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 Габровският скулптор Адриан Новаков изработи плас-
тичната фигура на големия български поет Пенчо Славейков, 
разположена пред родната му къща в Трявна, след като 
спечели обявения от Общината национален конкурс за идеен 
проект и скулптура на поета, седнал на пейка. На второ мяс-
то беше класиран Веселин Костадинов от Варна, а на трето 
– Велизар Захариев от Севлиево.
 За изработването на тази скулптура Община Трявна 
обяви национален конкурс, а оценката на кандидатите беше 
поверена на най-титулуваната експертна комисия с учас-
тието на председателя на СБХ Любен Генов, проф. Христо 
Харалампиев, проф. Иван Русев, Бойко Митков, архитекти, 
кураторът Вяра Бубнова. 
 Неотдавна скулптурата на Пенчо Славейков в Трявна 
беше официално открита. За работата върху скулптурата, 
за това какво означава за твореца Адриан Новаков името и 
личността на поета, за бъдещите планове е разговорът с 
талантливия габровец. 

Аäриàí Нîвàкîв: “Слàвейкîв е търсил кîсмîпîлитíите 
естетически фîрми, съзäàäеíи îт áълãàриíà,
и ги извежда до такова ниво, че да накара Европа да коленичи пред тях”

Стефка Бурмова

 - Г-н Новаков, неот-
давна в Трявна откриха 
скулптура на Пенчо Сла-
вейков, изработена от 
Вас. Разкажете за своята 
работа върху нея.
	 -	Скулптурата	премина	
през	своеобразна	голгота.	
Намирам	 прилика	 между	
начина,	 по	 който	 се	 случ-
ват	 нещата,	 и	 позорния	
релеф,	 който	 стои	 на	 хо-
тела	в	Брунате,	в	който	е	
починал	Пенчо	Славейков.	
На	него	пише:	„В този дом 
почина през 1912 г., прокуден 

от родината, си големият 
български поет и патриот  
Пенчо Славейков. От Съюза на 
българските писатели“. 
	 Моят	 проект	 претърпя	
доста	 корекции.	 Разрабо-
тих	 4	 варианта.	 И	 макар	
да	е	доста	използван	под-
ход	 –	 фигура,	 седнала	 на	
пейка,	това	е	композиция,	
която	 преди	 да	 е	 използ-
вана	 на	 пл.	 „Славейков“,	
е	 съществувала	 по	 целия	
свят	 по-скоро	 като	 атрак-
ция,	а	не	като	исторически	
подход,	както	се	подхожда	
към	изграждането	на	един	
паметник.	 стр. 8

Мàрия Неäевà: „Шестимà в 
áиткàтà зà кмет íà Гàáрîвî”

Женина Денчева

	 Шестима	 са	 кандидатите	 за	 кмет	 на	 об-
щина	 Габрово,	 които	 са	 се	 регистрирали	 в	
Общинската	избирателна	комисия	за	участие	
в	 местните	 избори	 на	 27	 октомври,	 съобщи	
Мария	Недева,	председател	на	ОИК.	Това	са: 
 Таня Христова	 -	ПП	ГЕРБ
 Ивелин Николов	-	коалиция	
	 	 	 „БСП	за	България“	
 Пепа Сомлева -	коалиция	
	 	 	 „Ние,	Гражданите“
 Григор Григоров	-	„Демократична	
	 	 	 България	-	Обединение“
 Мария Митева -	ПП	„Воля“		 	
 Недялко Стоев	 -	МК	(ВМРО-БНД,	СДС)

 Регистрираните	 кандидатски	 листи	 за	 об-
щински	 съветници	 са	 14.	 Близо	 200	 са	 кан-
дидатите	 за	 33-членния	 Общински	 съвет	 в	
Габрово.
	 Кандидати	 за	 общински	 съветници	 са	
издигнали:	ПП	 ГЕРБ,	 коалиция	 „БСП	за	Бъл-
гария“	 („БСП	 за	 България“,	 АБВ	 ),	 коалиция	
„Ние,	 Гражданите“,	 „Демократична	 България	
-	 Обединение“,	 ПП	 „Воля“,	 местна	 коалиция	
„ВМРО	 -	 Българско	 национално	 движение“	
(ВМРО-БНД,	 СДС),	 партия	 „ДВИЖЕНИЕ	 21“,	
БЗНС,	Движение	за	права	и	свободи,	Партия	
на	 Зелените,	 „Атака“,	 Национален	 фронт	 за	
спасение	на	България,	ПП	„Възраждане“	и	ПП	
„Движение	за	радикална	промяна	Българска-
та	пролет“.	Две	кметства	в	община	Габрово	с	
жители	над	350	човека	ще	избират	кмет.	Това	

са	 Поповци	 и	 Яворец.	 За	 кмет	 на	 Поповци	
ще	 се	 борят	 Румяна	Иванова	 (ГЕРБ)	 и	Иван	
Иванов	 („БСП	 за	 България“).	 В	 Яворец	 БСП	
издига	досегашния	кмет	Коьо	Коев.
	 	 „Проверяват	 се	 документите	 на	 всички	
кандидати,	 комисията	 няма	 откази	 за	 регис-
трация	-	обясни	Мария	Недева.	-	Проверките	
не	 са	 показали	 несъвместимост	 на	 кандида-
тите.	Жребият	за	номерата	на	бюлетините	се	
провежда	 в	 Централната	 избирателна	 коми-
сия,	 за	 да	може	 номерата	 на	 партии	 и	 коа-
лиции,	регистрирани	в	ЦИК,	да	бъдат	еднакви	
в	цялата	страна.	ОИК	ще	определи	номерата	
само	на	местните	коалиции,	имаме	две	таки-
ва.	Веднага	след	регистрацията	започваме	с	
назначаването	 на	 секционните	 избирателни	
комисии	и	обучение	на	членовете.“			 стр. 2

Стефка Бурмова
	 След	 успешното	 си	 участие	 в	
„Beer	Fest”	в	Стара	Загора	младата	и	
талантлива	 габровска	 певица	Джени	
Джо,	която	е	родена	в	Испания,	е	на	
първо	национално	турне.	На	нейните	
изпълнения	ще	се	наслаждават	фено-
вете	на	рока	в	София,	Варна,	Бургас,	
Русе,	 Свищов,	Плевен,	Пловдив,	 Ве-
лико	Търново,	 Ямбол,	 Стара	 Загора,	
Димитровград.	 Преди	 началото	 на	
турнето	 Джени	 сподели	 впечатлени-
ята	 си	 от	 тазгодишното	 издание	 на	
„Beer	 Fest”,	 който	 се	 проведе	 от	 4	
до	8	септември	на	поляната	до	парк	
„Загорка“	в	Стара	Загора.				 стр. 2

Джеíи Джî íà 
íàциîíàлíî турíе

Две	 от	 емблематични-
те	културни	институции	на	
Габрово	 –	 Музеят	 на	 ху-
мора	 и	 сатирата	 и	 музей	
„Етър”,	 спечелиха	 първите	
места	 в	 конкурса	 Нацио-
нален	 преглед	 на	 музей-
ния	плакат	–	Смолян`2019.	
Министерството	 на	 култу-
рата,	 Община	 Смолян	 и	
РИМ	 „Стою	 Шишков“	 –	
Смолян	 със	 съдействието	
на	 сдружение	 „Български	
музеи“	 и	 Национална	 ху-
дожествена	 академия	 са	
институциите,	 които	 стоят	
зад	това	събитие.	

Наградите	 бяха	 връче-
ни	 на	 тържествена	 цере-
мония	 на	 25	 септември	 в	
Регионалния	 исторически	
музей	на	родопския	град.

В	 третото	 издание	 на	

Национален	 преглед	 на	
музейния	 плакат	 –	 Смо-
лян`2019	 участват	 седем	
национални,	 девет	 реги-
онални,	 седем	 общински	
музеи	 и	 четири	 галерии	 с	
27	плаката.

Първа	награда	бе	при-
съдена	на	Музея	на	хумо-
ра	и	сатирата	за	постери-
те	на	24.	Габровско	биена-
ле.	Дизайнер	на	плакатите	
е	 Кристофър	 Чолак.	 Той	
е	 автор	 и	 на	 цялостна-
та	 визуална	 идентичност	
на	 биеналето,	 както	 и	 на	
графичния	 дизайн	 на	 из-
ложбата	„Епиграми	на	фа-
садата“,	за	която	специал-
но	създава	свой	авторски	
шрифт.

Кристофър	Чолак	е	ро-
ден	и	живее	в	Истанбул	и	

е	 част	 от	 старата	 българ-
ска	общност	в	града.	Съв-
сем	 наскоро	 започва	 да	
учи	 български.	 Бакалавър	
е	по	визуална	комуникация	
в	департамента	за	дизайн	
на	 университета	 „Билги“	
и	 магистър	 в	 департамен-
та	 за	 графичен	 дизайн	
на	 Института	 за	 изящни	
изкуства	 на	 университе-
та	„Мармара“.	Работи	като	
арт	директор	в	Ajans	Ultra,	
UltraRPM	 &	 Manajans/JWT	
Istanbul.	 Има	 няколко	 на-
гради	 от	 GMK	 &	 Crystal	
Apple	Awards.	Бил	е	лектор	
на	 едни	 от	 най-големите	
симпозиуми	 за	 графичен	
дизайн.	Води	лекции	и	ате-
лиета	 в	 различни	 универ-
ситети.               

продължава на стр. 2

Музеят íà хумîрà и „Етър” спечелихà кîíкурсà зà музееí плàкàт 

Светозар Гатев

	 Стотици	 любители	 и	
професионалисти	 ще	 имат	
възможност	 за	 втора	 по-
редна	година	да	се	състе-
зават	в	мащабното	колоез-
дачно	 събитие	 „ДЗИ	 Вело	
2019“.	Стартът	на	проявата	
ще	бъде	даден	тази	събота	
(28	 септември)	 в	 Габрово,	
а	в	следващите	два	уикен-
да	ще	се	проведат	подоб-
ни	 надпревари	 във	 Варна	
и	Русе.	 „ДЗИ	Вело	 -	Купа	
Габрово“	 ще	 се	 проведе	
под	 формата	 на	 критери-
ум.	 Обиколките	 ще	 бъдат	
около	Община	Габрово.

