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• Bulgarian homes network •

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Изложба,	посветена	на	
150	години	от	основаване-
то	 на	Женското	 благотво-
рително	 дружество	 „Май-
чина	 грижа“,	 се	 откри	 в	
Регионалния	 исторически	
музей.
	 Ключа	 на	 Габрово	 и	
поздравителен	 адрес	 от	
името	на	Община	Габрово	
връчи	на	председателя	на	
дружеството	 Ганка	 Шива-
рова	 кметът	 Таня	 Христо-
ва.	
	 В	 приветственото	 си	
слово	тя	каза:	„В	днешния	
ден,	 който	 е	 хубав	 хрис-
тиянски	 празник	 -	 Преоб-
ражение	 Господне,	 искам	
да	 честитя	 празника	 на	
всички	дами	от	дружество-
то.	 Днес	 от	 дистанцията	

на	 времето	 се	 вижда,	 че	
историята	 на	 благотвори-
телното	дружество	е	впле-
тена	здраво	в	миналото	на	
Габрово.	Тези,	 които	 през	
годините	 припознават	 ми-
сията	 на	 дружеството	 за	
своя	 лична,	 заслужават	
повече	 от	 повод	 за	 гор-
дост.	Това	е	доказателство	
за	същността	на	промяна-
та,	 която	може	 да	 постиг-
не	предприемаческият	дух	
на	габровци,	вдъхновен	от	
стремежа	 за	 социални	 и	
духовни	каузи.
	 Бих	искала	да	мога	да	
кажа	 „Благодаря!“	 лично,	
поименно	 и	 сърдечно	 на	
всички,	 свързали	 живота	
си	с	„Майчина	грижа“	и	с	
идеята	 за	 благотворител-
ността	 и	 подкрепата	 за	
хората	в	нужда.		 стр. 8

Таíя Õрèстîва: “Майчèíа грèжа” е 
емáлема íа îáществеíèя жèвîт в Гаáрîвî”
ЖБД „Майчина грижа“ празнува 150 години от основаването, в РИМ откриха изложба за дружеството, едно от първите в България

Преди откриването на изложбата се състоя Възпоменателна 
церемония с водосвет пред морената до храм „Света Троица“

Откриване на изложбата в РИМ. От ляво надясно: Красимира Чолакова, Таня Христова, Ганка Ши-
варова, Катя Гечева и Савина Цонева пред портретите на Пенчо Семов и Радка Семова

СВЕтозАр ГАтЕВ

 Българският	 химн	 зву-
ча	в	чест	на	Мартин	Хри-
стов	по	време	на	Светов-
ния	параатлетически	шам-
пионат	 за	 юноши	 до	 17	
и	 до	 19	 години	 в	Нотвил,	
Швейцария.	 Възпитани-
кът	 на	 треньора	 Веселин	
Георгиев	 от	 АК	 „Орловец	
93“	 завърши	 първи	 в	 бя-
гането	 на	 400	 метра	 при	
младежите	 с	 физически	
увреждания	 от	 категории	
T45	-	T64	на	възраст	до	17	
години.
	 Мартин	пробяга	класи-
ческата	една	обиколка	за	
01:01.69	 минути.	 Сребърен	
медалист	 стана	Еван	Кот-

це	 от	 Република	 Южна	
Африка.	 Той	 спря	 хроно-
метъра	на	01:06.27	минути.	
Плановете	 бяха	 габров-
ският	атлет	да	се	бори	за	
отличие	 и	 в	 бягането	 на	
1500	 метра.	 На	 тази	 дис-
танция	 обаче	 не	 му	 беше	
отчетено	 класиране,	 за-
ради	липсата	на	други	съ-
перници	 при	 юношите	 до	
17	 години.	 Мартин	 участ-
ва	 и	 в	 надпреварата	 на	
дълъг	 скок	 за	 категории	
T45	-	T64,	в	която	завърши	
четвърти	 с	 резултат	 4.74	
метра,	 като	 само	 4	 сан-
тиметра	 го	 разделиха	 от	
бронза.	Призовата	тройка	
заеха	 съперници	 от	 Бра-
зилия,	Германия	и	САЩ.

	 „Титлата	 си	 е	 титла	 и	
хубавото	е,	че	тя	ще	оси-
гури	 на	 Мартин	 финанси-
ране	 за	 подготовка	 през	
следващата	 година.	 Про-
дължаваме	да	се	готвим	и	
целта	 ни	 е	 да	 тренираме	
още	 по-сериозно,	 да	 се	
развиваме	 и	 резултатите	
да	 стават	 по-добри“,	 ко-
ментира	 треньорът	 Весе-
лин	Георгиев.
	 България	 завърши	 на	
28-мо	 място	 в	 подрежда-
нето	 по	 отличия	 от	 общо	
35	 нации	 с	 един	 златен	
и	 един	 сребърен	 медал.	
Среброто	 донесе	 Осман	
Хакан	 от	 дългия	 скок	 при	
юношите	 до	 17	 години	 от	
категории	Т11-Т13.						

	 „Днес	 едно	 семейство	 ме	 трогна	 до	 сълзи,	 споделя	 д-р	
Нели	Савчева	във	Фейсбук.	В	кабинета	ми	влезе	млада,	ус-
михната	жена	с	две	деца.	Майката	е	от	 Габрово	и	живее	в	
Прага.	Двете	слънчеви	принцеси	-	Хана	и	Сияна,	са	на	9	и	6	
години.	Хана	скоро	е	имала	рожден	ден	и	сама	е	решила	па-
рите	от	рождения	си	ден	да	дари	на	болно	дете.	Разказваше	
ми	как	е	мислила	какво	иска	и	е	решила	да	помогне.	Заведох	
ги	в	Педиатрично	отделение	и	по	предложение	на	д-р	Пашова	
парите	бяха	дадени	на	самотна	майка	и	усмихнатия	Кристиян.	
	 Хана	иска	да	стане	художник	и	вече	ми	е	обещала	пър-
вата	 си	 картина.	Аз	 съм	 убедена,	 че	ще	 бъде	 успешна	 като	
художник,	но	по-важното	е,	че	вече	е	добър	човек.	
	 Майката	-	Борислава	Димова,	трябва	да	е	много	горда	с	
тези	 две	 прекрасни	 деца.	Аз	 си	 пожелавам	 да	 се	 върнат	 в	
България	и	да	успеят	тук,	защото	доброто	трябва	да	се	умно-
жава!“		

Светîвíî златî за Мартèí Õрèстîв

ВЕлА лАзАроВА

	 Третият	 Трявна	 арт	
фестивал,	 открит	 на	 6	 ав-
густ,	се	организира	от	пър-
вата	в	България	телевизия	
за	 изкуство	 -	 Live	 7	 TV,	
с	 финансовата	 подкрепа	
на	 Община	 Трявна	 и	 под	
патронажа	 на	 кмета	 Дон-
чо	 Захариев.	 Спонсори	
-	 Красимир	 Каракачанов	
-	 министър	 на	 отбрана-
та,	 бизнесменът	 Димитър	
Немски.
	 Като	 поздрави	 много-
бройната	публика	в	залата	
на	 читалище	 „Пенчо	 Сла-

вейков	1871”,	кметът	Дончо	
Захариев	откри	фестивала	
с	увереност,	че	той	се	пре-
връща	 в	 едно	 от	 важните	
културни	събития	на	града.
	 За	 първи	 път	 в	 рам-
ките	 на	 този	 Трети	 арт	
фестивал	 (6	 -	 11	 август)	
е	 включен	 Международен	
музикален	 конкурс	 за	 из-
пълнители	с	участие	на	65	
млади	музиканти	от	седем	
държави.	Заслугата	е	най-
вече	 на	 уважавания	 То-
мислав	Байнов	-	професор	
по	 пиано	 и	 концертиращ	
пианист,	който	три	десети-
летия	 гради	 впечатляваща	

кариера	 в	 Германия	 и	 на	
световните	сцени.
	 Началото	 на	 фестива-
ла	-	концерт	на	журито,	бе	
едно	 вълнуващо,	 завладя-
ващо	вниманието	пътуване	
с	 творби	 на	 композито-
рите	 Сергей	 Кусевицки,	
Теобалд	 Бьом,	 Антонин	
Дворжак	и	Аламиро	Джам-
пиери.	 Участваха	 и	 двама	
габровци	 -	Христофор	Ми-
хайлов	 Маринов	 -	 цигул-
ка,	 от	 Габровски	 камерен	
оркестър	 и	 Левент	 Ивов,	
кларинет,	от	Австрия.
	 Разговаряме	 с	 много	
дейния,	за	трети	път	орга-

низатор,	 Димитър	 Малак-
чиев	от	Българска	телеви-
зия	 за	изкуство	Live	 7	TV.	
Медията	излъчва	пряко	по	
Интернет	симфонични	кон-
церти,	оперни	и	театрални	
представления,	 също	 поп	
и	рок	концерти.	Телевизия-
та,	 която	поддържа	собст-
вен	 фестивален	 симфо-
ничен	 оркестър,	 камерен	
оркестър	и	пътуващо	кино.

продължава на стр. 8
 На снимката: Христофор 
Михайлов Маринов - цигулар 
от Габровски камерен оркес-
тър, и Сирма Величкова - на 
пианото

Сеäем äържавè в Трявíа арт фестèвала

СВЕтозАр ГАтЕВ

	 Състезателката	 на	 га-
бровския	атлетически	клуб	
„Орловец	 93“	 Маргарита	
Радева	 е	 сред	 топ	 лекоа-
тлетите	на	България,	които	
ще	представят	страната	ни		
в	 Европейското	 отборно	
първенство	от	II	лига.	Със-
тезанието	е	тази	събота	и	
неделя	 в	 хърватския	 град	
Вараждин.	 За	 възпитанич-
ката	 на	 треньора	 Весе-
лин	Георгиев	това	ще	бъде	
едно	 украшение	на	 чудес-
ния	 сезон,	 който	 направи	
дотук.	Тя	ще	се	състезава	
с	 националното	 трико	 в	
бягането	 на	 3000	 метра	
с	 препятствия.	 Маргарита	
беше	 включена	 в	 състава	
на	 България	 след	 чудес-
ното	 представяне	 в	 дис-
циплината	 на	 Национал-
ния	шампионат	за	мъже	и	
жени	в	столицата.
	 Във	Вараждин	полива-
лентната	 габровска	 спор-
тистка	ще	бъде	в	компани-
ята	 на	 най-добрите	 родни	
състезатели	по	лека	атле-
тика.	 Ивет	 Лалова-Колио	
ще	 стартира	 в	 три	 дисци-
плини	 -	 100	 и	 200	 метра,	
както	 и	 в	 щафетата	 на	 4	
по	100	метра.	Най-силните	
ни	състезатели	в	скока	на	
височина	 при	 мъжете	 и	
жените	-												 стр. 2

Маргарèта Раäева в îтáîра 
íа Българèя за Еврîпейскîтî 
пî лека атлетèка

Õаíа è Сèяíа трîгíаха äî сълзè 
äèректîра íа гаáрîвската áîлíèца

Разрушèха старîтî 
учèлèще в Бîгатîвî8
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уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 В периода 26.08.2019 - 30.08.2019 г. от 09:00 
до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електроза-
хранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Конар-
ско,	с.	Кръстец.
 В периода 21.08.2019 - 23.08.2019 г. от 09:00 
до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електроза-
хранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Конар-
ско,	с.	Кръстец.
 На 21.08.2019 г. от 09:00 до 09:30 ч.	 поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	
са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	
в	 района	 на	 община	Трявна:	 кв.	 Горни	 и	 Долни	
Цоневци,	 ул.	 „Ганьо	 Кънев“,	 ул.	 „Ради	 Ноев“,	 ул.	
„Георги	Лазаров“,	ул.	„Пролет“,	ул.	„Бузлуджа“,	ул.	
„Планинец“,	 кв.	 Вили	Плачковци,	 кв.	 Горни	Плач-
ковци,	кв.	Стоевци,	ул.	„Стара	планина“,	с.	Малки	
Плачковци,	 кв.	 Късовци,	 с.	 Ножери,	 с.	 Йововци,	
с.	 Сечен	 камък,	 кв.	 Пунговци,	 СТП	 „Петрургия“,	
КТП	 „Суходола“,	 кв.	 Димиев	 хан,	 кв.	 Божковци,	
кв.	 Боевци,	 с.	Азмани,	 с.	 Улеи,	 с.	 Радино,	 с.	 Ен-
чевци,	 с.	 Горни	 и	 Долни	 Радковци,	 с.	 Носеи,	 с.	
Маруцековци,	 с.	 Брадари,	 с.	 Киселковци,	 с.	 Бъч-
вари,	ул.	„Бял	камък“,	ул.	„Горска“,	ул.	„Билка“,	кв.	
Ковачевци,	ул.	 „Балкан“,	 ул.	 „Бедек“,	с.	Бангейци,	
с.	 Кашенци,	 МТП	 „Синчец“,	ТП	 „Инструмент“,	ТП	
ТПК	„Колективен	труд“,	с.	Креслевци,	с.	Мръзеци,	
с.	 Бъзовец,	 с.	 Бахреци,	 с.	 Стеевци,	 с.	 Шипково,	
с.	Престой,	с.	Малчевци,	с.	Милевци,	с.	Явор,	с.	
Рашеви,	 с.	 Койчевци,	 с.	 Сливово,	 с.	Фъртуни,	 с.	
Неновци,	с.	Прозорковци,	с.	Радоеви,	с.	Велчевци,	
с.	 Власатили,	 с.	 Гайдари,	 с.	Свирци,	 с.	Иринеци,	
с.	Ралевци,	с.	Станчев	хан,	с.	Папура,	с.	Горни	и	
Долни	Дамяновци,	с.	Руевци,	ТП	„Хижите“	и	МТП	
„Марков	ток“.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява 
на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 161 61.

ОБЩИНА            ДРЯНОВО

 СЪОБЩЕНИЕ

 № ОБА 3-04-5/07.08.2019 г. 
  

 ОбА	-	Дряново	на	основание	чл.	124б,	ал.	2	от	ЗУТ	
съобщава	 на	 заинтересуваните	 лица,	 че	 е	 издадена	
Заповед	№	402/07.08.2019	г.	на	кмета	на	Община	Дря-
ново	 за	 разрешаване	 изработване	 на	 проект	 за	 ЧИ	
на	ПУП	-	ПР	за	изменение	на	УПИ	II	-	произв.	и	скл.	
дейности“,	УПИ	III	-	„компл.	стр-во“	и	УПИ	V	-	„за	об-
щежитие“	от	кв.	22	по	РП	на	гр.	Дряново.
	 Предложението	 за	 ЧИ	 на	ПУП	 -	 ПР	може	 да	 се	
разгледа	в	ОбА	-	Дряново.

ОБЩИНА            ДРЯНОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

 № ОБА 3-38-8/08.08.2019 г. 
  

 Община	 Дряново	 на	 основание	 чл.	 128,	 ал.	 3	 от	
ЗУТ	съобщава	на	заинтересуваните	лица,	че	е	израбо-
тен	проект	за	ЧИ	на	ПУП	-	ПР	за	изменение	на	УПИ	
II	-	„произв.	и	скл.	дейности“,	УПИ	III	-	„компл.	стр-во“	
и	УПИ	V	-	„за	общежитие“	от	кв.	22	по	ПР	на	гр.	Дря-
ново.
	 Проектът	за	ЧИ	на	ПУП	-	ПР	може	да	бъде	раз-
гледан	в	Община	Дряново	и	на	основание	чл.	128,	ал.	
5	от	ЗУТ	в	14-дневен	срок	от	датата	на	връчване	на	
настоящото	обявление	могат	да	се	направят	писмени	
възражения,	предложения	и	искания	по	проекта.

	 Получаването	 на	 ме-
сечни	 социални	 помощи	
ще	 се	 обвърже	 с	 редов-
ното	 посещение	 на	 дет-
ска	 градина	 или	 училище.	
Това	 предвиждат	 промени	
в	Правилника	 за	 прилага-
не	на	Закона	за	социално	
подпомагане,	 които	 бяха	
одобрени	от	правителство-
то.	 Новите	 разпоредби	
са	 във	 връзка	 с	 приетите	
изменения	 в	 законодател-
ството.
	 С	 приетите	 промени	
институциите	ще	получават	
информация	 и	 ще	 правят	
необходимата	проверка	на	
фактите	и	обстоятелствата	
за	 отпускане	 на	 помощта	
по	служебен	ред.	Това	ще	
облекчи	 административна-
та	 тежест	 за	 гражданите,	
които	кандидатстват	за	со-
циално	подпомагане.
	 Във	 връзка	 с	 преус-
тановяването	 на	 дейност-

та	 на	 Министерството	 на	
здравеопазването	 по	 из-
даването	 на	 разрешения	
за	лечение	в	чужбина,	за-
криването	 на	 „Фонд	 за	
лечение	на	деца“	и	преми-
наването	 на	 съответните	
дейности	 към	 Национал-
ната	 здравноосигурителна	
каса	 (НЗОК),	 считано	 от	
1	 април	 2019	 г.	 се	 акту-
ализира	 механизмът	 за	
подпомагане	 на	 правои-
мащите	 лица	 за	 покрива-
не	 на	 съответните	 дневни	
и	 квартирни	 разходи.	 С	
промяната	 се	 продължа-
ва	 установената	 дългого-
дишна	практика	тези	хора	
да	 получават	 съответната	
финансова	 помощ	 от	 дър-
жавата,	свързана	с	разре-
шаването	на	здравословен	
проблем	-	в	случая	вече	от	
НЗОК	и	 от	Министерство-
то	 на	 труда	 и	 социалната	
политика.	

