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• Bulgarian homes network •

	 На	 официална	 цере-
мония,	 проведена	 на	 28	
май	2019	 г.	в	Национална-
та	 галерия	 „Квадрат	 500“	
в	 София,	 директорите	 на	
Регионална	 библиотека	
„Априлов	 -	 Палаузов”	 Са-
вина	 Цонева	 и	 на	 Регио-
налния	исторически	музей	
в	Габрово		Красимира	Чо-
лакова	 получиха	 изключи-
телно	 признание	 от	 Ми-
нистерството	на	културата	
за	 дейността	 си	 като	 ръ-
ководители	на	съответните	
културни	институции,	както	
и	 за	 личните	 си	 постиже-
ния.	
	 Те	 бяха	 удостоени	 с	
почетен	знак	„Златен	век”	
–	 печат	 на	 Цар	 Симеон	
Велики	 -	 златен	 и	 грамо-
та	 за	 принос	 в	 развитие-
то	 и	 популяризирането	 на	

българската	 култура	 и	 по	
повод	 24	 май	 –	 Ден	 на	
българската	 просвета	 и	
култура	и	славянската	пис-
меност.	
	 Годишните	 награди	 на	
Министерството	 на	 кул-
турата	 бяха	 връчени	 от	
министър	 Боил	 Банов.	 На	
официалната	 церемония	
присъстваха	 началникът	
на	кабинета	на	министъра	
на	 културата	 Ваня	 Бед-
рова,	 зам.-министрите	 на	
културата	Амелия	Гешева	и	
Румен	Димитров,	доц.	Вен-
цислав	 Велев,	 директори	
на	дирекции	в	МК.
	 „За	мен	е	огромна	чест	
да	 споделя	 с	 изтъкнати	
дейци	 на	 културата	 и	 из-
куствата	същността	и	 тра-
дициите	 на	 24	 май,	 каза	
Боил	 Банов	 при	 връчване	

на	 наградите	 -	 Почитаме	
всички	 региони,	 почитаме	
и	малките	населени	места,	
следим	какво	се	случва	и	
за	 нас	 това	 е	 въпрос	 на	
чест.	 Гордеем	 се	 с	 тази	
политика.“
	 Савина	 Цонева	 благо-
дари	за	отличието	и	каза,	
че	 е	 щастлива	 да	 види	
Габровската	 библиотека	
сред	 първите	 в	 страна-
та	 -	 съвременен	 модерен	
информационен	 център,	
който	 предлага	 на	 свои-
те	 потребители	 достъп	 до	
достиженията	 на	 светов-
ната	литература	и	култура,	
електронна	 информация,	
възможности	за	самообра-
зование	 и	 социални	 кон-
такти,	 място	 за	 срещи	 с	
книгата	и	духовно	общува-
не.	

	 Голямото	признание	на	
Министерството	 на	 култу-
рата	 Красимира	 Чолакова	
приема	 като	 признание	
за	 136-годишната	 история	
на	 габровския	музей	и	 за	
екипа,	 с	 който	 работи	 и	
благодари	 на	 Дирекция	
“Културно	 наследство,	 му-
зеи	 и	 изобразителни	 из-
куства”	при	МК	и	Община	
Габрово	за	подкрепата.
	 Престижните	 награди	
са	 персонални,	 номинаци-
ите	 се	 правят	 от	 съответ-
ните	 съсловни	 организа-
ции	 и	 сродни	 институции	
и	 са	 подкрепени	 от	 от-
дел	 „Регионални	 дейнос-
ти“,	 отдел	 „Библиотеки	 и	
литературно	 наследство“	
и	 Дирекция	 “Културно	 на-
следство,	музеи	и	изобра-
зителни	изкуства”.

Савèíа Öîíева è Краñèмèра Чîлакîва ñ вèñîкè 
îтлèчèя íа Мèíèñтерñтвîтî íа културата 

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Харесват ли Ви обно-
вените училища в Габро-
во?
	 -	 Да,	 разибира	 се.	
Освен	 реновираните	 и	
топлоизолирани	 сгради,	
особено	 ме	 впечатли	 ин-
терактивното	 оборудване,	
интерактивните	дъски.	
	 А	също	така	-	и	подхо-
дът	 към	 по-малките	 деца,	
да	 се	 обучават	 под	 фор-
мата	 на	 игра,	 а	 не	 чрез	
стандартните,	 конвенцио-
нални	 методи	 и	 само	 по	

учебниците.	
	 Надявам	се,	през	след-
ващите	 години	 цялостно	
да	 успеем	 да	 оборудваме	
училищата	 именно	 с	 та-
кива	 методи	 на	 обучение,	
със	 съвременна	 техника.	
Само	 така	 можем	 да	 за-
държим	 вниманието	 на	
децата,	 да	 ги	 насочим	 по	
пътя	на	знанието.
   - Община Габрово добре 
ли е похарчила европей-
ските средства за образо-
вателната инфраструкту-
ра според вас?

продължава на стр. 2

Зам.-мèíèñтър Деíèца Нèкîлîва: “Наä 
1 млрä. лв. ñа èíвеñтèраíè в îáíîвяваíе 
íа äетñкè ãраäèíè è учèлèща в ñтраíата”

 Зам.-министърът 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството и ръководител 
на Управляващия орган 
на ОП „Региони в рас-
теж“ Деница Николо-
ва, която откри две 
реновирани училища в 
Габрово, коментира ка-
чеството на тяхното 
обновяване, вложените 
в Габрово европейски 
средства, процеса на 
обновяване на училища-
та и детските заведе-
ния в страната.

Петко Хинов, писател и преводач: 

„Бълãарñкîтî Възражäаíе 
запîчва ñъñ ñлîвîтî”
	 Срещата	 с	Петко	Хинов,	 поет,	 писател,	 преводач,	 учител	
на	тема	„Българският	език	-	светлина	и	душа	на	нашия	народ”	
в	Регионална	библиотека	„Априлов-Палаузов”	събуди	основа-
телен	интерес.	Идеята	за	гостуването	на	Хинов	в	Габрово	е	на	
Димка	Господинова	от	вестник	„100	вести”.
	 „В	словото	народът	скътва	всичко	от	своя	духовен	живот.	
Словото	е	квинтестенция,	най-главното	на	човешката	душа.	То	
ни	прави	хора.	Чрез	него	се	пречистваме	и	опознаваме	по-до-
бре	себе	си”,	допълва		писателят.		Темата	му	е	разработка	за	
студентите	-		българисти	в	СУ	„Св.	Климент	Охридски”.	Негов	
любим	писател	е	Тодор	Влайков,	„велик	българин	на	българ-
ската	словесност”.                  интервю с Петко Хинов  стр. 2
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ПОКАНА

За	участие	в	обществено	обсъждане	на	проект:
„ЕМО „Етър” – музей за креативен културен туризъм”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във	връзка	с	подготовката	на	проектно	предложение	на	Община	Габрово
	и	ЕМО	„Етър”	с	комбинирано	финансиране	чрез	безвъзмездна	финансова	
помощ	и	финансови	инструменти,	в	рамките	на	Оперативна	програма	
„Региони	в	растеж“	2014-2020	г.;	Приоритетна	ос	6:	„Регионален	туризъм“;	

Инвестиционен	приоритет:	„Съхраняване,	опазване,	популяризиране	и	разви-
тие	на	природното	и	културното	наследство“	Процедура	BG16RFOP001-6.002	

„Развитие	на	туристически	атракции”,	

ВИ КАНИМ 
 да	вземете	участие	в	обществено	обсъждане	на	проектно	предложение:	
„ЕМО	„Етър”	–	музей	за	креативен	културен	туризъм”,	което	ще	се	проведе	
на	03 юни 2019 г. в Ритуална зала на Община Габрово, от 17:30 часа. 
	 Основната	цел	на	процедурата	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финан-
сова	помощ	е	да	подкрепи	развитието	на	конкурентоспособни	туристически	
атракции,	 които	 допринасят	 за	 диверсификация	 на	 туристическия	 продукт,	
намаляване	на	 териториалната	концентрация	и	по-равномерно	разпределе-
ние	на	ползите	от	туризма.

	 КОНКРЕТНИ	ЦЕлИ: . Да	се	развият	конкурентоспособни	недвижими	културни	ценности	със	
„световно	значение“	–	вписани	в	списъка	на	културното	наследство	на	ЮНЕ-
СКО	и	„национално	значение“,	вкл.	археологически	резервати,	съгласно	чл.	
50,	ал.	1,	т.	1	и	2	от	Закона	за	културното	наследство,	независимо	от	прос-
транствената	им	структура	и	териториален	обхват,	чрез	превръщането	им	в	
туристически	атракции,	способни	да	привлекат	значителен	брой	посетители; . Да	се	подкрепят	недвижими	културни	ценности	с	категория	„световно	
значение“	или	„национално	значение“,	притежаващи	значителен	туристически	
потенциал.
	 На	 срещата	 ще	 присъстват	 консултанта	 по	 проекта,	 представители	 на	
ЕМО	„Етър“	и	Община	Габрово,	както	и	представители	на	различни	заинтере-
совани	страни.

ОБЩИНА	 ГАБРОВО

Прè малкèте 
äалекîèзтîчíè ãèãаíтè 
Õîíкîíã è Макаî ñ 
Геîрãè Треíäафèлîв8



2 30 май 2019 г.

ОБЯВА зА УчАСТИЕ В ТъРГ
 Технически университет - Габрово, гр. Габро-
во,	 ул.	 „Хаджи	Димитър“	№	 4,	 на	 основание	 чл.	 32,	
ал.	 1	 и	 чл.	 33,	 ал.	 1,	 т.	 1	 от	 ЗВО,	 Заповед	№	З-01-
267/28.05.2019	г.	на	Ректора	на	ТУ	-	Габрово	(съгласно	
Заповед	 №	 З-01-260/22.05.2019	 г.	 на	 Ректора	 на	 ТУ	
-	Габрово),	чл.	30,	във	връзка	с	чл.	19,	ал.	1	от	ЗДС	и	
чл.	13,	ал.	2	от	ППЗДС,	обявява	търг	с	тайно	наддава-
не	за	отдаване	под	наем	за	срок	от	5	(пет)	години	на	
движима	вещ	–	частна	държавна	собственост,	вклю-
чена	 в	 материалните	 активи	 на	ТУ	 -	 Габрово,	 пред-
ставляваща	ски	влек,	находящ	се	в	ски	база	„Узана”,	
землище	Топлеш,	местност	Узана,	община	Габрово.
	 Началната	тръжна	цена	в	размер	на	64,80	лв.	за	
активния	сезон	(декември	-	март)	и	32,40	лв.	за	неак-
тивния	сезон	(април	-	ноември)	без	ДДС.	
	 Търгът	ще	се	проведе	на	02.07.2019	г.	от	10.00	часа	
в	 Заседателната	 зала	 на	 сграда	 „Ректорат”	 на	ТУ	 -	
Габрово.
	 Условията	на	търга	са	обявени	на	интернет	стра-
ницата	на	ТУ	-	Габрово		-	www.tugab.bg.
	 Оглед	може	да	се	извърши	до	01.07.2019	г.	(вклю-
чително)	от	09.00	-	12.00	ч.	и	от	13.00	-	16.00	ч.	
	 Тръжните	документи	се	подават	в	Деловодството	
на	ТУ	-	Габрово	до	17:00	часа	на	01.07.2019	г.

 Пî äейñтвèтелеí ñлучай
ТрАйЧо йорДАНоВ

	 Стареенето	 на	 човека	 като	 биологичен	 процес	 е	 налице	 от	
неговото	съществуване	на	Земята,	а	като	социално	явление	въз-
никва	на	определен	етап	от	развитието	на	обществото.	Този	про-
цес,	който	неизбежно	и	закономерно	протича	с	времето,	започва	
дълго	преди	старостта	и	във	всички	случаи	води	към	намаляване	
на	 приспособителните	 възможности	 на	 организма.	 Стареенето	 е	
резултат	 на	 ограничаване	 на	 механизмите	 на	 саморегулация	 и	
снижаване	на	техните	потенциални	възможности.	Но	има	възмож-
ност	и	за	известни	приспособителни	механизми.	
	 Преди	10	дни	ми	се	наложи	спешно	да	постоя	на	лечение	в	
инфекциозно	отделение	на	местната	болница.	И	двете	ми	диагнози	
бяха	най-сериозни	и	изискваха	спешно	решение	на	жизнения	ми	
проблем.	И	тук	става	революцията	за	моята	съдба.
	 Д-р	 Райкова,	 д-р	 Колев,	 д-р	Паралчева	 с	 изключителна	 про-
фесионална	 ефективност,	 при	 изключително	 трудни	 условия,	 с	
виртуална	разпознаваемост	и	проблемност	решиха	жизнения	ми	
проблем.	Голяма	е	заслугата	и	на	сестрите	и	санитарките,	които	
показаха	голяма	воля	и	сила	при	моето	укротяване.	
	 Благодаря	на	целия	колектив	на	отделението	за	отличните	кон-
тролни	резултати	след	лечението!
	 Благодаря	този	път	от	сърце	и	нека	бъдат	поощрени	и	в	бъде-
щата	си	високохуманна	дейност	и	ефективност	и	практично	лече-
ние.
	 Препоръка:
	 В	медицината	мероприятията	се	играят	на	една	авансцена,	на	
която	се	играят	различни	криминални	пиеси	и	никой	не	знае	коя	
как	ще	завърши.	Затова	ни	е	необходим	по-чест	контакт	с	медици-
те.
	 Животът	е	борба.	Природата	е	надарила	организма	на	човека	
с	мощни	защитни	сили,	с	поразителна	способност	да	се	съпроти-
влява	на	всички	фактори,	 причиняващи	болест.	Но	след	 като	се	
родим	и	преминем	младостта	и	зрелостта,	ние	неизбежно	започ-
ваме	да	стареем	и	да	се	приближаваме	към	финала.

О Б Я В Л Е Н И Е
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “СЕВЕРЕН цЕНТРАЛЕН РЕГИОН

 НА “БъЛГАРСКИ ПОщИ” ЕАД, 
на	основание	чл.	15,	ал.	2	от	Правилника	за	реда	за	упражняване	
правата	на	държавата	в	търговските	дружества	с	държавно	участие	
в	капитала	(ПРУПДТДДУК)	и	Заповед	№	РД-06-568/28.05.2019	г.	

на	Директора	на	РУ	”СЦР”	на	“БП”	ЕАД,	обявява	търг	
с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	обекти:	 

 Обект 1: „Площ	от	2	кв.	м,	находяща	се	във	фоайето	на	първия	
етаж	 в	 сградата	 на	 ПС	 Габрово,	 бул.	 “Васил	Априлов“	 №52,	 ОПС	
Габрово
 Обект 2:	„Площ	от	2	кв.	м,	находяща	се	във	фоайето	на	първия	
етаж	 в	 сградата	 на	ПС	Севлиево-Ц,	 ул.	 “Асен	 Златаров“	№3,	ОПС	
Габрово		
	 НАЧАлНАТА	ТРъЖНА	МЕСЕЧНА	НАЕМНА	ЦЕНА:
 за  обект 1: „Площ	от	2	кв.	м,	находяща	се	във	фоайето	на	пър-
вия	етаж	в	сградата	на	ПС	Габрово,		бул.	“Васил	Априлов“	№52,	ОПС	
Габрово	в	размер	на	90,00		(деветдесет)	лв.	без	ДДС.
 за обект 2: „Площ	от	2	кв.	м,	находяща	се	във	фоайето	на	първия	
етаж	 в	 сградата	 на	 ПС	 Севлиево-Ц,	 ул.“Асен	 Златаров“	 №3,	 ОПС	
Габрово	в	размер	на	90,00		(деветдесет)	лв.	без	ДДС.
 ТъРГът	ще	се	проведе	на	14-ия	(четиринадесетия)	ден,	следващ	
датата	на	публикуване	на	обявлението	за	провеждане	на	търга,	от	
13,00	ч.		в	РУ	“СЦР“	на	“БП“	ЕАД,	ул.	”Хан	Крум”№3,	гр.	Плевен.	
Размер	на	депозита	за	участие	в	търга	-	парична	вноска	в	размер	на	
50	на	сто	от	началната	тръжна	наемна	цена	за	обекта.
 ЦЕНА	 на	 тръжната	 документация	 	 -	 50	 (петдесет)	 лв.	 без	ДДС.	
Същата	се	заплаща	в	касата	на	ОПС	Габрово,	бул.“В.Априлов“	№52	
преди	получаване	на	документацията.
 ЗАяВлЕНИя	за	участие	в	търга	се	подават	в	гр.	Габово,	бул.	“В.	
Априлов“	№52	в	срок	до	 11,00	 ч.	 на	 12-ия	 (дванадесетия)	 ден	след	
датата	на	публикуване	на	обявлението	за	провеждане	на	търга.
	 В	случай,	че	на	търга	не	се	яви	кандидат,	същият	ще	се	проведе	
повторно	на	7-ия	(седмия)	ден	след	датата	на	първоначалния	търг,	от	
13,00	ч.,	при	условията	на	първоначалния	търг.
 за контакти: 064/805 204 – Мая Василева

	 Това	 е	 Митко.	Той	 е	 изключителен	 баща,	 любящ	
съпруг	и	всеотдаен	дядо.	Единствената	му	мечта	е	да	
бъде	здрав,	за	да	види	внука	си	как	расте!
	 През	2017	г.	е	диагностициран	с	рак	на	сливицата.	
Проведена	е	лъчетерапия,	но	през	2018	се	оказва,	че	
туморът	е	авансирал	и	започва	да	изпитва	затрудне-
ние	с	храненето	и	с	дишането,	а	впоследствие	започ-
ват	да	се	появяват	и	много	други	усложнения.
	 През	2018		е	назначена	химиотерапия,	Митко	по-
лучава	много	сериозни	странични	ефекти	вследствие	
на	които,	 тя	е	прекратена	с	обяснението,	 че	повече	
нищо	не	може	да	се	направи.	
	 Въпреки	категоричното	мнeние	на	нашите	специа-
листи,	лъч	светлина	има!	В	Турция	дават	надежда	на	
Митко	да	сбъдне	своята	мечта	и	да	види,	как	внукът	
му	пораства!
	 До	момента	лечението	възлиза	на	80	000	лв,	които	
семейството	 е	 успяло	 да	 подсигури	 чрез	 кредити	 и	
ипотеки.	 За	 да	 продължи	 лечението	 си	 в	 Истанбул,	
Митко	се	нуждае	от	вашата	помощ!	За	всеки	готов	да	
помогне	на	нашия	Баща,	Дядо	и	Приятел:

Fibank - клон Габрово
Титуляр: Димитър Хараламбиев чакъров
IBAN: BG15FINV91501016203575

BIC:	FINVBGSF
 Благодарни	 сме	 на	 всеки,	 който	 даде	 Шанс	 на	
Митко!	

