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ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39
  0884 116 417

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

•	 мАшИННИ ОпЕРАТОРИ на машини с ЦпУ 
•	 НАСТРОйчИК на стругове с ЦпУ
•	 шЛОСЕРИ
•	 ОТК
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови бо-
нуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади амбициозни хора, доказа-
ни професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.

Калина Корнажева - 
бошнакова, която загина 
със съпруга си и двете 
им дъщери, се оказа в 
роднинска връзка с юр-
иста и бивш правосъден 
министър Петър Корнажев, 
както и с експрезидента 
на бразилия дилма русеф, 
става ясно от информация 
на столични адвокати.

47-годишната Калина 
Корнажева - бошнакова 
е братовчедка на дилма 
русеф‚ чийто баща Петър 

русев е роден в Габрово.  
а бащата на Калина е 

видният публицист Цоню 
Корнажев, който е брат 
на починалия през 2002 
г. бивш правосъден ми-
нистър от кабинета беров 
и чичо на първата жена 
държавен глава на брази-
лия. Калина Корнажева е 
известен адвокат в софия.

трагедията със семей-
ство бошнакови се случи 
във вторник вечерта.

продължава на стр. 2

 за първи път след 
смъртта на Жан-Клод през 
2009 г. Кристо се връща 
към тяхната запазена мар-
ка. той обяви, че е получил 
разрешение от френското 
правителство и Центъра 
за национални паметници 
на страната да опакова 
триумфалната арка след-
ващата година от 6 до 19 
април.
 Въпреки че Центърът 
за национални паметни-
ци помага за проекта, той 
няма да получи публични 
средства. Кристо каза, че 
инсталацията ще бъде фи-
нансирана чрез продаж-
бата на неговите подгот-
вителни проучвания, ри-
сунки, колажи и модели за 
нея.
 със съпругата си и ар-

тистичeн партньор Жан-
Клод художникът Кристо 
е опаковал райхстага в 
берлин, паметници в Ми-
лано и дори крайбрежие в 
австралия. сега, за първи 
път от смъртта й през 2009 
г., той се връща към тяхна-
та запазена марка.
 „Жан-Клод беше тол-
кова близо до мен през 
целия ми живот- каза 
83-годишният Кристо в те-
лефонно интервю за The 
New York Times. - разбира 
се, има някаква ирония и 
тъга, че тя не е тук. но аз 
искам да продължа живо-
та си и да продължа рабо-
тата си.” Проектът „L’Arc de 
Triomphe, Wrapped“ (триум-
фалната арка опакована) 
ще включва покриването 
на арката със сребрис-

то синя рециклируема 
полипропиленова тъкан – 
почти 270 000 квадратни 
метра с около 23 000 фута 
червено въже. 
 той ще съвпадне с из-
ложба в Центъра „Помпи-
ду“, която от 18 март до 
15 юни хвърля поглед към 
ранните години на Жан-
Клод и Кристо в Париж. 
родени на един и същи 
ден през 1935 г., те се сре-
щат там през 1958 г., кога-
то Кристо се премества в 
града след обучението си 
в българия. те живеели и 
работили в Париж до 1964 
г., след това се установя-
ват в ню Йорк.
 одобрението на проек-
та за триумфалната арка 
на Франция дойде сравни-
телно бързо. Кристо каза, 

че въпреки че е направил 
проучвания, за да обгърне 
паметника, когато живее 
близо до него, планиране-
то започва сериозно едва 
през изминалата година. 
сравнете това бюрокра-
тично време с опаковката 
на райхстага, която е била 
в процес на разработка 
около 20 години, или „Вра-
тите“ в сентръл парк, кои-
то бяха замислени през 
1979 г., но не и до 2005 
г. Кристо настояваше за 
опаковането на триумфал-
ната арка, каза той, защо-
то той „е готов да направи 
нещо извън изложбата“.
 Въпреки че Центърът 
за национални паметни-
ци помага за проекта, той 
няма да получи публични 
средства. 

Траñираха пътеката äî лîáíîтî мяñтî íа 
Тîтьî Иваíîв Õаäжиäîñев, пîäвîйвîäата 
íа Öаíкî Дюñтаáаíîв   

За паметта íа áълãарите

 ñтр. 5

Криñтî ще îпакîва Триумфалíата арка

РУЖА	ЛЮБЕНОВА

 от окръжната проку-
ратура в Габрово съобщи-
ха, че са внесли предло-
жение да бъде наложено 
административно наказа-
ние – глоба, на 72-годишен 
тревненец, подал невер-
ни данни пред общинска-
та служба „земеделие“ в 
трявна. Мъжът, с инициали 
б. б., се е опитал да заблу-
ди  службата, за да получи 
889,05 лв. от Европейски 

фонд за гарантиране на 
земеделието и Европейски 
фонд за развитие на сел-
ските райони. Повдигнато 
му е обвинение за това, че 
преди година и половина 
- на 14 юни 2017 г., пред 
общинска служба „земе-
делие“ - трявна е пред-
ставил неверни сведения 
в подадено заявление за 
подпомагане по схемите и 
мерките за директни пла-
щания за кампания 2017 г. 

продължава на стр. 2

СВЕтОзАР	ГАтЕВ

 за седма поредна го-
дина местният спортен 
клуб Габрово „бадминтон“ 
ще бъде домакин на кръг 
от националната вери-
га по бадминтон. Втора-
та спирка на веригата за 
2019-та е в нашия град, а 
надпреварата ще се про-
веде от петък до неделя в 
спортна зала „орловец“. 
 В турнира ще се вклю-
чат над 190 състезатели 
от 25 клуба в страната, 
разделени в четири нива, 
според своите умения с 
ракетата. дисциплините 
са индивидуално - мъже 
и жени, двойки (мъже и 
жени) и смесени двойки. 
домакините ще се пред-
ставят с 15 бадминтонисти. 
Паола Пенкова и Христо 
Пенчев ще се борят за 

призово класиране в най-
високото Първо ниво. В 
Първо и Второ ниво ще 
участва Момчил Вълов, за-
явки за Второ ниво са по-
дали също Петър Вълов и 
Павел Христов. При състе-
зателите от трето ниво ще 
участват Мина Пенчева, 
симона тинчева, аксиния 
Минкова, радина Петрова 
и димитър Гайдарджиев, а 
в четвърто ниво - даниел 
Петров, Мирослав нейков, 
андрей тодоров, ивайло 
иванов и светлозар боя-
джиев.               стр. 2

СВЕтОзАР	ГАтЕВ

 Малкият габровски 
мотоциклетен ас Виктор 
борислав беше лишен от 
победата в I кръг от ре-
публиканския шампионат 
по мотокрос, проведен на 
мотополигона в с. Порой, 
Поморие. състезаващият 
се с КтМ за отбора на 
„Мотоспорт“ (Варна) мес-
тен талант води оспорвана 
битка с Християн Георгиев 
(КтМ, Пловдив Мотоспорт) 

и румънеца золтан ордог 
(Yamaha) за челото в клас 
МХ85. В квалификациите 
Виктор даде най-доброто 
време от всички 11 пило-
ти. В първия състезателен 
манш бориславов завърши 
втори, с 2 секунди изоста-
ване от Християн Георгиев. 
Във втория влезе четвърти 
в първия завой, но след 
това успя да изпревари 
тримата състезатели пред 
себе си и пресече първи 
финалната линия.  стр. 2

Тревíеíец прîáутвал íеверíи 
äаííи за еврîпейñки пари

Нациîíалíата вериãа пî áаäмиíтîí 
иäва тîзи уикеíä в Гаáрîвî

Отíеха пîáеäата íа Вики Бîриñлавîв в 
I кръã îт Репуáликаíñкия пî мîтîкрîñ

Заãиíалата Калиíа Бîшíакîва - 
áратîвчеäка íа Дилма Руñеф  Победата в манша и кръга обаче му беше отнета. 

Причината – оплакване от щаба на задминатия Хрис-
тиян Георгиев за неправилно изпреварване при жълт 
флаг на бориславов на румънеца золтан ордог. от 
бФМ уважиха жаленето на Георгиев, декласираха 
Виктор и му отнеха 25-те точки. Любопитен факт е, че 
за същото провинение менторът на Георгиев - Майкъл 
иванов, беше наказан с две места в класирането в 
кръг от Европейския шампионат по мотокрос във Ве-
ликобритания, но не и декласиран. 
 така Вики взе само 22 точки от I кръг от републи-
канския шампионат. Християн Георгиев получи пълния 
актив от 50 точки, следван от ордог с 42 и Живко ива-
нов (КтМ, „диана рейсинг“) с 34. 
 Вторият кръг от републиканския шампионат по мо-
токрос е на 27 и 28 април в троян.

 Изложба от рисунки на габровския художник 
Валентин Атанасов и малки пластики от бронз на 
плевенския скулптор Красимир Яков беше откри-
та във вторник вечерта в художествена галерия 
„Христо Цокев“ - Габрово. Внушителната експози-
ция, наречена от авторите „Бяло, златно, черно“, 
е разположена в залата за концерти „Проф. Минчо 
Минчев“и може да бъде видяна до 3 май.
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angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

ЖЕНИНА	ДЕНЧЕВА

 нараства агресията 
между младите. неотдав-
на публикации и излъчен 
видеорепортаж за нане-
сен побой от ученичка на 
друга ученичка, и двете  
малолетни, скандализира 
Габрово.
 районната прокурату-
ра в Габрово отказа да 
образува наказателно про-
изводство спрямо 15-го-
дишната побойничка. Пре-
писката е изпратена на 
Комисията за борба сре-
щу противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни при общи-
на Габрово за прилага-
не на възпитателни мерки 
спрямо ученичката. тя е 
преместена в друго учи-
лище. защо се увеличава 
агресията между младите, 
защо с юмруци решават 
проблемите си, коменти-
рат от общинския съвет 
по наркотични вещества, 
чиято основна дейност е 
превантивна.
 Габриела Йосифова: 
„агресията между младите 

е отражение на всичко 
това, което се случва в 
обществото
 агресията е много се-
риозен проблем, който 
има много аспекти. от-
ношение към него имат 
семействата, училищата, 
където почти не се работи 
за превенция, работи се 
на парче. на училищата 
им е трудно да работят с 
родителите. ние от общин-
ския съвет по наркотични 
вещества правим опит да 

достигнем до родителите, 
не са ли те наши партньо-
ри, нищо не се получава.
 никой не може да 
каже дали е намаляла или 
се е увеличила агресията. 
Просто зачестиха случа-
ите, когато се снима с 
телефон и често клипо-
ве с побои между учени-
ци се качват в интернет. 
Като последния случай на 
бой между две ученички 
пред „Глинените гърнета“ в 
Габрово.
 не може да се обоб-
щава, при един случай 
има едни причини, едни 
обстоятелства, при втори 
- други. Проблемът с аг-
ресията, с употребата на 
наркотици са социални 
проблеми. 
 Влиянието на медиите 
също не е малко. Как-
во да кажем за филми-
те, които гледат децата, 
за посланията им. Почти 
няма филм да не видиш 
насилие, как някой свива 
трева, пуши марихуана и 
е показано като най-ес-
тественото нещо. четат в 
колко страни употребата 

на марихуана е легализи-
рана. значи не може да е 
толкова вредна, мислят те.
    отиваш в магазина за 
козметика и виждаш крем 
или шампоан, върху който 
е изрисувано листо от ма-
рихуана, цяла козметична 
серия.
 това са посланията, 
които получават ежеднев-
но младежите.
 най-лошото е, че аг-
ресията между младите 
става все по-жестока и 
брутална, няма нищо общо 
с някогашните невинни 
сбивания между деца. те 
не са научени как да раз-
решат един конфликт по-
между си. не са научени 
да разпознават емоциите, 
не могат да се контроли-
рат“.
 светла иванова: „Пове-
дението на младите хора 
е огледало на това, което 
се случва сред възрастни-
те. агресията не се случ-
ва просто така. няма как 
да предприемеш някакво 
действие, ако не си го 
виждал досега. не казвам, 
че децата които упражня-

ват насилие, задължител-
но виждат в семейството 
си насилие, но под някак-
ва форма са го срещали, 
не е задължително агреси-
ята да е само физическа. 
става дума за вербалната 
агресия, поведенческата 
агресия. Понякога не си 
даваш сметка, че си на-
силник, но го правиш като 
унижаваш, обиждаш няко-
го. децата правят това, 
което правят възрастните. 
семейната среда винаги 

избива в някакъв симптом 
у детето.
 децата са директни и 
не си спестяват агресията. 
Понякога тя избива в от-
хвърляне на някое дете в 
училище, неприемането му  
в групичките, обиди. няма 
как изолираното дете да 
не реагира по някакъв на-
чин.
    има някаква връзка и с 
употребата на наркотични 
вещества, но по никакъв 
начин не може да се твър-
ди, че е така. не е дока-
зано. Факт е, че стиму-
лантите могат да отключат 
агресивно поведение. но 
още веднъж подчертавам, 
не може да се каже, че 
всички случаи на агресия 
в училище са свързани с 
употребата им.
    официална статистика 
не съм чела, но опреде-
лено съм срещала комен-
тари, включително и от 
психолози, че напоследък 
момичетата са доста по-
агресивни.
     и преди е имало агре-
сия и насилие, но не сме 
го коментирали толкова. 

