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	 И	 когато	Йосиф	дойде	 при	 братята	 си,	 събля-
коха	от	Йосиф	дрешката	му,	шарената	му	дрешка,	
която	носеше…
	 Битие	37:23
	 И	с	мъка	се	въздържаха	да	не	го	убият	те	самите.	
Затова	хуманно	го	продадоха	в	робство	на	минаващия	
керван.	 Този	 тип	 хуманност	 винаги	 има	 процедурно	
чисти	ръце.
	 А	Йосиф	–	любимият	син	на	баща	си	–	е	един	от	
старозаветните	праобрази	на	Месия.	Предаден	от	бра-
тята	си	в	чужди	ръце.	Смятан	за	мъртъв…
	 Колко	пъти	са	искали	да	съблекат	вашата	шарена	
дрешка?
	 Да	изтрият	вашия	чар	–	да	го	няма.	Или	умението	
ви	да	постигате	–	с	много	труд,	който	дори	близки	от-
казват	да	видят.
	 „Късметлия“,	 „върви	 му“,	 „как	 успява“,	 „защо	 все	
той“.
	 Когато	 завистта	 разпознае	 избраността	 –	 тогава	
няма	прошка.
	 Братята	на	Йосиф	го	намразиха	толкова	много,	че	
„не	можеха	да	му	говорят	спокойно“.
	 Шарената	дрешка	на	избраността.
	 Каква	е	вашата	шарена	дрешка?	Носите	ли	я?	Или	
ви	плаши	завистта?
	 Ако	вашият	Баща	ви	е	ушил	шарена	дрешка,	носете	
я.
	 Никой	не	може	да	съблече	Божия	призив	от	вас.
	 Никой	друг,	освен	самите	вие.

Нîñите ли ñи шарената дрешка?

светозар Гатев

Съставът	на	„Виктория“	
стигна	 сравнително	 лесно	
до	успеха	с	6:1	над	„Меде-
лин	96“.	След	като	нямаха	
късмет	през	първото	полу-
време,	пропуснаха	куп	 го-
лови	 възможности	 и	 цели	
4	 пъти	 уцелиха	 гредите,	
през	 втората	 част	 тъмно-
сините	 коригираха	 мерни-
ка	и	головете	заваляха.

Стефан	Иванов	изведе	
тима	 си	 напред	 с	 остър	
изстрел	 в	 25-та	 минута,	 а	
секунди	 след	 него	 Илиян	
Тосунов	 удвои	 аванса	 на	
„Виктория“.	 Последва	 още	
една	 греда	 и	 попадение	
на	 Петър	 Казаков	 за	 3:0.	
След	 шестия	 сблъсък	 на	
топката	 с	 някоя	 от	 греди-
те	 на	 севлиевската	 врата	
Стефан	Иванов	 отново	 се	
разписа	за	4:0,	а	Казаков	

и	 Минчо	 Едрев	 направи-
ха	 резултата	 6:0.	 Секунди	
преди	 края	 на	 редовното	
време	 Иван	 Иванов	 реа-
лизира	почетно	попадение	
за	отбора	на	„Меделин	96“,	
който	 приключи	 участието	
си	в	турнира.

„Виктория“	продължава	
напред	и	очаква	да	научи	
съперника	 си	 на	 четвърт-
финалите,	 който	 ще	 бъде	
излъчен	 в	 двубоя	 между	
„Копакабана“	 и	 „Карата	
ауто“	тази	вечер.

Зрелищен	 мач,	 завър-
шил	 с	 изпълнението	 на	
допълнителни	 удари	 за	
определяне	 на	 победите-
ля,	направиха	отборите	на	
„Балкан“	и	„Веспа“.	Първа-
та	част	премина	при	леко	
надмощие	 на	 „Веспа“,	 но	
до	 гол	 първи	 стигна	 от-
борът	 на	 „Балкан“.	 Много	
красиво	 попадение	 нани-

за	Димитър	Милев	с	удар	
от	воле	почти	от	центъра.	
Наред	с	останалите	ситуа-
ции,	в	последните	секунди	
на	 полувремето	 „Веспа“	
имаше	 отлична	 възмож-
ност	да	изравни,	но	я	про-
пусна.	

Пет	 минути	 след	 по-
чивката	 Атанас	 Георгиев	
оползотвори	 добра	 асис-
тенция	 на	 Милен	Тонев	 и	
възстанови	 равенството,	
но	секунди	по-късно	Алекс	
Згрипаров	 отново	 изведе	
„Балкан“	 напред	 с	 удар	
и	 рикошет	 в	 тялото	 на	
Николай	 Енев.	 Късметът	
помогна	 на	 „Веспа“	 да	
не	 инкасира	 и	 трети	 гол	
след	 удар	 в	 гредата	 на	
Димитър	 Милев.	 Контузия	
извади	 от	 игра	 един	 от	
опитните	 играчи	 на	 „Бал-
кан“	 -	 Красен	 Кръстев,	 и	
това	може	 би	 помогна	 на	

синьо-белите	 от	 „Веспа“,	
които	 успяха	 да	 изравнят	
4	минути	преди	да	края	на	
редовното	време.	Разписа	
се	капитанът	Милен	Тонев	
с	шут	по	диагонала	за	2:2.	
Така	 още	 в	 първия	 ден	
от	 елиминационната	 фаза	
се	стигна	до	изпълнението	
на	допълнителни	удари	за	
определяне	на	победителя.	
При	тях	в	герой	се	превър-
на	 вратарят	 на	 „Балкан“	
Мирослав	Киров,	който	от-
рази	изстрелите	на	Георги	
Петков	 и	 Милен	Тонев	 от	
7-метровата	 линия	 и	 кла-
сира	отбора	си	за	четвърт-
финалите	 с	 общ	 резултат	
от	мача	6:5.

Съперник	 на	 „Балкан“	
в	следващия	кръг	ще	бъде	
победителят	 от	 двойката	
„Шести	участък“	-	„ФК	Ста-
ро	село	777“.	

Този	мач	също	е	днес.

„Виктîрия” и „Балкан” -   първите четвъртфиналиñти
 „Виктория“ и  „Балкан“ (Плачковци) са първите четвъртфиналисти в XXVII  турнир по футбол на малки врати за Купата на Община Габрово

ЖеНИНа ДеНЧева

 От	 вчера	 в	 област	
Габрово	 е	 обявена	 грипна	
епидемия.	 Заболеваемост-
та	 се	 е	 увеличила,	 още	
не	 са	 достигнати	 епиде-
мичните	 стойности	 от	 350	
заболели	на	100	000	души,	
обстановката	 е	 предепи-
демична,	 но	 е	 взето	 ре-
шението	 за	 обявяване	 на	
грипната	 епидемия.	 То	 е	
след	проведено	заседание	
на	 Оперативния	 щаб	 за	
борба	 с	 грип	 и	 остри	 ре-
спираторни	 заболявания,	
включващ	 представители	
на	 Областна	 администра-
ция	-	Габрово,	общинските	
администрации,	 ръководи-
тели	на	лечебни	заведения	
в	областта,	РУО	-	Габрово	
и	РЗИ	-	Габрово.
	 Заповедта	за	 грипната	
епидемия	 е	 на	 директора	
на	 Регионалната	 здравна	
инспекция	д-р	Пенчоков.	
	 От	31	януари	до	5	фев-
руари,	 включително,	 учи-
лищата	на	 територията	на	
цялата	област	ще	бъдат	 в	
грипна	ваканция.
	 Спира	се	дейността	на	
детските	 и	 женските	 кон-
султации.	 Преустановява	
се	 провеждането	 на	 про-
филактичните	 прегледи	 и	
имунизации.	 А	 също	 и	 на	
плановите	 операции.	 Вре-
менно	 се	 спират	 свижда-
нията	в	болниците.

стефка Бурмова 
 „На	15	януари	точно	в	01:02	ч.	произведо-
хме	45-милионното	изделие	-	казанче	модел	
Т	 4274	 (J5229)	 серия	Tempo“	 -	 се	 похвалиха	
работниците	от	Екип	Б,	ПЛ	9,	10	-	зона	след	
сушене,	 с	 ръководител	 Недялка	 Георгиева.	
От	 завода	 информираха	 още,	 че	 ще	 дарят	
45-милионното	изделие	отново	на	Историче-
ския	музей	в	Севлиево,	но	след	като	напра-
вят	пълен	ремонт	на	санитарните	помещения	
в	 сградата	 на	 Архитектурно-възрожденски	
комплекс	„Дандолови	къщи“.	

Керамичният завîд към „Идеал 
Стандарт - Видима” прîизведе 
45-милиîннîтî ñи изделие
То ще бъде дарение за Дандолови къщи

руЖа ЛЮБеНова

	 От	 вчера	 Ловеч	 е	 с	
нов	 областен	 управител	 -	
Ваня	Събчева.	А	 тя	е	въз-
питаничка	 на	 Техническия	
университет	 в	 Габрово.		
Има	 магистърска	 степен	
по	 публична	 администра-
ция	 и	 бакалавърска	 „Ин-
дустриален	 инженер”	 от	
габровското	 висше	 учили-
ще.
	 	Ваня	Събчева	е	изпъл-
нявала	 длъжността	 облас-
тен	 управител	 на	 област	
Ловеч	в	периода	2011-2013	

г.	 От	 2017	 г.	 до	 момента	
е	 заемала	 поста	 главен	
секретар	в	областната	ад-
министрация.	
	 Ще	 припомним,	 че	
правителството	 освободи	
досегашния	 областен	 уп-
равител	 на	 Ловеч	 Георги	
Терзийски	 заради	 преми-
наването	 му	 на	 друга	 ра-
бота.	
	 От	вчера	той	пое	пос-
та	 директор	 на	 Агенция	
„Пътна	 инфраструктура“.	
АПИ	 остана	 без	 ръковод-
ство,	 след	 като	 бившият	
директор	 Светослав	 Гло-

сов	 подаде	 оставка.	 При-
чина	 бяха	 многобройните	
проблеми	 при	 продажба	
на	 електронни	 винетки	 в	
първите	дни	на	годината.
	 И	 едно	 нужно	 уточ-
нение:	 мнозина	 объркаха	
депутата	 от	 41-то	 Народ-
но	 събрание,	 габровеца	
Георги	 Терзийски	 с	 ново-
назначения	 шеф	 на	 Аген-
ция	 „Пътна	 инфраструкту-
ра“	 -	 ловчанлията	 Георги	
Терзийски.	 Това	 е	 просто	
едно	 съвпадение	 на	 име-
на	 и	 двамата	 нямат	 нищо	
общо,	проучи	„100	вести“.

Нîвият îáлаñтен управител на Лîвеч - Ваня 
Съáчева, е възпитаник на ТУ - Гаáрîвî
Новият шеф на АПИ се казва Георги Терзийски, но не е габровският ексдепутат

Съмнение за 0,125% грешки 
в ТЕЛК îтнîвî ñлîжи на 
мушка áелите преñтилки7

руЖа ЛЮБеНова
 
	 Една	 година	 затвор	 и	
5000	 лева	 глоба	 в	 полза	
на	държавата	–	това	полу-
чи	 като	 наказание	 систе-
мен	нарушител	на	закона,	
укривал	 незаконно	 добит	
дървен	 материал.	 Поста-
новеното	е	окончателно	и	
без	право	на	обжалване.
	 Решението	 е	 от	 края	
на	януари	т.	г.	и	бе	произ-
несено	 от	 тричленен	 със-
тав	 на	 Окръжния	 съд	 в	
Габрово,	председателстван	
от	 съдия	 Благовеста	 Ко-
стова.	С	него	бе	потвърде-
на	присъдата	на	Районния	

съд	по	същия	случай.
	 Подсъдимият	 е	 П.	 К.	
П.,	родом	от	Севлиево,	но	
жител	 на	 село	 Пецовци,	
Габровска	 община.	 Осъж-
дан	 е	 и	 преди.	 С	 реше-
ние	 от	 16	 октомври	 м.	 г.	
на	Районния	съд	водещият	
се	 за	 безработен	 мъж	 е	
бил	 признат	 за	 „виновен,	
че	 на	 4	 юни	 2017	 г.	 в	 с.	
Поповци,	 общ.	 Габрово,	 в	
бивш	стопански	двор,	при	
условията	 на	 повторност,	
съхранявал	 незаконно	 до-
бит	от	другиго	дървен	ма-
териал	–	6	пространствени	
кубични	 метра	 дърва	 за	
горене	 от	 цер	 и	 дъб,	 на	

обща	стойност	420	лева...“	
	 	 За	 съда	 случаят	 е	
бил	 доказан	 категорично,	
въпреки	 лъжливите	 пока-
зания	 на	 тримата	 мъже,	
участвали	 в	 разтоварва-
нето	 на	 крадените	 дърва.	
„Анализирайки	 показани-
ята	 на	 втората	 група	 сви-
детели,	 на	 преден	 план	
изпъква	 вътрешното	 им	
противоречие,	недостовер-
ността	на	заявените	от	тях	
факти,	 като	 показанията	
на	 тази	 група	 свидетели	
се	 опровергават	 помежду	
си	 –	 пише	 в	 мотивите	 си	
за	 наказанието	Районният	
съд...	 Освен	 констатира-

ното	 непреодолимо	 про-
тиворечие	 в	 показанията	
на	 посочените	 свидетели,	
не	може	да	бъде	подминат	
и	 фактът,	 че	 тримата	 сви-
детели	 -	 Х.	 С.,	 И.	И.	 и	 К.	
К.,	са	в	близки	отношения	
с	 подсъдимия,	 всички	 са	
част	 от	 приятелския	 му	
кръг,	 в	 този	 смисъл	 са	
заинтересовани	 от	 изхода	
на	 делото...	 Деянието	 е	
извършено	 при	 условията	
на	повторност...“
	 Проверката	на	„100	ве-
сти“	 показа,	 че	 подсъди-
мият	 вече	 е	 осъждан	 за	
същото	-	

продължава на стр. 2

За ятак на крадени дърва - затвîр и 5000 лв. глîáа 

В Тревненñкия áалкан ñ 
Жîрî Õаджиев - дîайена 
на ендурî в България ñтр. 8

на стр. 2



излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

2 31	януари	2019	г.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 25.02.2019 - 01.03.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Габрово:	улица	„Никола	Войновски“	от	№	
48	до	№	124.

 В периода 18.02.2019 - 22.02.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Габрово:	улица	„Никола	Войновски“	от	№	
48	до	№	124.

 В периода 11.02.2019 - 15.02.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Габрово:	улица	„Никола	Войновски“	от	№	
48	до	№	124.

 В периода 04.02.2019 - 08.02.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Габрово:	улица	„Никола	Войновски“	от	№	
48	до	№	124.

 На 01.02.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 Габрово:	
улица	„Никола	Войновски“	от	№	48	до	№	124.
 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпредели-
телен	обслужващ	център	Габрово	и	Горна	Оряхови-
ца	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникнало-
то	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 05.03.2019 - 08.03.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Габрово:	улица	„Урожай“	№	1	до	№	17,	№	2	
до	№	20,	„Момина	скала“	№	4	до	№	30,	„Звезда“.

 В периода 18.02.2019 - 22.02.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Габрово:	ул.	„Малина“,	„Урожай“	от	№	19	до	
№	37,	№	22	до	№	46,	„Момина	скала“	№	10	до	№	16.
 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпредели-
телен	обслужващ	център	Габрово	и	Горна	Оряхови-
ца	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникнало-
то	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

На	 29	 януари	 2019	 го-
дина	 в	 залата	 за	 срещи	
и	 събития	 директорът	 на	
РБ	 „Априлов-Палаузов”		
Савина	 Цонева	 награди	
най-активните	 читатели	на	
библиотеката	 за	 отмина-
лата	2018	година.	Награди-
те	 за	 „Читател	 на	 година-
та”	 в	 една	 от	 най-старите	
български	 библиотеки	 се	
връчват	традиционно	и	от-
белязват	 началото	 на	 но-
вата	библиотечна	година.

Те	 се	 определят	 на	
база	безпристрастна	акту-
ална	статистика	за	четене-
то	 чрез	 автоматизираната	
система	 за	 заемане	 на	
литература.

Наградите	 бяха	 връче-
ни	 в	 три	 възрастови	 ка-
тегории	–	до	14	години,	от	
15	 до	 29	 години	 и	 над	 29	
години.	 Третата	 възрасто-
ва	 категория	 е	 най-много-

бройна	и	затова	в	нея	се	
дават	три	отличия	„Читател	
на	годината”.

С	 голяма	 радост	 и	 с	
истинска	 гордост	 екипът	
на	 Габровската	 библиоте-
ка	 поздравява	 своя	 най-
млад	 читател	 на	 годината	
за	 2018	 година	 –	 Йордан	
Коларов,	с	прочетените	от	
него	 100	 книги	 в	 периода	
от	 1	 януари	 до	 31	 декем-
ври	 2018	 година.	 Йордан	
е	 възпитаник	 на	 ОУ	 „Ран	
Босилек”	в	Габрово.

Ученичката	 от	 Нацио-
нална	 Априловска	 гимна-
зия	 Йоана	 Йорданова	 пе-
чели	 наградата	 „Читател	
на	годината”	в	младежката	
читателска	 категория.	 Тя	
е	 заела	 и	 прочела	 през	
годината	 88	 книги.	 Йоана	
е	доброволец	от	Клуба	на	
доброволците	при	РБ	„Ап-
рилов-Палаузов”.	 Тя	 е	 на-

дарена	 с	 писателска	 дар-
ба	 и	 създава	 свои	 произ-
ведения.	Желаем	й	успех!

Читател	 на	 годината		
№	 1	 в	 третата	 възрасто-
ва	 категория	 за	 поредна	
година	 е	 Севда	 Йовко-
ва	 Йовкова,	 учител	 в	 СУ	
„Отец	 Паисий”	 -	 Габрово.	
Тя	 доказва	 своето	 без-
спорно	 пристрастие	 към	
четенето	 със	 заетите	 273	
книги	 през	 2018	 г.	 Пости-
жението	й	не	отстъпва	на	
тези	 от	 предходните	 годи-
ни	 –	 за	 четвърти	 пореден	
път	 книгите,	 прочетени	 от	
Севда	Йовкова,	са	над	200	
за	годината.

Втора	 в	 класацията	
е	 Паулина	 Хараламбиева	
Мартинова,	 учител	 от	 На-
ционална	Априловска	 гим-
назия,	със	също	впечатля-
ващия	 брой	от	 235	 проче-
тени	 през	 годината	 книги.	

Г-жа	 Мартинова	 е	 препо-
давател	по	български	език	
и	 литература,	 приятел	 на	
библиотеката,	който	актив-
но	прокламира	четенето	и	
любовта	към	книгите	сред	
своите	ученици.

Двете	дами	са	послед-
вани	 веднага	 от	 верния	
и	 ентусиазиран	 читател	
на	 библиотеката,	 също	
от	 нежния	 пол	 –	 Павлина	
Георгиева	 Илиева,	 която	
може	 с	 пълно	 основание	
да	 се	 похвали	 със	 своите	
184	прочетени	книги.