- Г- н Хинов, какво е 
словото за вас? 

-	Словото	е	една	много	
хубава,	прекрасна	славян-
ска	дума.	Ако	си	спомним	
Черноризец	Храбър,	какво	
пише	 в	 своето	 съчинение	
„За	буквите”„	Прежде	оубо	
словене	 не	 имеахон	 къ-
нигь…”	 (Преди	 славяните	
нямаха	 книги).	 За	 мен	 е	
една	много	приятна	асоци-
ация	 на	 славянството	 със	
словото.	Така,	 че	 словото	
е	 в	 основата	 на	 нашата	
българска	 цивилизация.	 А	
от	гледна	точка	на	вярата,	
това	 е	 онази	 сила,	 която	
ни	 прави	 човеци.	 Отлича-
ва	ни	от	животните.	

- От кога сте свързани 
със словото?

-	От	самото	ранно	дет-
ство.	Едно	от	нещата,	кои-
то	винаги	са	ме	впечатля-
вали	това	са	били	думите.	
Това	 са	 книгите,	 живата	
българска	 реч,	 диалектът	
на	 нашия	 роден	 край,	 пе-
сните	 които	 съм	 чувал	 от	
моите	дядо	и	баба.	Всичко	
това	 се	 е	 напластявало	 в	

душата	ми	и	е	оцветявало	
с	едни	много	красиви	баг-
ри	 целият	 ми	 живот	 -	 от	
детството	до	сега.

- От първите българи 
ли сте, дръзнал да навле-
зят в необятния свят на 
китайския език?

-	Не	бих	казал,	че	съм	
от	първите	българи,	защо-
то	китайската	специалност	
в	България	е	 горе-долу	от	
нашите	 отношения	 с	 Ки-
тай,	 което	 фактически	 за-
почва	от	1949	г.	От	първия	
випуск	 съм	 на	 официално	
приети	 студенти	 в	 специ-
алността	 -	 китайска	фило-
логия,	 основана	 в	 1991	 г.	
Започнах	 да	 уча	 сам	 от	
1988	 г.	 поради	 любов	 към	
езика.	

- Паралелно в Софий-
ския университет учите и 
румънска филология. 

-	Бях	записал	и	 „бого-
словие”,	 но	 ми	 се	 стори	
много	тежко	за	изучаване	
като	 втора	 специалност.	
Румънският	 език	 ми	 харе-
са	от	самото	начало	,	кой-
то	 има	 много	 родствени	

връзки	с	българския	език.	
Звучи	някак	много	мило	и	
родно.	 Когато	 човек	 чете	
народни	 приказки	 на	 ру-
мънски,	там	също	има	из-
раза	 „коч	 коджами	 ти”…	
наш	балкански	език.

- А многоликата ки-
тайска култура? 

-	 В	 самото	 начало	 ме	
привлече	 китайската	 пис-
меност,	 йероглифите.	Тази	
област	на	 китайската	нау-
ка	беше	тази,	в	която	най-
много	се	задълбочавам.	

Йероглифите	 за	 раз-

лика	 от	
буквите	
се	 тру-
пат	с	те-
чение	 на	
вековете.	
Н я к о и	
и з л и з а т	
от	 употре-
ба,	 но	 си	
оставят	 в	
речниците.	
Ако	 подхо-
дим	 чисто	
с т а т и с т и -
чески	 -	 има	

над	 80	 хиляди	 йероглифа.	
Сред	 тях	 има	 различни,	
които	 са	 дублетни	форми.	
Тези,	които	са	достатъчни	
за	един	образован	читател	
в	Китай	да	чете	художест-
вена	 литература,	 са	 пет	
хиляди.	 За	 обикновения	
китаец,	да	живее,	да	чете	
вестниците	 и	 рекламите	
1	500	-	2	000	йероглифа	са	
напълно	достатъчни.

- Вие с колко йерог-
лифа боравите?

-	Никога	не	съм	си	 ги	
изчислявал.	 Едни	 се	 сме-
нят,	забравят	се,	други	се	
научават.	 Зависи	 конкрет-
но	 с	 какъв	 текст	 работи	

човек.	

- Изкуство ли са йе-
роглифите?

-	 Краснописът	 им	 е	
калиграфия.	 Това	 са	 ед-
новременно	части	от	сло-
весността	и	от	живописта.	
Това	 е	 изкуство	 между	
живопис	 и	 словесност.	
Всъщност	 това	 е	 третият	
елемент	на	китайската	жи-
вопис.	В	повечето	картини	
има	 калиграфски	 стихо-
ве…	 Един	 източен	 човек	
възприема	 света	 по	 един	
много	 по-мистичен	 начин,	
отколкото	 западният	 чо-
век,	 който	 е	много	 по-ра-
ционален.	

- С какво ви привлече 
Изтока?

-	С	детски	неща	
като	 филма	
„Шогун”,	 „Шао	
лин”…	 Такива	
неща.

- А мона-
шеството?
-	 Още	 през	

1989	 г.	 усетих	
пред	 каква	 без-
дна	 стои	 Бълга-
рия.	 И	 първите	
години	 на	 т.нар.	
„Преход”	бяха	мно-
го	 тежки	 като	 ду-
ховно	 изживяване.	
Чувствах	 се	 като	
чужденец	 в	 Роди-
ната	 си.	 Гледах	 как	
се	 отхвърля	 нейната	
традиционна	култура,	

как	 се	 режат	 корените.	
Как	 се	 разбиват	 връзките	
с	 миналото.	 Това,	 което	
дори	 през	 социалистиче-
ско	време	го	нямаше	-	мо-
делирано	 от	 идеологията.	
Нямаше	 такова	 нахвърля-
не	 срещу	 корените.	 Това	
ме	 отблъсна	 от	 света	 из-
общо…

От	 1994	 до	 2010	 г.	 с	
дълго	изпитване	бях	с	мо-
нашеството	 -	 православ-
ното.	Накрая	не	издържах	
изпита	и	се	върнах	в	пър-
ви	 клас…	Нашето	 източно	
православие	е	свързано	с	
аскетиката…

Източният	 мистицизъм	
е	свързан	с	един	рациона-
лизъм.	 Много	 хладен.	 Бих	
казал	 антидушевен.	 Спе-
циално	в	будизма	-	душата	
не	 съществува.	 Има	 мис-
тична	 математика,	 която	
не	 мога	 да	 приема.	 Няма	
любов.

- Има една хубава 
дума – язык? 

-	 Наистина	 и	 на	 цър-
ковно-славянски	и	на	ста-
робългарски	 тя	 означава	
народ,	за	което	става	дума	
в	 нашата	 лекция.	 Стари-
те	 езици	 имат	 вътрешно	
слово.	 Пътят	 на	 словото	
е	 в	 българската	 история.	
Не	 случайно	 Българското	
възраждане	 започва	 със	
словото.

Вела ЛазароВа

Петкî Õèíîв„Бълãарñкîтî Възражäаíе запîчва ñъñ ñлîвîтî”
продължава от стр. 1

 Петко Хинов е завършил китайска филология, първа 
специалност и румънска филология, втора специалност  в 
СУ. Пише стихове, разкази, статии. Превежда от английски, 
руски, китайски и църковно-славянски на български език, как-
то и от български на английски, руски, китайски.
 В Севлиево той вече е имал срещи по темата за словото 
в клубове „Оцеляване чрез четене” и „Споделено четене”.

	 -	 Смятам,	 че	 всички	
инвестиции	 в	 Габрово	 са	
изключително	 добре	 пре-
мерени,	 преценени	 и	 це-
лесъобразни.	 Стойността	
на	резултатите,	поне	в	ин-
вестициите	 в	 училищата,	
можем	 да	 ги	 измерим	 и	
през	 усмивките	 на	 децата	
и	техните	родители.
    - Вероятно знаете, че и 
другите училища и детски 
градини в Габрово са об-
новени?
	 	 	 	 -	 Да,	 така	 е.	 В	 го-
ляма	 степен	 общинските	
училища	и	детски	 градини		
в	 Габрово	 са	 реновира-
ни	в	европейски	средства.	
Има	 и	 едно	 професионал-
но	 училище	 по	 електро-
техника	 също	 е	 обновено,	
но	 то	 е	 държавно.	 Когато	
има	 едни	 обновени	 учи-
лища,	 се	 променя	 целия	
облик	 на	 града,	 край	 тях	
са	 санираните	 блокове,	
парковете.	Всичко	това	се	
постига	само	с	една	Опе-
ративна	 програма	 и	 тя	 е	

“Региони	в	растеж”.
    - Предполагам, че об-
новяване на училища има 
в цялата страна?
	 -	 Над	 1	 млрд.	 лв.	 са	
средствата	 за	 обновява-
не	 сградния	 фонд	 на	 дет-
ски	 градини	 и	 училища	 в	
страната,	за	нови	пособия	
и	 технологии.	 Училищата	
с	 цялостно	 обновяване	 в	
рамките	на	два	програмни	
периода	са	вече	над	1000,	
още	толкова	са	и	детските	
градини.	 За	 да	 получават	
децата	 по-качествен	 дос-
тъп	за	образование.
  - В Габрово са реали-
зирани немалко средства 
по ОП “Региони в рас-
теж”, нали?
		-	Да,	по	европейско	фи-
нансиране	 в	 Габрово	 са	
предвидени	44	млн.	лв.	до	
2020	година	за	обновяване	
на	градската	среда,	парко-
ви	пространства,	училища,	
градския	 транспорт,	 къде-
то	инвестициите	са	над	13	
млн.	 лв.	 Има	 също	 така	

инвестиции	в	социална	ин-
фраструктура,	 инвестиции	
насочени	за	по-добра	гри-
жа	 за	 възрастните	 и	 за	
децата	в	риск.	Търсим	въз-
можност	 за	 подобряване	
на	културната	инфраструк-
тура	в	Дома	на	културата.
	 Има	 инвестиции	 в	
здравната	инфраструктура,	
предстои	да	бъде	обновен	
центърът	за	спешна	меди-
цинска	 помощ	 в	 Габрово	
с	 ремонт	 и	 ново	 оборуд-
ване.	 Министерството	 на	
здравеопазването	 реали-
зира	 проект	 за	 163	 млн.	
лв.,	 в	 рамките	 на	 който	
всички	 спешни	 медицин-
ски	 центрове	 на	 терито-
рията	 на	 страната	 се	 об-
новяват.	 Очакванията	 са	
в	 рамките	 на	 следващата	
година	да	бъдат	изпълнени	
по-голямата	 част	 от	 тези	
инвестиции.
	 И	в	следващите	години	
наш	 основен	 приоритет	 е	
да	бъдем	близо	до	жители-
те	с	европейски	средства.	

Ще	даваме	възможност	за	
все	 повече	 инвестиции	 в	
градовете	 за	 да	 променя-
ме	 техния	 облик,	 начина	
на	 живот	 на	 хората,	 да	
повишаваме	стандарта.
 - Какво става с на-
ционалната програма за 
саниране на жилищните 
блокове?
						-	В	Оперативна	про-
грама	 “Региони	 в	 растеж”	
има	 немалък	 ресурс	 за	
обновяване	 на	 многофа-
милни	жилищни	сгради.	На	
територията	 на	 39	 големи	
града	 и	 28	 по-малки	 на-
селени	 места	 обновява-
ме	 жилища,	 които	 са	 със	
сграден	 фонд	 до	 35	 се-
мейства.	 Немалко	 сгради	
са	 обновени	 или	 търсят	
обновяване	 в	 рамките	 на	
европейско	 финансиране.	
Финансирането	е	100	про-
цента.	 Там	 няма	 промяна	
на	условията	за	кандидат-
стване	-	то	става	чрез	Об-
щините,	те	избират	сгради-
те	 по	 съответни	 критерии	

и	 получават	 финансиране	
от	 Оперативната	 програ-
ма.
	 	 	Тъй	 като	 ресурсът	 все	
пак	е	ограничен,	очаквани-
ята	ни	са,	че	Национална-
та	 програма	 за	 енергийна	
ефективност	 ще	 претър-
пи	 промяна	 по	 начина	 на	
финансиране,	 но	 ще	 бъ-
дат	 осигурени	 допълващи	
средства	през	следващата	
година,	 с	 които	 да	 обно-
вим	все	по-голяма	част	от	
сградите	 на	 територията	
на	страната.	
	 В	 момента	 са	 обно-
вени	 2025	 сгради,	 те	 са	
получили	 финансиране	 и	
предстоят	 да	 бъдат	 фина-
лизирани	до	края	на	тази	
година.	Има	вече	над	7000	
сдружения	 на	 собствени-
ците,	които	имат	пълна	го-
товност	 за	 получаване	 на	
финансиране.	 Надявам	 се	
през	 следващите	 месеци	
да	 бъде	 оповестен	 моде-
лът	как	ще	продължи	тази	
програма.

Зам.-мèíèñтър Деíèца Нèкîлîва: “Наä 1 млрä. лв. ñа èíвеñтèраíè 
в îáíîвяваíе íа äетñкè ãраäèíè è учèлèща в ñтраíата”



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 30 май 2019 г., година XV, брой 21 (3234)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

29 с	 Св.	 Александър,	 патр.	 Александрий-
ски.	Мчца	Теодосия	девица	(Отдание	на	Пре-
половение)	(Тип.	с.	467)
30 ч	 Преп.	Исакий	Далматски.	Св.	Емилия
31 п	 Св.	ап.	Ермий.	Св.	мчк	Ермей
1 с	 Св.	 мчк	 Юстин	 Философ.	 Св.	 мчци	
Юстин	 и	 дружината	 му.	Мчк	 Неон	 (Отдание	
на	Неделя	на	Самарянката)	(Тип.	с.	468)
2 н U	 6	 Неделя	 след	 Пасха	 на	 Слепия.	
Св.	Никифор	изповедник,	патр.	Цариградски.	
Прпмчк	Еразъм	Охридски.	Гл.	5,	утр.	ев.	8,	ап.	
Деян.	16:16-34	(с.	42),	лит.	ев.	Ин	9:1-38	(Тип.	
с.	468)
3 п	 Св.	 мчк.	 лукилиан.	 Св.	 Маркелин.	
Преп.	Атанасий	Чудотворец				
4 в	 Св.	 Митрофан,	 патр.	 Цариградски	
(Отдание	на	Неделя	на	Слепия)	(Тип.	с.	469)
5 с	 Св.	 свщмчк	 Доротей,	 еп.	 Тирски.	
Преп.	 Петър	 Корицки	 (Отдание	 на	 Пасха)	
(Тип.	с.	470)
 6 ч U	Възнесение	Господне	
															(Спасовден)	(Тип.	с.	471)

29 май - 6 юни

ДВЕрИ НА ПрАВоСЛАВИЕТо

	 Две	 години	 след	 края	
на	първия	етап	на	рестав-
рацията	 на	 Светия	 гроб	
Господен,	 под	 техническо-
то	 ръководство	 на	 Поли-
техническия	 университет	
в	 Мечово,	 християнските	
общности	 в	 Светите	 земи	
подписаха	 договор	 за	 за-
вършване	 на	 дейностите	
по	 консервация	 и	 рестав-
рация	 на	 св.	 Кувуклий	 и	
Ротондата	 около	 Светия	
гроб.	 В	 понеделник,	 27	
май,	 във	 францисканския	
манастир	се	проведе	сре-
ща	 на	 Йерусалимския	 па-
триарх	 Теофил,	 ръководи-
теля	 на	 францисканците	
о.	 Франциск	 Патон	 и	 Ар-
менския	 патриарх	Нурхан,	
които	 подписаха	 договор	
за	 реставрационните	 дей-
ности.
	 Патр.	 Теофил	 заяви:	
„Голямо	 благословение	 е	
да	бъдем	тук,	на	това	тол-

кова	специално	място,	тъй	
като	 предстои	 да	 подпи-
шем	 този	 договор,	 което	
ще	 потвърди	 инициатива-
та,	 подета	 преди	 няколко	
години	 за	 реставрацията	
на	 св.	 Кувуклий	 и	 Гро-
ба	 Господен.	 Този	 ден	 е	
важен	 не	 само	 за	 нас	 и	
нашите	 общности,	 които	
сме	 отговорни	 за	 опаз-
ването	 на	 Светите	 земи,	
но	 и	 за	 целия	 свещен	
Град	на	Йерусалим,	защо-
то	днес	всички	осъзнават	
и	признават,	че	ако	Йеру-
салим	 пази	 своя	 христи-
янски	 характер,	 то	 това	
се	 дължи	 и	 на	 нас.	 Сле-
дователно	 нашата	 мисия	
е	 много	 важна,	 не	 само	
в	 религиозен	 план,	 но	 и	
от	дипломатическа	гледна	
точка,	 и	 неминуемо	 –	 от	
политическа“.
	 „Ние,	 главите	на	хрис-
тиянските	общности,	които	
сме	 отговорни	 за	 status	
quo	в	Храма	на	Господне-

то	 Възкресение,	 с	 голяма	
радост	 и	 удовлетворение	
известяваме	 нашата	 до-
говореност	 да	 започнем	
дело	 за	 въстановяването	
на	основите	на	Всесветия	
гроб	 и	 на	 ротондата	 на	
Храма	на	Възкресението.
	 Тази	 дейност	 започва	
веднага	след	успешния	за-
вършек	 на	 възстановява-
нето	на	самия	Кувуклий.	Тя	
е	знак	и	потвърждение	за	
постоянния	ангажимент	на	
християнските	 общности	
за	 запазването	 и	 възста-
новяването	на	това	свеще-
но	място,	което	безмълвно	
и	 с	 простота	 проповядва	
самата	същност	на	нашата	
вяра.