продължава на стр. 2

„ДЗИ Велî 2019” 
съáирà стîтици 
тàзи съáîтà

	 	 	 	 Какво	 трябва	 да	 зна-
ят	 гражданите	за	участие-
то	 си	 в	 местните	 избори,	
уточнява	 тя.	 „За	 да	 могат	
да	 пуснат	 своя	 вот	 граж-
даните	трябва	да	имат	по-
стоянен	 адрес	 на	 терито-
рията	 на	 България.	 Има	
хора,	които	са	били	на	ра-
бота	в	чужбина	и	имат	ре-
гистрация	 там.	Те	 остават	
в	 позиция	 да	 нямат	 изби-
рателни	 права.	 Ако	 искат	
да	 гласуват	 тук,	 е	 трябва-
ло	да	променят	настоящия	
си	адрес	в	страната,	шест	
месеца	 преди	 насрочване	
на	изборите.	Той	трябва	да	
е	на	територията	на	общи-
ната	или	на	населено	мяс-
то,	 ако	 искат	 да	 гласуват	
за	кмет	на	кметство.	Знае	
се,	 че	 да	 гласуват	 могат	
гражданите	над	18	години,	
тези,	които	не	са		под	зап-
рещение	 или	 изтърпяват	
присъда.
					Избирателните	списъ-
ци	 вече	 са	 обявени,	 ако	
някой	 е	 пропуснат,	 има	
процедура	 на	 кметството	
да	 бъде	 вписан	 в	 списъ-
ците.	Остава	всеки	да	уп-
ражни	правото	си	на	глас“,	
допълни	тя.
	 Централната	 избира-
телна	комисия	вчера		про-
веде	жребий	за	определя-
не	на	поредните	номера	в	
бюлетината	на	партиите	и	
коалициите,	 регистрирани	
за	участие	на	предстоящи-
те	 местни	 избори.	 Общо	
66	 партии	 и	 коалиции	 ще	
се	 явят	 на	 предстоящите	
местни	 избори.	 От	 тях	 59	
са	 партии,	 а	 коалициите	
са	7.
	 В	жребия	 за	 местните	
избори	 под	 номер	 43	 в	
бюлетината	 за	 местните	
избори	ще	бъде	ГЕРБ.	ПП	
БЗНС	получиха	първо	мяс-
то	 в	 бюлетината	 за	 избо-
рите,	 а	 БСП	 взеха	 номер	
56.
	 Под	номер	8	в	бюлети-
ната	 ще	 фигурира	 парти-
ята	 на	 Валери	 Симеонов	
-	 НФСБ.	 ПП	 „Атака“	 взе	
номер	 4,	 ПП	 „Воля“	 на	
Веселин	 Марешки	 пък	 се	
нареди	на	 51	номер.	ДПС	
е	на	55-то	място	,	а	ВМРО	
получи	номер	34.
.	 Последни	 под	 номер	 66	
са	 „Демократична	 Бълга-
рия	-	Обединение“.

  

Зàлà „Прîф. Къíчî Öàíев” íà 
ãàáрîвскàтà ãàлерия с LED îсветлеíие 
- зàщитàвà твîрáите и съзäàвà пî-
äîáър зрителеí кîмфîрт             8
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Женина Денчева

	 Започва	 изграждане	
на	 Център	 за	 грижа	 за	
възрастни	 хора	 в	 невъз-
можност	 за	 самообслуж-
ване	и	Център	за	грижа	за	
лица	с	различни	форми	на	
деменция	 по	 проект	 „Из-
граждане	 на	 среда,	 поз-
воляваща	предоставяне	на	
качествени	социални	услу-
ги	 за	 възрастни	 и	 хора	 с	
увреждания“.
	 За	това	Община	Габро-
во	получи	безвъзмездно	1	
095	000	лв.	по	Оперативна	
програма	 „Региони	 в	 рас-
теж“.	Те	ще	се	помещават	
в	 бившия	Дом	за	медико-
социални	грижи	за	деца	в	
кв.	Велчевци.
	 Вчера	 символично	 бе	
направена	 първата	 копка	
на	 обекта.	 По-скоро	 „пър-
ва	 четка“,	 защото	 няма	

да	 се	 строи	 нова	 сграда,	
а	 ще	 бъдат	 преустроени	
четири	 етажа	 на	 бившия	
дом,	 обясни	 вр.и.д.	 кмет	
Нела	 Рачевиц.	Тя	 и	 пред-
ставител	 на	 изпълнителя	
стартираха	 боядисването	
на	помещенията.
	 „В	определена	възраст	
немалко	 хора	 имат	 нуж-
да	 от	 мащабна	 социал-
на	 грижа.	 От	 години	 тя	
е	 нужна	 за	 жителите	 на	
Габрово.	При	нас	ситуаци-
ята	е	по-обострена	заради	
влошената	 демография	 на	
общината.	Затова	тези	два	
центъра	 са	 изключително	
важни,	 те	 са	 част	 от	 по-
редицата	социални	услуги,	
насочени	към	хората	с	ув-
реждания	 и	 възрастните.	
Надявам	 се	 догодина	 да	
открием	 двата	 центъра	 и	
да	 приютим	 хората,	 които	
се	нуждаят	от	тях.	От	яну-

ари	 започва	 и	 патронаж-
ната	 грижа	 за	 възрастни	
с	 увреждания	 в	 домашна-
та	 им	 среда.	 Вярвам,	 че	
ще	постигнем	този	баланс,	
който	ще	даде	възможност	
да	 помогнем	 на	 повече	
възрастни	 и	 нуждаещи	 се	
хора“,	каза	Нела	Рачевиц.
	 Ръководителят	 на	 про-
екта	 Мария	 Стоева	 обяс-
ни,	че	частта	от	сградата,	
която	 ще	 се	 преустройва,	
ще	 се	 обособи	 в	 самос-
тоятелен	 обект,	 с	 отделен	
вход	 и	 пълен	 архитекту-
рен	 достъп	 до	 всички	 по-
мещения.	 Предвиждат	 се	
спални	помещения,	дневни	
стаи,	 кухня,	 медицински	
сектор	 с	 манипулацион-
на,	стая	за	рехабилитация	
и	 профилактика	 за	 двата	
центъра.	 За	 всяка	 спалня	
ще	 бъде	 осигурено	 сани-
тарно	помещение	с	баня,	с	

необходимото	 оборудване	
и	обзавеждане.
	 „Ще	 бъдат	 приложе-
ни	 мерки	 за	 енергийната	
ефективност	 на	 сградата	
чрез	 основен	 ремонт	 на	
покрива;	 топлоизолация	
на	 ограждащите	 сградни	
части;	смяна	на	дограмата	
и	енергоспестяващо	освет-
ление.	
	 Предвижда	 се	 изграж-
дане	 на	 асансьор	 за	 оси-
гуряване	 на	 достъпна	 ар-
хитектурна	 среда	 с	 оглед	
специфичните	 нужди	 на	
обитателите	 и	 социалните	
услуги.	
	 Строително-монтаж -
ните	 работи	 ще	 включват	
преустройство	 на	 четири	
етажа	 от	 съществуваща	
сграда,	 основен	 ремонт	 с	
преустройство	и	на	инста-
лационните	 мрежи,	 нова	
разпределителна	 отопли-

телна	мрежа	и	 отоплител-
ни	тела,	климатични	и	вен-
тилационни	уреди.	
	 Двете	 нови	 социални	
услуги	 ще	 се	 помещават	
на	 отделни	 етажи	 в	 обща	
сграда	 и	ще	 бъдат	 обосо-
бени	 като	 самостоятелни.	
Предвижда	се	за	нуждите	
на	двата	центъра	обособя-
ване	на	дворно	простран-
ство	от	приблизително	300	
кв.	 м.	 Благоустрояването	
ще	 включи	 ремонт	 и	 въз-
становяване	 на	 дворните	
настилки	 и	 поставяне	 на	
пейки	и	беседка,	озеленя-
ване.
	 Обзавеждането	 в	 мак-
симална	 степен	 ще	 въз-
произвежда	домашния	бит	
и	 уют,	 като	 осигурява	 на-
личие	на	свободно	жизне-
но	пространство.	За	всяко	
едно	 от	 настанените	 лица	
ще	бъдат	осигурени	здрав-

на	 профилактика,	 здравни	
грижи	 и	 лечение,	 като	 за	
осъществяването	 им	 ще	
бъде	 оборудван	 здравен	
кабинет.	
	 Грижата	ще	се	предос-
тавя	 24	 часа	 на	 общо	 30	
души,	 които	 се	 намират	

в	 специализирани	 инсти-
туции,	 както	 и	 чакащи	 да	
получат	 социална	 услуга“,	
допълни	тя.
	 Избран	 е	 изпълнител	
и	 до	 края	 на	 септември	
строително-ремонтните	
дейности	ще	стартират.

Нелà Рàчевиц: „Стремежът е äà пîмîãíем 
íà пîвече възрàстíи и íужäàещи се хîрà”

ОБЩИНА ГАБРОВО

 ЗАПОВЕД № 1919/24.09.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА 1 ГОДИНА НА:   

 Земеделска земя в земл. Кози рог:  
	 Имот	с	идентификатор	37722.39.137,	с	площ	22,989	
дка,		НТЦ	85,00	лв.	
 Земеделски земи в земл. Здравковец:
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.43,5,	 с	 площ	 161,238	
дка,		НТЦ	600,00	лв.	
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.46.3,	 с	 площ	 153,429	
дка,		НТЦ	570,00	лв.
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.50.22,	 с	 площ	 65,634	
дка,		НТЦ	250,00	лв.	
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.52.14,	 с	 площ	 15,166	
дка,		НТЦ	60,00	лв.	
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.59.22,	 с	 площ	 41,224	
дка,		НТЦ	160,00	лв.	
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.81.68,	 с	 площ	 46,348	
дка,		НТЦ	180,00	лв.	
	 Имот	 с	 идентификатор	 30661.83.24,	 с	 площ	 49,508	
дка,		НТЦ	190,00	лв.		
 Дата и час на провеждане на търга:	10.10.2019	г.	от	
14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	26.09.2019	
г.	до	09.10.2019	г.
 Дата и час за повторно провеждане на търга: 
17.10.2019	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
16.10.2019	г.

ЗАПОВЕД № 1920/24.09.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА 1 ГОДИНА НА:

 Земеделски земи в земл. Бижовци - анблок:
Имот	с	идентификатор	04025.46.32,	с	площ	30,043	дка,		
Имот	с	идентификатор	04025.46.33,	с	площ	18,027	дка,		
 НТЦ за двата имота	–	432,63	лв.
 Дата и час на провеждане на търга:	14.10.2019	г.	от	
14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	26.09.2019	
г.	до	11.10.2019	г.
 Дата и час за повторно провеждане на търга: 
18.10.2019	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация: до	
17.10.2019	г.

 Тръжната документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация		и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи. 
 За допълнителна информация: Община 

Габрово, телефон: 066/ 818 441.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 09.10.2019 г. от 12:00 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	елек-
трозахранването	 в	 района	 на	 oбщина	 Дряново,	 кв.	
Изгрев,	вилна	зона	„Манга”	(в	района	на	гробищата),	
Опитна	 станция,	 бензиностанция	 „Петрол”,	 ЖК	 „Ап-
рилци”,	 ЖК	 „Успех”.	 Временни	 смущения	 в	 електро-
захранването	са	възможни от 12:00 до 12:30 ч. и от 
16:00 до 16:30 ч. в	районите	на	вилна	зона	„Манга”,	
района	 на	 Дряновски	 манастир,	 фирма	 „Боряна”	 -	
склад,	 фирма	 „Милпак”,	 фирма	 „Металолеене-Дряно-
во”,	Газстанция,	кв.	Никоевци,	кв.	Крачунка,	кв.	Цинга.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.  Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

  продължава от стр. 1
Какво	 трябва	 да	 знаят	
гражданите	 за	 участие-
то	 си	 в	 местните	 избори,	
уточнява	тя.	
	 „За	 да	 могат	 да	 пус-
нат	 своя	 вот,	 гражданите	
трябва	 да	 имат	 постоянен	
адрес	 на	 територията	 на	
България.	Има	хора,	които	
са	 били	на	работа	 в	 чуж-
бина	 и	 имат	 регистрация	
там.	Те	остават	в	позиция	
да	нямат	избирателни	пра-

ва.	Ако	 искат	 да	 гласуват	
тук,	 е	 трябвало	да	проме-
нят	 настоящия	 си	 адрес	
в	 страната	 шест	 месеца	
преди	 насрочване	 на	 из-
борите.	Той	трябва	да	е	на	
територията	 на	 общината	
или	 на	 населено	 място,	
ако	 искат	 да	 гласуват	 за	
кмет	 на	 кметство.	 Знае	
се,	 че	 да	 гласуват	 могат	
гражданите	над	18	години,	
тези,	които	не	са	под	зап-
рещение	 или	 изтърпяват	

