Учениците	и	ръково-
дителите	на	групи	участват	
по	желание.
	 Има	 заделени	 сред-
ства	 за	 тази	 дейност,	 по	
30	лв.	на	ученик	в	дневна	
форма	на	обучение.	Всяко	
училище	 е	 получило	 тези	
средства	 чрез	 бюджетите	
си.	 88%	 се	 предоставят	

на	 училището,	 а	 12%	 ос-
тават	 в	 първостепенния	
разпоредител.	 В	 рамките	
на	този	бюджет	трябва	да	
организираме	 извънклас-
ните	дейности.	Може	и	да	
не	 участваме,	 но	 съответ-
но	 трябва	 да	 се	 върнат		
средствата.	 Но	 Министер-
ството	 е	 отделило	 такива	
средства,	 престъпление	 е	
да	 не	 ги	 използваме	 за	
удовлетворяване	 потреб-
ностите	 на	 децата	 извън	
задължителната	 учебна	
програма“,	 допълни	 Грета	
Найденова.
	 Подобен	проект	-	„Тво-
ят	 час“,	 се	 реализира	 ус-
пешно	миналата	година.

 продължава от стр. 1
Специален	гост	бе	руската	
певица	Виктория	Куприна,	
която	с	атрактивните	си	и	
емоционални	 изпълнения	
разкри	широтата	на	руска-
та	душа	и	спечели	сърцата	
на	всички	присъстващи.		
	 „В	 програмата	 на	 ве-
черта	 имаше	 за	 всекиго	
по	 нещо	 -	 любопитна	 ин-
формация	 за	 празника,	
поднесена	от	Дед	Мороз	и	
Снегурочка,	 състезателни	
игри,	цигански	танц,	пред-
сказване	 на	 бъдещето	 от	
циганка-гадателка,	 часту-
шки,	 изпълнени	 от	 севли-
евското	трио	„Звън“,	умело	
подготвен	 скеч,	 посветен	

на	 Годината	 на	 свинята,	
новогодишна	 томбола,	
баница	 с	 късмети,	 много	
танци	и	приповдигнато	на-
строение	 -	 разказа	 Ната-
ша	Колева.	-	На	трапезата	
отново	присъстваше	ястие	
от	 руската	 кухня	 -	 „холо-
дец“.	 Поздрав	 към	 севли-
евските	 русофили	 отпра-
ви	 Милен	Тотев.	 Неговите	
красиви	лирични	песни	до-
коснаха	 душата	 и	 просъл-
зиха	дошлите	на	партито.“	
	 Старый	 Новый	 год	 е	
първата	 от	 поредицата	
инициативи,	 с	 които	 ОД	
„Русофили“	 ще	 отбележи	
през	 юли	 своя	 десетгоди-
шен	юбилей.

Пъñтрî и веñелî парти...

мАРтИНА гРУЕВА

Сигурно	мнозина	са	се	
любували	 на	 този	 забе-
лежителен	 природен	 фе-
номен.

В	 ранните	 часове	 на	
21	 януари	2019	 г.	 от	 тери-
торията	 на	 България	 ще	
имаме	 възможността	 да	
наблюдаваме	началото	на	
първото	 за	 тази	 година	
лунно	 затъмнение.	 От	 из-
точните	 части	 на	 Евро-
па	 явлението	 няма	 да	 се	
вижда	 добре	 заради	 из-
гряващото	Слънце.

Продължителността	 на	
затъмнението	 от	 земна-
та	 сянка	 ще	 бъде	 около	
3	 часа,	 а	 продължител-
ността	 само	 на	 пълното	
затъмнение	 ще	 е	 около	
1	час.

През	 пълното	 лунно	
затъмнение	 Луната	 няма	
да	 стане	 невидима.	 Тя	
ще	 е	 червена,	 както	 при	
всички	 пълни	 лунни	 за-
тъмнения.	Това	оцветяване	
се	 дължи	 на	 факта,	 че	
слънчевите	 лъчи	 няма	 да	
я	 достигат	 пряко.	 Вместо	
това	малка	част	от	черве-

ните	 лъчи	 ще	 бъдат	 фил-
трирани	 от	 земната	 ат-
мосфера	 и	 отразени	 към	
Луната.

Характерни	 моменти	
на	 предстоящото	 пълно	
лунно	затъмнение	са:

Първи	контакт	със	сян-
ката:	05:37	ч.

Начало	на	пълното	за-
тъмнение:	06:41	ч.

Момент	 на	 най-голяма	
фаза:	07:11	ч.

Край	 на	 пълното	 за-
тъмнение:	07:41	ч.

Последен	 контакт	 със	
сянката:	08:51	часа.

Лунното	 затъмнение	
ще	е	видимо	и	с	невъоръ-
жено	око,	а	с	помощта	на	
оптически	уреди	ще	могат	
да	 се	 наблюдават	 по-под-
робно	 видимите	 промени	
по	лунния	диск.

Във	 връзка	 с	 пред-
стоящото	 събитие	 Габров-
ската	 астрономическа	 об-
серватория	 обявява	 ден	
на	 „отворени	 врати“	 и	
ще	 приема	 посетители	 от	
05.30	 часа	 на	 21	 януари	
2019	година.

За	 справки	 и	 инфор-
мация		-	тел.		066	808	234.

Пълнî луннî затъмнение и îтвîрени врати в Оáñерватîрията



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 17 януари 2019 г., година XV, брой 3 (3216)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
17 ч * Преп. Антоний Велики (Антоновден). 
Преп. Ахил Изповедник (Тип. с. 184)
18 п * Св. Атанасий и Кирил Александрийски. 
Св. Йоаким, патр. Търновски (Атанасовден) (Тип. с. 
187)
19 с Преп. Макарий Велики. Св. Марк, еп. 
Ефески

20 н U Неделя 12 след Неделя подир Въздвиже-
ние на 10-те прокажени. Преп. Евтимий Велики. Св. 
Евтимий, патриарх Търновски. Мчца Инна. Гл. 1, утр. 
ев. 1, ап. Евр. 13:17-21 (с. 463), лит. ев. Лк 17:12-19
21 п * Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Нео-
фит  
22 в Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски. 
Св. свщмчк Петър, еп. Български. Св. мчк Сионий 
Български
23 с Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски. Св. мчк 
Агатангел. Св. Павлин, еп. Нолански
24 ч Преп. Ксения Римлянка. 
                Блаж. Ксения Петербургска

17 - 24 януари

МИХАИЛ 
ШИНДАРОВ  
ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕтО

Безñюжетна 
иñтîрия
Колко е хубаво,
когато оркестърът 
свири тихо
в Парка за отдих и кул-
тура,
а светлото бъдеще е 
толкова далечно

Андрей Платонов

	 Не,	няма	да	се	получи	
без	уговорки	и	обяснения,	
както	 бих	 желал.	 Всеки	
сюжет	 иска	 въображе-
ние.	 Обаче	 забелязах,	 че	
колкото	 по-настойчиво	 се	
старая	да	надникна	в	све-
та,	за	който	се	опитвам	да	
разкажа,	 толкова	 по-мал-
ко	 въображение	 ми	 ос-
тава.	 Сякаш	 този	 свят	 бе	
устроен	така,	че	в	него	да	
не	може	да	се	случи	нищо	
ново.	 Напротив	 –	 досе-
гашният	 свят	 винаги	 бе	

възлагал	надеждите	си	на	
нещо	ново.	Постепенно	си	
дадох	 сметка,	 че	 все	 пак	
настъпваше	 нещо	 ново	 и	
отдавна	познато.	Това	ста-
ваше	 достатъчно	 неусет-
но,	 за	 да	 не	 разтревожи	
настоящето,	 и	 оставаше	
достатъчно	 непознато	 за	
бъдеще,	 успяващо	 да	 за-
брави	миналото	си.	Ново-
сти	 настъпваха	 постоянно	
и	 ставаха	 все	 по-оскъд-
ни.	 Мечтите	 изместваха	
ставащото,	 но	 остаряваха	
преди	да	се	сбъднат.	Осъ-
ществяваха	 се	 нетърпели-
во	и	безвъзвратно,	без	да	
има	 защо.	 Доверявайки	
се	 на	 себе	 си,	 историята	
приключваше.	 Прогресът	
отменяше	 себе	 си,	 без	
изгледи	 да	 свърши.	 Той	
правеше	 безпредметно	
предстоящото,	 а	 въобра-
жението	 превръщаше	 в	
частна	 практика.	 На	 не-
сръчни	 разказвачи	 като	
мен	добре	уреденият	свят	
не	оставяше	голям	избор.	
Можех	 да	 се	 придържам	
по-близо	до	случки,	които	
едва	 ли	 го	 заслужават,	
или	 да	 ги	 превърна	 във	
вълнуващи	 събития,	 кое-
то	 едва	 ли	 заслужавам.	
Аз	 предпочетох	 първото.	

Лаконичността	 също	 ми	
се	 стори	 уместна,	 когато	
няма	какво	толкова	да	се	
каже.	 Нека	 духът	 на	 реа-
лизма	 извини	 бедния	 ми	
сюжет.

* * *
	 Живели	 за	 в	 бъдеще	
енергична	 афроамерикан-
ка	 и	 кротката	 й	 съпруга.	
Живели	 задружно	 и	 не-
традиционно.	 Били	 дори	
щастливи	според	собстве-
ните	си	представи.	Радва-
ли	 се	 с	 мускулна	 радост	
и	 без	 следи	 от	 благодар-
ност.	Както	съществували,	
неусетно	 постигнали	 себе	
си	–	а	повече	не	си	пред-
ставяли.	 Само	 едно	 по-
мрачавало	 семейното	 им	
щастие	–	нямали	си	детен-
це.	 Когато	 позастарели,	
хвърлили	 спестяванията	
си	 в	 луксозно	момиченце	
с	 висок	 коефициент	 на	
интелигентност	и	подходя-
ща	зодия	–	последна	дума	
на	 вегетативните	 техно-
логии.	 В	 началото	 всичко	
вървяло	 добре	 –	 детето	
се	 социализирало	 и	 вече	
забравяло	 произхода	 си.	
Но	 с	 течение	 на	 времето	
станало	 явно,	 че	 нещо	 в	
хороскопа	 му	 може	 би	 е	

объркано	 –	 започнало	 да	
се	 заглежда	 по	 момчен-
ца.	 От	 време	 на	 време	
му	хрумвало,	че	разликата	
между	 мъжете	 и	 жените	
не	 е	 предназначена,	 за	
да	 има	 мъжки	 и	 женски	
семейства.	За	жалост,	 га-
ранцията	 на	 момиченцето	
била	 изтекла.	 Родителите	
уважавали	 неговия	 сексу-
ален	 избор,	 макар	 да	 им	
било	мъчно,	че	е	в	разрез	
със	 семейните	 традиции.	
Само	му	припомнили	тра-
гедиите	на	безброй	разно-
полови	двойки,	които	биха	
могли	да	бъдат	избегнати,	
ако	 извратените	 бракове	
бяха	 забранени	 навреме.	
Обяснили	 на	 девойчето,	
че	ако	не	се	съобразява	с	
обществото	и	продължава	
да	 се	 отдава	 на	 противо-
естествените	 си	 капризи,	
рискува	да	роди	деца	и	да	
опропасти	живота	си.	Оп-
равдания	 като	 „Така	 съм	
родена“	 и	 „Имам	 право	
на	 сексуална	 ориентация“	
едва	ли	биха	помогнали	и	
след	толкова	грижи	детето	
би	 могло	 да	 попадне	 в	
някой	 от	 резерватите	 за	
хетеросексуални.	 Не	 бива	
да	 се	 остава	 с	 впечатле-
ние,	че	в	случая	властите	

биха	 проявили	 нещо	 като	
избирателна	враждебност.	
Те	просто	биха	си	свърши-
ли	работата	така,	както	би	
трябвало	да	я	вършат	ви-
наги,	 т.	 е.	 –	 както	 правят	
много	 рядко.	 И	 тяхното	
усърдие	не	би	било	лише-
но	от	основания.	Обидата,	
която	извратените	нанасят	
на	околните,	не	е	свърза-
на	 непременно	 с	 тяхната	
агресивност,	 а	 с	 безочие-
то	им	да	съществуват.
	 Момиченцето,	 както	
казахме,	 било	 интелигент-
но.	 То	 тутакси	 схванало,	
че	бъдещето	е	вече	настъ-
пило.	 Спомнило	 си	 какво	
го	 учели	 в	 училище	 –	 че	
миналото	 е	 минало.	 От-
резвено	 от	 дълбочината	
на	тази	констатация,	то	се	
вслушало	 в	 напътствията	
на	 майките	 си	 и	 обеща-
ло	 да	 изостави	 сексуал-
ните	 си	 авантюри,	 докато	
не	 съзрее	 за	 нормално	
еднополово	 съжителство.	
Нататък	 не	 станало	 нищо	
особено.	 Трите	 заживели	
отново	 безметежно,	 за-
дружно	и	вече	традицион-
но	 –	 без	 да	 се	 намесват	
в	 съвместния	 си	 живот	 и	
без	да	бъдат	обезпокоява-
ни	от	него.

наЦионалЕн конкурс „ВЪзкрЕсЕниЕ ХрисТоВо” - 2019	
пo решение на св. синод на БпЦ-Бп, прот. № 21 от 12 

декември 2018 г., синодалният културно-просветен отдел 
обявява: наЦионалЕн конкурс „ВЪзкрЕсЕниЕ ХрисТоВо” 
- 2019 в следните категории: изоБразиТЕлно изкусТВо; 

лиТЕраТура (поЕзиЯ и проза) ФоТограФиЯ
В	Конкурса	могат	 да	 се	 включат	 деца	 от	 3-та	 и	4-та	 група	 на	
детските	градини	и	ученици	от	1-ви	до	12-ти	клас.
Творбите	трябва	да	са	посветени	на	православния	християнски	
празник	Възкресение	Христово	–	Пасха.
КРАЕН	СРОК	ЗА	ИЗПРАЩАНЕ	НА	КОНКУРСНИТЕ	ТВОРБИ:	6	АПРИЛ	
2019	г.	(СЪБОТА)	-	BАЖИ	ДАТАТА	НА	ПОЩЕНСКОТО	КЛЕЙМО.
Адрес	за	изпращане	на	конкурсните	творби:
ПЕНКА	ХРИСТОВА	СВ.	СИНОД	на	БПЦ-БП,	КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН	
ОТДЕЛ	ЗА	НАЦИОНАЛНИЯ	КОНКУРС	„ВЪЗКРЕСЕНИЕ	ХРИСТОВО”
УЛ.	„ОБОРИЩЕ”	№	4	1000	СОФИЯ		БЪЛГАРИЯ
Email:	skpotdel@bg-patriarshia.bg	(само	за	литературните	творби)
Всяка	творба	задължително	трябва	да	съдържа	следната	инфор-
мация:	 B	 десния	 ъгъл	 на	 гърба	 на	 творбата	 да	 бъде	 написано	
четливо:	-	Заглавие	на	творбата;	-	Трите	имена	на	автора;	-	Въз-
раст,	 група/клас;	 -	 Град	/	село,	област,	училище	/	ОДК	/	ено-
рийско	училище	/	клуб;	-	Адрес	и	телефон	за	връзка	с	участника	
или	неговия	родител;	Името	на	преподавателя	/	ръководителя	и	
негов	телефон	за	връзка.
В	конкурсния	Статут	се	съдържат	всички	условия	и	насоки,	които	
са	задължителни	за	участниците	и	които	ще	подпомогнат	тяхната	
подготовка	в	избраните	от	тях	категории.
Имената	на	НАГРАДЕНИТЕ	УЧАСТНИЦИ	С	ПРОТОКОЛА	НА	ЖУРИТО	
ОТ	СЪОТВЕТНИЯ	РАЗДЕЛ	ще	бъдат	качени	на	24.04.2019	г.	(Ве-
лика	сряда)	на	Официалния	сайт	на	СВ.	СИНОД	НА	БПЦ,	Раздел	
НОВИНИ:	http://bg-patriarshia.bg/news.php	.