Екипът	 на	 РБ	 „Апри-
лов-Палаузов”		поздравява	
своите	най-добри,	активни	
и	 верни	 читатели,	 желае	
им	 много	 здраве	 и	 къс-
мет	 през	 2019	 година	 и	
им	 благодари	 за	 това,	 че	
носят	 факела	 на	 словото	
в	 обществения	 живот	 на	
Габрово	и	региона.	

Савина Öîнева награди най-активните читатели на áиáлиîтека “Априлîв-Палаузîв”

руЖа ЛЮБеНова

	 При	пътен	инцидент	на	
ул.	 „Никола	 Д.	 Петков“	 в	
Севлиево,	 пред	 номер	 72,	
пострада	 64-годишен	 ве-
лосипедист.	Мъжът	е	отка-
ран	 в	 габровската	 болни-
ца	 „Д-р	Тота	 Венкова“	 за	
лечение	 на	 счупен	 десен	
крак.
	 Инцидентът	 е	 станал	
на	29	януари	по	обяд	меж-
ду	 лек	автомобил	 „Фолкс-
ваген	 Пасат“,	 собственост	

и	 управляван	 от	 70-годи-
шен	 севлиевец,	 и	 64-го-
дишния	 велосипедист.	 По	
информация	 от	 полицията	
вина	за	случилото	се	носи	
водачът	 на	 лекия	 автомо-
бил,	който	е	отнел	предим-
ството	на	велосипедиста.	
	 При	 огледа	 на	 място	
полицаите	 са	 направили	
тест	за	алкохол	и	на	два-
мата	 участници	 в	 движе-
нието,	 но	 и	 двамата	 са	
били	„чисти“.	
	 В	 момента	 в	 севли-

евската	 полиция	 тече	 до-
съдебно	 производство	 за	
престъпление	 по	 чр.	 343,	
ал.	 1	 Б	 от	 Наказателния	
кодекс	 във	 връзка	 с	 чл.	
342.	
	 За	нанасянето	на	теж-
ка	 или	 средна	 телесна	
повреда,	както	е	в	случая,	
наказанието	 е	 лишаване	
от	 свобода	 до	 четири	 го-
дини	за	тежка	телесна	по-
вреда	и	до	три	години	или	
пробация	за	средна	телес-
на	повреда,	казва	законът.

продължава от стр. 1
с	 влязло	 в	 сила	 от	 21	
май	 2012	 г.	 споразумение	
отново	 в	 Районния	 съд	 в	
Габрово.	Тогава	 се	 е	 раз-
минал	само	с	наказание	-	
пробация	за	срок	от	шест	
месеца.
	 В	 решението	 си	 от	
края	на	2018-та	Районният	
съд	е	добавил	и	още	едно	
престъпление	 -	 от	 април	
2017-та,	 за	 шофиране	 на	
камион	 „Щаер“	 с	 отнета	
книжка.	Полицаите	го	хва-
нали	за	втори	път,	на	бул.	

„Трети	 март“	 в	 Габрово.	
Тогава	 сключил	 споразу-
мение	и	му	наложили	 три	
месеца	 затвор	 и	 глоба	 от	
700	лева.	И	през	юни	2017-
та	 отново	 сгазил	 закона,	
пак	с	незаконни	дърва.
	 Недоволен	от	поредно-
то	 си	 наказание,	П.	 К.	П.	
се	обърнал	към	Окръжния	
съд	в	Габрово	с	искане	за	
пълна	невинност.
	 „След	 преценка	 на	
всички	 доказателства	
по	 делото	 Окръжен	 съд	
-	 Габрово	 не	 намери	 ос-

нования	 да	 отмени	 об-
жалваната	 присъда	 и	 да	
постанови	 оправдателна	
такава,	каквото	е	искането	
на	жалбоподателя.	Въззив-
ният	съд	счете	за	несъсто-
ятелни	 доводите	 на	 защи-
тата	 и	 потвърди	 първоин-
станционния	 съдебен	 акт.	
Решението	 на	 Окръжен	
съд	 –	 Габрово	 е	 оконча-
телно	и	не	подлежи	на	об-
жалване	 и	 протестиране“,	
реши	 втората	 и	 всъщност	
последна	 съдебна	 инстан-
ция.

За ятак на крадени дърва - затвîр и 5000 лв. глîáа 

Счупен крак при инцидент на 
ул. „Никîла Д. Петкîв” в Севлиевî
„Фолксваген Пасат“ отне предимството на велосипедист 

 продължава от стр. 1
	 По	 този	 повод	 дирек-
торът	на	Историческия	му-
зей	 в	 Севлиево	 Найден	
Петров	 заяви:	 „Историче-
ският	музей	в	Севлиево	е	
институция	 с	 65-годишна	
история	и	разполага	с	три	
основни	 сгради	 за	 своите	
експозиции	и	своеобразен	
музей	 на	 открито	 „Ранно-
византийска	 и	 среднове-
ковна	 крепост	 Хоталич“.	
Поддържането	на	музейни-
те	обекти	изисква	грижи	и	
средства,	 затова	 ние	 сме	
изключително	 благодарни	
за	 предоставената	 ни	 от	
„Идеал	 Стандарт	 –	 Види-
ма“	АД	 помощ.	 През	 2016	
г.	 ръководството	 на	 заво-
да	 за	 керамика	 направи	
като	 дарение	 ремонта	 на	
санитарното	 помещение	 в	
Хаджистояновото	училище,	
където	 са	 разположени	
постоянните	 ни	 експози-
ции	 „Археология“	 и	 „Въз-
раждане“.	Сега	сме	прият-
но	 изненадани,	 че	 отново	
сме	 избрани.	 За	 удобство	

на	 посетителите	 и	 екипа	
на	 музея	 ще	 бъде	 извър-
шен	 ремонт	 в	Архитектур-
но-възрожденски	комплекс	
„Дандолови	 къщи“,	 където	
съхраняваме	 етнографски-
те	 експозиции.	 Благода-
рим	 сърдечно	 за	 вашата	
съпричастност	 и	 разбира-
не!	Желаем	ви	успех!“
	 45-милионното	изделие	
е	 определено	 чрез	 специ-
ално	 активиран	 брояч	 в	
баркод	системата	на	заво-
да	за	керамика,	чрез	кой-
то	 може	 да	 се	 проследи	
пътя	 на	 всеки	 продукт	 в	
процеса	 на	 неговата	 из-
работка.	 Благодарение	 на	
тази	система	се	знае	точ-
но	кои	са	хората,	които	са	
изработили	 45-милионното	
изделие,	 а	 именно	 екип	
Б	на	ПЛ	9,	10	–	зона	след	
сушене	с	ръководител	Не-
дялка	Георгиева.
	 На	 снимката:	 Екип	
Б,	 ПЛ	 9,	 10	 –	 зона	 след	
сушене,	 с	 ръководител	
Недялка	 Георгиева	 с	 ми-
лионното	изделие

Керамичният завîд към „Идеал 
Стандарт-Видима” прîизведе 
45-милиîннîтî ñи изделие

анахроника
	 Черна	кожена	раница	с	намиращите	се	в	нея	документи	за	
самоличност,	три	кредитни	карти	и	70	лева	е	открадната	от	лек	
автомобил	 „Фолксваген	Пасат“.	 Автомобилът	 бил	 паркиран	 на	
ул.	„Младост“	в	Габрово	на	28	януари	около	19,30	часа,	когато	
е	 била	 извършена	 кражбата,	 съобщиха	 вчера	 от	 Областната	
дирекция	на	МВР	в	Габрово.
	 Хванаха	 габровец	 с	 над	 20	 грама	 марихуана.	 Полицията	
задържа	18-годишния	с	дрогата	на	27	януари	около	9,40	часа	
на	ул.	„Младост“	в	Габрово.	В	себе	си	носел	точно	20,6	грама	
от	забраненото	вещество.	Задържан	е	за	няколко	часа	и	е	об-
разувано	срещу	него	досъдебно	производство.
	 Четири	найлонови	чувала	с	насипен	тютюн	за	пушене,	без	
акцизен	 бандерол,	 са	 намерени	 в	 габровски	 лек	 автомобил	
„Форд	Ескорт“.	Шофирал	го	75-годишен	габровец.	При	провер-
ката	се	оказало,	 че	 четирите	 чувала	са	с	общо	 тегло	36,5	 кг	
тютюн.	Арестът	е	извършен	от	екип	служители	на	Митническото	
бюро	и	служители	на	Икономическа	полиция	-	Габрово.	Безак-
цизният	тютюн	е	открит	на	27	януари,	когато	автомобилът	е	бил	
спрян	за	проверка	на	ул.	„Иван	Калпазанов“	в	Габрово.
	 Две	непълнолетни	жителки	на	Трявна	са	задържани	заради	
притежание	на	 наркотици.	На	28	 януари	около	15	 часа	 двете	
госпожици	били	спрени	и	обискирани	на	ул.	„Ангел	Кънчев“	в	
същия	град.	Канабисът	бил	в	дамските	им	чанти.

	 326.3	 млн.	 евро	 са	
преките	 чуждестранни	 ин-
вестиции	 в	 нефинансовия	
сектор	 в	 областта	 за	 2017	
г.,	 което	 е	 със	 7.8%	 по-
вече	 в	 сравнение	 с	 2016	
година,	 съобщиха	 от	Тери-
ториалното	 статистическо	
бюро	в	Габрово.	През	2017	
г.	 най-голяма	 е	 стойност-
та	 на	 направените	 преки	
чуждестранни	 инвестиции	

в	 промишлеността	 –	 295.6	
млн.	 евро,	 или	 с	 8.8%	 по-
вече	 спрямо	 предходната	
година.	 Следващ	 по	 обем	
на	направените	ПЧИ	e	сек-
торът	 на	 услугите	 (търго-
вия,	ремонт	на	автомобили	
и	 мотоциклети,	 транспорт,	
складиране	 и	 пощи,	 хоте-
лиерство	 и	 ресторантьор-
ство)	–	16.3	млн.	евро,	кое-
то	 е	 със	 7.2%	 по-малко	

спрямо	 2016	 година.	 През	
2017	г.	разходите	за	придо-
биване	на	дълготрайни	ма-
териални	активи	(ДМА)	във	
всички	 сектори	 на	 иконо-
миката	в	областта	са	218.6	
млн.	 лв.	 и	 в	 сравнение	 с	
предходната	 година	 нама-
ляват	 с	 4.9%.	 Най-голям	
обем	 инвестиции	 в	 ДМА	
са	 вложени	 в	 промишле-
ния	 сектор	 –	 113.3	 млн.	

лв.,	което	е	с	2.4%	повече	
спрямо	 2016	 година.	 След-
ващ	 по	 обем	 на	 направе-
ните	инвестиции	за	ДМА	е	
секторът	 на	 услугите	 (тър-
говия,	 ремонт	 на	 автомо-
били	и	мотоциклети,	транс-
порт,	 складиране	 и	 пощи,	
хотелиерство	 и	 ресторан-
тьорство)	–	42.2	млн.	лева,	
което	 в	 сравнение	 с	 пре-
дходната	 година	е	с	35.2%	

по-малко.	 През	 2017	 г.	 в	
структурата	 на	 разходите	
за	 придобиване	 на	 дълго-
трайни	 материални	 активи	
по	 видове	 се	 наблюдава	
нарастване	на	направените	
инвестиции	в	Машини,	про-
изводствено	оборудване	и	
апаратура	като	относител-
ният	им	дял	нараства	с	5.0	
пункта	повече	в	сравнение	
с	предходната	година.

326.3 млн. еврî ñа преките чуждеñтранни 
инвеñтиции в Гаáрîвñка îáлаñт за 2017 г.

мИГЛеНа въГЛеНова

Ако	 обичате	 европей-
ските	филми	и	Ви	се	ходи	
на	 кинофестивала	 в	 Кан,	
сега	 е	 моментът	 да	 пока-
жете	какво	знаете	и	може	
да	 сте	 един	 от	 10-те	 къс-
метлии,	 които	 ще	 посе-
тят	събитието	тази	година!	
Всичко,	 което	 трябва	 да	
направите,	 е	 да	 отговори-
те	правилно	на	18	въпроса	
за	 европейската	 филмова	
индустрия.	Всеки	верен	от-
говор	 носи	 една	 точка,	 а	
ако	последвате	профилите	
@MEDIAprogEU	 в	 Туитър	
или	 CreativeEuropeEU	 във	
Фейсбук,	ще	получите	още	
една	допълнителна	точка.

Десетимата	 участни-
ци	 с	 най-висок	 резултат	
ще	 бъдат	 печеливши.	 Ако	
има	 лица	 с	 еднакви	 ре-
зултати,	 победителите	 ще	
бъдат	определени	чрез	въ-
проси	 за	 елиминиране.	 В	
състезанието	 могат	 да	 се	
включат	 всички	 европей-
ски	 граждани,	 навършили	
18	години.	Финалистите	ще	
пътуват	 до	 Кан	 от	 17	 до	

19	 май	 2019	 г.,	 където	 ще	
присъстват	на	две	филмо-
ви	 прожекции	 в	 секциите	
„Петнадесетдневка	 на	 ре-
жисьорите“	и	„Седмица	на	
критиката“.	 Разходите	 по	
пътуването	и	нощувките	се	
поемат	 от	 организатора	
на	 конкурса	 –	 Генерална	
дирекция	 „Съобщителни	
мрежи,	съдържание	и	тех-
нологии“	 към	 Европейска-
та	комисия.	

Крайният	 срок	 за	
участие	 е	 19	 март	 2019	
г.,	 а	 победителите	 ще	 бъ-
дат	 обявени	 в	 началото	
на	 месец	 април.	 Повече	
информация	 за	 условията	
и	въпросите	е	публикувана	
на	#euFilmContest.

Отгîвîрете на 18 въпрîñа и ñпечелете пътуване дî Кан
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

31 ч Св. безсребреници и чудотворци Кир и 
Йоан. Св. мчци Серапион и Папий
1 п * Св. мчк Трифон (Предпразненство на 
Сретение Господне) (Трифоновден) (Тип. с. 
205)
2 с U Сретение Господне (Тип. с. 208)
3 н U Неделя 15 след Неделя подир Въздви-
жение на Закхея. Св. Симеон Богоприимец и 
Анна пророчица. Св. пророк Азарий. Мчк Ди-
одор. Гл. 3, утр. ев. 3, ап. 1 Тим. 4:9-15 (с. 291), 
лит. ев. Лк 19:1-10
4 п Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иа-
дор. Преп. Иасим Чудотворец     
5 в Св. мчца Агатия (Добра). Мчк Еладий
6 с Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Вар-
сануфий Велики. Св. Йоан пророк. Св. Фотий, 
патр. Константинополски. Св. мчци Доротея и 
Калиста (Тип. с. 216)
7 ч Преп. Партений, еп. Лампсакийски. 
     Преп. Лука Еладски. 
     Св. 1003 мчци Никомидийски

31 януари - 7 февруари

наЦионалЕн конкурс „ВЪзкрЕсЕниЕ хрисТоВо” - 2019	
пo решение на св. синод на БпЦ-Бп, прот. № 21 от 12 де-
кември 2018 г., синодалният културно-просветен отдел обя-

вява: наЦионалЕн конкурс „ВЪзкрЕсЕниЕ хрисТоВо” 

 в следните категории: 
изоБразиТЕлно изкусТВо; лиТЕраТу-
ра (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	ДАТА-
ТА	НА	ПОЩЕНСКОТО	КЛЕЙМО.
Адрес	за	изпращане	на	конкурсните	творби:
ПЕНКА	ХРИСТОВА,	СВ.	СИНОД	на	БПЦ-БП,	КУЛТУРНО-ПРОСВЕ-
ТЕН	 ОТДЕЛ	 ЗА	 НАЦИОНАЛНИЯ	 КОНКУРС	 „ВЪЗКРЕСЕНИЕ	 ХРИ-
СТОВО”,	УЛ.	„ОБОРИЩЕ”	№	4	1000	СОФИЯ	БЪЛГАРИЯ
E-mail:	skpotdel@bg-patriarshia.bg	(само	за	литературните	твор-
би)
Всяка	 творба	 задължително	 трябва	 да	 съдържа	 следната	
информация:	 B	 десния	 ъгъл	 на	 гърба	 на	 творбата	 да	 бъде	
написано	 четливо:	 -	 Заглавие	 на	 творбата;	 -	 Трите	 имена	 на	
автора;	-	Възраст,	група/клас;	-	Град	/	село,	област,	училище	/	
ОДК	/	енорийско	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	ЖУ-
РИТО	ОТ	СЪОТВЕТНИЯ	РАЗДЕЛ	ще	бъдат	качени	на	24.04.2019	
г.	(Велика	сряда)	на	Официалния	сайт	на	СВ.	СИНОД	НА	БПЦ,	
Раздел	НОВИНИ:	http://bg-patriarshia.bg/news.php.
НАГРАЖДАВАНЕТО	на	участниците	в	Националния	конкурс	„ВЪЗ-
КРЕСЕНИЕ	ХРИСТОВО”	ще	бъде	на	19.05.2019	г.	(4	Неделя	след	
Пасха	–	на	Разслабления)	в	столичния	храм	„Св.	Св.	Кирил	и	
Методий“	(гр.	София,	ул.	„Георг	Вашингтон“	№	47,	до	Женския	
пазар	и	Лъвов	мост)	след	приключването	на	Св.	Литургия.	След	
награждаването	се	предвижда	ОТКРИВАНЕ	НА	ИЗЛОЖБА	с	на-
градените	творби	в	храм	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“.