присъда.
	 Избирателните	 списъ-
ци	 вече	 са	 обявени,	 ако	
някой	 е	 пропуснат,	 има	
процедура	 на	 кметството	
да	 бъде	 вписан	 в	 списъ-
ците.	Остава	всеки	да	уп-
ражни	правото	си	на	глас“,	
допълни	тя.
	 Централната	 избира-
телна	 комисия	 вчера	 про-
веде	жребий	за	определя-
не	на	поредните	номера	в	
бюлетината	на	партиите	и	

коалициите,	 регистрирани	
за	участие	на	предстоящи-
те	 местни	 избори.	 Общо	
66	 партии	 и	 коалиции	 ще	
се	 явят	 на	 предстоящите	
местни	 избори.	 От	 тях	 59	
са	 партии,	 а	 коалициите	
са	7.
	 В	жребия	 за	 местните	
избори	 под	 номер	 43	 в	
бюлетината	 за	 местните	
избори	ще	бъде	ГЕРБ.	
	 ПП	БЗНС	получи	първо	
място	в	бюлетината	за	из-

борите,	 а	 БСП	 взе	 номер	
56.
	 Под	номер	8	в	бюлети-
ната	 ще	 фигурира	 парти-
ята	 на	 Валери	 Симеонов	
-	 НФСБ.	 ПП	 „Атака“	 взе	
номер	 4,	 ПП	 „Воля“	 на	
Веселин	 Марешки	 пък	 се	
нареди	на	 51	 номер.	ДПС	
е	на	55-то	място,	а	ВМРО	
получи	номер	34.
	 Последни,	 под	 номер	
66,	са	„Демократична	Бъл-
гария	-	Обединение“.

Мàрия Неäевà: „Шестимà в áиткàтà зà кмет íà Гàáрîвî”

  продължава от стр. 1
Преподава	 дизайн	 в	

университета	 Истанбул	
Ишък.	 Между	 2002	 и	 2016	
г.	 пише	 и	 е	 редактор	 за	
музика	t.	Изявява	се	като	
DJ.	 Между	 2005-2016	 г.	 е	
водещ	на	радио	програма-
та	fractal	по	радио	dinamo.
fm.	 От	 2003	 г.	 представя	
радио	 шоуто	 Login	 всяка	
събота	 вечер	 по	Ачък	 ра-
дио	 94.9FM.	 В	 момента	 е	
ръководител	на	творческа	
група	в	агенция	I	Mean	It.

Музеят	 „Етър”	 печели	
второто	място,	благодаре-
ние	на	творческия	подход	
на	 дизайнера	 Мирослав	
Живков.	 26-годишен,	 за-
вършил	 Национална	 ху-
дожествена	 академия,	
специалност	 „Плакат	 и	
визуална	 комуникация“,	
младият	 дизайнер	 участ-
ва	 с	 плакат	 към	 излож-
бата	 „Вратата	 на	 споме-
ните”.	 Мирослав	 предлага	

едно	 на	 пръв	 поглед	 не-
традиционно	 решение,	 в	
което	 има	 изключителна	

дълбочина,	 изчистеност	
и	 артистичност.	 Плакатът,	
който	 той	 създава	 за	 му-

зей	 „Етър”,	 привлича	 вни-
манието	 на	 посетителите	
и	 получава	 одобрението	

както	ни	ценителите,	 така	
и	на	широката	публика.	

„Идеята	 на	 плаката	 е	
чрез	 типографията	 да	 се	
направи	 препратка	 към	
същността	 на	 изложбата,	
в	която	е	представена	ста-
ринна	 врата	 с	 издълбани	
на	 нея	 надписи.	 Вратата	
се	 отваря,	 посреща	 зри-
телите,	 за	 да	 ги	 прово-
кира	 да	 се	 завърнат	 към	
едно	 отдавна	 отминало	
време”,	споделя	Мирослав	
Живков.	

Мирослав	 Живков	 -	
виж	 снимката	 на	 първа	
страница,	е	част	от	екипа	
на	музей	„Етър”	от	2017	г.	
С	привличането	му	се	ре-
ализира	 една	 от	 важните	
цели	на	културната	инсти-
туция	 –	 да	 дава	 поле	 за	
професионална	 изява	 и	
разгръщане	на	творческия	
потенциал	 на	 специали-
сти,	които	са	част	от	мест-
ната	общност	на	Габрово.	

Музеят íà хумîрà и „Етър” спечелихà кîíкурсà зà музееí плàкàт 

  продължава от стр. 1
Дължината	 на	 трасето	 е	
1200	 м.	 Старт-финалът	 ще	
бъде	 пред	 пл.	 „Възраж-
дане“.	 Трасето	 преминава	
по	 бул.	 „Васил	Априлов“	 -	
десен	завой	по	ул.	„Лазар	
Донков“	 (зад	 Областната	
управа)	 -	 десен	 завой	 по	
ул.	 „Драва“	 -	 десен	 завой	
по	 ул.	 „Добри	 Карталов“	
(зад	 Дом	 на	 културата)	 -	
десен	завой	по	ул.	„Ванче	
Михайлов“	 -	 ляв	 завой	 по	
ул.	 „Съзаклятие“	 (зад	Бин-

го	зала)	 -	десен	завой	по	
ул.	 „Възраждане“	 -	 десен	
завой	 по	 бул.	 „Васил	 Ап-
рилов“.	
	 Всеки	може	да	участва	
в	„ДЗИ	Вело	-	Купа	Габро-
во“,	 независимо	 от	 вида	
на	велосипеда,	който	при-
тежава	 (за	 шосейно	 или	
планинско	 колоездене).	
Именно	 възможността	 и	
аматьори	да	се	състезават	
прави	 спортната	 надпре-
вара	 уникална,	 широкооб-
хватна	и	много	емоционал-

на.	За	най-добрите,	разби-
ра	 се,	 са	 предвидени	 на-
гради.	„ДЗИ	Вело“	се	про-
вежда	 за	 втора	 поредна	
година	 по	 инициатива	 на	
ДЗИ.	Габрово	за	пръв	път	
е	 сред	 градовете	 домаки-
ни,	 а	проявата	се	органи-
зира	 със	 съдействието	 на	
местния	Колоездачен	клуб	
„Янтра	-	Исполин“	и	с	под-
крепата	на	Община	Габро-
во	и	ОДМВР	 -	 Габрово.	С	
цел	 безопасното	 провеж-
дане	на	състезанието	в	съ-
бота	органите	на	реда	ще		
въведат	 временна	 органи-
зация	 на	 движението	 по	
споменатите	 улици.	 Про-
грамата	 предвижда	 преди	
обяд	да	се	проведат	стар-
товете	сред	любителите,	а	
следобед	 -	 надпреварите	
при	 систематично	 зани-
маващите	 се	 със	 спорта	
колоездене,	 разделени	 в	
6	възрастови	групи.	Дома-
кините	от	КК	„Янтра-Испо-
лин“	ще	се	представят	с	15	
състезатели,	подготвени	от	
треньорите	Даниел	Петров	
и	Светослав	Чанлиев.

„ДЗИ Велî 2019” съáирà стîтици в съáîтà
  продължава от стр. 1
На	 сцената	 в	 Стара	 За-
гора	 Джени	 е	 изпълни-
ла	 песните	 „Nobody‘s	
wife“	 на	 Anouk,	 „Zombie”	
на	 Cranberries,	 „Come	
together”	 на	 „Beatles“,	
„Nothing	 else	 matters”	 на	
„Metallica”	 и	 „Nothing	 else	
matters“	на	AC/DC.
	 В	 бирфеста	 са	 участ-
вали	Миро,	 Графа,	 Спенс,	
групите	 „Ъпсурт“,	 „Over	
Ground	Brass	Band”,	„Deep	
Zone	Project“,	„Rock	Stage“	
-	 Стара	 Загора,	 „Ахат“,	
„Контрол“,	 специалното	
участие	 на	 „Багатур“,	 ле-
гендарният	 Джони	 Джо-
ели	 -	 вокалист	 на	 „Axel	
Rudi	 Pell“,	 „Dirty	 fingers”,	
„Иво	Руев	Бенд“,	„Обратен	
ефект“,	Стефан	Вълдобрев,	
„Обичайните	 заподозре-
ни“.	Джени	Джо	се	е	качи-
ла	на	сцената	в	съботната	
вечер,	когато	гости	на	сто-
лицата	на	бирата	са	били	
изпълнителите	 от	 „Sevi”,	
определяни	 още	 като	 „но-
вата	 сензация	 в	 българ-
ския	 рок“.	 „Вечерта,	 ко-

гато	 пях,	 на	 сцената	 бяха	
група	 „Sevi”,	 с	 които	 се	
познаваме	отдавна,	Джони	
Джоели	и	други	изпълните-
ли	 –	 разказа	 за	 вестника	
Джени.	 -	 И	 честно	 да	 си	
кажа,	 не	 съм	 се	 притес-
нявала	 кой	 знае	 колко,	
вероятно	 защото	 всички	
се	 отнасяха	 приятелски	
с	 мен	 и	 чувствах	 тяхна-
та	 подкрепа.	 Италианецът	
Джони	 Джоели,	 който	 пя	
с	 „Еридан“,	 е	 много	 сим-
патичен	 човек.	 Той	 през	
цялото	 време	 се	 държа	
непринудено	 и	 създаваше	
настроени	не	само	на	пуб-
ликата,	 но	 и	 на	 всички	
изпълнители“	-	изрази	впе-
чатленията	 си	 от	 своето	
участие	 в	 старозагорския	
бирфест	Джени	Джо.		
	 През	2015	г.	рокаджий-
ката	 Дженифър	 Цанков,		
с	 артистично	 име	 Джени	
Джо,	 покори	 сцената	 на	
„България	 търси	 талант“	
със	 своето	 и	 на	 баща	 си	
Ивайло	Цанков	великолеп-
но	изпълнение	на	„Guns	N	
Roses	Sweet	Child	of	Mine”.