БъЛгАРСкА пАтРИАРшИя
	 Представители	 на	 БПЦ	
взеха	участие	в	международ-
на	конференция	в	Яш,	Румъ-
ния.		 По	решение	на	Св.	
Синод	БПЦ-БП	Негово	Висо-
копреосвещенство	 Видински-
ят	 митрополит	 Даниил	 взе	
участие	в	международна	пра-
вославна	богословска	конфе-
ренция,	 която	 се	 проведе	 в	
град	Яш,	Румъния,	в	периода	
9-12	януари	2019	година.
	 Конференцията	бе	откри-
та	 с	 молитва	 в	 Катедралния	
храм	 на	 град	 Яш,	 където	 се	
покоят	и	мощите	на	Св.	Пет-
ка	Търновска,	а	встъпителна-
та	 церемония	 се	 проведе	 в	
театъра	 в	 града.	 Събитието	
бе	 определено	 като	 едно	 от	

най-значимите	 в	 сферата	 на	
богословието	 и	 бе	 органи-
зирано	 от	 Международната	
асоциация	 на	 православни-
те	 богослови.	 Във	 форума	
участие	 взеха	 повече	 от	 300	
учени	от	над	30	държави.	Те-
мите,	 които	 бяха	 дискутира-
ни,	бяха	посветени	на	догма-
тиката,	 църковната	 история,	
литургиката	и	др.
	 Румънският	патриарх	Да-
ниил	 се	 обърна	 с	 послание,	
в	което	каза,	че	„в	съвремен-
ното	 общество,	 характеризи-
ращо	 се	 с	 подчертана	 секу-
ларизация,	 обновяването	 на	
сегашното	православно	бого-
словие	 е	 все	 по-необходимо	
чрез	 представяне	 на	 дълбо-
ката	 връзка	 между	 истините	

на	вярата,	литургичния	живот	
и	тайнствата	на	Църквата“.
	 Негово	 Светейшество	
Българският	 патриарх	 Нео-
фит	 също	 отправи	 послание	
към	участниците	в	конферен-
цията.	 В	 него	 казва:	 „Ра-
достни	 сме	 в	 първите	 дни	
на	 новолетието	 да	 привет-
стваме	началото	на	работата	
на	 още	 една	 международна	
асоциация	 на	 православни-
те	богослови,	която	обещава	
да	 се	 разгърне	 до	 истинско	
всеправославно	 богословско	
представителство	 на	 всич-
ки,	 които	 са	 ангажирани	 с	
православното	 богослов-
ско	 свидетелство	 в	 съвре-
менния	 свят,	 обединявайки	
усилията	на	изследователите	

на	 необятната	 Апостолска	 и	
Светоотеческа	 традиция	 на	
православното	 богословие,	
и	 да	 даде	 своя	 принос	 към	
мисията	 на	 Църквата	 в	 съ-
временния	свят.	Знак	и	залог	
за	 това	 е	 още	 изборът	 на	
темата	на	вашата	Встъпител-
на	 конференция,	 която	 за-

кономерно	 и	 справедливо	 е	
съсредоточена	върху	пробле-
мите	 на	 всеправославното	
единство“.	Конференцията	за-
върши	с	отслужването	на	Св.	
Божествена	литургия	от	Мол-
довския	митрополит	Теофан	и	
Александър	 -	 митрополит	 на	
Толедо	и	Далас.

БъЛгАРСкА 
пАтРИАРшИя

	 Негово	 Светейшество	
патриарх	Неофит	се	срещ-
на	с	Арабския	дипломати-
чески	корпус.
	 За	 поредна	 година	
представителите	 на	 араб-
ските	дипломатически	ми-
сии	у	нас	заедно	посетиха	
Негово	Светейшество	Бъл-
гарския	 патриарх	 Неофит.	
Посланиците	 на	 Палести-
на,	 Йемен,	 Судан,	 Маро-
ко,	 Алжир,	 Либия,	 Сирия,	

Ливан,	 представителят	
на	 посланика	 на	 Катар	
и	 представителят	 на	 по-
сланика	 на	 Египет	 поз-
дравиха	 патриарх	 Неофит	
за	 Рождество	 Христово	 и	
за	 настъпилата	 нова	 2019	
година.
	 Превърналата	 се	 в	
традиционна	среща	на	ди-
пломатите	 с	 предстояте-
ля	 на	 Българската	 право-
славна	църква	е	израз	на	
уважение	и	добро	отноше-
ние	 както	 към	 Българска-
та	 православна	 църква,	

така	 и	 към	 България	 и	
българския	народ.	
	 „Християните	 от	 Из-
тока	 са	 част	 от	 Изтока”,	
сподели	Негово	Превъзхо-
дителство	 Ахмед	 Ал	 Мад-
бух,	 посланик	 на	 Палес-
тина	 и	 доайен	 на	 дипло-
матическия	 корпус	 у	 нас.	
Той	 допълни,	 че	 се	 на-
дява	 подобна	 инициатива	
да	продължи	и	в	бъдеще.	
От	 своя	 страна	 патриарх	
Неофит	благодари	за	ока-
заната	 чест	 и	 допълни,	
че	 подобни	 инициативи	

съдействат	 за	 мирното	
съществуване	 и	 са	 толко-
ва	необходими	в	днешния	
свят.	 „Стараем	 се	 да	 бъ-
дем	в	мир	с	всички	хора.	
Неслучайно	Изтокът	е	по-
читан	и	като	богатство	на	
духовния	живот“,	каза	още	
Светейшият	патриарх.
	 На	 срещата	 присъст-
ваха	 Мелнишкият	 епис-
коп	 Герасим	 -	 главен	 се-
кретар	 на	 Светия	 Синод,	
Белоградчишки	 епископ	
Поликарп	 -	 викарий	 на	
Софийския	 митрополит,	
архимандрит	 Василий	 -	
протосингел	на	Софийска	

св.	митрополия,	ик.	Нико-
лай	 Георгиев	 -	 началник	
на	 Отдел	 „Връзки	 с	 об-
ществеността“	при	Светия	
Синод.
	 От	 съветника	 на	 по-
солството	на	Египет	у	нас	
г-жа	Маяда	Ессам	Негово	
Светейшество	 получи	 и	
поздравления	както	от	жи-
телите	на	страната,	така	и	
от	Коптската	църква.	При-
емът	 завърши	с	надежда-
та	 срещите	 да	 продължат	
и	 в	 следващите	 години,	
защото	подобни	инициати-
ви	са	израз	на	желанието	
добрите	взаимоотношения	
да	се	закрепват.

Неãîвî Светейшеñтвî патриарх Неîфит ñе 
ñрещна ñ Араáñкия äиплîматичеñки кîрпуñ

Межäунарîäна кîнференция в Яш, Румъния
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мНЕНИя НА СВ. фИЛАРЕт 
(ДРОзДОВ), мОСкОВСкИ 

мИтРОпОЛИт, пО 
АктУАЛНИ ВъпРОСИ От 
цъРкОВНО-ОБщЕСтВЕН 

хАРАктЕР

 Св.	Филарет,	Москов-
ски	 митрополит	 (†	 1867	
г.),	 е	 един	 от	 знамени-
тите	 архиереи	 не	 само	
на	 Руската	 православна	
църква,	 но	 и	 на	 цялото	
Православие.	 Надарен	
от	 Бога	 с	 големи	 спо-
собности,	 той	 придобил	
обширни	познания	почти	
във	 всички	 области	 на	
човешката	 култура.	 Бил	
силно	волева	натура.	Не	
само	 за	 времето	 си,	 но	
и	 днес	 още	 респектира	
с	 авторитетните	 си	 мне-
ния	по	много	въпроси	от	
църковно-обществен	 ха-
рактер,	 които	 вълнували	
руското	общество,	а	има-
ли	 влияние	 и	 в	 чужби-
на.	 Авторитетен	 бил	 Св.	
Филарет	 и	 в	 областта	
на	 библеистиката,	 и	 по	
каноническите	 въпроси,	
по	които	мненията	му	се	
отличават	 с	 голяма	 еру-
диция.
	 Интересна	 е	 негова-
та	 препоръка:	 „Неизмен-
ността	 на	 същественото	
да	 се	 запази	 от	 някои	
снизхождения	 в	 допус-
тимото”.	 Тази	 мисъл	 Св.	
Филарет	 вложил	 в	 със-
тавеното	 от	 него	 през	
1866	 г.	 проектопослание	
по	въпроса	за	самостой-
ността	 на	 Румънската	
църква.	 „Без	 съмнение,	
Светейший	Владико	–	пи-
сал	 той	на	Константино-

полския	 патриарх,	 –	 не	
се	 е	 изтощила	 Вашата	
отеческа	любов	към	Вла-
хо-Молдавската	църква	и	
към	 чедата	 й.	 Не	ще	 ли	
се	 намери	 средство	 да	
ободрите	 чрез	 слово	 на	
любов	 и	 твърди	 убежде-
ния	в	църковната	правда,	
да	утвърдите	колебаещи-
те	 се,	 да	 обърнете	 де-
лата	 в	 мирни	 сношения	
и	 неизменността	 на	 съ-
щественото	да	се	запази	
от	някои	снизхождения	в	
допустимито?”	 (Собрание	
мнений	 и	 отзывов	 Мит-
роп.	 Филарета,	 т.	 5,	 с.	
808).
	 По-пълен,	 дори	 об-

стоен	 възглед	 по	 този	
въпрос	 Св.	 Филарет	 е	
изразил	 в	 мнението	 си	
за	 отношенията	 между	
Константинополския	 па-
триарх	 и	 Българската	
църква	през	1861	година.	
„На	Светейшия	патриарх	
–	писал	той	по	този	слу-
чай	–	се	приписват	след-
ните	 думи:	 „Ако	 дори	
всички	 българи	 бяха	 по-
искали	 да	 преминат	 в	
католичество,	 то	 аз	 по-
скоро	 бих	 се	 съгласил	
да	допусна	 това	послед-
ното,	отколкото	да	изме-
ня	 „нещо	 във	 вековните	
предания	на	Църквата”,	т.	
е.	 да	 дам	 самостойност	

на	 българския	 архиепис-
коп	 в	 управлението	 на	
Българската	 църква”.	 Но	
Негово	 Светейшество,	
мисля,	 няма	 да	 отрече,	
че	 в	 Църквата	 има	 как-
то	 предания	 неизменни,	
така	 и	 предразположени	
към	 изменение.	 Да	 се	
спрем	 на	 близкия	 нам	
пример.	 Преди	 бил	 все-
русийски	митрополит,	по-
сле	 –	 патриарх,	 а	 след	
него	–	Синод	(от	времето	
на	 император	 Петър	 Ве-
лики	 до	 Октомврийска-
та	 революция	 начело	 на	
РПЦ	 стои	 не	 патриарх,	
а	 колективният	 орган	
синод,	 т.	 е.	 в	 периода	
1721-1917	 г.	 –	 бел.	 ред.).	
Източната	 църква	 одо-
брявала	 всичко	 това,	 не	
намирайки	 в	 него	 нещо,	
заслужаващо	 порица-
ние	 поради	 изменение	
на	 вековните	 предания.	
В	 числото	 на	 вековните	
предания	било	и	това,	че	
руският	 митрополит	 от-
части	 бил	 в	 зависимост	
от	 Константинополския	
патриарх,	 но	 в	 руските	
епархии	 той	 действал	 с	
пълна	власт.	Защо	да	не	
направите	нещо	подобно	
на	 това	 вековно	 преда-
ние	 и	 за	 българите?	 На	
какво	се	решава	Светей-
шият	 патриарх?	 На	 това	
ли,	 че	 като	 се	 престави	
при	Господ,	той	не	може	
да	каже:	„Ето	ме	мене	и	
децата	ми	–	българите”,	а	
ще	може	 да	 каже	 само:	
„Ето	 ме	 мене	 и	 веков-
ните	 предания	 на	 думи	
или	 на	 книга,	 а	 децата	
българи	 на	 Запад	 се	 от-

делиха	и	аз	реших	да	ги	
загубя	 за	 Църквата,	 за	
да	запазя	вековните	пре-
дания	на	думи”?	Господи,	
запази	 възможността	 на	
православния	 патриарх	
да	 рече	 пред	Тебе:	 „Ето	
ме	 мене	 и	 децата	 ми	
–	 православните	 бълга-
ри”	 (Собрание	 мнений	
Митрополита	 Филарета	
по	 делам	 Православной	
церви	на	Востоке,	т.	6,	с.	
299-300).
	 В	 църковната	 прак-
тика,	 както	 е	 известно,	
понякога,	 по	 силата	 на	
някакви	 извънредни	 об-
стоятелства,	 се	 допуска	
отстъпление	 от	 някои	
общи,	 в	 далечно	 време	
действали	 норми	 или	
правила	 по	 отношение	
на	някой	член	от	църков-
ното	 общество.	 В	 цър-
ковното	 право	 такива	
изключения	 от	 действа-
щите	 норми	 се	 наричат	
диспенсации.
	 Своето	 мнение	 по	
този	въпрос	Св.	Филатет	
изразил	 по	 повод	 прие-
мането	 на	 българо-униат-
ския	 архиепископ	 Йосиф	
(Соколски)	в	1862	 година	
от	 Руската	 православ-
на	 църква	 в	 архиепис-
копския	 му	 сан.	 Неща-
та	имали	следния	вид.	В	
началото	 на	 шестдесетте	
години,	в	периода	на	на-
чеващата	 се	 гръцко-бъл-
гарска	разпра,	в	числото	
на	отклонилите	се	в	уния	
български	 клирици	бил	и	
архимандрит	 Йосиф.	 Той	
бил	 посветен	 за	 архие-
пископ	на	всички	българи	
от	 папа	 Пий	 IX	 в	 Рим.	

Скоро	обаче,	 разкаял	 се	
за	 своето	 отстъпничест-
во,	той	избягал	в	Русия.	В	
Руската	 църква	 бил	 пов-
дигнат	 въпросът:	 как	 да	
го	 приемат	 –	 да	 го	 при-
знаят	 ли	 в	 епископския	
му	 сан?	 По	 този	 въпрос	
Руският	Св.	Синод	открил	
преписка	 с	 Константино-
полския	 патриарх	 чрез	
архимандрит	Антоний	(Ка-
пустин),	 намиращ	се	при	
руската	мисия	в	Констан-
тинопол.	 Руската	 църква	
била	 склонна	 да	 окаже	
снизхождение	 към	 раз-
каялия	 се	 Йосиф	 –	 да	
признае	 епископския	 му	
сан.	 Константинополски-
ят	 патриарх	 обаче	 бил	
против.	 Защото	 патри-
аршията,	 като	 не	 при-
знава	 дори	 тайнството	
Кръщение,	 извършено	
от	 латински	 свещеници,	
не	 може	 да	 признае	 и	
тайнството	 Свещенство	
у	 тях.	 Архимандрит	 	 Ан-
тоний	 при	 разговор	 по	
този	въпрос	с	патриарха	
посочил	 пример,	 кога-
то	 Константинополската	
йерархия	 приела	 в	 об-
щение	 двама	 мелхитски	
свещеници	без	повторно	
извършване	 над	 тях	 на	
Кръщението	 и	 Ръкополо-
жението,	 с	 което	 се	 из-
разявало	 признание	 на	
действителността	на	тези	
тайнства	 у	 латиняните	
(Собрание	 мнений,	 т.	 6,	
с.	 331).	 Патриархът,	 без	
да	 се	отказва	от	 своето	
мнение,	 признал	 постъп-
ката	 с	 мелхитските	 све-
щеници	за	изключителна,	
допусната	 от	 Църквата	

„заради	 икономѝя”,	 т.	 е.	
по	 снизхдително	 разпо-
реждане,	 отчасти	 откло-
няващо	се	от	 строгостта	
на	общите	църковни	пра-
вила	за	отстраняване	на	
вреда	или	съхраняване	и	
увеличаване	 на	 благата	
на	Църквата.	По	този	по-
вод	 Св.	 Филарет	 писал:	
„В	този	отзив	на	патриар-
ха	това	е	доброто,	че	той	
не	 отрича	 възможността,	
по	 особени	 причини,	 да	
признае	 латинското	 кръ-
щение	и	ръкоположение...	
и	 ако	 с	 мелхитите	 е	 по-
стъпено	„по	икономѝя”,	то	
не	 трябва	 ли	 и	 с	Йосиф	
да	се	постъпи	точно	така	
–	 „по	 икономѝя”?	 (Пак	
там,	с.	331).
	 Това	 са	 случаите,	
разкриващи	 широката	
душа	 и	 перспективните	
разбирания	на	Св.	Фила-
рет	 (Дроздов),	 Москов-
ски	 митрополит,	 който	
живо	 се	 е	 интересувал	
от	 съдбата	 и	 на	 българ-
ското	 църковно	 дело.	 А	
какво	 ли	 би	 било	 мне-
нието	му	днес,	152	 годи-
ни	от	блажената	му	кон-
чина,	 относно	 сегашния	
църковен	 конфликт	 меж-
ду	 Константинополския	
патриарх	и	Московския	и	
на	цяла	Русия	патриарх?	
Защото	 те	 го	 предизви-
каха,	 а	 сега	 останалите	
12	 поместни	 православ-
ни	църкви,	без	да	е	иска-
но	 тяхното	 предварител-
но	 мнение,	 се	 въвличат	
и	призовават	писмено	да	
вземат	страна.
	 Да	 имаме	 молитвите	
на	Св.	Филарет!