правосЛавИе.БГ

	 По	повод	550	години	от	
връщането	 на	 мощите	 на	
Св.	 Йоан	 Рилски	 от	 Тър-
ново	 в	Рилския	манастир,	
които	 се	 навършват	 през	
2019	г.,	е	обявен	Национа-
лен	 конкурс	 „Светият	 път	
–	550	г.	от	връщане	мощите	
на	 Св.	 Йоан	 Рилски	 от	
Търново	 в	 Рилския	 мана-
стир”	 за	 есе,	 снимка	 или	
отличителен	знак	 (символ,	
емблема).
	 Конкурсът	 се	 провеж-
да	по	инициатива	на	Про-
фесионалната	гимназия	по	
туризъм	„Д-р	Васил	Берон”	
във	 Велико	 Търново	 съв-
местно	 с	 Туристическото	
дружество	 „Академик	 –	
ВТУ”	 и	 Клуба	 за	 пеше-
ходен	 туризъм	 и	 туристи-
чески	 спортове	 „Трапези-
ца-1909“.
	 Мощите	 на	 Св.	 Йоан	
Рилски	пребивават	в	сред-
новековния	Търновград	 от	
1195	 до	 1469	 г.	 Той	 е	 и	
първият	 небесен	 покрови-

тел	 на	 старата	 българска	
столица.
	 Целта	 на	 конкурса	 е	
да	 стимулира	 творческите	
заложби	 и	 изяви	 на	 де-
цата	 и	 възрастните,	 свър-
зани	 със	 съкровищницата	
на	 българската	 история	 и	
православната	 духовност.	
Да	разшири	познанията	на	
участниците	за	живота,	де-
лото	и	значимостта	на	Св.	
Йоан	Рилски	като	небесен	
покровител	 на	 българския	
народ,	както	и	към	памет-
та,	 свързана	 със	 светеца	
и	 средновековните	 памет-
ници	 по	 пътя	 на	 неговите	
мощи	 –	 църкви,	 манасти-
ри,	 местности,	 да	 разши-
ри	 базата	 за	 развитие	 на	
поклонническия	 туризъм	в	
България.
	 Целта	 е	 и	 да	 припом-
ни	 за	 пътя	 на	 монаше-
ската	 процесия,	 която	 е	
преминала	 през	 днешни-
те	 общини	 Велико	 Търно-
во,	 Павликени,	 Свищов,	
Левски,	 Белене,	 Никопол,	
Плевен,	 Долни	 Дъбник,	

Луковит,	 Роман,	 Мездра,	
Враца,	 Своге,	 Столична,	
Перник,	 Радомир,	 Дупни-
ца,	Бобошево	и	Рила,	като	
катализира	 формирането	
и	 утвърждаването	 на	 бъл-
гарски	туристически	и	пок-
лоннически	 маршрут	 по	
пътя	на	мощите	от	1469	г.
	 Монашеската	 про -
цесия,	 в	 която	 са	 участ-
вали	 йеромонах	 Теофан,	
йеромонах	 Варлаам,	 брат	
Келасий,	 пресвитер	 Йоан	
от	 Белчин	 и	 някои	 други	
монаси,	 свещеници	 и	 по-
слушници,	 за	 да	 пренесе	
мощите	 на	 светеца,	 изми-
нава	пътя	от	 старата	бъл-
гарска	столица	през	Нико-
пол,	 манастира	 „Св.	 Геор-
ги”	при	Плевен,	Садовския	
манастир,	 Карлуковския	
манастир,	 Долнобешов-
ския	манастир,	Тържишкия	
манастир,	 Враца,	 Чере-
пишкия	 манастир,	 Курило,	
ротондата	 „Св.	 Георги”	 в	
София,	 Кладнишкия	 мана-
стир,	
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Д-р ХрИсто караБаДЖаков
правосЛавИе.БГ 

	 На	 25	 януари	 в	 град	
Хамбург,	 където	 живеят	
около	 10	 хиляди	 българи,	
с	 благословението	 на	 За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ския	 митрополит	 Антоний,	
Българската	 православна	
енория	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий“	 ще	 приеме	 за	
стопанисване	 Великден-
ската	 църква	 (Osterkirche)	
в	града.
	 На	радостното	събитие	
под	 патронажа	 на	 гене-
ралния	 консул	 на	 Бълга-
рия	проф.	д-р	Герд-Винанд	
Имайер,	верен	съратник	и	
поддръжник	на	православ-
ната	 община,	ще	 присъст-
ват	 гости	 и	 приятели	 от	
Евангелската	 и	 Католиче-
ската	църква,	от	градската	
управа,	както	и	от	редица	
социални	 и	 културни	 дру-
жества.
	 Това	 дългоочаквано	
събитие	 има	 емоционал-
на	 предистория.	 Началото	
е	 поставено	 преди	 око-
ло	 петнайсетина	 години	

с	 енергията	 и	 силата	 на	
няколко	 души	 за	 основа-
ването	на	православна	об-
щина,	 в	 която	 богослуже-
нието	да	се	извършва	пре-
димно	 на	 български	 език.	
Скоро	след	това	–	от	2007	
година	–	в	новосъздадена-
та	 енория	 започва	 да	 се	

отслужва	постоянно	Света	
Литургия.	 От	 началото	 и	
досега	 хора	 от	 различни	
националности	 посещават	
неделните	 служби:	 бъл-
гари,	 холандци,	 хървати,	
грузинци,	 гърци,	 немци,	
румънци,	 руснаци,	 сърби.	
В	 неделя	 в	 църквата	 ид-

ват	 семейства	 и	 техните	
деца,	 студенти,	 работещи.	
Църквата	 постепенно	 се	
превръща	 в	 средище	 за	
българи	 и	 чужденци,	 тър-
сещи	 топъл	 прием,	 съвет	
или	утеха.	
	 От	 2009	 година	 не-
връстната	 енория	 нами-

ра	 своя	 също	 така	 млад	
свещеник	 –	 отец	 Кръстин	
Апостолов,	 който	 тогава	е	
на	26	години.
	 През	първите	десет	го-
дини	от	съществуването	си	
енорията	 е	 приютявана	 в	
храмове	 на	 Евангелската	
църква.	През	 2012	 година,	
с	 благословението	 на	 Не-
гово	 Високопреосвещен-
ство	Антоний	–	тогавашния	
викариен	 епископ	 и	 на-
стоящ	 Западно-	 и	 Сред-
ноевропейски	 митрополит,	
новоизбраното	 настоятел-
ство	 създава	 дарителска	
акция	 „Една	 нова	 църква	
за	Хамбург“	с	цел	намира-
нето	 на	 радетели	 и	 съби-
ране	 на	 средства	 за	 иде-
ята	 за	 трайно	 устройване	
на	 енорията	 в	 собствен	
храм	 –	 било	 чрез	 покуп-
ка,	 строеж	 или	 постоянен	
наем.	 В	 това	 време	 об-
щината	 организира	 или	
подкрепя	 редица	 инициа-
тиви,	 с	 които	 условията	 в	
Хамбург	 стават	 известни	
отвъд	 границите	 на	 града,	
че	дори	и	в	България.	
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Нациîналният кîнкурñ „Светият път - 550 
гîдини îт връщане мîщите на Св. Йîан 
Рилñки îт Търнîвî в Рилñкия манаñтир” - 
нîв път за пîклîнничеñтвîтî в България

Българñката правîñлавна енîрия в Õамáург ñ нîв храм

ДверИ На правосЛавИето

	 Управителят	 на	 Здрав-
ната	каса	д-р	Дечо	Дечев	
възнамерява	 да	 предло-
жи	 промени	 в	 Закона	 за	
здравното	 осигуряване,	
които	да	оптимизират	бю-
джета	 на	 Касата.	 Основ-
ната	идея	е	хората,	които	
причиняват	на	себе	си	или	
на	другите	сериозни	вреди	
на	здравето,	да	са	задъл-
жени	да	плащат	разходите	
за	лечението.
	 Много	 спорна	 обаче	 е	
идеята	 хората,	 направили	
опит	 за	 самоубийство,	 да	
се	 третират	 като	 „съзна-
телно	 причинили	 си	 вре-
да“	 и	 да	 се	 задължават	
да	 поемат	 лечението	 си.	
Още	 по-скандална	 е	 иде-
ята	да	се	спестят	пари	за	

лечение	 на	 деца	 с	 редки	
генетични	 болести.	 Спо-
ред	 заявената	 логика	 ро-
дителите,	 които	 са	 взели	
информирано	 решение	 да	
родят	 детето	 си,	 за	 което	
пренаталната	 диагностика	
е	 показала,	 че	 има	 ряд-
ко	 заболяване,	 трябва	 да	
поемат	сами	разходите	за	
неговото	 лечение,	 докато	
е	живо.
	 Според	 публикация-
та	 във	 вестник	 „Капитал“	
същността	 на	 идеята	 на	
Дечо	Дечев	е	следната:
	 Дечо	 Дечев	 иска	 с	
част	 от	 спечелените	 от	
делата	 пари	 Здравната	
каса	 да	 финансира	 мно-
го	допълнителни	дейности,	
сред	 които	 и	 специална	
програма	 за	 профилакти-
ка	 и	 лечение	 на	 редките	

болести.	В	момента	Здрав-
ната	каса	плаща	около	80	
млн.	лв.	 годишно	за	лече-
ние	 на	 такива	 пациенти,	
а	 в	 повечето	 европейски	
държави	 това	 става	 по	
специални	 програми	 и	 от	
отделни	 фондове.	 Дечев	
смята,	 че	 със	 събраните	
средства	трябва	да	се	със-
тави	национална	програма	
с	 основен	 акцент	 върху	
профилактиката.	 Институ-
циите	 според	 него	 трябва	
да	заплащат	задължителни	
генетични	тестове	преди	и	
по	време	на	бременност.
	 „Ако	 заболяването	 не	
е	 открито	 по	 време	 на	
бременността,	 държавата	
ще	го	покрива,	но	ако	па-
циентите	не	са	отишли	на	
пренатална	 диагностика	
или	 не	 са	 взети	 мерки,	

трябва	 отговорността	 за	
лечението	 да	 падне	 върху	
родителите“	 (sic!)	 –	 смята	
управителят	 на	 Здравната	
каса.
	 Визираните	 мерки	 не	
са	уточнени,	но	несъмнено	
се	 има	 предвид	 принуди-
телно	 прекъсване	 на	 бре-

менността,	 т.	 е.	 аборт.	 На	
практика	родителите	биват	
заплашвани,	че	държавата	
няма	 да	 полага	 грижи	 за	
децата	им,	ако	оставят	бо-
лното	си	дете	да	се	роди.	
Засега	 няма	 яснота	 кои	
редки	 генетични	 болести	
ще	бъдат	включени	в	това	

предложение	 –	 дали	 само	
тези,	които	са	несъвмести-
ми	с	живота,	или	по-широк	
кръг	 генетични	 заболява-
ния,	чието	лечение	сега	се	
поддържа	от	Касата.
	 Най-често	 срещана-
та	 генетична	 аномалия	 е	
синдромът	на	Даун	с	раз-
лична	 степен	 на	 увреж-
дане	 на	 детето.	 В	 същото	
време	генетичните	тестове	
не	 дават	 100%	 сигурност,	
че	 детето	 ще	 се	 роди	 с	
аномалии,	 а	 показват	 ве-
роятност	 за	 отклонение	
от	 нормата.	 Това	 създава	
реална	 опасност	 да	 бъде	
абортирано	напълно	здра-
во	дете.
	 Подобни	законови	раз-
поредби	 би	 следвало	 да	
се	 приемат	 като	 насилие	
и	недопустим	натиск	върху	

свободната	 воля	 на	 роди-
телите.	 Българската	 пра-
вославна	 църква	 би	 след-
вало	 да	 изрази	 своето	
становище	 по	 този	 казус	
и	 да	 подкрепи	 родители-
те	 и	 правото	 на	 живот	
на	техните	неродени	деца.	
Още	 повече,	 че	 у	 нас	 е	
налице	 добро	 сътрудни-
чество	 между	 Здравното	
министерство	и	Св.	Синод	
на	 БПЦ.	 Има	 случаи,	 при	
които	 Църквата	 е	 подкре-
пяла	 действия	 на	 здрав-
ните	 власти,	 които	 са	 за	
благото	 на	 обществото	 и	
не	 противоречат	 на	 хрис-
тиянския	 морал.	 Най-ско-
рошният	 случай	 е	 стано-
вището	 на	 Св.	 Синод	 на	
БПЦ	 за	 трасплантацията	
на	 органи	 и	 тъкани	 при	
мозъчна	смърт.

Предлагат ñпîрни закîнîви прîмени, принуждаващи към аáîрт
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средновековните	 храмове	
в	 Старо	 село	 и	 Червен	
брег	край	Дупница,	метоха	
„Орлица”	 и	 тържествено	
влиза	 в	 Рилската	 света	
обител	на	30	юни	1469	г.
УЧАСТНИЦИ
	 В	 конкурса	 могат	 да	
участват	 деца,	 ученици,	
студенти	 и	 граждани,	 жи-
веещи	в	страната	и	чужби-
на,	 имащи	отношение	 към	
конкурсната	тема.
РЕГЛАМЕНТ
	 Конкурсът	 се	 провеж-
да	в	три	възрастови	групи	
и	всеки	участник	може	да	
представи	 най-много	 две	
творби	в	отделните	разде-
ли.
	 І-ва	 възрастова	 група:	
до	 15-годишна	 възраст.	
ІІ-ра	 възрастова	 група:	
15-18-годишна	възраст.
ІІІ-та	възрастова	група:	над	
18-годишна	възраст.
	 ІV.	 РАЗДЕЛИ:	 Конкур-
сът	 се	 реализира	 в	 ТРИ	
раздела:
	 1.	 ИЗОБРАЗИТЕЛНО	
ИЗКУСТВО;
	 2.	ЛИТЕРАТУРА;
	 3.	ФОТОГРАФИЯ.
	 Раздел	 1:	 ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНО	ИЗКУСТВО
	 Условие	 за	 участие:	
тематиката	 на	 художест-
вените	 творби	е	редно	да	
бъде	съобразена	с	темата	
на	 конкурса	 „Светият	 път	
–	 550	 години	 от	 връща-
не	 мощите	 на	 Св.	 Йоан	
Рилски	 от	Търново	 в	 Рил-
ския	 манастир”.	 Творбите	

трябва	 да	 представляват	
рисунка,	 скица	на	отличи-
телен	 знак	 (символ,	 ем-
блема),	 които	 да	 подсказ-
ват	 еднозначно	 връзката	
със	 Св.	 Йоан	 Рилски,	 да	
акцентират	 върху	 духов-
ния	 принос,	 личността	 и	
делото	му.	Предимство	ще	
бъде	възможността	за	схе-
матично	 представяне	 на	
творбата,	 за	да	бъде	при-
ложена	 като	 отличителен	
знак	на	маршрута	на	връ-
щане	мощите	от	Търново	в	
Рилския	манастир.
	 Материали	 и	 техника:	
по	избор.
	 Формат	 на	 творбите:	
по	 избор	 на	 участника	 в	
конкурса.
	 Всяка	творба	задължи-
телно	 трябва	 да	 съдържа	
следната	информация:
	 В	десния	долен	ъгъл	на	
гърба	на	творбата	да	бъде	
написано	четливо:
Трите	имена	на	автора;
Възраст,	група/клас;
Град/село,	 област,	 ЦДГ/	
ОДЗ	 /	 училище	 /	 ОДК	 /	
клуб;
Адрес	 и	 телефон	 за	 кон-
такт	с	участника;
Името	 на	 преподавателя	
/	 ръководителя	 и	 негов	
телефон	за	връзка.
Раздел	2:	ЛИТЕРАТУРА
	 Условие	за	участие:	ще	
се	 разглеждат	 само	 лите-
ратурни	 творби,	 свърза-
ни	 с	 темата	 на	 конкурса	
„Светият	 път	 –	 550	 годи-
ни	от	връщане	мощите	на	
Св.	Йоан	Рилски	от	Търно-

во	 в	 Рилския	 манастир”.	
Творбите	 е	 желателно	 да	
акцентират	върху	предста-
вяне	 на	 местни	 предания,	
легенди,	 вярвания,	 обро-
чища	и	храмове,	свързани	
с	 паметта	 на	 Св.	 Йоан	
Рилски,	 или	 представяне	
на	културни	паметници	или	
природни	 забележително-
сти	 по	 пътя	 на	 пренасяне	
мощите	 на	 Св.	 Йоан	 Рил-
ски	(в	общините,	през	кои-
то	преминава	маршрутът).
	 Творбите	 на	 хартиен	
носител	в	един	екземпляр	
е	необходимо	да	бъдат	из-
пратени	 на	 посочения	 ад-
рес	на	ТД	„Академик-ВТУ”:	
5000	гр.	Велико	Търново,	п.	
к.	548.	Творбите	в	електро-
нен	 вариант	 могат	 да	 бъ-
дат	изпратени	на	e-mail	на	
ПГТ	 „Д-р	 Васил	 Берон”	 –	
гр.	Велико	Търново:	vtpgt@
abv.bg.
	 Жанров	обхват:	проза.
	 Всяка	творба	задължи-
телно	 трябва	 да	 съдържа	
следната	информация:
Заглавието	на	творбата;
Трите	имена	на	автора
Възраст,	клас;
Град/село,	 област,	 учили-
ще	/	ОДК	/	клуб,	др.;
Адрес	 и	 телефон	 за	 кон-
такт;
Името	 на	 преподавателя	
/	 ръководителя	 и	 негов	
телефон	за	връзка.
Раздел	3:	ФОТОГРАФИЯ
	 Условие	за	участие:	ху-
дожествените	 фотографии	
трябва	да	не	са	участвали	
в	 други	 конкурси	 и	 да	 са	

свързани	с	темата	на	кон-
курса	 „Светият	 път	 –	 550	
години	от	връщане	мощите	
на	Св.	Йоан	Рилски	от	Тър-
ново	в	Рилския	манастир”.
	 Формат	 на	 творбите:	
за	 участие	 се	 приемат	
САМО	 РАЗПЕЧАТАНИ	 чер-
но-бели	 и/или	 цветни	 фо-
тографии	 с	 формат	 20/30	
/А4/	 и	 да	 са	 отпечатани	
или	копирани	на	фотохар-
тия.	 Серия	 от	 3	 снимки	
се	 счита	 за	 една	 творба	
(да	се	посочи	изрично	коя	
поредица	от	 снимки	е	се-
рия).	Творбите	се	приемат	
на	посочения	адрес	на	ТД	
„Академик-ВТУ”:	 5000	 гр.	
Велико	Търново,	п.	к.	548.
	 Освен	на	хартия,	твор-
бите	 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	 СЕ	
ИЗПРАЩАТ	И	В	ЕЛЕКТРО-
НЕН	ФОРМАТ	на	e-mail	на	
ПГТ	 „Д-р	 Васил	 Берон”	 –	
гр.	Велико	Търново:	vtpgt@
abv.bg.
	 Всяка	творба	задължи-
телно	 трябва	 да	 съдържа	
следната	информация:
	 в	десния	долен	ъгъл	на	
гърба	на	творбата	да	бъде	
написано	четливо:
Заглавие	на	творбата;
Трите	имена	на	автора;
Възраст,	клас;
Град/село,	 област,	 учили-
ще	/	ОДК	/	клуб;
Адрес	и	 телефон	за	връз-
ка	с	участника;
Името	 на	 преподавателя	
/	 ръководителя	 и	 негов	
телефон	за	връзка.
НАГРАДИ
	 Във	 всеки	 раздел	 и	

всяка	възрастова	група	ще	
бъдат	 раздадени	 награди	
за	1-во,	2-ро	и	3-то	място.	
Предвидена	 е	 и	 специал-
на	награда	за	отличителен	
знак,	както	и	поощрителни	
награди.	 Всички	 участни-
ци	 при	 заявено	 желание	
ще	получат	сертификат	за	
участие	 в	 конкурса.	 (Мо-
лим	 желаещите	 участни-
ци	 да	 напишат	 заявка	 в	
свободен	текст,	че	желаят	
сертификат/и,	 съдържаща	
имената	им,	клас,	възраст,	
училище,	 адрес,	 телефон	
за	връзка.)
 КРАЕН СРОК ЗА ИЗ-
ПРАЩАНЕ НА КОНКУРС-
НИТЕ ТВОРБИ: 14 фев-
руари 2019 г. – деня на 
почит към паметта на Св. 
Константин-Кирил Фило-
соф.
	 ВАЖИ	 ДАТАТА	 НА	 ПО-
ЩЕНСКОТО	КЛЕЙМО.
	 Адрес	 за	 изпращане	
на	конкурсните	творби:	ЗА	
НАЦИОНАЛНИЯ	 КОНКУРС	
„Светият	 път	 –	 550	 годни	
от	връщане	мощите	на	Св.	
Йоан	 Рилски	 от	 Търново	
в	 Рилския	 манастир”,	 п.	
к.	 548,	 5000	 ВЕЛИКО	ТЪР-
НОВО,	 И	 В	 ЕЛЕКТРОНЕН	
ФОРМАТ	 на	 e-mail	 на	 ПГТ	
„Д-р	 Васил	 Берон”	 -	 гр.	
Велико	Търново	vtpgt@abv.
bg.
	 ОБЯВЯВАНЕ	НА	НАГРА-
ДЕНИТЕ
	 Журито,	под	председа-
телството	 на	 проф.	 ПЛА-
МЕН	 ПАВЛОВ,	 ще	 обяви	
имената	на	НАГРАДЕНИТЕ	