	 Дейността	 ще	 бъде	
осъществена	на	два	етапа,	
като	 първият	 предвижда	
проучване	 на	 състояние-
то	на	основите	на	Светия	
гроб	 Господен,	 а	 втората	
фаза	е	самото	възстановя-
ване	на	основите,	както	и	
на	тротоара	на	храма.
	 Два	 италиански	 науч-
ни	 института	 с	 най-висо-
ка	 квалификация	 ще	 осъ-
ществят	проучването	и	ще	
изпълнят	 дейностите	 по	
реконструкцията,	 под	 над-
зора	 на	 смесена	 комисия	
на	трите	общности.
	 Молим	 Всесилния	 Бог	
да	 благослови	 това	 начи-
нание	 и	 да	 увенчае	 с	 ус-
пех	делото	ни“.

ДоЦ. Д-р ИВо ЯНЕВ
ДВЕрИ НА ПрАВоСЛАВИЕТо

	 Катедра	 „Практическо	
богословие“	към	Богослов-
ския	 факултет	 на	 СУ	 „Св.	
Климент	Охридски“,	магис-
търска	 програма	 „Църков-
но	 социално	 дело“	 и	 Из-
точно-църковния	 институт	
в	гр.	Регенсбург	(Германия)	
организират	 междунаро-
ден	теоретико-практически	
семинар	на	тема:	„Христи-
янското	милосърдие	и	цър-
ковно-социалната	 дейност	
днес	 –	 предизвикателства	
и	 перспективи“.	Събитието	
се	осъществява	в	рамките	

на	 научен	 проект	 „Свиде-
телство,	 служение	 и	 бо-
гослужение	 на	 Църквата“	
към	 Фонд	 научни	 изслед-
вания.
	 Семинарът	ще	 се	 про-
веде	 в	 Богословския	 фа-
култет	 	 на	 3	 и	 4	 юни	 от	
10	 ч.	 в	 Зала	 8	 на	 тре-
тия	 етаж.	 Ще	 бъдат	 из-
несени	 следните	 доклади:	
проф.	 дпн	 Албена	 Чавда-
рова	 –	 „Църковно-социал-
ната	 дейност	 (историче-
ски	 аспекти)“,	 проф.	 д-р	
Дитмар	 Шон	 –	 „Църков-
но-социалната	 дейност	
днес	 –	 предизвикателства	
и	 перспективи“,	 доц.	 д-р	

Иво	 янев	 –	 „Пастирското	
служение	 при	 палиатив-
ната	 грижа“,	 д-р	 Кристоф	
Зайдел	 –	 „Душегрижието	
в	болниците	–	същност	на	
душегрижието	в	болниците	

и	хосписите;	кли-
нично	 образова-
ние	 по	 душегри-
жие“,	д-р	Сабине	
Холцшу	 –	 „При-
дружителят	 при	
травми“,	 Конрад	
Кет	–	„Добровол-
ците	 и	 тяхната	
подкрепа	 в	 	 ра-
ботата	 с	 хората	
с	 увреждания“,	
докт.	 Александър	
Христов	 –	 „Цър-

ковно-социални	 дейности	
по	българските	 земи	през	
Х-XI	в.“.
	 Инициатор	 на	 семина-
ра	 е	 проф.	 д-р	 Божидар	

Андонов,	 който	 е	 член	 на	
Научния	 съвет	 на	 прес-
тижното	 сдружение	 „Ordo	
socialis“	 със	 седелище	 гр.	
Кьолн	(Германия).	Сдруже-
нието	 има	 за	 цел	 да	 на-
сърчава	 изследването	 на	
християнското	 социално	
учение.	Мандатът	на	член-
ство	в	този	съвет	е	за	пет	
години.	 По	 инициатива	 на	
проф.	 Андонов	 вече	 бяха	
осъществени	 два	 семина-
ра	 в	 областта	 на	 църков-
ното	 социално	 дело	 със	
студенти	 от	 БФ-София	 и	
духовници	 от	 Софийска	 и	
Старозагорска	 митропо-
лии	в	 Германия	 (гр.	Дрез-

	 На	 24	 май	 2019	 г.	 Св.	
Синод	 на	 новоучредена-
та	 с	 томос	 на	 Констан-
тинополската	 Вселенска	
патриаршия	 Православна	
църква	 в	 Украйна	 е	 из-
брал	 клирик	 на	 Гръцката	
православна	 църква	 за	
свой	 епископ.	 Това	 е	 ар-
хим.	Епифаний	(Димитриу),	
клирик	 на	 Димитриадска-
та	 митрополия	 (с	 център	
гр.	 Волос).	 Ръкоположе-
нието	в	 епископски	 чин	е	
днес,	 25	 май,	 когато	 спо-
ред	стария	стил	се	почита	
паметта	 на	 св.	 Епифаний	
Кипърски	и	съответно	гла-
вата	 на	 ПЦУ	 чества	 своя	
небесен	 покровител.	 А	 и	
новият	епископ	също	носи	
неговото	 име.	 Титлата	 му	
ще	бъде	Олбийски	епископ	
и	той	ще	бъде	викарий	на	
митр.	 Епифаний,	 като	 еп.	
Епифаний	 (Димитриу)	 ще	
обгрижва	 и	 гръкоезичните	
православни	 християни	 в	
Украйна.

	 Новият	 гръко-украин-
ски	 епископ	 досега	 е	 бил	
проповедник	 в	 Димитри-
адска	 епархия.	 През	 2009	
г.	 е	 сред	 кандидатите	 за	
викариен	 епископ	 на	 Ар-
голидска	 митрополия.	 Ан-
гажиран	 е	 активно	 с	 ка-
узата	 за	 възстановяване	
на	 дейността	 на	 висшето	
богословско	 училище	 в	
Халки.	 През	 изминалата	
година	на	празника	на	св.	

патр.	 Фотий	 в	 манасти-
ра	 „Света	Троица“	 на	 о-в	
Халки,	Турция,	 той	 подари	
на	 обителта	 мощехрани-
телница	 с	 частица	 от	 св.	
мощи	 на	 чествания	 на	 6	
февруари	 светител.	 Тога-
ва	 патр.	 Вартоломей	 му	
благодари,	 наричайки	 го	
„вярно	 чедо	 на	 Великата	
Христова	 църква“,	 т.	 е.	 на	
Константинополската	 пат-
риаршия.
	 В	 съобщения	 от	 Киев	
архим.	 Епифаний	 е	 отпус-
нат	 от	 Димитриадска	 мит-
рополия,	 а	 според	 дру-
ги	 медии	 отпустителното	
писмо	 е	 издадено	 от	 Св.	
Синод	на	Гръцката	църква,	
но	засега	няма	официална	
информация.	 Според	 ня-
кои	това	дефакто	означава	
признаване	на	каноничния	
статут	 на	 Православната	
църква	в	Украйна	от	стра-
на	 на	 Гръцката	 архиепис-
копия.
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	 Съвременните	 ученици	
се	 различават	 много	 от	
тези	 преди	 10	 или	 20	 го-
дини,	 а	 затова	 и	 педаго-
гическият	 подход	 към	 тях	
следва	да	е	различен,	мо-
дерен,	съобразен	с	новите	
реалности.	 Това	 важи	 и	
за	 учителите	 по	 Религия,	
които	също	трябва	да	при-
лагат	новите	постижения	в	
областта	 на	 педагогиката	
в	своята	работа,	ако	искат	
да	достагнат	до	умовете	и	
сърцата	 на	 учениците	 си.	
Около	тази	теза,	изказана	
от	 Ваня	 Станчева,	 главен	
експерт	в	РУО-София-град,	
и	от	йером.	Мелетий,	зам.-
ректор	 на	Софийската	 ду-
ховна	 семинария,	 се	 обе-
диниха	 участниците	 в	 го-
дишната	 среща	 и	 работен	
семинар	 на	 учителите	 по	
Религия	 и	 преподаватели-
те	в	прицърковните	школи,	
на	 тема	 „Да	 учим	 като	
Христос“.
	 Организатори	на	съби-
тието	 бяха	 Софийска	 мит-
рополия,	 Духовно-просвет-
ният	отдел	на	епархията	и	
Центърът	 за	 образовател-
ни	инициативи	„Двери“.
	 Годишната	среща	и	ра-

ботният	семинар,	които	се	
проведоха	 по	 инициати-
ва	 на	 Софийска	 митропо-
лия	 и	 с	 благословението	
на	 Негово	 Светейшество	
патр.	 Неофит,	 бяха	 от-
крити	 от	 Белоградчишки	
еп.	 Поликрап,	 викарий	 на	
Софийския	 митрополит.	 В	
словото	 си	 към	 присъст-
ващите	 епископ	 Поликарп	
подчерта,	че	срещата	е	за-
мислена	 като	 възможност	
за	общуване	между	учите-
лите,	за	сплотяването	им	и	
за	по-тясна	 връзка	между	
епархийското	 ръководство	
и	 работещите	 на	 нивата	
на	религиозната	просвета.	
Той	 увери	 присъстващите,	
че	 „митрополията	 мисли	
за	 всеки	 един	 от	 учите-
лите“	 и	 е	 в	 готовност	 да	
им	 окаже	 съдействие	 с	
каквото	 е	 необходимо.	
Стана	 ясно,	 че	 епархията	
търси	 варианти	 да	 подпо-
мага	 финансово	 учители	
по	Религия	 и	 от	 църковни	
училища,	 които	 се	 нами-
рат	 в	 по-бедните	 райони,	
както	и	за	други	дейности,	
с	 които	 да	 се	 подкрепят	
педагозите	 в	 нелеката	 им	
работа.
	 Епископ	Поликарп	раз-
каза	накратко	и	за	работа-

та	 на	 Духовно-просветния	
отдел	 на	 митрополията,	 в	
чийто	 задължения	 влиза	
и	 съдействието	 на	 веро-
учителите.	 Сред	 дейност-
ите	 на	 отдела	 владиката	
отличи	 осигуряването	 на	
безплатни	 учебни	 пособия	
за	 учителите	 и	 ученици-
те	 от	 София	 и	 областта,	
създаването	 на	 условия	
за	 повишаване	 на	 квали-
фикацията	 им,	 подкрепата	
за	 организиране	 на	 летни	
лагери,	 насърчаването	 на	
храмове	 и	 манастири	 да	
развиват	 църковно-про-

светна	 дейност	 и	 др.	 В	
края	 на	 словото	 си	 еп.	
Поликарп	пожела	на	всич-
ки	 участници	 успешна	 и	
плодотворна	работа.
	 Експертът	 от	 РУО-Со-
фия-град	 Ваня	 Станчева	 в	
изказването	 си	 отбеляза,	
че	 работа	 на	 учителите	
става	все	по-трудна,	защо-
то	 децата	 се	 променят	 и	
поставят	 педагозите	 пред	
нови	 предизвикателства.	
Г-жа	 Станчева	 подчерта,	
че	през	последните	30	г.	са	
настъпили	 промени	 в	 пре-
подаването	 на	 Религия	 и	

сега	на	дневен	ред	се	по-
ставят	нови	въпроси.	Днес	
много	 от	 директорите	 на	
училища	 са	 добронамере-
ни	 към	 предмета,	 но	 пък	
няма	 подготвени	 учители,	
които	 да	 поемат	 групите	
по	 Религия.	 Според	 нея	
богословите	 нямат	 необхо-
димите	практически	умения	
за	работа	в	училище.
	 Другият	важен	въпрос,	
който	 Ваня	 Станчева	 от-
беляза	е,	че	следва	да	се	
прави	разлика	в	подхода	и	
учебното	 съдържание	 при	
преподаване	 на	 предмета	

Религия	 в	 училище	 и	 на	
вероучение	 в	 прицърков-
ните	школи.	Третият	важен	
въпрос,	 който	 стои	 пред	
нас,	 заяви	 експертката	 от	
РУО-София-град,	 е	 да	 ра-
ботим	 за	 това	 да	 бъдат	
убедени	 родителите	 в	 не-
обходимостта	от	Религията	
за	техните	деца.
	 Представителят	 на	 Бо-
гословския	 факултет	 на	
СУ,	 доц.	Андриан	Алексан-
дров,	 в	 словото	 си	 към	
присъстващите	 специално	
отбеляза,	 че	 според	 него	
факултетът	 давал	 доста-
тъчно	 добра	 подготовка	
на	 студентите,	 но	 други	
два	 проблема	 пречат	 за	
успешната	 реализация	 на	
предмета	 Религия	 –	 няма	
традиции,	 тъй	като	 това	е	
нова	дисциплина	за	съвре-
менното	 българско	 учили-
ще,	 и	 предметът	 не	 е	 за-
дължителен.	 Той	 напомни,	
че	 България	 е	 единстве-
ната	 православна	 страна,	
която	 не	 е	 въвела	 задъл-
жително	 провеждане	 на	
занимания	 по	 Религия	 в	
държавните	училища.
	 Зам.-ректорът	 на	 Со-
фийската	 духовна	 семи-
нария,	 йером.	 Мелетий,	 в	
обръщението	си	към	учас-

тниците	 в	 срещата	 също	
подчерта,	 че	 подготовката	
на	 учителите	 трябва	 да	 е	
съобразена	със	съвремен-
ните	деца,	с	личността	на	
ученика.	 Той	 за	 пореден	
път	 напомни,	 че	 семина-
рията	 има	 ценен	 опит	 от	
това	 как	 се	 преподават	
духовни	дисциплини	на	съ-
временни	младежи	и	 този	
опит	 може	 да	 е	 полезен	
за	 студенти	и	 учители.	От	
своя	опит	като	учител	той	
посъветва	 присъстващите,	
че	 е	 необходимо	 смиря-
ване	 на	 собствените	 ни	
амбиции	и	съобразяване	с	
потребностите	на	ученици-
те.	Той	отбеляза,	че	често	
църковните	 хора	 „стоим	
на	 дистанция	 от	 реалнос-
тта“	 и	 отказваме	 да	 се	
съобразим	с	фактическото	
положение.
	 Освен	 посочването	 на	
проблемните	 зони	 в	 пре-
подаването	 на	 Религия	 в	
училище	 и	 на	 вероучение	
в	 прицърковните	 школи,	
присъстващите	взеха	учас-
тие	 и	 в	 работен	 семинар,	
в	 който	 влязоха	 в	 ролята	
на	 изследователи	 на	 ме-
тода,	 по	 който	 учи	 Иисус	
Христос.	
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Семèíар за учèтелè „Да учèм катî Õрèñтîñ” ñе прîвеäе в Сîфèя 

В Бîãîñлîвñкèя факултет íа СУ ще äèñкутèрат 
„Õрèñтèяíñкîтî мèлîñърäèе è църкîвíî-ñîцèалíата 
äейíîñт äíеñ – преäèзвèкателñтва è перñпектèвè”

Бîжè Грîá ще áъäе реñтаврèраí îт правîñлавíè, 
катîлèцè è армеíцè

Гръцкè клèрèк ñтава епèñкîп в íîвата 
Правîñлавíа църква в Украйíа
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	 По	традиция	в	края	на	
май	 в	 Гърция	 приключват	
своята	 дейност	 катехиза-
торските	 школи	 и	 недел-
ните	 училища.	 Срещата	
на	 учениците	 за	 края	 на	
църковната	образователна	
година	 във	 Волос	 беше	
посветена	 на	 убитите	 на	
12	 май	 деца	 в	 сирийския	
град	 Скалбия.	 В	 новината	
от	 местната	 митрополия	
на	 Димитриада	 се	 казва	
следното:
	 „Празникът	 беше	 пос-
ветен	на	петте	деца	–	нови	
мъченици	 на	 Православ-
ната	църква	в	Сирия,	кои-
то	 бяха	 жестоко	 убити	 от	
фанатизирани	 джихадисти	
преди	 дни	 по	 време	 на	
техните	енорийски	занима-
ния	в	храма	„Св.	апостоли	
Петър	и	Павел“	в	Скалбия,	
северната	част	на	епархия	
Хама,	 в	 централна	Сирия,	
докато	са	играели	на	дво-

ра.	 Тези	 нови	 мъченици	
бяха	добавени	в	сонма	на	
хилядите	новомъченици	на	
вярата,	 които	 пострадаха	
в	Близкия	Изток	 през	 по-
следните	 години	 в	 обла-
стите,	 където	 действаха	 и	
все	 още	 действат	фанати-
зирани	ислямисти“.
	 11350	ученици	от	всич-
ки	 възрасти	 заедно	 със	
своите	учители	се	събраха	
в	новия	манастир	„Св.	Бо-
городица“,	 където	 участ-
ваха	 в	 божествената	 св.	