СИЛУАН	 (МУСА),	 МИТ-
РОПОЛИТ	 НА	 БИБЛОС,	
АЛ-БАТРУН	 И	 ПЛАНИНА	
ЛИВАН	
	 При	 благославянето	
на	 Новата	 година	 ние	
отново	 и	 на	 много	 мес-
та	 чухме	 думите,	 с	 кои-
то	 изразяваме	 нашата	
радост	 като	 вярващи	 и	
като	 общност,	 живееща	
чрез	 нашия	 Спасител:	
„Слава	 на	 Твоята	 бла-
гост,	 слава	 на	 Твоето	
милосърдие,	 слава	 на	
Твоето	 снизхождение,	 о,	
Ти,	 Който	 си	 единствен	
Човеколюбец[1]“.
	 Несъмнено	 съзерца-
ването	 на	 Божието	 до-
мостроителство	 изпълва	
сърцето	на	човека	с	ис-
тинска	 радост.	 Песнопи-
сецът	 подчертава	 това	
чрез	 повторението	 на	
думата	 слава,	 с	 която	
ние	величаем	Бога	и	коя-
то	присъства	във	всички	
наши	молитви	и	богослу-
жения.
	 Започваме	 беседата,	
като	обръщаме	внимание	
на	 Божията	 благост,	 за-
щото	тя	е	твърдата	осно-
ва	на	нашата	вяра.	Като	
отдаваме	 слава	 на	 Бога	
за	Неговата	благост,	ние	
изповядваме,	 че	 Негова-
та	 любов	 е	 абсолютно	
благо,	 както	 Неговата	
справедливост	 и	 воля.	
От	 това	 следва,	 че	 ние	

признаваме	 относител-
ността	на	нашата	любов,	
справедливост	 и	 воля	
от	гледна	точка	на	това,	
което	е	добро	и	полезно,	
както	и	че	сме	готови	да	
заменим	 нашата	 относи-

телна	 благост	 с	 Божия-
та	 абсолютна	 благост	 и	
Неговата	добра	воля	 -	с	
нашата	 воля;	 и	 няма	 да	
се	стремим	да	подчиним	
Божията	воля	на	нашите	
желания,	 похоти,	 миро-

глед	и	схващания.
	 Чрез	Божията	благост	
ние	 разбираме	 нашата	
ограниченост	 във	 всич-
ки	 сфери	 на	 живота	 и	
измолваме	Божията	бла-
гост,	без	да	се	пазарим,	
без	да	роптаем,	леним	и	
бунтуваме,	 но	 я	 приема-
ме	 с	 радост	 и	 духовна	
топлота.
	 След	това	в	молитва-
та	се	говори	за	Божието	
милосърдие	като	практи-
чески	 израз	 на	 Божията	
благост	 в	 реалността	 на	
нашия	 човешки	 живот	 и	
по-специално	 в	 конте-
кста	 на	 	 въплъщението	
на	Единородния	Син.	Ко-
гато	 сравним	 собствена-
та	си	благост	с	Божията,	
ще	 се	 разкрие	 нашата	
голота,	 нашата	 изкриве-
ност	 и	 ще	 стане	 явно	
нашето	 отклонение	 от	
истинското	 добро.	 Пред	
това	искрено	и	чисто	ог-
ледало	 ние	 разбираме	
как	Господ	ни	е	обикнал,	
без	 да	 сме	 достойни	 за	
Него,	 още	 преди	 да	 се	
помолим	 или	 да	 се	 ус-
тремим	 към	 Него.	 Ние	
измолихме,	докато	бяхме	
все	 още	 мъртви,	Той	 да	
ни	 оживотвори	 и	 напра-
ви	 наследници	 на	 бла-
годатта	 Му,	 на	 Неговия	
Свети	 Дух.	 Неизбежно	
е	 човек	 да	 не	 осъзнае	
своята	 отдалеченост	 от	

Бога	 и	 отсъствието	 на	
добро	 (според	 Божията	
мярка)	 в	 себе	 си.	Човек	
не	може	 да	 осъзнае	 до-
брите	 Божии	 намерения	
за	 себе	 си,	 докато	 стои	
в	 очакване	 на	 различно	
добро,	което	той	сам	си	
е	 измислил,	 или	 очаква	
то	 да	 дойде	 от	 някой	
друг,	освен	от	Бога.
	 А	 Божието	 снизхож-
дение	 ни	 се	 разкрива,	
когато	 сме	 изпитали	Бо-
жията	 благост	 и	 сме	 се	
докоснали	 до	 Неговото	
милосърдие	 към	 нас.	
Снизхождението	 е	 пътят	
на	 Иисус	 към	 осъщест-
вяване	 на	 Божия	 план	
за	нашето	спасение.	Той	
снизходи,	когато	се	въп-
лъти,	роди	се	в	ясли,	из-
бяга	в	Египет	и	се	кръсти	
в	 река	 Йордан	 в	 кон-
текста	 на	 едно	 идване,	
което	 Го	 беше	 довело	
до	 това	 -	 да	 умре	 за-
ради	 нас	 и	 да	 слезе	 в	
ада.	 Това	 снихождение	
все	 още	 е	 налице	 в	 ис-
торията	 на	 човечеството	
чрез	приближаването	на	
Христос	 към	 живота	 на	
всеки	един	от	нас,	както	
и	 на	 цялото	 човечество.	
Животът	 и	 заповедите	
Му	ни	разкриха	пътя,	по	
който	трябва	да	поемем,	
пътя	на	смирението,	кой-
то	Той	разкри	и	 продъл-
жава	 да	 ни	 показва	 в	

името	на	това	-	да	усто-
им	в	доброто	навеки.
	 След	 всичко,	 казано	
дотук,	 вярващият	 не	 е	
в	 състояние	 да	 намери	
по-прост,	 по-дълбок,	 по-
красив	 и	 по-кратък	 из-
раз	 в	 обръщението	 си	
към	 Христос	 от	 думите:	
„единствено	човеколюби-
ви	 Боже“.	Това	 е	 израз,	
който	 се	 повтаря	 в	 на-
шите	 песнопения	 и	 пре-
дава	едно	дълбоко	убеж-
дение,	 рожба	 на	 опит,	
който	 индивидуално	 и	
общо	изживяваме,	личен	
и	църковен	опит,	изпитан	
през	 всички	 времена	 и	
обстоятелства	 в	 нашата	
връзка	 с	 нашия	 Спаси-
тел.	 Защото	 Христос	 е	
наистина	 човеколюбив	 и	
обича	 всички,	 в	 Своята	
същност	 Той	 е	 абсолют-
ният	 Единороден	 Син,	
Който	 напълно	 е	 възлю-
бен	 от	 Отец,	 както	 Той	
Самият	ни	е	възлюбил	и	
ни	обича.
	 Затова	нека	човек	да	
въздава	 слава	 в	 своята	
молитва	и	всички	ние	за-
едно	да	въздаваме	слава	
като	чеда	на	едното	тяло	
Христово,	защото	това	е	
израз	 на	 същността	 на	
нашата	вяра	и	естество-
то	на	нашия	всекидневен	
поглед	 към	 нещата,	 съ-
битията	и	хората.	Това	е	
израз	на	радостта,	която	

няма	никога	да	ни	се	от-
неме.
Източник:	сп.	„Моето	па-
ство“,	 бр.	 2/2019	 г.	  ةرشن
.م2019 ،2ددع ،يتَّيعر

Превод от арабски: 
Виктор Дора
[1]Това	е	част	от	тропара	
на	 празника	 Обрезание	
Господне,	 който	 се	 чест-
ва	на	1	януари.	Има	раз-
лика	между	преводите	на	
тропара	 на	 български	 и	
арабски.	 „Иисусе,	 Който	
във	 висините	 седиш	 с	
безначалния	 Отец	 и	 бо-
жествения	 Твой	 Дух	 на	
огневиден	 престол,	 бла-
говоли	 да	 се	 родиш	 на	
земята	от	Дева,	непозна-
лата	мъж	Твоя	майка.	За-
това	 беше	 обрязан	 като	
човек	на	осмия	ден.	Сла-
ва	 на	Твоето	 благоволе-
ние,	 слава	 на	Твоя	 про-
мисъл,	 слава	 на	 Твоето	
снизхождение,	единствен	
Човеколюбче!”	 (тропар	
на	Обрезание	Господне).	
Краят	на	тропара	в	гръц-
кия	 оригинал	 е	 следни-
ят:	 Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ 
σῇ,	 δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ 
σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ 
Λόγε συγκαταβάσει σου,	
т.	 е.	 „Слава	 на	 Твоята	
благост,	слава	на	Твоето	
добросърдечие,	слава	на	
Твоето	неизразимо	сниз-
хождение,	Слове“.
ДВЕРИ НА пРАВОСЛАВИЕтО

Векîвните преäания на Öърквата 
vs ñпаñениетî на чеäата на Öърквата
НА САЩ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ  

Блаãîñтта, милîñърäиетî и ñнизхîжäениетî на Бîãа
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ДЕйсТВиЯТа на сЪЮзниЦиТЕ
ЧЕрногорскаТа, срЪБскаТа и 
грЪЦкаТа арМии
 Черна гора.	 Войските	 на	
Черна	 гора	 с	 боеве	 заеха	 ня-
колко	 града	 недалеч	 от	 грани-
цата.	 След	 това	 цялата	 черно-
горска	войска	обсади	крепостта	
Шкодра.	Опитаха	се	на	няколко	
пъти	 да	 я	 превземат,	 дадоха	
много	 ранени	 и	 убити,	 но	 не	
успяха.
 Действията на сърбите.	 В	
Македония	 турската	 мобилиза-
ция	не	можа	да	стане	правилно.	
Голяма	част	от	запасните	не	се	
явиха.	 Християните	 бяха	 избя-
гали	по	планините,	а	албанците	
останаха	да	пазят	домовете	си.	
В	някои	градове	българите	дори		
въстанаха	 и	 обезоръжиха	 тур-
ските	гарнизони.	Образуваха	се	
50	български	чети,	които	прече-
ха	на	турците	и	събираха	сведе-
ния	за	тях.	Помагаха	на	сърби	и	
гърци.	При	 тези	 условия	дейст-
вията	 на	 сърбите	 се	 развиха	
с	 успех	 и	 сравнително	 много	
по-леко,	отколкото	в	Тракия,	къ-
дето	 действаше	 най-силната	 и	
най-добрата	турска	армия.
	 Действията	на	гърците.	Тази	
война	за	Гърция	беше	като	ма-
неври.	 Срещу	 гръцката	 армия	
имаше	 само	 5	 непълни	 турски	
дивизии.	 Гърците	 трябваше	 да	
действат	с	главните	си	сили	към	
Битоля.	 Те	 обаче	 изхитруваха.	
След	 като	 взеха	 гр.	 Кожани	 и	
Селфидже,	насочиха	само	една	
дивизия	 към	 Битоля,	 а	 с	 глав-
ните	 си	 сили	 се	 насочиха	 към	
Солун,	 за	 да	 изпреварят	 бъл-
гарите	 и	 сърбите.	 Изпратената	
към	Битоля	дивизия	бе	пръсната	
от	 турците.	 30-хилядната	 турска	
армия,	която	беше	при	Енидже-
Вардар,	 се	 прибра	 в	 Солун.	
Българи	и	гърци	обградиха	гра-
да.	Турският	гарнизон	се	преда-
де.	Гърците	влязоха	в	града,	без	
да	пукнат	пушка.	Едновременно	
с	тях	влязоха	и	българите.	След	
това	 гърците	 се	 насочиха	 към	
Битоля,	 но	 нямаше	 с	 кого	 да	
се	бият,	 там	сърбите	бяха	вече	
влезли.	Същите,	за	да	не	изпра-
тят	войска	в	помощ	на	българи-
те	в	Тракия,	пратиха	3	дивизии	
да	 усилят	 войските	 си,	 които	
обсаждаха	крепостта	Янина.	
	 Към	средата	на	януари	1913	
година	почти	цялата	гръцка	ар-
мия	 се	 събра	 при	 Янина.	 Пол-
зата	 от	 Гърция	 беше	 тази,	 че	
нейният	флот	не	позволи	на	тур-
ския	да	излезе	из	Дарданелите	
и	да	прехвърля	войски	от	Мала-
Азия	в	Солун	против	сърбите.

прЕкЪсВанЕТо на прЕгоВориТЕ за 
Мир В лонДон
 Поради	 това,	 че	 турците	не	
се	съгласиха	да	отстъпят	Одрин	
и	Беломорските	острови	на	съ-
юзниците,	 преговорите	 за	 мир	
в	Лондон	бяха	прекъснати	и	во-
енните	действия	се	възобновиха	
на	21	януари	1913	г.
	 Подновената	война	се	води	
само	от	България,	понеже	само	
нейната	 войска	 се	 намираше	
срещу	 турската.	 В	 това	 време	
съюзниците	 се	 настаняваха	 по-
добре	 в	 Македония,	 почиваха	
си	 и	 се	 потягаха,	 за	 да	 бъдат	
по-готови	 срещу	 България	 при	
разпределението	 на	 завладе-
ните	земи,	когато	пък	България	
щеше	 да	 изтощи	 силите	 си	 в	
подновената	война.	
	 При	 подновяването	 на	 во-
енните	 действия,	 освен	 в	 кре-
постите,	 турците	 имаха:	 на	 Ча-
талджа	около	120	хиляди	души,	
Булаир	-	около	50	хиляди	прес-

ни	войски	от	Мала	Азия,	разпо-
ложени	 на	 Булаирската	 пози-
ция	 в	 Галиполския	 полуостров.	
Турският	 флот	 бе	 в	 Мраморно	
море.	 Българите	 имаха	 на	 Ча-
талджа	 I-а	 армия	 -	 от	 1-а,	 6-а	
и	 10-а	 дивизии,	 и	 III-а	 армия	
-	от	2-а,	4-а,	5-а	и	9-а	дивизии.	
Срещу	 турците	 на	 Булаир	 бе	
новосформираната	 IV-а	 армия,	
съставена	от	2-а	и	7-а	дивизии.	
Македоно-Одринското	 опълче-
ние	(12	дружини),	под	команда-
та	 на	 генерал	 Ковачев,	 заедно	
с	 конната	 дивизия	 и	 сборната	
конна	бригада.	II-а	армия	-	с	8-а	
дивизия,	 1-а	бригада	от	9-а	ди-
визия,	11-а	дивизия	и	2	сръбски	
дивизии,	бе	при	Одрин.
	 Българите	 бяха	 решили	 да	
се	отбраняват	и	да	чакат	Одрин	
да	 се	 предаде	 от	 глад.	 През	
време	 на	 примирието	 нашите	
армии	 бяха	 се	 укрепили	 много	
добре	 при	 Одрин,	 Чаталджа	 и	
Булаир.

прЕВзЕМанЕТо на крЕпосТТа оД-
рин
 Одрин	 е	 стар	 укрепен	 град	
с	 голямо	 военно	 значение.	Той	
е	заобиколен	с	30	здрави	укре-
пления,	 строени	 от	 мирно	 вре-
ме.	
	 ...	Срещу	Одрин	настъпи	на-
шата	 II-а	армия,	под	командата	
на	 генерал	 Иванов	 Н.,	 в	 със-
тав:	 8-а	 пех.	 дивизия,	 9-а	 пех.	
дивизия	 и	 Гвардейския	 конен	
полк.	Първоначално		 II-а	армия	
имаше	 за	 задача	 да	 изолира	
Одринския	 гарнизон.	На	 12	 ок-
томври	конницата	на	II-а	армия	
скъса	 железопътното	 съобще-
ние	 между	 Одрин	 и	 Цариград.	
На	15	октомври	8-а	Тунджанска	
дивизия	 обгради	 крепостта	 от	
юг,	а	към	20	октомври	крепостта	
бе	напълно	обкръжена.
	 В	началото	на	ноември	бяха	
атакувани	 предните	 позиции	 в	
източния	сектор,	но	атаката	не	
сполучи.	
	 На	 7	 ноември	 бе	 атакува-
на	 висотата	 „Картал	 Тепе“	 на	
южния	 сектор,	 за	 да	 се	 сте-
сни	 обкръжаването	 и	 защото	
бе	 добър	 наблюдателен	 пункт.	
Нашата	артилерия	обстреля	не-
приятелската	 позиция:	 12-и	 и	
23-и	 пех.	 полкове	 настъпиха,	
достигнаха	на	200	метра	до	око-
пите	 на	 турците	 и	 в	 тъмнината	
се	 хвърлиха	 направо	 на	 нож.	
Турците	 дадоха	 много	 жертви	
и	 отстъпиха.	 На	 8	 ноември	 те	
контраатакуваха.	 Бяха	 отбити,	
отстъпиха	 безредно	 и	 оставиха	
в	наши	ръце	цялата	си	позиция.
	 След	това	нашата	артилерия	
вече	 можеше	 да	 бомбардира	
крепостта	и	града	и	да	терори-
зира	гарнизона	и	населението.
	 За	 да	 се	 принудят	 турците	
на	мир,	реши	се	да	се	атакува	
Одрин	 с	 открита	 сила.	 Към	 10	
март	 II-а	 армия	 броеше	 около	
150	 хиляди	 души	 с	 400	 оръдия.	
В	това	число	влизаха	40	хиляди	
сърби	с	90	оръдия.
	 Реките	 Тунджа,	 Арда	 и	 Ма-
рица	разделят	крепостта	на	из-
точен,	 северозападен,	 западен	
и	 южен	 сектор.	 Решено	 бе	 да	
се	нанесе	решителният	удар	от	
източния	 сектор.	 Началник	 на	
този	сектор	бе	генерал	Вазов	Г.,	
а	 негов	 началник	щаб	 -	 майор	
Вълков	Ив.	(сегашен	военен	ми-
нистър,	вече	генерал	от	пехота-
та	Вълков).
	 Всичко	 добре	 обмислено	 и	
претеглено	 с	 голяма	 точност,	
на	 11	 март	 в	 13	 часа	 започна	
силна	 артилерийска	 стрелба,	 а	
на	12-ти	рано	сутринта	се	про-
изведе	и	пехотната	атака.	
	 На	 южния	 сектор	 пехота-