продължава от стр. 1
Тихомир	 Иванов	 и	 олим-
пийската	 вицешампионка	
Мирела	 Демирева	 също	
ще	се	включат	в	надпрева-
рата.	 Европейската	 шам-
пионка	 в	 тласкането	 на	
гюле	 от	 Глазгоу`2019	 Ра-
дослава	 Мавродиева	 ще	
направи	своя	първи	старт	
за	 летния	 сезон,	 а	 Георги	

Иванов	 ще	 се	 бори	 за	
призово	 класиране	 в	 дис-
циплината	 при	 мъжете.	 В	
двата	 хоризонтални	 скока	
ще	 участва	 европейската	
вицешампионка	 от	 2015-та	
Габриела	 Петрова.	 Освен	
Маргарита,	още	един	атлет	
от	 региона	 ще	 предста-
ви	 страната	 ни	 на	 Евро-
пейското	 отборно	 първен-

ство	 и	 това	 е	 дряновката	
Маринела	 Нинева.	 Тя	 ще	
участва	в	бягането	на	5000	
метра.
	 Целта	 пред	 отбора	 на	
България	 е	 да	 търси	 за-
връщане	в	по-горната	 гру-
па.	 Наред	 с	 домакините	
от	 Хърватска,	 във	 Втора	
лига	 са	 още	 отборите	 на	
Австрия,	 Кипър,	 Дания,	
Естония,	 Грузия,	 Израел,	
Латвия,	Люксембург,	Малта	
и	 Словения.	 Според	 про-
мените	в	регламента,	одо-
брени	през	ноември,	само	
победителят	 ще	 може	 да	
се	 изкачи	 в	 Първа	 лига,	
а	 петте,	 класирали	 се	 в	
дъното	 на	 подреждането,	
ще	изпаднат	в	Трета	лига.	
	 За	Маргарита	 това	ще	
бъде	второ	участие	на	Ев-
ропейско	първенство	 това	
лято.	Тя	беше	част	и	от	на-
ционалния	отбор	на	Бълга-
рия,	който	представи	стра-
ната	 ни	 на	 Европейското	
първенство	 по	 ориентира-
не	за	юноши	и	девойки	в	
Беларус	в	края	на	юни.

Маргарèта Раäева в îтáîра íа Българèя 
за Еврîпейскîтî пî лека атлетèка

	 Министерският	 съвет	
прие	 решение	 за	 подго-
товката	и	произвеждането	
на	 изборите	 за	 общински	
съветници	и	кметове	на	27	
октомври	2019	г.,	съобщиха	
от	 правителствената	 ин-
формационна	служба.
	 С	 решението	 е	 въз-
ложено	 координацията	 по	
изпълнението	 на	 дейност-
ите,	 свързани	 с	 организа-
ционно-техническата	 под-
готовка	на	изборите,	да	се	
осъществява	от	заместник	
министър-председателя	 по	

чл.	 5,	 ал.	 1,	 т.	 2	 от	 Ус-
тройствения	 правилник	 на	
Министерския	 съвет	 и	 на	
неговата	 администрация	
Томислав	 Дончев,	 който	
координираше	 и	 предиш-
ните	 избори	 по	 време	 на	
кабинета	„Борисов	3“.
	 В	 решението	 са	 вклю-
чени	 задължения	 и	 отго-
ворности	и	на	други	мини-
стри,	свързани	с	подготов-
ката	и	произвеждането	на	
изборите.	Възложено	е	на	
министъра	на	правосъдие-
то	 да	 издава	 наказателни	

постановления	 в	 случаите	
на	 установяване	 на	 на-
рушения	 на	 областните	
управители	 по	 Изборния	
кодекс.
	 В	средата	на	юли	пра-
вителството	 актуализира	
състава	 на	 Централния	
епизоотичен	 съвет	 към	
Министерския	 съвет	 и	 ви-
цепремиерът	Дончев	полу-
чи	 нова	 задача	 -	 предсе-
дател	 на	 Съвета,	 а	 негов	
заместник	 е	 министърът	
на	земеделието,	храните	и	
горите	Десислава	Танева.

МС възлîжè íа Тîмèслав Дîíчев 
кîîрäèíацèята è íа местíèте èзáîрè

	 На	6	август	в	жилище-
то	на	48-годишен	жител	на	
Севлиево	криминалисти	от	
полицейското	 управление	
са	 намерили	 растение	 от	
рода	 на	 конопа,	 засаде-
но	 в	 саксия	 на	 терасата.	
При	 проведен	 наркотест	
листната	маса	е	реагирала	
на	наркотичното	вещество	
канабис.	Образувано	е	до-
съдебно	производство	под	
надзора	на	прокуратурата.

Севлèевец глеäа 
каíаáèс в саксèя

	 От	30	юли	до	5	август	
на	територията,	обслужва-
на	 от	 РУ	 -	Трявна,	 е	 про-
ведена	 специализирана	
полицейска	операция.	
	 В	хода	на	полицейски-
те	 действия	 са	 провере-
ни	 183	 моторни	 превозни	
средства	и	258	души.	Уста-
новени	 са	 137	 нарушения,	
за	 които	 са	 наложени	 95	
глоби	с	фиш	и	са	съставе-
ни	42	акта.

137 íарушеíèя в 
Трявíа за сеäмèца

	 Криминалистите	 от	 РУ	
–	Севлиево	са	установили	
и	 задържали	 37-годишен	
жител	на	 града,	извършил	
грабеж	 в	 жилище	 късно	
вечерта	на	4	август.	Мъжът	
е	 задържан	 до	 72	 часа.	
Материалите	 по	 разслед-
ването	 ще	 бъдат	 изпрате-
ни	 на	 Районна	 прокурату-
ра	 -	 Севлиево	 с	 мнение	
обвиняемият	 да	 бъде	 пре-
даден	на	съда.

37-гîäèшеí îграáè 
жèлèще в Севлèевî

Пîлучаваíетî íа сîцèалíè пîмîщè 
се îáвързва с пîсещеíèетî íа 
äетска граäèíа èлè учèлèще

	 Това	 съобщи	 земедел-
ският	министър	Десислава	
Танева	 вчера	 на	 среща	 в	
Стара	 Загора	 с	 ветери-
нарномедицински	 експер-
ти.	До	 този	момент	 у	 нас	
са	 установени	 30	 огнища	
на	 африканската	 чума	 и	
са	 засегнати	 126	 хиляди	
свине.	 Стратегия	 за	 кон-
трол	и	ликвидиране	на	аф-
риканската	 чума	 по	 сви-
нете	 са	 обсъдили	 Танева	
и	 експертите.	 Мерките	 за	
ликвидиране	 на	 заболява-
нето	 ще	 бъдат	 приложи-
ми,	 след	 като	 бъде	 огра-
ничено	разпространението	
му.	 Документът	 ще	 бъде	
окончателно	 готов,	 след	
като	 представителите	 на	
институциите	 и	 научната	
общност	 постигнат	 съгла-

сие	по	мерките.
	 В	 стратегията	 е	 за-
ложено	 освен	 поетапно	
ликвидиране	 на	 заболя-
ването	 и	 въвеждане	 на	
мерки	 за	 биосигурност.	
Министър	 Танева	 съобщи	
и	 че	 голяма	 част	 от	 на-
селението	 доброволно	 е	
умъртвило	 животните	 си,	
които	 не	 са	 регистрирани	
във	 ветеринарните	 служ-
би	 и	 на	 практика	 са	 не-
законни.	 Три	 са	 мерките,	
около	които	се	обединиха	
на	 срещата	 -	 регистрация	
на	 всички	 животни,	 про-
верка	 от	 експертни	 групи	
на	 състоянието	 на	 всички	
свинекомплекси	 и	 ферми	
в	 страната	 и	 контрол	 на	
популацията	на	дивата	из-
точнобалканска	свиня.

15 íа стî îт пîгîлîвèетî в 
свèíевъäствîтî е засегíатî

Режèм íа вîäîпîäаваíетî íа 
селата Златевцè è Мèлкîвцè
Поради	 намаления	 дебит	 на	 водоизточниците	 и	 по-
вишеното	потребление	на	вода	и	по	предложение	на	
кметския	наместник,	от	08.08.2019	г.	се	въвежда	вре-
менен	режим	на	водоподаването	на	селата	Златевци	
и	Милковци,	както	следва:

Водата	ще	се	спира	в	7:30	ч.	и	ще	се	пуска	в	19:30	ч.

Забранява	се	ползването	на	питейна	вода	за	напоя-
ване	и	други	цели,	различни	от	питейно-битови.

	 На	6	август	най-успеш-
ният	детски	футболен	про-
ект	в	България	изригна	за	
трети	 път	 това	 лято	 и	 за	
десети	 след	 началото	 му	
през	2011	г.	Академията	на	
Милан	изпрати	в	Несебър	
пет	 от	 топ	 треньорите	 си	
за	 десетото	юбилейно	 из-
дание	 на	 Milan	 Academy	
Junior	Camp	Bulgaria
	 София,	Дряново,	Бяла,	
Трявна,	 Несебър	 и	 Пана-
гюрище	 са	 част	 от	 исто-
рията	 на	 Milan	 Academy	
Junior	 Camp	Bulgaria	 през	
годините,	 като	 абсолютни-
ят	 рекорд	 в	 историята	 на	
академията	беше	поставен	
през	2017	година,	когато	в	
Дряново	 пристигнаха	 250	
деца.
	 Milan	 Academy	 Junior	
Camp	 Bulgaria	 се	 утвър-
ди	 през	 годините	 и	 в	 мо-
мента	 е	 най-популярният	
и	харесван	детски	лагер	в	
България.	Над	1500	деца	и	
техните	 родители	 са	 били	
част	 от	 червено-черната	
магия	 и	 са	 си	 тръгвали	
всеки	 път	 с	 малко	 тъга,	
много	 нови	 приятели	 и	

спомена,	че	една	седмица	
са	 носили	 екипа,	 с	 кой-
то	 са	 играли	 звезди	 като	
Барези,	 Малдини,	 Кака,	
Шевченко,	 Индзаги	 и	 До-
нарума.
	 На	6	август	в	Несебър	
малките	 футболисти	 из-
лязоха	 на	 модерния	 ком-
плекс	 на	 ОФК	 „Несебър“	
по	 групи	 и	 с	 имената	 на	
легенди	от	близкото	мина-
ло	на	големия	„Милан“.		
	 Масимилиано	 Фера-
ри,	 Адриано	 Капибианко,	
Доменико	 Скамардела,	
Сержио	Мелите	и	Алфредо	
Карамели	ще	предадат	на	
българските	таланти	6	дни	
своята	 експертиза	 и	 ще	
приложат	в	тренировъчния	
процес	 методологията	 на	
Академията	от	Милано.
	 Организаторите	 пред-
ставиха	 голямата	 звезда	
на	 „Левски“	 и	 българския		
футбол	 Нешко	 Миловано-
вич,	 който	 се	 присъедини	
към	проекта	и	ще	асисти-
ра	 на	 италианските	 тре-
ньори	 заедно	 с	 Калоян	
Дренков,	 Асен	 Нешев	 и	
Любомир	Коев.	

Milan Academy Junior Camp 
за 10-è път в Българèя

	 С	 Решение	 на	 Минис-
терския	 съвет	 се	 изменя	
Наредбата	 за	 условията	
и	 реда	 за	 извършване	 на	
оценка	 на	 въздействие-
то	 върху	 околната	 среда	
(ОВОС),	 Наредбата	 за	 ус-
ловията	и	реда	за	извърш-
ване	на	екологична	оценка	
на	 планове	 и	 програми,	
Наредбата	 за	 условията	
и	 реда	 за	 издаване	 на	
Комплексни	разрешителни	
и	Наредбата	за	предотвра-
тяване	 на	 големи	 аварии	
с	 опасни	 вещества	 и	 за	
ограничаване	 на	 послед-
ствията	от	 тях,	 това	съоб-
щиха	 от	 правителствената	

пресслужба.
	 Целта	 е	 в	 подзаконо-
вите	 нормативни	 актове	
да	бъдат	отразени	послед-
ните	промени	в	Закона	за	
опазване	на	околната	сре-
да	(ЗООС)	от	27.11.2018	г.	
Така	ще	бъде	уреден	редът	
и	 механизмът	 за	 провеж-
дане	 на	 обединената	 про-
цедура	 при	 инвестицион-
но	 предложение,	 което	
подлежи	 на	 задължителна	
ОВОС,	 комплексно	 разре-
шително	 и/или	 доклад	 за	
безопасност	 в	 случаите,	
когато	едно	предприятие	е	
с	висок	рисков	потенциал.
С	 измененията	 на	 наред-

бите	 се	 намаляват	 сроко-
вете	 за	 произнасяне	 на	
всеки	един	етап	от	общата	
процедура	 от	 страна	 на	
компетентния	 орган,	 как-
то	 и	 задължителните	 за	
представяне	 документи	 и	
информацията.
	 Промените	 оптимизи-
рат	 реда	 и	 условията	 на	
процедурите,	 както	 и	 дей-
ността	 и	 начина	 на	 ра-
бота	 на	 комисиите,	 кои-
то	 осъществяват	 контрол	
чрез	 съвместни	 проверки	
на	 съоръженията	 и	 инста-
лациите	 класифицирани	 с	
нисък	 или	 висок	 рисков	
потенциал.

Правèтелствîтî прîмеíè четèрè 
екîлîгèчíè íареäáè за ОВОС

гостува	в	Художествена	га-
лерия	 „Христо	 Цокев”.	 Тя	
е	 организирана	 от	 Итали-
анския	 културен	 институт	
у	нас	и	общински	институт	
Старинен	Пловдив.	
	 „Матера	–	нюанси“	по-
бира	в	себе	си	едно	въоб-
ражаемо	 и	 същевременно	
много	 истинско	 пътуване.	

Акцентът	 не	 е	 поставен	
върху	 човека	 и	 неговите	
дела	 –	 главни	 герои	 са	
сградите	с	безкрайните	си	
геометрични	 форми,	 кои-
то	 извикват	 спомена	 за	
Питагор	–	виден	жител	на	
античната	 Матера.	 Прого-
нен	 от	 тирана	 на	 родния	
му	остров	Самос,	великият	

математик	 и	 философ	 е	
завършил	живота	си	в	Ме-
тапонтум	–	гръцка	колония	
в	 Южна	 Италия,	 в	 чиято	
някогашна	 територия	 се	
намира	и	днешният	град.
	 „ М а т е р а – н ю а н с и “	
е	 част	 от	 календара	 на	
„Пловдив	 –	 европейска	
столица	на	културата	2019“.