литургия,	 отслужена	 от	
митрополита	 на	 Димитри-
ада	Игнатий.	
	 В	 проповедта	 си	 с	
прости	 думи	 той	 обясни	
на	 децата	 смисъла	 на	 че-
тените	в	църквата	свещени	
текстове.	Накрая	на	служ-
бата	той	отслужи	панихида	
за	убитите	в	Сирия	деца.
	 След	 това	 всички	 оти-
доха	 в	 стария	 манастир	
„Св.	 Богородица	 Ксеня́“,	
където	отново	беше	отслу-
жен	трисагий	за	загинали-

те	дечица,	а	техните	гръц-
ки	 връстници	 посадиха	 в	
тяхна	памет	пет	кипариса,	
които	 носят	 техните	 име-
на.
	 За	 децата	 бяха	 орга-
низирани	 игри	 и	 празни-
чен	 обяд.	 През	 лятото	 за	

децата	 от	 епархията	 се	
органириза	 летен	 лагер	 в	
село	Св.	лаврентий	в	пла-
нината	Пилио	над	Волос,	а	
неделните	 училища	 и	 дру-
гите	младежки	дейности	в	
енориите	ще	бъдат	възста-
новени	през	есента.

Мîлèтвата
документален разказ

	 Мъжът	винаги	се	чувстваше	добре	
след	 молитва.	 След	 истинска	 молит-
ва.	Но	не	се	молеше	често.	И	не	се	
молеше	 в	 храм.	Не	 палеше	 свещ	 по	
време	на	молитвите	си.	Не	спазваше	
„утринная“	или	 „вечерная“.	Имаше	си	
свой	собствен	 график	и	начин	да	се	
обръща	към	Всемира.	И	поради	това	
се	 молеше	 само	 когато	 почувства	
вътрешна	потребност.	И	когато	имаше	
условия.	За	истинска	молитва.
	 Да,	така	наричаше	той	състояние-
то,	 в	 което	 успяваше	 да	 се	 докосне	
до	 Всемира.	 Не	 винаги	 успяваше.	
Страничните	шумове	и	близко	човеш-
ка	 присъствие	 обикновено	 пречеха	
на	 концентрацията	 му	 и	 той	 трудно	
можеше	 да	 осъществи	 тази	 връзка,	
която	му	бе	необходима	за	да	 усети	
докосването.	 Не	 че	 въобще	 не	 се	 е	
получавало	 и	 в	 такава	 среда,	 но	 бе	
по-трудно	 и	 някак	 по-различно.	 И	
затова	търсеше	подходящите	условия.	
За	 самовглъбяване,	 концентрация	 и	
медитация.
	 Бе	 прочел	 някъде,	 че	 молитвата	
всъщност	 е	 форма	 на	 медитация.	
Желанието	 да	 отправиш	 молитвата	
си	 максимално	 „силно“,	 за	 да	 успее	
да	 достигне	 до	 Там,	 концентрацията	
на	 погледа	 в	 пламъка	 на	 горящата	
свещ	и	монотонността	на	молитвени-
те	слова,	несъзнателно	те	изключват	
от	околния	свят	и	довеждат	възприя-
тията	 ти	 до	 състояние	на	медитация.	
А	 медитацията,	 казват,	 е	 освобожда-
ване	 на	 съзнанието	 от	мислите,	 чув-
ствата	 и	 емоциите,	 които	 ни	 пречат	

за	връзката	с	Всемира.	Той	вярваше,	
че	 е	 така.	 И	 затова	 приемаше	 за	
истинска	 само	 тази	 молитва,	 която	
освобождаваше	духа	му	и	осъществя-
ваше	тази	връзка.	Или	бе	в	резултат	
на	вече	осъществена	връзка.	
	 Молитвата	 за	 него	 не	 бяха	 из-
речени	 без	 глас	 слова,	 а	 състояние	
на	 съзнанието	 и	 подсъзнанието.	 По-
някога	 достигаше	 до	 това	 състояние	
благодарение	на	молитвите	си,	а	по-
някога	изричаше	молитвите	си,	когато	
достигнеше	до	това	състояние.
	 Тази	сутрин	се	събуди	рано.	Доста	
рано.	Но	с	особено	настроение.	Вед-
ро,	позитивно,	радостно...	Празнично.	
Да,	днес	наистина	бе	празник.	24	май	
бе	 любимият	 му	 празник.	 Празник,	
който	по	някакъв	особен	начин	съби-
раше	в	себе	си	пролетта,	свежестта,	
зеленината,	 книжнината,	 духа,	 общ-
ността,	просветата	и	бъднината...
	 Събуждайки	 се,	 той	 усети	 всичко	
това.	 И	 това	 усещане	 го	 свърза	 с	
Всемира.	Съзнанието	и	подсъзнание-
то	му	вече	бяха	освободили	духа	му.	

Почувства	вътрешна	потребност	да	се	
помоли.	 Словата	 на	 молитвата	 сами	
изплуваха	 от	 душата	 му.	 Те	 сякаш	
бяха	 част	 от	 някакъв	 особен	 и	 спе-
циален	фойверк.	Излитаха	една	след	
друга	 към	 Всемира	 и	 след	 кратък	
полет	 се	 разпръскваха,	 създавайки	
цветното	усещане	за	пъстър	букет	от	
празник,	радост	и	доволство.
	 Той	изричаше	без	глас	словата	от	
молитвата	 си.	 Без	 да	 бърза,	 сякаш	
наслаждавайки	 се	 на	 илюминациите,	
които	те	предизвикваха:
„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знанието живей!” 
	 Да,	словата	от	молитвата	на	мъжа	
всъщност	 бяха	 стихове.	 Такива	 бяха	
всичките	му	молитви.	Стихове	на	бъл-
гарски	поети.	Които	се	бяха	запечата-
ли	в	съзнанието	и	душата	му.

„Настане вечер, месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее, 
Балканът пее хайдушка песен!”
	 Стиховете	 на	 Христо	 Ботев	 го	
вдъхновяваха	за	молитва	по	един	на-
чин,	стиховете	на	Дамян	Дамянов	от	
„Към	себе	си”	-
„... Когато от безпътица премазан си
И си зазидан в четири стени
От всички свои пътища премазани
Нов път си направи и сам тръгни

Трънлив и зъл е на живота ребуса
На кръст разпъва нашите души
Загубил всичко, не загубвай себе си
Единствено така ще го решиш.”,
го	 вдъхновяваха	по	 съвсем	различен	
начин.
	 Когато	 бе	 замислен	 за	 човешко-
то	 себеунищожение,	 молитвените	 му	
слова	 бяха	 стиховете	 на	 Божидар	
Главев	от	„Земя	на	слепци”:

„Някъде под небето
на грешната Земя
живеел народ обречен
на живот без светлина.
Слепи им били очите,
вечна била нощта,
черни били ръцете
на сляпата съдба.
Дълго така живяли
в мрак и тъмнина,
свои богове създали -
идоли на скръбта.
Но станало нещо странно
в техния тъмен свят -
родил се човекът-чудо,
прогледнал за първи път.
Бликнала стръвна завист
в обречените души,
те черни пръсти сплели
в своите коси,
очите му отнели
и до края на своя живот
осъден бил да страда
от слепия народ...”

	 От	този	автор	бе	и	неговата	уни-
версална	лична	молитва.	Която	едно-
временно	го	вдъхновяваше,	тонизира-
ше,	успокояваше	и	ободряваше.	Тя	бе	
неговият	душевен	мехлем.	Молитвата	
му	бяха	словата	от	„Черната	овца”...
	 Мъжът	бе	усетил,	че	българската	
поезия	носи	особена	енергия.	Която	
е	 трудно	 обяснима,	 но	 лесно	 уло-
вима.	 Подобно	 на	 енергията,	 която	
струи	 от	 българския	 фолклор.	 Има	

някаква	 особена	 ритмика	 в	 словата	
български.	 Те	 звучат	 като	 мантри,	
като	обредни	наричания	или	като	ма-
гически	 звукови	 заклинания.	 Сякаш	
българското	 слово	 е	 някакъв	 осо-
бен	 енергиен	 извор,	 който	 напоява	
българщината	 и	 тя	 продължава	 да	
устоява,	въпреки	вкопалите	се	в	ко-
ренищата	й	къртици	и	влечуги.	Сякаш	
българското	слово	е	и	щитът,	който	е	
опазил	през	вековете	нас,	българите,	
от	душмани	и	фанариоти.	Щитът,	кой-
то	продължава	да	ни	пази	и	до	днес.	
Включително	от	нас	самите.	Особено	
от	нас	самите...
	 Това	 бяха	 въпроси,	 които	 вълну-
ваха	съзнанието	на	мъжа,	но	 той	не	
мислеше	за	тях	в	момента.	Сега	се	бе	
отдал	на	своята	молитва	и	се	наслаж-
даваше	 на	 благодатта,	 която	 получа-
ваше	от	Всемира,	 продължавайки	да	
изрича	словата	й:
„О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;
 подвижници за права вярна,
 сеятели на правда, мир,
 апостоли високославни,
 звезди върху Славянски мир,
 бъдете преблагословени,
 о вий, Методий и Кирил,
 отци на българското знанье,
 творци на наший говор мил!”
	 Мъжът	приключи	молитвата	си.	И,	
подобно	 на	 всеки	 човек	 след	молит-
ва,	се	почувства	бодър	и	одухотворен.	
И	щастлив.	Защото	чрез	Всемира,	във	
Всемира	или	от	Всемира	-	не	знаеше	
как	точно	да	го	формулира,	бе	видял	
бъднините	български.
	 Ще	пребъде	българското	слово.
	 А	докато	го	има	българското	сло-
во,	ще	пребъде	и	народът	български.
	 Амин!

Гръцкè клèрèк ñтава епèñкîп 
в íîвата Правîñлавíа църква 
в Украйíа

Продължава от стр. 3
	 Пристъпването	 към	
това	 назначение	 се	 впис-
ва	 в	 общия	 климат	 на	
затопляне	 на	 отношения-
та	 между	 Фенер	 и	Атина,	
където	 тези	 дни	 завърши	
официалното	 посещение	
на	 патр.	 Вартоломей.	Там	
и	 двамата	 предстоятели	
признаха	за	съществували	
в	 последните	 години	 сму-
щения	 в	 двустранните	 от-
ношения,	като	заявиха,	че	
вече	 са	 били	 преодолени	
дребнавостите	и	трябва	да	
работят	 заедно,	 защото,	
„по	отношение	на	Гръцката	
църква	и	Вселенската	пат-
риаршия	 важи	 народната	
поговорка	 кръвта	 вода	 не	
става“.	
	 През	 юни	 Атинският	
архиепископ	 Йероним	 от	
своя	 страна	 ще	 извърши	
официално	посещение	във	
Фенер,	 най-вероятно	 за	
именния	ден	на	патр.	Вар-
толомей	на	11	юни.

	 Ръкополагането	 на	
грък	за	украински	епископ	
е	 стъпка	 към	 каноничното	
признание	 на	 автокефал-
ната	 Православна	 църква	
в	 Украйна	 от	 страна	 на	
Православната	 църква	 в	
Гърция.	Атина	 досега	 офи-
циално	не	е	изразила	ста-
новище	 по	 признаването	
на	ПЦУ,	а	следващото	ре-
довно	 заседание	 на	 гръц-
ката	Йерархия	е	чак	през	
октомври.
	 От	друга	страна	се	оч-
аква	 в	 скоро	 време	 ПЦУ	
да	ръкоположи	и	румънец	
за	епископ,	за	да	спечели	
поддръжката	на	Румънска-
та	православна	църква	за	
своето	признаване.
	 Справка:	Олбия	е	дре-
вногръцка	 колония,	 осно-
вана	 от	милетци	 през	 633	
г.	при	устието	на	р.	Южен	
Буг	 и	 векове	 наред	 край-
брежният	 град	 е	 населя-
ван	 от	 гърци.	 Днес	 там	 е	
село	Парутино.

Семèíар за учèтелè „Да учèм катî Õрèñтîñ” ñе прîвеäе в Сîфèя 
Продължава от стр. 3
	 Основната	 цел	 беше	
да	 се	 проследи	 в	 еванге-
ски	 разказ	 (лука	 13:10-17)	
какъв	 е	 педагогическият	
подход	 на	 Христос	 към	
слушателите,	 как	 Той	 по-
строява	 „урока“,	 който	 им	
предлага,	 какви	 „техники“	
прилага,	 за	 да	 достигнат	
до	тях	Неговите	послания.
	 Участници	 в	 семинара	
бяха	учители	по	Религия	и	
преподаватели	 от	 прицър-
ковните	 училища,	 студенти	
от	 Богословския	 факултет	
на	 СУ,	 представител	 на	
Софийската	 духовна	 семи-
нария,	 гимназисти	 от	 сто-
лични	 училища.	 Замисълът	
на	 организаторите	 е	 по-
вече	млади	 хора	 да	 бъдат	
приобщени	към	каузата	на	
религиозното	образование.
	 В	 работната	 част	 на	
семинара,	 разработена	 и	
проведена	 от	 д-р	 Полина	
Спирова	и	д-р	Златина	Ка-
равълчева	 от	 Центъра	 за	
образователни	инициативи	
„Двери“,	 демонстрационен	
клас,	 съставен	 от	 учители	
по	СИП-Религия,	катехиза-
тори,	студенти	по	богосло-

вие,	 ученици	 и	 родители,	
работи	 върху	 евангелския	
откъс	 за	 прегърбената	
жена,	излекувана	от	Хрис-
тос	 през	 съботния	 ден.	
Така	в	работата	бяха	вклю-
чени	 представители	 на	
всички	 групи,	 ангажирани	
с	 преподаването	 на	 Рели-
гия	 –	 настоящи	 и	 бъдещи	
учители,	 ученици	 и	 роди-
тели.	Тяхната	задача	беше	
да	открият	как	Христос	се	
разкрива	 като	 Учител	 в	
представения	 евангелски	

откъс.	 Какви	 са	методите,	
които	Той	използва,	за	да	
достигне	 Неговото	 учение	
до	събралите	се	в	синаго-
гата	хора?	През	какви	ета-
пи	 преминава	 „учебният	
процес“,	 така	че	никой	да	
не	остане	безразличен,	но	
всеки	да	се	изправи	пред	
проблема,	 който	 Христос	
им	 поставя:	 какъв	 е	 сми-
сълът	на	закона,	как	него-
вото	 изпълнение	 може	 да	
бъде	угодно	на	Бога	и	кога	
той	 води	 до	 втвърдяване	

на	 човешкото	 сърце,	 до	
жестокосърдечие.
	 Един	 от	 важните	 из-
води,	 направен	 от	 учас-
тниците,	 беше,	 че	 Учите-
лят	 Христос	 уважава	 сво-
бодната	 воля	 на	 Своите	
ученици	 и	 слушатели,	 при	
никакви	 обстоятелства	 не	
прилага	 познавателно	 на-
силие	 над	 тях	 и	 оставя	
всеки	човек	свободно,	ко-
гато	 се	 чувства	 готов,	 да	
приеме	 или	 да	 отхвърли	
Неговото	слово.

	 Участниците	на	практи-
ка	 се	 запознаха	 с	 модел	
за	 преподаване	 на	 еван-
гелски	 текстове	 на	 учени-
ци	 от	 различни	 възрасти,	
бяха	 им	 представени	 пе-
дагогически	 техники,	 под-
ходящи	за	часовете	по	Ре-
лигия	и	в	катехизическите	
курсове.
	 В	третата	част	от	семи-
нара	участниците	сподели-
ха	своя	опит	–	проблеми	и	
намерени	решения,	в	след-
ните	 три	 области:	 с	 какви	

стереотипи	 и	 предубежде-
ния	 към	 предмета	 Религия	
са	 се	 сблъсквали	 и	 какви	
решения	 са	 намерили;	 ро-
лята	 на	 открития	 урок	 за	
представянето	 на	 предме-
та	 Религия	 пред	 родители-
те	 и	 училищната	 общност;	
мостове	 към	 общността	 –	
творчески	 дейности,	 свър-
зани	 с	 преподаването	 на	
Религия,	 които	 ангажират	
цялото	 училище	 и	 родите-
лите.Тук	учителите	не	само	
споделиха	 своя	 досегашен	

опит,	 но	 и	 творчески	 по-
гледнаха	на	перспективите,	
които	се	очертават	в	бъде-
ще	и	възможностите,	които	
могат	да	бъдат	използвани.	
В	 рамките	 на	 този	 фор-
мат	 педагозите	 откриха	 в	
общуването	 помежду	 си	
вдъхновение	 за	 работа	 и	
сътрудничества,	 които	 да	
им	помогнат	да	преодолеят	
някои	 от	 пречките	 и	 труд-
ностите,	на	които	не	са	на-
мирали	 решение.	Снимки: 
Бисерка Михайлова

Бодил   Нуждников
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ДАНИЕЛА ЦоНЕВА

Включването	 на	 габровци	
в	 Ботевата	 чета	 е	 не	 само	
поред	на	 илюстрация	 на	 про-
цеса	 за	 съзряване	 на	 общест-
вено-политическото	им	чувство	
и	ангажираност,	но	и	потвърж-
дение	 за	 националното	 им	 са-
мосъзнание.	Освен	чрез	пряко	
участие	 в	 четата,	 габровски	
принос	има	и	в	подготовката	й.

Въпреки	 изобилието	 на	 из-
воров	 материал	 за	 Ботевата	
чета	(особено	мемоари),	сведе-
нията	 за	 някои	 четници	 от	 Га-
бровския	край	са	 твърде	огра-
ничени,	 историческите	 факти	
-	 проти	воречиви.	 Въз	 основа	
на	 известните	 досега	 списъци	
на	 четата,	 съста	вени	 от	 Заха-
рий	 Стоянов,	 Йордан	 Кършов-
ски,	 Никола	 Кючуков,	 Кириак	
Цанков,	 както	 и	 от	 бележките	
в	 личното	 тефтерче	 на	 Ботев,	
са	 уто	чнени	 имената	 на	 девет	
габровци,	 включили	 се	 в	 тази	
последна	проя	ва	от	въстанието.	