та	 достигна	 на	 800	 крачки	 от	
окопите	 на	 турците.	Те	 откриха	
силен	 огън.	 Нашите	 понесоха	
големи	 загуби,	 но	 все	 продъл-
жаваха	да	натискат	от	юг.
	 На	 западния	 сектор	 сръб-
ската	Дунавска	дивизия	нямаше	
успех.	Защото	изобщо	действа-
ше	неохотно.	
	 На	 северозападния	 сектор	
сръбската	 Тимошка	 дивизия	
успя	 да	 завладее	 само	 някои	
неприятелски	предни	позиции.
	 На	 източния	 сектор,	 където	
се	нанесе	главният	удар	от	оз-
начените	 в	 скицата	 български	
части	 -	 успехът	 беше	 пълен,	
цялата	 неприятелска	 предна	
позиция	 беше	 заета.	 Турците,	
силно	 изненадани,	 отстъпиха	 в	
бягство.
	 През	нощта	на	12	срещу	13	
март	обсадните	войски	настъпи-
ха	за	окончателното	овладяване	
на	крепостта.	На	източния	сек-
тор	ударът	се	насочи	на	форто-
вете	„Айваз-Баба“	и	„Айджиолу“.	
10-и	пех.	полк	в	1	ч.	15	м.	след	
полунощ	достигна	на	100	крачки	
от	форта	„Айджиолу“.
	 Турците	 изненадани	 -	 за-
почват	 безредна	 стрелба.	След	
половин	 час	 телорезачите	 спо-
лучават	 да	 направят	 четири	
прореза.	Веригите	се	нахвърлят	
в	 окопите	 и	 в	 1	 ч.	 45	 м.	 през	
нощта	завладяват	орта.	Нашата	
артилерия	със	силен	преграден	
огън	 попречи	 на	 турските	 под-
дръжки	да	контаатакуват.	
	 ...	 Посрещнато	 със	 силен	
пехотен	огън	от	съседните	око-
пи,	 спира	на	 200	 крачки	от	 те-
лените	мрежи.	Конете	и	част	от	
прислугата	са	избити.	Останали-
те	откриват	огън	по	неприятел-
ските	окопи	и	форта	Кестенлик.	
Нашата	пехота	на	нож	завладя	
и	 това	 укрепление.	 В	 дясно	 от	
10-и	 полк	 атакува	 23-и	 полк.	
Турците	 го	посрещат	със	силен	
огън.	 Щурмовите	 му	 команди	
едва	 успяват	 да	 приближат	 те-
лената	 мрежа	 и	 към	 3	 часа	 и	
30	мин.	я	прорязват.	Полкът	се	
опитва	 да	 мине	 мрежата,	 но	
предните	 му	 части	 биват	 поко-
сени	 от	 огън.	 Пристига	 полко-
вата	поддръжка	и	шипченци	се	
хвърлят	на	нож.	Турците	не	из-
държат	-	една	част	пада	в	плен,	
друга	 част	 избягва,	 а	 повечето	
падат	 под	 ножа	 на	 храбрите	
шипченци.	
	 ...	 Ожесточените	 атаки	 на	
южния	 сектор	 от	 8-а	 дивизия	
отвлякоха	 резервите	 на	 кре-
постта	 нататък,	 с	 което	 обле-
кчиха	 източния	 сектор.	Турците	
издигнаха	 бели	 флагове.	 Пред	
източния	 сектор	 се	 яви	 турски	
генерал	 да	 води	 преговори	 за	
предаване	на	крепостта,	а	в	13	
ч.	 30	мин.	 комендантът	 на	 кре-
постта	Шукри	паша	се	предаде	
на	командващия	армията.
	 Предаде	 се	 целият	 гарни-
зон	-	около	60	хиляди	души,	200	
офицери,	от	които	14	 генерали.	
Взехме	около	200	оръдия,	20	хи-
ляди	здрави	и	много	повредени	
пушки,	 много	 бойни	 припаси	 и	
много	материали.	Но	и	дадените	
жертви	 не	 бяха	 малко	 -	 около	
8000	 убити	 и	 ранени.	 Загубите	
на	сърбите	са	незначителни,	по-
неже	пред	тях	нямаше	особено	
сериозни	действия.
	 И	 тъй	 след	 пет	месеца	Од-
рин	 падна.	 Един	 тежък	 товар	
падна	 и	 от	 гърба	 на	 България.	
Там	бяха	ангажирани	100	хиляди	
български	войници.	Тези	войски	
сега	 можаха	 да	 се	 насочат	 на	
друго	място.	 Героизмът	на	бъл-
гарските	 войски	 е	 ненадминат	
при	атаката	на	Одрин.	Одрин	е	
гордостта	на	България.
 Лондонският мир.	След	па-
дането	 на	 Одрин	 турците	 съв-
сем	 се	 отчаяха.	 Безсмислено	
беше	 да	 продължават	 повече	
войната.	 Освободената	 от	 Од-
рин	наша	войска	ставаше	опас-
на	 за	 Цариград.	 Те	 поискаха	
мир.	 На	 3	 април	 се	 сключи	
второ	 примирие,	 а	 на	 17	 ап-
рил	в	Лондон	се	сключи	мирът,	
според	 който	 Турция	 отстъпва	
на	 съюзниците	 всички	 земи	 на	
запад	от	линията	Енос	-	Мидия.	
Оставаше	тези	земи	да	се	поде-
лят	между	съюзниците.

МЕЖДусЪЮзниЧЕскаТа Война В 
1913 гоДина
 Според	Лондонския	мир	Тур-
ция	 отстъпваше	 на	 съюзниците	

земите	на	запад	от	линията	Ми-
дия	-	Енос,	с	изключение	на	Ал-
бания.	 Последната	 се	 правеше	
независима	държава,	границите	
на	 която	 ще	 се	 определят	 от	
великите	сили.
	 Предстоеше	 на	 съюзниците	
да	 си	 разпределят	 отнетите	 от	
Турция	 земи,	 което	 наистина	
беше	трудно,	но	именно	затова	
бяха	 съставени	 съюзните	 дого-
вори	и	конвенции.
	 Съгласно	договора	със	Сър-
бия	земите	югоизточно	от	лини-
ята	 Егри-Паланка	 -	 Охридското	
езеро	 се	 признаваха	 за	 без-
спорно	български,	а	 тези	севе-
розападно	от	Шар	планина		-	за	
сръбски.	Между	тези	две	линии	
остана	 така	 наречената	 „спор-
на	 зона“	 -	 Скопско,	 Тетовско,	
Дебърско	 и	 Струга,	 населени	
почти	 изключително	 с	 българи.	
Раздялата	на	тази	зона	се	пред-
виждаше	да	стане	след	войната	
с	Турция.	Ако	възникне	спор,	то		
„Руския	 цар	 ще	 го	 разреши	 и	
неговата	 дума	 ще	 бъде	 задъл-
жителна	за	двете	страни“.
	 В	съюзния	договор	с	Гърция	
не	 бе	 предвидено	 как	 ще	 ста-
не	 подялбата	 на	 земите.	 Този	
въпрос	 остана	 да	 се	 разреши	
след	победата	над	Турция.
	 Видяхме,	че	от	нашите	вой-
ски	 в	 Македония	 действаше	
само	 7-а	 дивизия	 и	 то	 отнача-
ло	 на	 войната.	 Така	 че	 почти	
цяла	 Македония	 бе	 окупирана	
от	 сърби	 и	 гърци.	 Настанили	
се	веднъж	в	Македония,	на	тях	
не	 им	се	 искаше	да	 излизат	 и	
затова	 сърбите	 разтуриха	 вла-
стите,	 които	 българското	 маке-
донско	население	 си	 бе	 поста-
вило.	Българските	четници,	кои-
то	толкова	много	помогнаха	на	
сръбската	 войска,	 бяха	 прину-
дени	 да	 напуснат	 районите	 си.	
Сърбите	се	отнасяха	враждебно	
към	 македонците,	 понеже	 „те	
заявили,	че	са	българи“,	започ-
наха	 да	 преследват	 учителите,	
свещениците	 и	 затваряха	 черк-
вите	и	училищата	и	то	в	зоната,	
която	 бяха	 сами	 признали	 за	
„безспорно	 българска“.	 Всички	
български	владици	бяха	изгоне-
ни	от	Македония,	а	някои	дори	
бити.	И	това	ставаше	преди	още	
да	се	повдигне	спор	за	земите	
и	 когато	 България	 всичко	 вър-
шеше	 в	 Тракия	 за	 доброто	 на	
съюза.
	 ...	 Сръбските	 войски	 се	 ук-
репяваха,	като	че	ли	имат	враг	
българската	 войска,	 която	 в	
това	време	се	биеше	на	Чатал-
джа.
	 Сърбите	 се	 надяваха	 след	
войната	да	излязат	на	Адриати-
ческия	 бряг.	Австрия	 обаче	 на-
стоя	да	се	създаде	независима	
Албания,	 с	 което	 се	 прегради	
пътя	 на	 Сърбия	 към	 този	 бряг.	
Тогава	 Сърбия	 обърна	 погле-
да	 си	 към	 Бялото	 море	 през	
Македония,	 на	 която	 отдавна	
имаше	око.	Целта	на	Австрия	бе	
постигната:	тя	искаше	да	скара	
Сърбия	и	България	и	да	разва-
ли	 Балканския	 съюз,	 който	 не	
беше	 в	 нейна	 полза.	 Сърбия	
поиска	от	България	да	се	реви-
зира	 договора	 с	 цел	 да	 вземе	
от	Македония	 много	 повече	 от	
предвиденото.	 Но	 България	 не	
се	съгласи	и	настояваше	да	се	
изпълни	договора.
	 След	 заминаването	 на	 на-
шата	 7-а	 дивизия	 от	 Солун	 за	
Булаир	 гръцките	 войски	 по-
степенно	 изтласкваха	 нашите	
слаби	 гарнизони	 и	 прониква-
ха	 в	 долината	 на	Струма.	Това	
проникване	 се	 спря	 едва	 ко-
гато	 се	 сключи	 мира	 с	Турция	
и	 освободените	 изпод	 Одрин	
наши	 войски	 се	 прехвърлиха	
в	 Македония.	 Станаха	 няколко	
въоръжени	сблъсквания,	в	които	
взеха	участие	значителни	сили.
	 Еднаквите	 интереси	 обаче	
сближиха	сърби	и	гърци.	На	19	
май	 1913	 г.	 те	 сключили	 таен	
съюз	против	България.	Към	себе	
си	 привлякоха	 и	 Черна	 гора.	
Според	 този	 съюзен	 договор	
Сърбия	 добива	 от	 българския	
дял	 цяла	 Западна	 Македония	
и	 граници	с	 Гърция	до	 Гевгели.	
За	 България	 са	 оставили	 само	
Източна	 Македония	 от	 Злетов-
ската	река,	от	Щип	до	Беласи-
ца.	Границата	пък	между	Гърция	
и	 България	 са	 предвиждали	 от	
Кукуш	до	Орляк	на	езерото	Та-
хинос	и	със	залива	Кавала.

	 И	 така	 трите	 съюзника	 на	
България	 се	 обърнаха	 в	 нейни	
врагове.	 Планът	 на	 грабител-
ството	бил	вече	готов.	В	Бълга-
рия,	разбира	се,	настъпи	голямо	
негодувание.	 Българското	 пра-
вителство	 се	 отнесе	 до	 руския	
цар	да	реши	той	как	да	се	раз-
дели	освободената	земя	между	
победителите.	 Но	 той	 бавеше	
работата.	 Българските	 войници,	
изморени	от	дългата	война,	бър-
заха	за	мир	и	искаха	да	си	оти-
дат	по	домовете.	Напразно	бяха	
увещанията	от	наша	страна	към	
съюзниците	 за	 повече	 разум.	
Но	те	бяха	решили	и	намираха,	
че	 сега	 е	 най-добрият	 момент	
да	изнасилят	България,	докато	е	
изморена	от	войната.	По-късно,	
когато	 България	 бъде	 уголеме-
на,	ще	им	бъде	невъзможно.
	 На	16	юни	през	нощта	наши-
те	II-а	и	IV-а	армии	настъпиха	с	
цел:	 1)	да	се	повдигне	духа	на	
войниците;	2)	да	се	предизвика	
по-скоро	 решението	 на	 спора	
от	руския	цар;	3)	да	се	сплашат	
противниците,	 за	 да	 бъдат	 по-
разумни	 и	 отстъпчиви,	 и	 4)	 да	
заемем	онези	земи,	които	спо-
ред	договора	бяха	признати	за	
български.
	 Но	 щом	 правителството	
узна	 за	 това,	 заповяда	 да	 се	
прекратят	 военните	 действия.	
Обаче	сърби	и	гърци	тъкмо	това	
чакали	-	да	бъдат	предизвикани,	
защото	 тогава	 те	 се	 надяваха,	
че	Румъния	и	Турция	ще	се	на-
месят	в	тяхна	полза.
	 Още	през	време	на	войната	
с	 Турция	 румънците	 поискаха	
да	 бъдат	 възнаградени	 за	 не-
утралитета	 си	 и	 да	 се	 запази	
„равновесието	 на	 Балканите“.	
След	 дълги	 преговори	 една	
международна	 комисия	 реши	
на	Румъния	да	се	даде	само	гр.	
Силистра.
	 След	 Лондонския	 мир	 оба-
че	румънците	почнаха	да	искат	
повече	земи	в	Добруджа,	жела-
нието	за	грабеж	и	тях	беше	об-
хванало.	По	този	начин	и	те	се	
готвеха	да	станат	наши	врагове.
	 От	 друга	 страна	 след	 мира	
турците	не	демобилизираха	ар-
мията	си.	Те	чакаха	да	използ-
ват	 скарването	 между	 съюзни-
ците	и	да	си	повърнат	 каквото	
могат.
	 Така,	заобиколена	от	всички	
страни	 с	 неприятели,	 България	
почна	междусъюзническата	вой-
на.
	 След	свършване	на	войната	
с	 Турция	 ние	 имахме	 350-хи-
лядна	 армия.	 Войската	 беше	
изморена	 след	 деветмесечното	
воюване	и	чакаше	да	си	отиде	
по	 домовете.	 Около	 60	 хиляди	
имаше	в	отпуск.	Другата	част	бе	
набързо	 събрана	 и	 недостатъч-
но	обучена.	
	 ...	Противниците	ни	бяха	по-
добре	от	нас.	Сърбите	бяха	мо-
билизирали	 повече,	 отколкото	
срещу	 турците.	 Заедно	 с	 чер-
ногорците	 те	 имаха	 около	 250	
хиляди.	 Бяха	 си	 и	 отпочинали.	
Гърците	бяха	събрали	около	170	
хиляди,	също	повече,	отколкото	
срещу	 Турция.	 Румъния	 на	 20	
юни	и	тя	мобилизира	около	500	
хиляди.	 Турция	 остави	 недемо-
билизирана	 своята	 250-хилядна	
армия.
	 Сърбите	и	гърците	вече	вла-
дееха	 земите,	 за	 които	 пре-
тендираха.	 Затова	 те	 имаха	 да	
водят	една	отбранителна	война.	
На	 старата	 сръбско-българска	
граница	сърбите	оставиха	само	
незначителни	 и	 второразрядни	
чети.	Цялата	сръбска	армия	бе	
съсредоточена	 в	 Македония	 -	
Овче	поле.	Черногорската	диви-
зия	и	една	бригада	доброволци	
бяха	оставени	за	резерв	в	Ско-
пие.
	 Гръцката	армия	беше	около	
Солун.
	 Главната	 група	 от	 румън-
ската	 армия	 бе	между	Бекет	 и	
Турно	Могурели	за	действия	към	
София.	 Друга	 по-слаба	 група	
имаше	задача	да	окупира	Доб-
руджа.
	 Главната	 група	 на	 турската	
армия	беше	на	Чаталджа,	а	по-
слабата	-	в	Галиполския	полуос-
тров.
	 Веднага	 след	 сключването	
на	 Лондонския	 мир	 започна	
прехвърлянето	на	нашата	армия	
от	Тракия	за	западната	граница	
и	Македония.	Това	 се	 извърши	

с	 много	 трудности	 и	 продъл-
жи	дори	до	деня	на	започване	
на	 военните	 действия.	 Извър-
ши	 се	 по	 железните	 пътища	
и	 по	 море.	 Обозите	 изминаха	
при	обикновени	пътища	грамад-
ни	разстояния	и	затова,	 когато	
войските	пристигнаха	на	място-
то	 си,	 търпяха	 много	 лишения.	
В	 този	 случай	 нашата	 войска	
пак	 показа	 чудеса	 от	 търпение	
и	 способност	 да	 се	 урежда	 на	
бърза	ръка	и	с	каквото	може.	