Джеíи Джî íà íàциîíàлíî турíе



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 26 септември 2019 г., година XV, брой 38 (3251)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

26 ч *	Преставяне	на	св.	ап.	и	ев.	Йоан	Бого-
слов	(Тип.	с.	88)
27 п Св.	 мчк	 Калистрат	 и	 дружината	 му.	 Св.	
апостоли	от	70-те	Марк	и	Аристарх
28 с *	 Преп.	 Харитон	 Изповедник.	 Св.	 прор.	
Варух	(Тип.	с.	90)	    
29 н U 2 Неделя след Неделя подир Въздви-
жение. Преп.	Кириак	Отшелник.	Преп.	Теофан	Ми-
лостиви.	Гл.	6,	утр.	ев.	4,	ап.	2	Кор.	4:6-15	(с.	171),	
лит.	ев.	Лк	6:31-36
30 п Св.	свщмчк	Григорий,	просветител	на	Ар-
мения.	Св.	мчца	Рипсимия
1 в *	 Покров	 на	 Пресвета	 Богородица.	 Св.	
ап.	Анания.	Преп.	Роман	Сладкопевец.	Преп.	Йоан	
Кукузел	(Тип.	с.	93)
2 с Св.	 свщмчк	 Киприан.	 Св.	 мчца	 Юстина.	
Св.	Андрей,	юродив	заради	Христа
3 ч Св.	 свщмчк	 Дионисий	 Ареопагит.	 Преп.	
Йоан	Хозевит 

26 септември - 3 октомври

Двери на правоСлавието

митрополит на СаЩ, 
канаДа и авСтралиЯ 

† ЙоСиф
 Събранието	 на	 ка-
ноничните	 православни	
епископи	 в	 Северна	 и	
Южна	Америка	 беше	 пре-
именувано	в	„Събрание	на	
православните	епископи	в	
САЩ“	 през	 април	 2014	 г.	
Това	 се	 направи	 в	 съгла-
сие	 с	 решение	 на	 пред-
стоятелите	 на	 поместните	
православни	 църкви	 да	
преобразуват	 събрание-
то	 в	Канада,	Съединените	
щати	 и	 Централна	Амери-
ка.	 Първоначално	 събра-
нието	 е	 създадено	 с	 ре-
шение	 още	 на	 Четвъртото	
всеправославно	 предсъ-
борно	 съвещание	 в	 Шам-
бези,	Швейцария,	провело	
се	на	6-9	юни	2009	г.,	след	
забележителната	среща	на	
главите	 на	 автокефалните	
църкви	през	октомври	-	10-
12,	2008	г.	(тогава	от	стра-
на	 на	 БПЦ	 участват	 само	
блаженопочившият	 Видин-
ски	 митрополит	 Дометиан	
и	проф.	Иван	Ж.	Димитров	
от	БФ	на	СУ).
	 Нашето	 епископско	
събрание,	 което	 е	 едно	
от	13-те	районни	по	света	
(някои	 са	 само	 за	 една	

страна,	когато	там	има	по-
вече	епископи),	 винаги	 се	
председателства	 от	 стар-
шия	 епископ	 на	 Вселен-
ската	патриаршия.
	 Събранието	 в	 Амери-
ка	 е	 наследник	 на	 По-
стоянната	конференция	на	
каноничните	 православ-
ни	 епископи	 в	 Америка	
(съответно	 на	 английски	
Standing	Conference	of	 the	
Canonical	Orthodox	Bishops	
in	 the	Americas	 –	 SCOBA),	
основана	 още	 в	 1960	 г.	
Постоянно	 старание	 и	
цел	 на	 сегашното	 епис-

копско	 събрание	 беше	 да	
подготви	 предложение	 за	
канонична	организация	на	
православните	 църкви	 в	
САЩ	и	да	го	представи	на	
предстоящия	(тогава)	Свят	
и	велик	събор	в	Крит	през	
2016	г.,	за	да	се	обсъди	от	
всички	 православни	 епис-
копи	по	света.
	 За	пръв	път	събрание-
то,	 ръководено	 от	 архи-
еп.	 Димитрий,	 екзарх	 на	
Вселенския	 патриарх,	 се	
проведе	на	26-28	май	2010	
г.	 Съответно	 на	 2	 и	 3	 ок-
томври	2018	г.	в	Кливланд,	

Охайо,	се	състоя	деветото	
заседание	на	събранието.
	 През	 2019	 г.	 обаче	
няма	 да	 има	 заседание.	
Причината	 не	 е	 в	 насто-
ящото	 разделение	 на	
православните	 по	 света.	
Новият	 архиепископ	 на	
Гръцката	 архиепископия	 в	
Америка	 архиеп.	 Елпидо-
фор,	който	през	това	лято	
беше	 избран	 и	 въдворен,	
съобщи	официално,	че	по-
ради	 малкото	 време	 за	
подготовка	 отлага	 десето-
то	заседание	на	събрание-
то	за	следващата	година.

	 Това	беше	и	основният	
въпрос	 в	 заседанието	 на	
Изпълнителния	 комитет	 на	
епископското	 събрание	 в	
САЩ	на	18	септември	2019	
г.,	 проведено	 в	 Ню	 Йорк:	
да	има	или	да	няма	засе-
дание,	предвид	настоящото	
неучастие	 в	 общата	 струк-
тура	на	част	от	православ-
ните	епископи	в	САЩ.
	 Председателстващият	
заседанието	 на	 Изпълни-
телния	 комитет	 на	 пред-
ставителите	на	православ-
ните	 юрисдикции	 в	 Аме-
рика	 архиеп.	 Елпидофор	
направи	 предложение	 и	
присъстващите	 представи-
тели	на	Вселенска,	Антио-
хийска,	Сръбска,	Румънска	
(по	 телефона	 от	 Чикаго),	
Българска	и	Грузинска	пат-
риаршия	 и	 на	 Православ-
ната	 църква	 в	 Америка	
одобриха	 старанието	 към	
православно	 единство	 и	
решиха	да	се	свика	десе-
тото	 заседание	 на	 Събра-
нието	 на	 православните	
епископи	в	Америка	на	2-5	
май	2020	г.	във	Вашингтон.
	 Отсъстваха	 представи-
тели	 на	 Московска	 пат-
риаршия,	 включително	 и	
на	 задграничния	 им	 си-
нод,	както	и	на	Албанската	
църква.

Продължава на стр. 4
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	 На	 19	 септември	 Ру-
сенският	 митрополит	
Наум,	 който	 отговаря	 за	
взаимоотношенията	между	
Българската	 и	 Румънската	
православна	 църква,	 про-
веде	 официална	 работна	
среща	 с	 Негово	 Блажен-
ство	 Румънския	 патриарх	
Даниил.	
	 Срещата	 беше	 по	 по-
кана	на	Румънската	патри-
аршия	 и	 беше	 посветена	
на	 предстоящото	 изграж-
дане	 на	 нов	 български	
храм	 „Св.	Йоан	Рилски“	 в	
Букурещ.
	 Българският	 архие-
рей	беше	придружаван	от	
представители	 на	 българ-
ското	 посолство	 в	 Румъ-
ния,	 членове	 на	 сдруже-

нието	 „Св.	 Йоан	 Рилски“	
и	 свещ.	 Кирил	 Синев	 от	
Русе.	Митр.	Наум	запозна	
патриарх	 Даниил	 с	 одо-
брения	 от	 страна	 на	 Св.	
Синод	 на	 БПЦ	 проект	 за	
изграждането	 на	 храм	 с	
прилежаща	 сграда,	 къде-
то	 ще	 се	 оформи	 и	 кул-
турно-просветен	 център	
на	 българската	 общност	
в	 Румъния.	 Изграждането	
им	ще	се	подпомогне	и	от	
българското	правителство.
	 Румънският	патриарх	е	
дал	 свои	 препоръки	 от-
носно	 проекта,	 които	 ще	
бъдат	отразени	от	архите-
ктите,	 и	 е	 изразил	 задо-
волството	 си	 от	 добрите	
връзки	между	 двете	 църк-
ви	 и	 ползотворното	 съ-
трудничество	 с	 митропо-
лит	Наум.

Двери на правоСлавието

	 Подкрепата	 на	 не-
делните	 училища,	 в	 кои-
то	 деца	 и	 възрастни	 се	
приобщават	към	вярата,	е	
инвестиция	в	бъдещето	на	
нашата	 църква,	 каза	 За-
падно-	 и	 Средноевропей-
ският	 митрополит	Антоний	
по	повод	дарението,	което	
неговата	 епархия	 направи	
за	 новото	 неделно	 учили-
ще	 в	 Трявна.	 С	 дарени-

те	 средства	беше	закупен	
мултимедиен	 проектор	 и	
екран,	с	които	ще	се	под-
помогне	 работата	 на	 пре-
подавателите.
	 Митр.	Антоний	 подчер-
та,	 че	 следва	 по	 всяка-
къв	начин	да	се	подкрепят	
усилията	 на	 свещениците,	
които	 организират	 про-
светни	занимания	в	своите	
енории,	както	и	учителите,	
които	 работят	 в	 неделни-
те	 училища.	 Със	 своята	

дейност	 те	 приобщават	
към	 Църквата	 сегашното	
и	 следващото	 поколение	
християни,	 посочи	 влади-
ката.	 Преди	 няколко	 дни	
настоятелството	 на	 храм	
„Св.	Николай“	в	Трявна	от-
прави	призив	за	подкрепа	
на	 дейността	 на	 младото	
училище.	 Учебната	 година	
там	 беше	 открита	 на	 8	
септември	и	вече	15	деца	
от	 града	се	събират	в	не-
деля	за	заниманията,	кои-

то	 водят	 младият	 свеще-
ник	 о.	 Николай	 Николаев	
и	 неговата	 съпруга.	 Учи-
лището	 получи	 като	 даре-
ние	 учебните	 пособия	 на	
Центъра	за	образователни	
инициативи	„Двери“,	с	кои-
то	ще	работи	през	новата	
година.
	 Новата	 енория	 събира	
и	 православна	 литература	
за	 своята	 читалня,	 която	
ще	обслужва	всички	граж-
дани	на	Трявна.
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	 „Православното	 възпи-
тание	на	младите	хора”	бе	
основната	 тема	на	Дваде-
сет	 и	 първото	 издание	на	
Седмицата	 на	 православ-
ната	книга	във	Варна,	коя-
то	се	проведе	от	19	до	25	
септември	 в	 Пленарната	
зала	на	Община	Варна.
	 Сред	акцентите	на	таз-
годишната	 инициатива	 на	
Варненската	и	Великопре-
славската	 света	 митропо-
лия	 бе	 беседата	 на	 Чер-
ногорския	 и	 Приморски	
митрополит	 Амфилохий,	
посветена	на	възпитанието	
на	младите	хора,	дискуси-
ите	 по	 актуални	 въпроси,	
свързани	с	вярата	и	обще-
ството,	 както	 и,	 разбира	
се,	 срещите	 с	 най-новите	

заглавия,	 с	 автори	
и	 издатели	 на	 пра-
вославна	 литерату-
ра.
	 В	 рамките	 на	
емблематичния	 фо-
рум,	 посветен	 на	
православната	 кни-
га	 в	България,	 бяха	
представени	 и	 три	
от	 новите	 заглавия	
в	каталога	на	изда-
телство	 „Омофор“:	
„Царството	 вътре	 в	
нас“	 на	 митрополит	
Калистос	 (Уеър),	
„Кръстен	 съм,	 но	
дали	 съм	 обърнат	
към	Бога“	на	митро-
полит	 Антоний	 Су-
рожки	 и	 „Глобална-
та	 сексуална	 рево-
люция“	 на	 Габриеле	
Куби.