Никола ВойНоВски, 
Димитър тоДороВ-
Димитрото, аНтоН 
аНДрееВ, НеНо иВаНоВ, 
Никола Бучакчи, Христо 
стояНоВ, стефаН поп Ди-
митроВ, Димитър колеВ, 
ЦоНю ДаНчеВ 
са	с	различна	възраст	и	за-

нятие,	 но	 обединени	от	 идеята	
за	 националното	 ни	 освобож-
дение,	 те	 действат	 като	 бълга-
ри,	 защото	 „свобода	 се	 дава	
само	 на	 тогова,	 който	 е	 дръ-
знал	 сам	 да	 я	 добие”.	 В	 друг	
списък	от	архива	на	Стефан	С.	
Бобчев,	публицист	и	обществен	
деец,	като	ботев	четник	фигури-
ра	името	на	Първан	Неделчев,	
23-годишен	от	Габрово,	но	то	не	
се	 потвърждава	 в	 други	 изво-
ри.	 Като	 обобщава	 данните	 от	
всички	 списъци	 Радка	 Стояно-
ва	 уточнява	 социалния	 състав	
и	 брой	 на	 ботевите	 четници	 и	
съставя	 един	 по-пълен	 списък,	
в	 който	 са	 включени	 имената	
на	деве	тимата	посочени	габро-
вци.

Важен	момент	от	организа-
цията	 на	 четата	 е	 подкрепата,	
която	 получават	 Ботев	 и	 него-
вите	 съмишленици	 във	 всякак-
ва	форма.	Посредством	своето	
стопанско,	 обществено	 и	 по-
литическо	 положение	 габров-
ските	 търговци	 Иван	 Грудов	 и	
Райчо	поп	Христович	(Попович)	
подпомагат	 формирането,	 въо-
ръжаването	 и	 екипирането	 на	
четата.	 Един	 от	 основателите	
на	Тайния	централен	български	
комитет	 (1866г.)	Райчо	Попович	
е	от	неговите	„най-усърдни	ра-
ботници	 и	 защитници”.	 Домът	
му	в	Плоещ	е	сборно	място	и	
убежище	 на	 българските	 рево-
люционни	 емигранти	 още	 през	
60-те	 години	 на	 XIX	 век.	 Той	
продължава	 поддържането	 и	
покровителстването	 „всячески”	
на	 българската	 емиграция	 в	
Румъния	 и	 през	 следващото	
десетилетие.	 Като	 уведомява	
братовчедите	 Райчо	 Гръблев	 и	
Райчо	 Попович,	 че	 се	 готви	
чета,	 която	да	премине	в	Бъл-
гарско	в	„помощ	на	вътрешните	
въстаници”	 и	 за	 „голям	 страх	
на	 турците”,	 Георги	 Киселов,	
търговец	 в	 Гюргево,	 в	 писмо	
от	 28	 април	 1876г.	 им	 пише	 –	
„побързайте	 да	 [се]приготвите,	
[...]	 бай	 Р.	 Попович,	 ако	 има	
намерение,	да	се	не	бави	[...]”.	
Текстът	 на	 това	 писмо	 нами-
ра	 своето	 пояснение	 в	 едно	
свидетелство	 от	 30	 май	 1877г.,	
в	 което	 български	 търговци-
емигранти	 отбелязват:	 „[...]	 в	
1876	лето	Райчо	поп	Христович	
заложи	 своята	 си	 къща	 [...]	 та	
[в]зе	няколко	хиляди	франка	и	
подкре	пи	Христа	Ботева	и	уле-
сни	 четата	 му,	 после	 с	 негово	
иждивение	 [разноски]	 испро-
води”.	 Прахосал	 цялото	 си	
състояние	 за	 народни	 ра	боти,	
след	 Освобождението	 Райчо	
Попович	се	завръща	в	Габрово	
„вече	 не	 като	 състоятелен,	 а	
като	нуждаящ	се	човек”.

Член	 на	 сформираното	 от	

Раковски	 през	 1862	 г.	 в	 Бел-
град	 „Привременно	 българско	
началство”	 и	 участник	 в	 Пър-
вата	 българска	 легия,	 едни	 от	
основателите	на	ТЦБК	и	редак-
тор	 на	 неговия	 орган	 в.	 „На-
родност”	 (1867-1868	 г.),	 Иван	
Попвелчев	 Грудов	 е	 деятелен	
член	 иа	 възобновилото	 своята	
дейност	през	1876	г.	„Българско	
човеколюбиво	 настоятелство”.	
Той	 се	 включва	 в	 изпълнение-
то	 на	 поставените	 от	 Настоя-
телството	 задачи	 за	 оказване	
помощ	 на	 въстанието	 в	 Бълга-
рия	 чрез	 събирането	 на	 сред-
ства	 и	 изпращането	 на	 чети.	
Като	 представи	тели	 на	 Бъл-
гарското	 човеколюбиво	 насто-
ятелство	 Иван	 Грудов	 заедно	
с	 д-р	 Георги	 Странски	 и	 Иван	
Кавалджиев	 участват	 в	 спора-
зумението	 по	 сформирането	 и	
приготовлението	 на	 Ботевата	
чета.	 Въоръжението	 е	 основен	
проблем	при	нейната	подготов-
ка	отначало	докрай	–	трудности	
с	 набавянето	 и	 пренасянето	
на	 оръжието,	 ограниченост	 на	
средствата.	 Затова	 съобразно	
с	 постоянните	 нужди	 на	 че-
тата	 от	 оръжие	 и	 с	 очакване	
за	 своевременно	 съдействие	
в	писмото	си	от	17	май	Давид	
Тодоров,	 търговец	 от	 Враца	 и	
член	 на	щаба	 на	 четата,	 пише	
от	 кораба	 „Радецки”	 до	 Иван	
Грудов	 в	 Букурещ:	 „Ще	 гледа-
те	 да	 има	 оръжие	 приготвено	
и	 муниции	 тука	 около	 Бекет	
[...]”.	 Когато	 подготовката	 на	
четата	е	завършена	и	планът	за	
преминаване	 на	 Дунав	 е	 вече	
в	 действие,	 Ботев	 се	 обръща	
е	 писмо	 от	 парахода	 „Радец-
ки”	 към	 Грудов,	 Странски	 и	
Кавалджиев,	 за	 да	 им	 засви-
детелства	 своето	 почитание	 и	
удовлетворението,	че	„постоян-
ството	и	решителността	добиха	
своето”.	 С	 убеждението,	 че	 и	
„най-малките	 способности	 мо-
гат	 да	 намерят	 арена”,	 той	 им	
пише,	 че	 „сега	 е	 времето	 да	
покажеме	 своите	 способности	
и	 своя	 патриотизъм	 [...]”.	 Ма-
кар	 и	 критику	ван	 от	 револю-
ционното	крило	на	българската	
емиграция	в	Румъния	за	своята	
непоследователност	 в	 револю-
ционните	действия,	габровс	кият	
търговец	Иван	Грудов	се	впис-
ва	 с	 определен	 принос	 и	 в	
най-върховия	и	паметен	момент	
от	националната	ни	революция.

Принудени	 да	 търсят	 по-
благоприятни	 условия	 за	
реализа	ция	 на	 възможностите	
си,	 габровците,	 участници	 в	
Ботевата	чета,	на	пускат	в	раз-
лично	време	родните	места,	за	
да	 се	 включат	 като	 със	тавна	
част	на	българската	емиграция.	
Съпричастни	 на	 политическите	
тежнения	на	 своя	 народ	 те	 се	
приобщават	 и	 намират	 свое	
място	 в	 процесите	 на	 българ-
ското	освободително	движение.	
При	 едни	 от	 тях	 изборът	 на	
съдбата	е	в	съответствие	с	тех-
ните	 мисли	 и	 действия,	 а	 при	
други	 случайността	 определя	
насоките	на	техния	живот.	 	
	 Никола	Дончев	Войновски	е	
бойният	водач	на	четата,	името	
на	който	фигурира	в	тефтерче-
то	 на	 войводата.	 Той	 е	 пред-
почетен	 от	 Христо	 Ботев	 за	
бъдещ	организатор	и	ръководи-
тел	на	военните	дей	ствия	пред	
такива	 военни	 специалисти	 в	
четата	като	Спас	Соколов,	Кос-
тадин	 поп	 х.	 Димитров,	 руски-
ят	 емигрант	 Арует	 Загрин	 (из-
вестен	 като	 Теофан	 Раданов).	
Запознанството	 му	 с	 Ботев	 е	
възможно	 да	 е	 станало	 през	
лятото	 на	 1875	 г.	 Тогава	 като	
председател	на	Българския	ре-
волюционен	централен	комитет	
Хр.	Ботев	е	по	комитетски	дела	
в	 Южна	 Русия.	 Или	 по	 време	
на	 неговото	 пъту	ване	 в	 Русия	
през	март	1876	г.	за	събирането	
на	 средства	 за	 въоръжаване	
на	 четата.	 Като	 напуска	 воен-
ното	училище	в	Одеса,	в	което	
постъп	ва	през	1874	г.,	в	начало-
то	на	май	1876	г.	Н.	Войновски	
е	вече	в	Букурещ,	а	след	това	
в	Турну	Мъгуреле.

Завладяването	 на	 кораба	
„Радецки”,	 десантът	 на	 че	тата,	

разделянето	й	на	по-малки	еди-
ници,	 определянето	 на	 нейния	
маршрут	 са	 несъмнено	 обсъж-
дани	между	войводата	и	воен-
ният	 камандир.	 Но	 под	 ръко-
водството	на	габровеца	Н.	Вой-
новски	 четата,	 състоя	ща	 се	 от	
хора,	мнозинството	от	които	са	
лишени	 от	 военна	 подготов	ка,	
някои	непознаващи	се	помежду	
си,	се	превръща	в	организира-

на	бойна	единица.
Като	„един	от	най-деятелни-

те	поборници”,	„член	на	четата	
от	началото	на	самото	й	сфор-
миране”,	се	сочи	Димитър	Тодо-
ров	 Донков	 -	 Димитрото	 от	 с.	
Новата	махала,	 Габровско.	Ос-
мислил	политическа	та	ситуация	
от	май	1876	г.,	години	след	Ос-
вобождението	 той	 ще	 за	пише	
в	 спомените	 си:	 „[...],	 макар	
че	 знаехме	повече	от	 сигурно,	
че	отиваме	на	явна	смърт,	 тъй	
като,	 който	не	падне,	ще	бъде	
хванат	 и	 обесен	 [...].	 Знаех-
ме,	 че	 никакви	 резерви	 след	
нас	 няма	 да	 има,	 които	 да	 ни	
отменят	 [...],	 любовта	 към	Оте-
чеството,	 възпявана	 от	 нашият	
войвода	 Ботев,	 не	 ни	 спира-
ше	 пред	 никакви	 ужасии.	Така	
силно	 бяхме	 настроени,	 че	 с	
радост	 и	 песни	 отидохме	 да	
мрем	[...]”.

Около	месец	след	разгрома	
на	 Хаджи	 Димитровата	 чета	
(1868	 г.),	 впечатлен	 от	 съби-
тията,	 13-годишният	 Димитър	
Тодоров	 заминава	 заедно	 с	
габровците	братя	Тутнишеви	за	
Румъния	 в	 гр.	Питещи.	Извест-
но	 време	 работи	 в	 техния	 ма-
газин,	след	което	се	премества	
в	Букурещ,	където	е	надзирател	
в	 чифлика	 на	 Гица	 Пенку.	 С	
Ботев	се	запознава	в	частната	
къща	 на	 един	 българин	 две-
три	 го	дини	 преди	 бунтовната	
пролет	на	1876	г.	В	началото	на	
м.	май	 1876г.	Димитър	Тодоров	
заминава	за	Крайова,	за	да	се	
включи	в	подготовка	та	на	чета-
та	 –	 „приготвих	 си	 въстаниче-
ска	 униформа	 и	 помогнах	 при	
правенето	на	фишеци	и	при	ку-
пуването	на	пушки”.	На	17	май	
се	качва	на	парахода	„Радецки”	
от	пристанището	Бекет,	участва	
във	всички	сражения	на	четата	
и	става	свидетел	на	гибелта	на	
войвода	та	Хр.	Ботев.	

Името	 на	 Антон	 Андреев	
Иванов	 (Габровчето)	 от	 колиби	
Колишовци,	 Габровско,	 фигу-
рира	 във	 всички	 известни	 до-
сега	списъци	на	Ботевата	чета	
(на	 Захарий	 Стоянов,	 Йордан	
Кършовски,	 Никола	 Кючуков),	
както	и	в	личното	тефтерче	на	
Ботев.	 Като	 мно	го	 други	 бъл-
гари	 той	 емигрира	 в	 Румъния	

н	 неизвестно	 кога	 се	 озовава	
в	 Браила.	 Йордан	 Планински,	
член	 на	 Браилския	 таен	 ко-
митет,	пише	за	него:	 „	 [...]	 той	
действуваше	 за	 събиране	 на	
момци	 н	 ги	 е	 во	дил	 в	 къщата	
ми	 и	 от	 нас	 ги	 е	 прехвърлял	
през	 Дунава,	 за	 които	 е	 иж-
дивявал	 [осигурявал]	 пари	 за	
поддържането	им	няколко	дни,	
пренасяше	 оръжие,	 чанти,	 му-

шами	и	други	потребности	[...]”.	
А	относ	но	причината	за	участи-
ето	си	в	четата	Антон	Андреев	
отбелязва:	 „Аз	 като	 българин	
не	 останах	 хладнокръвен	 към	
всеобщото	 течение	 -	 освобож-
дението	 на	 отечеството	 [...]”.	
Антон	Габровчето	участва	в	ня-
колко	 сражения,	 които	 води	
четата	-	на	17	май	при	Бутан	и	
Борован,	Врачанско,	на	18	май	
в	местността	Милин	камък	и	на	
20	май	—	в	м.	Челопече.

Сведенията	за	Никола	Ива-
нов	 Бучакчи	 от	 Габрово	 са	
твърде	оскъдни.	Възможност	за	
съпоставяне	 на	 фактите	 липс-
ва,	 тъй	 като	 наличния	 за	 сега	
изворов	 материал	 за	 него	 са	
единствено	 спомените	 на	 бо-
тевия	 четник	 Никола	 Кючуков	
от	 Сливен.	 Името	 на	 Никола	
Бучакчи	 като	 участник	 в	 Бо-
тевата	 чета	 се	 потвърждава	 и	
в	 списъците	 на	 За	харий	 Сто-
янов,	 вписан	 под	 №	 144	 и	 на	
Йордан	 Кършовски	 -	 под	 №	
15.	 Не	 е	 известно	 кога	 и	 по	
какви	 причини	 емигрира	 в	 Ру-
мъния.	 На	 парахода	 „Радецки”	
Никола	Габровчето	пътува	като	
обикновен	пътник	и	не	по	своя	
воля	става	четник,	но	заедно	с	
всички	 слиза	 на	 Козлодуйския	
бряг.	 В	 спомените	 си	 Никола	
Кючуков	е	записал:	„Когато	бя-
хме	минали	вече	скелята	[прис-
танище]	 Бекет,	 чух	 някаква	
тревога	 в	 парахода	 [...].	 Пред	
мен	стоеше	Ни	кола	Габровчето,	
обиколен	 от	 четворица,	 когото	
канеха	 от	 най-напред	 добро-
волно	да	се	въоръжи,	 а	после	
стана	 принудително.	 И	 тогава	
той	 отказваше,	 в	 което	 вре-
ме	 един	 револвер	 изгърмя	 и	
рани	 Никола	 в	 рамото”.	 Това	
приключение,	случайно	или	за-
кономерно,	 променя	 съдба	та	
на	 този	 габровец.	 Никола	 Бу-
чакчията	 продължава	 с	 четата	
по	 пътя	 й	 към	 Балкана,	 като	
при	 с.	 Козлодуй	 е	 ранен	 леко	
в	 главата	 от	 един	 черкезин.	
Никола	 Кючуков	 пресъздава	 в	
спомените	 си	 споделеното	 от	
габровеца	за	инцидента:	„Отде-
лих	се	за	минутка	от	дружината	
до	един	плет	в	селото	и	тутакси	
гръм	се	чу.	Нещо	ме	жулна	по	
главата	[...]”.

С	името	на	ботевия	четник	
Нено	 Иванов	 Стоянов	 от	 к.	
Златевци,	 Габровско	 свързва-
ме	 една	 оригинална	 снимка,	
съхранявана	във	фонда	на	Ин-
ститута	за	исторически	изслед-
вания	 при	 БАН.	 В	 ателието	
на	 гюргевски	 фотограф	 той	 е	
позирал	 с	 оръжие	 в	 ръка,	 об-
лечен	 в	 униформа,	 обточена	 с	
гайтан.	 Датирането	 на	 сним-
ката	 „14	 май	 1876	 г.”	 сочи,	 че	
тя	 е	 правена	 непосредствено	
преди	преминаването	на	четата	
в	Българско.	В	списъка,	съста-
вен	от	Захарий	Стоянов	„Нено	
Иванов	из	Габровско”	фигурира	
под	№	170.