ДЕйсТВиЯТа срЕщу гЪрЦиТЕ
насТЪплЕниЕТо на II-а арМиЯ
 На	16	срещу	17	юни	IV-а	ар-
мия	настъпи	срещу	сърбите,	II-а	
армия	 (50-60	 хиляди	 души)	 на-
стъпи	срещу	гърците	(170	хиляди	
души).
	 Сръбската	бригада	и	11	ди-
визия	 изтласкаха	 гръцките	 не-
подвижни	 стражи	 в	 Правишко.	
Главните	 гръцки	 сили	 бяха	 на	
десния	 бряг	 на	 река	 Струма.	
16-и,	25-и,	29-и	и	32-и	п.	полкове	
отблъснаха	 неподвижната	 стра-
жа	 на	 гърците	 и	 започнаха	 да	
се	укрепяват	на	линията	Кукуш-
Негован.	41-и	и	42-и	п.	полкове	
настъпиха	от	Дойран	за	Гевгели.	
Прогониха	 неподвижната	 стра-
жа	на	сърбите	и	завладяха	Гев-
гели.	
	 Армията	 имаше	 задача	 да	
спре	настъплението	на	гръцката	
армия	 на	 линията	 Кукуш-Не-
гован,	 но	 слабите	 й	 сили	 бяха	
пръснати	на	фронт	96	км.

насТЪплЕниЕТо на грЪЦкаТа ар-
МиЯ прЕз круШа планина
 На	 17	 юни	 командирът	 на	
нашата	дружина	в	Солун	майор	
Лазаров	 (сега	 генерал-лейте-
нант	 Лазаров)	 получи	 предло-
жение	от	гърците	в	срок	от	един	
час	дружината	да	предаде	оръ-
жието	 си,	 след	 което	 щяла	 да	
бъде	изпратена	в	България.	Ко-
мандирът	на	дружината	и	всич-
ки	 войници	 отхвърлиха	 предло-
жението.	Всички	решиха	смело	
да	 се	 борят	 докрай	 на	 поста	
си,	 на	 който	Отечеството	беше	
ги	 поставило,	 макар	 врагът	 да	
беше	 многочислен.	 Започна	 се	
неравна	борба	на	шепа	българи	
срещу	 цяла	 дивизия.	 Борбата	
продължи	цяла	нощ	и	след	като	
къщите	 бяха	 съборени	 от	 арти-
лерията,	гърците	успяха	да	пле-
нят	дружината	като	част	избиха	
след	предаването,	а	останалите	
живи	бяха	натоварени	на	пара-
ход	и	изпратени	на	островите.
	 На	19	юни	сутринта	гръцката	
армия	 настъпи	 към	Круша	пла-
нина.	 29-и	 и	 32-и	 пех.	 полкове	
заемаха	 предна	 позиция	 пред	
гр.	 Кукуш.	 С	 6	 полка	 неприя-
телят	 настъпи	 на	 един	 много	
широк	 фронт.	 Неговата	 много-
числена	 артилерия	 откри	 си-
лен	 огън.	 Нашата	 малочислена	
артилерия	 бе	 скоро	 задушена.	
Покровителствана	 от	 такъв	 ар-
тилерийски	 огън,	 неприятелска-
та	 пехота	 бързо	 настъпи,	 като	
обхващаше	двата	фланга	на	по-
зицията.	 Но	 когато	 тя	 достигна	
на	 пушечен	 изстрел,	 въпреки	
адския	артилерийски	огън,	храб-
рите	ямболци	и	загорци	откриха	
по	нея	 такъв	силен	огън,	 че	 тя	
спря	 надалеч	 и	 не	 мръдна	 до	
вечерта.	 Идващите	 отзад	 нови	
вериги	 претърпяха	 много	 загу-
би	 и	 не	 можеха	 да	 задминат	
първите.	 Нашите	 части	 удър-
жаха	 позициите	 си	 до	 вечерта	
и	спряха		за	един	ден	врага	и	
вечерта	 се	 оттеглиха	 сами	 на	
главната	 позиция	 южно	 от	 Ку-
куш,	която	бе	добре	укрепена.
	 Гърците	 бяха	 стреснати	 от	
големите	 загуби,	 които	 претър-
пяха	 в	 първия	 бой.	 Затова	 на-
стъплението	 на	 20	 юни	 се	 за-
почна	много	предпазливо.	Мно-
гочислената	 гръцка	 артилерия	
отново	откри	силен	огън.	Всич-
ко	 наоколо	 се	 задими.	 Гъстите	
неприятелски	 вериги	 настъпва-
ха.	 Нашата	 слаба	 артилерия	
нищо	не	можеше	да	направи	и	
гърците	настъпваха	почти	безна-
казано.	 Но	 срещнати	 по-късно	
пак	от	 пехотен	огън,	 те	 достиг-
наха	до	800	крачки,	залегнаха	и	
останаха	 там	 до	 вечерта.	 Един	
гръцки	конен	полк	настъпи	към	
десния	 ни	 фланг.	 Обаче	 една	
току-що	 разтоварена	 от	 влака	
дружина	от	Серската	бригада	го	
обстреля	и	пръсна.	
Продължава следващия четвъртък
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оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа ДЪР-
ВА	 ЗА	 ОГРЕВ	 -	 справки	
на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.

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
ДЪБоВи и букови	 сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв.,	
с	 безплатен	 транспорт,	
се	 продават	 на	 тел.	
0876/145-462.
ДЪрВа В чували	 -	 5	 лв.,	
и	 РАЗПАЛКИ,	 с	 безплатна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
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.	
0876/437-140.
разпалки и дърва	в	чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
суХи ДЪрВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Безплатна	
доставка.	 Тел.	 0876/839-
779.
нарЯзани - 80	 лв./куб.,	
в	чували	-	5	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0988/816-628.
ДЪрВа за огрев	 -	 мет-
рови,	 нарязани,	 нацепе-

ни,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/972-114.
нарЯзани, наЦЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв./куб.,	 дос-
тавка	веднага,	чувал	дърва	
-	 5	 лв./брой,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0893/511-154.	
[12,	11]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[18,	11]
напЪлно суХи нацепени	
дърва	дъб	и	бук	-	100	лв./
кубика,	 продават	 на	 тел.	
0896/183-637.	[20,	11]
суХи ДЪрВа и	разпалки	в	

чували	 -	 5	 лв.,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0899/052-010.	
[11,	10]
пЕлЕТи - слънчогледови,	
цена:	195	лв./тон,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0878/240-
506.	[11,	10]
нарЯзани и нацепе-
ни	 дърва	 -	 80	 лв.,	 дър-
ва	 в	 чували	 -	 големи,	 5	
лв.,	 се	 продават	 на	 	 тел.	
0878/47-22-37.	[22,	10]
суХи ДЪрВа в	чували	-	5	
лв./бр.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0897/00-11-14.	 [22,	
9]
проДаВа пЕлЕТи. Без-
платна	 доставка.	 Тел.	
0879/212-325.	[22,	3]

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.	[12,	11]

Ваз, МоскВиЧ
МоскВиЧ 21412 се	про-
дава	 на	 тел.	 0988/968-
500.	[5,	3]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис	
-	 2008,	 Евро	 5,	 товар-
но	 мега	 ремарке	 Шмиц	
-	 2006,	 и	 товарен	 бор-
дови	 микробус	 Пежо	

Боксер	 	 -	 2014,	 до	 3.5	
тона,	се	продават	на	тел.	
0887/478-397.	[21,	7]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они,	 трактори,	 ремарке-
та	 (може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374

аВТоМоБили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	2]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива	 -	
0897/832-363
гипсокарТон, изграЖ-
ДанЕ НА	 СТЕНИ,	 ИЗОЛА-
ЦИИ,	 БОЯДИСВАНЕ.	 ПРЕ-
ЦИЗНО	ИЗПЪЛНЕНИЕ.	Тел.	
0895/894-630.	[11,	11]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боядисване,	 ла-
минат	 -	 	 0899/520-038.	
[24,	3]
рЕМонТ и направа	 на	
покриви,	 хидроизола-
ция,	 вътрешни	 ремонти	 -	
0897/390-194.	[10,	1]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации,	 дренаж	
-	0888/020-187.	[15,	1]

аВТоВиШка
аВТоВиШка поД наем	и	
извършване	на	строителна	
дейност	 -	 0889/909-727.	
[24,	3]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ -	 ре-
дене,	 БЕЗПРАХОВО	 ци-
клене,	 фино	 шлайфане,	

лакиране	-	монтаж	на	ла-
миниран	паркет	-	066/86-
61-43,	0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ -	
0887/040-471.
Вик, ФаЯнс, теракота	 -	
тел.	 0884/228-253.	 [22,	
10]
ВЪТрЕШни рЕМонТи +	
фаянс	 и	 теракота	 -	 тел.	
0896/828-147.	[24,	9]
ВЪТрЕШни рЕМонТи 
-	 гипсокартон,	 шпаклов-
ки,	 мазилки,	 бояджий-
ски	 услуги	 и	 др.	 -	 тел.	
0899/638-875.	[11,	7]
ВЪТрЕШни рЕМонТи -	
гипсокартони,	 шпакловки,	
бои	и	др.	-	0899/638-875.	
[7,	3]

изолаЦии
алпинисТи - тел.	
0899/321-190

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на	 комини	 -	
ПО	 ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаран-
ция!	Тел.	0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ - 30	лв.	
-	тел.	0894/52-52-58.
коМиноЧисТаЧ - тел.	
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
оТпуШВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
Вик и ел.	инсталации.	Ре-
монт	 и	 поддръжка.	 Тел.	
0876/000-084.	[20,	11]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	10]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	0888/294-214.	 [23,	
3]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.

услуги
попраВЯМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[33,	6]
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КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-

924
услуги с бус,	 ба-
гер	 и	 самосвал	 -	 тел.	
0893/511-154.	[12,	11]

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

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център,	 по	 се-
бестойност	 и	 договаря-
не	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/447-096.	[12,	11]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	Палаузово,	 тухла,	цена:	
24	 000	 лева,	 се	 продава	
на	тел.	0885/967-750.	[8,	
2]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	блок	„Здравец“	-	
100	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	066/800-170.	[20,	1]

иМоТи купуВа
ЖилищЕ с гараж	 (пар-
кинг)	 се	 купува	 на	 тел.	
0895/894-630.	[18,	11]

иМоТи ДаВа
поД наЕМ
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/515-080	[17,	7]

иМоТи ТЪрси
поД наЕМ
гараЖ В центъра	 на	
града	 се	 търси	 на	 тел.	
066/87-66-74.	[3,	1]

зЕМи

изкупуВа ниВи 
-	 справки	 на	 тел.	
0879/888-388.	 [21,	
11]

нощуВки
саМосТоЯТЕлни но-
щуВки в	 топ	 център	
се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[14,	11]
нощуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[13,	7]

раБоТа прЕДлага
ФирМа „ВЕгЕа“ набира	
шивачки.	 Справки	 на	 тел.	
0885/611-290.	[12,	11]
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачка.	
Справки	на	тел.	0895/521-
858.	[27,	11]
ТЕспоМ аД -	 гр.	 Габро-
во,	 ул.	 „Бодра	 смяна“	 1	
(до	 КАТ),	 търси	 да	 назна-
чи:	 СТРУГАРИ,	 ШЛОСЕР-
МОНТЬОРИ,	 ОПЕРАТОРИ	
и	 НАСТРОЙЧИЦИ	 на	 ЦПУ;	
РАЗКРОЙЧИК	 (газов	 раз-

крой);	 РАЗКРОЙЧИК	 ла-
зерно	 рязане;	 ФРЕЗИСТИ,	
БОЯДЖИИ,	 ТЕРМИСТ,	 ТЕХ-
НОЛОГ.	[11,	8]

ЖЕна за почасово	 гле-
дане	на	възрастна	жена	в	
движение	се	търси	на	тел.	
0898/567-513.	[5,	5]

ФирМа-произВоДиТЕл 
на хранителни	 добавки	 и	
натурална	козметика	търси	
търговски	 представител.	
Справки	на	тел.	0897/963-
053.	[5,	3]
сТроиТЕлна ФирМа тър-
си	заварчици,	монтажници	
и	 строителни	 работници.	
Справки	на	тел.	0893/393-
308.	[17,	5]
заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 ПРОДАВАЧКИ	 на	
топли	 закуски,	 кафе	 и	
безалкохолно.	 Справки	 на	
тел.	0897/889-001.	[22,	5]
ТаксиМЕТроВи Шо-
Фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	3]
оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници	се	търсят	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0895/424-308.	
[11,	2]
ФирМа за преработка	на	
пилешко	месо	търси	общи	

работници.	 Справки	 на	
тел.	0893/697-900.	[5,	2]
насТройЧик-опЕраТор 
на машини	 със	 CNC	 уп-
равление	търси	да	назначи	
тел.	0884/055-612.	[15,	1]
краВЕФЕрМа ТЪрси жи-
вотновъди.	 Справки	 на	
тел.	0896/690-300.	[11,	1]
ФирМа „ЕлВи“ ООД	 -	
село	 Велковци,	 търси	 да	
назначи	 ХИГИЕНИСТКА	 НА	
ПРОИЗВОДСТВЕНИ	 ПОМЕ-
ЩЕНИЯ	 И	 ОФИС-СГРАДА.	
Справки	на	тел.	0898/466-
881,	 от	 09.00	 до	 17.00	
часа.	[5,	1]

раБоТа ТЪрси
27-гоДиШЕн, заВЪрШЕн 
7	 клас,	 спешно	 търси	
работа	 -	 чистач	 и	 бар-
манство.	 За	 връзка:	 тел.	
0886/531-310.	[3,	1]

ЖиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа и	
голямо	 прасе	 за	 кла-
не	 се	 продават	 на	 тел.	
0878/150-697.	[11,	4]

Храна за ЖиВоТни
сЕно и люцерна	-	бали,	
се	 продават	 на	 тел.	
0888/854-135.	[6,	6]

лЕкари
псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ,	
Габрово,	 ул.	 „Еману-
ил	 Манолов“	 №	 12-А,	
справки	на	тел.	066/804-
549,	 0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИЧНИ	
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Д-р ТраЯна ХрисТо-
Ва - лЕкар-псиХи-
аТЪр, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна БолниЦа за 
акТиВно лЕЧЕниЕ 
по нЕВрологиЯ и 
псиХиаТриЯ „сВЕТи 
науМ“ - гр. соФиЯ, 
приЕМа В каБинЕТ 
за псиХиЧно зДра-
ВЕ	 -	 Габрово,	 ул.	
„Омуртаг“	1.	За	запис-
ване:	 тел.	 0887/33-
95-51.	[20,	8]

уроЦи, курсоВЕ
прЕДлагаМ поМощ на	
ученик	 в	 начална	 сте-
пен	-	тел.	0899/495-330.	
[11,	6]

ФирМа „МаксаМ сЕ БЪлгариЯ“ ЕаД - гр. 
гаБроВо, ТЪрси Да назнаЧи ШоФьор на 
ТоВарни аВТоМоБили наД 12 Тона с пра-
ВоспосоБносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгориЯ 
„с“ и „Е“.	предмет на дейността:	 Извършване	
на	 превози	 в	 страната	 и	 чужбина.	 кандидатът 
да притежава актуални и валидни следните 
документи:	 1.	 Професионална	 компетентност	 за	
превоз	 на	 товари.	 2.	 Психологическа	 годност.	
3.	 Дигитална	 карта	 за	 тахограф.	 Кандидатът	 да	
притежава	стаж	като	шофьор	на	товарни	автомо-
били	 над	 12	 тона	 с	 ремарке	 минимум	 3	 години.	
Фирмата	 предлага	 добро	 възнаграждение,	 социа-
лен	 пакет	 от	 ваучери	 за	 пазаруване	 във	 всички	
търговски	вериги,	 безплатен	 транспорт	 до	работ-
ното	 място,	 безплатен	 обяд.	 Лице	 за	 контакти:	
Иво	Маринов	-	ръководител	„Автотранспорт“,	тел.	
0878/263-828.	[10,	6]

роДослоВиЕ
пЕТко БоТЕВ пиШЕ книга „роДЪТ на Васил пЕн-
ЧЕВ оТ сЕло ДуМниЦи, оБщина гаБроВо“.	Васил	
Пенчев	е	роден	в	началото	на	XIX	век.	„Моят	прадядо	
Ботьо	Петков	е	негов	внук	и	е	роден	1865	г.“,	посочва	
за	ориентир	във	времето,	в	което	се	връща	да	Търси	
корените,	 авторът	 на	 книгата	 Петко	 Ботев.	 	 Вече	 е	
събрал	над	200	имена	на	наследници	на	рода.	Уточнил	
е	 голяма	част	от	родословието.	Липсват	сведения	за	
Велика	Василева	-	една	от	дъщерите	на	Васил	Пенчев,	
родена	около	1840	г.,	била	е	омъжена	в	село	Рачевци.	
Търси	 сведения	 за	 наследници	 на	 децата	 на	 Пенчо	
Проданов	-	внук	на	Васил	Пенчев,	убит	през	Първата	
световна	война		на	връх	Каймакчалан.	Оставил	двама	
сина	–	Васил	и	Продан,	и	дъщеря	Маргарита,	по	мъж	
Халачева.	Моля,	ако	някой	има	сведения	за	тези	хора,	
да	 се	 обади	 на	 телефон	 за	 връзка	 0895/16-28-17	 -	
Петко	Ботев.	[10,	3]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел .	
0897/219-833.	[22,	8]
ФрЕШ крЕДиТ -	 бързи	
кредити	за	свежи	идеи	-	
тел.	 0893/037-316.	 [20,	
7]
заЕМ сЕга -	 0898/97-
08-20.	[11,	4]

БизнЕс и 
инВЕсТиЦии
БизнЕс за алкохол	 и	
цигари	се	продава	на	тел.	
0889/549-383.	[22,	11]
разраБоТЕн БизнЕс -	
продажба	 на	 врати,	 се	
продава	на	тел.	0896/21-
23-25.	[17,	9]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840	[22,	6]

ЯсноВиДсТВо
изВЕсТниЯТ ХоДЖа 
гадае	 на	 Коран.	 Събира	
разделени,	 лекува	 боле-
сти,	 разваля	магии.	 Тел.	
0899/38-12-12.	[10,	8]

Реклами и îáяви в “100 веñти”

гриЖа за ДЕЦа
прЕДлагаМ глЕДанЕ 
на	дете	-	тел.	0899/495-
330.	[11,	6]
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 Продължава от бр. 6 
	 Благодарение	 на	 това	 планът	 за	
работа	на	сдружението	беше	допълни-
телно	доразработен.	