УЧАСТНИЦИ	от	съответни-
те	раздели	на	27	февруари	
2019	г.	–	денят	на	духовно-
то	 Освобождение	 на	 бъл-
гарския	народ	и	обявяване	
на	 Българската	 Екзархия	
–	 на	 електронните	 стра-
ници	 на	 ПГТ	 „Д-р	 Васил	
Берон”	и	във	фейсбук	гру-
пата	 „Светият	път	 –	 550	 г.	
от	връщане	мощите	на	св.	
Йоан	Рилски	от	Търново	в	
Рилския	манастир”.
	 НАГРАЖДАВАНЕТО	 на	
участниците	 в	 Национал-
ния	 конкурс	 „Светият	 път	
–	 550	 години	 от	 връщане	
мощите	 на	 Св.	 Йоан	 Рил-
ски	 от	Търново	 в	 Рилския	
манастир”	 ще	 бъде	 на	 1	
юли	2019	г.	–	денят,	в	който	
се	 чества	 връщането	 на	
мощите	 на	 Св.	 Йоан	 Рил-
ски	 от	Търново	 в	 Рилския	
манастир	 –	 след	 празнич-
на	 Св.	 Литургия	 в	 Кате-
дралния	 храм	 „Рождество	
на	 Пресвета	 Богородица”	
във	Велико	Търново.	В	съ-
щия	 ден	 ще	 тръгне	 Пок-
лонническият	 пешеходен	
поход	„Светият	път”	от	Ве-
лико	Търново	към	Рилския	
манастир.	 Отличените	
участници	 могат	 да	 полу-
чат	своите	награди	и	след	
предвидените	 по	 програ-
мата	 на	 Поклонническия	
пешеходен	поход	„Светият	
път”	 празнични	 св.	 литур-
гии	 в	 градовете	 и	 селата	
по	маршрута.
	 ЛИТЕРАТУРНИТЕ	ТВОР-
БИ	ще	обогатят	познание-
то	и	представяне	на	забе-

лежителностите,	 свързани	
с	живота,	името	и	паметта	
за	Св.	Йоан	Рилски.	След	
оценка	от	специалисти	от-
личените	творби	ще	бъдат	
публикувани	 в	 електронен	
вариант	 на	 официалните	
платформи	 на	 проявата	 в	
Интернет.
	 ПОБЕДИЛИТЕ	 в	 кон-
курса	 ФОТОГРАФСКИ	 И	
ХУДОЖЕСТВЕНИ	 ТВОРБИ	
ще	 бъдат	 представени	 в	
открита	 изложба,	 посве-
тена	на	550	години	от	връ-
щане	мощите	на	Св.	Йоан	
Рилски	 в	Изложбени	 зали	
„Рафаел	 Михаилов”	 във	
Велико	 Търново	 през	 ме-
сец	април	2019	 г.,	 както	и	
в	други	 градове	по	марш-
рута	на	„Светият	път”.
	 КОНКУРСНИ	 ТВОРБИ	
НЕ	 СЕ	 ВРЪЩАТ	 НА	 УЧАС-
ТНИЦИТЕ.	 ОРГАНИЗАТО-
РИТЕ	ПОЛУЧАВАТ	ПРАВАТА	
ЗА	 ИЗПОЛЗВАНЕ,	 КОПИ-
РАНЕ,	 ПРЕПЕЧАТВАНЕ	 НА	
УЧАСТВАЛИТЕ	В	КОНКУР-
СА	ТВОРБИ	С	ЦЕЛ	ПОПУ-
ЛЯРИЗИРАНЕ	НА	ЖИВОТА,	
ДЕЛОТО	 И	 ЗНАЧЕНИЕТО	
НА	 СВ.	 ЙОАН	 РИЛСКИ	 И	
„Светият	 път”	 –	 пътят	 на	
връщане	 мощите	 на	 Св.	
Йоан	Рилски	от	Търново	в	
Рилския	манастир.
За	контакт:
5000	 гр.	 ВЕЛИКО	 ТЪРНО-
ВО,	п.	к.	548
Телефон	 за	 връзка:	 +359	
889710188
e-mail:	vtpgt@abv.bg
РЪКОВОДИТЕЛ	 НА	 КОН-
КУРСА:	ЕВГЕНИ	КОЕВ
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Продължава	от	стр.	3
	 Енорийският	 живот	 се	
разраства	 благодарение	 и	
на	 дарителската	 подкрепа	
на	 все	 по-голям	 кръг	 вяр-
ващи	и	приятели	на	общи-
ната.	
	 През	2017	година	Еван-
гелската	 църква	 се	 обръ-
ща	към	църковното	насто-
ятелство	 с	 предложение	
за	 ползване	 на	Великден-
ската	 църква	 (Osterkirche)	
срещу	поддръжка.	До	края	
на	 2018	 година	 настоятел-
ството	 заедно	 с	 партньо-
рите	 му	 от	 Евангелската	
църква	 подготвя	 договор	
за	преотстъпване	на	сгра-
дата	за	постоянно	ползва-
не.
	 Така	 православието	 в	
Хамбург	създава	още	един	
пристан	на	вярата,	в	който	
търсещите	 ще	 могат	 да	
намерят	 утеха,	 опора	 и	
съратници	по	пътя	на	Спа-
сителя.
	 Отец	 Кръстин	 Апосто-
лов,	 енорийският	 свеще-

ник:	 „Моята	 енория	 е	 мо-
ето	 семейство,	 моят	 път	
към	Бога,	най-близкото	ме-
стенце	 в	 близост	 до	 Рая.	
Въплъщение	 на	 евангели-
ето,	 цялата	 църква	 в	 ли-
цето	 на	 близки	 и	 ближни	
и	там	помежду	им	Лицето	
на	Христос.	Моята	енория	
е	 борбата	 със	 себе	 си	 в	
себе	 си,	 с	 помощта	 на	
ангелите	 в	 човешки	 вид,	
пратени	 от	 Бога,	 за	 да	
бъдем	 заедно.	Моята	 ено-
рия	е	моята	църква,	живо-
то	Евангелие,	въплътено	в	
подвига	на	ближния,	който	
ме	смирява.	Моята	енория	
е	 Боговъплъщението	 в	 чу-
дото	на	Благодарността“.
	 Христо	 Беров,	 епар-
хийски	 съветник	 към	 За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ската	 епархия	 на	 Българ-
ската	православна	църква:	
„Българската	 православ-
на	 църква	 в	 Хамбург	 е	
жива,	 изпълнена	 с	 много	
млади	 и	 добре	 интегри-
рани	 европейци,	 които	 се	

стремят	 към	 корените	 на	
християнската	 вяра	 и	 по	
този	 начин	 допринасят	 за	
обогатяването	 на	 хамбург-
ското	 общество.	 „Вярата	
е	 мъртва	 без	 дела“,	 каз-
ва	 апостолът	 (Яков	 2:26).	
Вярата	 има	 нещо	 общо	
с	 карането	 на	 велосипед:	
спре	 ли,	 човек	 пада	 от	
колелото.	 С	 Божията	 по-
мощ	нашата	църква	в	Хам-
бург	 продължава	 да	 кара	
усърдно	 напред.	 Приятно	
пътуване!“
	 Герд-Винанд	 Имайер,	
почетен	 консул	 на	 Репу-
блика	България	в	Хамбург:	
„За	 мен	 развитието	 на	
Българската	 православна	
църква	в	Хамбург	е	израз	
на	 сполучила	 и	 успешна	
интеграция.	Защото	значи-
телна	 част	 от	 мигрантите	
имат	добро,	често	универ-
ситетско	образование“.
	 Пастор	Анете	Раймерс-
Авенариус,	 управител	 на	
АСК	 Хамбург	 и	 отговор-
ник	по	икуменическите	въ-

проси	 към	 Църквата	 на	
Севера:	 „Работната	 група	
на	 християнските	 църкви	
(Die	 Arbeitsgemeinschaft	
Christlicher	 Kirchen	 [АСК])	
в	Хамбург	се	радва	заедно	
с	 Българската	 православ-
на	 община,	 че	 в	 бъдеще	
ще	използва	Великденска-
та	 църква	 на	 Якобипарк	
в	 Хамбург-Ейлбек	 за	 неин	
църковен	център.	
	 Поздравявам	ви	за	но-
вия	храм	и	желая	Божието	
благословение	да	е	винаги	
с	 общината,	 както	 и	 до-
бро	 икуменическо	 сътруд-
ничество.	 Колко	 хубаво	
е,	 че	 добрите	 отношения	
на	доверие	между	нашите	
членове	 правят	 това	 въз-
можно“.
	 Корина	 Шмидт,	 духо-
вен	 водач	 на	 икумени-
ческия	 форум	 HafenCity,	
Хамбург:	 „Сърдечно	 поз-
дравявам	 Българската	
православна	 община	 за	
собствения	й	храм.	Чудес-
но	 е,	 че	 тази	 общност,	

която	 е	 толкова	 активна,	
сега	има	свое	място	за	ду-
ховния	си	живот,	музиката	
си	 и	 общността	 на	 млади	
и	 стари.	 В	 икуменическо	
отношение	гледам	към	по-
нататъшното	 развитие	 на	
Българската	 православна	
църква	 в	 Хамбург,	 която	
със	сигурност	е	вдъхнове-
на	от	новия	си	дом“.
	 Слава	Янкова	и	Мария	
Щурм,	 инициатори	 и	 на-
стоятели	 от	 първите	 дни	
на	 Хамбургската	 община:	
„В	 лето	 Господне	 2003-то	
Бог	 реши	 да	 Си	 съгради	
Православен	 дом	 в	 Хам-
бург.	
	 Мнозина	 българи	 би-
доха	 за	 делото	 призвани,	
но	само	две	баби	избрани,	
защото	 с	 радост	 приеха	
Божия	 кодекс	 за	 служе-
ние,	 според	 който	 да	 си	
Божий	 съработник	 е	 не-
престижно,	 тъй	като	всич-
ката	 Слава	 е	 за	 Господа.	
Благословен	да	Си,	Госпо-
ди!“

Българñката правîñлавна енîрия в Õамáург ñ нîв храм

ДверИ На правосЛавИето
	 На	25	януари	2019	г.	Бъл-
гарското	 национално	 радио	
запозна	своята	аудитория	с	
една	 много	 интересна	 кни-
га:	 „Българите	 в	 Истанбул	
и	 старият	 Истанбул”,	 с	 ав-
тор	Георги	П.	Костандов.	Тя	
е	 написана	 от	 цариградски	
българин,	но	на	турски	език	
и	 е	 издадена	 в	 Истанбул.	
Защото	целта	на	автора	й	е	
да	запознае	турскоезичното	
общество	–	и	мюсюлманско,	
и	християнско	–	с	историята	
на	 българската	 общност	 в	
града	 край	 Босфора,	 който	
българите	 от	 векове	 нари-
чат	Цариград.	А	го	наричаме	
така,	защото	в	продължение	
на	16	века	 той	е	бил	наис-
тина	 градът	 на	 царя	 –	 на	
ромейския	 (от	 края	 на	 XIX	
век	 насам	 наричан	 и	 ви-
зантийски)	 император	 и	 на	
османския	султан.
	 Книгата	 е	 отпечатана	
през	септември	2018	г.	като	
второ	издание	на	излязлата	
със	 същото	 заглавие	 през	
2010	г.
	 Георги	 П.	 Костандов	 е	
роден	 в	 Истанбул	 в	 нача-
лото	на	1944	г.	в	семейство	

на	 българи,	 бежанци	 от	
село	Загоричани,	Костурско	
(днес	 в	 северните	 гранич-
ни	райони	на	Гърция,	 съот-
ветно	 с	 друго	 име).	 Георги	
през	 целия	 си	 живот	 не	
е	 живял	 в	 друг	 град,	 така	
че	 той	 си	 е	 истински	 ца-
риградчанин.	 Можем	 да	 го	
наречем	и	 истамбуллия,	 но	
няма	 да	 звучи	 така	 зна-
ково	 като	 цариградчанин!	
Добре	се	изучил	на	млади-
ни,	включително	и	в	българ-
ското	 училище,	 и	 по-късно	
сам	 станал	 учител,	 бил	 е	
дълги	 години	 и	 заместник-
директор	 на	 италианския	
лицей	 в	 града.	 В	 резултат	
на	работата	си	като	учител,	
но	и	въобще	като	учен	бъл-
гарин	той	е	написал	хиляди	
страници	за	този	град	и	не-
говите	 хора.	Може	 би	 най-
доброто	 от	 своите	 истории	
той	е	включил	в	книгата	си	
за	 истамбулските	 българи.	
С	 цялата	 си	 любознател-
ност	 и	 висока	 интелигент-
ност	 той	 е	 създал	 чудесна	
творба,	 наблюдавайки	 75	
години	от	гледната	точка	на	
българската	 общност	 нова-
та	история	на	великия	град	

Константинопол-Истанбул-
Цариград.
	 В	първата	част	на	книга-
та	са	включени	изследвания	
за	 българската	 общност,	 за	
съществувалия	баланс	меж-
ду	 мюсюлманското,	 христи-
янското	 (гръцко,	 арменско,	
българско	 и	 пр.)	 и	 еврей-
ското	малцинство,	които	жи-
веят	 в	 Истанбул	 от	 много	
векове.
	 За	 нас	 най-интересни	
са	 страниците	 за	 Българ-
ската	 православна	 църква,	
наблюденията	 върху	 която	
датират	още	от	50-те	години	
на	ХХ	век.	Защото	периодът	
се	разглежда	от	човек,	кой-
то	не	само	е	много	близко	
до	 живота	 на	 българската	
общност,	 но	 и	 сам	 участва	
дейно	в	него,	бил	е	и	пред-
седател	 на	 църковното	 на-
стоятелство	 (или	 на	 фонда-
цията	на	българските	църкви	
в	 Турция,	 както	 официално	
се	наричаше)	до	2003	г.
	 Втората	част	на	книгата	
предлага	изискано	пътуване	
до	 историческите	 квартали	
на	Истанбул,	както	авторът	
ги	помни	от	средата	на	XX	
век	 насам,	 като	 с	 истин-

ско	 увлечение	 ни	 предава	
всеки	 детайл	 от	 града	 в	
паметта	 на	 спомените.	 В	
този	 раздел	 историческият	
разказ	неминуемо	се	спира	
върху	 занятията	 на	 бълга-
рите	 в	 града,	 сред	 които	
са	 ненадминатите	 млекари	
и	 каймакчии	 (производите-
ли	 на	 сметана),	 хлебари,	
пекари,	 известни	 търговци	
и	 много	 други.	 Авторът	 се	
спира	 и	 на	 празниците	 на	
българите	 –	 религиозни,	
семейни	 и	 лични,	 летните	
курорти,	 разходките	 край	
Босфора,	 по	 крайбрежните	
ивици	 на	 стария	 Истанбул.	
Не	 подминава	 и	 някои	 съ-
бития,	 отразили	 се	 върху	
живота	 на	 българите	 в	Ис-
танбул.	
	 Авторът	 не	 пропуска	
да	 изтъкне,	 че	 българска-
та	 общност,	 макар	 и	 мало-
бройна,	 е	 с	 толкова	 богата	
история	и	е	участвала	в	тол-
кова	 изключително	 важни	
за	съдбата	на	България	съ-
бития.	Тази	 книга	 сърдечно	
говори	за	съдбата	и	живота	
на	българите	в	Турция,	мяс-
тото	и	ролята	им	в	полити-
ческия	 живот	 на	 страната,	

както	 и	 за	 грижливо	 съх-
раняваните	 български	 коре-
ни	 и	 връзки	 с	 отечеството	
майка.	 На	 много	 страници	
се	 проследяват	 социални-
те	особености,	спецификата	
на	 българската	 общност	 в	
Истанбул,	 борбата	 й	 за	 не-
зависима	 българска	 църк-
ва,	борбата	срещу	 гръцката	
патриаршия	 -	 Фенер,	 поли-
тическите	 конфликти	 между	
балканските	 държави,	 тра-
гичните	 преселвания	 през	
Балканските	 войни,	 нелека-
та	 съдба	 на	 многобройни	
български	фамилии,	борбата	
за	българските	имоти	в	кос-
мополитния	 Истанбул,	 а	 и	
извън	 него	 и	 т.	 н.	 Като	 из-
точници	 на	 информация	 са	
използвани	архивни	 турски,	
италиански	и	български	ма-
териали,	 както	и	спомените	
на	 поколения	 цариградски	
българи.	
	 В	интервюто	си	за	БНР	
Г.	 Костандов	 днес	 на	 отли-
чен	 български	 език	 каза	 и	
това:	 „Първоначално,	 раз-
бира	 се,	 тук	 се	 изселват	
българи	от	всичките	краища,	
където	 са	 живели	 българи.	
Следователно,	 получава	 се	

с	 течение	 на	 времето	 една	
общност,	 която	 започва	 да	
се	организира	според	мест-
ните	 условия.	 Същевремен-
но	 в	 Истанбул	 няма	 само	
мюсюлмани,	 турци	 или	 мо-
хамедани	от	другите	региони	
на	 империята,	 ами	 живеят	
големи	 общности	 на	 гърци,	
арменци	и	евреи	и	по	техен	
модел	и	българите	започват	
да	се	организират	и	се	фор-
мират	 професионални	 дру-
жества,	 които	с	 течение	на	
времето	 се	 формират	 като	
община.	 Значи,	 става	 като	
ръководен	 център	 на	 бъл-
гарската	 общност	 тук	 /…/,	
която	 все	 повече	 и	 пове-
че	 придобива	 лице	 и	 става	
център,	който	свързва	иска-
нията	 от	 всичките	 краища,	
където	 живеят	 българи,	 да	
ги	предава	на	правителство-
то.	В	зенита	си	българската	
общност	 е	 наброявала	 око-
ло	50	хиляди	души.	Сред	тях	
имало	 абаджии	 и	 джелепи,	
хлебари	и	пекари,	млекари,	
градинари	и	строители.	Те	и	
еснафските	 сдружения,	 към	
които	 са	 принадлежали,	 са	
имали	 свои	 средища.	 Раз-
бира	се,	към	половината	на	

XIX	век	почва	и	борбата	за	
независима	българска	църк-
ва	 и	 това	 нещо,	 заедно	 с	
вестници	и	др.	 се	разпрос-
транява	по	целия	Балкански	
полуостров	 и	 влиянието	 на	
българската	 община	 става	
все	 по-голямо,	 а	 след	 като	
се	 достига	 до	 независима	
църква,	 вече	 Екзархията	
става	водител	на	българска-
та	общност“.		
	 Костандов	 каза	 също,	
че	след	Руско-турската	вой-
на	за	няколко	 години	 голя-
ма	част	от	българите	отиват	
в	 Княжество	 България,	 а	
след	 Съединението	 и	 оста-
налите	 се	 прибират	 в	 ро-
дината.	В	Истанбул	остават	
само	 българите	 от	 Егейска	
и	 Вардарска	 Македония,	
които	 остават	 в	 Османска-
та	империя.
	 Някой	беше	написал,	че	
това	 е	 разказ	 на	 забраве-
ната	 история	 на	 Цариград.	
Ние	 бихме	 го	 казали	 по	
друг	 начин:	 това	 е	 разказ	
за	 времена,	 години,	 съби-
тия,	 хора	 и	 места,	 които	
не	 трябва	 да	 се	 забравят.	
Защото,	 който	 помни,	 той	
умее	да	почита!