За	 останалите	 четници	
от	 Габровския	 край	 липсват	
конкрет	ни	 сведения,	 отнасящи	
се	до	участието	им	във	форми-
рането	 и	 начало	то	 на	 бойния	
път	на	Ботевата	чета.	Събрани	
от	 различни	 градове	 на	 Ру-
мъния,	 повечето	 от	 тях	 не	 са	
се	познавали,	 затова	е	 трудно	
чрез	 свидетелствата	 и	 споме-
ните	на	останалите	живи	да	се	
извлече	инфор	мация	за	всички,	
а	липсват	документални	извори	
за	тях.	 	 	 	
	 Априлското	 въстание	 -	 кул-
минационна	 точка	 на	 нацио-
налната	 ни	 буржоазно-демо-
кратична	 революция	 и	 логичен	
резултат	 на	 много	вековните	
борби	 на	 българския	 народ,	
завършва	с	многобройни	и	скъ-
пи	жертви.	Ботевата	чета,	като	
„върхов	 епилог”	 във	 въстани-
ческата	 освободителна	 борба	
на	българския	народ	през	1876	
г.,	 е	 разгромена	 след	 гибелта	
на	 войводата.	 Голяма	 част	 от	
четниците	загиват,	други	са	за-
ловени	и	хвърлени	в	затворите,	
една	 малка	 част	 успяват	 да	
се	 спасят	 и	 емигрират.	 Освен	
Александър	 Бурмов,	 Никола	
Ферманджиев,	 Пенчо	 Христов,	
Xр.	 Конов,	 проучвания	 за	 из-
ясняване	 съдбата	 на	 Ботевата	
чета	прави	и	Петър	Чолов,	кой-
то	 уточнява	 участта	 на	 отдел-
ните	 четници,	 както	 по	 време	
на	 бойния	 път	 на	 четата,	 така	
и	 след	 нейното	 разбиване.	 От	
деветимата	 габровци	 -	 ботеви	
четници,	 четирима	 са	 убити,	
четирима	 са	 заловени	 и	 из-
пратени	 в	 затворите,	 за	 един	
не	разполагаме	с	ни	какви	све-
дения	 и	 това	 е	 Цоню	 Данчев,	
който	 е	 включен	 от	П.Чолов	 в	
списъка	 на	 четниците	 с	 неиз-
вестна	съдба.	 	 	
	 Никола	Иванов	Бучакчи	за-
гива	 още	 в	 първото	 голямо	
сраже	ние	ва	18	май	на	Милин	
камък.	Тялото	му	е	разпознато	
сред	остана	лите	убити	от	Андон	
Куков	 (Македонеца),	 Никола	
Войновски	 и	 Никола	 Кючуков.	
Димитър	 Колев	 е	 убит	 на	 22	
или	 23	май	в	землището	на	с.	
лютиброд,	 Врачанско.	 Месец	
по-късно	 на	 22	 или	 23	 юни	
в	 м.	 Просечник	 при	 с.	 Васи-
льово,	 ловешко	 е	 убит	 Христо	
Иванов	 Стоянов	 от	 с.	 Божен-
ци,	 Габровско.	 Вероятно	 той	 е	
от	 тия	 ботеви	 четници,	 които	
след	битката	на	21	май	при	с.	
лютиброд,	 последният	 отпор	
на	 четата	 в	 нейната	 цялост,	
се	 разпръскват,	 за	 да	 търсят	
самостоятелно	спасение	от	по-
терите	и	глада.

Относно	 мястото	 и	 вре-
мето	 на	 гибелта	 на	 военния	
командир	 на	 четата	 Никола	
Войновски	 са	 изказани	 раз-
лични	 мнения.	 Някои	 от	 тях	
се	основават	 на	 спомените	на	
свидетели	или	съвременници,	а	
дру	ги	 -	 на	 документален	 мате-
риал,	каквито	са	турските	офи-
циални	 докумен	ти.	 Въз	 основа	
на	 свидетелството	 на	 Никола	
Обретенов,	Димитър	Тодо	ров	и	
Сава	 Пенев,	 четниците	 очеви-
дци	на	убийството	му,	Димитър	
Страшимиров	сочи,	че	Войнов-
ски	 е	 убит	 около	 с.	 Шипково,	
Троянско.	Самият	Н.	Обретенов	
уточнява,	 че	Войновски	 е	 убит	
на	14	юни	в	Балкана	между	Ри-
барица,	Тетевенско	и	Шипково,	
Троянско:	 „Точно	 как	 се	 казва	
не	зная	местността”.

Като	 се	 базира	 на	 откри-
тите	 през	 1948-1949	 г.	 от	 Бо-

рис	 Недков	 турски	 документи,	
Александър	 Бурмов	 формира	
становището	 -	 Никола	 Войнов-
ски	е	убит	в	средата	на	юни	в	
Троянския	балкан	в	гората	Гре-
бенец,	м.	Кашкара	в	землището	
на	с.	Чифлик.	Две	телеграми	на	
ловешкия	околийски	управител,	
изпратени	 до	 окръжното	 упра-
вление	 в	 Търново	 от	 15	 и	 16	
юни	 1876	 г.	 дават	 възможност	
за	 разкриване	 подробностите	
и	точностите	около	смъртта	на	
Войновски.	

Димитър	 Тодоров	 –	 Димит-
рото,	Антон	Андреев,	Нено	Ива-
нов	Стоянов	и	Стефан	поп	Ди-
митров	успяват	да	избегнат	не-
приятелските	куршуми	в	сраже-
нията,	но	не	и	преследванията	
на	 турските	 войски.	 Заловени,	
те	са	изпратени	в	затворите	в	
София	или	през	Видин	в	Русе.	
Нено	Стоя	нов	е	сред	заловени-
те	на	27	май	четници	близо	до	
с.	литаково,	които	са	откарани	
за	 следствие	 и	 задържани	 в	
Софийския	 затвор.	 Данни	 за	
него	намираме	в	спомените	на	
ботевия	 четник	 Димитър	 Ико-
номов	 от	 Троян.	 Като	 описва	
непоносимите	 изпитания	 в	 за-
твора	 Д.	 Икономов	 отбе	лязва,	
че	 с	 15	 души	 поборници,	 сред	
които	е	и	габровеца	Нено	Сто-
янов	 изготвят	 и	 изпращат	 до	
Великия	везир	телеграма	от	29	
март	1877	г.	Чрез	нея	те	насто-
яват	–	„[...]	тук	не	можем	вече	
да	търпим	тайните	мъчителства	
[...],	 за	 които	 Високата	 порта	
не	знае”.	Под	тези	редове	под-
писът	 на	 Нено	 Стоянов	 е	 на	
шесто	място.

В	Софийския	затвор	попада	
и	Антон	Андреев.	След	 гибелта	
на	 войводата	 и	 разпокъсване-
то	 на	 четата,	 той	 и	 Димитър	
Тодоров	 се	при	съединяват	 към	
групата	 на	 Никола	 Войновски,	
разпръсната	постепенно	от	по-
терите	 и	 несгодите	 в	 планина-
та.	 Отделил	 се	 от	 нея,	 Антон	
Ан	дреев	 се	 скита	 из	 Балка-
на	 в	 продължение	 на	 няколко	
дни.	Нa	7	юни	е	заловен	край	
Етрополе	 и	 отпратен	 в	 София,	
където	 след	 двумесечен	 за-
твор	е	освободен	по	силата	на	
амнистия	 поради	 недоказана	
винов	ност.

Заловен	 след	 предателство	
при	 с.	 Бели	 Осъм,	 Троянско	
заед	но	 с	Н.	Обретенов	 и	Сава	
Пенев,	Димитър	Тодоров	е	осъ-
ден	от	Търновския	съд	на	смърт	
чрез	 обесване.	 Русенският	 из-
вънреден	 съд	 след	 намесата	
на	 дипломати,	 начело	 с	 руския	
консул,	заменя	смъртното	нака-
зание	 с	 доживотен	 затвор.	 До	
обявяването	 на	 Руско-турската	
война	 от	 1877-1878	 г.	 той	 прес-
тоява	 с	 други	 ботеви	 четници	
в	 Цариградския	 затвор,	 откъ-
дето	 е	 преместен	 в	 крепостта	
Сан	 Жан	 Д‘Акр	 на	 полуостров	
Акия	 (Сирия).	 „Заточението	 ни	
не	 беше	 тежко	 -	 отбелязва	 Д.	
Тодоров	 в	 споме	ните	 си	 -	 за-
щото	новините,	които	достигаха	
до	нас	чак	в	затвора,	ни	даваха	
надежда,	че	покрай	България	и	
ние	 скоро	 ще	 видим	 свобода-
та”.	

Много	 противоречиви	 са	
данните	 за	 съдбата	 на	Стефан	
поп	 Димитров	 от	 Габрово.	 По-
ради	известно	сходство	в	име-
ната,	 сведенията	 за	 неговата	
участ	 се	 преплитат	 в	 някои	от	
спомените	на	ботевите	четници	
с	тези	за	Стефан	Попов	Дими-
тров	 от	 с.	 Басарбово,	 Русен-
ско.	 Участието	 на	 габровеца	
Стефан	поп	Димитров	в	четата	
е	 безспорно	 особено	 като	 се	
има	пред	вид,	че	името	му	фи-
гурира	в	бележките	от	личното	
тефтерче	на	Хр.	Ботев.	В	своя	
списък	 Захарий	 Стоянов	 от-
белязва	 името	 му	 под	 №	 162.	
Стефан	поп	Димитров,	заловен	
след	бит	ката	при	с.	лютиброд,	
е	 осъден	 от	 Русенския	 извън-
реден	съд	на	 5	 го	дини	заточе-
ние.	 Изпратен	 първоначално	 в	
Цариградската	 тьмница,	 впо-
следствие	той	е	заточен	на	о-в	
Родос.

Габровците,	ботеви	четници,	
са	 неотделими	 от	 паметта	 ни	
за	подвига	на	Ботевата	чета.	

2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Девет ãаáрîвцè ñлèзат ñ Õрèñтî Бîтев
íа áълãарñкèя áряã през май 1876 ãîäèíа

Димитър Тодоров и Христо Тинков
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рабоТа прЕдлага
ШиВаШка фирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 18]
МЕхана „габъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704.  
бинго зала Бинго [15, 
14]
ШиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 12]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 

със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 11]
„сТоМано и металоо-
бработване Габрово“ ООД 
- Габрово, ул. „Индустри-
ална“ 36, търси 1. ЗАВАР-
ЧИЦИ на метални изделия, 
които работя с СО, може-
щи да разчитат технически 
чертежи. 2. мотокарист 
- основно, и допълнител-
но съвместяващ работа 
с лентонарезна машина 
и ъглошлайф. Фирмата 
предлага отлично запла-
щане, съвременни усло-
вия на труд, възможност 
За постоянна работа и 
професионално развитие. 
За контакт: smg.berova@
yahoo.com,  тел.0892/470-
928 - Пепа Берова. [12, 7]

„диМас“ ад търси 
да назначи шофьори 
на товарен автомобил. 
Възнаграждение - 1200 
лв.  За повече инфор-
мация: тел.0885/803-
330. [11, 8]

фирМа Търси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 8]

„диМас“ ад търси 
да назначи машинист 
на багер. Отлично 
възнаграждение.  За 
повече информация: 
тел.0885/803-330. 
[11, 1]

рабоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 8]
басЕйн ТрЕндафила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 
7]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 7]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 7]

заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 7]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 7]
„божЕнско ханчЕ“ с. 
Боженци търси жена за 
рабата - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 6]
Магазин „Happy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт тел. 0876/262-
585. [7, 6]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ 
търси да назначи ГОТВАЧ 
- топла кухня, и СЕРВИ-
ТЬОРКА Справки на тел. 

0896/606-870. [13, 6]
багЕрисТ на комбини-
ран багер с опит търси 
0894/353-586 [6, 5]
пЕнсионЕрка за нощ-
но обслужване на болна 
жена се търси на тел. 
0887/361-876 [11, 5]
фирМа Търси за рабо-
та в чужбина работници, 
ел.техници и машинни 
инженери със средно и 
висше образование. Же-
лателно е да разбират 
английски, френски или 
турски - 0877/47-96-93, 
0032/488-58-96-03. [15, 
2]
Млада, оТгоВорна 
и инициативна жена до 
четиридесет години за 
работа се търси на тел. 
0897/850-905. [5, 4]
хоТЕл „приМа S“ - мест-
ност Узана, търси за лет-
ния сезон камериерка и 
работник кухня (може и 
пенсионери или студенти). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [11, 4]
ШиВачки, МожЕ и пен-

сионерки, се набират на 
тел. 0888/998-001. [16, 4]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [28, 4]
ТЕспоМ ад търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-МОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК 
лазерно рязане; ФРЕЗИ-
СТИ, БОЯДЖИИ, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ - справки:  
гр. Габрово, ул. „Бодра 
смяна“ 1 (до КАТ), тел. 
066/801-673. [11, 3]
ТЕспоМ ад предлага  ра-
бота на ишлеме за СТРУ-
ГАРИ - справки:  гр. Габро-
во, ул. „Бодра смяна“ 1 
(до КАТ), тел. 066/801-
673. [11, 3]
хоТЕл Търси камериерка. 
Справки на тел. 0888/383-
125. [6, 3]
фирМа Търси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на 

тел. 0888/378-036. [4, 3]
продаВач-консулТанТ 
за лавка в близост до 
болницата се търси на тел. 
0879/19-10-66. [5, 3]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 
до 17.30 часа за бито-
во заведение, може и на 
4-часов работен ден, се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 3]
Шофьор на товарен ав-
томобил, кат. „С+Е“, търси 
да назначи тел. 0896/70-
28-72. [5, 3]
рЕсТоранТ В Китен търси 
да назначи сервитьори и 
помощник-готвачи. Осигу-
рени квартира и храна. 
Добро заплащане. За кон-
такт: тел. 0886/736-968. 
[28, 3]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си сервитьор/ка, готвач 
студена кухня - 0879/988-
010 [11, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като общ 
работник - тел. 0877/722-
669. [3, 2]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

ТоДоркА МИрЧЕВА

С	 голям	 концерт	 в	
Зала	 „Възраждане“	 на	
град	 Габрово	 децата	 от	
детска	 градина	 „явор“	 от-
белязаха	края	на	учебната	
година.	В	присъствието	на	
много	 родители	 и	 близки,		
те	 си	 подариха	 един	 въл-
нуващ	 празничен	 ден,	 с	
който	 изпратиха	 тържест-
вено		випускниците	на	дет-
ската	градина,	на	които	им	
предстои	да	бъдат	на	есен	
първокласници.

Сценарият	на	празнич-
ната	програма	беше	свър-
зан	с	Проекта	за	прилага-
не	 на	 иновативни	 педаго-
гически	 практики	 и	 здра-
вословен	 начин	 на	 живот	
„Зелен	явор“.	Той	е	финан-
сиран	от	Община	Габрово.	
През	 тази	 година	 всички	
детски	 учебни	 заведения	
в	 град	 Габрово	 са	 имали	

възможност	да	работят	по	
проекти	 с	 авторски	 теми,	
които	 Общината	 е	 финан-
сирала.

Очакваните	 резултати	
са	 оправдани.	 Създадена	
е	 пълноценна	 модерна	 и	

интерактивна	образовател-
но-възпитателна	 среда	 за	
децата,	 чрез	 която	 да	 се	
формират	 действени	 зна-
ния,	екологични	убеждения	
и	 ново	 отношение	 	 към	
природната	 среда	 чрез	

обучение,	 труд,	 спорт	 и	
игра.	 Участват	 в	 мини-
проекти,	 природозащитни	
инициативи	 и	 опознаване	
на	 родния	 край.	 Развиват	
моториката	и	физическата	
активност.	Превенцията	на	

агресията	 постигат,	 чрез	
йога	практики.	Работи	се	в	
партньорски	 взаимоотно-
шения	с	родителите.	Всеки	
ден	 е	 посветен	 на	 пови-
шаване	 на	 общественото	
доверие	 и	 привличане	 и	

задържане	 на	 децата	 в	
детската	 градина.	 Педа-
гозите	 от	 „явор“	 реализи-
рат	 и	 споделят	 с	 колеги	
иновативен	 педагогически	
опит,	подобряват	опита	си	
в	 управление	 на	 проекти	
и	 организационния	 живот	
в	 детската	 градина.	 Чрез	
проекта	 	 са	 създадни	 ин-
терактивен	 мобилен	 цен-
тър	 „Хармония“,	 като	 се	
цели	да	се	направи	учене-
то	забавно,	чрез	mozaWeb	
платформа.	Друг	 център	 е	
сензитивно-сензорния	„Ба-
ланс“	 –	 името	 подсказва	
върху	 какви	 дейности	 и	
умения	 се	 работи.	 В	 дет-
ското	студио	„Здраве“	има	
обучение	 с	 	 кинезитера-
певт,	 йога	 	 ражнения	 и	
още	 други,	 които	 обогатя-
ват	 физическата	 култура.	
Активно	се	работи	по	мал-
ки	 проекти	 и	 природоза-
щитни	инициативи.

Зала	 „Възраждане“	
през	 цялото	 време	 живе-
еше	 активно,	 чрез	 бурна-
та	 и	 весела	 емоция	 на	
родителите,	 предизвикана	
от	 техните	 деца.	 Всички	
се	 насладиха	 на	 българ-
ски	 	 ритми,	 на	 слънчеви,	
кънтри	 	 и	 вихрени	 тан-
ци.	 Показаха	 ни	 какво	 е	
детството	 и	 че	 животът	
им	 е	 бил	 пълноценен	 в	
институцията,	 на	 която	 са	
били	поверени.	Вълнуващо	
беше	участието	на	отдавна	
порасналите	 възпитаници	
на	 „явор“	 Анна	 Христова	
и	 Далия	 Ковачева.	 Те	 от-
правиха	своите	музикални	
поздрави	 към	 любимите	
учителки	 и	 	 заедно	 с	 ди-
ректора	 госпожа	Вера	Ти-
хова	 участваха	 във	 връч-
ването	 на	 дипломите	 за	
завършено	 предучилищно	
възпитание	и	образование	
на	децата.