 Предвидени бяха мероприятия 
като:
	 -	 Създаване	 на	 конкретни	 връзки	
с	 редица	 държавни	 структури	 като	
министерства,	 Държавна	 стопанска	
камара,	 Търговско-промишлена	 пала-
та,	държавни	и	частни	банки,	външно-
търговски	организации,	висши	учебни	
заведения	и	много	други.
	 -	Създаване	на	връзки	и	контакти	
с	търговски	представители	на	нашата	
страна	по	целия	свят.
	 -	Контакти	с	водещи	фирми	в	стра-
ната,	 от	 които	 габровските	 индустри-
алци	имат	определен	интерес.
	 -	 Ангажиране	 ръководството	 на	
Технически	 университет	 -	 Габрово	 и	
други	 университети	 за	 съвместна	 ра-
бота	 с	 промишлените	 предприятия	 в	
града,	съвременни	разработки,	стажо-
ве	на	студенти	(внедряване	на	науката	
в	практиката	и	др.).
	 -	 Конкретни	 ангажименти	 на	 об-
щинската	и	областната	администрация	
с	оглед	създаване	на	благоприятни	ус-
ловия	за	габровския	бизнес	(строител-
ни	площадки,	транспортна,	електро-	и	
ВиК	комуникация	и	други).
	 -	Създаване	на	подходящи	връзки	
с	 чуждестранни	 научни	 центрове	 в	
България	и	чужбина.
	 -	Търсене	на	подходящи	пазари	в	
чужбина	за	габровските	производите-
ли	-	Германия,	Англия,	Франция,	Кана-
да,	 САЩ,	 Русия,	 арабските	 страни	 и	
други.
	 -	Подготовка	на	 габровските	фир-
ми	 за	 сертификацията	 на	 производ-
ството	 им	 и	 с	 това	 да	 се	 направи	
сериозна	подготовка	за	влизането	ни	
в	 Европейския	 съюз.	 Привличане	 на	
подходящи	консултантски	организации	
за	тази	цел.
	 -	 Подготовка	 на	 предложения	 от	
габровския	 бизнес	 за	 промяна	 на	
законодателството	 в	 страната	 и	 съв-
местно	със	Стопанската	камара	-	Со-
фия	да	бъдат	внесени	за	разглеждане	
в	Народното	събрание.
	 -	Обединяване	усилията	на	габров-
ските	 индустриалци	 за	 взаимопомощ	
(искам	 да	 отбележа,	 че	 те	 не	 се	 по-
знаваха	 и	 търсеха	 коопериране	 на	
друго	място	в	страната,	без	да	знаят,	

че	 такава	 помощ	 биха	 получили	 от	
габровските	фирми).
	 -	 Конкретни	 връзки	 с	 български-
те	 електронни	 медии,	 журналисти	 от	
централни	и	местни	вестници,	чуждес-
транни	журналисти	за	популяризиране	
на	габровските	производители	и	мно-
го	други.
	 -	Подготовка	на	фирмите	и	общин-
ската	 администрация	 за	 ползване	 на	
присъединителни	 фондове	 на	 Евро-
пейския	съюз.	Обучения	на	кадрите	за	
изработване	на	проекти	за	тази	цел	с	
оглед	безпрепятствено	участие	в	тази	
дейност.
	 Трябва	 със	 задоволство	 да	 отбе-
лежа,	 че	 горните	 мероприятия	 бяха	
не	 само	 заложени	 в	 плановете	 на	
сдружението,	 но	 и	 с	 последователна	
работа,	с	много	търпение	и	такт	бяха	
осъществени.	 Не	 ми	 е	 възможно	 и	
смятам,	че	не	е	и	необходимо	да	из-
броя	всичко,	каквото	е	извършено.
	 Държа	да	отбележа,	 че	за	не	дъ-
лъг	период	от	време	беше	създадена	
обстановка	 на	 творчество	 и	 взаимно	
уважение	между	фирмите	и	институци-
ите.
	 През	2001	година	по	закон	друже-
ството	трябваше	да	се	пререгистрира.	
Използвахме	 случая	 да	 се	 избере	
ново	ръководство.	По	мое	предложе-
ние	и	според	показаното	в	практиката	
трябваше	да	привлечем	за	членове	на	
сдружението	 ръководители	 на	 фирми	
с	 определени	 финансови	 възможнос-
ти.	 На	 общо	 събрание	 беше	 избрано	
ново	ръководство	в	следния	състав:
 1. Инж. Иван Лесев	-	председател	
-	 президент	 на	 „СТС	 холдинг	 груп“	 -	
Габрово;
 2. Доц. Илия Немигенчев	 -	 зам.-
председател	 -	 ректор	 на	Техническия	
университет;
 3. Инж. Пеньо Рачев	 -	изпълните-
лен	директор	-	стар	член	на	ръковод-
ството;
 4. Божанка Гигова	 -	 секретар	 -	
стар	член	на	ръководството;
 5. Инж. Богомил Белчев	-	кмет	на	
Габрово;
 6. Инж. Атанас Дичовски	 -	дирек-
тор	на	фирма	„Лъв“	-	Габрово;
 7. Доц. Георги Костов	-	стар	член	
на	ръководството.
 8. Инж. Илия Илиев	-	стар	член	на	
ръководството;
 9. Инж. Калинка Пенева	 -	 стар	
член	на	ръководството;
 10. Петър Петров	 -	 президент	 на	
фирма	„Проектстрой	-	Петър	Петров“;
 11. Тончо Църов	 -	 стар	 член	 на	
ръководството;
 12. Стоян Янев	-	стар	член	на	ръ-
ководството;
 13. Стоян Денев	 -	 собственик	 на	
хотел.
	 В	 този	 състав	 ръководството	 за-
почна	 нов	 етап	 в	 работата	 на	 сдру-
жението,	 по-голям	 интерес	 проявиха	
фирмите	 към	 сдружението,	 търсейки	
нови	 форми	 на	 работа	 и	 особено	
контакти	 с	 ведомства,	 чуждестранни	
фирми,	външнотърговски	организации,	
търговски	 представителства,	 научни	
институции	и	т.	н.
	 Накрая	 на	 това,	 което	 пиша,	 ве-
роятно	 ще	 отбележа	 и	 ще	 изкажа	
собствено	 мнение	 за	 новата	 произ-
водствена	 структура	 на	 Габрово	 за	
инициативните	 габровци.	 Но	 поради	
това	ми	се	иска	да	изкажа	някои	мои	
съображения	 за	 влизането	 ни	 в	 Ев-
ропейския	 съюз	 от	 началото	 на	 2007	
година.
	 -	 Много	 приказки	 и	 внушения	 се	
изприказваха	през	последните	години	
по	 отношение	 на	 това	 колко	 красив	
ще	 стане	животът	 на	 българина	 след	
влизането	 ни	 в	 Европейския	 съюз.	
Оттогава	и	досега	ние	се	превърнахме	

в	 най-големите	 купувачи	 на	 надежди	
и	очаквания.	Купувахме	ги,	защото	са	
най-евтината	стока,	която	всеки	може	
да	 вземе	 в	 каквито	 си	 иска	 количе-
ства.	 Живеехме	 с	 илюзията,	 че	 като	
разрушим	социализма	 и	 отворим	път	
към	капитализма	от	богатите	държави	
към	нас	ще	потекат	реките	на	благо-
денствието.	 Това	 едва	 ли	 ще	 стане,	
ако	ние	 самите	не	направим	необхо-
димото	за	тази	цел.
	 -	 Вярвахме	 и	 продължаваме	 да	
вярваме,	 че	 демокрацията	 е	 пана-
цеята,	 която	 с	 магическа	 пръчка	 ще	
превърне	 живота	 ни	 в	 рай,	 без	 да	
разбираме,	че	ако	не	спазваме	нейни-
те	закони,	тя	се	изражда	в	анархия	и	
беззаконие.	Трябва	ли	да	давам	при-
мери	за	това?
	 -	 Някои	 си	 мислят,	 че	 като	 вече	
влязохме	 в	 Европейския	 съюз,	живо-
тът	ни	ще	стане	по-хубав	от	песен,	по-
хубав	от	пролетен	ден.	За	съжаление,	
нещата	не	стоят	така.	Ние	не	знаехме	
и	 продължаваме	 да	 не	 знаем,	 че	
при	 пазарния	 капитализъм	 основният	
движещ	лост	на	прогреса	е	конкурен-
цията	 както	между	отделните	заводи,	
фирми	 и	 предприятия	 в	 дадена	 стра-
на,	така	и	в	световен	мащаб.
	 Специалисти	 от	 най-развитите	
страни	 в	 света	 ни	 предупреждаваха	
и	продължават	да	ни	предупреждават,	
че	 при	 пазарния	 капитализъм,	 към	
който	се	стремим,	безплатни	закуски,	
обеди	и	вечери	няма.
	 -	 Все	 още	 си	 мислим,	 че	 като	
влязохме	 в	 Европейския	 съюз,	 стан-
дартът	на	живота	ни	изведнъж	ще	се	
изравни	с	този	на	най-богатите	страни	
в	 Европа.	 Нещата,	 за	 съжаление,	 са	
тъкмо	 обратни	 на	 нашите	 надежди.	
Бедните	ще	станат	още	по-бедни,	бо-
гатите	-	още	по-богати.
	 -	Най-голямата	беда	при	влизането	
ни	 в	 Европейския	 съюз	 е,	 че	 цените	
на	 всички	 стоки	 и	 главно	 на	 храни-
телните,	ще	 трябва	да	 се	изравнят	 с	
техните.	 Хлябът,	 например,	 трябва	 да	
нарасне	на	3.50	лева,	както	е	в	Гърция	
и	Италия.	Нищо,	че	някои	политици	ни	
заблуждават,	че	това	няма	да	се	слу-
чи.
	 -	 Друга	 беда	 е,	 че	 цените	 на	
парното,	 електричеството,	 водата,	 на	
услугите	и	транспорта	също	трябва	да	
достигнат	цените	на	Европа.
	 -	Следваща	беда	е,	че	срещу	това	
увеличение	не	се	предвижда	чувстви-
телно	 повишение	 на	 заплатите	 и	 на	
надниците.	 Става	 тревожен	 въпросът	
за	физическото	оцеляване	на	народа.
	 -	Наивно	е	да	си	представяме	Ев-
ропейския	съюз	като	благотворително	
дружество,	 което	 ще	 ни	 оказва	 без-
гранична	„братска	помощ“,	защото	по-
ради	независещи	от	него	причини	сме	
гладни,	 болни	 и	 закъсали.	 Ние	 все	
още	не	сме	осъзнали,	че	 тези,	 които	
са	успели	да	изградят	правилно	свои-
те	 структури	 и	 икономика,	ще	 станат	
още	 по-богати,	 а	 които	 са	 сгрешили,	
ще	бъдат	още	по-бедни.
	 -	Грешка	е,	че	преди	известно	вре-
ме	 е	 разрушена	 индустрията	 и	 всич-
ки	отрасли	са	неконкурентоспособни.	
Все	 още	 не	 сме	 наясно	 кои	 са	 при-
оритетите	 ни.	 Отново	 боледуваме	 от	
старата	грандомания	за	изграждането	
на	 високи	 технологии.	 Колкото	 и	 да	
ни	е	неприятно,	 трябва	да	признаем,	
че	 единственото,	 в	 което	 можем	 да	
имаме	някакъв	успех,	са	земеделието	
и	туризмът.
	 В	 защита	 на	 горното	 трябва	 да	
отбележим,	че	една	от	най-плодород-
ните	земи	в	Европа	се	намира	в	Бъл-
гария.	 Имаме	 и	много	 добри	 специа-
листи.	 Ниско	 е	 обаче	 технологичното	
и	 техническото	 ни	 ниво,	 което	 прави	
селскостопанската	 продукция	 много	
по-скъпа	от	европейската.
	 -	Трябва	да	проумеем,	че	Европей-
ският	 съюз	 е	 изградил	 стандарти	 и	
критерии,	на	които	ако	не	можем	да	
отговорим,	ще	се	стигне	до	затваряне	
на	 стотици	 хлебарници,	 месарници,	
преработващи	предприятия	и	други.
	 Млечната	ни	промишленост,	която	
се	 славеше	 по	 света,	 ще	 претърпи	
сериозна	криза,	ако	не	я	съобразим	с	
евростандартите.	
	 Изискванията	 на	 Европейския	
съюз	са	в	1	куб.	см	да	има	не	повече	
от	 50	 хиляди	 бактерии	 и	 това	 те	 го	
постигат,	 тъй	 като	млякото	от	 вимето	
на	 кравата	 чрез	 тръбопроводите	оти-
ва	 направо	 в	 хладилната	 вана.	 Ако	
тези	бактерии	са	повече	от	50	хиляди,	
млякото	не	се	изкупува.	В	настоящия	
момент	 ние	 имаме	 близо	 170	 хиляди	
стопани	с	1	до	5	крави,	които	съхра-
няват	мляко	в	кофи,	гюмове	и	други	с	
изключително	ниско	ниво	на	хигиена.	
Поради	тази	причина	броят	на	бакте-