сега времената са дру-
ги. Преживяването на не-
справедливост у хората е 
много силно. непрекъсна-
то човек попада в някаква 
ситуация на несправедли-
вост. да погледнем зако-
ните. Казано е отдавна 
„за кокошка няма прошка, 
за милиони - няма закони“. 
Всеки ден ставаме сви-
детели на това. Логично 
това води до някакъв вид 
агресивност.
 Младите хора са об-
зети от апатия, за която 
те най-малко имат вина. 
Вината е пак у нас, въз-
растните. Винаги сме ан-
гажирани, бързаме, рабо-
тим на няколко места, да 
изкараме повече пари за 
детето. 
 В същото време забра-
вяме, че по-важните неща 
не са материалните. не 
общуваме с децата си пъл-
ноценно. не е задължи-
телно да са часове, може 
да са 15 минути, но да 
са качествени. Много по-
важно е да общуваме на 
емоционално ниво, а не на 
материално“.

Аãреñията межäу млаäите е îтражеíие íа тîва, кîетî ñтава в îáщеñтвîтî

СтЕФКА	БУРМОВА

 Екип от Европа под-

готвя визия, свързана с 
бъдещето на Паметника 
на бузлуджа. днес групата 

с експерти от Кипър, ав-
стрия и словения ще про-
веде интервюта с пред-
ставители на габровската 
общественост, свързани с 
историята по създаването, 
изграждането, функциони-
рането и днешното със-
тояние на Паметника на 
бузлуджа. Участниците в 
днешната среща трябва да 
разкажат за своите лични 
впечатления, усещания, за 
спомените си от това мяс-
то.
 според светлана Ми-
хайлова от дома на хумо-
ра и сатирата, където ще 
се проведат и интервюта-
та, габровската „смешна“ 
къща е партньор по про-
ект, финансиран от програ-
ма „творческа Европа“, чи-

ято цел е да състави карта 
на българия със заснети 
3D модели на паметници, 
които са част от истори-
ята, от нашето минало, 
изградени с едно значе-
ние, но след промените от 
1989 г. отношението към 
тях не е еднозначно. „а и 
много малко хора помнят 
подробностите, свързани 
с тези паметници, в които 
е вплетена част от нашата 
история – коментира свет-
лана Михайлова. - Поради 
това тези екипи обикалят 
всички страни от бившия 
източен блок, без русия, и 
заснемат такива монумен-
ти.“
 от понеделник екипът, 
свързан с Паметника на 
бузлуджа, е на истори-

ческото място, със спе-
циална техника заснемат 
монумента и подготвят 
неговия 3D модел. Вчера 
работната група е провеж-
дала своите интервюта в 
Казанлък и в Шейново, а 
днес ще бъде в габров-
ския Музей на хумора и 
сатирата. Въпросите към 
габровци са пет и са свър-
зани не само със споме-
ните за изграждането на 
този монумент, но и как-
ви чувства биха изпитали 
съвременниците, ако този 
паметник го няма. Ще бъ-
дат интервюирани габро-
вци от различни възрасти, 
разпределени в три групи. 
В първата са включени 
хора, които не са чували 
нищо за историята по из-

граждането на паметника 
на бузлуджа. Във втора-
та са тези, които имат 
спорадична информация 
за монумента и неговото 
състояние, както и пред-
ставители на габровската 
общественост, които са 
били съпричастни със съ-
щинското му изграждане, 
неговата вътрешна архи-
тектура, мозаечните изо-
бражения, с които са по-
крити стените в голямата 
централна зала, картините 
от мозайка в коридора, 
опасващ централната зала 
на бузлуджанския памет-
ник, рубинените звезди на 
неговия връх. 
 Преди време арх. дора 
иванова лансира своята 
идея за възраждането на 

Паметника на бузлуджа 
като част от културната 
история на страната ни, 
за която вестникът писа. 
тя, заедно с група млади 
специалисти е подготвила 
план за работа по памет-
ника, за неговата рестав-
рация и опазване. нейната 
идея предвижда да бъде 
консервирана сградата на 
паметника и да бъде въз-
върнато първоначалното 
състояние на обекта, за да 
бъде запазена за следва-
щите поколения тази част 
от културното ни наслед-
ство, тази архитектурна 
ценност. счита се, че мо-
нументът на бузлуджа е с 
потенциал за една от най-
успешните туристически 
дестинации в страната.

Екип îт Еврîпа пîäãîтвя визия за Паметíика íа Бузлуäжа

продължава от стр. 1
Победата в манша и кръ-
га обаче му беше отнета. 
Причината – оплакване от 
щаба на задминатия Хрис-
тиян Георгиев за непра-
вилно изпреварване при 
жълт флаг на бориславов 
на румънеца золтан ордог. 
от бФМ уважиха жале-
нето на Георгиев, декла-
сираха Виктор и му отне-
ха 25-те точки. за същото 
провинение менторът на 
Георгиев - Майкъл иванов, 
беше наказан с две места 

в класирането в кръг от 
Европейския шампионат 
по мотокрос във Велико-
британия, но не и декла-
сиран. така Вики взе само 
22 точки от I кръг от ре-
публиканския шампионат. 
Християн Георгиев получи 
пълния актив от 50 точки, 
следван от ордог с 42 и 
Живко иванов (КтМ, „ди-
ана рейсинг“) с 34. 
 Вторият кръг от репу-
бликанския шампионат по 
мотокрос е на 27 и 28 ап-
рил в троян.

Отíеха пîáеäата íа Вики Бîриñлавîв в 
I кръã îт Репуáликаíñкия пî мîтîкрîñ продължава от стр. 1

В заявлението си б. б. 
твърдял, че всички посо-
чени парцели отговарят на 
изискванията за подпома-
гане към датата на пода-
ване на заявлението – 14 
юни 2017 г., а в действи-
телност част от заявените 
парцели – пет парцела в 
с. Плачковци и с. раде-
вци, тревненско, с „обща 
площ 1,58 хектара не били 
поддържани и не отгова-
ряли на изискванията и 
критериите за допустимост 
на земеделските площи 
за подпомагане по схеми 
и мерки за плащане на 
площ“. 
 Ще припомним, че спо-
ред наредбата на Минис-
терството на земеделието 
критериите за допустимост 

на земеделските площи 
за подпомагане по схе-
ми и мерки за плащане 
на площ като такива се 
определят тези части от 
територията на страната, 
които притежават природ-
ни дадености, правещи ги 
пригодни за извършване 
на земеделска дейност. 
не са земеделски площи, 
например, необработва-
емите земи – захрастени 
територии, дерета, оврази, 
полски пътища, прокари и 
просеки.
 Проверката в земите 
на споменатия стопанин 
от трявна констатирала 
точно такава неокосена 
тревна растителност, поле-
то било обрасло с шипки и 
къпини, имало разпръсна-
та дървесина и др. 

 а в цитираната по-горе 
наредба е записано, че 
до пускане подпомагане 
на земеделски площи те 
трябва да се поддържат в 
състояние, годни за про-
изводство. ако са „обра-
ботваеми земи – изорава-
не, дисковане, косене на 
тревата без изнасяне на 
сено, обработка с херби-
циди. а ако са „постоянно 
затревени площи – косене 
на тревата без изнасяне 
на сено. ако пък са трайни 
насаждения – изораване,  
дисковане, косене на тре-
вата, обработка с хербици-
ди, премахване на плевели 
и др.
 Предстои съдът да се 
произнесе по делото сре-
щу тревненеца К. К., до-
пълниха от прокуратурата.

Тревíеíец прîáутвал íеверíи äаííи ...

 продължава от стр. 1
Георги бошнаков, съ-

пругата му Калина и двете 
им деца загинаха при па-
дане на самолет „чесна” 
П210н на 80 км от ско-
пие.   

близо 8000 летални 
часа имал като пилот лю-
бител Георги бошнаков, 
който управлявал самоле-
та, разбил се в македон-
ската планина Якубица.

„чесна” изпълнявал по-
лет от охрид за софия и 
паднал в труднодостъпен 
заснежен район на 2300 м 
надморска височина, не-
далече от връх солунска 
глава. спасителните екипи 
стигнали с два хеликоп-
тера до четирите тела и 

останките от машината. 
самолетът е бил изгубен 
от радарите в 17,16 часа 
българско време. Минути 
преди това бошнаков вля-
зъл във връзка с диспе-
чер и съобщил за силна 
турболенция. отначало по-
искал разрешение заради 
силната буря да кацне в 
скопие, но после се от-
казал. Македонски медии 
разпространиха запис от 
разговора, според който 
българският пилот казва, 
че облакът пред него се 
разтваря, вече вижда зе-
мята. 

бошнаков е бил член 
на авиоотряд „Варна”, ба-
зиран в Лесново, където и 
държал своя самолет.

Заãиíалата Калиíа Бîшíакîва - 
áратîвчеäка íа Дилма Руñеф

 продължава от стр. 1
 срещите ще се играят 
едновременно на 7 корта 
в зала „орловец“. Първите 
двубои са в петък от 11 ч. 
национална верига е обе-
динение на клубовете сК 
„бадминтон“ (ст. загора), 
бК „Гълъбово“, сК бадмин-
тон „Габрово“, бК „Хаско-
во“, „Виктори“ бК (софия) 
и сК „бадминтон“ (русе), 
които провеждат нацио-
нални турнири по единни 
правила и водят обща ран-
глиста. за 2019-та веригата 
включва 7 турнира. Първи-
ят се проведе през март 
в Гълъбово. след Габро-
во предстоят надпревари 
в софия, Хасково, бургас, 
русе и стара загора.

Нациîíалíата вериãа 
пî áаäмиíтîí иäва... 

 Премиерата на новата 
постановка „транзит“ на 
Габровския драматичен те-
атър ще бъде на 17 и 23 
април. 
 автор и режисьор е 
Валерия Минева - Лира, 
творчески консултант - 
доц. Леонард Капон, сце-
нограф - славка Георгие-
ва, композитор - Ян руме-
нин, мултимедия - Веселин 
Гърков. актьорски състав 
- Християна Йотова, Елена 
замяркова, божидар Ге-
оргиев, стела стоянова, 
найден банчевски, Любен 
Попов, силвия боева.
 „транзит” е съвременна 
и човешка история, раз-
казваща за едно семей-
ство, разкъсано от еми-
грацията, за един опус-
тял дом, през който ще 
преминат различни съдби, 
за да покажат субектив-
ността на понятията дом, 

щастие, успех и любов. 
с лекота и хумор текстът 
показва именно пъстро-
тата на човешките нужди, 
изследвайки ги в съвре-
менния свят и ежедневи-
ето. темата за пътуването, 
както в буквалното значе-
ние на думата, така и като 
метафора за живота ни, 
е в основата на сюжета. 
за изборите, които правим 
по пътя си, емоционалния 
багаж, който натрупваме, 
хората, които срещаме, 
и изграждането на силна 
връзка с тях. за нуждата 
от дом и семейство и до-
колко дългът към тях ни 
определя като личности. 
Преминавайки „транзит-
но” през живота на другия 
и въпреки различията в 
принципите и възприятия-
та си, героите успяват да 
разрушат бариерите по-
между си. 