Нîвîтî íеäелíî училище в 
Трявíà пîлучи äàреíие îт 
Зàпàäíîеврîпейскà епàрхия

Прîектà зà áълãàрски хрàм в Букурещ
îáсъäихà Русеíският митрîпîлит 
Нàум и Румъíският пàтриàрх Дàíиил 

„Прàвîслàвíîтî възпитàíие íà млàäите 
хîрà” е темàтà íà тàзãîäишíàтà Сеäмицà 
íà прàвîслàвíàтà кíиãà във Вàрíà

Усилия зà прàвîслàвíî еäиíствî в Америкà

Сеäмицà íà прàвîслàвíàтà 
културà в Сîфия ще се прîвеäе 
межäу 7 и 13 îктîмври

правоСлавие.БГ 

	 Особено	 радостно	 е	
за	 нас	 да	 ви	 представим	
най-новата	 инициатива	 за	
столичани	 –	 първото	 из-
дание	 на	 Седмицата	 на	
православната	 култура	 в	
София!	Организатор	 е	 из-
дателството	за	православ-
на	 литература	 „Омофор“	
със	 съдействието	 на	 Ми-
нистерството	на	културата.
	 Седмицата	 между	 7	 и	

13	 октомври	 включва	 из-
ложби,	 концерти,	 литера-
турни	 четения,	 кинопро-
жекции,	 публични	 лекции	
и	 дискусии,	 посветени	 на	
православната	вяра,	които	
имат	 за	 цел	 да	 разкрият	
християнските	 корени	 на	
съвременната	 българска	
култура	 и	 нейната	 връзка	
с	 общоевропейското	 кул-
турно	 наследство.	 Входът	
на	всички	събития	от	Сед-
мицата	е	свободен.	
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БълГарСка патриаршиЯ 

	 Негово	 Светейшество	
Българският	 патриарх	
Неофит	 се	 срещна	 на	 25	
септември	 с	 д-р	 Джейн	
Муита,	 която	 е	 новият	
представител	 на	 УНИЦЕФ	
за	 България.	 Срещата	 се	
състоя	 в	 сградата	 на	 Со-
фийска	 св.	 митрополия,	 а	
в	нея	участие	взеха	Техни	
Преосвещенства	 Мелниш-
ки	 епископ	 Герасим,	 гл.	
секретар	 на	 Св.	 Синод,	
Белоградчишки	 епископ	
Поликарп,	викарий	на	Со-
фийския	 митрополит,	 ар-
хим.	Василий,	протосингел	
на	 Софийска	 митрополия,	
и	 ик.	 Николай	 Георгиев,	
началник	 на	Отдел	 „Връз-
ки	 с	 обществеността“	 при	
Св.	Синод.
	 По	 време	 на	 срещата	
д-р	Муита	сподели	на	Све-
тейшия	 патриарх	 повече	
за	работата	на	световната	
организация	 в	 България	
и	 по-конкретно	 в	 грижата	
за	 децата	 и	 подраства-
щите,	 като	 поясни	 трите	
основни	 направления	 на	
УНИЦЕФ,	 а	 именно	 -	 ди-
ректната	 помощ	 на	 деца	

в	 нужда,	 достъп	 до	 обра-
зование	 на	 всички	 деца	
и	превенция	от	насилие	и	
достъп	 до	 правосъдие	 за	
всички	деца.
	 Тя	 предложи	 и	 орга-
низиране	 на	 съвместни	
инициативи	 с	 Българската	
православна	църква,	която	
винаги	 е	 била	 помощник	
и	защитник	на	правата	на	
децата.	 Д-р	 Джейн	 Муита	
обърна	внимание	и	на	ос-
новните	 проблеми,	 пред	
които	не	само	в	България,	
но	 и	 в	 световен	мащаб	 е	
изправено	обществото	ни,	
а	 именно	 -	 стотици	 деца	
не	посещават	училище,	не	
се	 обучават,	 а	 множество	
млади	 хора	 не	 намират	
препитание	 в	 живота	 си.	
Д-р	Муита	 похвали	 Бълга-
рия	за	работата,	че	у	нас	
няма	деца	в	наказателни	и	
социални	 институции.	 По	
думите	й	църквата	има	ос-
новна	 роля	 във	 възпита-
нието	на	децата	и	поради	
тази	 причина	 УНИЦЕФ	 се	
обръща	с	молба	за	сътруд-
ничество.
	 „Грижата	 за	 децата	 е	
много	важна	за	нас	и	ви-
наги	 е	 стояла	 на	 дневен	

ред	 в	 нашия	 обществен	 и	
църковен	живот“,	 каза	 па-
триарх	Неофит	като	допъл-
ни,	 че	 Българската	 църк-
ва	се	старае	да	изгражда	
контакти	 със	 семейства	 и	
деца	 в	 нужда,	 като	 преди	
всичко	 основната	 цел	 на	
БПЦ	е	възпитанието	и	обу-
чението	на	подрастващото	
поколение.
	 По	 време	 на	 приема	
бе	 повдигнат	 и	 въпросът	
за	 въвеждането	 на	 пред-
мета	 „Религия“	 в	 българ-
ското	 образование,	 като	
бе	 пояснено,	 че	 БПЦ	 от	
тридесет	 години	 се	 бори	
за	 въвеждането	 на	 пред-
мета	 като	 задължително	
избираем	 в	 родното	 ни	
училище.	 „Религията	 тряб-
ва	 да	 бъде	 елемент	 от	
обучението	 на	 децата	 и	
бихме	могли	да	си	сътруд-
ничим	в	тази	сфера“,	каза	
от	своя	страна	д-р	Джейн	
Муита.
	 Срещата	 завърши	 с	
надежди	 за	 бъдещи	 парт-
ньорства	 и	 сътрудничест-
ва,	както	и	за	изграждане-
то	на	добри	връзки	между	
Българската	 православна	
църква	и	УНИЦЕФ.

Първîтî изäàíие íà Сеäмицà íà прàвîслàвíàтà културà в Сîфия ще се прîвеäе межäу 7 и 13 îктîмври

Усилия зà прàвîслàвíî 
еäиíствî в Америкà

продължава от стр. 3
	 Представителите	 на	
Сръбска	 и	 на	 Българска	
патриаршия	открито	и	заг-
рижено	 споделиха	 опасе-
нията	 си,	 че	 може	 да	 не	
вземат	 участие	 в	 делата	
на	 десетото	 заседание,	
ако	 техните	 синоди	 с	 ня-
какво	 свое	 решение	 про-
менят	сегашното	статукво.
	 Съзнавайки	 предиз-
викателствата	 срещу	 св.	
православие,	 юрисдик-
ционните	 представите-
ли	 дискутираха	 на	 засе-
данието	 положението	 на	
православните	 вярващи	 в	
Америка	и	се	обединиха	в	
мнението	за	традицията	на	
Православната	 църква	 от-
носно	 канонична	 нормал-
ност	и	пастирско	единство	
в	служението	ни.
	 Обсъдиха	 се	 и	 неиз-
пълнени	 решения	 на	 ми-
налото	 събрание	 и	 се	
установи,	 че	 повечето	 от	
комитетите,	 агенциите,	 ди-
алозите	 и	 организациите	
вече	 не	 са	 актуални	 и	 се	
определиха	дейности,	кои-
то	 да	 се	 предложат	 за	
одобрение	 от	 събранието	
догодина.
	 Единодушно	 се	 реши	
да	 се	 възстанови	 добрата	
практика	 не	 само	 в	 Ню	
Йорк,	но	и	в	цяла	Америка	
да	 се	 отслужва	 св.	 Ли-
тургия	 всеправославно	 на	
Православна	 неделя	 през	

март	2020	г.
	 Изпълнителният	 ко-
митет	 също	 реши	 да	 се	
предложи	 на	 събранието	
догодина	да	приеме	апела	
на	 организацията	 на	 пра-
вославните	професионали-
сти	в	областта	на	психич-
ното	 здраве,	 които	 молят	
православните	 църкви	 в	
Америка	 да	 изразят	 ста-
новището	 си	 относно	 ме-
дицината,	 психологията	 и	
вярата,	 както	 и	 да	 взе-
мат	 отношение	 по	 случа-
ите	 на	 душевно	 болните	
и	 бездомните.	 Възможно	
е	 дотогава	 да	 се	 създаде	
православна	 доброволче-
ска	корпорация	за	същите	
нужди	 със	 съдействието	
на	 секретариата	 на	 епис-
копското	събрание.
	 Заседанието	 на	 чле-
новете	 на	 Изпълнителния	
комитет	 на	 събранието	 в	
САЩ	 завърши	 с	 гореща	
молитва	Господ	Бог	да	по-
мага	 на	 клира	 и	 право-
славното	 ни	 изпълнение	
да	правят	всичко	възмож-
но,	 за	 да	 пазят	 и	 прак-
тикуват	 всеправославното	
ни	 единение	 в	 живота	 и	
служението	ни.
	 Бел.	 ред.:	 Български-
ят	 митрополит	 за	 САЩ,	
Канада	 и	 Австралия	 Йо-
сиф	 (Босаков)	 е	 член	 на	
Изпълнителния	комитет	на	
православното	епископско	
събрание	на	САЩ.
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ловчанСка митрополиЯ

	 Радостно	 събитие	 бе-
ляза	 първия	 учебен	 ден	
на	16	септември	в	Ловеч	–	
за	 пръв	 път	 отвори	 врати	
Частно	начално	общообра-
зователно	училище	„Свети	
Седмочисленици“.
	 Училището	е	вписано	в	
Регистъра	на	институциите	
в	 системата	 на	 предучи-
лищното	и	училищно	обра-
зование	 на	 основание	 на	
заповед	 на	 министъра	 на	
образованието	 и	 науката.	
Юридическият	 собственик	
и	ръководен	орган	на	учи-
лището	 е	Сдружението	 на	
учителите	християни	от	Ло-

веч	„Св.	Седмочисленици“.	
Училището	 е	 под	 егидата	
на	 БПЦ	 -	 Ловчанска	 св.	
митрополия.
	 В	 училището	 ще	 се	
изучават	 всички	 предмети	
според	учебната	програма	
на	Министерството	на	об-
разованието	и	науката,	ще	
се	 изучава	 православно	
вероучение	 и	 ще	 се	 въз-
питават	децата	в	християн-
ски	дух.
	 На	 тържеството	 при-
състваха	официални	гости,	
сред	 които	 инж.	Таня	Ми-
хайлова	 -	 зам.-министър	
на	 образованието	 и	 нау-
ката,	 г-жа	 Корнелия	 Ма-
ринова	 -	 кмет	 на	 община	
Ловеч,	 г-жа	 Ваня	 Събче-
ва	 -	 областен	 управител	
на	 област	 Ловеч,	 г-н	 Вен-
цислав	 Христов	 -	 зам.-
кмет	 на	 община	 Ловеч,	
г-н	 Илиян	Тодоров	 -	 зам.-
областен	 управител,	 г-н	
Еленко	 Начев	 -	 началник	
на	 РУО	 -	 Ловеч,	 и	 народ-
ните	 представители	 г-жа	
Валентина	Найденова	и	г-н	
Иван	Миховски.
	 Митрополит	Гавриил	се	
обърна	към	присъстващите	
със	слово.
	 След	това	Ловчанският	

архиерей	 прочете	 привет-
ствието	на	Негово	Светей-
шество	Българския	Патри-
арх	Неофит.
	 Беше	 отслужен	 водос-
вет	от	митрополит	Гавриил	
и	свещениците	от	Ловеч.
	 Приветствени	 слова	
също	 произнесоха	 кме-
тът	на	община	Ловеч	 г-жа	
Корнелия	Маринова,	 зам.-
министърът	 на	 образова-
нието	и	науката	инж.	Таня	
Михайлова	и	представител	
на	 фирма	 „Лекс	 Груп“	АД	
от	Ботевград,	дарители	на	
бус.	Със	слово	се	обърна	
към	 всички	 и	 директорът	
на	училището	г-жа	Иванка	
Хинкова.