Фîтîèзлîжáата „Матера - íюаíсè” 



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 8 август 2019 г., година XV, брой 31 (3244)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

8 ч  Св.	Емилиан	изповедник,	еп.	Кизически.	Св.	
Трендафил	Загорски
9 п  *	 Св.	 ап.	 Матия	 (Тип.	 с.	 393)	 (Вечерта	 Ве-
черня	с	Молебен	канон	на	Пресвета	Богородица)	
(Тип.	с.	387)
10 с  Св.	мчк	и	архидякон	Лаврентий	(Събота	след	
Преображение)	(Тип.	с.	391)
11 н  U 8 Неделя след Петдесетница.	Неделя	след	
Преображение.	 Св.	 мчк	 и	 архидякон	 Евпъл.	 Св.	
мчца	Сосана	девица	и	др.	Гл.	7,	 утр.	ев.	8,	ап.	1	
Кор.	 1:10-18	 (с.	 121),	 лит.	 ев.	 Мт	 14:14-22	 (Тип.	 с.	
392)	 (Вечерта	 Вечерня	 с	Молебен	 канон	 на	Пре-
света	Богородица)	(Тип.	с.	387)
12 п  Св.	мчци	Фотий	 и	Аникита.	Преп.	Паламон	
Египетски.	Преп.	Максим	Изповедник	(Вечерта	Ве-
черня	с	Молебен	канон	на	Пресвета	Богородица)	
(Тип.	с.	387)
13 в  Св.	Тихон,	еп.	Воронежки	и	Задонски	Чудо-
творец	(Отдание	на	Преображение	Господне)	(Тип.	
с.	395)	(Вечерта	Вечерня	с	Молебен	канон	на	Пре-
света	Богородица)
14 с  Св.	прор.	Михей	(Предпразн.	на	Успение	Бо-
городично)	(Тип.	с.	396)
15 ч  U Успение на Пресвета Богородица 
              (Тип. 397)     

 8 - 15 август

БълГАрСкА ПАтрИАршИя

	 На	6	август	-	Преобра-
жение	 Господне,	 завърши	
шестдневният	 поклонниче-
ски	път	„Рилският	чудотво-
рец“,	 който	 започна	 на	 1	
август	 от	 старинния	 храм	
„Св.	 София“	 в	 столицата.	
Тазгодишният	път	бе	десе-
ти	по	ред,	който	и	съвпад-
на	 с	 550-та	 годишнина	 от	
възвръщането	 на	 мощите	
на	св.	Йоан	Рилски	от	Ве-
лико	 Търново	 в	 Рилския	
манастир.
	 В	маршрута	се	включи-
ха	почти	200	души	от	сто-
лицата,	страната	и	чужби-
на.	 Поклонниците	 минаха	
през	живописните	планини	
Витоша	 и	 Рила,	 като	 на-
всякъде	 бяха	 посрещани	
гостоприемно	 от	 местните	
хора,	които	всяка	година	с	

нетърпение	очакват	поход-
ниците.
	 В	 първия	 ден,	 по	 тра-
диция,	 пристигайки	 вечер-
та	в	палатковия	лагер	око-
ло	хижа	„Боерица“	и	пред	
хижа	„Планинарска	песен“,	
участниците	 се	 предста-
виха	 и	 споделиха	 своите	
впечатления	 от	 предишни	
години	или	своите	очаква-
ния	 в	 първото	 си	 участие	
в	 тази	 инициатива.	 Всяка	
сутрин	 и	 в	 продължение	
на	целия	ден	на	различни	
места	 поклонниците	 чето-
ха	и	части	от	акатиста	на	
св.	 Йоан	 Рилски,	 написан	
от	Неврокопския	митропо-
лит	Борис,	за	когото	през	
2016	 година	 Св.	 Синод	
стартира	процедура	по	ка-
нонизация.
	 Местните	хора	се	бяха	
погрижили	 да	 нагостят	

участниците	 с	 топла	 пост-
на	 гозба.	 Препятствие	 за	
поклонниците	 бяха	 метео-
рологичните	 условия,	 кои-
то	 тази	 година	 бяха	 осо-
бено	лоши,	но	това	пък	не	
помрачи	 тяхното	 желание	
да	достигнат	до	пределите	
на	Рилския	манастир.

	 За	 първа	 година	 край	
Белчин	 се	 включиха	 и	 30	
младежи	 от	 Духовно-про-
светния	център	„Св.	Архан-
гел	 Михаил“	 към	 Варнен-
ска	 и	 Великопреславска	
епархия.
	 На	 4	 август	 бе	 от-
служена	 св.	 Божествена	

литургия	 в	 храма	 в	 село	
Клисура	 „Св.	 вмчк	 Дими-
тър“	 от	 архимандрит	 Ва-
силий	 -	 протосингел	 на	
Софийска	 св.	 митрополия,	
в	съслужение	с	ставр.	ик.	
Ангел	Ангелов,	 прот.	 Сава	
Кокудев	 и	 свещ.	 Вен-
цислав	 Попванов.	 Мнози-
на	се	причастиха	с	Тялото	
и	 Кръвта	 Христови,	 след	
което	се	отправиха	по	Ла-
катишка	 Рила	 в	 посока	
хижа	„Рилски	езера“.	На	5	
август	бе	отслужен	водос-
вет	на	езерото	Бъбрека,	а	
след	 това	 поклонническа-
та	група	бе	посрещната	от	
Негово	 Преосвещенство	
Адрианополски	 епископ	
Евлогий	 и	 братството	 на	
Рилската	св.	обител.	Епис-
коп	 Евлогий	 приветства	
участниците,	 като	 подчер-
та	 особената	 силна	 мо-
литва	на	св.	Йоан	Рилски,	
както	и	подвига,	който	хо-
рата	 извършват	 всяка	 го-
дина.
	 На	Преображение	 Гос-
подне	поклонниците	взеха	
молитвено	 участие	 в	 тър-
жествената	 св.	 литургия,	
причастиха	 се	 и	 се	 по-
клониха	 на	 гроба	 на	 св.	
Йоан	 Рилски,	 където	 бе	
отслужен	 акатист	 към	 по-
кровителя	на	България.
	 Поклонническият	 път	
„Рилският	 чудотворец“	 се	
провежда	 от	 2010	 г.,	 като	
всяка	 година	 се	 включват	
все	 повече	 и	 повече	 пра-

вославни	 християни.	 Ини-
циативата	 е	 благословена	
и	от	Негово	Светейшество	
Българския	 патриарх	 Нео-
фит	и	се	осъществява	съв-
местно	с	Богословския	фа-

култет	на	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“	 и	Столична	 об-
щина.	 Тази	 година	 стари-
тира	и	официален	сайт	на	
инициативата	 -	http://www.
rilskipoklonnik.bg.

ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто
ДоЦ. Д-р ДякоН ИВАН ИВАНоВ 

 на 5 и 6 август право-
славните в калабрия и поклон-
ници от Православния изток 
за поредна година празнуваха 
заедно празника Преображе-
ние Господне. 
 с благословението на 
негово Преосвещенство еп. 
силуан, отговорен за право-
славния диоцез на Румънската 
православна църква в италия, 
в навечерието на празника в 
монашеската долина стиларо, 
в пещерната катедрала „св. 

мария египетска“ (известна 
като пещерата на монте сте-
ла) бяха отслужени всенощно 
бдение и Златоустова света 
литургия.
 Богослужението оглави ар-
хим. Юстин - игумен на древ-
ния манастир „сан джовани 
терестис“ в Бивонджи-стило, 
в съслужение с клирици от 
Румънска, Българска и Руска 
православна църква. в бого-
служението участваха мона-
си, монахини и поклонници, 
дошли специално за големия 
Господски празник.
 Песнопенията бяха изпъл-

нени от студентите по бого-
словие от университета в гр. 
алба Юлия в Румъния и певци 
от националния оперен театър 
в киев (украйна) с главен ди-
ригент Богдан Плиш.
 от страна на БПЦ в бого-
служението участваха йером. 
константин - игумен на мана-
стира „св. Пантелеймон“ край 
велики Преслав, свещ. Йоан 
(ивайло) стефанов - председа-
тел на църковното настоятел-
ство при храм „св. Георги По-
бедоносец“ от столичния квар-
тал сеславци, и доц. д-р дякон 
иван иванов от Богословския 

факултет на су „св. климент 
охридски“. молитвено участие 
взеха студенти от магистърски-
те програми „литургия и музи-
ка“, „вяра и живот“, „извори 
и традиция на богословието“ 
и „Църква и медии“ при БФ на 
су, които се обучават в ези-
ков курс, провеждан за 19-а 
година в Южна италия.
 За съжаление, тази година 
напрежението между право-
славните общности по света 
вследствие на ограниченията 
за съвместно евхаристийно 
общение се отрази дори на 
православните в Южна италия, 

калабрия и сицилия. Христи-
яни от калабрия и сицилия 
споделиха своите опасения от 
възникване на разкол в Църк-
вата, съпоставим с този, който 
в продължение на хиляда го-
дини разделя Православната 
от Римокатолическата църква. 
„По тази причина православ-
ните вярващи днес все повече 
се молят на нашия Господ 
и спасител иисус Христос 
за възстановяване на меж-
дуцърковния мир“, споделиха 
участници в празничното бо-
гослужение за Преображение 
Господне.

Завършè пîклîííèческèят път „Рèлскèят чуäîтвîрец”

СтАрозАГорСкА 
мИтроПолИя

	 Митрополит	 Киприан	
служи	 в	 потопената	 църк-
ва	 след	 56-годишно	 пре-
късване.
	 На	 седмата	 неделя	
след	 Петдесетница	 Него-
во	 Високопреосвещенство	
Старозагорският	 митропо-
лит	 Киприан	 отслужи	 Бо-
жествена	 св.	 Литургия	 в	
църквата	„Св.	Йоан	Рилски	
Чудотворец“,	 по-известна	
като	 Потопената	 църква.	
Тя	 е	 съградена	 през	 1891	
година	 в	 село	 Запалня,	
което	 се	 заличава	 с	 указ	
през	 1965	 г.,	 заради	 стро-
ежа	 на	 язовир	 „Жребче-
во“.	 Последната	 служба	
там	 е	 на	 28	 април	 1963	
година,	 когато	 се	 венча-
ва	 синът	 на	 поп	 Драган	
Стойков	-	Стойко	Стойков,	
който	днес	не	скри	вълне-
нията	си,	че	храмът	оживя-
ва	след	56	години.
	 „Ние	 дължим	 огромна	
благодарност	 и	 поклон	
пред	 паметта	 на	 всички	

онези	хора,	които	положи-
ха	душата	си	за	този	храм,	
които	 дадоха	 своята	 мъд-
рост	 и	 живот,	 на	 енорий-
ския	 последен	 свещеник,	
който	 обслужваше	 това	
село,	запустяло	вече.	Мно-
го	 от	 тях	 вече	 са	 покой-
ници,	но	са	и	много	тези,	
които	все	още	помнят	из-
вършеното	 за	 защита	 на	
православната	 ни	 вяра.	
Как	да	я	съхраним?	Само	

тогава,	 когато	 ние	 я	 съх-
раняваме	в	себе	си,	може	
да	я	предаваме	на	идното	
поколение,	 което	 ще	 про-
дължи	 делата	 на	 нашите	
предци,	 в	 устоите	 на	 вя-
рата,	 надеждата	и	най-ве-
че	 в	 любовта.	Така,	 както	
този	 храм	 толкова	 години	
не	 се	 поддаде	 на	 водите,	
беше	оживотворен	от	хора	
и	 от	 богослужение,	 нека	
нашата	вяра	бъде	толкова	

силна	 и	 вдъхновяваща,	 та	
да	 ни	 укрепва,	 да	 бъдем	
ревностни	 православни	
християни,	 пазейки	 своя	
бит,	 своята	 вяра,	 съхра-
нявайки	 народа	 ни	 като	
православен.	
	 Бъдете	 благословени!“,	
каза	 на	 стотиците	миряни	
митрополит	 Киприан,	 кой-
то	 не	 пропусна	 да	 благо-
дари	на	всички,	които	по-
могнаха	 това	 историческо	

събитие	да	се	случи.
	 На	 въпрос	 дали	 служ-
бите	в	Потопената	църква	
ще	 бъдат	 традиция,	 вла-
диката	сподели,	 че	се	на-
дява	 това	 да	 продължава	
да	 се	 случва	 с	 Божията	
помощ	 и	 подкрепата	 на	
св.	Йоан	Рилски.	
	 „Процесът	 е	 дълъг,	 за	
собствеността	 на	 църква-
та,	 за	 нейната	 реставра-
ция,	евентуално	за	проект,	
по	който	може	да	се	кан-
дидатства.	 Обетът,	 който	
съм	 дал	 пред	 себе	 си	 и	
пред	 св.	 Йоан	 Рилски,	 е	
всяка	година	на	този	ден,	
на	 седмата	 неделя	 след	
Петдесетница,	 да	 отслуж-
ваме	 св.	 Божествена	 Ли-
тургия	 в	 този	 прекрасен	
храм,	който	остава	спомен	
на	 нашите	 вяра	 и	 бъл-
гарщина,	 съхранени	 през	
вековете.“
	 Сформиран	 е	 иници-
ативен	 комитет	 начело	
с	 Пламен	 Курумлиев	 от	
Твърдица,	 който	 набира	
средства	за	възстановява-
не	на	храма.

Мèтрîпîлèт Кèпрèаí служè в пîтîпеíата църква слеä 56 
гîäèíè прекъсваíе, кîмèтет íаáèра среäства за ремîíт
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ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто

	 Институтът	 „Св.	 Мак-
сим	 Грек“	 с	 подкрепата	
на	 Ватопедския	 манастир	
открива	 стипендиантска	
програма	 по	 богословие	
за	 чуждестранни	 студенти	
„Евгений	 Вулгарис“.	 Евге-
ний	Вулгарис	 (1716-1806	 г.)	
е	 основател	 на	 светогор-
ската	 школа	 „Атониада“	 –	
богослов,	 философ,	 учен,	
поет	 и	 всеправославен	
учител.
	 Програмата	 „Евгений	
Вулгарис“	 е	 предназначе-
на	 за	 православни	 бого-
слови	 (на	 възраст	 до	 37	
г.),	 които	 трябва	 да	 са	 с	
докторска	 степен	 или	 да	

са	 докторанти.	 Продължи-
телността	на	обучението	е	
1	година	 (1	октомври	–	30	
септември).	То	ще	се	про-
вежда	на	гръцки	език.
	 Необходими	 условия	
за	 кандидатстване:	 Кан-
дидатите	богослови	трябва	
да	 имат	 добри	 познания	
по	 старогръцки,	 новогръц-
ки	и	английски	език;	висо-
ко	 равнище	 на	 богослов-
ски	 знания	 и	 академични	
качества;	 достатъчни	 по-
знания	по	Microsoft	Office.
	 Обучението	ще	се	про-
вежда	 във	 Ватопедския	
манастир	 на	 Света	 гора,	
което	предполага,	че	учас-
тие	могат	да	вземат	само	
богослови-мъже	 заради	

режима	 на	 недостъпност	
за	жени	на	Атон.	Там	сти-
пендиантите	 ще	 трябва	
да	 бъдат	 три	 пъти	 по	 два	
месеца	 в	 рамките	 на	 го-
дината	(октомври-ноември,	
февруари-март,	май-юни).
	 През	 останалите	 шест	
месеца	 те	 ще	 работят	 са-
мостоятелно	 върху	 своя-
та	 писмена	 работа,	 която	
трябва	 да	 представят	 на-
края.	 Месечната	 сума	 на	
стипендията	възлиза	на	800	
евро.	 Участниците	 живеят	
в	 самостоятелни	 стаи	 във	
Ватопедския	 манастир	 и	
ползват	всички	условия	за	
обучение	 там.	 При	 жела-
ние	 и	 отлични	 резултати	
стипендията	може	да	бъде	

удължена	с	една	година	за	
работа	и	изследване	в	дру-
ги	светогорски	манастири.
	 Целта	 на	 програмата	
е	 богословите	 да	 получат	
задълбочени	 познания	
върху	 православния	 духо-
вен	 живот	 и	 богословие	
чрез	 литургичното	 и	 ду-
ховно	 предание	 и	 опита	
от	живота	в	Христос.	Това	
обучение	 ще	 се	 осъщест-
вява	 чрез	 опитно	 участие	
в	 богослужебния	 и	 духов-
ния	 живот	 на	 братството	
на	 обителта.	 Богословите	
ще	се	запознаят	с	извест-
ни	личности	–	духовници	и	
преподаватели,	 които	 ще	
водят	техните	занятия.
	 Стипендиантите	 ще	

взимат	участие	във	всички	
събития,	 организирани	 от	
Ватопедския	 манастир,	 на	
които	 ще	 присъстват	 ака-
демични	 преподаватели,	
епископи,	 игумени,	 духов-
ни	 отци.	 За	 чуждестран-
ните	 студенти	 ще	 бъдат	
осигурени	 допълнителни	
уроци	 по	 старогръцки	 и	
новогръцки	език	за	задъл-
бочаване	 на	 техните	 по-
знания.
	 Всеки	 месец	 те	 тряб-
ва	 да	 представят	 по	 една	
малка	 писмена	 работа	 по	
предварително	 зададена	
тема	 (общо	шест).	Финал-
ната	работа	в	рамките	на	
50	страници	ще	бъде	пред-
ставена	 и	 оценена	 в	 ма-

настира	 от	 двама	 препо-
даватели.	 Накрая	 всички,	
успешно	 завършили,	 ще	
получат	 диплома	 от	 ин-
ститута	„Св.	Максим	Грек“,	
която	 обаче	 не	 дава	 ака-
демична	титла.
	 Председател	 на	 про-
грамата	 е	 игуменът	 на	 Ва-
топедския	 манастир.	 Ръ-
ководител	 е	 проф.	 прот.	
Константин	 Коман	 от	 Бо-
гословския	 факултет	 в	 Бу-
курещ.	 Лектори	 ще	 бъдат	
Лимасолски	 митрополит	
Атанасий,	 Навпактски	 мит-
рополит	 Йеротей	 (Влахос),	
Черногорски	 митрополит	
Амфилохий,	 игуменът	 на	
Ватопедския	 манастир	 ар-
химандрит	 Ефрем,	 игуме-

нът	на	Симонопетра	архим.	
Елисей,	 архим.	 Захариас	
(Захару)	 и	 архим.	 Николай	
(Сахаров)	 от	 манастира	 в	
Есекс,	 Англия,	 проф.	 Геор-
ги	 Мандзаридис	 и	 проф.	
прот.	Василий	Калиакманис	
от	 Солунския	 богословски	
факултет,	 проф.	 прот.	 Кон-
стантин	Коман	от	Букурещ,	
прот.	Николай	Лудовикос	от	
Висшата	 църковна	 акаде-
мия	в	Солун	и	проф.	Никос	
Николаидис	от	Атинския	бо-
гословски	факултет.
 документите се подават до 
10 август Повече информация 
на адрес: evgeniosvoulgaris@
stmaximthegreek.org или по те-
лефона 210-6141171 (10:00 – 
17:00 ч.).

ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто

	 През	 последната	 сед-
мица	 в	 руската	 столица	
се	 провеждат	 поредица	
протести	 срещу	 ограни-
чаването	 на	 правото	 на	
независими	 кандидати	 да	
участват	 в	 изборите	 за	
градския	 парламент.	 Про-
тестите	 не	 са	 разрешени	
от	 властта	 и	 са	 съпро-
водени	 с	 арести	 и	 поли-
цейско	 насилие	 над	 де-
монстрантите.	 Досега	 са	
арестувани	над	1000	души,	
предимно	 млади	 хора.	 На	
28	юли	около	100	младежи,	
гонени	 от	 полицията,	 на-
мират	убежище	в	централ-
ния	 столичен	 храм	 „Св.	
Козма	 и	 Дамян“.	 Дежур-
ният	 свещеник	 в	 храма,	
йером.	Йоан	(Гуята),	е	при-
ел	 младежите,	 оказал	 е	
първа	помощ	на	ранените	
и	 е	 отслужил	 заедно	 с	
тях	 молебен	 за	 мир.	Тази	
реакция	 привлече	 интере-
са	на	всички	руски	медии	
към	 него.	 Отец	 Йоан	 ко-
ментира	събитията	така:
	 „Храмът	беше	отворен,	
както	 обикновено.	Той	 ви-
наги	е	отворен	и	ние	пус-

каме	всички.	Това	 е	 наше	
задължение	 –	 да	 пускаме	
всички.	 Затова	 сме	 храм.	
Така	 че	 днес	 не	 направи-
хме	 нищо	 по-специално	 и	
особено.	Когато	се	появи-
ха	 силите	 на	 ОМОН,	 към	
нас	 стихийно	 се	 насочи-
ха	 много	 хора	 –	 може	 би	
повече	 от	 сто.	 Основно	
младежи.	Не	съм	сигурен,	
но	мисля,	че	много	от	тях	
искаха	 да	 се	 скрият	 при	
нас.	 Някои	 дойдоха,	 за-
щото	беше	страшно,	други	
се	 страхуваха,	 че	 могат	

да	 ги	 арестуват.	 Хората	
влизаха	и	през	вратата,	а	
някои	 прескочиха	 и	 огра-
дата.	 Но	 за	 нас	 това	 не	
е	 толкова	 важно.	 Човек	
идва	в	храма	и	има	вина-
ги	 правото	 да	 бъде	 приет	
с	 любов.	 Независимо	 от	
своите	 политически	 въз-
гледи.	Известно	време	хо-
рата	просто	бяха	в	храма,	
а	след	това	ние	предложи-
хме	 всички	 заедно	 да	 се	
помолим	 за	 мир.	 Избрах-
ме	 тази	 молитва	 заради	
случващото	се	по	улиците.	

Отслужихме	 молебен	
за	 мир,	 за	 смекчаване	
на	 злите	 сърца.	Трябва	
да	 кажа,	 че	 хората	 се	
молеха	 с	 голямо	 же-
лание	 и	 интерес.	 След	
това,	 когато	 се	 появи	
възможност	 да	 излязат	
от	храма,	хората	започ-
наха	 да	 се	 разотиват...	
Аз	 мисля,	 че	 свеще-
нослужителят	 е	 длъжен	
във	 всяка	 ситуация	 да	
приема	 винаги	 всички.	
Поговорих	с	младежите,	
които	 останаха	 на	 мо-
лебена.	 Струва	 ми	 се,	
че	 е	 хубаво	 младежта	
да	 бъде	 така	 активна.	
Според	 мен	 е	 добре,	

когато	 човек	 знае	 какво	
иска	и	е	готов	да	отстоява	
важните	за	него	неща.“
	 Случилото	 се	 в	 хра-
ма	 „Св.	 Козма	 и	 Дамян“	
предизвика	 голям	 отзвук	
в	 руското	 общество	 пора-
ди	 липсата	 на	 реакция	 от	
страна	 на	 Православна-
та	църква	към	протестите.	
Йером.	 Йоан	 е	 италианец	
по	 произход,	 но	 приема	
в	 зряла	 възраст	 правос-
лавието	 и	 се	 премества	
да	живее	в	Русия.	От	2009	

до	2014	г.	работи	в	Отдела	
за	външноцърковни	връзки	
под	ръководството	на	мит-
рополит	 Иларион	 (Алфе-
ев),	 но	 след	 това	 е	 осво-
боден	и	започва	да	служи	
в	 московския	 храм,	 пос-
ветен	 на	 безсребърниците	
Козма	и	Дамян.	Църквата,	
разположена	в	центъра	на	
Москва,	е	известна	с	това,	
че	е	предоставена	от	патр.	
Алексий	 ΙΙ	 за	 последова-
телите	 на	 о.	 Александър	
Мен.	 Нейните	 енориаши	
са	 били	 световноизвестни	
руски	интелектуалци	и	уче-
ни	като	Сергей	Аверинцев	
и	др.	Поради	тази	причина	
руските	медии	коментират,	
че	 „протестиращите	 са	
имали	 късмет	 –	 случайно	
са	попаднали	на	единстве-
ното	 „сакрално	 убежище“	
в	Москва“.
	 Говорителят	 на	 Мос-
ковска	 патриаршия	 Вла-
димир	 Легойда	 критику-
ва	 „героизацията“	 на	 о.	
Йоан.	 Според	 него	 в	 ни-
какъв	 случай	 не	 може	 да	
се	каже,	 че	свещеникът	е	
укрил	 протестиращите	 в	
храма,	 а	 „хората	 просто	
са	влезли	там“.

ДВЕрИ НА ПрАВоСлАВИЕто

	 Коптската	 църква	 осъ-
ществи	 редица	 промени	
за	 приема	 и	 функциони-
рането	 на	 своите	 мана-
стири	 след	 убийството	 на	
известния	 игумен	 на	 ма-
настира	 „Св.	 Макарий“	 в	
Нитрийската	 пустиня	 еп.	
Епифаний.
	 След	този	случай	Копт-
ската	църква	прие	12	мер-
ки,	между	които	временна	
забрана	за	приемането	на	
нови	 послушници.	 Приеха	
се	 по-строги	 правила	 за	
достъпа	на	поклонниците	в	
манастирите.	На	монасите	
се	 забранява	 също	 така	
да	приемат	лични	дарения,	
да	напускат	манастира	без	
разрешение	 на	 игумена	
и	 да	 ползват	 социалните	
мрежи.	 През	 изминалата	
година	специална	комисия	
посети	 всички	 манастири,	
за	да	провери	монашеския	
живот	 от	 духовна,	 адми-
нистративна	 и	 финансова	
гледна	точка.	Друга	мярка	
е	 забраната	 за	 ръкопола-
гане	на	монаси	за	свеще-
ници,	която	е	въведена	за	
срок	от	три	години.

	 Според	 устава	 на	
Коптската	църква	кандида-
тите	за	послушници	трябва	
да	бъдат	не	по-млади	от	23	
години,	да	нямат	хронични	
или	 психически	 заболява-
ния,	които	могат	да	попре-
чат	на	техния	бъдещ	живот	
в	манастира.
	 Еп.	 Епифаний	 беше	
убит	 през	 юли	 2018	 г.	 от	
двама	 монаси	 от	 ръково-
дения	 от	 него	 историче-
ски	 манастир.	 Двамата	
бяха	 заловени	 и	 осъдени	
на	 смърт.	 Убитият	 игумен	
беше	известен	и	като	учен,	
автор	на	редица	богослов-
ски	 трудове	 за	 ранното	
християнство	 и	 преводач	
на	арабски	език	на	някол-
ко	от	библейските	книги.
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 В	 деня	 на	 Преображението	 на	
нашия	 Господ,	 празникът,	 който	 се	
отбелязва	 на	 6	 август,	 Иисус	 взема	
със	 Себе	 Си	 трима	 от	 учениците	
Си	–	Петър,	Йоан	и	Яков	 (Мат.	17:1-
9;	Марк	9:2-8;	Лука	9:28-36).	Те	са	на	
„висока	 планина“	 –	 място,	 което	 в	
Библията	често	е	място	на	Открове-
нието	–	и	на	тази	планина	Иисус	се	
преобразява.	Св.	Матей	ни	казва,	че	
Той	„се	преобрази	пред	тях:	и	лицето	
Му	 светна	 като	 слънце,	 а	 дрехите	
Му	станаха	бели	като	светлина“.	Св.	
Лука	пък	разказва,	че	„видът	на	ли-
цето	Му	се	измени	и	дрехата	Му	ста-
на	бяла,	бляскава“,	а	св.	Марк	казва:	
„Дрехите	Му	станаха	бляскави,	твър-
де	бели,	като	сняг,	каквито	белилник	
на	земята	не	може	избели“.
	 Накратко,	 този	разказ	ни	учи	за	
нещо,	 което	 Църквата	 е	 потвържда-
вала	 с	 векове:	 божествеността	 на	
Иисус	 Христос.	 Иисус	 е	 Богочовек	
–	 истински	 Бог	 и	 истински	 човек.	
Както	 Роуън	 Уилямс	 красноречиво	
се	 изразява,	 „човешкият	 живот	 на	
Иисус	е	пронизан	от	живота	на	Бога;	
той	бива	носен	върху	потока	на	Бо-
жия	вечен	живот	и	пренасян	към	нас	
върху	 този	 поток,	 носейки	 със	 себе	
си	цялата	пълнота	на	Твореца“	(Оби-
талището	на	светлината,	6).
	 Другото,	 което	 научаваме	 от	 ис-
торията	за	Преображението	на	Хрис-
тос,	засяга	нас,	нашата	човешка	при-
рода.	Историята	за	Преображението	
ни	учи	за	това,	какво	сами	ние	сме	
призвани	да	бъдем,	каква	е	причина-
та	за	нашето	сътворяване.	Никога	не	
трябва	да	забравяме,	че	в	Иисус	ние	
виждаме	не	само	Бога,	но	и	човеш-
ката	 природа.	 И	 не	 просто	 някаква	
човешка	 природа,	 а	 човешката	 при-
рода	такава,	каквато	е	било	предви-
дено	тя	да	бъде.	В	Иисус	ние	следва	
да	виждаме	себе	си	и	онова,	което	е	
възможно	за	нас.	Накратко,	ние	сме	

призвани	 да	 бъдем	 преобразени,	 да	
отразим	божествената	светлина	чрез	
самите	 си	 тела,	 да	 обичаме	 така,	
както	Бог	обича.
	 Как	 е	 възможна	 тази	 цел?	 Как	
можем	 да	 бъдем	 преобразени?	 Без	
да	 забелязваме	 това,	 ние	 виждаме	
примери	на	преображение	навсякъде	
около	нас,	практически	 -	 всеки	ден.	
Един	 от	 примерите	 за	 това	 е	 ли-
чността,	която	страда	от	злоупотреба	
с	психоактивни	вещества,	която	при-
знава	проблема	си,	 приема	лечение	
и	 е	 в	 състояние	 да	 се	 справи	 със	
своята	 пристрастеност.	 По	 някакъв	
начин	 трезвият	 алкохолик	 чувства	
себе	си	различно,	действа	различно	
и	 преживява	живота	 различно.	 Лич-
ност,	 намираща	 се	 в	 терапевтична	
връзка,	която	в	и	чрез	тази	връзка	е	
способна	да	претърпи	лечение,	след	
това	е	способна	да	бъде	с	другите	и	
със	самата	себе	си	по	един	различен	
начин.	Мисля	за	хора,	които	са	били	
благословени	да	изпитат	връзката	на	
любовта.	 Когато	 се	 обсъжда	 любо-
вта,	 аз	 често	питам	моите	студенти:	
„Мислите	ли,	 че	любовта,	споделяна	
от	 хора,	 които	 са	 успели	 да	 бъдат	
заедно	 за	 дълго	 време,	 е	 същата,	
както	 любовта	 при	 първата	 им	 сре-
ща?“;	 „Мислите	 ли,	 че	 тези	 хора	 са	
същите?“.	 Има	 едно	 преобразяване	
на	това,	което	представляваме,	което	
изпитваме	 във	 връзката	 на	 любовта	
дотолкова,	доколкото	това,	което	ние	
сме,	зависи	от	хората,	които	ни	оби-
чат,	и	от	тези,	които	ние	обичаме.
	 Общата	нишка	във	всичките	тези	
всекидневни	примери	е,	че	преобра-
жението	 ни	 зависи	 от	 своето	 прак-
тикуване.	 Не	 можем	 да	 изпитаме	
преображение,	 ако	 не	 пожелаем	 да	
се	 заемем	 с	 практики,	 които	 водят	
към	преобразяване.	Ако	сме	нетърпе-
ливи,	 а	 искаме	 да	 бъдем	 търпеливи	
хора,	 трябва	 да	 изпълним	 действия	
на	 търпение,	 преди	 да	 помислим	 за	
себе	 си	 като	 за	 хора	 търпеливи.	 И	
алкохоликът	 трябва	 да	 се	 заеме	 с	
определени	 практики,	 може	 би	 про-

грама	 в	 дванадесет	 стъпки,	 която	 е	
свързана	с	практиката	на	изговаряне	
на	истината,	преди	да	се	преобрази	
в	 трезвост.	Връзките	 на	 любовта	 не	
могат	да	устоят,	ако	не	са	налице	оп-
ределени	практики,	като	за	да	избро-
им	само	някои	от	тях,	доверяването,	
саможертвата,	 рефлексията	 върху	
самия	 себе	 си,	 съпричастността	 и	
прошката.
	 Ако	 желаем	 да	 изпитаме	 прео-
бразяването	 на	 нашето	 съществува-
не,	 което	 идва	 от	 това	 да	 бъдем	 с	
Бога,	както	виждаме	това	при	Иисус	
на	планината,	 тогава	ние	ще	 трябва	
да	се	заемем	с	определени	практики.	
Преди	 всичко	 трябва	 да	 се	 заемем	
с	 практикуването	 на	 вярата.	Трябва	
да	 вярваме,	 че	 това	 преобразяване	
е	действително	възможно	и	желано.	
Защото	 вярата	 е	 нещо	 измамно.	
Вярата	не	е	нещо,	което	човек	може	
просто	 да	 включва	 и	 да	 изключва.	
Не	можем	да	се	събудим	днес	и	да	
кажем:	„Днес	ще	имам	повече	вяра“.	
Вярата	 е	 нещо,	 което	 се	 случва	 с	
нас.	Често	нея	я	съпровожда	съмне-