ДверИ На правосЛавИето

	 По	инициатива	на	фон-
дация	„Дякония	и	мисия“	и	
Prison	 Fellowship	 България	
–	Общност	за	помирително	
правосъдие	 в	 Православ-
ния	 център	 „Проф.	 Тотю	
Коев“	 на	 24	 януари	 2019	
г.	се	проведе	обучение	по	
доброволческата	 програ-
ма	 „Пътешествието	 на	 за-
творника“.	 Доброволци	 от	
Велико	Търново,	Стара	За-
гора,	Враца	и	Сливен	пре-
минаха	 обучението	 и	 ще	
започнат	 реализирането	
на	 програмата	 в	 местата	
за	 лишаване	 от	 свобода.	
Лектори	 бяха	 о.	 Николай	
Георгиев	и	Боян	Стефанов	

от	PF	България.
	 „Пътешествието	 на	
затворника“	 се	 провеж-
да	 в	 България	 от	 Prison	
Fellowship	България	–	Общ-
ност	 за	 помирително	 пра-
восъдие	 с	 благословение-
то	 на	 Българската	 право-
славна	църква	и	в	сътруд-
ничество	 с	 Министерство	
на	правосъдието	и	с	него-
вата	Главна	дирекция	„Из-
пълнение	на	наказанията“.	
Програмата	 представлява	
курс	върху	Евангелие	спо-
ред	 Марк,	 състои	 се	 от	
8	 урока,	 провеждани	 от	
двама	доброволци	с	малка	
група	от	10	затворници.
Източник:	 Фондация	
„Дякония	и	мисия“

Книга разказва на турñки за цариградñките áългари

Оáучение пî дîáрîвîлчеñката прîграма 
„Пътешеñтвиетî на затвîрника” ñе 
прîведе във Великî Търнîвî
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 От краткото изложение на 
нашата военна история виж-
даме, че за нас войните са 
били неизбежни и въпреки 
всичкото ни доброжелание да 
няма войни, ние пак ще бъдем 
принудени да се борим за сво-
бодата си и за съществуването 
си като народ.
	 Положението	 на	 България	
след	 тази	 война	 стана	 извън-
редно	тежко,	 то	едва	се	пона-
ся.	Обаче	то	не	е	безнадеждно.	
В	миналото	България	е	била	на	
няколко	 пъти	 в	 още	 по-лошо	
положение	 и	 пак	 не	 е	 пропа-
дала.	 Няма	 да	 пропадне	 и	 в	
бъдеще.	
 В тази война българска-
та армия се показа достоен 
противник на първокласните 
световни армии. Тя се бори с 
успех срещу тях. Това всички 
признават и то трябва да кре-
пи надеждата ни за бъдещето.

ОБщИ ВОЕННИ ЗНАНИя.
Вñтъпление.
 Общи понятия за война-
та. Войната	съществува	откакто	
живее	 човек	 на	 земята.	 От	
завист	 Каин	 уби	 Авел.	 Първи-
те	 човеци	 си	 правили	 копия	 и	
стрели	 от	 дърво	 и	 брадви	 от	
камък,	за	да	се	запазят	от	зли	
съседи,	защото	и	тогава,	както	
и	сега,	хората	били	завистливи.	
Бедният	 завиждал	 на	 богатия,	
слабият	 -	на	силния.	А	силният	
гледал	 да	 нападне	 слабия,	 за	
да	го	потъпче	и	унищожи,	за	да	
стане	 по-силен,	 по-богат	 и	 да	
живее	по-добре.	Така хората са 
живели, откакто съществува 
света, в борба, във вечна бор-
ба за съществувание.
	 Войната	 е	 съществувала,	
макар	 че	 и	 по-рано	 мнозина	
са	 я	 намирали	 за	 голямо	 зло.	
Действително,	 войната	 е	 кър-
вава	 и	 жестока,	 но	 въпреки	
това	тя	съществува	до	днес,	за-
щото	 войната	 живее	 в	 самата	
природа,	 има	 я	 у	животните	 и	
у	 самите	 нас.	 Погледнато	 по-
широко	и	от	високо	на	нея,	тя	
дори	 е	 необходима	 за	 живота	
на	 народите	 и	 природата.	 Тя	
кара	човечеството	да	работи	и	
твори,	за	да	се	бори,	а	с	това	
и	 да	 напредва.	 Отделните	 пък	
народи	чрез	войната	стават	са-
мостоятелни	 и	 силни.	 Слабите	
запазват	 съществуванието	 си.	
Чрез	нея	се	развиват	най-бла-
городните	и	възвишени	чувства	
като	 любов	 към	 Отечеството,	
другарство,	 храброст,	 самопо-
жертвувание	и	пр.
	 През	всички	векове	е	има-
ло	мъдри	хора,	които	са	искали	
войните	да	се	премахнат,	за	да	
настъпи	 вечен	 мир	 на	 земята,	
но	 войните	 и	 до	 ден	 днешен	
не	са	изчезнали.	Причината	за	
това	е,	че	човекът	още	не	е	съ-
вършен,	а	и	самата	природа	му	
налага	борбата.	Навред	вижда-
ме	борба	за	надмощие,	навред	
спорове,	недоразумения	между	
отделни	хора	и	държави.	В	жи-
вота	на	народите	споровете	са	
тъй	възможни	и	тъй	естествени,	
както	 са	 възможни	 и	 между	
отделните	лица.	От	различието	
в	интересите	на	отделните	лич-
ности	се	пораждат	разпри,	спо-
рове,	 които	 се	 разрешават	 от	
съдебните	власти	в	държавата.	
Като	се	сблъскат	интересите	на	

държавите,	 изникват	 също	 не-
доразумения,	 които	 обаче	 при	
всичкото	 желание	 на	 отделни	
мъдри	 хора	 и	 на	 самите	 пра-
вителства	 някога	 не	 могат	 да	
се	уредят	по	мирен	начин	и	се	
прибягва	до	въоръжената	сила.	
И	по	тоя	начин	се	започва	вой-
на.
	 Войната	се	налагала	на	на-
родите,	 без	 те	 да	 я	 искат,	 и	
въпреки	решеният	на	различни	
конференции	 и	 желанията	 на	
миролюбците.	 Защото	 нейното	
обявяване	 не	 зависи	 от	 този	
или	онзи	миролюбец,	или	само	
от	желанието	на	миролюбците.	
Защото	 нейното	 обявяване	 не	
зависи	от	този	или	онзи	миро-
любец	 или	 само	 от	 желанието	
на	една	държава;	тя	зависи	от	
различието	 на	 интересите	 на	
държавите	и	от	волята	на	про-
тивната	страна.
 И затова въпреки всякакви 
конференции и пожелания на 
отделни миролюбци войната 
е съществувала, съществува 
днес и вечно ще съществува. 
Тя е неизбежна, необходима 
дори за развитието и напре-
дъка на държавите и народите. 
Тежко и горко на народ, кой-
то се приспива от сладката 
надежда за вечен мир. Тежко 
и горко на народ, който като 
мисли за мира, не се готви по-
стоянно и упорито за защита 
на страната си - не се готви за 
война!	Това	 ние	 ясно	 видяхме	
в	описанието	на	Отечествената	
ни	 история	 и	 на	 българските	
войни.
	 България	 живее	 с	 искрено	
чувство	на	общ	мир	и	братство	
между	 народите.	 Тя	 живее	 за	
обща	 задружност	 и	 подпома-
гане	 между	 тях.	 Нейната	 цел	
е	 трудна,	 едничкото	 й	 жела-
ние	 е	 мира,	 благоденствието	
на	 народа	 и	 закрепването	 на	
държавата.	Но	сигурни	ли	сме,	
че	 и	 другите	 държави,	 най-
вече	 нашите	 съседи,	 приличат	
на	 нас,	 че	 са	 проникнати	 от	
същите	 добри	 намерения?	 Не	
чуваме	ли	ние	винаги	и	нався-
къде	завист	и	закани?	Не	сме	
ли	 в	 опасност,	 щом	 те	 са	 тъй	
много	въоръжени,	а	ние	 -	сла-
би	 и	 невъоръжени?	 Ето	 защо	
вече	 не	 може	 да	 става	 дума	
за	 добруване,	 за	 мир,	 а	 как	
да	съществуваме; за да не ста-
нем лесна плячка на съседите, 
трябва да мислим за защитата 
си, да се готвим за войната, 
която всеки наш съсед може, 
когато пожелае, да ни наложи.
	 Въпросът	 за	 „мир	и	 война“	
невинаги	 е	 зависел	 от	 сами-
те	 нас,	 а	 най-често	 от	 наши-
те	 съседи.	 Защото една зла и 
всесилна орисница ни тлас-
ка винаги към война. Защото 
най-после, ако не се готвим 
за нея, ние трябва да се отре-
чем от себе си, от миналото 
си, от земята си и да обречем 
държавата си на смърт.	 Друг	
е	въпросът,	ако	всички	народи	
се	 обезоръжат	 и	 се	 съгласят	
да	 търсят	 правда	 пред	 един	
международен	 и	 винаги	 без-
пристрастен	 съд.	А	 за	 жалост,	
последните	 тъй	 ценни	 условия	
още	 не	 съществуват	 и	 затова	
мирът	продължава	да	е	в	опас-
ност.	

Вîйñка
 Нуждата от войска в дър-
жавата и нейното назначение. 
Щом	 войната	 не	 може	 да	 се	
избегне,	необходимо	става	вся-

ка	държава	да	се	готви	за	нея.	
Всички	 народи	 се	 готвят	 за	
война,	 макар	 днес	 най-много	
да	 се	 говори	 против	 война-
та;	 всички	 създават	 по-силна,	
по-добра,	 по-дисциплинирана	
и	по-обучена	войска,	отколкото	
са	имали	по-рано,	защото	съз-
нават,	 че	 въоръжената	 сила	 е	
необходима	 за	 интересите	 на	
държавата	 и	 защото	макар да 
се уверяват в приятелство и 
в искрено съюзничество, на-
родите не си вярват един на 
друг.	Нашите	съюзници	от	1912	
година	напълно	потвърдиха	ос-
нователността	на	този	взаимен	
страх	 на	 народите	 с	 измяна-
та	 си	 спрямо	 нас.	 Войската 
трябва да бъде готова още от 
мирно време, защото не се 
знае кога ще потрябва на дър-
жавата.	За	поддържане	на	тази	
войска	държавата	харчи	твърде	
много.	Но	разумните	 граждани	
и	управници	не	отбягват	от	тия	
разходи,	 колкото	 и	 големи	 да	
са	те.	Защото	знаят,	че	войска-
та	 пази	 тяхната	 земя,	 техния	
живот	и	имот.	Те	знаят	още,	че	
ако	 не	 дадат	 навреме	 колкото	
е	необходимо	за	подготовка	на	
войската,	тя	не	ще	бъде	готова	
и	 силна	 и	 врагът	 може	 да	 им	
вземе	 всичко	 -	 и	 земята,	 и	
богатствата,	и	свободата	дори.	
Тия	предвидливи	граждани	зна-
ят	също,	че	войската	със	своя-
та	 сила	 запазва	 мира	 и	 спо-
койствието	 в	 страната.	 И	 под	
сянката	 на	 този	 мир	 те	 могат	
да	живеят	добре,	да	се	радват	
на	свободата,	да	работят	ниви-
те	си,	да	вършат	търговията	си,	
да	се	учат,	да	богатеят	и	да	бъ-
дат	щастливи.	Управниците	пък	
на	такава	държава	съзнават,	че	
това,	 което	дават	за	войската,	
ще	 го	 получат	 по-късно	 в	 по-
големи	 размери,	 защото	 щом	
държавата	е	запазена,	тя	може	
да	се	развива	правилно,	става	
по-силна,	 по-богата	 и	 по-зачи-
тана	 от	 другите.	 Назначението	
на	войската	е:
 Да защитава самостоятел-
ността и независимостта на 
държавата от външни врагове 
и
 Да поддържа авторитета 
на закона и установените от 
закона власти и учреждения, 
против вътрешни размирици 
на реда и спокойното общест-
вено развитие, т. е. да запазва 
държавата от вътрешни враго-
ве.
 Вътрешните	 врагове	 са	
много	 по-опасни	 от	 вънкашни-
те,	 понеже	 разяждат	 потайно	
държавата	 отвътре	 -	 настрой-
ват	 хората	 един	 против	 друг	
и	 против	 властта,	 нарушават	
съгласието	 и	 единодушието	
между	населението,	причиняват	
безредици,	 бунтове	 и	 правят	
живота	в	държавата	неспокоен	
и	невъзможен.	По	този	начин	и	
целият	живот	замира	и	държа-
вата	 се	 разслабва	 вътрешно.	
Историята	 доказва,	 че	 главна-
та	 причина	 за	 пропадането	 на	
много	народи	под	чужда	власт	
са	 били	 вътрешните	 врагове.	
Тази	съща	причина	е	спомогна-
ла	твърде	много,	както	видяхме	
в	 Отечествената	 история,	 за	

нашето	 подпадане	 под	 турците	
и	 за	 всичките	 ни	 нещастия	 до	
днес. Народ, неразяждан от 
вътрешни врагове, е крепък, 
силен и непобедим.	За	него	не	
са	 страшни	 вънкашните	 враго-
ве,	защото	щом	вътре	държава-
та	е	здрава	и	готова	за	борба	
с	тях,	лесно	ще	се	справи.	
	 Войската	 има	 и	 друго	 ва-
жно	назначение	- да бъде упо-
требена за разрешаване на 
исторически задачи и пости-
гане на Отечествени идеали,	
между	 които	 най-чист	 и	 най-
благороден	 е	 обединението	 на	
народа.	 Тогава	 народът	 бърже	
напредва	 в	 стопанско	 отноше-
ние,	 морално	 е	 задоволен	 и	
може	 да	 се	 отдаде	 с	 всички	
сили	да	си	създаде	добро	бла-
госъстояние.
	 ...Но	след	последната	война	
нашите	 врагове	 искаха	 съвър-
шено	да	ни	 унищожат.	Те	виж-
даха,	че	българинът	е	храбър	и	
добър	войник.	Опасяваха	се,	че	
ако	ни	оставят	със	същата	ар-
мия,	 ще	 можем	 след	 известно	
време	 пак	 да	 ги	 заплашваме.	
Разбира	 се,	 тия	 опасения	 са	
пресилени,	 защото	 всеки	 от	
нашите	 съседи	 поотделно	 има	
4-5	 пъти	 повече	 земя	 и	 насе-
ление	от	нас.	Но	все	пак	хра-
бростта	 ни	 ги	 плаши	 и	 затова	
с	 Ньойския	 договор	 грабнаха	
оръжието	 от	 ръцете	 ни;	 те	 ни	
лишиха	от	армия;	лишиха	ни	от	
истинска	 народна	 армия,	 а	 ни	
оставиха	доброволческа.	
	 В	 тази	 доброволческа	 ар-
мия	 младежите	 не	 идват	 за-
дължително	 в	 казармата,	 а	 по	
желание,	 за	 което	 им	 се	 дава	
заплата.	 Освен	 това	 те	 нама-
лиха	 и	 състава	 на	 войската	 -	
оставиха	ни	само	20	000	войни-
ци,	 подофицери	 и	 офицери	 за	
армията,	3000	-	за	пограничната	
стража,	и	10000	-	за	жандарме-
рията	 -	 или	 всичко	 не	 повече	
от	 33	 000	 въоръжени	 човека.	
При	 големите	 задължения	 и	
намаление	 на	 населението	 от	
войните	 ние	 и	 не	 можем	 да	
държим	повече	войници,	защо-
то	 за	 поддържане	 на	 тази	 до-
броволческа	 армия	 държавата	
харчи	около	един	милиард	лева	
повече	отколкото	по-рано.	Това	
положение	бедната	ни	държава	
с	мъка	понася.
	 И	 така	 нашите	 противници	
унищожиха	 свещеното	 право	
и	 длъжност	 на	 всеки	 българин	
да	 се	 обучава	 да	 защитава	
Отечеството	 си.	И	 не	 само	 ни	
натовариха	с	грамадни	харчове	
за	издръжка	на	тази	добровол-
ческа	 армия,	 но	 главно: те ни 
лишиха от запас,	 оставиха	 ни	
само	 с	 тази	малка	 армия,	 без	
резерви	 и	 опълчение,	 като	 ни	
направиха	 безсилни,	 слаби	 и	
безпомощни	в	случай,	че	ни	на-
паднат,	дори	не	ни	позволяват	
нищо,	 което	 напомня	 нашата	
славна	стара	армия.
	 Срокът	на	службата	на	тези	
доброволци	 определиха	 12	 го-
дини	за	армията	и	6	години	за	
пограничната	стража	и	жандар-
мерията.	По	 този	начин	 едвам	
от	 1931	 година	 ще	 почнат	 да	
отиват	 всяка	 година	 обучени	
хора	в	запас,	числото	на	които	

обаче	 ще	 бъде	 много	 малко.	
Така	в	случай	на	нужда	при	за-
страшаване	от	външни	врагове	
държавата	 ни	 не	 ще	 има	 дос-
татъчно	 обучени	 във	 военното	
дело	хора	да	я	защитят.
 С този тежък и жесток до-
говор враговете ни лишиха от 
нашите славни дивизии и от 
много наши храбри полкове. 
Лишиха	ни	от	авиация,	от	фло-
та,	от	военна	академия.	Забра-
ниха	 ни	 да	 държим	 сметка	 за	
стария	 запас,	 да	 се	 готвим	за	
мобилизация	-	въобще	забрани-
ха	ни	всичко,	с	което	армията	
ни	може	да	бъде	годна	за	вой-
на.	 И	 всичко	 това	 вършат	 все	
в	името	на	вечния	мир,	а	сами	
се	 въоръжават	 с	 най-модерни	
оръжия,	 аероплани,	 параходи,	
големи	 оръдия,	 танкове	 и	 пр.,	
и	 пр.	 Такава е съдбата на по-
бедения, така безочливо му се 
присмиват и в лице го лъжат, 
защото е слаб.
	 При	това	положение	на	не-
щата	 какво	 трябва	 да	 се	 пра-
ви?	Трябва	ли	да	наведем	гла-
ви,	 да	 се	 отчаем	 и	 да	 чакаме	
своята	 безславна	 смърт	 като	
народ?	-	Не!	Хиляди	пъти	не!
	 Враговете	ни	разформираха	
армията	 и	 ни	 взеха	 пушките	 и	
топовете,	за	да	ни	направят	не-
годни	за	борба;	сега	ние	тряб-
ва	да	се	стреснем,	да	сплотим	
повече	редовете	си,	за	да	мо-
жем	 и	 с	 криваци	 да	 вардим	
земята	си.
	 Враговете	 ни	 лишиха	 от	
много	славни	полкове,	от	много	
достойни	 офицери,	 от	 всичко	
ни	 лишиха,	 за	 да	 убият	 сила-
та	 ни,	 да	 се	 разложим,	 та	 да	
станем	готова	тяхна	плячка,	но	
именно	 затова	 ние	 трябва	 да	
вдъхновим	още	повече	сърцата	
с	 по-чиста	 и	 по-гореща	 лю-
бов	към	Родината,	да	застанем	
смело	 и	 горди	 срещу	 врага,	
когато	 ни	 нападне,	 макар	 и	 с	
юмруци.	Но народ не тъй лесно 
умира, съдбата е променлива, 
нека се въоръжим с мъжко 
търпение, за да превъзмогнем 
бедствието си, да калим в мъ-
ките духа си, да стане по-до-
бър, по-крепък и така да бъ-
дем по-непобедими.