ДГ „Явîр” îтáеляза края íа учеáíата ãîäèíа ñ кîíцерт във “Възражäаíе”

МЕгЛЕНА ЗЛАТЕВА

Габровският	 драмати-
чен	театър	изненадващо	в	
края	 на	 театралния	 сезон	
представя	 нов	 спектакъл.	
Екипът	на	 театъра	за	вто-
ри	път	 поема	предизвика-
телството	да	постави	попу-
лярната	 комедия	 „Свекър-
ва“	от	Антон	Страшимиров.	
От	 първата	 постановка,	
играна	на	габровска	сцена	
в	далечната	1952	 г.	до	се-
гашното	представление	са	
изминали	67	години.	

Режисьорът	 Петринел	
Гочев	предлага	нов	прочит	
на	класическия	текст,	като	
извежда	 темата	 за	 род-
ствените	 отношения	 през	
погледа	на	различните	по-
коления.	 Премиерата ще 
бъде на 25 юни от 19.00 
часа на сцената на теа-
търа.

За	 първи	 път	 ще	 се	
даде	възможност	на	сери-
озните	 почитатели	 на	 те-
атралното	 изкуство,	 сред	
които	и	най-заклетите	зри-
тели,	да	присъстват	на	за-
критата	премиера	на	спек-
такъла.	 Тя	 ще	 бъде	 ден	
по-рано	преди	официаната	
премиера	–	на	24	юни,	от	
19.00	часа,	отново	на	сце-
ната	 на	 театъра.	 Местата	
за	 специалното	 предпре-
миерно	 представление	 са	
ограничени,	затова	побър-
зайте	 да	 си	 купите	 биле-
ти.	Ще	гледате	„Свекърва“	
като	 истински	 професио-
налисти	 от	 театралните	
реди.

В	 постановъчния	 екип	
влизат	 сценографката	
Даниела	 Николчова,	 ком-
позиторът	 ян	 Руменин,	
хореографът	 Светлана	
Цвяткова	 и	 помощник-ре-
жисьорът	 Гинка	 Дичева.	
Ролите	 се	 изпълняват	 от	
артистите	 на	 Драматичен	
театър	 „Рачо	 Стоянов“	
–	 Надежда	 Петкова,	 Ве-
лислава	 Маринкова,	 Тони	
Христова,	 Адриана	 Димо-
ва,	 Димо	 Димов,	 Стоян	
Руменин,	Живко	Гущеров	и	
Ангел	Калев.

Това	 е	 шестият	 спек-
такъл,	 който	 режисьорът	
Петринел	 Гочев	 създава	
заедно	с	 габровската	 тру-
па.	С	нея	работи	като	ща-
тен	режисьор	от	началото	
на	 театралния	 сезон.	 Ус-
пешното	 му	 партньорство	
с	 композитора	 ян	 Руме-
нин	продължава	и	до	днес	
и	 може	 да	 бъде	 просле-
дено	 назад	 във	 времето.	
Съвместните	 им	 музикал-
ни	 търсения	 родиха	 едно	
от	 култовите	 заглавия	 на	
габровския	 театър	 „Жана	
д’Арк“	 през	 2015	 г.,	 както	
и	 последния	 хит	 „За	Пър-
вото	 българско	 царство:	
Отшелника“	 през	 2018	 г.	
С	част	от	актьорите	също	
го	 свързва	 дългогодишно	
партньорство.	 Надежда	
Петкова	 и	 Димо	 Димов	
са	 добре	 познати	 на	 пуб-
ликата	 от	 спектаклите	 на	
Петринел	 Гочев	 „Ромео	 и	
Жулиета“,	 2013	 г.,	 „Жана	
д’Арк“	 и	 „За	Първото	 бъл-
гарско	 царство:	 Отшелни-

ка“.	Голяма	част	от	актьор-
ския	състав	на	последната	
му	 постановка	 могат	 да	
бъдат	 видяни	 и	 в	 най-но-
вия	спектакъл	„Свекърва“.

С	новия	прочит	на	ко-
медията	 режисьорът	 Пе-
тринел	Гочев	и	 габровска-
та	трупа	закачливо	намиг-
ват	към	традиционни	теми	
за	 различията	 между	 по-
коленията,	 липсата	 на	 ди-
алогичност	 и	 желание	 за	
разбиране	 на	 другия.	 Към	
тях	 се	 прибавя	 горещи-
ят	 въпрос	 дали	 понякога	
по-възрастните	 не	 пречат	
и	 не	 ограничават	 правото	
на	 избор	 на	 по-младите.	
В	 по-дълбок	 план	 тук	 ще	
намери	място	и	темата	за	
свободната	воля.	Всеки	от	
нас	 я	 има,	 но	 дали	 всеки	
от	нас	успява	да	я	упраж-
ни	свободно,	без	да	пона-
ся	 тежестта	 на	 родството	
и	 семейното	 неразбира-
телство.	 Публиката	 сама	
ще	 намери	 отговори	 на	
въпросите,	 поставени	 от	
автора	 на	 пиесата	 през	
1905	г.	и	ще	отсъди	проме-
нило	ли	се	е	нещо	в	род-
ствените	 взимоотношения	
от	едно	време,	даваме	ли	
свободата	 на	 младите	 да	
бъдат	себе	си	или	настоя-
ваме	да	копират	грешките	
на	възрастните.

„Свекърва“	може	да	не	
е	 най-смешната	 българска	
комедия,	 но	 е	 най-истин-
ската,	 а	 за	 габровския	
театър	 комедийният	 спек-
такъл	е	естествено	състоя-
ние	на	духа.

Гаáрîвñкèят театър ñ пîñлеäíа за 
ñезîíа премèера - „Свекърва”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Във времето за изказ-
вания на граждани преди 
заседание на Общинския 
съвет - Габрово Марга-
рита Мънчева зададе въ-
прос как ще бъде опол-
зотворена лятната вакан-
ция за децата на Габрово, 
ще има ли детски  летни 
лагери.
	 	 	 	 	В	отговора	на	кмета	
Таня	Христова	се	казва:		
	 „Вече	 пет	 години	 Об-
щина	Габрово	и	МКБППМН	
организират	летни	занима-
ния	 за	 ученици	 от	 първи	
до	 четвърти	 клас.	 През		
юни	и	юли	във	всички	об-
разователни	 институции	 с	
начален	 етап	 на	 основно	
образование,	 се	 сформи-
рат	групи	от	ученици,	като	
през	 последните	 години	
броят	на	обхванатите	деца	
е	 над	 600,	 докато	 през	
първата	 година	 -	 2014,	 ко-
гато	 беше	 проведено	 ме-
роприятието,	 този	 брой	
беше	едва	170.
					За	децата,	записани	от	
родителите	си	в	инициати-
вата	„летни	занимания“,	се	
закупуват	различни	спорт-
ни	 и	 образователни	 по-
собия.	 Те	 се	 разпределят	
по	 училищата,	 съобразно	
броя	на	децата	в	групите.
	 	 	 Всяка	 година	 се	 ор-
ганизират	 посещения	 на	
местностите	 Узана,	 люля-
ци,	 Градище,	 Приключен-
ски	 парк	 „Незабравка“,	
„Боженски	 чифлик“,	 парк	
„Сръндака“	и	Соколски	ма-

настир,	където	децата	пре-
карват	деня	сред	природа-
та.	На	Узана	и	на	люляци	
групите	 са	 придружавани	
от	 представител	 на	Турис-
тическо	 дружество	 „Уза-
на“,	 който	 ги	 запознава	 с	
правилата	 при	 походи	 в	
планината,	 с	 флората	 и	
фауната	на	Балкана.	Всяка	
група,	 поне	 два	 дена	 в	
седмицата,	е	извън	града	-	
на	походи	и	разходки	сред	
природата.	
	 Също	 така,	 посещават	
МАИР	 „Боженци“,	 ЕМО	
„Етъра“,	 ПП	 „Българка“,	
ИМИ,	 РИМ,	НМО,	М	ДХС,	
Регионалната	 библиотека	
и	 Художествена	 галерия,	
където	 за	 тях	 се	 органи-
зират	 занимателни	 игри	
и	 забавления,	 а	 не	 само	
разглеждане	 на	 музеите.	
Кукленият	 театър	 и	 ДТ	
„Рачо	Стоянов“	представи-
ха	пред	участниците	в	лет-
ните	 занимания	 свои	 по-
становки.	През	юли	2018	г.	
е	 организирана	 и	 екскур-
зия	 до	 Бяла	 черква,	 като	
децата	 посетиха	 истори-
ческия	 музей,	 къщата-му-
зей	 на	 Цанко	 Церковски,	
природо-научния	 музей	 и	
зоопарка	в	Павликени.
	 С	 децата	 работят	 и	
представители	 на	 спорт-
ни	 клубове,	 които	 орга-
низират	 спортни	 игри,	 а	
също	 така	 и	 представите-
ли	на	Общинския	съвет	по	
наркотични	 вещества.	 В	
Габрово	има	регистрирани	
42	 спортни	 клуба	 по	 ин-
дивидуални	 и	 колективни	

спортове.	 В	 тях	 тренират	
голям	 брой	 деца,	 като	 с	
голяма	 част	 от	 тях	 Об-
щина	 Габрово	 е	 сключила	
договори	 за	 безвъзмезд-
но	 използване	 на	 спорт-
ните	 терени,	 находящи	 се	
спортен	комплекс	 „Христо	
Ботев“,	стадион	„Априлов“,	
стадион	„Христо	Смирнен-
ски“,	 спортна	 зала	 „Ор-
ловец“	 и	 редица	 спортни	
площадки,	 намиращи	се	 в	
междублоковите	простран-
ства.	Ежегодно	се	отделят	
и	 финансови	 субсидии	 на	
спортните	 клубове,	 както	
и	 финансови	 средства	 за	
организиране	на	различни	
спортни	прояви.
	 Организирането	на	ла-
гери	 през	 ваканцията	 се	
осъществява	 от	 учебните	
заведения,	 при	 желание	
от	 страна	 на	 учениците.	
Почивната	база	„Соколски	
манастир“	се	управлява	от	
„Ученически	отдих	и	спорт	
“	 ЕАД	 (100%	 държавно	
участие)	и	се	използва	по	
предназначение.
	 За	 повишаване	 учи-
лищната	готовност	на	деца	
от	 рисковите	 групи,	 под-
лежащи	 на	 записване	 в	
първи	 клас	 и	 през	 2019	 г.	
в	Комплекса	за	социално-
здравни	 услуги	 за	 деца	
и	 семейства	 ще	 се	 орга-
низира	 и	 проведе	 лятно	
училище.	 Училището	 ще	
е	 е	 продължителност	 два	
месеца	 -	юни	и	юли,	като	
за	 реализирането	 му	 ще	
се	 сформират	 две	 групи	
от	по	15	деца.	За	работа	е	

децата	ще	бъде	и	ангажи-
ран	педагог.
	 	 	 	 	Функциониращите	на	
територията	 на	 общината	
Центрове	 за	 обществена	
подкрепа	 също	 планират	
да	 организират	 редица	
инициативи	за	ангажиране	
и	 осмисляне	 свободното	
време	 на	 децата	 и	 учени-
ците,	потребители	на	услу-
гите	и	от	общността.
	 Център	 за	 обществена	
подкрепа,	 управляван	 от	
ИМКА	-	Габрово,	през		юли	
ще	организира	4	седмична	
лятна	 програма	 -	 дневни	
лагери	и	занимални.
	 През	 този	 период,	 ос-
вен	за	децата	от	общност-
та,	ще	има	възможност	35	
деца	 от	 социално	 слаби	
семейства	 да	 се	 включат	
безвъзмездно	 в	 лятната	
програма.	 Очаква	 се	 да	
бъдат	обхванати	повече	от	
100	деца.
	 Център	 за	 обществена	
подкрепа,	 управляван	 от	
Сдружение	 „SOS	 Детски	
селища	 България“,	 през	
летния	период	също	пред-
виждат	 да	 проведат	 ре-
дица	 дейности	 е	 децата	
от	рисковите	 групи.	Става	
дума	 за	 „Екскурзовод	 за	
един	 ден“	 -	 организира-
не	на	посещения	на	исто-
рически	 обекти	 и	 излети	
след	 природата	 с	 обра-
зователна	 цел,	 съчетани	
с	 физически	 активности	
на	 открито.	 А	 също	 така	
“Рожден	 ден“	 -	 честване	
на	рождени	дни	на	децата,	
родени	през	месеца.

Пет ãîäèíè Оáщèíа Гаáрîвî îрãаíèзèра летíè 
заíèмаíèя за äеца - желаещèте ñа íаä 600



обяви

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв.  - 0876/583-472.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
дърВа за огрев - 79 лв., 
нарязани и нацепени, с 
включен транспорт, вся-
какъв вид дървесина - тел. 
0879/562-733. [11, 3]

дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт.0877/471-466.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
0877/108-825.
„Мг-лЕс“  продаВа  
дърва за огрев - спра-
вик на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
дъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
27]

дърВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 13]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 9]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
сухи. Незабавна доставка. 
Тел. 0896/807-688. [22, 3]

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 [0, 0]
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо ка-
чество. Тел.0895/752-838.
изгражданЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и 
др. Тел. 0888/02-01-87. 
[26, 18]

груб сТроЕж, ремонт 
на покриви 0889/129-
755 [33, 5]

изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194.
дрЕнажи, подпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 18]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги - 
тел. 0895/295-654. [22, 18]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 8]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 7]
изВърШВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [5, 4]
рЕМонТ на покриви, 
улуци,топлоизолация, дре-
наж и други - 0882/27-97-
49. [10, 4]
подоВи заМазки, бе-
тон, мазилки, шпакловки 
и др. - тел. 0898/672-883. 
[6, 3]

сТроиТЕлна фирМа из-
вършва хидроизолация, 
топлоизолация, направа на 
покриви, тенекеджийски 
услуги, дренажи, подпорни 
стени и вътрешни ремонти 
- 0886/92-69-71. [11, 2]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 2]
рЕМонТ на покриви, из-
олации, дренаж, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги и др. се предлага на 
тел. 0895/295-654 [17, 1]
бригада изВърШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - 0899/638-875 
[17, 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.
ШпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 25]

фаянс, ТЕракоТа, гипсо-
картон, изолации - справ-
ки на тел. 0896/828-147. 
[22, 9]
гипс карТон, шпакловка, 
боя, вътрешна изолация - 
справки на тел. 0899/874-
974. [24, 6]

изолации
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
справки на 0878/943-895 
[0, 0]
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 11]

дограМа
фирМа „Тиди пласт“ 
предлага изработка на PVC 
и AL дограма. Справки на 
тел. 0878/676-161. [33, 
24]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди и 
ЕлЕкТроника
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
30]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 
16]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 15]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 9]

градини, басЕйни

ландШафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални кътове, 
барбекюта.  0888/942-
335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 17]
апарТаМЕнТи, МазЕ-
Та, тавански стаи, гара-
жи. Изхвърлям боклуци 
със собствен превоз - 
0877/771-903 [5, 1]
почисТВанЕ на домове  
- почасово. Отговорно и 
коректно обслужване се 
извършва от жена - справ-
ки на тел. 0897/978-170. 
[26, 1]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка - 
0899/140-254.

Фрезоване на градини - 
тел. 0899/140-254. [21, 
20]
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпи-
ни и поддръжка - тел. 
0886/308-017. [22, 3]
косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-
066. [22, 2]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, стро-
ително-ремонтни услуги. 
Хамалски работи, прена-
сяне на багаж.  Справки 
на тел. 0892/326-344. [33, 
18]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [5, 3]
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [22, 2]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

доМаШни лЮбиМци
подаряВаМ коТЕТа - 
тел. 0899/815-026. [8, 
7]
коТЕнца с хигиенни на-
вици, на 3 месеца, пода-
рява тел. 0896/630-387. 
[6, 3]
красиВи коТЕнца по-
дарява тел. 066/870-
468. [5, 3]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

730 май 2019 г. 

иМоТи продаВа
парцЕл - 3 дка, до Коня 
в гр. Габрово се продава 
на тел. 0892/484-602.
къща - 100 кв. м, в кв. 
Борово за 42 000 лева се 
продава на тел. 0896/22-
72-58.

апарТаМЕнТи и др. 
- ново строителство, в 
идеален център, по себе-
стойност и договаряне се 
продава на тел. 0888/447-
096. [22, 13]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 7]
дВуЕТажна къща в село 
Стоевци се продава на 
тел. 0884/429-116 [22, 7]
обзаВЕдЕна къща за 
гости с механа в Боженци 
се продава или отдава под 
наем - справки на тел. 
0885/333-148. [11, 6]

гарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 6]
ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на ул. „Зелена ливада“ 3, 
за ремонт, се продава на 
тел. 0898/879-758. [5, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин В центъра под 
наем - 0878/929-080. [18, 
16]

офиси В супер център 
се дават под наем на тел. 
0888/548-089. [12, 3]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, се 
отдават под наем на тел. 
0897/556-676. [12, 3]
голяМо поМЕщЕниЕ с 
ток, вода и камера - 240 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0894/422-089. [4, 2]
апарТаМЕнТ под НАЕМ 
В ЦЕНТЪРА - 0885/642-
467, 066/865-943 [3, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
седава под наем на - 
0897/311-341 [3, 1]

Малка гарсониЕра, 
център, обзаведена се 
дава под наем на тел. 
0894/097-285 [2, 1]

Търси под наЕМ
саМосТояТЕлна къща 
с двор за семейство с 
куче и две дворни котки в 
района на Габрово дълго-
срочно се търси под наем 
на тел. 0899/753-088. [5, 
4]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [18, 16]

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.

аВТоМобили продаВа
рЕно ЕкспрЕс - на газ, 
баничарка, се продава на 
тел. 0889/254-993. [2, 2]
кола роВър се прода-
ва на тел. 0888/362-325. 
[11, 3]
рЕно канго продава 
0877/155-414 [3, 1]
рЕно МЕган, дизел, 
2003 г. първи собстве-
ник се продава за 3900 
лева - справки на тел. 
0888/929-101.