нието,	а	пред	лицето	на	съмнението	
ние	трябва	да	се	опитваме	да	запаз-
ваме	себе	си	в	надеждата,	че	можем	
да	възрастваме	във	вярата.	Ние	въз-
растваме	 във	 вярата	 тогава,	 когато	
повече	 чувстваме	 Бога,	 но	 това	 не	
може	да	се	случи,	ако	не	устояваме	
във	 вярата,	 която	 имаме,	 колкото	 и	
слаба	да	е	тя,	и	ако	не	сме	ангажи-
рани	 във	 видовете	 практики,	 позво-
ляващи	 Бог	 да	 бъде	 с	 нас.	 Вярата	
бива	 потвърждавана	 чрез	 своето	
практикуване.
	 Има	 два	 вида	 практики,	 които	
незабавно	 изникват	 в	 съзнанието	
ми.	 През	 първите	 петнадесет	 дни	
на	август,	които	са	посветени	на	св.	
Богородица,	 Пресветата	 Дева	 Ма-
рия,	православните	християни	постят.	
Постенето	не	е	нещо,	което	ние	пра-
вим,	за	да	трупаме	точки	пред	Бога.	
Постенето	 е	 тази	 практика,	 в	 която	
ние	смекчаваме	или	се	отказваме	от	
нещо,	 което	 ни	 поглъща,	 така	 щото	
по	 някакъв	 начин	 да	 сторим	 място	
на	Бога	да	бъде	с	нас.	Постенето	е	
също	и	такава	практика,	която	предо-
твратява	забравата	за	Бога,	особено	
когато	постенето	е	свързано	с	нещо,	
което	трябва	да	вършим	всеки	ден	–	
да	се	нахраним.	Когато	минавам	по-
край	„Five	Guys“	в	периодите	на	пост,	
мисля	за	Бога	–	нещо,	което	иначе	в	
тази	ситуация	не	бих	направил.	И	аз	
не	 се	 шегувам	 –	 човек	 не	 може	 да	
задълбочи	връзката	си	с	някого,	ако	
го	пренебрегва	или	забравя	за	него.	
Църквата	има	разбирането,	че	реал-
ният	 духовен	 проблем	 не	 е	 липсата	
на	вяра,	а	разсеяността.	Връзката	с	
Бога	може	потенциално	да	ни	прео-
брази,	но	не	и	ако	постоянно	забра-
вяме	за	Него.
	 Практиката	обаче,	която	вероятно	
е	решаваща	за	нашето	преобразява-
не,	 е	 тази	 на	 молитвата.	Молитвата	
е	 нещо,	 на	 което	 ние	 имаме	 нужда	
да	 научим,	 което	 не	 можем	 да	 из-
тръгнем	 от	 себе	 си	 насила,	 което	
трябва	да	излезе	от	сърцето	ни	и	да	
започне	 в	 малки	 количества,	 за	 да	

може	постепенно	да	й	се	позволи	да	
се	превърне	в	част	от	нашия	живот.	
Ако	ние	постоянстваме	в	молитвата,	
бавно	позволявайки	й	да	заема	все	
по-голяма	 и	 по-голяма	 част	 от	 на-
шия	 живот,	 не	 може	 да	 съществува	
никакво	 съмнение,	 че	 ще	 започнем	
да	 виждаме	 себе	 си	 преобразени,	
забелязвайки	в	нас	желанието	да	се	
молим	все	повече	и	повече	–	сигурен	
знак,	 че	 сме	 били	 преобразени	 от	
нарастващото	 присъствие	 на	 Бога	
в	 нашия	 живот.	 Светците	 са	 тези,	
напреднали	в	молитвата	хора,	които	
са	 в	 състояние	 да	 се	 молят	 често,	
независимо	 от	 това,	 което	 правят	 –	
молитвата	просто	избликва	от	тях.	В	
Началото	 на	 молитвата	 митрополит	
Антоний	(Блум)	казва,	че	това	е	едно	
напреднало	 равнище	 на	 молитва,	
което	идва	само	с	времето	и	посто-
янството.
	 Историята	за	Преображението	на	
Христос	е	история	за	това	Кой	е	Ии-
сус	като	Син	Божи.	Тя	представлява	
потвърждение	 за	 Божието	 присъст-
вие	 в	 Иисус,	 но	 също	 така	 е	 и	 по-
твърждение	на	обещанието	на	Самия	
Бог	да	бъде	с	нас.	Тя	е	свидетелство	
за	 това,	 че	 и	 за	 нас	 е	 напълно	
възможно	 да	 бъдем	 преобразявани	
в	 Божието	 присъствие.	 Сочи	 нещо,	
което	е	напълно	възможно	и	за	нас.	
Преображението	 не	 е	 някакъв	 опит	
вън	от	тялото,	а	съществува	в	и	чрез	
тялото,	 и	мярката	 за	 нашето	 преоб-
ражение	 е	 в	 това	 как	 се	 отнасяме	
към	 другите	 и	 към	 себе	 си.	 Според	
преп.	 Максим	 Изповедник,	 ако	 сме	
по-малко	 гневни,	по-малко	ненавист-
ни,	 по-малко	 плашливи,	 значи	 сме	
преобразени.	Накрая,	дотолкова,	до-
колкото	 се	 открива	 в	 обичайните,	
всекидневните	 примери	 и	 рутината	
в	 нашия	 живот,	 преображението	 е	
и	 нещо	 твърде	 земно.	Точно	 в	 това	
обаче	 е	 и	 смисълът	 на	 Христовото	
Въплъщение	 и	 на	 Страданията	 Хри-
стови,	иронията	на	всяка	ирония	–	в	
това,	че	земята	вече	е	станала	като	
небето.	Превод: Борис Маринов

Практèкè íа преîáражеíèетî: преîáражеíèетî е è íещî твърäе земíî

Ватîпеäскèят маíастèр äава еäíîгîäèшíè стèпеíäèè за правîславíè áîгîслîвè

Прîтестèращè íамерèха уáежèще в мîскîвскè храм Кîптската църква преäпрèе 
рефîрма в свîèте маíастèрè
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„Старî Гаáрîвî è 
пътèщата îкîлî íегî”

Продължава от брой 150
Освен	 легендата	 или	 преданието	

за	 Рачо	 Ковача,	 има	 още	 осем.	 Об-
щото	на	всички	тези	легенди-предания	
е,	 че	 се	 посочва	 почти	 едно	 и	 също	
място,	където	е	възникнало	селището	
–	 то	 е	 около	 два	 големи	 извора,	 на-
миращи	се	близо	до	сегашния	център	
на	 Габрово	 –	 „Извора”	 и	 „Топлика”.	
Няма	и	намек	през	кои	години	това	е	
станало	 и	 защо	 е	 станало.	 Възниква	
и	 друг	 въпрос:	 защо	 няма	 никакви	
документални	или	други	артефакти	за	
съществуването	 на	 населеното	 място	
преди	 падането	 на	 България	 под	 ос-
манско	робство.

Основният	 въпрос	 обаче,	 както	
се	 спомена	 по-горе,	 е	 кои	 са	 били	
причините	 за	 възникването	 му.	 Всич-
ки	 историци,	 макар	 и	 по	 косвен	 път,	
се	 опират	 на	 казаното	 в	 легендата	
(легендите):	отличните	природни	даде-
ности,	неговата	относителна	икономи-
ческа	и	политическа	самостоятелност	
от	историческите	събития	и	наличието	
на	 път	 през	 Балкана.	 Като	 основна	
причина	често	пъти	се	налага	послед-
ното.	Дали	обаче	 това	 е	 било	 доста-
тъчно	основателна	причина,	ще	видим	
по-нататък.

Косвено	 доказателство	 за	 дълго-
летното	 съществуване	 на	 селището	
преди	 тази	 епоха	 се	 базира	 на	 раз-
личните	 легенди	 за	 основаването	 му.	
Хипотезите	 за	 начина	 или	 причините	
за	 възникването	 му,	 както	 и	 мястото	
на	 първоначалното	 му	 заселване	 са	
твърде	 наивистични.	 Необяснимо	 е	
как	 може	 да	 възникне	 едно	 селище	
по	 време	 на	 Първото	 (или	 Второто)	
българско	 царство,	 да	 съществува	
през	вековете	и	да	не	остави	никакви	
следи.	

Римската	 крепост	 в	 местността	
Градище,	 която	 се	 намира	 на	 3	 км		
над	града,	е	съществувала	през	пери-
ода	 III	–	VII	век	и	е	източник	на	зна-
чителен	 брой	 артефакти.	Те	 обаче	 не	
дават	представа	защо	тя	е	преустано-
вила	съществуването	си,	макар	че	се	
намира	 на	 стратегическо	 място	 –	 на	
пътя	 за	 река	Дунав	 и	Аугуста	Траяна	
(Стара	Загора),	а	оттам	за	Филипопо-
лис	 (Пловдив)	 и	Константинопол	 (Ис-
танбул),	 и	 най-вече	 каква	 е	 нейната	
роля	за	възникването	на	Габрово	като	
населено	място.	Предметите,	които	се	
явяват	исторически	извори,	са	дотол-
кова	субективни	сами	по	себе	си,	че	
те	 в	 своята	 съвкупност	 нe	 отразяват	
напълно	 обективно	 средата	 и	 време-
то	 си.	 Историята,	 пресъздадена	 чрез	
вещите,	не	е	толкова	наситена	с	под-
робности,	 както	 пресъздадената	 чрез	
писмени	извори.	

Като	всяка	наука	и	в	историята	са	
въведени	 цяла	 поредица	 от	 правила,	
които	 да	 могат	 да	 сведат	 до	 мини-
мум	субективизма	на	всеки	автор,	на	
който	 и	 да	 е	 текст,	 използван	 като	
писмен	 исторически	 извор.	 Затова	
елементарно	 правило	 е	 да	 се	 тър-
си	 повече	 от	 един	 извор	 за	 дадено	
събитие.	 Особено	 важно	 е	 от	 даден	
исторически	 извор	 да	 бъдат	 изоли-
рани	 твърденията,	 намерили	 място	 в	
него,	 само	 поради	 личната	 заинтере-
сованост	 на	 автора	 (авторите),	 или	
поръчителите	 на	 текста	 така,	 както	
ставаше	преди	повече	от	двадесетина	
години.	

Времето	на	забравата	е	по-страш-
но	 от	 физическото	 унищожение	 на	
даден	исторически	обект	и	събитията,	
свързани	 с	 него.	 Горчивият	 присмех	
на	 отминалите	 времена	 е,	 че	 ние	
като	 народ	 сме	 позабравили	 своята	
собствена	 история.	 Затова	 днес	 сме	
принудени	 да	 берем	 незрели	 чужди	
плодове,	 затова,	 защото	 сме	 остави-
ли	 да	 буреняса	 градината	 на	 нашия	
собствен	 дух.	 Ето	 защо	 първата	 и	
най-насъщна	 грижа	 на	 всеки	 народ	
трябва	да	бъде	грижата	да	познае	са-
мия	себе	си	в	този	вечно	изменчив	и	
коварен	свят	и	да	се	поучим	от	това,	
което	сами	сме	създали	или	пропиле-
ли	в	своето	собствено	минало.

През	1995	г.,	минавайки	през	град	
Ловеч,	 реших	 да	 се	 отбия	 в	 бившия	
концентрационен	 лагер	 по	 времето	
на	 социализма,	 придобил	 трагична	
известност	под	името	„Слънчев	бряг”.	
Преминах	под	малкото	мостче	на	жп	
линията	 Ловеч	 –	 Троян,	 свих	 вдясно	
покрай	 изоставените	 постройки	 на	
лагера	и	затърсих	каменната	кариера.	
За	 да	 не	 се	 лутам	 с	 колата,	 слязох	
от	 нея	 и	 заприказвах	 две	 възрастни	
жени,	 които	 тъкмо	 излизаха	 от	 една	
масивна	сграда.	Вместо	да	ги	запитам	
как	се	стига	до	кариерата,	ги	запитах:	
„Как	се	стига	до	концлагера?”.	Те	учу-
дено	ме	погледнаха	и	ми	отговориха,	
че	 не	 са	 чували	 за	 такъв	 лагер	 на	
това	място.	А	това	беше	време,	когато	
хората	 бяха	 изтръпнали	 от	 фактите,	
които	се	изнасяха	в	медиите	за	звер-
ствата,	 извършвани	 в	 лагери	 като	
този	 край	 Ловеч,	 на	 остров	 Белене,	
Скравена	и	др.

Попитах	жените	дали	са	от	Ловеч	
и	 по-точно	 в	 тази	 сграда	 ли	работят.	
Те	 утвърдително	 кимнаха	 с	 глави,	
даже	 се	 похвалиха,	 че	 работят	 вече	
от	 15	 години	 в	 тази	 сграда	 (така	 и	
не	можах	 да	разбера	 какво	 тя	 пред-
ставлява),	но	пък	на	това	място	да	е	
имало	 такъв	 лагер,	 все	щяха	 да	 чуят	
нещо	 за	 него.	 Когато	 им	 казах,	 че	
по-точно	търся	каменната	кариера	на	
лагера,	те	ми	я	посочиха	в	посока	към	
едно	малко	възвишение;	оказа	се,	че	
аз	съм	бил	почти	до	нея.	Останах	оба-
че	потресен;	тридесет	години	са	били	
достатъчни,	за	да	се	заличи	спомена	
за	това	зловещо	място.

Крепостта	 (градът)	 „Хоталич”	 до	
Севлиево	е	била	една	от	най-големите	
в	 този	 район.	 Седемстотин	 години	
е	 просъществувал	 Хоталич,	 докато	
функциите	 му	 се	 поемат	 от	 Селви	
–	 днешно	 Севлиево.	 Това	 става,	 ко-
гато	 османците	 завладяват	 Северна	
България;	те	превземат	и	разрушават	
крепостта	 „Хоталич“,	 а	 населението	
прогонват.	 Самите	 завоеватели	 се	
заселват	 в	 равнината,	 в	 т.	 нар.	 до-
лен	 Хоталич,	 на	 левия	 бряг	 на	 река	
Росица	и	селището	го	наричат	Серви	
–	Селви	–	Севлиево.	То	постепенно	се	
разраства,	 привлича	 населението	 на	
старата	крепост	„Хоталич”	и	околните	
селища.	Изземва	функциите	 на	 сред-
новековния	 административен	 център,	
какъвто	 е	 бил	 Хоталич,	 и	 става	 ико-
номически,	 стопански,	 а	 по-късно	 и	
културен	център	на	района.	

Триста	 години	 се	 оказват	 доста-
тъчни,	 за	 да	 се	 заличи	 напълно	 спо-
мена	 и	 мястото	 за	 съществуването	
на	Хоталич,	 нещо	повече,	 няма	даже	
и	 легенди	 за	 него.	 За	 да	 дойде	 1979	
година,	когато	археологът	Симеон	Си-
меонов	открива	и	изследва	среднове-
ковния	 Хоталич,	 предшественика	 на	
днешно	Севлиево.

Но	 не	 само	 човешката	 забрава	
е	 достатъчна,	 за	 да	 изчезнат	 спо-
мени,	 легенди,	 предания	 за	 дадено	
населено	 място,	 местност,	 път	 или	
пътека.	 Природата,	 пощадена	 от	 чо-
вешката	ръка,	също	слага	своя	дял	в	
изчезването	или	забравата	за	дадена	
местност	или	път.	Със	засилването	на	
урбанизацията	 все	 по-голяма	 част	 от	
селското	население	се	откъсва	от	тра-
диционни	 стопански	 дейности,	 които	
са	 съществували	 стотици	 или	 хиляди	
години.	Ако	допреди	петдесетина	годи-
ни	 все	 още	 съществуваха	 планински	
ниви	и	пасища,	поддържани	от	хората,	
сега	те	запустяват,	обрастват	с	тръни,	
храсти	 и	 дървета.	 По	 довчерашни	
черни	 междуселски	 пътища	 и	 пътеки	
вече	не	 трополят	 каруци,	не	минават	
стада	с	добитък,	рядко	минава	някой	
пътник.	Природата	бавно,	 но	 упорито	
си	взема	това,	което	й	е	било	отнето	
преди	 стотици	 години	 от	 хората.	 По	
старите	изоставени	пътища	в	планина-
та	се	движат	само	случайни	 туристи,	
ловджии	 и	 бракониери	 на	 дървен	
материал	с	високопроходима	техника.	

Точно	над	разклона	за	село	Дебел	
дял	 и	 почивната	 станция	 „Люляците”	
се	намира	един	красив	природен	ска-
лен	 феномен,	 наречен	 „Йова	 стена”,	
откъдето	 преди	 двадесетина	 години	
се	 откриваше	 една	 прекрасна	 глед-
ка	 на	 север	 към	 долината	 на	 река	
Лопушница	 и	 пътя	 за	Севлиево.	Това	
беше	едно	предпочитано	място,	къде-
то	овчари	и	козари	изкарваха	стадата	
си	на	паша	над	тези	скали.	Ако	сега	
човек	 потърси	 това	 място,	 ако	 не	
го	 знае	 къде	 е,	 трудно	 би	 го	 открил,	
макар	 че	 пътят	 за	 село	 Врабците	 и	
„Люляците”	минава	само	на	5	–	6	ме-
тра	встрани	от	него.	Цялото	е	обрасло	
с	 храсти	 и	 високи	 дървета,	 които	 го	

скриват	 от	 преминаващите	 пътници	
по	пътя	и	закриват	чудната	гледка	на	
север.