Премиера íа “Траíзит”



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 4 април 2019 г., година XV, брой 14 (3227)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

4 ч Преп. Йосиф Песнописец и Георги в 
Малея. св. свщмчк никита серски
5 п св. мчци теодул и агатопод (Прежд. 
лит.) (Внасяне на светия Кръст)(тип. с. 436) (Ве-
черта Малко повечерие с богородичен канон и 
акатист IV статия)    
6 с * Успение на св. Методий славянобъл-
гарски. св. Евтихий, патр. Константинополски. 
св. мчци тимотей и диоген. (злат. лит.) (тип. с. 
265)
7 н U 4 неделя на Великия пост Преп. Йоан 
Лествичник. Преп. Георги, еп. Митилински. Гл. 4, 
утр. ев. 1, ап. Евр. 6:13-20 (с. 330), лит. ев. Мк 
9:17-31 (Вас. лит.) (тип. с. 436)
8 п св. апли иродион, агав, руф и др.
9 в св. мчк Евпсихий
10 с св. мчци терентий и Помпий (Прежд. 
лит.) (Вечерта Малко повечерие с целия канон 
на св. андрей Критски) (тип. с. 438)
11 ч св. свщмчк антипа, еп. Пергамски 
(Прежд. лит.)

4 - 11 април

БъЛГАРСКА	пАтРИАРшИя

 Прието от Св. Синод в заседа-
нието си на 2 април 2019 г., прото-
кол № 5, пълен състав.
 светият синод подкрепя иници-
ативата на Министерския съвет на 
република българия чрез усилията на 
експертите от държавната агенция за 
закрила на детето да се разработи, 
предложи за обществено обсъждане 
и приеме от държавните институции 
нова национална стратегия за детето 
(нсд), определяща основните насоки 
и приоритети на обществената и дър-
жавна политика за закрила на детето 
за следващия период от 2019 до 2030 
година. Приветстваме подхода на от-
критост и публично обсъждане на по-
добни важни стратегически документи 
на държавната политика с участие на 
представители на гражданското обще-
ство и възможността за открита дис-
кусия върху основните приоритети и 
бъдещи мерки на тази жизненоважна 
за цялото общество държавна страте-
гия и политика за детето и семейство-
то в република българия. 
 Грижата за децата и подкрепата 
за родителите и семейството са от из-
ключителна важност за бъдещето на 
нашата родина и имат първостепенно 
стратегическо значение за развитието 
на държавата, за националните ин-
тереси и националната сигурност на 
страната. националната стратегия за 
закрила на детето следва да обхваща 
основните приоритети и мерки на дър-
жавната политика, които налагат обе-
диняване усилията на компетентните 
институции на държавата и цялото 
гражданско общество. Като особено 
важен стратегически и политически 
документ, който има отношение към 

всяко българско семейство, бъдеще-
то на децата и на цялата българ-
ската нация, тази стратегия следва 
да обхваща най-важните приоритети 
за развитие на обществото и се-
мейството чрез прилагане на всички 
форми на сътрудничество, синхрон и 
координация на държавните органи с 
образователните институции, граждан-
ски структури, родителски общности 
и заинтересовани лица в процеса на 
консенсусно обсъждане, изработване 
и прилагане на политики за преодоля-
ване на кризисните фактори за демо-
графски срив, насърчаване на ражда-
емостта, подкрепа за семейството и 
закрила на децата.
 българската православна църк-
ва през последните години следи с 
повишено внимание проблемите на 
обществото и семейството и проявя-
ва траен и нестихващ интерес към 
въпросите на духовно-нравственото 
възпитание и религиозното образо-
вание на децата и младежите както 
в семейството, така и в днешното 
училище. Като грижовна майка за бъл-
гарския народ тя споделя тревогите и 
притесненията на много родители и 
педагози от съвременните проблеми 
на възпитанието на децата в нашето 
общество и следи със загриженост 
състоянието на днешното семейство, 
въпросите за правата и интересите 
на детето в семейната среда и учили-
щето, проблемите на децата в риск и 
промените в държавните и междуна-
родни стандарти за родителска грижа 
и закрила на децата в риск.
 според християнските нравстве-
ни принципи всички тези проблеми 
на подкрепа и закрила на децата 
трябва да се разглеждат и решават 
в неразривна връзка с правата и от-

говорностите на родителите и в духа 
и традициите на изконните българ-
ски семейни ценности. Като духовна 
институция на традиционното за на-
шия народ православно християнско 
изповедание, според Конституцията 
на страната (чл. 13, ал. 3), българ-
ската православна църква е пази-
телка на вярата, а като важен стълб 
на националната културна и духовна 
идентичност е пазител и на изконни-
те семейни ценности, добродетели и 
нравствени традиции на българския 
народ. Поради тази историческа роля 
и духовна мисия сред българския на-
род Църквата счита за свой дълг да 
участва в обществените дискусии по 
повдигнатите за решаване от държав-
ните власти въпроси за правата на 
детето и да даде своя принос за бла-
гоприятното решаване на наболелите 
проблеми и предизвикателства пред 
семейството и обществото като цяло. 
При обсъждане на актуалните въпроси 
на семейството и обществото, които 
са предмет на безспорна отговорност 
на държавата и нейните компетентни 
власти, Църквата се ръководи винаги 
от своята евангелска новозаветна 
нравственост с нейните непреходни и 
универсални християнски нравствени 
ценности като се придържа към духов-
ното богатство и дълбоките корени на 
хилядолетната българска традиция.

 1. КОНЦЕпТУАЛНА РАмКА, ОС-
НОВНИ пРИНЦИпИ И пОДХОДИ на 
НСД (2019-2030).
 Предложената нова нсд предиз-
виква оживени дискусии в обществото 
и провокира разгорещени спорове от 
страна на много родители, граждани 
и заинтересовани страни в процеса 
на нейното обсъждане и изработване 

във връзка с предлаганите мерки и 
приоритети за закрила на детето или 
опасения от неправомерна намеса в 
живота на семейството. Грижата за 
децата и подкрепата за родителство-
то и семействата е в основата на 
социалната и демографска политика 
на държавата и представлява едно от 
най-важните условия за стабилност 
и устойчиво развитие на обществото 
както в настоящия момент, така и в 
следващите десетилетия през новия 
ХХІ век. По въпросите и проблемите, 
които са предмет на новата нацио-
нална стратегия за детето (2019-2030), 
и по-специално за системата за защи-
та правата и интересите на децата във 
връзка с духовно-нравственото възпи-
тание и личностно развитие на под-
растващите, през последните години 
светият синод вече се е произнасял 
многократно в много свои официални 
становища, различни позиции, пос-
лания и препоръки към държавни ин-
ституции и обществени организации. 
Конкретната позиция на българската 
православна църква по обсъжданите 
въпроси от нсд, свързана с мерките 
за закрила на детето и реформите в 
системата за социална защита, най-
ясно и категорично е изразена в при-
етото през 2012 година „СТАНОВИЩЕ 
НА СВ. СИНОД НА БпЦ - БЪЛГАРСКА 
пАТРИАРшИЯ относно проектотекста 
на заКона за дЕтЕто“, подготвян от 
МтсП/Мс за гласуване в 41 народно 
събрание на република българия през 
2012 г. становището е прието от све-
тия синод в пълен състав с протокол 
№ 20 от 21 юни 2012 г. и като цяло 
изразените в него позиции запазват 
своята актуалност и в голяма степен 
са приложими и към новата нсд, 
предложена за обществено обсъжда-

не в началото на 2019 година.

 2. мЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И БЪЛГАР-
СКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
 националната стратегия за детето 
(2019-2030) е политически документ 
и следва да се разглежда като ва-
жен държавнически акт с дългосрочно 
действие, а като такъв документ тази 
стратегия следва да бъде разработена 
не само съобразно посочените между-
народни правни актове като Конвен-
цията за правата на детето и Хартата 
за правата на човека на Ес, но също 
така и съобразно българската Консти-
туция, нормите на вътрешното право и 
националните интереси на страната в 
контекста на единна и последовател-
на политика на държавата в областта 
на семейството и възпитанието на 
децата. 
 опитите за възприемане на „меж-
дународни стандарти“ и „добри прак-
тики“ в областта на закрилата на 
детето би следвало да се съгласуват 
напълно с действащото законодател-
ство в република българия и да се 
разпишат във взаимовръзка и син-
хрон с принципите и приоритетите на 
демографската политика и политиката 
за национална сигурност. с предло-
жената в националната стратегия за 
детето ратификация на третия факул-
тативен протокол към Конвенцията 
за правата на детето се подготвя из-
ключване правото на националната ни 
съдебна система да решава спорове 
като това право се възлага на Коми-
тета по правата на детето към оон, 
т. е. легитимира се външна намеса в 
арбитриране на спорове във връзка с 
правата на детето.

Продължава на стр. 4

ДВЕРИ	НА	пРАВОСЛАВИЕтО

 Македонски епископ 
ще пътува с българската 
църковна делегация, коя-
то тази година ще донесе 
благодатния огън от Йе-
русалим. това стана ясно 
на срещата на министър-
председателя бойко бо-
рисов със старозагорския 
митрополит Киприян, кой-
то през тази година ще 
ръководи делегацията. за 
първи път северна Маке-
дония получи благодатния 
огън от българия миналата 
година. тази година в пра-
вителствения самолет с 

българската делегация ще 
пътува и македонски епис-
коп, което се осъществява 
по изричната молба на 
Македонската църква.
 Премиерът се срещна 
със старозагорския мит-
рополит в качеството му 
на ръководител на Коми-
сията за уреждане на ста-
тута на Македонската пра-
вославна църква-охридска 
архиепископия, се казва в 
официалното прессъобще-
ние на Мс.
 на срещата митропо-
лит Киприан запозна пре-
миера борисов със със-
тоянието на храмовете в 

старозагорската епархия 
и по-конкретно – с храм-
паметник „рождество Хри-
стово“ към Шипченския 
манастир.
 „Правителството вина-
ги е подкрепяло българ-
ската православна църква 
и ще продължи да го пра-
ви“, посочи министър-пред-
седателят борисов. от 
своя страна старозагор-
ският митрополит Киприян 
поднесе поздравления и 
благодарност към преми-
ера за отличните отноше-
ния между правителството 
на българия и българската 
православна църква.

ДВЕРИ	НА	пРАВОСЛАВИЕтО

 на вчерашното си за-
седание св. синод реши 
да смени игумените на 
двата ставропигиални 
манастира - троянски и 
бачковски. Велички еп. 
сионий става игумен на 
бачковския манастир, а 
досегашният игумен архим. 
самуил се освобождава от 
тази длъжност. 
 В лаконичното съобще-
ние не се дава информа-
ция за това кой ще поеме 
игуменството на троян-
ската св. обител, нито по 
какви причини се налагат 

промените.
 архимандрит самуил 
стана игумен на бачков-
ския манастир през 2017 
г., след като св. синод 
реши да бъде сменен тога-
вашният игумен архиманд-
рит симон. и за двамата 
решението на синодните 
архиереи беше изненад-
ващо. архимандрит симон 
беше изпратен на послу-
шание в русенска епархия.
 Еп. сионий ръководи 
троянския манастир от 
2014 г. за петте години на 
своето игуменство той на-
прави много за ремонта и 
обновяването на обителта.

Д-Р	РУМяНА	ЛЕЧЕВА,	
БтА		

 В края на март с 
благословението на ста-
розагорския митрополит 
Киприан и съответното 
разрешение от ръковод-
ството на старозагорския 
затвор 20 затворници от 
града предприеха поклон-
ническо пътуване до вели-
котърновските манастири. 
 Посещението на ли-
шените от свобода до 
светите обители е орга-
низирано от свещеника 
на затвора д-р Йордан 
Карагеоргиев.

 „нашите поклонници 
сами избраха да участват 
в това пътуване“, разказа 
отец Йордан. той е ос-
новал четири храма зад 
стените на старозагорския 
затвор, кръстил е стотици 
мъже за изминалите 20 го-
дини, отворил е очите им 
за бога. „това са лишени 
от свобода, които посе-
щават неделната служба и 
сами търсят храма“, обяс-
нява отец Йордан. 
 старозагорският све-
щеник основа първия след 
много десетилетия храм в 
затвор в нашата страна.