риите	в	1	куб.	см	достига	до	1	милион.
	 -	 Таксите	 и	 данъците,	 които	 пла-
щаме,	 също	 рязко	 ще	 се	 увеличат	
(без	 да	 съм	 пророк).	 В	 Европейския	
съюз	те	са	поне	10	пъти	по-високи	от	
нашите	 в	момента.	В	 съседна	 Гърция	
таксите	и	данъците,	които	плаща	соб-
ственик	 на	 лека	 кола,	 са	 около	 700	
евро	 (близо	 1400	 лв.).	 „Гражданската	
отговорност“	е	също	толкова	или	само	
за	 да	може	 да	 се	 ползва	 колата,	 са	
необходими	между	2500-3000	лева.
	 -	 Голяма	 чат	 от	 предприсъедини-
телните	фондове	на	Европейския	съюз	
(между	10-20%)	отиват	за	разработва-
не	 на	 агробизнес	 проекти	 и	 то	 само	
от	 5-6	 фирми.	 Те	 са	 създали	 типове	
проекти,	 на	 които	 сменят	 само	 име-
ната	 на	 кандидатите	 и	 са	 осигурили	
100%	 „приемане“.	 В	 същото	 време	 в	
Центъра	 за	 научни	 изследвания	 на	
земеделието	 има	 над	 40	 института	 и	
станции,	в	които	работят	над	1500	на-
учни	работници,	които	стоят	далеч	от	
тези	проекти.
	 -	Не	сме	страна,	която	консумира,	
без	 да	 произвежда	 (с	 малки	 изклю-
чения).	 Това	 още	 повече	 ни	 отдале-
чава	 от	Европейския	 съюз,	 защото	 е	
известно,	 че	 страната,	 изпаднала	 в	
такова	 положение,	 неминуемо	 стига	
до	банкрут.	С	нас	това	отдавна	щеше	
да	се	случи,	ако	не	продавахме	най-
печелившите	 си	 предприятия	 и	 не	
вземахме	заеми.
	 -	 Колкото	 и	 цинично	 да	 звучи,	
най-лошата	ни	беда	е,	че	не	сме	така	
работливи,	 както	 някога	 бяха	 нашите	
бащи	и	майки.	Затова	и	производител-
ността	 на	 труда	 ни	 е	много	 ниска,	 а	
оттам	и	заплатите	ни.
	 -	 Беда	 също	 е,	 че	 над	 40%	 от	 и	
без	това	ниския	ни	национален	доход	
отиват	 за	 армията,	 администрацията,	
Парламента,	Министерския	съвет		и	т.	
н.	 (е,	какво	би	трябвало	да	очакваме	
-	 жизнено	 равнище,	 благоденствие	 -	
съмнявам	се?!).
	 Покойният	президент	на	САЩ	чес-
то	 е	 казвал	 на	 американците,	 че	
бедността	 е	 най-справедливото	 нака-
зание	за	некадърността.	Дано	това	не	
се	отнася	и	за	нас.
	 Много	ми	се	иска	по-горе	посоче-
ните	илюзии	и	беди	да	не	се	отнасят	
за	нас,	 габровци.	Основание	за	 това	
ми	 дават	 габровската	 инициатива,	
габровската	 пресметливост	 и	 висо-
коквалифицираните	 габровски	 кадри.	
Всички	габровци	знаем,	че	не	живеем	
на	плодородна	земя,	всички	знаем,	че	
не	сме	земеделци	и	единственото	спа-
сение	 е	 развитието	 на	 индустрията,	
както	практиката	ни	е	показала	през	
последните	два	века.
	 Независимо	 от	 голямата	 разруха	
на	 водещи	 в	 страната	 наши	 отрасли	
(за	 което	 вече	 писах),	 нашите	 висо-
коквалифицирани	 кадри,	 израснали	 в	
продължение	 на	 десетки	 години,	 си	
казаха	 думата	 в	 развитието	 на	 нови	
производства	и	нови	отрасли.
	 Положителен	 факт	 е,	 че	 на	 тери-
торията	на	Габрово	се	развиха	такива	
производства	като	тези	на	„СТС	хол-
динг	груп“	ООД:
	 -	пасти	за	зъби,	продукти	за	коса,	
ламинатни	 туби,	 произведения	 на	
едно	и	много	сложни	гъвкави	опаков-
ки	 от	 алуминий,	 хартия	 и	 полимерни	
материали,	 производство	 на	 мебели,	
трикотажни	облекла	и	много	други.
	 Има	 развитие	 на	 изделията	 на	
фирма	 „Станчо	 Колев“	 ЕООД	 като	
производство	на	шоколадови	изделия	
-	бонбони,	шоколад,	сладолед,	бискви-
ти,	бутер	тесто,	диабетичен	шоколад	и	
други.
	 Тези		други	фирми	развиха	такива	
производства,	които	не	са	характерни	
за	Габрово.	Това	идва	да	покаже,	че	в	
новите	условия	кадрите	на	града	бър-
зо	се	ориентираха	и	развиваха	такива	
производства,	 които	 могат	 да	 бъдат	
конкурентоспособни	 на	 европейския	
и	световен	пазар	(независимо	че	това	
не	е	достатъчно).
	 Ще	предоставя	 на	 вниманието	на	
читателите	 списък	 на	 някои	 от	 фир-
мите	от	град	Габрово	и	региона,	които	
развиват	нови	производства,	благода-
рение	на	големия	опит	на	габровските	
специалисти	и	работници:
 1. „АМК - Задвижваща и управля-
ваща техника“ ЕООД - гр. Габрово
	 Производство	 на	 серводвигатели,	
сервоинвентори,	 програмируеми	 кон-
тролери,	честотни	инвентори,	визуали-
зиращи	устройства	и	други.
 2. „СТС Инвест холдинг“ АД с дъ-
щерни фирми, както следва:
 „СТС холдинг“ ООД с производ-
ство на:
	 -	Пасти	за	зъби	-	за	изключително	
кратко	 време	 се	 нарежда	 на	 първо	

място	 сред	 частните	 производители	
на	този	тип	продукти	с	над	30	наиме-
нования	 на	 карбонатна	 и	 силиконна	
база,	 първоначално	 в	 алуминиеви,	 а	
по-късно	-	в	ламинатни	туби	в	разфа-
совки	по	50,	65,	75,	100	и	125	милили-
тра.	Месечен	капацитет	 -	 13	милиона	
броя	 пасти.	 Единствената	 в	 света	
фирма,	 предлагаща	 на	 пазара	 чети-
рицветна	 паста	 за	 зъби	 в	 ламинатна	
туба	с	патентована	специална	доза.
	 -	 Продукти	 за	 коса	 -	 нарежда	 се	
на	 престижно	 трето	 място	 сред	 про-
изводителите	 на	 течни	 миещи	 сред-
ства,	като	реализира	1/3	от	общия	за	
страната	 износ	 на	шампоани.	Произ-
вежда	 трайна	 кремообразна	 боя	 за	
коса	DESIRE	LUX,	която	в	съвършено	
кратък	 срок	 намира	 своето	място	 на	
пазара.
	 -	 Ламинатни	 туби	 -	 произвежда	
разнообразието	 туби	 на	 базата	 на	
алуминиев	 ламинат	 с	 вместимост	 50,	
65,	 75,	 100	 и	 125	 мл	 за	 нуждите	 на	
козметиката	 и	 хранително-вкусовата	
промишленост	изцяло	на	база	оборуд-
ване,	 произведено	 в	 „Мехатроника“	
АД,	 дъщерна	 фирма	 на	 „СТС	 Инвест	
холдинг“	АД.
 „СТС принт“ АД
	 Една	 от	 най-модерните	 бази	 в	
страната	 за	 производство	 на	 едно	 и	
много	 сложни	 гъвкави	 опаковки	 от	
алуминий,	 хартия	 и	 полимерни	 мате-
риали.	 Печатната	 база	 на	 фирмата	
включва	 и	 флексопечатна	 машина,	
типографска	 печатна	 машина,	 каши-
раща	 машина,	 разрохваща	 машина,	
собствено	производство,	както	и	кон-
фекционираща	 машина	 за	 пликове	 и	
торбички.
 „СТС Електроник“ ООД
	 Звено	 за	 производство	 на	 еле-
менти	 на	 автоматиката,	 индустриал-
ни,	 оптични,	 капацитивни	 и	 магнитни	
датчици;	 електронни	 таймери;	 про-
грамируеми	броячи,	контролери,	ниво	
регулатори	 и	 спомагателни	 електрон-
ни	устройства.	Произведените	в	„СТС	
Електроникс“	елементи	на	автоматика-
та	се	използват	в	работата	на	фирми	
от	 корабостроителната	 индустрия	 в	
САЩ,	 както	 и	 от	 производители	 на	
машини	и	оборудване	в	Корея.
 „Мехатроника“ АД
	 Проектиране	 и	 производство	 на	
уредби	 за	 индустриално	 нагряване	
и	 топене	 на	метали,	 уредби	 за	 зава-
ряване	 на	 ПВЦ	 фолио,	 силова	 елек-
троника	 и	 машини	 за	 производство	
на	опаковки.	Най-новото	 в	 производ-
ствената	 листа	 на	 „Мехатроника“	 са	
машините	за	изработка	на	ламинатни	
туби	и	тубопълначни	автомати	за	раз-
фасоване	 на	 кремообразни	 проду-
кти.	С	машините	на	„Мехатроника“	се	
произвеждат	ламинатни	туби	в	Русия,	
Кения,	Китай	и	други.	
 „Независимост 40“ АД
	 Производство	 на	 мебели	 от	 игло-
листна	 и	 широколистна	 дървесина.	
Усвоени	са	 за	 серийно	производство	
модели	 за	 корпусна	 мебел,	 спални,	
легла,	нощни	шкафчета,	тоалетки,	гар-
дероби,	маси,	бюра,	фирмата	изработ-
ва	 мебели	 по	 индивидуален	 проект.	
Осъществява	 трайно	 сътрудничество	
с	 търговски	фирми	от	Англия,	 Гърция,	
Кипър,	САЩ,	Холандия,	Италия	и	Ир-
ландия.
 „Витекс“ АД
	 Фирмата	е	специализирана	в	про-
изводството	 на	 трикотажни	 облекла	
и	 облекла	 по	 поръчка.	 В	 началото	
на	 1999	 година	 започва	 успешно	 съ-
трудничество	 с	 българо-английската	
фирма	„Мода	и	мениджмънт“	за	изра-
ботка	на	дамски	модни	облекла	за	ан-
глийския	пазар.	Други	големи	клиенти	
на	 дружеството	 са	 „Идеал	Стандарт“,	
„Видима“	АД,	 Българската	 федерация	
по	мотоциклетизъм	и	други.
 „СТС Инвест холдинг“ АД има	 и	
дъщерни	фирми	с	различни	дейности	
в	страната	и	чужбина	-	САЩ,	Канада,	
Испания,	Китай,	Русия,	Украйна	и	дру-
ги.
 3. „Станчо Колев“ ЕООД - Габро-
во.
	 Производство	на	шоколадови	бон-
бони	 и	 шоколад	 на	 блок	 в	 различни	
разфасовки,	 шоколад	 за	 глазиране,	
сладолед	 и	 сладоледени	 специалите-
ти,	глазура	за	сладолед,	бисквити,	бу-
тер	 тесто,	 замразени	 полуфабрикати,	
диетичен	шоколад	и	други.
 4. ЕТ „Алфрида - Пейо Пеев“ - 
Габрово.	 Производство	 на	 метални	
изделия	шприц	и	бласт	форми;	пласт-
масови	 опаковки	 и	 помпи	 за	 парфю-
мерия,	козметика	и	битова	химия.
 5. ЕТ „Проектстрой - Петър 
Петров“ - Габрово.	 Строителство	 и	
търговия	със	строителни	материали.	
продължава следващия четвъртък

Инж. Пеньî Рачев: “На лъжите и клеветите тряáва äа ñе äава яñен îтãîвîр, äа 
ñе казва иñтината за развитиетî на Бълãария през пîñлеäните äеñетилетия” 

Роден е през 1928 година в село Пърте-
вци. Той е потомък на големия Пеневски 
род. От малък се е научил на труд и да 
оцелява. Средното си образование е по-
лучил в Техническото училище „Д-р Ни-
кола Василиади“. Започнал е работа през 
1947 година в бившата фабрика „Принц 
Кирил“, след това - в памукотекстилния 
комбинат „Васил Коларов“ като маши-
нен техник.
   Участвал е активно в строителство-
то на материално-техническата база 
на Габрово, в модернизацията и рекон-
струкцията на редица предприятия, в 
построяване на много училища и детски 
градини, културни институти.
    Бил е главен директор на Стопански 
комбинат по телферостроене, а по-къс-
но - генерален директор на Стопанско 
обединение „Инструментална промиш-
леност“. От 1999 до 2006 година е 
председател и изпълнителен директор 
на сдружение „Габрово 21“. Автор е 
на книгата „Пътят“, първа и втора 
част, която описва изграждането на 
габровската индустрия от 1947 до 1990 
година и разрухата й след това.
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 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 - Какви значими съби-
тия се случиха в габров-
ския театър през измина-
лата 2018 година?
	 -	 Ще	 започна	 от	 най-
скорошните	 значими	 съ-
бития.	 Според	 мен	 едно	
от	 тях	 е	 завръщането	 на	
Петринел	 Гочев	 като	 ре-
жисьор	 в	 театъра	 и	 съз-
даване	 на	 спектакъла	
„За	 първото	 българско	
царство	 -	 Отшелникът“.	 В	
него	 става	 дума	 за	 Иван	
Рилски,	 за	 Самуиловите	
войници,	но	най-съществе-
ната	 тема	 е	 вярата	 и	 как	
българите	се	отнасяме	към	
нея.	 През	 октомври	 отбе-
лязахме	 73-та	 годишнина	
на	театъра	със	спектакъла	
„Михал	Мишкоед“.	Като	на	
празник,	 посетителите	 по-

лучиха	 преди	 това	 сладки	
изкушения,	 направени	 от	
учениците	 от	 Гимназията	
по	 туризъм,	 и	 изпълнения	
на	 група	 за	 стари	 град-
ски	песни.	Опитахме	се	да	
празнуваме	 пестеливо,	 по	
габровски,	но	от	сърце.
	 Сполучлив	 се	 оказа	 и	
експериментът	 ни	 да	 на-
правим	 съботния	 ден	 те-
атрален	 и	 представихме	
няколко	 представления	 в	
събота	 вечер.	 Стартирах-
ме	 и	 съботното	 приклю-
чение	с	детски	спектакли.	
Опитахме	се	да	направим	
съботата	 разпознаваема	
за	 театър.	Ще	 продължим	
в	този	дух	и	през	2019	го-
дина.	
	 	 	 	 Проектът	 „По	 калдъ-
ръмените	 улички“	 и	 спек-
такълът	 „Шибил“,	 който	
Невена	Митева	реализира	

на	 „Етър“-а,	 бе	 страхотен	
акцент	в	лятната	 културна	
програма	 на	 театъра.	 В	
него	 участва	 популярни-
ят	 актьор	 Иван	 Юруков,	
постановката	 привлече	
много	 зрители.	 Дори	 за-
местник-министърът	 на	
културата	Румен	Димитров	
присъства	 на	 предпослед-
ното	представление.
	 Пак,	 връщайки	 се	 във	
времето,	 стигаме	 до	 фес-
тивала	 на	 монодрамата	
през	 2018	 година.	 За	 мен	
събитието	бе,	че	наградата	
за	женска	роля	отиде	при	
актрисата	 Надежда	 Пет-
кова	за	ролята	й	в	поста-
новката	на	Невена	Митева	
„Комедиантката“.	
	 Тези	 събития	 според	
мен	 са	 значими	 и	 на	 на-
ционално	ниво.
 - Имаше и друго съ-
битие, което се отрази на 
театъра - нов директор. 
Успяхте ли за петте ме-
сеца, откакто оглавява-
те театъра, да изпълните 
част от приоритетите си, 
от замислите си?
				-	Много	от	нещата,	кои-
то	 бях	 замислил,	 се	 слу-
чиха,	като	назначаване	на	
щат	на	двама	известни	ре-
жисьори	като	Петринел	Го-
чев	и	Васил	Дуев.	А	също	
така	 активно	 присъствие	
на	театъра	онлайн	и	в	со-
циалните	 мрежи,	 което	 е	
заложено	 в	 концепцията	
ми,	 разпознаваемостта	
на	 театъра,	 превръщане-
то	 на	 съботите	 в	 игрален	

ден.	Като	успех	отчитам	и	
добрия	 диалог	 с	 Община	
Габрово.	От	няколко	месе-
ца	габровският	театър	про-
вежда	социална	политика.	
Предоставяме	 веднъж	 ме-
сечно	на	Община	Габрово	
34	 безплатни	 билети	 за	
едно	представление,	но	не	
за	 общинските	 служители,	
а	 за	 социално	 слаби,	 на	
които	 Общината	 ги	 дава.	
Става	 дума	 за	 центрове	
за	 деца	 и	 възрастни,	 на	
нуждаещите	 се.	 Това	 ще	
продължи	 и	 тази	 година,	
така	театърът	ще	бъде	со-
циално	 ангажиран	 да	 по-
мага	на	хората	да	се	доб-
лижат	до	изкуството,	да	се	
разтоварят	от	трудното	си	
ежедневие.
	 В	 нощта	 на	 театрите	
играхме	 безплатно,	 бла-
готворително	за	всички	га-
бровци.		
	 Признавам,	че	в	нача-
лото	 много	 ми	 се	 искаше	
нещата	 да	 стават	 веднага	
и	 всичко	 безотказно	 да	
заработи.	Като	всеки	млад	
човек	 съм	 нетърпелив	 и	
очаквах	нещата	да	се	слу-
чат	по-бързо.	В	интерес	на	
истината,	 очаквах	 да	 по-
стигна	 повече	 неща	 през	
това	 време.	 Равносметка-
та	ми	 в	 края	 на	 годината	
сочи,	че	5	месеца	са	един	
кратък	 период.	 Ако	 мога	
да	 използвам	 метафората	
-	 една	 машина	 се	 движи	
с	 определена	 скорост,	 по	
един	начин	и	когато	тя	се	
ръководи	 от	 нов	 човек,	

той	 трябва	 постепенно	 да	
забърза	 скоростта,	 всяка	
една	рязка	промяна	може	
да	 доведе	 до	 катастро-
фа.	Това	е,	 което	разбрах	
накрая	 на	 петте	 месеца,	
откакто	 съм	 директор	 на	
театъра.	Това	е	един	опит,	
много	ценен	за	мен.
 - Какво предстои на 
театъра през новата 2019 
година?
	 -	 Нашата	 театрална	
2019	година	започва	на	22	
януари	в	зала	 „Възражда-
не“	със	спектакъла	„Михал	
Мишкоед“.	 Постигнахме	
споразумение	с	Общината	
през	 студените	 месеци	 -	
януари,	 февруари	 и	 март,	
да	 играем	 спектаклите	 си	
в	 зала	 „Възраждане“	 за-
ради	 недостатъчното	 ото-
пление	 на	 театралната	 ни	
зала.	 Публиката	 заслужа-
ва	комфорт	в	залата,	топ-
ли	театрални	вечери.
	 Първата	 ни	 премиера-
та	 е	 на	 „Истината	 или	 се	
осмеляваш“,	 с	 режисьор	
Васил	 Дуев,	 на	 14	 февру-
ари.	 Приятно	 изненадан	
съм	от	репетициите	на	по-
становката,	 която	 ще	 се	
играе	 в	 камерната	 зала.	
Спектакълът	 изисква	 по-
различно	 разположение	 в	
залата	и	сега	й	правим	ре-
монт.	Това	е	пиеса,	основ-
но	 насочена	 към	 тийней-
джъри,	 разбира	 се,	 може	
да	 се	 гледа	 от	 всякаква	
публика,	 всяка	 възраст	
може	 да	 открие	 нещо	 ин-
тересно	за	себе	си.	Става	
дума	 за	 първата	 любов,	
за	първите	 трепети,	 които	
всеки	е	преживял,	припом-
ня	за	младостта.
	 Предстои	 и	 постанов-
ката	на	италианската	пие-
са	„Изкуството	на	комеди-
ята“,	с	режисьор	Петринел	