По-старите	 габровци	 си	 спомнят,	
че	 когато	 погледнеха	 на	 юг	 към	 Ки-
селчова	могила,	можеха	да	видят	 го-
лите	и	северни	склонове,	по	които	се	
виждаха	 пасища	 и	 малки	 ниви.	 Сега	
гората	бавно,	но	сигурно	превзема	до	
вчера	 голите	склонове,	 като	променя	
облика	на	възвишението.

Така	и	сега,	ако	се	помъчим	да	си	
представим	 какъв	 е	 бил	 ландшафтът	
преди	 стотици	 години	 на	 мястото,	
където	е	възникнало	Габрово,	е	труд-
на	работа.	Там,	където	сега	има	голи	
места,	може	би	е	имало	гъсти,	непро-
ходими	гори,	а	сега,	където	в	близките	
околни	 места	 има	 гори,	 може	 да	 е	
имало	 само	 голи	 баири.	 Тази	 веков-
на	 война	 между	 човека	 и	 природата	
продължава	и	днес	и	ако	все	още	има	
някакво	 крехко	равновесие	 в	 нея,	 то	
това	се	дължи	на	факта,	 че	все	още	
Homo	Sapiens	си	заслужава	името.

Настоящата	книга	няма	претенции-
те	за	научно	изследване.	Като	човек,	
който	 се	 занимава	 с	 наука,	 знам	
колко	болезнено	се	възприема	навли-
зането	на	„външни	хора”,	които	в	да-
дена	 научна	 област	 не	 са	 придобили	
съответните	 образователни	 степени.	
Целта	 на	 написаното	 по-долу	 е	 опит	
да	 се	 провокира	 търсенето	 на	 отго-
вори	 за	 ролята	 и	 мястото	 на	 старо	
Габрово,	неговите	жители	и	пътищата	
около	 него	 в	 българската	 история.	
Написването	 на	 подобна	 книга	 при	
наличието	 на	 такива	 фундаментални	
трудове,	отнасящи	се	за	историята	на	
Габрово,	като	тези	на	братя	Гъбенски,	
д-р	 Петър	 Цончев,	 Николай	 Ковачев	
и	 Гунчо	 Гунчев	 е	 само	 един	 скромен	
опит	 да	 се	 напише	 нещо	 малко	 по-
различно	 от	 написаното	 досега,	 пре-
чупено	през	призмата	на	нашето	съв-
ремие.	 В	 никакъв	 случай	 авторът	 не	
се	е	стремил	по	категоричен	начин	да	
наложи	на	читателите	виждането	си,	а	
да	ги	накара	да	се	замислят,	за	да	се	
потърсят	и	други	мнения,	различни	от	
налаганите	 ни	 досега	 идеологически	
шаблони	при	изясняването	на	различ-
ни	моменти	от	 нашето	 културно-исто-
рическо	наследство.

Глава I
Географско разположение на сели-
щето. Природни дадености

	 Днешно	Габрово	е	разположено	в	
северните	 склонове	 на	 Шипченския	
балкан.	 Надморската	 му	 височина	
е	 392	 м,	 но	 околните	 му	 височини	
достигат	 550	 –	 600	 м.	 На	 север	 от	
Габрово	е	голямото	синклинално	(кот-
ловинно)	 възвишение	 Стражата	 (778	
м	 н.в.),	 което	 е	 очертано	 от	 отвесни	
варовикови	 стени,	 високи	 до	 95	 м,	
Витата	стена	(640	м	н.в.)	и	Голата	сте-
на	 (660	м	 н.в.).	 Реките	Янтра,	Андъка	
и	 Дряновска	 пресичат	 Стражата	 и	
образуват	 дълбоки	 труднопроходими	
проходи,	 последвани	 от	 разширения	
по	 реките,	 без	 да	 образуват	 широки	
долини.
	 През	 територията	 на	 града	 про-
тича	 река	Янтра	 и	 притоците	 й	Жъл-
тешка	река,	Паничарка	и	Синкьовица,	
(Синкевица).
	 На	 юг	 в	 Габрово	 попада	 част	 от	
северния	склон	на	Шипченската	пла-
нина.	 Най-висoкият	 връх	 на	 Шипчен-
ската	 планина	 е	 Исполин	 (Куруджа)	
(1524	 м	 н.	 в.).	 Западно	 от	 него	 през	
гористата	долина	на	река	Лешница	се	
простира	 красивият	 хребет	 на	 мест-
ността	 Патарешка.	 На	 изток,	 само	
през	една	планинска	долина	се	изди-
га	връх	Свети	Никола	(1326	м)	с	вели-
чествения	паметник.	На	запад	от	него	
са	 разположени	 върховете	 Малуша,	
Исполин,	 Корита	 и	 масивът	 Триглав.	
На	запад	от	Свети	Никола	се	възпра-
вя	връх	Бузлуджа	(1441	м).
	 Съвременният	 град	 Габрово	 лежи	
на	скална	 тераса,	 която	при	центъра	
на	града	има	височина	4	метра.	Върху	
нея	 днес	 лежат	 основите	 на	 моста	
„Игото”	 и	 съседните	 сгради.	 Заобика-
лящите	го	височини	са	Петкова	нива,	
Градище	 и	 Баждар.	 Те	 са	 изградени	
от	варовици,	които	имат	горнокредна	
(сенонска)	 възраст.	 Южно	 от	 Габро-
во	 на	места	 се	 е	 запазила	 ивица	 от	
палеогенни	 седименти,	 в	 посока	 на	
която	 се	 развиват	 надлъжни	 долини	
в	изворните	области	на	река	Янтра	и	
Дряновската	река.
	 Отдясно	 на	 реката,	 под	 речната	
тераса	Падало	се	простира	местност-
та	 Рипевец,	 северно	 от	 която	 река	
Янтра	образува	пролом,	наречен	 „Ус-

тето”.	На	 запад	 от	Падало	 се	 издига	
височината	 Голо	 бърдо,	 а	 на	 юг	 от	
него	и	на	северозапад	от	града	е	ри-
дът	Баждар,	който	се	понижава	на	юг	
до	 река	Синкьовица.	Отляво	 на	 река	
Янтра	се	издига	височината	Бакойски	
баир,	 чието	 продължение	 на	 запад	
преминава	 в	Моровешката	 стена.	 На	
юг	 от	 града	 остава	 конусовидното	
възвишение	Киселчова	могила,	а	още	
по	на	юг	е	Гарванов	камък,	който	се	
явява	като	клинообразен	широк	водо-
дел	между	р.	Етър	и	р.	Паничарка	на	
запад.
	 Климатът	 на	 Габрово	 се	 характе-
ризира	 с	 липсата	 на	 големи	 и	 про-
дължителни	горещини	и	застудявания.	
Съобразно	 с	 надморската	 височина,	
средните	температури	през	януари	се	
движат	от	1,5о	до	3,5о	под	нулата.
	 Лятото	 не	 е	 горещо.	 През	 юли	
средната	 месечна	 температура	 е	 21о,	
а	средната	максимална	е	33,9о.	С	из-
качването	 на	 височина	 се	 проявява	
планинския	 климат	 –	 известно	 закъс-
нение	 на	 най-топлия	месец	от	юли	 в	
август.
	 Мъгливите	 дни	 през	 годината	 са	
толкова	 редки,	 че	 когато	 ги	 има,	 те	
се	 явяват	 като	 природно	 събитие	 за	
жителите	на	града.
	 Вертикалното	 зониране	 на	 кли-
мата	 и	 растителността	 и	 сложният	
планински	релеф	обуславят	съществу-
ването	на	разнообразни	почви.	Харак-
терни	 за	 Габровския	 край	 са	 сивите	
горски	 почви.	 В	 преобладаващата	 си	
част	 те	 са	 с	 дебелина	 20-25	 см.	 Об-
разувани	 са	 под	 влияние	 главно	 на	
широколистна	 горска	 растителност,	
като	в	ниските	части	се	чувства	вли-
янието	на	тревиста	растителност.	Под	
тях	обикновено	има	меки	скали,	нари-
чани	„леска”.	Те	действат	като	дренаж	
и	 когато	 паднат	 валежи,	 те	 не	 могат	
да	задържат	влагата.	В	почвения	про-
фил	липсват	карбонати,	поради	което	
почвата	 е	 кисела	 и	 е	 бедна	 на	 азот	
и	 фосфор.	Тези	 почви	 са	 характерни	
не	само	за	Габровския	край,	но	и	за	
други	 планински	 части	 на	 България.	
Те	 са	 с	 най-ниското	 естествено	 пло-
дородие,	поради	което	с	 успех	могат	
да	се	отглеждат	само	непретенциозни	
култури	като	овес,	ръж,	ечемик	и	др.	
Ако	не	паднат	валежи	през	пролетта	и	
лятото,	 добивите	 от	 селскостопанска	
продукция	са	мизерни.	
	 Голямата	 нарязаност	 и	 обезлесе-
ност	 на	 релефа	 създават	 условия	 за	
развитието	 на	 ерозия,	 която	 отнася	
хумусния	слой	и	понижава	значително	
плодородието	на	сивите	горски	почви.	
Повечето	 останали	 почви	 в	 Габров-
ския	 край	са	 глинести.	Ако	 те	се	об-
работват,	но	без	да	се	наторяват	ре-
довно,	 добивите	 са	малки,	 като	 през	
лятото	 те	 се	 спичат	 и	 стават	 като	
бетон.	В	тях	обикновено	се	отглеждат	
различни	 бобови	 култури	 (боб,	 грах,	
бакла,	фий),	картофи,	тикви,	ряпа,	лук,	
чесън,	 по-рядко	 царевица,	 овощни	
дървета.
	 За	 да	 добие	 читателят	 някаква	
представа	какви	биха	могли	да	бъдат	
добивите	в	 Габровския	край,	ще	при-
помня,	че	по	времето	на	социализма,	
когато	се	сформираха	ТКЗС-та,	цялата	
житна	 реколта	 от	 близките	 населени	
места	 се	 вършееше	 на	 едно	 място.	
За	Габрово	това	ставаше	на	поляната	
под	 стадион	 „Христо	 Ботев”,	 където	
сега	е	тренировъчното	игрище,	или	на	
мястото,	където	сега	е	паркът	под	ул.	
„Митко	Палаузов”	в	квартал	Маркотея.	
Вършееше	 се	 и	 на	 голямата	 поляна	
в	 кв.	 Велчевци,	 където	 сега	 е	 мото-
полигонът.	 На	 тези	 места	 струпваха	
на	 снопи	 цялата	 реколта,	 докарваха	
отнякъде	една	огромна	вършачка,	зад-
вижвана	с	електрически	ток,	и	за	око-
ло	 една	 седмица	 денонощна	 работа	
се	овършаваше	зърното.
	 Може	 и	 да	 не	 е	 за	 вярване,	 но	
по-старите	габровци	си	спомнят	бобо-
тенето	 през	 летните	 месеци	 на	 ком-
байни	 по	 билната	 част	 на	 Бакойския	
баир,	 Радичевец	 и	 Йонковото,	 които	
наистина	жънеха	 овес,	 ечемик,	 а	 по-
някога	 и	 пшеница.	Тези	 добиви	 бяха	
повече	 от	 скромни,	 независимо	 от	
това,	че	земята	се	обработваше	меха-
низирано.	А	какви	са	били	тези	доби-
ви	през	епохата	на	средните	векове,	
при	 липсата	 на	 механизация,	 трудно	
може	да	се	каже,	макар	че	историята	
е	пълна	със	загадки.
	 Преди	 няколко	 години	 посетих	
Смолянския	 исторически	музей.	 Една	
голяма	 част	 от	 богатата	 експозиция	
е	 посветена	 на	 траките,	 населявали	
тези	 земи	 още	 преди	 V	 -	 I	 век	 пр.	
н.	 е.	 Случих	 с	 една	 екскурзоводка,	

която	вдъхновено	обясняваше,	че	най-
трайни	 по	 този	 край	 са	 следите	 от		
племето	беси	–	открити	са	могили,	не-
крополи,	стени	от	селища	и	крепости.	
В	планината	Пангей	(Родопи)	се	нами-
рал	прочут	храм,	обитаван	от	бога	на	
виното	и	 удоволствието	Дионис.	Хра-
мът	на	Дионис	бил	равен	по	слава	на	
храма	на	Аполон	в	Делфи	и	местният	
оракул	гадаел	не	по-зле	от	елинската	
пророчица	 Пития.	 В	 този	 родопски	
храм	на	Дионис	били	извършени	най-
малко	две	велики	предсказания:	Алек-
сандър	Велики	разбрал,	че	ще	завла-
дее	света,	а	римляните	-	че	ще	станат	
световна	 империя.	 Светилището	 се	
намирало	 в	 голяма	 зала	 без	 покрив,	
което	се	налагало	от	спецификата	на	
обреда,	 извършван	 в	 него.	 Това	 бил	
така	 нареченият	 Винено-огнен	 обред,	
при	 който	 се	 гадаело	 по	 височината	
на	 издигналия	 се	 пламък,	 след	 като	
върху	 олтара	 е	 излято	 вино.	Предпо-
лага	 се,	 че	 точно	 по	 тези	 земи	 се	 е	
правело	 прочутото	 вино	 на	 траките,	
за	 което	 в	 древността	 са	 се	 носели	
легенди.	
	 В	 момента	 се	 популяризира	 (но	
не	се	доказва)	хипотезата,	че	храмът	
се	 намирал	 в	 свещения	 скален	 град	
Перперикон.	В	този	древен	тракийски	
град	 археолозите	 са	 открили	 храм,	
чиито	 останки	 съответстват	 на	 опи-
саното	в	изворите	светилище	на	бога	
Дионис.
	 Целият	 този	 разказ	 беше	 много	
вълнуващ	до	момента,	когато	попитах	
екскурзоводката	 къде	 ли	ще	 са	 били	
тези	митични	лозя,	когато	наоколо	на	
десетки	 километри	 са	 само	 борови	
гори,	 а	 в	 района	 на	 Смолян трудно	
могат	да	се	намерят	дори	и	асми.	Же-
ната	се	смути	не	толкова	от	неочаква-
ния	ми	 въпрос,	 а	 от	 невъзможността	
да	 ми	 даде	 какъвто	 и	 да	 е	 смислен	
отговор.
	 Василий	Немирович	–	Данченко	е	
известен	руски	писател	от	последното	
десетилетие	на	XІX	век.	Той	е	автор	на	
най-блестящи	 кореспонденции	 за	 съ-
битията	по	време	на	Освободителната	
война	1877-1878	г.,	където	с	педантич-
на	точност	описва	не	само	развоя	на	
бойните	действия	от	началото	до	края	
на	 войната,	 но	 и	 пътуванията	 си	 из	
страната.	 В	 написаната	 от	 него	 кни-
га	 по	 този	 повод	 има	отделна	 глава,	
посветена	 на	 пътуването	 му	 до	 село	
Зелено	 дърво,	 Габровско,	 по	 повод	
трагичните	 събитията	 там,	 настъпили	
след	паметните	сражения	на	прохода	
Шипка	през	август	 1877	 г.	Ако	съвре-
меният	 габровец	прочете	някои	паса-
жи	от	тази	глава,	ще	остане	смаян	от	
това	какво	райско	кътче	се	е	намира-
ло	 само	на	 15	 километра	 от	 центъра	
на	 града	 ни	 преди	 малко	 повече	 от	
130	 години	 (Възклицателните	 знаци	 в	
текста,	дадени	в	скобите,	са	от	мен):	
„На запад от Св. Никола, криейки се 
от слънцето в гъсталака на благоу-
ханни акации и прасковени горички (!), 
се е залепило по ската на зелената 
планина красиво българско селце... В 
селото горе кипи непрестанен труд: 
жътвата по планинските склонове е 
приключила, царевицата зрееше, на-
ливаха се с кехлибар гроздовете на 
мискета (!) - българите подготвяха 
бъчвите за вино(!), вършееха пшени-
цата, гонейки конете върху снопите; 
девойките очакваха есенните празнен-
ства и сватби...”
И	 малко	 по-нататък	 Данченко	 продъ-
лжава:
„Всичко е изгорено и смачкано – само 
лозята пълзят надолу и кехлибарени-
те им гроздове са свежи (!). Над тях 
весело чуруликат птици. В сините не-
досегаеми височини като черни точки 
сякаш са застанали орли...”
	 Когато	за	първи	път	прочетох	тези	
редове,	 си	 помислих,	 че	 е	 нормално	
това	 да	 са	 емоционални	 изблици	 на	
автора,	 тъй	 като	 той	 на	много	места	
в	 книгата	 си	 говори	 с	 възторг	 за	
българската	 природа.	 Но	 ако	 по-лю-
бознателният	 читател	 разговаря	 със	
стари	 габровци,	 някои	 от	 тях	 могат	
да	си	спомнят,	че	по	селата	на	юг	от	
Габрово	ябълкови,	сливови	и	крушови	
дървета	 само	 преди	 50-60	 години	 са	
се	 свеждали	 до	 земята	 от	 плод,	 без	
да	се	прилагат	някакви	сериозни	гри-
жи	 за	 тях.	 В	 градините	 си	 габровци	
и	 селяните	 от	 близките	 села	 са	 от-
глеждали	 в	 изобилие	 пипер,	 домати,	
патладжани,	 дори	 дини	 и	 пъпеши,	 с	
които	са	задоволявали	не	само	собст-
вените	си	нужди,	но	са	ги	продавали	
и	по	други	краища.	Това	се	е	отнасяло	
и	за	почти	всички	населени	места	на	
нашето	Отечество.