Продължава на стр. 5

пРАВОСЛАВИЕ.БГ

 на свое заседание св. 
синод е разгледал проек-
топрограмата за посеще-
нието на папа Франциск 
в българия с постъпилите 
промени и след проведено 
гласуване е взел следните 
решения, съобщава офици-
алният патриаршески сайт:
 „да се подготви и из-
прати писмо-отговор до 
анселмо Гуидо Пекорари, 
в което да се подчертае, 
че поканата за гостува-
нето на папа Франциск 
в българия идва от дър-
жавните власти, за това 
е редно основните меро-
приятия, свързани с по-
сещението, да бъдат съ-
гласувани с държавните 
институции.
 Що се отнася до она-
зи част на предложена-
та ни проектопрограма, 
която включва участието 
на представители на бПЦ-

бП, бихме искали да Ви 
информираме, че негово 
светейшество българският 
патриарх, заедно с члено-
ве на св. синод са готови 
да приемат папа Фран-
циск за среща в синодал-
ната палата на 5 май 2019 
г., както е предвидено в 
изпратената ни проектоп-
рограма.
 Посещение на патри-
аршеската катедрала „св. 
александър невски” е въз-
можно, но бихме искали 
да подчертаем, че каквато 
и да е форма на отслужва-
не на общо богослужебно 
или молитвено последова-
ние, както и поставянето 
на богослужебни одежди, 
за нас е неприемливо, 
тъй като светите Канони 
не допускат това. В тази 
връзка участието на пат-
риаршеския хор също се 
явява невъзможно.
 По всички останали 
точки от представената ни 

проектопрограма участи-
ето на представители на 
бПЦ–бП е невъзможно.
 относно Вашето пред-
ложение дякон иван ива-
нов да бъде преводач по 
време на визитата на папа 
Франциск у нас, св. синод 
не дава благословение за 
това, освен за посеще-
нията в сградата на св. 
синод и Патриаршеската 
катедрала „св. александър 
невски”.
 не се благославя на 
клирици на бПЦ-бП да 
участват във всички оста-
нали събития от програ-
мата на посещението на 
папа Франциск у нас“.
 Преди около месец Ва-
тиканът обяви програмата 
за визитата на папа Фран-
циск в българия, която ще 
се състои от 5 до 7 май. 
надсловът на посещение-
то му у нас е „Мир на зе-
мята“ – по името на енцик-
ликата от 1963 г. („Pacem 

in terris“) на папа Йоан 
XXIII. известно е, че преди 
да стане папа Йоан XXIII, 
монсеньор анжело ронка-
ли е представител на Ва-
тикана в българия от 1925 
до 1934 година.
 на 5 май сутринта на 
софийското летище папа 
Франциск ще бъде по-
срещнат от министър-пред-
седателя бойко борисов. 
тържествената церемония 
по посрещането ще бъде 
на площада пред прези-
дентството, а след това 
ще се състои и официал-
на среща между папата и 
президента румен радев.
 В същия ден е плани-
рана и срещата на папа 
Франциск с негово све-
тейшество патриарх нео-
фит и митрополити от све-
тия синод на българската 
православна църква, както 
и поклонение в патриар-
шеската катедрала „свети 
александър невски“. 

 Първият ден от папска-
та визита в българия ще 
завърши с богослужение 
от 16.45 часа на площад 
„Княз александър батен-
берг“, е отбелязано в про-
грамата.
 на 6 май, според пла-
нираната програма, папа-
та ще посети бежански 
център, след което ще за-
мине за град раковски, 
където е очакван с голямо 
вълнение от най-голяма-
та католическа общност в 
българия.
 В следобедните часове 
папа Франциск ще се от-
прави отново към софия 
– за да оглави молитва за 
мир „в присъствието на 
представители на различ-
ни религиозни изповеда-
ния на площад „независи-
мост“, както се уточнява в 
обявената програма.
 на 7 май сутринта па-
пата ще отпътува за се-
верна Македония.

Бълãарñка патриаршия îтíîñíî прîект за Нациîíалíа ñтратеãия за äететî

Св. Сиíîä íяма äа учаñтва в îáщî áîãîñлужеíие или 
мîлитвеíî пîñлеäîваíие ñ папа Фраíциñк в Бълãария

Макеäîíñки епиñкîп ще пътува ñ áълãарñката 
църкîвíа äелеãация за áлаãîäатíия îãъí в Йеруñалим

Св. Сиíîä ñмеíи иãумеíите íа 
Бачкîвñкия и Трîяíñкия маíаñтир

Затвîрíици преäприеха 
пîклîííичеñкî пътуваíе 
äî Дряíîвñкия маíаñтир
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 стратегията не разглежда в пълно-
та всички аспекти, свързани с разви-
тието на детето, дефинирани в чл. 29 
от Конвенцията за правата на детето, 
като прилага избирателно само отдел-
ни разпоредби от документа. според 
член 29, ал. 1. „държавите - страни 
по Конвенцията, се споразумяват, че 
образованието на детето трябва да 
бъде насочено към: а) развитието 
на личността на детето, на неговите 
таланти, умствени и физически спо-
собности до най-пълния им потенциал; 
б) развитието на зачитането на чо-
вешките права и основните свободи и 
на принципите, провъзгласени в Уста-
ва на организацията на обединените 
нации; в) развитието на чувството 
на уважение към родителите на дете-
то, към неговата собствена културна 
самоличност, език и ценности, към 
националните ценности на страната, 
в която детето живее, на страната, от 
която то произхожда, и на цивилиза-
ции, различни от неговата собствена; 
г) подготовката на детето за отгово-
рен живот в свободно общество, в 
духа на разбирателство, мир и толе-
рантност, равенство между половете и 
дружба между всички народи, етниче-
ски, национални и религиозни групи и 
коренно население; д) развитието на 
чувството на уважение към природна-
та среда“.
 Философията на проекта за нсд 
се основава върху някои възприети 
принципи и политики на други евро-
пейски държави и се ръководи ос-
новно от идеологически конструкти, 
свързани с политиката за „овластява-
не на детето“ и извеждане на грижите 
за неговата личност и интереси извън 
отношенията с родителите в семей-
ството. тази идеологическа основа на 
предложената стратегия детерминира 
основните принципи, приоритети, по-
литики и мерки за закрила на детето 
като измества основните акценти от 
семейната среда, към практики и 
мерки, които променят фокуса на 
внимание на държавната политика 
към интервенция в семейството на 
професионалисти по детски грижи и 
изместване на ролята на родителство-
то. В много от предложените мерки и 
приоритети се набляга върху правата 
и интересите на детето, но се игнори-
рат целите и условията за цялостното 
му емоционално, духовно, нравстве-
но и личностно развитие, така като 
те са заложени в други релевантни 
нормативни актове, например в зако-
на за предучилищното и училищното 
образование, приет през 2016 година. 
Политиките по закрила на детето 
следва да имат за цел подкрепа за 
личностното развитие на всяко бъл-
гарско дете и неговото спокойно из-
растване и възпитание в здравослов-
на и сигурна среда на първо място в 
семейството, а след това в училището 
и другите институции на обществото. 
Всички тези отговорни за правата и 
личностното развитие на детето фак-
тори и институции – родители, учители 
и възпитатели, които са призвани да 
гарантират спазване на детските пра-
ва и интереси, следва да ориентират 
своите основни цели и дейности към 
съхраняване и приоритетно запазва-
не на емоционалната привързаност 
на детето към неговите родители и 
грижа за семейството, които са неза-
менимата основа за осигуряване на 
цялостното му личностно развитие и 
социализация.
 3. праВаТа на ДЕТЕТо и праВаТа на 
роДиТЕлиТЕ В сЕМЕЙсТВоТо.
 стратегията за закрила на детето 
следва да утвърждава авторитета и 
обществения престиж на семейството 
като основна и незаменима среда за 
„хармонично и здравословно разви-
тие на личността“, основополагащото 
право на детето да бъде възпитано 
в семейството от своите родители, 
уважение и зачитане на бащинството 
и майчинството, запазване и утвър-
ждаване на традиционните семейни 
ценности на приемственост, продъл-
жаване и обновление на традициите 
на семейното възпитание, утвържда-
ване на българската национална иден-
тичност, културни традиции и духовно-
нравствени ценности. (Преамбюл, чл. 
9, чл. 29 от Конвенцията за правата на 
детето.)
 Подходът, приложен в стратегията, 
до известна степен е опростенче-
ски, като разглежда образованието 
като даващо определена интелекту-
ална рамка и като инструмент за 
физическо и интелектуално развитие. 
Видно от съдържанието на чл. 29 на 
Конвенцията за правата на детето е, 
че личностното развитие на детето 
включва не само придобиване на зна-
ния, физически и интелектуални спо-
собности, но и развитие на таланти, 
възпитаване на духовни и нравствено-

етични ценности: зачитане на човешки 
права и свободи, развитие на чувство 
на уважение към родителите и към 
общността, в която живее.
 В проекта за нсд преобладават 
някои идеологически концепции за 
защита на правата и интересите на 
детето като контрапункт на правата 
на родителите, които се представят за 
„международни стандарти“ и „добри 
практики“ и влизат в противоречие с 
Конституцията и действащото зако-
нодателство в република българия, 
което определя правата на родите-
лите и режима за закрила на детето. 
според нормите на чл. 27, т. 2 и т. 3 от 
Конвенцията за правата на детето ро-
дителите осигуряват условия на живот 
на децата си според способностите 
и финансовите си възможности, а 
държавата е длъжна при финансови 
затруднения да им предостави мате-
риална помощ, особено по отношение 
изхранването, облеклото и жилището 
(чл. 27, т. 3 от Конвенцията).
 При така подредените приоритети 
на държавната политика за закрила 
на детето и очертаните мерки в нсд 
се залагат опити да се придаде са-
мостоятелна и пълна правосубектност 
и дееспособност на децата, каквато 
според Конституцията и действащо-
то българско законодателство като 
непълнолетни лица те не притежават 
извън обхвата на родителските грижи 
и права в семейството. В стратегията 
се лансират „международни стандарти 
за закрила на детето“, които влизат 
в противоречие с основни принци-
пи на българското законодателство 
като създават предпоставки децата да 
се третират от държавните социални 
служби по защита на правата на де-
тето като самостоятелна страна при 
упражняване на граждански и човеш-
ки права извън обхвата на установе-
ните права на родителите или техните 
настойници. В концептуалната рамка 
и философията на проекта за нова 
стратегия за детето посочената тен-
денция на едностранчивост поражда 
много сериозни въпроси, възражения 
и притеснения, които възникват след 
внимателния прочит на предписваните 
мерки и анализа на очертаните прио-
ритети. В този „нов подход“, който е 
залегнал в концептуалната рамка на 
проекта за нсд, се вижда залагане 
на условия за едно бъдеще, в което 
българското семейство и българският 
родител, както и българското училище 
и българският учител, още по-сери-
озно ще бъдат възпрепятствани да 
оказват своето благотворно възпита-
телно въздействие върху личностното 
развитие и духовно израстване на 
децата и учениците, тъй като ще бъ-
дат лишени от авторитетното съдей-
ствие на най-важния и пръв стожер 
във възпитанието и образованието на 
подрастващите - семейството. това 
ясно прозира като опасност във фи-
лософията и концептуалната рамка 
на представения проект за нсд, тъй 
като в него грижата за правата на ос-
новния му субект – детето, и защитата 
на неговите интереси погрешно се 
извеждат от контекста на семейните 
отношения и естествените връзки на 
детето с родителите. детската лич-
ност се разглежда и обособява като 
самодостатъчна ценност, а нейните 
права се обособяват от правата на 
родителите и тяхното упражняване в 
семейството, което води до ненужно 
и едностранчиво абсолютизиране на 
детските права или противопоставяне 
на интересите на детето на правата 
на родителите. необходимо е да се 
прецизират мерките за закрила на де-
тето с цел да не се допуска колизия с 
родителските права поради наличието 
на дисбаланс в предложения модел 
между правата на детето, правата на 
родителите и правата на семейството, 
което може да провокира противопос-
тавяне между родители и деца и да 
доведе до неблагоприятни последици 
на разрушаване на взаимоотношени-
ята в семейството и на утвърдения от 
традицията и закона модел на българ-
ското семейство. защитата на права-
та и интересите на децата не следва 
да се отделя от подкрепата за роди-
телските отговорности за възпитание 
и отглеждане на децата в семейството 
и да се допуска омаловажаване на 
незаменимата роля на родителите за 
грижата и възпитанието на децата в 
процеса на тяхното личностно израст-
ване. В сегашния вариант на проекта 
за нсд е налице тенденция за подце-
няване на семейството като общност 
от генетично, емоционално и духовно 
свързани лица, съотговорни за лично-
стното развитие и благопреуспяване 
на детето и за общото щастие в се-
мейния живот.
 Мерките за закрила на детето от 
различните видове насилие и тормоз 
в семейството не следва да водят до 