Гочев.
	 В	 процес	 на	 търсене	
са	и	двамата	ни	режисьо-
ри	за	подходящ	спектакъл	
на	 българска	 тематика.	
Няма	 да	 е	 готова	 пиеса,	
текстът	 ще	 се	 пише	 на	
момента.	 И	 двамата	 имат	
интереси	 към	 тематика,	
свързана	с	българския	бит	
и	фолклор.
	 Основната	 ни	 идея	 е	
откриването	 на	 междуна-
родния	 театрален	 фести-
вал	 на	 комедийния	 спек-
такъл	през	май	да	бъде	с	
наш	спектакъл.
 - Имате ли замисли 
да участвате в някои фес-
тивали в страната или в 
чужбина?
	 -	 Пуснали	 сме	 заяв-
ки	 за	 няколко	 фестива-
ла,	предстои	ни	да	пуснем	
нови	за	фестивалите	в	Шу-
мен,	Враца,	имаме	заявка	
от	 София.	 През	 март	 ще	
гостуваме	 в	 Народния	 те-
атър	с	„Отшелника“.	Имам	
намерение	 да	 вляза	 във	
връзка	 с	 Битоля	 в	 Маке-
дония,	където	се	провежда	
един	 популярен	 театрален	
фестивал.
 - Театърът ще продъл-
жи ли с гастролите си в 
други градове?
	 -	 Да,	 още	 повече	 от	
гастролите	 са	 основните	
ни	приходи.	Повече	от	по-
ловината	 ни	 представле-
ния	са	извън	Габрово.	Има	
интерес	към	нашите	поста-
новки.	 Много	 се	 радвам,	
че	 в	 градове	 като	 Плов-
див,	Варна,	София,	където	
има	много	силна	конкурен-
ция	 на	 тамошните	 театри,	
въпреки	 всичко	 интересът	
към	 нашите	 спектакли	 е	
доста	 голям.	Не	сме	били	
разочаровани	 досега	 от	
гастролите	 си.	 А	 в	 някои	

по-малки	 населени	 мес-
та	 като	 Радомир,	 Карно-
бат,	Аксаково	 габровският	
театър	 вече	 си	 е	 създал	
традиции,	 спектаклите	 ни	
са	 търсени	 и	 предпочита-
ни,	 салоните	 са	 пълни.	 В	
Карнобат	например	имаше	
правостоящи.	 Конкурен-
цията	 между	 театрите	 за	
малките	 градове	 е	 много	
голяма,	 дори	 трудно	 се	
ангажират	дати.
 - Театърът ще канди-
датства ли по проекти 
пред Министерството на 
културата или други ин-
ституции през тази годи-
на?
					-	Да,	разбира	се.	Бя-
хме	 одобрени	 като	 парт-
ньори,	 които	 подкрепят	
една	 млада	 режисьорка	
по	 програма	 „Дебюти“	 на	
фонд	 „Култура“	 в	 Минис-
терството	 на	 културата.	
Идеята	 е	 тя	 да	 направи	
свой	 спектакъл	 в	 нашия	
театър,	 вероятно	 през	
февруари	или	март.
	 Предстои	 търсене	 и	
реализиране	на	други	про-
екти	 и	 програми	 на	 ми-
нистерството.	 Много	 ми	
харесва	идеята	на	зам.-ди-
ректора	на	театъра	Свето-
слав	Славчев	за	сътрудни-
чество	със	сръбски	театър	
за	 създаване	 на	 една	 пи-
еса.	 Темата	 е	 много	 лю-
бопитна.	 По	 времето	 на	
Сръбско-българската	 вой-
на	 вечерта	 преди	 Велик-
ден	битката	спира.	Войни-
ците	 от	 двете	 враждува-
щи	страни	сядат	заедно	и	
празнуват.	 На	 другия	 ден	
битката	 продължава.	 За	
да	 се	 случи	 този	 проект	
трябва	 да	 търсим	 финан-
сиране,	различно	от	наши-
те	 национални	 програми,	
европейско	финансиране.

Петкî Кîйчев: „Интереñни театрални ñъáития преäñтîят през 2019 ã.” 

зАРкО гАтЕВ

	 Миналогодишният	 фи-
налист	 „Копакабана“	 тръг-
на	с	трудна	победа	в	група	

II.	
	 Съставът	 на	 Климент	
Велев	 срещна	 сериозен	
отпор	от	севлиевския	„Ме-
делин	 96“	 и	 успя	 да	 се	

наложи	 с	
две	 попаде-
ния	 едва	 в	
заключител-
ните	 минути	
на	 срещата.	
Добри	изяви	
и	 на	 двама-
та	 вратари	
не	 позволи-
ха	на	топка-
та	да	навес-
ти	 една	 от	
двете	 мре-
жи	 повече	
от	 половин	
час.	 Ивайло	
Христов	 все	
пак	 мате-
риализира	
превъзход -
ството	 на	
„Копакаба -
на“	 с	 хубав	

шут	 в	 35-та	 минута,	 а	 в	
последните	 секунди	 Кли-
мент	 Велев	 гарантира	 по-
бедата	с	точно	изпълнение	

на	дълга	дузпа.
	 За	 съжаление,	 още	 в	
началните	минути	на	мача	
„Копакабана“	 загуби	 един	
от	 важните	 си	 играчи	 -	
Иван	 Стефанов,	 който	
извади	 рамо	 и	 вероятно	
няма	 да	може	 да	 играе	 в	
оставащите	 срещи	 от	 тур-
нира.
	 След	 първото	 завър-
тане	 в	 групата	 начело	 е	
„Веспа“	с	по-добра	голова	
разлика	 от	 „Копакабана“,	
„Меделин	 96“	 е	 на	 трета	
позиция,	 следван	 от	 „Ха-
вайците“.
	 Най-завързана	 се	 оч-
ертава	 да	 бъде	 група	 III.	
След	 първите	 два	 мача	
начело	 излезе	 отборът	 на	
„БИС	 Секюрити“,	 победил	
с	 6:1	 севлиевския	 „Импе-
рия“.	 Братя	 Кожухарови	
донесоха	 успеха	 за	 се-
лекцията	на	Григор	Илиев.	
Пламен	откри	в	7-та	мину-
та,	 а	 Християн	 в	 16-та	 от	

дълга	 дузпа	 удвои	 аванса	
на	 „БИС	 Секюрити“.	 През	
втората	част	Пламен	пока-
чи	на	3:0,	Георги	Камбуров	
върна	за	кратко	интригата	
с	 попадение	 за	 3:1,	 но	
последваха	 нови	 два	 гола	
на	„осмицата“	и	резултатът	
стана	 5:1.	 Финалното	 6:1	
оформи	 Християн	 минута	
преди	края.
	 С	 победа	 в	 групата	
тръгна	 и	 съставът	 на	 „ФК	
Старо	 село	 777“,	 който	
успя	 да	 надиграе	 един	 от	
ексшампионите	на	турнира	
-	„Титан	гард“.	Двата	отбо-
ра	 направиха	 здрав	 мач,	
в	 който	 падна	 само	 един	
гол.	Негов	автор	беше	Бо-
жидар	Ненов	в	13-та	мину-
та.
	 След	 първото	 завър-
тане	в	 групата	води	 „БИС	
Секюрити“	 с	 по-добра	 го-
лова	разлика	от	„ФК	Ста-
ро	 село	 777“,	 следвани	 от	
„Титан	гард“	и	„Империя“.

 За най-запомнящите се театрални събития 
през изминалата година, за предстоящите идеи 
и проекти на театъра, за премиерите и нови-
те спектакли през 2019 година разказва Петко 
Койчев, директор на Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ - Габрово.

СтЕфкА БУРмОВА

	 Довечера	 ще	 станат	
известни	 десетте	 най-до-
бри	 спортисти	 на	 Севли-
ево.	Те	ще	бъдат	отличени	
по	време	на	тържествена-
та	церемония,	която	ще	се	
проведе	 в	 Спортна	 зала	
„Дан	 Колов“	 в	 присъстви-
ето	 на	 състезатели,	 тре-
ньори,	 спортни	 деятели,	
приятели	на	спорта.	
	 Организаторите	 на	
проявата	 ще	 обявят	 име-
ната	на	 10-те	най-добри	в	
спорта,	а	освен	на	тях,	ще	
бъдат	 връчени	 и	 специал-
ни	 награди	 в	 няколко	 ка-
тегории:	 „Изявени	 спорти-
сти,	 започнали	 кариера	 в	
севлиевски	 спортен	 клуб“,	
„Отбори	 с	 най-добро	 кла-
сиране	в	„Ученически	игри	
-	 2017/2018	 година“,	 „Учи-
тел	 на	 годината“,	 „Отбор	
на	 годината	 в	 индивиду-
алните	 спортове“,	 „Отбор	

на	 годината	в	колективни-
те	 спортове“,	 „Треньор	 с	
принос	 за	 популяризира-
не	 на	 спорта	 за	 2018	 г.“,	
„Спортен	клуб	с	най-добри	
резултати	 при	 подраства-
щите“,	 „Принос	 за	 разви-
тие	 на	 спорта	 в	 Община	
Севлиево“	 и	 „Постигнати	
високи	 спортни	 резултати	
през	2018	година“.
	 Според	 Стефан	 Ива-
нов,	експерт	в	областта	на	
спорта	към	Община	Севли-
ево,	 номинираните	 севли-
евски	 спортисти	 са	 общо	
25	 човека	 от	 17	 клуба	 в	
града.	Той	обясни	още,	че	
в	 Спортния	 календар	 на	
града	 през	 изминалата	
година	 е	 имало	 редица	
състезания,	 поради	 което	
надпреварата	 за	 призове-
те	ще	бъде	много	оспорва-
на.	А	най-добрите	десет	ще	
станат	известни	именно	по	
време	 на	 церемонията	 по	
награждаването.

Миналîãîäишният финалиñт „Кîпакаáана” тръãна ñ 
пîáеäа, „БИС Секюрити” пîвеäе в най-завързаната ãрупа

10-те най-äîáри ñпîртиñти 
на Севлиевî - тази вечер

Мартин Пенчев в тîп 6 
на ñреäна äиñтанция 
в „Ски О тур”

продължава от стр. 1
-	 световният	 шампион	 в	
тази	дисциплина	от	2018-та	
Станимир	Беломъжев.	Тре-
тото	 място,	 със	 секунда	
изоставане,	 зае	 легендата	
в	този	спорт	Евгени	Хрен-
ников	(Русия).
	 В	 генералното	 класи-
ране	на	 „Ски	О	 тур“	 след	
първите	 три	 старта	 наче-
ло	 е	 Горланов,	 следван	
от	Хренников,	а	Станимир	
Беломъжев	е	трети	с	изо-
ставане	от	близо	4	минути	
в	 общото	 време.	 Мартин	
Пенчев	заема	седма	пози-
ция	и	има	добри	шансове	
да	 се	 намеси	 в	 битката	
за	топ	6	в	оставащите	два	
старта	 в	 Рамзау	 ам	 Дах-
щайн	в	петък	и	събота.			

Мартин Кîпчев îт Математичеñката  
ñъñ златен меäал îт Казахñтан

продължава от стр. 1
варненската	Математиче-
ска	 гимназия	 „Д-р	Петър	
Берон“	 и	 ППМГ	 „Акаде-
мик	Никола	Обрешков“	от	
Бургас.	 Като	 единствен	
габровец	 Мартин	 Копчев	
е	 включен	 в	 отбора	 на	
Първа	 частна	 матема-
тическа	 гимназия.	 Бъл-
гарските	 ученици	 са	 се	
представили	 блестящо	
в	 изключително	 силна-
та	 конкуренция	на	 350-те	
участника	 от	 15	 държави	
по	света,	като	са	завою-
вали	21	медала	от	Жаути-
ковската	 олимпиада	 –	 6	
златни,	 6	 сребърни	 и	 9	
бронзови	отличия.	
	 Със	 златни	 меда-
ли	 са	 Евгени	 Кайряков	

-	 абсолютен	 първенец	
по	 математика,	 от	 СМГ,	
Кристиян	Минчев	 -	мате-
матика,	 ППМГ	 -	 Бургас,	
Кристиян	 Василев	 -	 ма-
тематика,	 ПЧМГ,	 Георги	
Александров	 -	 физика,	
СМГ,	 Радослав	Димитров	
-	 информатика,	 от	 МГ	 -	
Пловдив,	 с	 отбора	 на	
ППМГ	 Бургас	 и	 Мартин	
Копчев	 -	 информатика,	
от	ПМГ	„Акад.	Иван	Гюзе-
лев“	 -	 Габрово,	 с	 отбора	
на	ПЧМГ.
	 Със	сребърни	медали	
се	 завърнаха	 в	 страна-
та	 Димитър	 Опърлаков	
-	математика,	МГ	-	Варна,	
Иво	 Зерков	 -	 математи-
ка,	 СМГ,	 Иван-Алексан-
дър	 Мавров	 -	 математи-

ка,	 СМГ,	 Васил	 Николов	
-	 физика,	 ПЧМГ,	 Стефан	
Иванов	-	физика,	ППМГ	-	
Бургас,	и	Иво	Карагьозов	
-	 информатика,	 МГ	 -	 Ва-
рна.
	 Бронзовите	 медали	
са	 за	 Златина	 Милева	 -	
математика,	 МГ	 -	 Варна,	
Галин	Тотев	-	математика,	
ППМГ	-	Бургас,	Борислав	
Кирилов	 -	 математи-
ка,	 ПЧМГ,	 Иво	 Петров	 -	
физика,	 СМГ,	 Любомир	
Шойлев	 -	 физика,	 ППМГ	
-	 Бургас,	 Георги	 Петков	
-	 информатика,	 СМГ,	 Пе-
тър	 Димитров	 -	 физика,	
НПМГ,	 Ириней	 Василев	
-	 физика,	 НПМГ,	 и	 Кон-
стантин	Каменов	-	инфор-
матика,	СМГ.

проведе	 заседание,	 воде-
но	от	областния	управител	
на	Габрово	Невена	Петко-
ва.	 Обсъдени	 бяха	 пред-
стоящи	задачи,	във	връзка	
с	 отчитане	 изпълнението	
на	 дейности,	 имащи	 отно-
шение	 към	 политиката	 за	
интеграция.	 Мониторинго-
вият	 доклад	 за	 2018	 г.	 за	
изпълнение	 на	 Национал-
ната	стратегия	на	Републи-
ка	България	за	интегрира-
не	 на	 ромите	 2012-2020г.	
отново	ще	обхване	сфери-
те	 образование,	 здравео-
пазване,	 заетост,	 жилищ-
ни	 условия,	 върховенство	
на	 закона	 и	 недискрими-
нация,	 култура	 и	 медии.	
Новото	 е,	 че	 отчитането	
ще	 се	 случва	 електрон-

но.	 Събраната	 информа-
цията	 трябва	 да	 обрисува	
картина	на	случващото	се	
към	 момента,	 макар	 и	 да	
не	 е	 напълно	 всеобхват-
на,	 защото	 събирането	на	
данни	за	етническата	при-
надлежност,	 майчин	 език	
и	 вероизповедания	 става	
на	 доброволен	 принцип,	
коментираха	членовете	на	
Съвета.	 Обсъдени	 бяха	 и	
промените	в	Наредбата	за	
приобщаващо	 образова-
ние.	Областният	управител	
Невена	Петкова	представи	
накратко	 изпълнението	 на	
Програмата	 за	 допълващи	
дейности	 към	 кариерното	
ориентиране	на	 учениците	
за	 изминалата	 учебна	 го-
дина	като	акцентира	върху	

стопроцентовия	 обхват	 на	
ученици	 от	 севлиевските	
училища	 от	малките	 насе-
лени	места	и	ефекта,	кой-
то	е	имало	посещението	в	
големите	фирми	в	община-
та.	 В	 хода	 на	 дискусията	
беше	обсъден	и	резултатът	
с	 обучението	 и	 ограмотя-
ване	на	възрастни	хора	от	
малцинствени	 групи	 като	
възможност	 за	 последва-
що	 професионално	 ори-
ентиране.	 Зам.-	 кметът	 на	
Община	 Дряново	 сподели	
пред	членовете	на	Съвета,	
че	 предстои	 изпълнение	
на	 проект	 „Заедно	 в	 раз-
личието“,	 	 който	 предвиж-
да	дейности	в	сферата	на	
образованието,	 здравео-
пазването	и	културата.

Оáлаñтният ñъвет за ñътруäничеñтвî 
пî етничеñки и интеãрациîнни въпрîñи