Първîтî прàвîслàвíî училище в Бълãàрия îтвîри врàти

	 Новата	 учебна	 годи-
на	 в	 Софийската	 духов-
на	 семинария	 „Св.	 Йоан	
Рилски“	 започна	 на	 Кръс-
товден	 -	 14	 септември,	 с	
архиерейска	 св.	 литургия.	
Св.	 Божествена	 литургия	
бе	 възглавена	 от	 Негово	
Високопреосвещенство	
Западно-	 и	 Средноевро-
пейския	 митрополит	 Ан-
тоний,	 който	 бе	 в	 съслу-
жение	 с	 архим.	 Пахомий,	
ректор	 на	 Софийската	
духовна	 семинария,	 йеро-
монах	 Мелетий,	 прот.	 Ва-
лентин	 Тупаров,	 свещеник	
Козма	 Поповски	 и	 дякон	
Слави	Спасов.
	 Проповед	 за	 празника	
произнесе	 петокурсникът	
Марио	 Стоименов,	 който	
говори	 върху	 православ-
ното	 богословие	 относно	
Кръста	 Христов.	 „Вървим	
по	пътя,	 по	 който	 са	 вър-

вели	милиони	 хора,	 които	
са	стигнали	до	рая.	Не	съ-
ществува	друг	път,	 един	е	
пътят,	който	води	към	рая,	
и	той	е	нанагорнище.	Той	е	
Голгота,	личната	голгота	на	
всеки“,	каза	петокурсникът	
като	 насочи	 вниманието	
на	 събралото	 се	 множе-
ство	 към	 онзи	 живоносен	
дар,	 който	 светът	 получи	
заедно	 с	 Възкресението	 -	
Кръстът	Господен.
	 В	края	на	св.	Литургия	
Негово	 Високопреосве-
щенство	 митрополит	Анто-
ний	се	обърна	с	отеческо	
слово	 към	 учениците	 и	
преподавателите	 в	 нача-
лото	на	новата	учебна	 го-
дина.	В	края	на	духовното	
тържество	 бе	 отслужен	 и	
традиционният	водосвет,	с	
който	 официално	 започна	
новата	 2019/2020	 учебна	
година.

Поздравителен адрес от името 
на Негово Светейшество Българ-
ския Патриарх Неофит

УВАЖАЕМИ	ПРЕПОДАВАТЕЛИ,	
СКЪПИ	УЧЕНИЦИ
	 В	светлите	дни,	когато	отдаваме	
чест	и	похвала	на	честния	и	живо-
творящ	 Кръст	 Господен,	 с	 радост	
отправяме	 отечески	 благослов	 към	
всички	 преподаватели	 и	 ученици	
в	 Частното	 основно	 училище	 „Св.	
Седмочисленици“	 към	 Ловчанската	
света	 митрополия,	 по	 повод	 откри-
ването	но	учебната	 година,	която	е	
първа	за	учебното	заведение.
	 Благопожелаваме	на	учащите	се	
успехи	в	овладяването	на	божестве-
ната	 наука	 и	 ревност	 във	 възраст-
ването	 като	 верни	 чеда	 на	 светата	
ни	 Църква	 и	 достойни	 членове	 на	
Тялото	Христово.
	 Радваме	 се,	 че	 още	 един	 дом	
на	 българската	 духовност	 отвори	
врати,	където	водени	от	Духа	на	Ис-
тината	и	познанието,	учащите	се	ще	
бъдат	възпитани	в	православния	дух	
и	обич	към	Родината.
	 Бог	 на	 всяко	 знание	 и	Премъд-
рост	да	бъде	с	вас	и	ви	наставлява	
във	всяка	истина!	На	добър	час!
	 С	отеческа	в	Христа	обич	и	бла-
гословение,
Неофит,
Патриарх	Български
16.09.2019	г.

Слово на Негово Високопреосве-
щенство Ловчанския митропо-
лит Гавриил по повод откриване-
то на учебната година

 Драги	 отци,	 г-жа	 директор	 на	
училището,	уважаеми	дарители,	дра-
ги	родители	и	гости,	скъпи	деца,
	 Изминаха	 няколко	 години,	 от-
както	 нашите	 мечти	 започнаха	 да	
приемат	 конкретни	 измерения	 за	
създаването	на	това	първо	по	рода	
си	училище	в	България.	Защо	пред-
приехме	 такава	 стъпка?	 Защото	 по	
традиция	 българското	 училище	 е	
обучавало,	но	и	възпитавало	в	духа	
на	Христовата	вяра.	Искаме	да	по-
могнем	на	децата	да	растат	и	живе-
ят	в	радост,	надежда,	любов,	да	бъ-
дат	полезни	на	хората	и	на	своята	
родина.	Да	няма	сред	тях	прояви	на	
насилие	 и	 зловредни	 зависимости	
от	 алкохол,	 наркотици	 и	 пр.	 поро-
ци;	 да	 ги	 учим	 на	 вяра	 в	 Бога,	 да	
обичат	 хората,	 да	 са	 трудолюбиви	
и	 милосърдни.	 Децата	ще	 изучават	
всички	 предмети	 по	 програма	 на	
Министерството	 на	 образованието	
и	 науката,	ще	имат	 уроци	 по	 хрис-
тиянско	 вероучение,	ще	 се	 учат	 да	
пеят,	 да	 рисуват.	 В	 училището	 ще	
се	 стараем	 да	 има	 дух	 на	 любов,	
самопожертвователност,	 добротвор-
ство,	разсъдителност,	взаимопомощ,	
отговорност.

	 За	 покровители	 на	 нашето	 учи-
лище	 сме	 избрали	 светите	 Седмо-
численици:	 светите	 братя	 Кирил	 и	
Методий	 и	 техните	 свети	 ученици	
Климент,	Наум,	Сава,	Горазд	и	Анге-
ларий.	За	България	и	за	славянския	
свят	 те	 са	 вечен,	 неувяхващ	 и	 най-
висок	пример	на	учители	и	възпита-
тели,	които	със	своята	святост	и	ви-
сока	образованост	 са	 създали	цяла	
плеяда	 от	 достойни	 свои	 ученици.	
Успели	 са	 да	 просветят	 езическия	
народ	в	Божествената	нравственост	
и	християнската	вяра.	Затова	Бълга-
рия	има	светци,	герои,	просветители,	
затова	България	и	днес	още	я	има.
	 И	 накрая,	 но	 не	 на	 последно	
място,	 искам	 да	 благодаря	 на	 на-
шите	 безкористни	 дарители,	 Господ	
знае	техните	имена,	да	благодаря	на	
Министерството	 на	 образованието	
и	 науката,	 на	 Община	 Ловеч,	 на	
свещеници	 и	 миряни,	 на	 членовете	
на	 сдружението	 „Св.	 Седмочисле-
ници“	 и	 юридическия	 им	 съветник	
г-жа	 Стефка	 Спиридонова,	 което	 е	
юридическият	собственик	на	нашето	
училище,	на	директорката	и	учител-
ките,	 на	 родителите,	 които	 ни	 по-
вярваха	и	ни	повериха	най-скъпото,	
което	имат	–	своите	деца.

	 Бог	 да	 благослови	 това	 наше	
начинание,	защото	помислите	ни	са	
чисти.

Сîфийскàтà äухîвíà семиíàрия 
зàпîчíà íîвàтà учеáíà ãîäиíà
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	 8	златни,	6	сребърни	и	
5	бронзови	медала	завою-

ваха	 габровските	 мастърс	
атлети	 от	 проведения	 в	

Букурещ	 (Румъния)	 29-ти	
Балкански	 шампионат	 по	

лека	 атлетика	 за	 състе-
затели	 над	 35	 години.	 На	
стадион	 „Йоланда	 Балаш“	
в	румънската	столица	сили	
премeриха	повече	от	 1000	
спортисти	 от	 11	 държави.	
Габровският	 отбор	 беше	
съставен	 от	 13	 състеза-
тели	 -	 10	 мъже	 и	 3	 дами,	
които	 завоюваха	 общо	 19	
отличия.		
	 Д-р	Владимир	Христов	
стана	 двукратен	 балкан-
ски	шампион.	Той	извоюва	
златото	 в	 десетобоя	 при	
атлетите	 на	 възраст	 45-49	
г.	 с	 актив	 от	 2388	 точки,	
стана	 първенец	 и	 в	 над-
преварата	на	110	метра	с	
препятствия	с	време	26.58	
секунди.	Към	двата	златни	
медала	 Христов	 добави	 и	
сребро	 от	 дисциплината	
хвърляне	на	пудовка.
	 С	две	титли	се	завърна	

и	 Живко	 Желев.	Той	 ста-
на	 балкански	 шампион	 в	
спринтовете	 на	 100	 (12.13	
сек.)	и	200	м	(24.05	сек.)	в	
конкуренцията	 на	 още	 11	
състезатели	 при	 45-49-го-
дишните.
	 На	стълбичката	за	наг-
раждаване	се	качиха	също	
Николай	Пенов	 -	 трети	на	
200	м	в	група	35-39	г.,	Пе-
тьо	Христов	-	трети	на	100	
м	в	група	55-59	г.,	Димитър	
Димитров	 -	 трети	 на	 по-
лумаратон	 в	 55-59	 г.,	Таня	
Николова	 -	 втора	 на	 100	
и	200	м	в	група	55-59	г.,	и	
Тотка	 Иванова	 -	 трета	 на	
400	м	в	група	55-59	г.
	 От	 щафетните	 надпре-
вари	 габровските	 атлети	
спечелиха	 още	 8	 отличия.	
Таня	 Николова	 и	 Тотка	
Иванова	 завоюваха	 пър-
ви	 места	 с	 националната	

щафета	 на	 4	 х	 100	 м	 и	 с	
Балканската	щафета	(W55).	
Иванова	 записа	 и	 второ	
място	 с	 квартета	 на	 4	 х	
400	м	(W55).	Живко	Желев	
и	 Петьо	 Христов	 стана-

ха	 сребърни	 медалисти	 с	
националната	 щафета	 на	
4	 х	 100	 м	 (М45),	 а	 с	 бал-
канската	щафета	в	същата	
възраст	 Живко	 добави	 и	
бронзов	медал.

 - Къде из България 
пътува в момента Вашата 
изложба „Аз съм българ-
ка!“?
	 -	 Първата	 част	 на	 из-
ложбата	последно	участва	
в	 националните	 празници	
в	памет	на	капитан	Петко	
войвода.	
	 Тя	 бе	 представена	 в	
читалището	 на	 Чепела-
ре.	 Родопите	 присъстват	
в	 първата	 част	 на	 моя	
проект,	снимал	съм	в	Смо-
лян,	така	че	снимките	бяха	
много	добре	приети.