държавна политика за омаловажаване 
на семейството и обезценяване на 
родителските права в процеса на въз-
питание на децата, а до целенасочена 
подкрепа за семейството и родители-
те, насочена към тяхното отговорно 
отношение и адекватна грижа за де-
цата в семейната и училищна среда. 
В сегашния модел на стратегията 
липсват заложени принципи и прио-
ритети за подкрепа на родителите за 
придобиване на капацитет за изпълня-
ване на техните родителски права и 
задължения за отглеждане на децата 
в семейството като се презюмират 
властови отношения между родители 
и деца и недобросъвестност от стра-
на на родителите и неспособност за 
адекватна грижа и защита правата и 
интересите на децата. това от своя 
страна предполага непропорционал-
ни и извънредни мерки за намеса 
от страна на държавните социални 
служби и професионалисти по детски 
грижи в отношенията между родители 
и деца и допуска прилагане на крайни 
мерки по ограничаване на родител-
ските права и извеждане на децата 
извън семейната среда.
 4. прЕВЕнЦиЯ на ДоМаШноТо наси-
лиЕ и заБрана за ТЕлЕсноТо наказаниЕ.
 злоупотребата с родителски пра-
ва и случаите на домашно насилие, 
упражнявано над децата, е тревожна 
тенденция на днешното време както 
в нашето общество, така и в по-ши-
рок социален и културен контекст. 
злоупотребата с родителски права и 
безотговорното родителство винаги 
са съществували като духовно и со-
циално зло, срещу което Църквата и 
християнските нравствени принципи 
на българското семейство и културна 
традиция са се противопоставяли и са 
осъждали категорично.
 търсенето на средства за борба 
със случаи на физическо и психиче-
ско насилие от страна на родители 
над деца не бива да води до генерал-
но стесняване на родителските пра-
вомощия у нас. Повечето български 
родители са добри и отговорни роди-
тели и не е справедливо те да бъдат 
ограничавани и заплашвани заради 
вината на малък процент безотговор-
ни родители, които проявяват ниска 
загриженост или дори агресия спрямо 
децата си поради различни социално-
психологически причини или слаб ро-
дителски капацитет. Проектът на стра-
тегия трябва да отчете, че закрилата 
над родителските права е в интерес 
и на самото дете. При възникването 
на някакъв проблем, свързан с детето, 
тези, които са го родили, отглеждат го 
и го възпитават, в никакъв случай не 
бива да бъдат вкарвани в ролята на 
„първи обвиняеми” и „виновни по пре-
зумпция”. още по-малко стратегията 
следва да допуска отделяне на детето 
от родителите му при недостатъчни, 
нееднозначни и противоречиви дан-
ни за тормоз в семейството спрямо 
детето (срв. с. 37, нсд`2019-2030 г.). 
отделните актове на домашно наси-
лие и необходимостта от превенция 
и борба с тези негативни прояви и 
отрицателни явления не би следвало 
да са причина за радикална промяна 
на обществения морал или коренна 
промяна на държавната политика за 
защита на детето и подкрепа на ро-
дителството и семейството по посо-
ка на обезценяване на семейството 
и родителството и овластяване на 
професионалистите по детски грижи 
като алтернатива на родителството. 
заради отделни негативни практики в 
семейството и борбата с домашното 
насилие над деца не би следвало да 
се ограничават правата на всички 
родители, които в своето мнозинство 
са добри и отговорни, грижовни, себе-
отдайни и обичащи своите деца, въз-
приемани като най-скъпоценен дар от 
бога и богатство за всяко семейство, 
за обществото и държавата.
 Примерите-изключения за злоупо-
треба с родителските права и прес-
тъпления на отделни родители, или 
случаите на домашно насилие, не са 
достатъчна причина да се дава въз-
можност за изпращане на анонимни 
доноси за насилие срещу дете до со-
циалните служби. По-удачна форма на 
превенция срещу домашното насилие 
е подкрепата за отговорното роди-
телство и превенцията на домашното 
насилие чрез обучение за отговорно 
изпълняване на родителските права, 
а не изграждането на механизми за 
самосезиране от страна на социални-
те институции за намеса в семейните 
отношения между родители и деца по 
субективната преценка за наличие на 
рискове за детето или лоши икономи-
чески условия. Преценката за риско-
ва среда в семейството, свързана с 
имуществено състояние или стандарта 
на живот в едно домакинство не е 
достатъчно основание за извеждане 

на децата от семейството и лишава-
нето им от родителска грижа и емо-
ционална връзка с биологичните им 
родители. Всички тези мерки поощ-
ряват възможността за безгранични 
злоупотреби от страна на службите 
за социална закрила на детето без 
отчитане на специфичните отношения 
в семейството или на средствата за 
положително саморегулиране на се-
мейния живот, които са естествена 
даденост и би следвало да се считат 
за неприкосновени с оглед на личното 
пространство.
 5. МЕрки за закрила на ДЕТЕТо и 
изВЕЖДанЕТо Му оТ сЕМЕЙнаТа срЕДа.
 държавната стратегия и политика 
в областта на закрилата на детето и 
мерките за осигуряване на условия 
за личностно развитие, здравослов-
на семейна среда и гарантиране на 
основните права на детето следва да 
се съгласуват с основните правни и 
морални принципи на Конституцията 
на република българия и специализи-
раното национално законодателство 
като опитите да се въвеждат „добри 
европейски практики“ в областта на 
правната защита на интересите на 
детето в семейството или извън него 
не бива да влизат в противоречие и 
да пораждат колизия с правата на 
родителите. тези мерки не може да 
стават повод за необмислени и едно-
странчиви експерименти с български-
те деца и семейства. подобна насока 
на развитие на политиката за защита 
интересите на детето поражда въ-
трешен разкол в семейството и про-
тивопоставя родители и деца като 
може да има пагубни последици за 
разрушаване на българското семей-
ство. Мерките по закрила на детето 
с оглед на защита на неговите права 
и законни интереси по отношение на 
здравето, морала и живота на детето, 
изземващи функциите на родителите, 
могат да бъдат правомерни и хуманни 
само при ограничени обстоятелства, 
а не бива да бъдат узаконявани като 
система от стандартни политики, при-
ложими към всички родители и семей-
ства. Криминалните прояви на наси-
лие или психически тормоз от страна 
на отделни родители или настойници 
по отношение на деца в семейството 
следва да бъдат разглеждани като 
изолиран, частен случай и не мо-
гат да бъдат основание за проява 
на недоверие към всички български 
семейства и родители, включително 
за третирането им като потенциални 
носители на рискове за психическото 
и физическото здраве на своите деца. 
извеждането на децата от семейство-
то според Конвенцията е допустимо 
само в 2 хипотези - при “малтретира-
не или изоставяне на детето от роди-
телите (чл. 9, 1 от Конвенцията), т. е. 
при криминални прояви на родителя. 
стратегията създава възможност за 
лишаване на детето от семейството 
му, включително поради материални 
съображения.
 6. ролЯТа на соЦиалниТЕ слуЖБи 
по закрила на ДЕТЕТо и праВаТа на 
роДиТЕлиТЕ.
 някои от предложените мерки за 
закрила на детето в представения 
проект за нсд и свързаните с тях 
публични политики и практики, пред-
виждащи възможности за намеса в 
семейния живот от страна на профе-
сионалисти по детски грижи, пред-
полагат ограничаване на правата на 
родителите, което е недопустимо без 
изрично съдебно решение и пред-
ставлява груба намеса в режима на 
неприкосновеност на отношенията в 
семейството. тези мерки са непропор-
ционални спрямо преследваните цели 
и несъобразени с основните принципи 
на Конституцията на република бъл-
гария, Европейската конвенция за 
защита на основните права на човека 
и другите международни договори, по 
които република българия е страна, 
и поради това в така предложения 
вид пораждат риск от предизвиква-
не на юридически хаос и създаване 
на сериозни колизии в областта на 
българското законодателство без да 
осигуряват необходимата правна си-
гурност и да гарантират правата на 
всички членове на семейството. Въз-
приетата философия на проекта за 
нсд презюмира, че подчиняването 
на родителите на тотален контрол 
от страна на държавата във всеки 
етап от детското развитие би било от 
полза за детето и обществото като 
цяло. българското законодателство и 
държавната политика по закрила на 
детето трябва да се предпазват от 
делегиране на правомощия с неправо-
мерно голям обхват по отношение на 
социалните служби и овластяване на 
професионалистите по детски грижи 
за сметка на правата на родителите, 
тъй като държавата и нейните соци-
ални служби и институции не могат 

да бъдат по-добър родител за детето 
от същинските му родители. това са 
крайни мерки, които според българ-
ското законодателство не следва да 
се предоставят на административни 
органи, защото се постановяват само 
чрез съдебно решение.
 светият синод счита, че трябва да 
се избегне непропорционално завиша-
ване правата на държавата в сферата 
на възпитанието и отглеждането на 
детето. В тази връзка е необходи-
мо да се посочи и разпоредбата на 
Всеобщата декларация за правата на 
човека, в чийто чл. 12 е посочено, че 
„никой не трябва да бъде подлаган 
на произволна намеса в личния му 
живот”. В нсд`2019-2030 г. следва да 
се преразгледа внимателно заложе-
ното в настоящия й проект изземване 
на родителски права от държавни 
чиновници и социални институции из-
вън семейството. стратегията би била 
приемлива и полезна за българското 
общество, ако изцяло съобрази кон-
ституционните права на родителите, 
които не бива да бъдат лесно за-
мествани с алтернативната грижа на 
социалните служители. според член 
16, ал. 3 от Всеобщата декларация 
за правата на човека „семейството 
е естествена и основна клетка на 
обществото и има право на закрила 
от обществото и от държавата“. член 
47, ал. 1, от Конституцията визира, 
че: „отглеждането и възпитанието на 
децата до пълнолетието им е право и 
задължение на техните родители и се 
подпомага от държавата“. държавата 
подпомага родителите в отглеждането 
и възпитанието на децата им, но няма 
правото да препятства, ограничава 
или лишава родителите от упражнява-
нето на това им право, освен в пред-
видените от закона случаи.
 7. по-ВаЖни изВоДи и прЕпорЪки 
за оБсЪЖДанЕ при приЕМанЕТо на нсД.
 В основата на настоящите пред-
ложения и препоръки за обществено 
обсъждане, с необходимите корекции 
и редакции в текста на новата на-
ционална стратегия за детето стои 
нашата любов и грижа за българското 
семейство, подкрепа за българските 
родители и българските деца. нека 
помним, че Църквата и семейството 
са институции, установени от бога 
за благопреуспяване и благодатно 
спасение на човека в тукашния живот 
и във вечността. Както Църквата е 
духовно семейство от вярващи, които 
са свързани с дълбоките връзки на 
любов помежду си, така и семейство-
то е „малка домашна църква“ (1 Ко-
ринтяни 16:19), в която бог е положил 
своите неизменни закони на любовта 
и грижата в служение за доброто и 
полезното за всички негови членове. 
Вечните закони на любовта, свобо-
дата и отговорността за ближния, на 
грижата и служението за най-малките 
и беззащитни божии чеда, каквито 
са децата, не бива да се заместват 
със съмнителни „визионерски“ про-
екти или идеологически концепции и 
социални конструкти за детето и се-
мейството на ХХІ век.
 1. законите на съпружеската лю-
бов и духовните устои на брака като 
доброволен и благословен от бога 
съюз на мъжа и жената, законите 
на родителската любов и грижата за 
детето, според които е устроено и 
функционира семейството, не трябва 
да бъдат нарушавани от преходни и 
изменчиви политически идеологии или 
идеологически проекти за предефина-
ране на семейството, за преосмисля-
не на родителството или преформа-
тиране на правата на детето, които 
се отклоняват от основните правни и 
морални принципи на Конституцията, 
законите и традициите на българското 
семейство.
 2. В целите на нсд`2019-2030 г. 
липсват приоритетно заложени цели 
и задачи, свързани с подобряване на 
духовно-нравственото състояние на 
българското дете, което без съмнение 
е важен фактор за „подобряването 
на качеството на живота на детето” 
(стр. 7, нсд`2019-2030 г.). Липсват 
и разписани механизми и мерки за 
превенция на киберзависимост и ин-
формационна безопасност на децата, 
защита от проникване чрез виртуал-
ното пространство на деструктивни 
идеологии, сектантско влияние, култ 
към насилие, агресия, порнография и 
други асоциални прояви.
 3. Потвърждаваме изразеното ста-
новище по въпросите на правата на 
детето и подкрепата на семейството 
в българия, прието от св. синод в 
пълен състав (Прот. № 20/21.06.2012 
г.), че законът за закрила на детето от 
2000 г. и семейният кодекс, наред със 
сродните им по отношение на децата 
други български закони, сред които и 
новоприетият закон за 