Продължава следващата сряда

Кèрèл Кîйчев: „Има загаäкè îт мèíалîтî, 
áез разгаäаваíетî íа кîèтî íе мîже äа 
се разáере íастîящетî” 
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оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел.  0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. тел. 0877/191-
102.
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени, се про-
дават на тел.  0876/437-
140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-

ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. тел. 0877/191-
102.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
справки на тел. 0883/55-
33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 23]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв. - справки на 
.тел. 0893/511-154. [23, 
18]

„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [31, 16]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени. незабавна 
доставка. сухи. справки 
на тел. 0896/807-688. 
[19, 15]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 10]
дърВа за огрев продава 
тел. 0893/83-04-02. [11, 
8]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [18, 2]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
а до я. извършвам строи-
телни работи. чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, вик, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. тел. 0895/752-
838.

напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 21]
подпорни сТЕни, дрена-
жи, бетони, реставрации - 
тел. 0897/390-194. [25, 21]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 21]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 13]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. тел. 
0899/638-875. [11, 8]
рЕМонТ на покриви, 
тенекеджийство - тел. 
0893/873-271. [11, 8]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция - 0898/613-913. [6, 4]
изВършВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [6, 4]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 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 и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/508-333.

хидроизолации
напраВа хидроизола-
ция на покриви и улуци - 
тел. 0896/514-365. [24, 8]

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

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. По всяко 
вРеме. тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

дограМа
ФирМа „ди ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
18]
пВц дограМа - лява, за 
300 лева се продава на 
тел. 0898/945-516. [11, 4]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]

рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 22]
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
14]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 16]
почисТВанЕ на домове - 
тел. 0897/399-719. [4, 1]

услуги
коВач, кВ. смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.

събарянЕ на дървета, 
рязане, кастрене - справки 
на тел. 0889/177-737.
МЕТални консТрукции 
и цветни метали зава-
рява - справки на тел. 
0885/724-671. [11, 4]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 
10]
попраВяМ Ел. уреди и 
вик - тел. 0894/220-509. 
[18, 2]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. тел. 
0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/479-910. [11, 9]

проФЕсионално 
косЕнЕ и поддръж-
ка - справки на тел. 
0899/140-254.

грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 10]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
тел. 0886/30-80-17. [22, 
9]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0895/193-066. 
[11, 6]
косЕнЕ на трева, под-
дръжка на зелени площи, 
почистване на дворове - 
0877/919-006. [24, 2]
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 11]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 9]
къща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за жи-
лище в Габрово, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0876/777-839. [11, 8]

голяМа къща с двор в 
село стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 8]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 7]
ЕТаж оТ къща се прода-
ва с обзавеждането (ме-
бели, ел. уреди, вносен 
порцелан, текстил), гараж 
за две коли и дворно 
място. справки на тел. 
066/87-56-20, 066/87-96-
18, от 9.00 до 18.00 часа. 
[9, 5]
сТара къща, в отлично 
състояние, голям стопан-
ски двор, апартаменти за 
всякакви животни, два 
гаража, 4 дка овощни 
млади ябълкови дървета, 
Габрово, кв. ябълка 59, 

продава тел. 0877/107-
123 - чешитя. [2, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 10]

иМоТи даВа под наЕМ
гарсониЕра на ул. „сте-
фан караджа“ 25, сре-
щу автогарата, с теЦ,, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 12]
разрабоТЕно заВЕдЕ-
ниЕ, със заплащане на 
оборудването, в кв. мла-
дост се отдава под наем 
на тел. 0897/584-788. 
[11, 3]

апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [21, 5]

Търси под наЕМ
боксониЕра или гар-
сониера, реновирана, с 
асансьор, търси под наем 
тел. 0879/89-49-29. [5, 3]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни да-
ват къща срещу гледане 
- справки на тел. 066/99-
22-44. [5, 1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [21, 5]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 3]

аВТоМобили продаВа
опЕл заФира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, се продава 
на тел. 0889/22-98-60. 
[12, 8]
сиТроЕн с3 се продава 
на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 7]
Форд ка, 1998 г., цена: 
450 лв., се продава на 
тел. 0888/303-254. [5, 4]

Микробуси, каМиони
Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 9]

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 
[20, 20]

аВТочасТи/Магазини

изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „емануил 
манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [21, 5]
коли под наем - тел. 
0893/95-00-01. [5, 3]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 22]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

продаВа обзаВЕжданЕ
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 8]

нЕМска пЕралня „Бош“ 
- 1200 оборота, 7 кг, за 
170 лв. се продава на тел. 
0889/578-582. [4, 1]
ТЕлЕВизор „DAEwoo“ - 
цветен, 20 инча, 50 лв. се 
продава на тел. 0894/066-
177. [2, 1]
холна Маса - неразте-
гаема, черна, кръгла, 100 
см диаметър, 45 лв. - тел. 
0894/066-177. [2, 1]

продаВа разни
покъщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 8]
бойлЕр на дърва - нем-
ски, нов, и банциг се про-
дават на тел. 0898/464-
948. [3, 3]

клиМаТик „МЕдЕя-12“ 
(необходим е ремонт) - 90 
лв., електрическа шевна 
машина - 70 лв., се про-
дават на тел. 0877/179-
864. [3, 2]
сТар казан - 120 ли-
тра, за варене на ракия; 
машинка за мелене на 
плодове със сокоизстиск-
вачка, монофазна помпа 
- водна, крачна шевна ма-
шина „сингер“, каци про-
дава тел. 0877/107-123, 
чешитя. [2, 2]
брЕзЕнТ за кола - не-
използван, нов - тел. 
0894/066-177. [2, 1]

оФис ТЕхника
FAx, sCAN, copier, all in 
one „Epson“, LCD екран, 
120 лв. - тел. 0894/066-
177. [2, 1]

продаВа Машини
ФуражоМЕлка - 220 в., 
1.1 кв., се продава на тел. 
066/99-22-44. [5, 3]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува тел. 
0889/885-944. [22, 22]
сТара наФТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 16]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 16]

Регионалният 
всекидневник „100 вести“ 

излиза всеки ден 
без събота и неделя

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [23, 18]

билЕТи, 
пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни Билети се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 2]

лЕкари
психиаТър и невРолоГ. 
д-р трифонов, Габрово, 
ул. „емануил манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. иЗдава 
ПсиХиатРични удосто-
веРения.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проМоция! рЕлаксира-
щи, лечебни и други маса-
жи. може и по домовете. 
мартин, 0882/38-15-52. 
[22, 12]
проМоция! рЕлаксира-
щи, лечебни и други маса-
жи. може и по домовете. 
стелиана, 0876/731-419. 
[11, 7]
проМоция! кола маска - 
0876/731-419. [11, 7]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

даВа заЕМ
крЕдиТи саМо срещу 
лична карта, без так-
си се предлагат на тел. 
0888/909-384. [12, 2]

ясноВидсТВо
ясноВидсТВо - тел. 
0895/22-18-68. [24, 8]

доМашни лЮбиМци
болонки - 2 бр., жен-
ски се продават на тел.  
0892/244-703. [3, 1]

Магазин за Фуражи
Магазин за фуражи и 
домашни любимци в кв. 
лъката - зад полицията, до 
агромагазина, отново ра-
боти, след ремонт. справ-
ки на тел. 0878/240-506. 
[11, 3]
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рабоТа прЕдлага
Магазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ббс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 23]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 
12]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 12]
пицария „гладници“ 
търси пицари, сервитьори 
и готвачи. справки на тел. 
0899/319-114. [9, 9]

бисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/миячка. За справ-
ки: тел. 0889/319-654. 
[11, 9]
бисТро „карТал“ търси 
помощник-готвачи за пе-
тък и събота вечер. справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 9]
МасажисТка сЕ търси 
на тел. 0876/731-419. [6, 
5]

ФирМа „аеМес“ набира 
шивачки с опит. стартова 
заплата 1000 лв. телефон 
за връзка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 8]
болноглЕдачки В ав-
стрия с познания по нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 6]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. За контакт: тел. 
0879/988-010. [11, 6]

склад за бира и безал-
кохолни търси шофьори 
пласьори. справки на тел. 
0888/623-904. [11, 5]
грил паВилион пред 
магазин „кауфланд“ тър-
си да назначи продавач. 
справки на тел. 0887/907-
032. [10, 4]
ФирМа Търси шивачка 
за цех тапицерия. добро 
възнаграждение. справ-
ки на тел. 0888/699-399. 
[24, 4]
хора за косене се търсят 
на тел. 0892/23-59-83. [9, 
3]
продаВачка сЕ търси на 
тел. 0878/128-222. [2, 2]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

сладкарски цЕх 
обяВяВа сВобод-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

сладкарница обя-
ВяВа сВободно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА 
НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ 

СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-582/24.06.2019 г.) 

77 броя вакантни длъжности за 
войници за военни формирования 

във Военновъздушните сили: 
София, Стара Загора, Крумово, Долна Мит-

рополия, Шабла, Божурище, Банкя, Кос-
тинброд, Черноморец, Батак и др.

 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства	
са:	 „Младши	шофьор”,	 „Шофьор-агрегатчик”,	 „Млад-
ши	 охранител”,	 „Оператор”,	 „Номер	 на	 ракетно-пу-
скова	 установка”,	 „Завеждащ	 хранилище”,	 ”Младши	
радиомеханик”	и	др. 
ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 (в	 зависимост	 за	
кое	 военно	 формирование)	 ДО	 27.08.2019	 г.;	
ДО	 30.08.2019	 г.	 и	 ДО	 05.09.2019	 г.	 ВЪВ	 ВО-
ЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	 „Софроний	
Врачански”	1А.
	 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-
високо;
-	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
-	да	не	са	осъждани;
-	за	отделни	длъжности	да	притежават	свиде-
телство	за	управление	на	МПС	категория	„С“	
или	„C+E”.
Подробна информация на тел. 0888210283; 

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

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продава на тел. 0898/575-123 [33, 18]
пауни сЕ продават на тел. 0898/841-766. [5, 4]
агнЕТа, ярЕТа се продават на тел. 0888/975-
692. [11, 1]

храна за жиВоТни
бали сЕ продават на тел. 0888/975-692. [11, 1]

	 	Изпълнителна	агенция	
по	 горите	 информира,	 че	
на	 10	 август,	 събота,	 се	
открива	 ловът	 на	 дребен	
пернат	 дивеч.	 Ловците	
ще	 отстрелват	 пъдпъдъци,	
гургулици,	 гривяк,	 горски	
бекас	 и	 обикновена	 бека-
сина,	информират	от.
	 И	 тази	 година	 ще	 ва-
жат	 определените	 дневни	
норми	за	отстрел	от	един	
ловец,	които	са	до	15	пъд-
пъдъка,	 а	 за	 всички	 ос-
танали:	 гургулици,	 гривяк,	
горски	бекас	и	обикновена	
бекасина	-	до	10	броя.
	 Груповото	 и	 индиви-
дуално	 ловуване	 ще	 се	
извършва	 в	 събота,	 неде-
ля	 и	 в	 дните,	 обявени	 за	
официални	празници,	само	
през	деня	–	един	час	пре-
ди	изгрев	и	един	час	след	

залеза	на	слънцето.
	 Задължително	 е	 изда-
ването	на	писмено	разре-
шение	 с	 датата,	 имената	
на	ловците	и	на	ръководи-
теля	на	лова,	номерата	на	
ловните	билети	и	членски-
те	карти,	начина	и	мястото	
на	 ловуване,	 вида	 и	 броя	
на	разрешения	за	отстрел	
дивеч.
	 Ще	 продължат	 про-
верките	 от	 страна	 на	 от-
говорните	 институции	 за	
строго	 спазване	 на	 раз-
поредбите	 на	 Закона	 за	
лова	и	опазване	на	дивеча	
и	 поднормативната	 уред-
ба.	 Ще	 се	 следи	 да	 не	
се	 превишават	 дневните	
норми	за	отстрел	и	да	не	
се	използват	електрически	
звуковъзпроизвеждащи	ус-
тройства,	 живи	 птици	 за	

примамка,	 ловни	 соколи	
и	 други	 грабливи	 птици,	
независимо	от	вида	и	про-
изхода	 им,	 както	 и	 ловни	
хрътки	 и	 други	 забранени	
средства	 и	 методи	 за	 ло-
вуване.
	 Във	 връзка	 с	 услож-
нената	 епизоотична	 об-
становка	 в	 страната	 и	 за	
недопускане	 на	 разпрос-
транението	 на	 вируса	 на	
АЧС,	със	заповед	от	5	ав-
густ	 2019	 г.	 на	 министъра	
на	земеделието	храните	и	
горите	се	забранява	ловът	
в	 ловностопанските	 райо-
ни,	 попадащи	 в	 инфекти-
раните	 зони	 около	 обяве-
ни	 случаи	 на	 африканска	
чума	по	дива	свиня.
	 Наложените	 мерки	 за	
забрана	и	ограничения	на	
лова	 ще	 се	 променят	 от	

изпълнителния	 директор	
на	 БАБХ	 по	 предложение	
на	 изпълнителния	 дирек-
тор	на	ИАГ	за	всяка	опре-
делена	 инфектирана	 зона.	
На	интернет	страницата	на	
ИАГ	се	публикува	актуална	
информация	 за	 ловносто-
панските	 райони,	 които	
попадат	 в	 инфектирани-
те	 зони	 при	 положителен	
случай	на	АЧС.
	 С	цел	предотвратяване	
разпространението	 на	 за-
боляването	в	края	на	лов-
ния	 ден	 всеки	 участник	 в	
лова	задължително	трябва	
да	дезинфекцира	обувките,	
облеклото	 и	 автомобила	
си.	 Остатъците	 от	 храна	
и	 опаковки	 от	 различни	
продукти	 не	 трябва	 да	 се	
изхвърлят	сред	природата,	
а	да	се	прибират	от	лову-

ващите,	защото	това	също	
е	 начин	 за	 пренасяне	 на	
болестта.
	 Заради	очаквано	засу-
шаване	и	високи	темпера-
тури	през	август	се	забра-
нява	и	паленето	на	огън	в	
горите,	освен	на	определе-
ните	за	целта	места.
	 За	недопускане	на	ин-
циденти	 и	 успешно	 про-
веждане	на	ловните	изле-
ти	 Изпълнителна	 агенция	
по	 горите	 призовава	 бъл-
гарските	 ловци	 стриктно	
да	 спазват	 разпоредбите	
на	Закона	за	лова	и	опаз-
ване	 на	 дивеча	 и	 правил-
ника	 за	 неговото	 прило-
жение,	 правилата	 за	 без-
опасност	по	време	на	лов,	
противопожарните	 прави-
ла	 за	 опазване	 и	 защита	
на	горските	територии.