	 Втората	 част	 от	 из-
ложбата	от	Балчик	се	пре-
мества	в	Севлиево,	където	
ще	 бъде	 открита	 на	 9	 ок-
томври,	това	ще	е	първото	
събитие	 от	 празниците	 на	
града.
	 Откритата	 изложба	
остава	 в	 ЕМО	 „Етър“	 до	
30	 септември.	 Сбъдна	 се	
моята	 мечта	 за	 открита	
изложба,	 тя	е	на	площ	45	
кв.	м.	Отзивите	на	посети-
телите	са	много	добри.
 - Какво предстои, ще 
има ли трета част на про-

екта „Аз съм българка!“?
	 	 	 -	 Да,	 ще	 има.	 Сега	
подбирам	 кандидатки	 за	
снимките.	 Направих	 кас-
тинг	на	фолклорни	модели.	
Вече	 има	 над	 300	 желае-
щи,	 вероятно	 ще	 се	 уве-
личат,	 защото	 срокът	 за	
участие	е	до	30	септември.	
Трябва	 да	 подбера	 30	 от	
тях,	заедно	с	екипа	си.	Из-
борът	ще	бъде	труден,	има	
много	 сериозна	 конкурен-
ция.	 Предния	 път	 седем	
дни	и	нощи	избирах.
	 	 	 Догодина	 ще	 снимам	
и	 ще	 реализирам	 третата	
част	на	проекта.	Искам	да	
открия	още	красиви	места	
в	 България	 за	 снимките.	
Не	 знам	 дали	 ще	 мога	 и	
в	третата	част	да	обиколя	
страната.
	 Може	да	има	и	четвър-

та	част.	Малко	съм	снимал	
в	районите	на	Видин	и	Си-
листра,	 в	 Странджа	 пла-
нина,	 Златоград,	Ивайлов-
град,	Сандански	и	Петрич.	
Вниманието	ми	е	насочено	
натам.
				Иначе	успях	да	засне-
ма	 това	 лято	 нещо	 тайно	
в	 Габрово,	 ще	 бъде	 изне-
нада.
    - Издайте само на мен 
тайната, моля!
	 -	 Добре,	 вашият	 вест-
ник	 е	 първата	 медия,	 на	
която	го	съобщавам.	Дого-
дина	 ще	 покажа	 изложба	
„Аз	 съм	 българка,	 аз	 съм	
от	Габрово“.	Успях	да	сни-
мам	 една	 красива	 габро-
вка,	облечена	в	местна	но-
сия,	 снимките	 са	 правени	
на	емблематични	за	града	
и	 околностите	 места.	 На-

дявам	се	Общината	да	ме	
подкрепи	и	да	представим	
проекта	 догодина	 по	 по-
вод	 160-та	 годишнина	 на	
Габрово	 град	 и	 майските	
празници.	
  - Така ще се сбъдне 
още една Ваша мечта да 
покажете красотата на 
габровката и на града. 
Имате ли още несбъднати 
мечти?
	 	 	 -	 Все	 още	 си	 остава	
мечтата	да	напиша	истори-
ята	на	„Аз	съм	българка!“.	
Искам	 да	 издам	 книга,	 в	
момента	търся	финансира-
не.	Вярвам,	че	щом	успях	
да	 реализирам	 откритата	
изложба,	 мисля,	 че	 мога	
да	подготвя	и	книгата.	Там	
ще	 бъдат	 публикувани	 и	
всички	снимки	на	красиви	
българки,	 снимани	 в	 раз-

лични	 места	 в	 страната.	
Представям	 си	 луксозно	
издание,	 с	 текстове	 на	

четири	 езика	 за	 нашите	
носии,	 за	 нашата	 култура	
и	бит.

Рàäîслàв Първàíîв: „Пîäãîтвям излîжáà 
„Аз съм áълãàркà, àз съм îт Гàáрîвî”

Женина Денчева
 
 За последните пътувания на изложбата „Аз съм 
българка!“, за предстоящите изяви и за сбъдване на 
мечтата да представи красотата на габровката и 
на града разказва нейният автор, габровският фо-
тограф Радослав Първанов. 

Отличия зà „Upstream Voices” îт „Пîлските щурчетà” и „Пîп-рîк-фест”

 Антония Пенева и Кристина Неделчева, солистки на ВФ „Upstream Voices”, спече-
лиха най-големите награди „Гран При“ в първа и трета възрастови групи от Нацио-
налния конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета“

 Севлиевската ВФ „Upstream Voices” с вокален педагог Ценка Горалова се завърна с пет награди от 
Националния конкурс за вокално-инструментални групи, солисти и вокални групи „Поп-рок-фест“ в 
Несебър

Светозар Гатев

	 Мъжкият	 отбор	 на	 ХК	
„Чардафон“	продължава	да	
подсилва	 състава	 си	 за	
новия	сезон	в	„А“	Републи-
канската	 хандбална	 група,	
който	 ще	 стартира	 идния	
уикенд.

Бронзовият	 медалист	
за	сезон	2018/2019	си	оси-
гури	 отново	 услугите	 на	
Павел	 Данаилов.	 Екска-
питанът	 на	 младежкия	
национален	 отбор	 изигра	
четири	мача	за	„Чардафон“	
през	пролетта	и	бързо	се	
превърна	 в	 любимец	 на	
габровската	 публика	 със	
сърцатата	 си	 игра,	 но	 се	
наложи	да	замине	за	чуж-

бина.
Сега	 Данаилов	 се	 за-

връща,	 амбициран	 за	
победи	 с	 екипа	 на	 „Чар-
дафон“.	 Той	 е	 юноша	 на	
горнооряховския	 „Рахо-
вец“.	Играл	 е	 за	отборите	
на	 „Добруджа“	 (Добрич),	
„Спартак“	 (Варна),	 „Фре-
гата“	 (Бургас),	 с	 който	 е	
и	 шампион	 на	 страната,	
и	 НСА	 (София).	 Играе	 на	
постовете	 ляво	 крило	 и	
разпределител.

За	 габровския	 отбор	
ще	 се	 състезава	 и	 друг	
възпитаник	 на	 треньора	
Пламен	Панев	от	школата	
на	„Раховец“	-	лявото	кри-
ло	 Станислав	 Йорданов.	
Слави,	 както	 го	 познават	

в	хандбалните	среди,	през	
миналия	шампионат	 стана	
първенец	 на	 „Б“	 Републи-
канската	 хандбална	 група	
с	отбора	на	„Етър	64“	(Ве-
лико	Търново).	Преди	това	
е	 играл	 за	 отборите	 на	
„Спартак“	(Варна)	и	„Фре-
гата“	 (Бургас).	 Той	 беше	
и	 в	 състава	 на	 младеж-
кия	 национален	 отбор	 до	
18	 години	 за	 Европейско-
то	 първенство	 във	 Варна	
през	 2016-та,	 но	 счупване	
на	 ръката	 тогава	 го	 лиши	
от	възможността	да	се	из-
яви	на	шампионата.

Последното	 попълне-
ние	 на	 „Чардафон“	 е	 Да-
ниел	Димитров.	Братът	на	
голмайстора	на	мъжкия	ни	

национален	отбор	Светлин	
Димитров	 е	 възпитаник	
на	 търновския	 „Боляри“.	
Завръща	 се	 от	 Германия	
след	 доста	 години,	 из-
карани	 там.	 Състезавал	
се	 е	 за	 отбора	 на	 OSG	
Fredersdorf-Vogelsdorf	 и	 иг-
рае	на	постовете	ляв	гард	
и	разпределител.

Така	 новите	 имена	 в	
състава	 на	 „Чардафон“	
вече	са	4.	По-рано	клубът	
си	 осигури	 услугите	 и	 на	
опитния	 вратар	 и	 много-
кратен	 шампион	 на	 стра-
ната	Пламен	Иванов,	кой-
то	идва	от	 тима	на	 „Фре-
гата“	 (Бургас).	 В	 състава	
остават	също	Димитър	Пе-
тков,	 Марио	 Янчев	 и	 Ни-

колай	 Цветков.	 С	 отбора	
се	разделиха	гардът	Петко	
Петков,	 който	 ще	 играе	
през	новия	сезон	в	родния	
си	 „АСТИ-91“	 (Хасково),	
и	 приетите	 за	 студенти	 в	
НСА	 Денислав	 Трендафи-
лов,	 Цветелин	 Христов	 и	
Стефанос	Захов.

В	първия	кръг	от	ново-
то	 първенство	 „Чардафон“	
ще	 приеме	 в	 зала	 „Орло-
вец“	 състава	 на	 „Локомо-
тив“	 от	 Горна	 Оряховица.	
Мачът	 е	 в	 неделя	 от	 17	
часа.	 Рефери	 на	 срещата	
ще	бъдат	Станислав	Стой-
ков	 и	 Велизар	 Делийчев	
от	 град	Ловеч.	За	делегат	
на	 БФХ	 е	 назначена	 доц.	
Росица	Димкова.

ÕК „Чàрäàфîí” се пîäсили с 3 íîви пîпълíеíия 

19 îтличия зà ãàáрîвските мàстърс àтлети îт Бàлкàíиàäàтà в Румъíия
Клàсирàíетî в иíäивиäуàлíите íàäпревàри íà ãàáрîвските àтлети:
д-р Вл. Христов (45-49) - първи на десетобой; първи на 110 
м; втори в хвърлянето на пудовка;
Живко Желев (45-49) - първи на 100 м; първи на 200 м;
Таня николова (55-59) - втора на 100 м; втора на 200 м;
Тотка иванова (55-59) - трета на 400 м;
петьо Христов (55-59) - трети на 100 м; пети на 200 м;
николай пенов (35-39) - трети на 200 м; четвърти на 400 м;
димитър димитров (55-59) - трети на полумаратон; седми на 
5000 м спортно ходене;
алекси Чиликов (55-59) - четвърти на висок и на дълъг скок;
константин киров (50-54) - четвърти на висок скок;
Борислав дянков (55-59) - пети на дълъг скок; пети на висок 
скок;
рачо георгиев (80-84) - четвърти в тласкане на гюле;
Виллемс джерардус (65-69)- новото холандско попълнение в 
габровския тим -  пети в полумаратона.
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раБоТа прЕдлага
Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 15]
„озЕкс” Търси работ-
ници, може и без опит. 
Справки на тел. 0885/503-
426. [6, 6]

Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 
10]
МЕХана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 10]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 8]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 9]
БЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 8]
склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 8]
БиТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 7]

МЕХана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 7]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 7]

заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-92, 
след 14 часа. [12, 2]
БолноглЕдаЧ за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 6]
ФирМа Търси помощник-
готвач/ка. Телефон за ин-
формация: 0899/960-561. 
[5, 5]
дюнЕрдЖия, МоЖЕ и 
без опит, изключително 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0988/901-166, 
0899/818-962. [5, 2]

пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/ка на студе-
на кухня. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 2]
ФирМа Търси работни-
ци за шприцаВТоМа-
Ти. Осигурен транспорт. 
Справки от 14.00 до 18.00 
часа на тел. 0888/378-
036. [14, 2]
МайсТор закуски и 
продавачка се търси на 
тел. 0879/40-40-53. [4, 1]
сТроиТЕлна Бригада 
набира персонал. Справ-
ки на тел. 0895/424-308. 
[22, 1]

сТолъТ под Община 
Габрово търси готвач, по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0894/62-23-67. [7, 
1]
рЕсТоранТ Търси шо-
фьор за доставка на храна 
със служебен автомобил. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [5, 1]

гриЖа за Болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ Болни хора - 
справки на тел. 0988/739-
938. [4, 1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТудЕнТи 
задоЧници

В кíиãàтà “Стàрî Гàáрîвî и пътищàтà îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - с íîвà хипîтезà зà възíиквàíетî íà Гàáрîвî

 