Продължава на стр. 5
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тОДОРКА	МИРЧЕВА	
КМЕтСКИ	НАМЕСтНИК

 През изминалите дни 
в село тодорчета, част 
от състава на някогашна 
топлешка община, беше 
организирана поредната 
доброволческа акция. 
 В отминалите времена 
всяко едно такова дело 
било по  почина „на ползу 
роду“. днес Христо Лалев 
Митев – живял в детство-
то си в село тодорчета, 
заедно с приятелите и по-
следователи на добрите 
дела румен Гаджев, Пре-
сиян Василев, Владимир  
ангелов, Катя ангелова, 
димитрина Величкова, Ца-
ньо илиев, тихомир нен-
ков със собствени сред-
ства и много труд траси-
раха пътеката до лобното 
място на подвойводата на 

Цанко дюстабанов - тотьо 
иванов Хаджидосев. 
 след като се мине по-
край тамошното училище, 
се тръгва към беглишки 
харман през река борущи-
ца,  следвайки маркиров-
ката от бял и син цвят, се 
стига до паметника, който 
символизира лобното мяс-
то на тотьо иванов.
 През юли месец ми-
налата година Кметско 
наместничество зелено 
дърво  и изселници, с 
помощта на национално 
дружество „традиция“ - 
трявна и читалищата в 
кварталите Хаджицонев 
мост, недевци и Лютаци-
те отбелязаха с мащабни 
възстановки събитията от 
Въстанието 1876 до осво-
бодителната война 1877-78 
година. 
 Участниците пресъзда-

доха случилото се в село-
то. 
 залавянето и обезгла-
вяването на подвойводата 
тотьо иванов от турците 
става там. Местното на-
селение погребва тялото 
му в гробищата на селото 
и всяка година кметство 
зелено дърво заедно със 
свещеници от габровското 
архиерейско наместниче-
ство извършват панихида 
на гроба на воеводата, а 
край построения от Хрис-
то Лалев и покойния ху-
дожник стефан драголов 
параклис „света троица“ 
се прави водосвет и кур-
бан за здраве.
 Групата от доброволци 
сториха това, за да знаем 
и помним миналото си. 
направиха го заради хо-
рата на честта и почитта 
към отечеството.

ДВЕРИ	НА	пРАВОСЛАВИЕтО

 законодателното събрание на 
щата джорджия прие на 29 март 
2019 г. един от най-строгите зако-
ни за аборта в съединените щати, 
който забранява прекъсване на бре-
менността, ако лекарят установи, 
че плодът има сърдечна дейност, 
съобщи „ройтерс“, цитирана от бта. 
Камарата на представителите прие 
текста с 92 срещу 78 гласа. сенатът 
също одобри малко по-рано, на 22 
март, законопроекта.
 Предстои губернаторът републи-
канец браян Кемп, който е при-
върженик на промяната, да сложи 
подписа си под текста, за да стане 
действащ закон. „джорджия цени 
живота. ние сме солидарни с невин-
ните и говорим в защита на тези, 
които не могат да го направят сами. 

смелите действия на законодател-
ното събрание са потвърждение на 
нашите приоритети и на това кои 
сме като щат“, написа Кемп в „ту-
итър“. Подобни закони бяха приети 
тази година в Кентъки, Мисисипи, а 
преди това и в тенеси и айова.
 на практика законът забраня-

ва абортите след 6-та г. седмица. 
досега абортът в щата джорджия 
беше забранен след 20 г. с. зако-
нът предефинира определението за 
„физическо лице“, като включва в 
тази категория и „нероденото дете“. 
изключение се предвижда при на-
личието на медицински причини, 
както и ако жената е забременяла 
вследствие на насилие.
 законодателните промени обаче 
не могат да влязат автоматично в 
сила, тъй като в момента те проти-
воречат на конституцията. според 
активисти и от двете страни на де-
бата за абортите, тези закони целят 
да предизвикат казус, който да стиг-
не до Върховния съд и чрез него да 
бъде оспорено решението от делото 
„роу срещу Уейд“ от 1973 г., според 
което жените имат конституционно 
право на аборт.

Затвîрíици преäприеха пîклîííичеñкî пътуваíе äî Дряíîвñкия маíаñтир
Продължава от стр. 3

днес отец Йордан съчетава 
духовната си дейност с пе-
дагогическа и преподава в 
тракийския университет по 
специалността „социална 
дейност в затвора“. 
 „Между осъзнатия грях 
и премълчаната истина, дъл-
боко скрита в душата, ние 
намираме нашето собствено 
спасение, което често е не-
видимо за околните“, казва 
отец Йордан. свещеникът 
беше поканил в групата на 
поклонническото пътуване и 
трима свещеници със съпру-
гите им. Всички духовници 
бяха единодушни, че соци-
алната мисия на Църквата е 
изключително необходима и 
това пътуване е важна крач-
ка в тази посока.

 Групата затворници 
включваше мъже с различни 
присъди. „днес разбираме, 
че без духовниците ще ни 
бъде трудно да възпитава-
ме и образоваме“, сподели 
един от надзирателите, който 
беше заедно със затворни-
ците. според него не всич-
ки, които по една или друга 
причина се озовават зад ре-
шетките, откриват пътя към 
храма и бога, дори и да са и 
десетилетие в килия, но има 
и такива, които се смиряват 
и постепенно се променят.
 Пътят към бога е дълъг и 
труден, но винаги завършва 
с благодатен успех, посочва 
сестра Варвара от Килифа-
ревския манастир. По ду-
мите й, тук се намира една 
духовноливница на българ-

ското средновековие, а въз-
питаници на св. теодосий 
търновски стават бъдещите 
духовни водачи: светите Ев-
тимий, патриарх търновски, 
и Киприан, митрополит Ки-
евски, Московски и на цяла 
русия.
 на раздяла сестра Вар-
вара пожелава да не ос-
таваме без зрънце вяра и 
любов към бога. след това 
поклонническото пътуване 
ни отвежда в Преображен-
ския манастир, в двата ма-
настира в арбанаси, в дря-
новския манастир. навсякъ-
де ни посрещат духовници, 
които искат да споделят 
частици от вярата и надеж-
дата си в бога.

снимки: авторката

Бълãарñка патриаршия îтíîñíî прîект за Нациîíалíа ñтратеãия за äететî
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предучилищното и училищ-
ното образование от 2016 
г., не са изчерпали свое-
то значение по отношение 
защитата на детските ин-
тереси и гарантиране на 
правата и интересите на 
подрастващите и поради 
този факт считаме че „но-
ваторските“ подходи и „ви-
зионерски“ разпоредби на 
анализираната тук проек-
тостратегия се нуждаят от 
допълнителна обосновка 
и задължителна подготов-
ка на необходимите съ-
пътстващи документи към 
стратегията, сред които 
са анализ за въздействие 
върху законодателството 
и финансова обосновка, 
и едва след тази по-де-
тайлна подготовка пред-
ложената стратегия и съ-
пътстващите я документи 
в завършен вид следва 
да бъдат подложени на 

допълнително и по-широко 
обществено обсъждане и 
задълбочен публичен де-
бат преди окончателното 
им приемане.
 4. Предложеният в 
сегашния вид проект за 
нсд не е съобразен на-
пълно с основни принципи 
и текстове от Конвенция-
та за правата на детето. 
По-конкретно би могло да 
се посочат следните: „чл. 
3. държавите - страни по 
Конвенцията за правата 
на детето, в съответствие 
с националните условия и 
в рамките на своите въз-
можности, предприемат 
необходимите мерки с цел 
да подпомагат родителите 
и другите лица, отговорни 
за детето, да осъществя-
ват това право и в слу-
чай на нужда предоста-
вят материална помощ и 
програми за подпомагане, 
особено по отношение на 

изхранването, облекло-
то и жилището. чл. 5 от 
Конвенцията за правата 
на детето: държавите - 
страни по Конвенцията, 
зачитат отговорностите, 
правата и задължения-
та на родителите или в 
зависимост от случая на 
членовете на по-голямото 
семейство или общност, 
както предвиждат местни-
те обичаи, на законните 
настойници или на другите 
лица, отговорни по закон 
за детето, да осигуряват 
по начин, съответстващ на 
развитието на способно-
стите на детето, подходя-
щи насоки и ръководство 
в упражняването от него 
на правата, признати в 
тази Конвенция. чл. 7, ал. 
2. - държавите - страни 
по Конвенцията, зачитат 
правата и задължения-
та на родителите или в 
зависимост от случая на 

законните настойници да 
осигурят ръководството на 
детето при упражняване-
то на това негово право 
по начин, съответстващ на 
развитието на способно-
стите на детето. чл. 16, ал. 
1. - никое дете не тряб-
ва да бъде подлагано на 
произволна или незаконна 
намеса в неговия личен 
живот, семейство, дом или 
кореспонденция, нито на 
незаконно посегателство 
срещу неговата чест и ре-
путация. ал. 2. - детето има 
право на закрила от зако-
на против такава намеса 
или посегателство“.
 светият синод подкре-
пя желанието на държава-
та да приеме в дългосро-
чен план нова цялостна 
национална стратегия за 
детето, която да залегне в 
основите на нова нацио-
нална система за закрила 
на детето. тази стратегия 

следва да бъде съобра-
зена с международните 
стандарти и релевантни 
правни норми, но също 
така и с Конституцията 
и националните интереси 
на република българия, 
да бъде разписана като 
приоритет в контекста на 

предварително приета и 
утвърдена единна държав-
на политика в областта на 
семейството и възпитание-
то на децата. При необхо-
димост от участие в об-
съждането на конкретните 
мерки и текстове на нсд 
от страна на представите-

ли на българската право-
славна църква – българска 
Патриаршия изразяваме 
готовност да предоставим 
по-подробно нашите виж-
дания, критични бележки и 
препоръки върху конкрет-
ните текстове и мерки от 
обсъжданата стратегия.