Организация на армията
 Необходимост от разни ро-
дове войски. Войските	 в	 боя	
действат	с	огнестрелно	оръжие	
отдалеч	и	с	 хладно	отблизо,	 а	
също	и	с	различни	 технически	
средства.	Всички	тези	начини	и	
средства	се	допълват	в	боя.	За	
да	може	да	се	подготви	по-до-
бре	армията,	необходимо	е	въ-
оръжените	сили	да	се	разделят	
на	родове	войски,	според	глав-
ната	работа,	която	ще	вършат	в	
боя.
	 Обикновено	 въоръжените	
сили	се	разделят	на:	1. Главни 
родове войски	 -	 пехота,	 арти-
лерия	и	конница;	2. Технически 
войски	 -	 инженерни	 и	 въздух-
оплавателни;	 3. Спомагател-
ни	 -	 интендантски,	 обозни	 и	
санитарни;	4. Учреждения	и	5. 
Крайморските държави имат 
и флот.
	 Всеки	един	от	 тези	родове	
войски	 се	 обучава	 и	 подготвя	

за	 бой	 преимуществено	 със	
своето	главно	оръжие.	Така	на-
пример	пехотата	се	обучава	да	
се	бие	с	пушка,	нож	и	картеч-
ница;	артилерията	-	с	по-малки	
или	по-големи	оръдия;	конница-
та	-	със	сабля	на	кон	и	пешком	
с	 пушка;	 инженерните	 войски	
-	 с	 ония	 технически	 средства,	
които	 помагат	 в	 борбата	 на	
главните	 родове	 войски	 -	 пра-
вене	 на	 окопи,	 препятствия,	
поставяне	на	свръзки,	направа	
на	 мостове	 и	 пр.;	 въздухопла-
вателните	части	-	съдействат	с	
разузнаване	и	с	бой	във	възду-
ха,	спомагателните	части	 -	пък	
се	грижат	за	добрата	прехрана	
и	 лекуване	 на	 войските,	 а	 уч-
режденията	и	управленията	със	
своите	началници	и	щабове	се	
грижат	за	доброто	командване	
на	войските.
	 Само	пехотата	и	конницата	
са	способни	да	се	бият	отдел-
но.	 Обаче,	 за	 да	 може	 да	 се	
победи,	 необходимо е всички 
родове войски да изпълняват 
своето назначение и да си по-
магат заедно, защото само с 
общи усилия на всички родове 
войски може в края да има 
сигурен успех. Затова	 войни-
ците	от	разните	родове	войски	
не	трябва	да	се	ненавиждат,	а	
напротив	-	трябва	да	се	обичат	
и	да	си	помагат.
 Чинове във войската.	 За	
да	могат	войските	по-добре	да	
се	 управляват	и	 командват,	 не	
е	 достатъчно	 да	 се	 поддържат	
само	 на	 родове	 войски;	 необ-
ходимо	е	самите	родове	войски	
да	 се	 разделят	 на	 по-малки	
войскови	 единици,	 които	 от	
своя	страна	се	поделят	на	още	
по-малки	 части.	 На	 тия	 части	
се	 назначават	 отговорни	 лица,	
за	да	ги	обучават	и	командват	
в	мирно	и	военно	време.	Само	
по	този	начин	е	възможно	обу-
чението	на	армията,	когато	има	
разпределение	 на	 работата	 и	
на	отговорностите.
	 Частите,	 на	 които	 се	 по-
делят	 разните	 родове	 войски,	
се	 наричат	 войскови	 части,	 а	
лицата,	 които	 ги	 командват	 -	
началници.	 Имаме	 по-малки	 и	
по-големи	началници.	За	да	се	
разпознават,	те	носят	форма	и	
отличителните	 знаци	 на	 даде-
ните	 им	 чинове.	 Във	 войската	
има	 следните	 чинове:	 редник,	
ефрейтор,	 кандидат-подофицер,	
подофицер	и	фелдфебел.
	 За	офицерите	-	младши	чи-
нове:	 подпоручик,	 поручик	 и	
капитан;	старши	чинове:	майор,	
подполковник,	полковник	и	ви-
сши	чинове:	генерал-майор,	ге-
нерал-лейтенант	 и	 генерал	 по	
рода	 на	 войската	 (пехотата	 и	
пр.).
	 Чиновете	 се	 разпознават	
по	отличителните	знаци	на	па-
гоните.	 Редниците	 имат	 пагони	
от	 червен	 цвят	 с	 номера	 на	
своята	 част,	 а	 за	 шефските	
части	 -	 с	 вензел.	 Ефрейторите	
-	 върху	 пагона	 една	 вълнена	
нашивка.	 Кандидат-подофице-
рите	 -	 също	 с	 две,	 а	 подофи-
церите	 -	 три	вълнени	нашивки.	
Фелдфебелите	 -	съшити	пагони	
с	един	напречен	широк	галун.
 

Вîйñкîви чаñти и техните 
началници.
	 За	 доброто	 командване	 и	
управление	 начело	 на	 войска-
та,	 откъдето	 изхождат	 всич-
ки	 заповеди,	 стои	 едно	 лице.	
То	 е върховният началник на 
нашата армия - Негово Ве-
личество Царя.	 Най-близкият	
негов	помощник	е	министърът 
на войната. Той	 управлява	 ар-
мията	 с	 неговите	 помощници.	
Всички	 заповеди	 по	 управле-
нието	 изхождат	 от	 Военното	
министерство,	 което	 се	 състои	
от	следните	главни	отдели:
	 Щаб	на	армията	-	грижи	се	
за	 обучението	 и	 възпитанието	
на	цялата	войска.	Канцелария	-	
урежда	службата	на	офицерите	
и	 други	 служебни	 въпроси.	Ад-
министративна	служба	и	главно	
интендантство	 -	 грижи	 се	 за	
храната,	 паричното	 и	 веще-
ство	 доволствие	 на	 армията	 и	
урежда	домакинските	служби	в	
частите.	Следва	в	четвъртък

531	януари	2019	г.

Пîучения за Вîйника Гражданин
пîд редакцията на пîлкîвник Сîларîв, издадена 1928 г., печатница “Спаñ Пîпîв” - Шумен 
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Молитва	за	падналите	по	многобройните	бойни	поля	за	свободата	и	обединението	на	бъл-
гарския	народ.	Вечна	им	памет	и	слава!



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

проДаВа разни
пчЕлЕн МЕД се	продава	
на	тел.	0894/099-677.	[7,	
2]

ЖиВоТни проДаВа
кози и зайЦи се	прода-
ват	на	тел.	0894/099-677.	
[7,	2]

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

купуВа разни
сТара наФТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	
купува	 всякакви	 же-
леза	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/183-637.
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оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
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	 чува-
ли	 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.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
ДЪрВа за огрев	 -	 мет-
рови,	 нарязани,	 нацепе-
ни,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/972-114.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.
нарЯзани и нацепени	
дърва	 -	 80	 лв.	 Дърва	 в	
чували	-	големи,	5	лв.	Тел.	
0878/47-22-37.	[22,	20]
сухи ДЪрВа в	чували	-	5	
лв./бр.	-	тел.	0897/00-11-
14.	[22,	19]
проДаВа пЕлЕТи. Без-
платна	 доставка.	 Тел.	
0879/212-325.	[22,	13]
сухи ДЪрВа и	 разпалки	
-	 5	 лв.	 -	 0899/052-010.	

[11,	9]
ДЪрВа и разпалки	 -	 5	
лв.	 -	 тел.	 0894/644-560.	
[11,	9]
ДЪрВа В чували	 -	 4	
лева,	 се	продават	на	 тел.	
0894/399-931.	[11,	4]
ДЪрВа, наЦЕпЕни, 85.00	
лева,	 се	продават	на	 тел.	
0894/399-931.	[11,	4]
ВЪглища ДонБас в	 чу-
вали	 -	 2	 тона,	 400	 лв./
тон,	 се	 продават	 на	 тел.	
066/80-75-87,	 0988/32-
99-15.	[11,	4]
ДЪрВа оТ стари	 къщи	 -	
50	 лв./куб.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0893/511-154.	
[11,	3]
нарЯзани, наЦЕпЕ-
ни дърва	 -	 85	 лв./куб.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[22,	3]

аВТоМоБили проДаВа
WV Golf 2	-	дизел,	зим-
ни	 гуми	 -	 нови,	 и	 2	 бр.	
летни,	се	продава	на	тел.	
0878/152-862.	[3,	2]

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,	17]

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

аВТочасТи/Магазини
ДЕсни прЕДна и	 задна	
врати	за	Шевролет	Авео	-	
седан,	жълт	цвят,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0898/787-
033.	[4,	1]

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,	12]
коли за скрап	 се	 изку-
пуват	 на	 тел.	 0899/810-
766.	[16,	3]

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем	и	
извършване	на	строителна	
дейност	 -	 0889/909-727.	
[24,	13]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива	 -	
0897/832-363
сЪБарЯМ и почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	 работи.	 Чистя	 дво-
рове,	мази	 -	 -	0899/601-
444.
ФирМа сЪБарЯ, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.
оФЕрТа!!! рЕМонТ на	
БАНЯ	 за	 8	 ДЕНА!!!!	 Кър-
тене,	 ВиК,	 гипсокартон,	
фаянс	 и	 теракота,	 таван,	
зареждане	 на	 аксесоари.	
ВИСОКО	КАЧЕСТВО!	Справ-
ки	 на	 тел.	 0876/771-305,	
0876/771-337.
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване,	 ла-
минат	 -	 	 0899/520-038.	
[24,	13]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации,	 дренаж	
-	0888/020-187.	[15,	11]
БЕТон, коФраЖ и	 ар-
матура,	 собствен	 кофраж	
-	0895/70-70-50.	[11,	9]
кЪрТи, проБиВа, изхвър-
ля	и	почиства	-	0877/09-
97-96.	[11,	9]
поДоВи заМазки, ма-
зилки,	 шпакловки,	 зи-
дарии,	 изолация	 -	 тел.	
0898/672-883	[7,	6]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ -	 ре-
дене,	 БЕЗПРАХОВО	 ци-
клене,	 фино	 шлайфане,	
лакиране	-	монтаж	на	ла-
миниран	 паркет	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 066/86-61-43,	
0889/286-025
БЕзпрашно ЦиклЕнЕ -	
справки	на	тел.	0887/040-
471.
Вик, ФаЯнс, тера-
кота	 -	 справки	 на	 тел.		
0884/228-253.	[22,	20]
ВЪТрЕшни рЕМонТи +	
фаянс	и	теракота	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0896/828-147.	
[24,	19]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и	 боя	 -	 0887/35-
70-39.	[11,	9]
Вик, ФаЯнс, теракота	 -	
тел.	 0876/136-703.	 [24,	
3]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване	 и	
всички	 вътрешни	 ремон-
ти	 се	 извършват	 на	 тел.	
0897/931-088,	 066/85-
17-23.	[24,	3]

изолаЦии
алпинисТи - тел.	
0899/321-190

Ел. рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по	 домовете	 -	 0899/145-
802.	

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.

ДограМа
Al и PVC	дограма	-	изгод-
ни	 цени	 -	 тел.	 0878/709-
855.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизори	
по	домовете	-	справки	на	
тел.	 0888/279-846.	 [22,	
20]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	0888/294-214.	[23,	13]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.

услуги
попраВЯМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[33,	16]
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924.
ТранспорТ с бус	 -	 тел.	
0879/080-862.	[11,	3]

ТранспорТ саМосВал, 
кран	и	хамалски	услуги	 -	
справки	на	тел.	0877/09-
97-96.	[11,	9]
услуги с бус,	 ба-
гер	 и	 самосвал	 -	 тел.	
0893/511-154.	[22,	3]

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

иМоТи проДаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	блок	„Здравец“	-	
100	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	066/800-170.	[20,	7]
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център,	 по	 се-
бестойност	 и	 договаря-
не	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/447-096.	[20,	9]
апарТаМЕнТ - 116	кв.	м,	
тухла,	обзаведен,	в	центъ-
ра	на	Габрово,	се	прода-
ва	на	тел.	0897/556-676.	
[11,	8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
-	 тухлен,	 краен,	 слънчев,	
на	 ул.	 „Варовник“	по	до-
говаряне	 	 се	 продава	 на	
тел.	 0889/020-298,	 след	
18	часа.	[7,	6]
кЪща В Харачери,	 про-
блем	 с	 водата,	 цена	 по	
споразумение,	се	продава	
на	тел.	0898/567-513.	[6,	
3]
кЪща с дворно	 място	 в	
село	 Яворец	 се	 продава	
на	тел.	0877/516-166.	[4,	
1]
парЦЕл В кв.	 Войново,	
10	 лв./кв.	 м,	 се	 продава	
на	тел.	0896/640-685.	[3,	

1]
ДВусТаЕн оБзаВЕ-
ДЕн апартамент,	 с	
ТЕЦ,	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/885-476.	[4,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
парЦЕл В гр.	Габрово,	до	
15	000	лв.,	се	купува	на	
тел.	0896/640-685.	[3,	1]

иМоТи ДаВа
поД наЕМ
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/515-080	[17,	17]
апарТаМЕнТ В идеален	
център	 се	 дава	 под	 наем	
на	 тел.	 0888/977-533.	
[11,	8]
оБзаВЕДЕна гарсони-
Ера на	 ул.	 „Свищовска“	
се	дава	под	наем	на	тел.	
0889/235-265.	[4,	3]
ТаВанска сТаЯ за	 сту-
дент	-	тел.	0878/204-299.	
[11,	3]
апарТаМЕнТ за задо-
чници	 се	 дава	 под	 наем	
на	тел.	0888/241-855.	[4,	
2]

зЕМи

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

раБоТа прЕДлага
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачка.	
Справки	на	тел.	0895/521-
858.	[27,	21]
сТроиТЕлна ФирМа тър-
си	заварчици,	монтажници	
и	 строителни	 работници.	
Справки	на	тел.	0893/393-
308.	[17,	15]

заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 ПРОДАВАЧКИ	 на	
топли	 закуски,	 кафе	 и	
безалкохолно.	 Справки	 на	
тел.	0897/889-001.	[22, 15]
насТройчик-опЕраТор 
на машини	 със	 CNC	 уп-
равление	търси	да	назначи	
тел.	 0884/055-612.	 [15,	
11]

краВЕФЕрМа ТЪр-
си животновъди	 -	 тел.	
0896/690-300.	[11,	11]
арМаТурисТи за Гер-
мания	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/996-993.	[11,	8]
“поДЕМ гаБроВо“ ЕООД	
търси	 да	 назначи	 опера-
тори	 на	 ЦПУ.	 Справки	 на	
тел.	0884/854-354.	[11,	3]

раБоТа ТЪрси
ТЪрсЯ раБоТа -	 тел.	
0884/821-707.	[12,	3]

БизнЕс и инВЕсТиЦии
БизнЕс за алкохол	и	ци-
гари	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/549-383.	[22,	21]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочниЦи

Ключът 
към 
уñпеха

лЕкари
психиаТЪр и нЕ-
Вролог. Д-р Три-
ФоноВ,	 Габрово,	 ул.	
„Емануил	 Манолов“	
№	 12-А,	 справки	 на	
тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОС-
ТОВЕРЕНИЯ.
Д-р ТраЯна хрисТо-
Ва - лЕкар-психиа-
ТЪр, униВЕрсиТЕТска 
Мно гопроФилна 
БолниЦа за акТиВно 
лЕчЕниЕ по нЕВро-
логиЯ и психиаТриЯ 
„сВЕТи науМ“ - гр. 
соФиЯ, приЕМа В 
каБинЕТ за психич-
но зДраВЕ	 -	 Габрово,	
ул.	„Омуртаг“	1.	За	за-
писване:	 тел.	 0887/33-
95-51.	[20,	8]

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 доку-
менти:	1.	Професионална	компетентност	за	превоз	
на	товари.	2.	Психологическа	годност.	3.	Дигитална	
карта	 за	 тахограф.	 Кандидатът	 да	 притежава	 стаж	
като	шофьор	на	 товарни	автомобили	над	12	 тона	
с	 ремарке	 минимум	 5	 години.	 Фирмата	 предлага	
добро	възнаграждение,	социален	пакет	от	ваучери	
за	 пазаруване	 във	 всички	 търговски	 вериги,	 без-
платен	 транспорт	 до	 работното	 място,	 безплатен	
обяд.	Лице	за	контакти:	Иво	Маринов	-	ръководител	
„Автотранспорт“,	тел.	0878/263-828.	[5,	5]

роДослоВиЕ
пЕТко БоТЕВ пише	 книга	 „Родът	 на	 Васил	 Пенчев	 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	Пен-
чо	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, 7]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел .	
0897/219-833.	[22,	18]
ФрЕш крЕДиТ -	 бързи	
кредити	за	свежи	идеи	-	
0893/037-316.	[20,	17]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840	[22,	16]
МоМичЕ на повиква-
не	 -	 тел.	 0876/249-511.	
[11,	10]

Регионалният всекидневник 
„100 вести“ 

излиза всеки ден 
без събота и неделя

Реклами и îáяви в “100 веñти”
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пЛамеН румпаЛов

В	 последните	 дни	 за	
пореден	 път	 се	 заговори	
за	 корупцията	 и	 престъ-
пленията	на	лекарите,	като	
сега	на	мушка	са	основно	
комисиите	на	ТЕЛК.	Аз	съм	
математик,	 а	 не	 адвокат.	
И	въобще	не	се	вживявам	
като	човек,	който	по	един	
или	 друг	 начин	 трябва	 да	
защитава	 лекарите.	 Но	
определено	 ми	 писна	 от	
явната	 тенденция	 да	 се	
пускат	димни	завеси	с	ня-
какъв	 вид	 проблем,	 за	 да	
се	 насочи	 общественото	
внимание	 към	 поредната	
сензация	 и	 ако	 може	 по	
този	начин	да	се	забрави	
или	 отклони	 вниманието	
от	 същественото	 и	 наис-
тина	тревожното.	А	темата	
здравеопазване,	 както	 и	
образование,	е	винаги	ос-
новна	и	касае	всеки	един	
от	 нас.	Поради	 което	 при	
всеки	 сигнал	 за	 нередно-
сти	 нашата	 сензитивност	
се	изостря	и	ставаме	ком-
петентни	 и	 лесно	 издава-
ме	 присъди.	 А	 лекарите,	
като	 всички	 високоинте-
лигентни	хора,	за	пореден	
път	се	свиват	в	черупката	
си	и	не	успяват	да	отгово-
рят	 подобаващо.	 Защото	
не	 са	 миньори,	 нито	 шо-
фьори,	 нито	 земеделски	
производители.	Защото	са	
учили	да	спасяват	животи	
и	 да	 се	 раздават	 докрай,	
не	 да	 отстояват	 позиции.	
Всъщност	 ще	 го	 напра-
вят,	 но	 кротко,	 с	 доводи	
и	обяснения,	които	трудно	
ще	 намерим	 по	 страни-
ците	 на	 вестници	 или	 в	
медиите.	Защото	винаги	 е	
по-лесно	 и	 се	 търси	 сен-
зацията.	Защото	материал	
със	 заглавие	 „Няма	 не-
редности	 в	ТЕЛК“	 въобще	
не	 би	 продал	 тиража	 на	
вестника.	 Но	 виж,	 загла-
вие	 „В	 ТЕЛК	 са	 корум-
пирани“,	 „Поредната	 ле-
карска	 грешка“,	 „Фалшиви	
ТЕЛК	 решения“	 и	 прочие	
ще	 предизвика	 интереса	
на	 аудиторията.	 Нищо,	 че	
ако	 се	 зачетем	 внимател-
но,	 повечето	 неща	 не	 се	
връзват	 с	 гръмкото	 загла-
вие.