Ваз, МоскВич
жигули 2104, в дви-
жение, цена: 600 лв., 

се продава на тел. 
0884/060-090. [6, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
оТ МясТо на най-Ви-
соки цЕни изкупу-
Ва  - справки на тел. 
0897/429-374

аВТоМобили 
под наЕМ

„VaIKaR RENTaCaR“ 
Автомобили под 
наем, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 16]

продаВа обзаВЕжданЕ
баТуТ до 150 кг, диа-
метър - 3 метра, нов, се 
продава на тел. 0885/292-
488. [11, 6]
гоТВарски пЕчки - дър-
ва, ток, хладилници, ме-
бели, уреди, казан - 145 
л, се продават на тел. 
0895/720-254. [2, 2]
диВан спалня, много-
функционален продава 
0887/493-206 [1, 1]

продаВа разни
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 9]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават - 
справки на тел. 0888/942-
095. [11, 9]
паВилион  (будка) - 9 
кв. м, за охрана и дру-
ги, се продава на тел. 
0895/710-934. [11, 2]

сЕлскосТопански
дъбоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 18]
оборска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 16]

жиВоТни продаВа
оВЕн и дВЕ шиле-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 3]
а гн Е Т а  продаВа 
0894/366-330 [3, 1]

купуВа разни
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и др. изкупува - справ-
ки на тел. 0894/921-663. 
[24, 17]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.

ТранспорТ - 0.45 лв. - 
0894/00-40-45. [22, 12]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [22, 9]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 9]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 7]
саМо за мацки - тел. 
0879/58-66-30. [4, 2]

кметство с. ловнидол и нч "зора-1908" 
- с. ловнидол, Ви канят на тържествения събор 
на селото, който ще се проведе на 1 юни 2019 

година на площада
 В програмата: изпълнения на Духов оркестър - Севлиево, 
Детски рецитал "Мое детство", на народната певица от с. 
Ловнидол Цветана Караколева, Мъжка фолклорна група 
към НЧ "Васил Левски-1900" от с. Горна Росица, Танцов 
ансамбъл към Народно читалище "Развитие-1870" - Се-
влиево и други.

п о к а н а
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Продължава от бр. 90
	 Напуснах	 паркинга.	
Вече	трябваше	да	потърся	
мястото,	 откъдето	 отново	
да	 гледам	 вечерното	 ла-
зерно	 шоу,	 но	 този	 път	
от	 остров	 Хонконг.	 Един	
огромен	покрит	надлез	ме	
водеше	 към	 кейовете,	 от-
където	 можех	 да	 гледам	
тази	атракция.	От	двете	му	
страни	 се	 откриваха	 пре-
красни	 гледки	 към	 ярко	
осветените	 небостъргачи	
и	 огромното,	 потънало	 в	
светлини,	 виенско	 колело.	
На	няколко	места	по	над-
леза	 се	 бяха	 настанили	
улични	музиканти,	но	таки-
ва	 имаше	 и	 край	 морето,	
пред	 редовете	 от	 пейки,	
предназначени	 за	 зрите-
лите	 на	 шоуто.	 Песните,	
които	 изпълняваха,	 бяха	
предимно	 хитове	 на	 ан-
глийски	 език,	 но	 не	 бе	
пренебрегната	 и	 местната	
музика.	 Дойде	 време	 за	
лазерното	 представление.	
Небето	 бе	 отново	 облач-
но,	 въздухът,	 не	 особено	
прозрачен,	 а	 шоуто	 и	 от	
тук	 не	 ме	 впечатли.	 Дори	
напротив!
			Време	беше	да	се	върна	
на	„моя	си“	Коулун,	където	
беше	хотелът	ми	и	нощните	
пазари,	 които	 смятах	 да	
посетя.	Този	път	взех	фери-
бот,	който	за	десетина	ми-
нути	ме	пренесе	до	полуос-
трова.	Вечерното	пътуване	
в	 акваторията	 на	 приста-
нище	 Виктория	 бе	 много	
приятно,	 а	 светлините	 на	
разположените	 по	 двата	
бряга	 небостъргачи	 бяха	
изключително	красиви.
	 Тръгвам	 пеша	 по	
Nathan	 Road,	 за	 да	 удос-
тоя	с	вниманието	си	широ-
ко	 рекламираните	 Нощен	
пазар	 на	 Temple	 Street	 и	
Нефритения	 пазар.	 Всич-
ки	 те,	 заедно	 с	 Женския	
пазар,	 са	 отбелязани	 на	
туристическата	 карта	 на	
Хонконг,	 която	 вчера	 взех	
от	 хотела.	 Друг	 много	 из-
вестен	 пазар	 в	 мегапо-
лиса	 е	 Stanley	 Market,	 но	
той	 е	 на	 остров	 Хонконг	
и	 нямам	 желание	 да	 го	
посетя,	защото	вече	зная,	
че	 той	 не	 може	 да	 пред-
ложи	 нищо	 по-различно	
от	 другите	 пазари	 тук,	 а	
на	 едно	 място	 прочетох,	
че	 той	 е	 „чисто	 копие	 на	
нашия	Илиянци“.

	 Отивам	 на	 Temple	
Street.	 И	 там	 шатрите	 и	
сергиите	са	от	двете	стра-
ни	 на	 улицата,	 а	 зад	 тях	
тротоарите	 	 остават	 срав-
нително	 свободни	 и	 въз-
можни	 за	 движение.	 След	
като	 снощи	 бях	 на	 Жен-
ския	 пазар,	 реших,	 че	 и	

този	 е	 нещо	 подобно	 и	
бързо	 изгубих	 интерес.	 В	
моите	представи	те	си	ос-
танаха	 едни	 много	 оживе-
ни	битаци	със	стока,	която	
далеч	 не	 блести	 с	 качест-
во,	 но	 може	 би	 най-ва-
жното	за	тях	е,	че	работят	
до	 късните	 нощни	 часове.		
Затова,	 избягвайки	 гъмжи-
лото	в	средата	на	улицата,	
тръгнах	 по	 един	 от	 трото-
арите.	
	 Тук	се	натъкнах	на	мо-
мичета	 на	 платената	 лю-
бов,	които	стояха	пред	вхо-
довете	на	някои	от	сгради-
те.	Имаше	и	от	бялата,	и	от	
азиатската	 раса.	 Не	 бяха	
нахални	 или	 настоятелни,	
а	 и	 аз	може	 би	 вече	 съм	
извън	 техните	 стандарти,	
но	 две	 от	 тях	 все	 пак	 се	
опитаха	да	ме	заговорят.	
	 Temple	 Street	 остана	
зад	 гърба	 ми.	 Някъде	 там	
трябваше	 да	 бъде	 и	 Не-
фритения	пазар,	но	когато	
попитах	 за	 него,	 ми	 отго-
вориха,	че	той	е	в	закрити	
помещения	 и	 приключва	
по-рано.	 Всъщност	 нефри-
тени	 изделия	 се	 предлага-
ха	и	на	сергии	на	Нощния	
пазар.	 Прибрах	 се	 късно,	
а	 на	 другия	 ден	 трябваше	
да	 стана	 много	 рано,	 за	
да	отида	на	остров	лантау,	
където	са	едни	от	най-инте-
ресните	 забележителности	
на	Хонконг.

В ÕОНКОНГ – ДЕН ТРЕТÈ
	 Днес	е	третият	ми	ден	
в	Хонконг.	Ставам	рано,	за	
да	отида	колкото	се	може	
по-рано	на	остров	лантау.	
С	 площ	 от	 150	 квадратни	
километра,	 той	 е	 най-го-
лемият	 от	 островите	 (235	

на	 брой),	 прилежащи	 към	
мегаполиса.	С	остров	Хон-
конг	 и	 полуостров	 Коулун	
е	 свързан	 чрез	 линия	 на	
метрото,	 прокопана	 под	
морското	дъно.	На	остров	
лантау	 се	 намира	 огро-
мното	 международно	 ле-
тище	Chek	Lap	Kok,	което	
е	построено	върху	изкуст-
вен	остров.	Там	се	намира	
хонконгският	 Дисниленд,	
както	 и	 най-дългата	 въ-
жена	 линия	 в	Азия	 –	 5700	
метровата	Ngong	Ping	360,	
която	 свързва	 ниската	
градска	 част	 Tung	 Chung	
с	 високата	 част	 Ngong	
Ping,	където	се	намира	ед-
ноименното	 атракционно	
селище.	 линията	 води	 до	
хълм,	 на	 който	 се	 изди-
га	 най-голямата	 в	 света	
бронзова	 статуя	 на	 Буда	
с	 височина	 34	 метра	 и	
тегло	 над	 200	 тона.	 За-
вършена	е	 през	 1993	 г.	Тя	
е	 главен	 будистки	 център	
в	Хонконг,	 както	 и	 голяма	
туристическа	атракция.	За	
да	се	достигне	до	основа-
та	 на	 статуята	 трябва	 да	
се	 изкачат	 и	 268	 каменни	
стъпала.	 В	 непосредстве-
на	 близост	 до	 статуята	 е	
изключителният	 будистки	
манастир	Po	Lin.	Отначало	
островът	 е	 подслонявал	
тихи	 рибарски	 селища,	 а	
по-късно	 се	 е	 превърнал	
в	едно	от	най-ранните	ев-

ропейски	 укрепления,	 из-
градено	 от	 португалци	 в	
началото	 на	 XVI	 век,	 но	
по-късно	изоставено.
	 	 	 	 	 Тръгвам	 по	 Nathan	
Road,	за	да	стигна	до	ме-
трото,	което	ще	ме	откара	
на	острова.	Неделя	сутрин	
е	 и	 за	 първи	 път,	 откак-
то	 съм	 тук,	 движението	
по	 улицата	 е	 спокойно,	
липсва	 забързаното	 мно-
жество	 от	 хора.	 Слизам	
на	 последната	 станция	 на	
метрото	 в	 района	 Tung	
Chung.	 Целта	 ми	 е	 до-
лната	 станция	 на	 въжена-
та	 линия	 Ngong	 Ping	 360,	
но	 допускам	 грешка	 и	 се	
озовавам	 на	 опашката	 за	
автобус,	 който	 е	 другият,	
много	 по-евтин	 начин	 за	
изкачването	 до	 горе.	 Е,	
има	 и	 трети	 начин,	 който	
излиза	 съвсем	 без	 пари,	
но	 за	 него	 е	 нужна	 ре-
шителност	 и	 много	 време	
–	 изкачване	 пеша.	 Бързо	
поправям	 грешката	 си	 и	
отивам	на	долната	станция	
на	 линията.	 Почти	 няма	
хора	 и	 бързо	 си	 купувам	
двупосочен	билет.	Веднага	
ме	 настаняват	 в	 една	 от	
кабините	 –	 те	 са	 широки	
и	 комфортни,	 проветрява-
нето	 им	 е	 по	 естествен	
път.	 Пътникът	 може	 да	
избира	 между	 два	 вида	
–	стандартни,	с	непрозра-
чен	 под	 и	 кристални	 –	 с	
прозрачен	 под,	 цените	 за	
които	са	по-високи.	Аз	из-
брах	качване	в	непрозрач-

на	 кабина	 и	 слизане	 –	 в	
кристална.	 Вече	 пътувам	
нагоре	 –	 видимостта	 е	
прекрасна,	а	панорамните	
изгледи	 наоколо,	 неповто-
рими	 –	 към	 залива	 Tung	
Chung,	изкуствения	остров	
с	 международното	 лети-
ще	 Chek	 Lap	 Kok,	 моста	
Hong	 Kong-Zhuhai-Macau	
(Хонконг-Джухай-Макао),	
платото	 Ngong	 Ping.	 От	
двете	 страни	 на	 линията	
са	 Северният	 и	 Южният	
природни	паркове	на	лан-
тау.	 По	 трасето	 има	 две	
ъглови	 станции,	 след	 кои-
то	 въжената	 линия	 сменя	
посоката	си,	обособявайки	
по	този	начинп	три	прави	
участъка.	 В	 кабината	 съм	
с	 две	 европейки	 и	 трима	
азиатци.	Общувам	с	евро-
пейките,	 те	 ме	 помолиха	
да	 им	 направя	 снимки,	 а	
азиатците	 ни	 наблюдават	
с	 неприкрит	 интерес.	 Пъ-
туването	 трае	 около	 25	
минути,	 а	 в	 края	 му	 се	
открива	изглед	и	към	Голе-

мия	Буда.
	 Тук	 искам	 да	 отделя	
малко	 внимание	 на	моста	
Хонконг-Джухай-Макао,	
който	 е	 едно	 изключител-
но	 строително	 постиже-
ние,	 представляващо	 по-
редица	 от	 мостове	 и	 ту-
нели	(под	морското	дъно),	
които	 свързват	 западната	
част	 на	 Хонконг	 с	 Макао	
и	град	Джухай	в	континен-
тален	 Китай.	 Дължината	
на	 моста	 е	 55	 километра,	
с	което	влиза	в	Книгата	с	
Рекордите	 на	 Гинес	 като	
най-дългият	 мост	 в	 све-
та,	 а	 подводните	 тунели	
са	 с	 обща	 дължина	 6,7	
километра	 и	 са	 изграде-
ни	 между	 изкуствени	 ос-
трови.	 Строежът	 започва	
през	декември	2009	г.,	а	е	
завършен	през	юли	2017	г.	
Стойността	му	възлиза	на	
5,5	милиарда	щатски	дола-
ра.	Официалното	му	откри-
ване	стана	на	24	октомври	
2018	 г.,	 точно	 на	 другия	
ден	след	като	се	завърнах	
от	 Хонконг.	 Пътувал	 съм	
по	 такова	 съоръжение	 –	
от	 Копенхаген	 (Дания)	 до	
Малмьо	 (Швеция)	 и	 обра-
тно,	 където	 между	 двата	
града,	 в	 Северно	 море,	

е	 създаден	 изкуствен	 ос-
тров.	 От	 Копенхаген	 до	
острова	е	тунелът,	а	от	ос-
трова	до	Малмьо	–	мостът.
	 Слизайки	 на	 горната	
станция,	 посетителят	 поч-
ти	 веднага	 се	 озовава	 в	
традиционното	 китайско	
селище	Ngong	Ping.	Разпо-
ложено	 върху	 1,5	 хектара,	
то	е	много	красиво,	подре-
дено	 и	 чисто,	 а	 пушенето	
в	него	е	забранено.	Пред-

ставлява	 широка	 алея,	
от	 двете	 страни	 на	 която	
са	 разположени	 красиви	
сгради,	 малки	 архитектур-
ни	 шедьоври	 в	 китайски	
стил.	Тук	могат	да	се	опи-
тат	 традиционни	 ястия	 от	
китайската	 кухня,	 както	 и	
да	 се	 купят	 занаятчийски	
изделия,	 интересни	 пода-
ръци	и	туристически	суве-
нири.
	 Напускайки	 селище-
то	 Ngong	 Ping,	 попадам	

на	 алеята	 със	 статуи	 на	
прочути	 китайски	 войни,	
след	 което	 минавам	 край	
изящна	 китайска	 арка.	
Вече	 съм	 в	 подножието	
на	 статуята,	 в	 началото	
на	 268-те	 стъпала,	 символ	
на	 смирението.	 Може	 би	
те	 трябва	 да	 внушат	 на	
поелите	 по	 тях,	 че	 пътят	
на	 просветлението	 е	 дъ-
лъг	 и	 стръмен.	 Статуята	
е	 върху	 пиедестал	 от	 три	
нива,	 седнала	 върху	 трон	
от	 лотус.	 Заобиколена	 е	
от	 шест	 по-малки	 бронзо-
ви	статуи.	Изкачването	на	
стъпалата	не	отнема	много	
време.	 На	 всяка	 площад-
ка	спирам,	за	да	направя	
снимки	 на	 все	 по-прибли-
жаващия	 се	 Буда,	 докато	
накрая	 стигам	 до	 голяма	
кръгла	 площадка,	 първо	
ниво	 на	 пиедестала,	 къ-
дето	 са	 шестте	 по-малки	
бронзови	 статуи.	 Те	 също	
са	върху	тронове	от	лотус	
и	 всъщност	 никак	 не	 са	
малки	 –	 високи	 са	 поне	
два	 метра.	 Обиколям	 ста-
туята	два	пъти,	снимайки	я	
от	различни	 точки	и	 ъгли.	
Така	 виждам	 и	 широкия	
паркинг,	 на	 който	 спират	
автобусите,	 докарали	 ту-
ристите	 и	 поклонниците,	
непожелали	 да	 пътуват	 с	
въжената	 линия.	 Слизам	
по	 стъпалата,	 които	 ме	
отдалечават	 от	 статуята,	
но	 пък	 ме	 приближават	
към	 другата	 голяма	 забе-
лежителност	тук	–	По	лин,	
голям	 будистки	 манастир	
и	духовен	център,	основан	
през	1906	г.	от	трима	мона-
си.

Следва в четвъртък

Прè малкèте äалекîèзтîчíè 
ãèãаíтè Õîíкîíã è Макаî

Вечер на остров Хонконг

Нощния пазар на Temple Street

Нефритени изделия се предлагат и на Temple Street

В кабината на въжената линия Ngong Ping 360

Картина, видяна от кабината на Ngong Ping 360: Част 
от моста Хонконг-Джухай-Макао, който се изгубва в 
морето, преминавайки в тунел под морското дъно

атракционното селище Ngong Ping

Изящна китайска арка в подножието на Големия Буда

Големият Буда и 268-те стъпала, водещи към него

Ето го и него,  
Големият Буда

Част от статуите в 
обкръжението на Буда, 
а в ниското зад тях е 
манастирът Po Lin
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