СтЕфкА БУрмоВА

	 ДФ	„Земеделие“	изпла-
ти	над	23	млн.	лв.	 (23	085	
245	лв.)	на	животновъдите	
по	 държавната	 помощ	 de	
minimis,	 която	 се	 предос-
тавя	 съгласно	 Регламент	
(ЕС)	 1408/2013,	 съобщиха	
от	пресцентъра	на	Фонда.	
Финансова	 подкрепа	 по-
лучиха	 13	 743	 земеделски	
стопани	от	страната,	които	
отглеждат	 крави	 и	 юни-
ци,	 биволи,	 овце-майки	 и	
кози-майки.	 През	 юни	 УС	
на	 ДФЗ	 утвърди	 за	 дър-
жавната	 помощ	 бюджет	 в	
размер	на	26	300	хил.	лв.
	 На	 подпомагане	 под-
лежат	 регистрирани	 сто-
пани,	 подали	 заявления	
за	 директни	 плащания	 в	
Кампания	 2019	 г.	Те	 тряб-
ва	 да	 са	 били	 допустими	
за	 финансиране	 и	 да	 са	
получили	субсидии	за	жи-
вотни	 за	 Кампания	 2018	
г.	 Фермерите	 трябва	 да	
имат:	 най-малко	 5	 броя	
крави,	юници	или	биволи,	
както	 и	 не	 повече	 от	 15	
декара	 постоянно	 затре-
вени	 площи	 на	 животин-
ска	единица	за	Кампания	
2018;	от	10	до	300	броя	ов-

це-майки	 или	 кози-майки,	
допустими	 за	 подпомага-
не	за	Кампания	2018;	ми-
нимум	301	овце-майки	или	
кози-майки,	 както	 и	 не	
повече	 от	 15	 декара	 по-
стоянно	 затревени	 площи	
на	животинска	единица	за	
Кампания	2018.
	 Подпомагането	 е	 раз-
пределено,	 както	 следва:	
до	40	лв.	за	крава	и	юница	
до	 250-то	 животно;	 до	 40	
лв.	за	бивол	до	250-то	жи-
вотно;	 до	 20	 лв.	 за	 крава	
и	юница	от	 251-то	до	 500-
то	 животно;	 до	 20	 лв.	 за	
бивол	 до	 250-то	 до	 500-то	
животно;	 до	 15	 лв.	 за	 ов-
ца-майка	 или	 коза-майка	
при	 минимум	 10	 животни;	
до	7	лв.	за	овца-майка	или	
коза-майка	 за	 стопанства	
с	най-малко	301	животни.	
	 Фермерите	 трябва	 да	
имат	 и	 не	 повече	 от	 15	
декара	постоянно	затреве-
ни	 площи	 на	 животинска	
единица	за	Кампания	2018.	
	 За	близо	200	заявления	
субсидиите	 на	 животновъ-
дите	 ще	 бъдат	 изплатени	
на	по-късен	етап,	след	из-
вършване	на	допълнителни	
административни	 провер-
ки.	

за поръчки: габрово,„полипрес“ оод, 
централа: 066/810900 до 810939 

GsM gate: 0885502501, 0884501503, 
вътр. 10, 20 красимир Мирчев 

ЦЕНИ за 2019 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	подаващ	шнек	
+	бункер	за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-

тел	Gf	35	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Отîплеíèе íа пелетè с цеíа è качествî áез алтерíатèва
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 

Самî клèеíтèте, закупèлè прîäукт 
íа “Гîлäъí файър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучават ДИРЕКТнА ГАРАнÖИОннА 
ПОДДРЪжКА. Остаíалèте прè íужäа îт 
гараíцèîíеí сервèз тряáва äа íаправят 
заявка íа телефîíèте íа äîставчèка. БЕЗПЛАТЕН ПУСК

В съáîта îткрèват лîва íа äреáеí перíат äèвеч, 
заäължèтелíа е äезèíфекцèята в края íа лîвíèя äеí

наä 23 млí. лева 
пî de minimis за 
жèвîтíîвъäèте
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ПЕТКО ХИНОВ
ПИСАтЕл, ПрЕВоДАЧ

 Традицията и прием-
ствеността са силата 
на един народ!
	 Събориха	 старото	
училище	 в	 Богатово	 (сн.	
1).	 Помня,	 че	 влизах	 в	
покойната	 вече	 сграда	
на	 училището	 в	 Богато-
во.	 Тя	 наистина	 беше	 в	
окаяно	състояние	(сн.	2).	
Подът	 на	 една	 от	 клас-
ните	 стаи	 бе	 пропаднал.	
Миришеше	на	разруха	и	
безхаберие...	 Но	 онова,	
което	 внушаваше	 годи-
ната	 над	 входа	 –	 беше	
1912,	 ако	 не	 бъркам	 –	
сияеше	 над	 всичко	 раз-
рушено.	 Имаше	 памет,	
зачитане	 на	 миналото,	
завещание...
	 Спомних	си	за	сним-
ка	на	класа	на	баба	(сн.	
3),	учила	в	това	училище	
-	 годината	 е	 неизвестна	
(около	 1940-та,	 вероят-
но	 преди	 Девети).	 Тя	 е	
момичето	 пред	 учителя,	
ръката	 на	 последния	 се	
готви	 да	 кацне	 върху	
дясното	 й	 рамо.	Не	 съм	
уверен,	 но	 допускам,	 че	
това	 е	 стълбището	 пред	
входа	на	училището.	
	 Дори	 да	 няма	 деца,	
това	 не	 е	 оправдание	
сграда,	и	то	училище,	на	
над	 100	 години	 да	 бъде	
сравнена	 със	 земята	 и	
на	 нейно	 място	 да	 се	
рита	топка!	(сн.	4)	Тради-

цията	 е	 силата	 на	 един	
народ;	 приемствеността	
е	негова	крепост;	не	ре-
волюция,	 не	 отменено	
минало,	 не	 изхвърлени	
традиции,	 а	 надгражда-
не	 на	 постигнатото	 от	
предходните	 поколения!	
Представете	 си:	 навре-
мето	 бащата	 е	 преда-
вал	десетилетен	опит	на	

сина	си,	който	е	поемал	
занаята	 или	 изкуството	
му	оттам	нататък,	в	свое	
време	 е	 предавал	 над-
градения	си	вече	опит	на	
своите	деца,	те	пък	–	на	
техните!	 Така	 опитът	 и	
мъдростта	са	се	трупали	
и	крепнели!	
	 Ето	и	снимка	на	учи-
лището	 в	 Севлиево,	 в	

което	 баба	 ми	 (сн.	 5)	
е	 била	 готвачка.	 Татко	
е	 учил	 в	 същата	 сгра-
да	 (сн.	 6,	 в	 класната	му	
стая	 –	 той	е	в	средата),	
в	 която	 съм	 учил	 и	 аз,	
в	 която	 сега	 учи	 и	 си-
нът	ми.	Искам	и	неговите	

деца,	 моите	 внуци,	 да	
учат	 в	 СЪЩАТА	 сграда!	
Това	 е,	 което	 нарича-
ме	свята	Родина.	Това	е	
България!!!	В	това	е	била	
и	винаги	ще	бъде	силата	
на	България,	ако	щем	да	
пребъдем!	

Разрушèха старîтî учèлèще в Бîгатîвî

продължава от стр. 1
Резултатът	 от	 техните	
усилия,	 съчетан	 с	 посто-

янство,	 упоритост,	 добри	
сърца	 и	 чувство	 за	 дълг,	
е	 превръщането	 на	 дру-

жеството	 в	 категоричен	
авторитет	 и	 емблема	 на	
обществения	 живот	 в	 на-

шия	град.
	 Скъпи	 дами,	 бъде-
те	 здрави,	 вдъхновени	 и	
все	 така	 богати	 на	 лю-
бов,	 благост,	 милосърдие	
и	 вяра,	 за	 да	 продължи	
да	 живее	 каузата,	 която	
ви	 събира,	 и	 да	 творите	
добро!“
	 Развълнувана,	 предсе-
дателката	на	дружеството	
Ганка	 Шиварова	 припом-
ни	 девиза	 на	 дружество-
то:	 „Събрали	 сме	 се	 да	
творим	добро!“.	
	 Тя	 благодари	 на	 Ре-
гионалния	 исторически	
музей,	на	Регионална	биб-
лиотека	 „Априлов	 -	Пала-
узов“,	 които	 съдействаха	
за	 изготвяне	 на	 излож-
бата,	 в	 която	 се	 показва	
една	малка	частица	от	ис-
торията	 на	 дружеството.	
„Дружеството	 го	 е	 имало	
и	ще	го	има“,	каза	още	тя.
	 „Изложбата	 е	 принос	
към	усилията	за	осмисля-
не	 на	 миналото	 и	 извли-
чане	 на	 опит,	 като	 залог	
за	 бъдещето.	 Това	 е	 из-
пълнение	на	дълга	ни	към	

нашите	предци,	които	със	
своята	 творческа	 енергия	
и	постоянство	са	констру-
ирали	 образа	 на	 Габрово	
и	са	го	превърнали	в	един	
от	символите	на	модерна	
България“,	допълни	Краси-
мира	 Чолакова,	 директор	
на	Регионалния	историче-
ски	музей.
	 Авторът	 на	 изложба-
та	 Катя	 Гечева	 предста-
ви	 някои	 от	 акцентите	
на	 изложбата.	 В	 нея	 са	
представени	 30	 културни	
ценности,	 няколко	 ценни	
печатни	издания,	библиог-
рафска	 рядкост.	 Просле-
дена	 е	 историята	 на	 дру-
жеството	 от	 създаването	
му	до	наши	дни.
	 „Първият	 акцент	 са	
най-ранните	документи	за	
създаване	на	дружеството	
-		билет	за	платен	членски	
внос	 от	 Радка	Арнаудова	
от	1869	г.	и	разписките	за	
волните	 помощи	 на	 жен-
ското	 дружество,	 издаде-
ни	 на	 Ирина	 Симеонова	
и	 Цена	 Максимова	 от	 1	
август	 1870	 година.	 Пре-

ди	 150	 години,	 в	 епохата,	
когато	 Фейсбук	 е	 непо-
знат,	 единственият	 начин	
да	се	отразяват	събитията	
са	 вестниците,	 издавани	
в	 Цариград.	 Във	 вестник	
„Македония“	 от	 23	 август	
1869	 г.	 намираме	 първото	
съобщение	 за	 съществу-
ване	 на	 женското	 друже-
ство	в	Габрово,	информа-
цията	 е,	 че	 то	 е	 едно	 от	
първите	в	България.	Изда-
нието	 „Габрово	 през	Въз-
раждането“	от	Александър	
Мартинов	 от	 1940	 година	
представя	 първата	 пред-
седателка	на	дружеството	
Мария	Ганчева.
					Изложена	е	и	автоби-
ографията	 на	 учителката	
Анастасия	Тошева	от	Ста-
ра	 Загора,	 една	 от	 най-
дейните	 членове	 на	 дру-
жеството	 в	 периода	 1870	
-	1876	година.	
	 Представени	 са	 уста-
вите	 на	 дружеството	 от	
1921	 и	 1940	 година,	 на	
безплатната	 ученическа	
трапезария	 от	 1909	 годи-
на,	 спомените	 на	 малко	

известната	председателка	
на	дружеството	в	периода	
1910	 -	 1911	 г.	Пенка	Гено-
ва.	Представена	е	и	част	
от	мемоарния	ръкопис	на	
Йордан	 Станчев	 в	 частта	
за	майка	му,	съхраняван	в	
РИМ	-	Габрово.
	 	 	 Вторият	 акцент	 на	 из-
ложбата	са	вещите	на	д-р	
Тота	 Венкова	 -	 първата	
стипендиантка	 на	 друже-
ството	в	девическото	учи-
лище	 в	 града.	 Съхранени	
са	 приборите	 й,	 чинията	
с	 монограм,	 извезана	 от	
ръката	й	покривка.
	 	 Кулминацията	 на	 екс-
позицията	 са	 културните	
ценности,	 дарени	 от	 на-
следниците	 на	 благодете-
ля	на	женското	дружество	
Пенчо	Семов.	
	 Одухотворените	 порт-
рети	в	цял	ръст	на	Пенчо	
и	 Радка	 Семови,	 нарису-
вани	от	художника	Добри	
Добрев,	 ще	 посрещат	 и	
изпращат	посетителите	на	
изложбата	 през	 следва-
щите	две	седмици“,	разка-
за	още	тя.

Таíя Õрèстîва: “Майчèíа грèжа” е емáлема íа îáществеíèя жèвîт в Гаáрîвî”
ЖБД „Майчина грижа“ празнува 150 години от основаването, в РИМ откриха изложба за дружеството, едно от първите в България

В изложбата са показани съхранените прибори на д-р Тота Венкова, чинията с монограм, 
извезана от ръката й покривка.

  продължава от стр. 1
 - Г-н Малакчиев, с как-
во привлича вниманието 
тазгодишното издание на 
„Tryavna Art Festival”?
	 -	 Аз	 съм	 цигулар.	 В	
София	 свиря	 в	 няколко	
оркестъра.	
	 Програмата	на	ежегод-
ния	Арт	фестивал	в	Трявна	
е	 изпълнена	 с	 хубава	 му-
зика	и	кино	на	открито.	В	
това	 издание	 са	 включе-
ни	 шест	 концерта	 и	 една	
кинопрожекция.	 За	 първи	
път	в	рамките	на	фестива-
ла	се	случва	и	един	Меж-
дународен	 музикален	 кон-
курс,	 който	 няма	 аналог.	
Всички	участници	са	65	от	
7	държави	-	абсолютно	не-
очакван	от	нас	рекорд.	За	
сравнение,	 други	 големи	
фестивали	 имат	 по	 20-ина	
участници	 с	 много	 по-го-
лям	 награден	 фонд.	 Тази	

година	 нашият	 бюджет	 е	
доста	ограничен.
	 Международната	 лят-
на	 академия	 действа	 от	
първата	 година	 с	 уроци	
на	 проф.	 Байнов	 -	 пиано,	
Левент	 Ивов	 (габровец,	
живее	и	работи	във	Виена)	
-	кларинет,	Христофор	Ма-
ринов	(Форьо	Михайлов	от	
Габрово)	 -	 цигулка,	 Хрис-
то	Христов,	който	идва	от	
Берлин	 -	 флейта,	 и	 Дими-
тър	Иванов	от	Виена	-	фе-
номинален	контрабасист.	
	 Снощи	се	свириха	ряд-
ко	 изпълнявани	 произве-
дения	 на	 шест	 ръце	 на	
едно	 пиано:	 Валентин	 Ти-
лов	-	Женя	Келер	-	Сирма	
Величкова,	 които	 работят	
в	 Германия.	 Почти	 всички	
солисти	идват	от	чужбина.
	 Ще	има	и	един	впечат-
ляващ	 концерт	 на	 четири	
контрабаса.

 - Как се роди идеята 
за музикалния арт фести-
вал в Трявна?
	 -	 Инициативата	 беше	
моя.	 Обичам	 Тревненския	
край,	в	който	съм	отрасъл.	
Имаме	 вила	 на	 Стоевци.	
Обичам	 Трявна,	 обичам	
Плачковци,	 с	 който	 съм	
свързан	повече.	
	 Телевизията	 за	 изку-
ство,	 която	 представям,	
създадохме	 преди	 10	 го-
дини	 и	 е	 единствената	 с	
обществения	 си	 характер	
в	 България.	 През	 2009	 г.	
почти	 на	 шега	 в	 момент	
на	 световна	 икономиче-
ска	криза	екипът	на	Media	
Team,	подкрепен	от	Kodak,	
решава	 да	 създаде	 теле-
визия,	която	да	представя	
културния	живот	в	страна-
та.	Към	днешна	дата	теле-
визията	 има	 възможност	
да	излъчва	културни	съби-

тия,	фестивали	за	класиче-
ска	музика	от	всяка	точка	
на	Земята.
 - Кои са участници в 
Арт фестивала?
	 -	Те	 са	 свързани	 най-
вече	 с	 името	 на	 проф.	
Томислав	Байнов,	 който	 е	
авторитетно	 жури	 в	 мно-
го	 конкурси	 по	 света.	Тук	
са	 и	 негови	 студенти	 от	
Германия.	 Със	 Сирма	 Ве-
личкова,	 която	 живее	 и	
работи	 в	 Германия,	 също	
много	 добре	 работим,	 по-
знаваме	се	от	Русенското	
музикално	училище.
	 Концертната	 програма	
беше	 съобразена	 с	 това	
кои	 участници	 могат	 да	
дойдат.	 Съобразяваме	 се	
и	 с	 почивките	 на	 летния	
сезон,	 с	 финансирането.	
Благодарни	 сме	 на	Дончо	
Захариев,	 че	 за	 трета	 го-
дина	 предоставя	 неговата	

къща	 за	 гости,	 на	 хотел	
„Трявна”	 и	 др.	 Донесли	
сме	 роял	 от	 Германия	 за	
залата	на	конкурса.
 - Какъв ще е заключи-
телният концерт? 
	 -	Той	ще	е	на	лауреати-
те	от	майсторските	класо-
ве	 -	категория	„А”	 -	петък.	
Връчване	 на	 наградите	 -	
Гран	при	от	кмета	на	Тряв-
на	 -	статуетка	и	500	лева,	
специалните	награди.
 - Как гледате на бъде-
щето на фестивала? 
	 -	 С	 огромен	 оптими-
зъм.	Много	е	трудно.	Тряв-
на	 е	 малък	 град.	 Всички,	
които	 работим	 по	 този	
проект,	 сме	много	 ентуси-
азирани	 и	 даваме	 всичко	
от	себе	си	той	да	привли-
ча	 нови	 и	 нови	 таланти,	
млади	 музиканти,	 които	
обичат	 изкуството	 на	 кла-
сическата	музика.

Сеäем äържавè в Трявíа арт фестèвала Димитър Малакчиев 
от Live 7 TV, 
инициатор на 
Tryavna Art Festival
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