Не	 обвинявам	 журна-
листите.	 На	 тях	 отдавна	
им	 подрязаха	 крилата.	
Неслучайно	по	свобода	на	
словото	сме	след	стотното	
място	в	класацията.	За	да	
имат	 работа,	 те	 приеха	
да	изпълняват	заръките	на	
собствениците	си,	които	в	
повечето	пъти	са	свързани	
с	 политическите	 сили	 и	
лесно	 налагат	 манипула-
ция.	 А	 нещо,	 казано	 ня-
колко	 пъти,	 се	 приема	 за	
истина,	 нали?!	 Свидетели	
сме,	 че	 много	 често	 след	
гръмките	 заглавия,	 които	
поддържат	интереса	за	ня-

колко	 дни,	 следват	 малко	
и	 дребни	 опровергателни	
коментари,	 но	 на	 които	
почти	 не	 се	 обръща	 вни-
мание,	 или	 са	 написани	
с	 дребен	 шрифт	 на	 по-
задните	 страници.	 И	 се	
търси	 новата	 сензация.	 И	
се	отвлича	отново	нашето	
внимание.

През	 миналата	 сед-
мица	 се	 появиха	 гръмки	
публикации,	 че	 в	 ТЕЛК	
-	 Габрово	 има	 фалшиви	
решения.	 И	 някак	 меж-
ду	 капките	 се	 изтърколи,	
че	 през	 годината	 средно	
минават	 по	 около	 и	 над	
4000	 случая	 за	 решаване,	
което	 прави	 по	 около	 16-
20	пациенти	на	ден.	Всеки,	
с	неговите	значими	нужди	
и	проблеми.	Защото	всеки	
сам	 за	 себе	 си	 е	 най-ва-
жният.	Защото	всеки	е	ин-
дивидуалност,	 всеки	 е	 са-
мостоятелен	казус	и	освен	
набор	от	документи,	които	
в	повечето	случаи	са	плод	
на	 работата	 на	 много	 ле-
кари,	 екипи,	 болници	 за	
много	 години	 назад	 във	
времето,	 но	 преди	 всичко	
състоянието	 е	 специфич-
но	 и	 много	 лично.	 Може	
би	 двама	 души	 с	 еднакви	
диагнози	ще	изглеждат	на-
пълно	различно.	И	всичко	
това	трябва	да	се	осмисли	
и	 прецени	 от	 лекарите.	
Които	 са	 хора,	 а	 не	 ма-
гьосници.	Които	всеки	ден	
се	 сблъскват	 с	 толкова	
трагедия	 и	 мъка,	 че	 на-
право	не	ми	се	мисли	как	
успяват	 после	 да	 релак-
сират	и	да	се	презаредят.	
Защото	 като	 всички	 нас	
на	тях	това	им	е	работата,	
но	вкъщи	са	майки,	бащи,	
имат	 отговорности	 и	 за-
дължения,	 сблъскват	 се	 и	
решават	 като	 всички	 нас	
ежедневните	 проблеми	 и	
предизвикателства	 на	 жи-
вота.

А	 какво	 всъщност	 се	
оказа?	 Че	 прокуратурата	
проверява	 5	 (пет)	 !!!	 слу-
чая,	 за	 които	 смята,	 че	
има	неточност	в	диагноза-
та,	в	определения	процент	
или	в	документацията.	Пет.	
Става	 дума	 само	 за	 пет	
такива	 съмнения.	 От	 4000	
общо.

Да,	 нека	 да	 допусна,	
че	това	е	истина.	Но	това	
прави	 0,125%	 грешки	 от	
всички	 случаи.	 Да	 бъдем	
честни.	Нима	не	се	случва	
всички	 да	 грешим?	 Има	
ли	 някой,	 който	 да	 каже,	
че	 е	 напълно	 безгрешен	
на	 работа?	 Аз	 лично	 бих	
го	 поздравил.	 Само	 че	
всички	 ние,	 другите,	 кои-
то	 работим,	 не	 работим	
точно	 такава	 отговорна	 и	
сложна	 работа	 като	 тази	
на	лекаря.	Защото	всички	
се	стараем	да	не	грешим.	
Аз	не	вярвам,	че	някой	от	
нас	целно	иска	да	сбърка	

в	 работата	 си.	 Аз	 напри-
мер	винаги	съм	се	старал	
да	бъда	обективен	и	точен	
в	 оценките	 си	 на	 моите	
студенти	 или	 курсисти.	 И	
вътрешно	 в	 себе	 си	 при	
написването	 на	 оценка	
съм	 вярвал,	 че	 съм	 прав	
и	най-вече	точен.	Опитвал	
съм	обаче	да	се	поставям	
в	някои	случаи	на	мястото	

на	 всеки	 един	 от	 моите	
герои,	 да	 разбера	 защо	
например	днес	не	е	успял	
да	 се	 справи	 с	 дадена	
задача.	Дали	защото	не	е	
учил	и	е	мързелувал,	дали	
защото	 има	 някакъв	 про-
блем,	 който	 го	мъчи	 и	му	
е	 попречил	 в	 момента	 да	
покаже	 своите	 резултати.	
За	себе	си	съм	вярвал,	че	
мога	 да	 обоснова	 моята	
лична	 индивидуална	 пре-
ценка	 и	 съответно	 оценка	
между	 двама	 души,	 които	
имат	 еднакви	 грешки,	 но	
съм	 им	 написал	 различни	
оценки.	 Защото	 вярвам,	
че	 ролята	 на	 учителя	 е	 и	
да	 поощрява	 този,	 който	
има	 по-слаби	 възможнос-
ти,	 но	 ще	 бъде	 окрилен	
да	 продължи	 да	 се	 бори	
и	да	учи,	ако	му	се	напи-
ше	малко	по-висока	оцен-
ка.	 Или	 пък	 на	 някой	 с	
прекрасни	 възможности	 и	
много	акъл,	който	обаче	е	
започнал	 да	 шмекерува	 и	
да	не	учи	както	подобава,	
да	 съм	 написал	 по-слаба	
оценка,	 за	 да	 го	 нахъсам	
и	 мотивирам	 да	 се	 стя-
га.	 И	 двамата	 с	 еднакви	
точки	 на	 някой	 изпит	 или	
контролна	работа.	Но	оце-
нени	различно	от	мен.	При	
това	 напълно	 вярвам,	 че	
съм	 прав.	 Е,	 със	 сигур-
ност	 съм	 грешал.	 Усещал	
съм	го,	виждал	съм	го.	Но	
в	 повечето	 случаи	 това	
е	 давало	 добър	 резултат.	

Сигурно	всеки	един	от	нас	
може	да	даде	примери	за	
такава	ситуация	в	собстве-
ната	 си	 работа.	 Особено	
когато	 става	 въпрос	 за	
работа	 с	 живи	 хора,	 с	
различни	личности	и	инди-
видуалности.

Нима	 не	 е	 така	 и	 при	
лекаря.	Не	е	ли	възможно	
да	 има	 сходство	 и	 при-

лика?
Не	станахме	ли	свиде-

тели	 в	 последните	 години	
как	 след	 гръмки	акции	на	
полиция	и	прокуратура	се	
оказва,	 че	 в	 съда	 дово-
дите	 не	 могат	 да	 бъдат	
защитени	и	отпадат	 почти	
всички	 обвинения.	Аз	 съм	
почти	 уверен,	 че	 това	 ще	
се	случи	и	сега.	А	дори	и	
да	е	вярно,	че	има	пет	не-
точности,	в	цялата	страна,	
при	 28	 окръга	 надали	 ще	
се	 съберат	 и	 500	 случая.	
А	 се	 говори	 за	 източване	
на	 милиони	 и	 милиарди.	
На	 политиците	 не	 им	 се	
иска	да	повярват,	че	насе-
лението	е	болно,	както	че	
е	болна	и	самата	система	
за	 социално	 подпомагане.	
На	никой	не	му	се	иска	да	
взема	почти	смешни	интег-
рационни	добавки,	защото	
с	 тях	 не	 може	 да	 покрие	
своите	нужди.	Нужна	е	ос-
новна	 промяна	 и	 трябва	
да	 се	 реже	 до	 дъно.	 Но	
за	това	се	иска	отговорна	
политика	и	държавническо	
мислене.	 Перспективата	
за	 след	 десет	 години	 е	
ужасяваща.

Габрово	 сме	 малък	
град	и	почти	всички	се	по-
знаваме.	 И	 всички	 имаме	
много	 приятели.	 Аз	 сме-
ло	 твърдя,	 че	имам	много	
приятели	 сред	 медиците.	
И	 това	 е	 огромна	 чест	 и	
радост	за	мен.	Моето	въз-
питание	и	съзнание	никога	

няма	 да	 вдигне	 ръка	 сре-
щу	 тях.	 Защото	 трябва	 да	
се	научим	да	ценим	онези,	
които	 ценят	 нашия	 живот.	
Защото	няма	нито	един	ле-
кар,	който	да	иска	лошото	
на	 своите	 пациенти.	 Има-
ше	 навремето	 един	 виц,	
който	 казваше,	 че	 като	
„знам	какъв	инженер	съм,	
че	ме	е	страх	да	отида	на	

лекар“.	 Мен	 обаче	 не	 ме	
е	 страх.	 Защото	 в	 града	
ни	 има	 много	 и	 свестни	
лекари.	Не	мога	да	изброя	
всички,	които	през	години-
те	са	помогнали	лично	на	
мен	или	моите	близки,	но	
ще	 си	 позволя	 да	 комен-
тирам	 една	 много	 малка	
част	от	тях.	Основно	тези,	
които	на	своите	преклонни	
години	продължават	да	из-
пълняват	положената	своя	
клетва	 и	 благодарение	 на	
които	 ТЕЛК	 комисията	 в	
Габрово	 съществува.	 За-
щото	 можеше	 и	 да	 няма	
такава	 в	 града	 ни	 и	 на-
пример	да	се	налага	да	се	
ходи	 на	 километри	 оттук	
за	освидетелстване.

Законите	 (поне	 преди	
години	 беше	 така,	 сега	
не	 знам)	 гласяха,	 че	 ако	
работиш	 в	 ТЕЛК,	 нямаш	
право	да	работиш	на	дру-
го	 място.	А	 заплатите	 там	
бяха	 (сега	 не	 знам)	 абсо-
лютно	 мизерни	 –	 около	
700	лева.	И	ако	в	Габрово	
не	 се	 бяха	 съгласили	 да	
работят	 пенсионирани	 ле-
кари,	 то	 ситуацията	щеше	
да	бъде	направо	катастро-
фална.

Д-р	 Маджаров	 го	 по-
знавам	 от	 над	 30	 години.	
Той	 е	 помогнал	 и	 на	 два-
мата	ми	родители	да	пре-
живеят	 тежките	 им	 със-
тояния	 и	 затова	 в	 моето	
сърце	 той	 ще	 има	 винаги	
място.	 Запомнил	 съм	 го	

като	серт	човек,	строг,	но	
съвсем	справедлив	и	вяр-
вам,	 че	 и	 сега	 е	 такъв.	
Благодаря	ти,	докторе!

Д-р	 Мирчев	 го	 позна-
вам	от	над	40	години.	Като	
дете	на	пързалката	паднах	
и	си	счупих	дясната	ръка	в	
лакътя.	 Когато	ме	 закара-
ха	в	болницата,	този	човек	
беше	на	смяна.	И	спокой-
но,	 усмихнат,	 с	 чувство	
за	 хумор,	 погали	 по	 гла-
вата	 едно	 уплашено	 пър-
волаче	 и	 му	 помогна	 да	
преодолее	стреса.	Обясни	
ми	 всичко,	 постара	 се	 да	
поправи	 щетата	 и	 отто-
гава	 до	 днес	 аз	 работя	
перфектно	 с	 дясната	 си	
ръка	 и	 не	 ми	 се	 иска	 да	
си	 помислям	 какво	 щеше	
да	стане,	ако	не	ми	беше	
оправена	 както	 трябва.	
През	 годините	 съм	 имал	
много	 срещи	 и	 ползи	 от	
този	 човек.	 Благодаря	 ти,	
докторе!

Д-р	 Митева	 е	 била	
винаги	 спокойна	 и	 много	
добронамерена.	 Помогна	
преди	години	на	майка	ми.	
А	когато	тя	имаше	пробле-
ми,	 аз	 бях	 направо	 при-
теснен	и	не	много	адеква-
тен.	 Затова	 съм	 щастлив,	
че	 тази	жена	беше	толко-
ва	мила	и	спокойна.	И	по-
могна	 във	 важен	 момент.	
Благодаря	ти,	докторе!

Д-р	 Господинова	 по-
знавам	 значително	 отско-
ро	–	от	около	23-24	години.	
На	 младини	 водих	 едно	
нощно	 шоу	 по	 радио	 „Бу-
меранг“	 -	 „Часът	 на	 мис-
териите“,	и	в	един	от	бро-
евете	 бях	 поканил	 тази	
лекарка	 да	 разговаряме	
по	 проблемите	 на	 психи-
ческото	 здраве.	 Станахме	
приятели,	 тя	 е	 страхотен	
човек	 и	 знам,	 че	 е	 по-
могнала	 на	 много	 хора	 в	
околността.	 Тя	 е	 новатор,	
експериментира,	 има	 зна-
ния	 и	 акъл.	 Благодаря	 ти,	
докторе!

Въобще	 не	 знам	 дали	
сега	 комисията	 работи	 в	
този	състав,	както	го	знам	
отпреди	 години.	И	да	 гре-
ша	с	имената,	не	е	важно.	
Защото	 ако	 не	 са	 тези	
хора,	 ще	 са	 други	 като	
тях.	 И	 също	 със	 знанията	
и	опита,	и	най-вече	с	же-
ланието	 да	 помогнат	 на	
хората.	 Да	 помогнат.	 Не	
да	 вредят.	И	 ако	 са	 сгре-
шили,	то	е	като	всички	нас	
–	неволно.	

Няма	 убиец	 сред	 ле-
карите.	И	даже	за	мен	са	
абсурдни	делата	срещу	тях	
по	 отношение	 на	 смър-
тта	 на	 пациенти.	 Белите	
престилки	 правят	 всичко	
по	своите	 сили	да	върнат	
човека	 от	 срещата	 с	 Бог,	
но	понякога	това	е	невъз-
можно.	 И	 не	 бива	 алчни	
адвокати	 да	 поощряват	
близките	 на	 загубилите	

живота	си	пациенти	да	во-
дят	 дела	 срещу	 лекарите.	
Защото	 адвокатите	 гледат	
своята	 полза.	 Но	 лекар	
убиец	няма.

Използвам	 случая	
да	 благодаря	 на	 всички	
лекари,	 които	 някога	 са	
спасявали	 мен	 или	 моите	
близки	и	са	ни	дарявали	с	
още	живот.	 Д-р	Мирослав	
Стоянов	ще	бъде	завинаги	
в	 мислите	 и	 благопоже-
ланията	 на	 всички	 светли	
празници,	 когато	 ще	 се	
моля	 за	 неговото	 здраве,	
както	и	на	неговите	близ-
ки.	 Д-р	 Людмила	 Дюба	 –	
моят	личен	лекар,	която	от	
толкова	 години	 се	 грижи	
по	 всякакъв	 начин	 за	 до-
брото	 ми.	 Ами	 д-р	 Ангел	
Ангелов,	 д-р	 Илиева,	 д-р	
Димова,	д-р	Дисански,	д-р	
Бенков	и	още,	и	още…

Благодаря	 ви,	 прияте-
ли!	Благодаря	и	на	всички	
други	 лекари	 и	 сестри.	 И	
нека	 всички	 да	 се	 зами-
слим	и	да	обичаме	нашите	
лекари.	 Защото	 може	 с	
тях	да	ни	се	струва	не	до-
бре,	 но	 замисляме	 ли	 се,	
ако	 ги	 нямаше?	 А	 много	
скоро	тази	действителност	
може	и	да	се	сбъдне.

Сигурно	 прокурорите	
си	 вършат	 работата,	 но	
не	това	е	начинът.	Според	
мен.	 И	 сякаш	 някой	 ни	
отвлича	вниманието	от	ва-
жните	неща.

Но	след	такива	поред-
ни	 хули	 и	 обвинения	 за	
пореден	 път	 лекарите	 ни	
са	 изправени	 пред	 диле-
мата	 -	 да	 продължат	 ли	
да	лекуват,	както	са	учили	
и	 както	 могат,	 или	 да	 го	
правят,	 спазвайки	 сухи-
те	 и	 кухи	 алинеи	 и	 букви	
на	 разпоредбите.	 Защото	
може	и	да	имаме	прекрас-
на	 сграда	 на	 габровската	
болница,	но	да	не	се	ока-
же,	 че	 след	 някоя	 година	
няма	 да	 има	 кой	 да	 ни	
лекува	в	нея.