За паметта íа áълãарите - траñираха пътеката äî лîáíîтî мяñтî 
íа Тîтьî Иваíîв Õаäжиäîñев, пîäвîйвîäата íа Öаíкî Дюñтаáаíîв  

Америкаíñки щат заáраíи аáîртите при 
уñтаíîвеíа ñърäечíа äейíîñт íа плîäа

наши представи
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раБоТа прЕДлага
ДоБри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 
16]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 17]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, търси тел. 
0899/957-006. [22, 16]
Малка краВЕфЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[24, 13]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 13]
гоТВач и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 12]
ХоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Оси-
гурен е пълен пансион. 
Справки на тел. 0897/863-
027. [11, 11]

„ДиМас“ аД ТЪрси 
Да назначи Хора за 
слЕДниТЕ позиЦии: 
1. МаШинисТи на 
псМ; 2. Шофьори 
на ТоВарЕн аВТоМо-
Бил; 3. аВТоМонТьо-
ри, МЕХаник - за-
Варчик; 4. чисТач/
ка-ХигиЕнисТ/ка. 
Трудово възнагражде-
ние от 600 лв. до 1200 
лв. Фирмата предла-
га отлични условия и 
постоянна трудова за-
етост. Приема работ-
ници и от Дряново. За 
повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 10]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 
13]
ХоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 11]
пиЦариЯ „глаДниЦи“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 
10]
ТаксиМЕТроВ Шо-
фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 8]

„БулчикЪн“ аД - Се-
влиево търси да назна-
чи механик промишлено 
оборудване за поддръжка 
на наличните производ-
ствени машини със средно 
техническо образование. 
Справки на тел. 0899/876-
595. [14, 10]
фирМа „алфриДа Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 
10]
фирМа ТЪрси машинни 
оператори - жени, за про-
изводство на опаковки. 
Справки на тел. 0888/31-
45-63. [11, 8]
фирМа ТЪрси шивачки 
прав шев и оверлог. Ра-
ботно време: 8.00 - 16.40 
часа, бул. „Трети март“ 
87, тел. 0889/506-941. 
[11, 7]
пиЦар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 7]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 7]
заВЕДЕниЕ ТЪрси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 7]

заВЕДЕниЕ ТЪрси да на-
значи бармани и серви-
тьори, може и без опит. 
Справки на тел. 0896/400-
669. [12, 7]
„БоДилукс“ спЕШно 
търси мебелист. Справ-
ки на тел. 0898/574-848. 
[10, 6]
„ЕлВи“ ооД - село Вел-
ковци търси работници за 
ферма. Справки на тел. 
0893/308-416. [6, 5]
рЕсТоранТ В центъра 
търси сервитьори/ки и 
шофьор за доставка на 
храна. Справки на тел. 
0883/501-986. [5, 4]
ЖЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 4]
ЖЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 4]
Шофьор каТЕгориЯ 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 2]
„ЕМБос“ ооД - Габрово 
търси да назначи работник 
за лакозаливно - ВИСО-
КО ЗАПЛАЩАНЕ. Фирма-
та търси и работници за 
сглобяване и монтаж на 
мебели. Справки на тел. 
0887/64-00-71, 0885/599-
599. [13, 3]
ТЪрсЯ чоВЕк да гледа бо-
лен мъж - тел. 0899/421-
001. [20, 2]

фирМа ТЪрси да назна-
чи опЕраТор на пакЕТи-
раща МаШина. Справки 
на тел. 0879/916-356. [5, 
2]
фирМа ТЪрси счетово-
дител с минимум 5 години 
стаж по специалността. 
Справки на тел. 0879/916-
356. [5, 2]
рЕсТоранТ В Слънчев 
бряг търси да назначи за 
летния сезон 2019 г. ми-
ячка (работник кухня) - 
дневна смяна. С осигурени 
храна и квартира. Запла-
щане: 750 лв. + осигу-
ровки. Телефон за връзка: 
0878/251-141, 0878/365-
845. [3, 1]
проДаВачка за сувени-
рен магазин в Трявна се 
търси на тел. 0897/960-
430. [11, 1]
Шофьор каТЕгориЯ 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 1]
сЕрВиТьор/ка за бито-
во заведение - заплата 
700 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 1]
поМощник-гоТВач/ка 
за битово заведение - за-
плата 800-1000 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 1]

раБоТа ТЪрси
наДоМна раБоТа търси 
тел. 0894/486-199. [12, 6]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочниЦи

О Б Я В А
ЗА пРИЕмАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА 

НА ЛИЦА, ЗАВЪРшИЛИ ГРАЖДАНСКИ 
СРЕДНИ ИЛИ ВИСшИ УчИЛИЩА

(мЗ ОХ-234/05.03.2019 г.) 

64 броя вакантни длъжности за 
Националната гвардейска част – гр. София:
1.  ГВардЕЙЦи   - 50 бр.
2. ноМЕр от разчЕт - 1 бр.
3. МЛадШи ШоФЬор  Кат. „D” - 5 бр.
4. МЛадШи ШоФЬор  Кат. „с+Е” - 1 бр.
5. МЛадШи ШоФЬор  Кат. „с” - 6 бр.
6. МЛадШи оХранитЕЛ - 1 бр.
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 08.05.2019 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Вра-
чански” 1А.
 Изисквания: образование – средно или по-високо;
- да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговаря-
щи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са 
по-възрастни от 41 години към датата на подписване на 
договора за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 
характер;
- да няма образувано наказателно производство;
-  да нямат друго гражданство;
- да притежават  свидетелство за управление на МПС  
категория „С“, „D” и „C+E”,  (за отделни длъжности).
подробна информация на тел. 0888210283; 

066/805531; 066/800257
справка: www.comd.bg

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

МАРИя	СъБЕВА	–	
ДИРЕКтОР	НА	пГИ	
„РАЧО	СтОяНОВ“,	

ДРяНОВО

 Всяка учебна година 
Мон, дирекция „Профе-
сионално образование и 
обучение“ организира на-
ционално състезание по 
счетоводство в два кръга 
– училищен и национален. 
Целта на състезанието е 
да засили мотивацията на 
учениците за пълноценно 
усвояване на учебния ма-
териал по счетоводство и 
икономика, както и да ги 
стимулира да покажат на 
практика усвоените тео-
ретични знания и компе-
тенции в областта на сче-
товодството на фирмата и 
да предостави възможност 
за творческата им изява.
 В училищния кръг на 
състезанието в Профе-
сионалната гимназия по 
икономика взеха активно 
участие ученици от XI „а“ 
клас, обучаващи се в спе-
циалностите „Електронна 
търговия“ и „икономика 

и мениджмънт“. състеза-
нието бе индивидуално и 
анонимно. задачите и ка-
зусите по счетоводство - 
теоретични и практически, 
които учениците решаваха, 
обхващаха материала по 
обща теория на счетовод-
ната отчетност и счето-
водство на предприятието, 
изучавани в IX, X и XI 
клас. 
 за да се класира уче-
ник за националния  кръг, 
трябва да получи повече 
от 50 точки от общия брой 
100. По регламент само 
класираният на първо мяс-
то ученик в съответното 
училище се предлага да 
участва в националния 
кръг, за който се избират  
20 ученици, събрали най-
много точки, от професио-
налните гимназии по ико-
номика от цялата страна. 
 През последните 10 
години от ПГи „рачо сто-
янов“ - дряново винаги е 
имало излъчен победител, 
който участва в национал-
ното състезание по счето-
водство. за голяма радост 

и удовлетворение победи-
телят от училищния кръг 
-  Магдалена Георгиева от 
XI „а“ клас, специалност 
„Електронна търговия“,  

беше класирана сред 20-те 
финалисти.
 тази учебна година не-
врокопска професионална 
гимназия „димитър талев“ 

бе избрана за домакин 
на националното състеза-
ние по счетоводство, кое-
то се проведе в периода 

27-29 март. тържественото 
откриване на състезание-
то се състоя в сградата 
на елитното гоцеделчев-
ско училище. официални 
гости на мащабното съби-
тие бяха александър По-
пов – главен експерт на 
дирекция „Професионално 
образование и обучение“ 
– Мон, ивайло златанов 
– началник на регионал-
ното управление по об-
разование - благоевград, 
Владимир Москов – кмет 
на община Гоце делчев.
 състезанието по сче-
товодство представлява  
тест от 15 теоретични и 
15 практически въпроса, 
а учениците разполагат с 
два астрономически часа 
за решаването му. тестът 
се изготвя от специална 
комисия към Мон. Магда-
лена Георгиева се пред-
стави отлично и защити 
достойно авторитета на 
ПГи „рачо стоянов“ - дря-
ново и професионализма 
на своите преподаватели 
Мария събева и Виолета 
белчева - старши учите-

ли по счетоводство. ней-
ното представяне доказа, 
че знанията и уменията, 
които получават учениците 
в Професионалната гимна-
зия по икономика – дряно-
во, са сравними с тези на 
учениците от икономиче-
ските гимназии от цялата 
страна. и Магдалена, и 
нейните научни ръководи-
тели получиха сертифика-
ти за участието си в на-
ционалното състезание по 
счетоводство.
 освен състезанието, 
на втория ден от мащаб-
ното събитие в гимназията 
домакин се проведе науч-
но-практическа конферен-
ция на тема „иновационни 
технологии, обучение и из-
яви в нПГ „димитър талев“.
Учениците от специалност 
„организация на туризма 
и свободното време“ на 
училището бяха подготви-
ли туристически обиколки 
и екскурзоводски беседи, 
с които разнообразиха и 
обогатиха престоя на учас-
тниците в националното 
състезание.

ИНЖ.	ИВАН	тРИФОНОВ

 В дните без режим 
на водоподаването в се-
влиево пречиствателната 
станция (ПсПВ) в стоките 
пречиства 320 л/сек. вода, 
която е достатъчна да за-
хранва 205-хиляден град 
с по  4050 литра/чов. за 
месец. 
 за 35-те хиляди жители 
на общината са нужни 55 
л/сек. (по 4050 литра на 
месец). При довеждането 
им до жилищата водоснаб-
дителната ни система губи, 
излива в земята 265 л/сек. 
(83%) - достатъчна за 170 
хиляди човека. Потънала-
та в земята  22 900 куб. 

метра за ден пречистена 
вода носи на общината ни 
загуби (пропуснати ползи) 
за повече от 45 800 лева 
дневно (1.38  милиона за 
месец).
 следователно водата, 
постъпваща в ПсПВ, е 
достатъчна. трябва да се 
подобряват водохващани-
ята и довеждащите водо-
проводи, но сега най-ва-
жно е намаляването на за-
губите на пречистена вода 
(предимно в градската 
мрежа). да не се забравя 
факта, че довеждащите во-
допроводи са проектирани 
в началото на 60-те години 
на миналия век за населе-
ние над 60 000 човека. По-

рационално ще бъде въз-
становителните работи по 
тях да се извършат след 
постигане на оптимално 
ниво (20-30%) на загубите 
в системата. 
 от Казаното дотУК 
сЛЕдВа: 

 извод 1
 да се преустановят 
работите по водопрово-
да ВЕЦ – ПсПВ и се за-
почне тотална война за 
намаляване на течовете 
в градската мрежа. Мно-
гопосочна кампания за 
възстановяване плътност-
та на подземните трасета. 
Всичко друго да остане на 
заден план.

 и внимание! само за 
да се вкарат 7 л/сек. в 
домовете на 4 000 жите-
ли от севлиево и Габрово 
(североизточните села), 
снабдявани с вода по „из-
точния“ (етернитов) водо-
провод (L=33 км и D=546 
мм), ПсПВ - стоките по-
дава всеки ден по 140 л/
сек. Повтарям, пречистени 
140 литра, за да получат 
хората 7 литра. Потъват в 
земята 133 л/сек., 11 500 
куб. метра за 24 часа, (23 
000 лева/ден, 690 000 лв./
мес.).

извод 2
 Етернитовият водопро-
вод е ненужен в по-голя-

мата си част за севли-
евската водоснабдителна 
система, освен за връзка 
с габровското трасе.
 ако габровските и се-
вероизточните севлиевски 
села (4000 жители) се за-
хранят от габровския язо-
вир „Христо смирненски“, 
водоснабдените севлиев-
ски жители намаляват на 
31 000 жители, които ще 
изпиват не повече от 48 л/
сек. вода. При 40% загуби 
в мрежата необходимата, 
пречистена от ПсПВ вода, 
ще бъде 80 л/сек., която 
не е проблем за пречис-
твателната и в най-суша-
вите периоди, т. е. режим 
няма да има.

 извод 3
 спешно североизточ-
ните села на севлиевска 
община, заедно с тези от 
Габровска община, да се 
водоснабдят от язовир 
„Христо смирненски“. 
 това е най-добрият ва-
риант, тъй като се използ-
ва част от готовото трасе 
на етернитовия водопро-
вод (с вмъкната в него 
полиетиленова тръба) за 
новата връзка с габров-
ската мрежа. 
 освен това се отваря 
възможност за по-мащаб-
на връзка в бъдеще. Все 
пак някога трябва да се 
сложи край на габровски-

те тарикатски номера – 
десетилетия техни жители 
ползват вода от гърчещата 
се от безводие лятно вре-
ме община севлиево.
 Уважаеми управници 
на община севлиево и 
ВиК - Габрово, перфектно 
зная какво означават за 
Вас горните редове. Много 
труд и превъзмогване на 
много дълголетни и нело-
ялни междуградски тради-
ции. 
 отворете много фрон-
тове едновременно за 
война с човешкото безу-
мие „воден режим“. Убе-
ден съм, че ако поискате, 
ще го сторите за не пове-
че от 18 месеца.