А	 хората	 в	 България	
ще	бъдем	болни.	И	ще	ста-
ваме	 още	 по-болни.	 Кое	
ни	 е	 доброто?	 Нито	 ядем	
качествена	 храна,	 нито	
пием	 качествени	 напитки,	
нито	 почвата,	 нито	 въз-
духа	 са	 чисти.	 Всичко	 в	
последните	 години	 се	 из-
роди	 и	 това	 няма	 как	 да	
не	 влияе	 на	 здравето	 ни.	
Да	 не	 намесваме	 стреса	
и	 напрежението	 в	 еже-
дневието,	 които	 са	 тихите	
ни	убийци.	Така	че	докато	
политиката	не	се	промени,	
няма	 защо	 да	 се	 изне-
надваме,	 че	 все	 повече	 и	
повече	хора	се	нуждаят	от	
лекарска	помощ	или	ТЕЛК	
решения.	Не	е	тук	пробле-
мът,	 господа	 управляващи	
или	 опозиция.	 Проблемът	
е	в	политиката.	И	в	реше-
нията.
	 Бъдете	здрави!

Позиция

Съмнение за 0,125 прîцента грешки в ТЕЛК 
îтнîвî ñлîжи на мушка áелите преñтилки

При	освидетелстването	
на	 човек	 в	 трудово-екс-
пертните	 лекарски	 коми-
сии	 (ТЕЛК)	 занапред	 ще	
се	 гледа	 цялата	 история	
на	 пациента	 и	 неговото	
заболяване,	 а	 не	 както	 е	
сега	 –	 само	 информация-
та	 от	 последния	 лекар	 и	
лечебно	 заведение.	 Това	
обяви	 зам.-министърът	 на	
здравеопазването	 Жени	
Начева	в	понеделник	пред	
БНТ.

Министерството	 на	
здравеопазването	ще	опо-
вести	 на	 4	 февруари	 до-
пълнителни	 мерки,	 с	 кои-
то	 да	 бъдат	 прекратени	
злоупотребите	при	издава-
нето	 на	 ТЕЛК	 решенията.
Проблемите	 в	 системата,	
чиято	 реформа	 се	 отлага	
от	 години,	 отново	 са	 във	
фокуса	 на	 общественото	

внимание,	 след	 като	 ми-
налата	седмица	прокурату-
рата	 обяви,	 че	 разследва	
издаването	 на	 фалшиви	
експертни	решения.

„В	момента	в	система-
та	 на	 ТЕЛК	 информация	
съществува	 единствено	 и	
само	за	медицинските	до-
кументи,	 с	 които	 лицето	
се	 е	 явило	 пред	 комиси-

ята,	 които	могат	 да	 бъдат	
издадени	 от	 последното	
лечебно	заведение,	в	кое-
то	 лицето	 е	 било.	 Сега	
искаме	 цялата	 налична	
документация	 за	 лицето	
-	 от	 явяването	 при	 об-
щопрактикуващ	 лекар,	 да	
бъде	 въведена	 в	 система-
та,	както	и	етапите	на	про-
следяване	 на	 състоянието	
му	 след	 явяването	 пред	
ТЕЛК	-	каза	в	понеделник	
Начева.	 -	 По	 този	 начин	
ще	 знаем	 цялото	 здравно	
досие	 на	 пациента	 и	 ще	
е	 ясно	 и	 безспорен	 факт	
от	 какво	 той	 се	 лекува	 и	
наблюдава.“	 Тя	 обеща	 за-
тягане	на	контрола	в	сис-
темата	 и	 по-стриктно	 съ-
биране	на	информация	за	
здравословното	 състояние	
на	хората,	кандидатстващи	
за	инвалидна	пенсия.	

	 107	405	пенсионери	ин-
валиди,	 които	 са	 с	 над	
90%	 увреждания	 с	 и	 без	
чужда	 помощ,	 през	 фев-
руари	 ще	 вземат	 между	
87	 и	 198	 лв.	 повече.	Това	
стана	 ясно	 от	 отговор	 на	
социалния	 министър	 Би-
сер	 Петков	 на	 депутатски	
въпрос	 за	 прекратяването	
на	 информация,	 свързана	
с	 изплащането	 на	 месеч-
на	финансова	подкрепа	от	
Закона	за	хората	с	увреж-
дания.
	 През	 януари	 инвали-
дизираните	 пенсионери	
получиха	 с	 около	 30	 лв.	
по-малко,	 защото	 т.	 нар.	
инвалидна	 четвъртинка	
бе	 спряна	от	 началото	на	
2019	 г.	 До	 края	 на	 2018	
г.	 към	 парите	 за	 старини	
тези,	 които	 бяха	 с	 увреж-
дане	 над	 71%,	 получаваха	

допълнителни	25%	от	соци-
алната	 пенсия.	 От	 новата	
година	тя	се	заменя	с	фи-
нансова	 подкрепа,	 която	
достига	до	198	лв.	Финан-

сова	 подкрепа	 ползват	 и	
227	 168	 лица	 с	 уврежда-
ния	между	71-90%	с	и	без	
чужда	помощ.	Отпуснатите	
средства,	 които	 са	 изпла-
тени	 до	 отмяната	 на	 тези	
пенсии	до	края	на	2018	г.,	
са	над	10	млн.	лв.
	 През	 изминалата	 го-
дина	 497	 518	 души	пък	 са	

получавали	 месечни	 ин-
теграционни	 добавки	 за	
транспортни	 услуги,	 за	
информационни	 и	 телеко-
муникационни	 услуги,	 за	
обучение,	за	диетично	хра-
нене	и	лекарствени	проду-
кти	 и	 за	 достъпна	 инфор-
мация.	Те	също	бяха	заме-
нени	 от	финансовата	 под-
крепа.	До	ноември	2018	 г.	
за	 транспортни	 услуги	 са	
изплатени	 496	 453	 лв.,	 за	
информационни	 и	 телеко-
муникационни	 услуги	 -	 70	
599	лв.,	за	обучение	-	3446	
лв.,	за	диетично	хранене	и	
лекарствени	продукти	-	418	
393	лв.,	и	за	достъпна	ин-
формация	 -	 107	 157	лв.	Те	
са	изплатени	на	лица	над	
18-годишна	 възраст	 като	
един	човек	може	да	взима	
повече	от	една	добавка.
	 От	януари	2019	г.	право	

на	новата	финансова	под-
крепа	имат	601	000	лица	с	
трайни	 увреждания.	 Раз-
мерът	 на	 помощта	 зависи	
от	 степента	на	 увреждане	
и	 се	 определя	 и	 актуали-
зира	 спрямо	 линията	 на	
бедност	 в	 България.	 За	
2019	 г.	 тя	 е	 348	 лв.	 Пред-
вижда	 се	 месечна	 финан-
сова	подкрепа	да	получат	
около	100	000	души	повече	
в	 сравнение	 с	 тези,	 кои-
то	 към	 момента	 получа-
ват	 месечна	 добавка	 за	
социална	 интеграция.	 Не-
обходимите	 средства	 за	
изплащането	 на	 тази	 фи-
нансова	подкрепа	годишно	
е	в	размер	на	426	400	000	
лв.,	месечно	сумата	възли-
за	на	35	530	000	лв.
	 Помощта	за	януари	ще	
бъде	 изплатена	 през	 фев-
руари.

В ТЕЛК ще ñе гледа цялата иñтîрия на пациента 107 405 пенñиîнирани инвалиди ще взимат между 87 и 198 лв. пîвече
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	 Селцата,	които	искам	да	ви	
покажа,	 този	 път	 са	 малки.	 В	
тях	няма	кой	знае	колко	много	
стари	 къщи,	 но	 общото	 между	
всички	е,	че	първо	се	намират	
в	един	и	същ	район	-	бившата	
Станчовханска	община,	и	второ	
-	 почти	 всички,	 с	 изключение	
на	 Свирците,	 са	 заселени	 по	
едно	и	също	време	и	от	един	и	
същи	род.	
	 Сливово,	 Фъртуни,	 Ненов-
ци	 и	Малчовци	 се	 намират	 на	
южния	 склон	 на	 невисок	 рид	
в	 Предбалкана,	 на	 надморска	
височина	 около	 600	 м.	 Те	 са	
приблизително	 еднакво	 отда-
лечени	от	Трявна	и	Плачковци.	
Това	 разстояние	 по	 права	 ли-
ния	 е	 около	 5-6	 километра,	 но	
по	пътя	е	повече,	тъй	като	той	
лъкатуши	доста,	докато	изкачва	
и	слиза	от	нагънатите	един	до	
друг	 скатове.	 Билата	 на	 пове-
чето	скатове	и	ридове	са	голи,	
тъй	като	всички	те	още	от	ран-
ни	времена	са	обработвани.
	 Тези	местности	в	далечното	
минало	 са	 били	 обрасли	 от	
гъсти	вековни	гори,	защото	хо-
рата	са	се	заселвали	най-вече	
из	 равнините,	 заради	 по-пло-
дородните	 почви,	 по-лесната	
им	 обработка	 и	 по-удобната	
комуникация.	По	време	на	роб-
ството,	 обаче,	 част	 тях	 се	 за-
селват	в	планините	и	започват	
чистенето	на	по-равните	места	
от	горите	за	земеделие	и	паси-
ща.	Преди	1944	г.	почти	всички	
височини,	 южните	 склонове	 и	
по-полегатите	 северни	 склоно-
ве	 на	 ридовете	 в	 Предбалка-
на	 били	 обработваеми.	 Вярно,	
реколтата	 не	 била	 добра,	 но	
сраснатите	със	земята	хора	са	
се	 трудили	 упорито	 и	 това	 им	
стигало	 да	 преживяват.	 Дори	
тези,	 които	 притежавали	 по-
плодородни	 земи,	 са	 се	 замо-
гнали.

	 За	 групата	 селца	 между	
Сливово	 и	 Малчовци,	 разпо-
ложени	 по	 този	 хребет,	 който	
навремето	 се	 е	 наричал	 "Ала-
джов	хан",	се	тръгва	от	шосето	
Станчов	 хан-Трявна	 и	 отбивка-
та	е	точно	след	село	Бахреци-
те.	Нека	сега	да	започнем	със	
Свирците!	

	 Свирците	 са	 буквало	 ка-
цнали	на	една	височина,	около	
километър	 на	 североизток	 от	
Станчов	 хан.	 Надморската	 му	
височина	 също	е	 около	 600	м.	
Според	 онова,	 което	 се	 знае	
за	 селцето,	 то	 е	 едно	 от	 най-
старите	в	този	район,	може	би	

след	Креслювци.
	 От	Свирците	е	и	създателят	
на	Станчов	 хан	 -	 Станчо	Мин-
чев,	което	е	станало	около	1834	
г.	Малкият	по	това	време	Митю	
Станчоолу	 е	 имал	 спомени	 за	
дядо	 си	 и	 прадядо	 си,	 които	
пък	 разказвали	 за	 техните	 дя-
довци.	 Първите	 заселници	 на	

Свирците	 били	 наистина	 свир-
ци,	 дошли	 от	 района	 на	 Кили-
фаревско.	 Според	 преданието,	
това	 са	 братята	 Митю,	 Стоян,	
Иван	 и	 Смил.	 Основателят	 на	
Станчов	 хан	 е	 бил	 от	 поколе-
нието	на	Смил.
	 На	снимката	е	една	от	две-

те	 главни	 улици	 на	 Свирците,	
които	пресичат	селото	в	посо-
ка	 изток-запад,	 а	 самото	 село	
е	 разположено,	 както	 обикно-
вено,	върху	южен	склон.
	 Свирците	 са	 оправдали	
името	си,	защото	от	тях	непре-
къснато	 излизали	 поне	 по	 5-6	
музиканти	 (най-вече	 гъдулари)	
на	 поколение.	 За	 село	 от	 15	
домакинства	 това	 е	 далеч	 по-
добър	резултат	от	Виена!
	 Хубави	 тухлени	 къщи	 има	
в	 селото,	 но	 за	 съжаление,	
май	вече	никой	не	живее	там!	

Всъщност	 по	 статистика	 в	
Свирците	 би	 трябвало	 да	 има	
все	още	4	жители,	но	аз	никога	
не	съм	срещал	жив	човек	там.	
През	1934	г.	селото	е	наброява-
ло	87	човека.
	 Очаквах	повече	стари	къщи	
в	 това	 село,	 но	 изглежда,	 че	
жителите	 са	 се	 замогнали	 в	
по-ново	 време	 и	 както	 вече	
споменах,	 са	 си	 вдигнали	 дву-
катни	тухлени	домове.	И	небос-
търгач	да	си	вдигнеш,	ако	няма	
поминък,	ако	няма	подкрепа	от	
държавата,	ти	си	обречен!

 

От	това	село	бил	един	от	най-
добрите	 строители	 в	 околията	
-	 Пейко	Тодоров	 Дончев,	 кого-
то	 наричали	 Станчовханското	
Фиче.
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	 Той	 е	 работел	 предимно	 в	
Карнобатско	 и	 бил	 построил	
между	 12	 и	 15	 сводести	 мо-
ста,	много	обществени	и	частни	
сгради,	 включително	 станчо-
вханската	Община.

13
	 Дори	 мъжете	 в	 Свирците	
били	 дълголетници.	 Продължи-
телността	на	живота	била	чес-
то	между	90	и	100	години,	което	
явно	 потвърждава	 приказката,	
че	 който	 пее,	 зло	 не	 мисли.	
Пее	ли	написах?

Продължава в следващ брой

В Тревненñкия áалкан ñ Жîрî Õаджиев - дîайена на ендурî в България
	 Представяме	Жоро	Хад-
жиев	с	негово	интервю	от	
10	ноември	2013	година	за	
НБП,	с	автор	Дима	ТОНЕВА

Жîрî ÕАДЖИЕВ: 
За да караш ендурî, тряáва 
да ñи „перде" и да îáичаш 
прирîдата
 - Жоро Хаджиев, ендуро в 
България стана на 10 години 
(през 2013 г.). Като създател 
на този спорт у нас, какво би 
казал за развитието му към 
днешна дата?
	 –	 През	 2003	 г.	 започнахме	
с	тежки	мотоциклети,	ендурото	
беше	 разходки	 по	 черни	 пъти-
ща,	 запознаване	 с	 природата.	
Такава	бе	тенденцията,	това	ни	
показваха	 по	 тв	 репортажите	
от	 Париж-Дакар.	 После	 раз-
брахме,	 че	 истинското	 ендуро	
не	 се	 развива	 по	 този	 начин,	
но	трябваше	да	минат	няколко	
години.	Постепенно	започнахме	
да	 се	 учим	 от	 най-добрите	 –	
италианци,	 испанци,	 по-късно	

англичани,	 австрийци,	 герман-
ци.	Сега	 бих	 казал,	 че	 не	 сме	
изостанали	 от	 тях.	 Оборудва-
нето	 ни	 е	 на	 ниво	 световно	
ендуро,	 остава	 да	 излъчим	 и	
равностойни	 състезатели.	 Раз-
бира	 се,	 в	 света	 ендуро	 има	
50-годишна	история,	а	ние	сме	

едва	 от	 10.	Това	 оказва	 влия-
ние,	 но	 бих	 казал,	 че	 се	 раз-
виваме	 достатъчно	 бързо.	 Ще	
дойде	 време,	 когато	 ще	 сме	
равностойни	 на	 най-добрите.	
На	 последния	 шампионат	 за	
тази	 година	 у	 нас	 са	 взели	
участие	около	300	състезатели.	

Близо	200	са	хората	с	точки	от	
различните	 кръгове.	 Отделно	
любителски	 ендуро	 се	 практи-
кува	от	мнозина.
 - Продължава ли хегемо-
нията на старозагорци от клуб 
„Луда работа“?
	 -	 Настоящата	 звезда	 на	
България	 е	 Теодор	 Кабакчиев	
от	 Габрово,	 който	 започна	 да	
кара	 с	 баща	 си	 преди	 7-8	 го-
дини.	В	момента	е	на	16	г.	и	е	
най-добрият,	включително	и	при	
мъжете.	 Георги	Тодоров-Кокера	
от	 „Луда	 работа“	 е	 4-кратен	
републикански	шампион,	клубът	
е	 също	 толкова	 пъти	 отборен	
победител	на	страната.	Послед-
ният	 шампион	 старозагорец	 е	
Мартин	Иванов,	но,	за	съжале-
ние,	тази	година	нямаме	първо	
място.	 Мартин	 прекрати	 учас-
тие,	Кокера	кара	рядко.	Няма-
ме	подготвени	състезатели.	Но	
от	пролетта	ще	обучаваме	нови	
момчета.	Курсът	е	безплатен	с	
цел	 да	 поддържаме	 силен	 от-
бор.
 - Шестдневката „Луда ра-
бота“ ще я има ли и в бъдеще?

	 -	 „6	 дни	 луда	 работа“	 е	
първото	 състезание	 по	 ендуро	
у	нас.	Проведе	се	в	Стара	За-
гора	през	2005	г.	с	участието	на	
ентусиасти	 от	 цялата	 страна.	
За	ендуро	тогава	не	бяха	чува-
ли	кой	знае	колко	хора.	Държа	
да	 отбележа,	 че	 НБП	 първа	
писа	за	ендуро	и	през	годините	
не	 спираше	 да	 го	 популяризи-
ра,	 за	 което	 сме	 ви	 изключи-
телно	благодарни.
	 С	 „6	 дни	 луда	 работа“	 се	
зароди	 идеята	 да	 правим	 със-
тезания.	 Дотогава	 се	 събирах-
ме,	 карахме	 из	 Родопите,	 из	
Стара	 планина.	 Повечето	 сме	
бивши	 спортисти,	 на	 които	 им	
идва	отвътре	да	се	състезават	
и	въпреки	че	бяхме	на	ветеран-
ски	години,	решихме	да	напра-
вим	шампионат.	През	2008	г.	„6	
дни	 луда	работа“	 се	разрасна,	
дойдоха	 чужденци.	 Тази	 годи-
на	 имаше	 поредно	 издание,	 с	
още	повече	чужди	състезатели.	
Надяваме	 се	 тенденцията	 да	
продължи.
 - Ти имаш и редица други 
хобита. Ще продължаваш ли с 

ендуро?
	 -	Не	мисля	да	спирам,	раз-
бира	 се,	 не	 състезателно.	 От	
няколко	 години	 тренирам	 мла-
ди	 момчета	 и	 момичета.	 Же-
лаещите	 са	 много,	 за	 съжале-
ние,	 нашите	 възможности	 като	
клуб	 намаляха.	 Преди	 поддър-
жахме	 служебни	 мотоциклети,	
сега	 нямаме	 възможност,	 мо-
тоциклетът	 трябва	 да	 е	 личен,	
за	 да	 тренираш.	Търсим	 будни	
момчета	 и	момичета,	 за	 които	
да	 казват,	 че	 са	 малко	 луди.	
Трябва	да	си	авантюрист,	за	да	
караш	по	нашите	терени,	често	
с	 огромни	 камъни,	 опасности.	
Трябва	 да	 си	 и	малко	 „перде“,	
да	ти	е	заложено	в	душата.	Да	
обичаш	 предизвикателствата.	
За	мен	е	задължително	и	най-
важно	да	обичаш	природата.
	 Призовавам	младите,	които	
стоят	 много	 време	 пред	 ком-
пютрите,	 да	 практикуват	 този	
спорт.	 Ако	 нямат	 възможност,	
понеже	 е	 скъп,	 да	 си	 купят	
велосипеди,	 байкове,	 маунтий-
нбайкове,	 с	 които	 да	обикалят	
нашите	прекрасни	планини.