Нациîíалíîтî ñъñтезаíие пî ñчетîвîäñтвî - траäиции и 
преäизвикателñтвî за учеíиците îт ПГИ „Рачî Стîяíîв” 

От редакционната поща

Най-äîáрият вариаíт за вîäîñíаáäяваíетî íа Севлиевî



проДаВа МаШини
плЕТачна МаШина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 12]
ЕлЕкТроЖЕн - български, 
абразив се продават на 
тел. 0898/848-887. [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
Цигли, ДВуканал-
ни, 1500 броя, по 20 
ст./бройката, запазе-
ни, се продават на тел.  
0885/788-569 [33, 7]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
пЕралнЯ „инДЕзиТ“ за 
100 лв. се продава на тел. 
0877/441-110. [12, 3]
оБоруДВанЕ за храните-
лен магазин се продава на 
тел. 0888/668-511. [5, 4]
Турска гоТВарска печка 
- нова, 150 лв., и космо-
диск - 40 лв., се продава 
на тел. 0898/572-490. [3, 
3]

Винарска изБа

Винарска изБа 
„грозД“ - сЕло ка-
раисЕн, проДаВа 
МаТЕриал-калЕнка 
(на МЯсТо В из-
БаТа),  0,70 лВ./л. 
иМа оТсТЪпки спо-
рЕД количЕсТВаТа! 
Тел. 0888/520-053, 
061/32-2460. [22, 2]

проДаВа разсаД
разсаД касис - 2 лв., се 
продава на тел. 0898/787-
018/Борики [33, 12]

проДаВа Тор
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 14]
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-249. 

проДаВа разни
коТЕл „голДЪн файър“ 
- 35 кВт, бункер, горелка 
„Голдън файър“ VIP858, 

шнек, стаен термостат, В 
ГАРАНЦИЯ, цена по дого-
варяне, продава по спеш-
ност тел. 0878/884-241 
[33, 14]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава 0887/57-90-36. 

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 15]
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 15]
ВсЯкакЪВ ВиД желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

обяви

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.
ДЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.

наЦЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДЪрВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

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.
проДаВаМ ДЪрВа - 
0878/943-895.
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.

ДЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
наЦЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
гоТоВи ДЪрВа и метрови 
- 0893/390-253. [11, 11]
нарЯзани, наЦЕпЕ-
ни дърва - 85 лв. - тел. 
0893/511-154. [22, 5]
ДЪрВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 
[11, 4]

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, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
зиДанЕ на каменни дува-
ри - 0876/790-953.
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
поДоВи заМазки, бе-
тон, зидарии, изолации, 
довършителни работи - 
тел. 0898/672-883. [6, 5]

груБ сТроЕЖ, рЕ-
МонТ на покриВи - 
0889/129-755 [33, 8]

БригаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги и др. - тел. 0895/295-
654. [17, 3]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидро- и топлоизо-
лация. Безплатна оферта. 
Тел. 0888/020-187. [22, 3]

изграЖДанЕ и ремонт 
на покриви, комини, ка-
паци - тел. 0897/390-194. 
[22, 3]
изграЖДанЕ на подпор-
ни стени, дренаж, шахти, 
бетони, покриви - справ-
ки на тел. 0886/762-434. 
[22, 3]
ДоВЪрШиТЕлни сТро-
иТЕлни дейности - тел. 
0876/411-467. [22, 1]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
Вик, фаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
12]
ВЪТрЕШни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
8]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895.

Ел. рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
21]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. 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.

попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 10]
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръжка по 
домовете - тел. 0876/000-
084. [11, 7]
оТпуШВаМ канали до Ф 
110 mm - тел. 0887/358-
472. [3, 2]

ТЕнЕкЕДЖиЙсТВо
ВоДосТочни ТрЪБи, об-
шивки - справки на тел. 
0899/321-190.

ДограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 21]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
23]

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 16]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
10]
попраВЯМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 10]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имоти - 
тел. 0893/390-253. [11, 11]
почисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, скла-
дове със собствен пре-
воз, на добра цена. Тел. 
0877/77-19-03. [12, 8]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 7]
чисТЕнЕ на къщи и апар-
таменти - тел. 0878/555-
841. [5, 4]

услуги
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
сЪБарЯнЕ на труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та - тел. 0899/950-430, 
0879/853-095. [12, 7]

косЕнЕ
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 11]
косЕнЕ, почисТВа-
нЕ и озеленяване - тел. 
0877/441-110. [12, 3]

граДини, БасЕЙни

ланДШафТЕн Ди-
заЙн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

Ключът 
към 
уñпеха
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иМоТи проДаВа
рЕгулиран парЦЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни ета-
жи, отлични комуникации. 
[33, 12]
кЪща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 12]

иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 9]
кЪща В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 9]
МансарДа - 57 кв. м, 
тухла, център, изгодно, 
след основен ремонт, не-
обзаведен, от собствени-
ка, се продава на тел. 
0888/217-053. [11, 4]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува - 
справки на тел. 0895/752-
838.
сТара кЪща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 16]
кЪща В околностите на 
Габрово до 18 000 лева се 
купува на тел. 0886/544-
476. [5, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
заВЕДЕниЕ поД наем в 
кв. Палаузово - справ-
ки на тел. 0898/43-10-16. 
[22, 13]

апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 9]
Магазин-офис сЕ 
дава под наем на тел. 
0888/668-511. [5, 4]

гараЖ В ЦЕнТЪра 
изгоДно сЕ ДаВа 
поД наЕМ. МоЖЕ и 
ДЪлгосрочно. Тел. 
0879/568-331. [5, 4]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, вътрешен, 
Трендафил-2, дългосрочно 
се дава под наем - справ-
ки на тел. 0885/597-746. 
[11, 3]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [3, 3]

ТЪрси поД наЕМ
сТаЯ ТЪрси под наем - 
справки на тел. 0884/606-
356. [11, 5]
пЕнсионЕр ТЪрси стая 
под наем до 60 лева за 
месец - тел. 0895/32-69-
70. [6, 2]

нощуВки
саМосТоЯТЕлни но-
щуВки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 13]

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 13]

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТраЦиЯ на 
фирМи и счЕТоВоД-
но оБслуЖВанЕ - 
0898/480-821.

лЕкари
псиХиаТЪр и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

ЕроТика
МоМичЕ за забавление 
- 0884/495-210. [10, 10]
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 5]

аВТоМоБили проДаВа
пЕЖо 807, с АГУ, Ситро-
ен С-3 - дизел, Ситроен 
С-3 - бензин, се продават 
на тел. 0897/647-711. [5, 
5]
фиаТ пунТо с две вра-
ти се продава на тел. 
0887/114-252. [4, 2]
опЕл ВЕкТра - винетка и 
застраховка за 1 година, 
за 950 лева се продава 
на тел. 0888/935-082. [3, 
1]

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.

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, 9]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
услуги с бус, комби-
ниран багер и самосвал 
- тел. 0893/511-154. [22, 
5]
ТранспорТ с бус 
- справки на тел. 
0879/080-862. [4, 3]

ТЪрсЯ ДВаМа човека за 
25 април за Солун - Ка-
терини до Лариса - на 
автобусния билет. Тел. 
0878/40-83-83. [3, 1]

почиВки
ТЪрсЯ ЖЕна до 60 го-
дини за придружаване на 
жена за почивка в Турция 
през месец юни. Всяка 
си поема разходите! Тел. 
0882/364-606. [2, 1]

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

ДаВа заЕМ
крЕДиТ До 24 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 1]

НОВО: CD ПроГраМа „арКаниУМ“ за 42 
Вида ХоросКоПи и ораКУЛи. оГрани-
чЕни аВторсКи броЙКи с ПодаръК. 
инФо: https://arcanium.alle.bg, справки на 
тел. 0896/762-321. [15, 1]
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ЖОРО	ХАДЖИЕВ	-	тЕКСт	И	СНИМКИ

 на хубаво място е заселено Енчовци. там реката 
се е разливала и е оформила по-широко място в иначе 
тясната долина. При подравняване терена около църк-
вата се вижда, че наносната почва е премесена с мно-
го речни камъни, но навярно хората през годините са ги 
изчистили от дворовете си. това кръстовище е едно от 
възловите за Енчовци. оттук се тръгва нагоре за Горни 
и долни радковци.
В Енчовци през 2001 година е починал стефан Продев - 
писател, публицист и редактор.
В Енчовци е имало преселници от Еленско, а също и 
от тракия. от родовите изследвания на моите приятели 
от групата „Генеалогия на Плачковско и тревненско“ е 
установено, че всички от селото са от един род!
 Коментар на Teodora Ilieva: това е къщата на поп 
златю ангелов. Липите пред нея са засадени през 1913 

г. в чест на победата при одрин.По време на освобожде-
нието Енчовци е наброява-
ло 186 жители. за сравне-
ние, по това време Плач-
ковци е било 155. този 
факт показва, че въпреки 
разхлабения режим от 
страна на Високата порта 
по отношение на „раята“ 
и по-доброто местонахож-
дение на някои населени 
места, хората не са сме-
ели още да слязат масово 
към равнините. този страх 
явно се е подклаждал и от 
разбойническите нашест-
вия на кърджалийските 
банди из равнините.

Коментар на Ина Янкова: 
това е домът на чичо иван 
добрев. човекът, написал 
историята на Енчевци...

Явно след 9 септември 1944 г. жителите на Енчовци са 
имали надежда, че нещата ще тръгнат още по-добре, 
защото през 1946 г. населението е стигнало 273 човека. 
Местните хора разказват, че след национализацията на 
горите повечето са се разочаровали от новата власт и 
селото е започнало бързо да се обезлюдява. 30 години 
по-късно то е било вече с 2/3 по-малко.

чудесна къща в стил 1912 г. Към улицата навярно е има-
ло дюкян или кръчма. бившият кмет каза, че по някое 
време в Енчовци е имало 7 кръчми и 4 магазина.

 Голяма част от къщите 
в Енчовци са построени 
само върху каменна осно-
ва. изглежда в околността 
не е имало откъде да се 
добиват достатъчно плоски 
камъни за строеж поне на 
две носещи стени.
 Коментар на Иван 
Николов: сели са ръж! 
Пшеницата трудно дава-
ла в балкана достатъчно 
зърно за изхранването. 
нивите са били по билата 
на околните хълмове и не 
винаги се виждат отдолу!

обичам ги тия стари лози, обхванали къщите! Когато са 
разлистени и гроздето натежи, картинката наистина е 
прекрасна!

Много харесах тази къщичка, само да не беше 
прекалено веселият цвят на първия етаж!

Вероятно селото е имало вакъфски ста-
тут. През 1836 г. в Енчовци има 13 къщи. 
Един от най-известните и големи родове 
е родът дядови Кънчови. Кънчо Генев е 
бил заможен за времето си търговец на 
добитък (джелепин). според преданията е 
имал 800 овце и 800 декара звмя!
 Коментар на Teodora Ilieva: това е 
къщата на вуйчото на дан Колов - Георги 
Живков. тук дан Колов идва да се срещ-
не с роднините си след завръщането си 
от америка през 30-те години.
 Коментар на Борислав Петков: до-
колкото знам, Георги Живков е баща на 
моя прадядо Миньо, които е женен за 
прабаба ми дона и тя е първа или втора 
братовчедка с майката на дан Колов. 
роднинската връзка е доста далечна и 
мисля, че Георги няма нищо общо с дан 
Колов. израснал съм в тази къща с баба. 
Лятото се събирахме по 40-50 деца в Ен-
човци.

Църквата „св. Успение богородично“.
Коментар на Павлина Филипова: дядо ми и баба ми 
са се веничавали в нея и семейството им е дарило по-
лилей, така ми е казвал дядо ми.

Красива къща до църквата от 1934 г.

пîказват рîäîвите изñлеäваíия íа ãрупата 
„Геíеалîãия íа Плачкîвñкî и Тревíеíñкî"

Вñички îт Еíчîвци ñа îт еäиí рîä

 и тук е имало някакъв търговски обект. Мястото е 
възлово, с улици от двете страни! 
По време на преброяването през 1881 г. Енчовската 
община е била най-голяма в тревненската околия с 2705 
жители. след нея се нареждала общината бахрек (село 
бахреците) с 2660 жители.