Продължава от брой 183
	 Така	 че	 главата	 на	 семейството	
на	раята	можел	да	държи	чифт	земя	
(според	мястото	между	60	и	150	дка),	
достатъчно	 голям,	 за	 да	 може	 да	 се	
издържа	едно	семейство,	но	не	можел	
да	получава	повече.	След	смъртта	му	
неговите	 синове	 обработвали	 тази	
земя	 съвместно,	 но	 един	 чифт	 не	
можел	да	бъде	раздробяван.	В	допъл-
нение	към	десятъка,	селянинът,	който	
държал	 чифт,	 плащал	 на	 спахията	 и	
годишен	 данък	 от	 22	 акчета,	 т.	 нар.	
данък	„чифт	ресми”.
	 В	 османското	 законодателство	 от	
1568/1569	 г.	 определението	 за	 същ-
ността	 на	 селското	 земевладение	 е,	
че	 земята	 се	 намирала	 в	 „заем”	 на	
селянина.	 Това	 обаче	 е	 било	 едно	
по-скоро	 формално	 юридическо	 по-
зоваване	 на	мюсюлманското	 духовно	
право,	според	което	животът	и	имотът	
на	поробените	е	в	ръцете	на	газиите,	
които	 веднъж	 получили	 чрез	 завое-
ванието	правото	върху	тях,	отпускали	
живота	 на	 завладените	 срещу	 пого-
ловния	харач	и	им	връщали	за	обра-
ботване	 земите	 срещу	 поземления	
харач.
	 През	 XV	 век	 раята	 била	 същест-
вен	 елемент	 във	 всички	 земеделски	
начинания,	тъй	като	имало	повече	об-
работваема	 земя,	 отколкото	 работна	
сила,	която	да	я	обработва.	Спахията,	
на	която	раята	бягала,	губел	доходите	
си	и	поради	тази	причина	законът	за-
бранявал	на	раята	да	напуска	селища-
та	си	и	да	се	мести	другаде.	Спахията,	
както	вече	се	спомена	по-горе,	 имал	
15	години,	в	които	да	принуди	селяни-
на	беглец	да	се	върне	на	земята	му,	
като	това	ставало	с	декрет	от	местния	
кадия.	Ако	селянинът	влезел	в	занаят	
в	някой	град,	той	трябвало	да	заплати	
на	 спахията	 компенсация,	 известна	
като	 „чифт	 бозан	 акчеси”	 –	 такса	 за	
нарушаване	 (напускане)	 на	 стопан-
ството,	 възлизащ	 на	 малко	 повече	
от	 един	 златен	 дукат	 годишно,	 след	
което	 спахията	 нямал	 никакво	 право	
да	го	задължи	да	се	върне.	Ако	в	из-
оставената	 земя	 от	 селянина	 дойдел	
някой	 друг	 да	 я	 обработва,	 спахията	
можел	да	не	принуждава	селянина	да	
се	върне,	а	само	да	предяви	към	него	
претенция	за	данък	чифт	ресми.
	 През	 XVI	 век	 обаче	 тези	 условия	
се	променили.	В	резултат	на	бързото	
нарастване	 на	 населението	 на	 импе-
рията	се	увеличила	необходимостта	от	
повече	 обработваема	 земя.	 Законите	
срещу	 селяните,	 които	 изоставяли	
земята,	 станали	 по-малко	 строги,	 на-
сърчавайки	 изтичане	 на	 населението	
от	селата	към	градовете.	Изглежда,	че	
през	този	период	площта	на	обработ-
ваемата	 земя	 стигнала	 до	 границите,	
които	 тогавашната	 технология	 позво-
лявала.
	 Ако	даден	спахия	действал	в	про-
тиворечие	с	действащите	закони,	 той	
можел	да	 загуби	 тимара	си.	По	 този	
начин	раята	била	в	по-добро	положе-
ние,	 отколкото	 крепостните	 селяни	 в	
средновековна	 Европа.	 Тук	 основна-
та	 разлика	 е	 в	 това,	 че	 османският	
селянин	 живеел	 под	 закрилата	 на	
централизираната	 държава	 и	 нейна-
та	 независима	 юридическа	 система.	
Това	обаче	съвсем	не	означавало,	че	

спахиите	 и	 бейовете	 не	 нарушавали	
привилегиите	си,	като	самите	те	често	
ставали	 причина	 за	 чести	 злоупотре-
би.
	 Освен	рая,	в	границите	на	осман-
ската	империя	имало	и	една	група	от	
нерегистрирани	 селскостопански	 ра-
ботници,	младежи,	напуснали	родното	
си	 място,	 нерегистрирани	 номади,	
която	 се	 наричала	 „елефтери”	 –	 сво-
бодни.	 Тези	 безимотни	 селяни	 рабо-
тели	 като	 временни	 селскостопански	
работници	или	фермери	по	тимариот-
ските	 земи.	Ако	 останели	 три	 години	
на	 същото	 място,	 те	 ставали	 рая	 на	
спахиите.	Държавата	непрекъснато	се	
опитвала	 да	 засели	 трайно	 безимот-
ните	хора	и	номади.
	 Робите	 изполичари	 образували	
друга	 класа,	 положението	 на	 която	
силно	 наподобявало	 крепостните	 от	
Западна	Европа	по	това	време.	Обик-
новено	 това	 били	 военнопленници	
или	 купени	 роби,	 които	 султаните	 и	
влиятелни	 членове	 на	 управляващата	
класа	 наемали	 по	 своите	 имения	 и	
вакъфи.
	 По	 своята	 същност	 в	Османската	
империя	 институтът	 на	 робството	 е	
бил	непознат.	Трудът	на	лицата,	които	
имали	робски	статут	в	пълния	смисъл	
на	думата,	обаче	нямал	никакво	при-
ложение	в	стопанството.	
	 Робите	 в	 турската	 държава	 били	
използвани	 предимно	 за	 домашна	
работа.	Робът	не	представлявал	обект	
на	 феодална	 експлоатация,	 тъй	 като	
бил	 неправоспособен	 и	 не	 прите-
жавал	 нищо,	 дори	 собствената	 си	
личност,	поради	което	юридически	не	
бил	обект	на	облагане.	Освободените	
роби,	 обаче,	 при	 „оземляването”	 им	
подлежали	 на	 феодална	 по	 същност	
експлоатация,	поради	което	следвало	
да	 бъдат	 отнесени	 към	 зависимото	
население	на	Империята	като	населе-
ние,	чиято	феодална	рента	имала	спе-
цифичен	характер.	Освободените	роби	
на	мюсюлманите	–	вече	раи	–	подле-
жали	на	общо	основание	на	облагане	
с	рента,	платима	от	зависимото	насе-
ление	в	леновете.
	 Доходите	 на	 средностатистиче-
ските	спахии	през	XV	век	са	били	от	
30	до	40	златни	дуката,	като	майстор	
строител	 през	 същия	 период	 получа-
вал	приблизително	същата	сума.	През	
по-късен	период	бейовете,	нарушавай-
ки	 правомощията	 си,	 започнали	 да	
даряват	 тимари	 на	 неквалифицирани	
хора	 срещу	 подкупи.	 Така	 още	 през	
XVI	 век	 много	 хора	 с	 първоначален	
статус	на	рая	станали	спахии.
	 Раята	 според	 А.	 Вефик	 -	 един	
от	 изследователите	 на	 обществения	
строй	 в	 Османската	 империя,	 била	
обложена	със	177	вида	данъци.	Осно-
вание	за	плащането	на	особен	данък	
от	 страна	 на	 част	 от	 неверниците	
(хората	 на	 книгата,	 т.	 е.	 християните	
и	 евреите)	 е	 самият	Коран,	 където	 в	
сура,	(глава)	9.29	е	записано:	„Воювай	
с	хората	на	книгата,	докато	те	платят	
данък	и	се	унижат”.
	 През	 класическия	 османски	 пе-
риод	 XV	 –	 XVII	 век	 най-характерните	
данъци	са	били	следните:
	 Терминът	 харач	 е	 бил	 използван	
за	обозначаване	на	данъка,	заплащан	
на	 Османската	 империя	 от	 васални-
те	 християнски	 държави.	 Статутът	 на	
васалност	 към	 империята	 включвал	
задължението	 васалните	 християнски	
страни	да	изплащат	специален	данък.	
Плащането	 му	 (както	 и	 изпращането	
на	 военни	 отряди	 в	 помощ	 на	 ос-
манските	 войски)	 изразявало	 под-
чинеността	 на	 съответните	 държави	
спрямо	Високата	 порта.	 Размерът	 на	
харача	 съответствал	 на	 степента	 на	
зависимост	 на	 съответната	 страна.	
Отказът	да	се	заплаща	харач	бил	рав-
ностоен	 на	 отхвърляне	 на	 османския	

сюзеренитет.
	 С	ежегоден	 харач	били	обложени	
още	през	ХІV	век	първите	християнски	
държави,	 признали	 сюзеренитета	 на	
османците.	 Тези	 приходи	 били	 едно	
от	първите	сигурни	и	постоянни	пера	
в	 османската	 хазна	 още	 от	 времето	
преди	изграждането	на	стройната	ос-
манска	данъчна	система.
	 В	 османското	 поземлено	 законо-
дателство	 за	 българските	 земи	 земе-
делските	 участъци	 във	 владение	 на	
християнската	рая	се	наричат	 „бащи-
на”,	 а	 на	мюсюлманската	 –	 „чифлик”.	
За	своята	бащина	българите	подлежат	
на	повсеместно	облагане	с	поземлен	
данък	(испенче)	в	максимален	размер	
от	25	акчета.	Само	вдовиците	плащали	
по-малко	 –	 6	 акчета.	 При	 мюсюлма-
ните	 поземленият	 данък	 се	 казвал	
„ремси	чифт”.	При	тези	два	данъка	е	
налице	 диференциация	 в	 облагането.	
Плащането	на	ремси	чифт	е	израз	на	
привилегировано	 социално	 положе-
ние:	 мюсюлманите	 плащат	 поземлен	
данък		в	занижен	размер	–	22	акчета.	
Малоимотните	 плащали	 половината	
от	 сумата	 –	 11	 акчета,	 а	 неженените	
мюсюлмани	–	6	акчета.
	 От	тези	данни	се	вижда,	че	и	мю-
сюлманите	на	общо	основание,	макар	
и	 в	 намален	 размер,	 плащали	 данък	
за	земята,	която	обработвали.
	 За	да	добие	читателят	макар	и	бе-
гла	представа	какво	е	представлявала	
данъчната	система,	ще	покажем	само	
част	от		данъците,	плащани	от	подани-
ците	на	Султана	от	вида	„ресми”.
	 Ресми	агъл	–	данък	за	кошара;	
	 Ресми	агнам	–	данък	за	овца;
	 Ресми	арусане	–	данък	за	булка;
	 Ресми	асияб	–	данък	за	воденица;	
	 Ресми	 беннак	 –	 данък	 плащан	 от	
собственик	на	земя,	която	се	обработ-
ва	от	безимотни	селяни;	
	 Ресми	 биве	 –	 поземлен	 данък,	
плащан	 от	 вдовиците	 немюсюлманки	
в	полза	на	ленника;	
	 Ресми	божик	–	налог	върху	свине-
те,	които	се	угоявали	за	Коледа;	
	 Ресми	гиях	–	данък	за	сено;	
	 Ресми	 гирдек	 –	 данък	 за	 брачна	
нощ;
	 Ресми	духан	 –	 димнина,	 данък	 за	
презимуване	 в	 земите	 на	 един	 или	
друг	феодален	владетел;
	 Ресми	кишлак	–	данък	за	ползване	
на	зимно	пасище;
	 Ресми	 тапу	 –	 такса,	 плащана	 от	
всеки	рая	на	съответния	ленник	или	в	
полза	на	държавната	хазна	за	право-
то	му	да	стопанисва	поземлен	имот.
	 Ресми	 тапу	 не	 се	 изисквал	 един-
ствено	при	прехода	на	поземлен	имот	
по	наследство	от	баща	на	син;	
Ресми	менгене	 –	 налог	 за	пресоване	
на	грозде;	
	 Ресми	 мюджерред	 –	 ергенски	
данък.В	 действителност	 това	 е	 по-
землен	данък,	събиран	от	работоспо-
собни,	 но	все	още	неженени	синове,	
които	 живеят	 заедно	 с	 баща	 си	 и	
обработват	негови	парцели	земя;	
	 Ресми	 никях	 (нигях)	 –	 данък	 за	
сватба;
	 Ресми	 обручин	 –	 данък,	 налаган	
при	продажбата	на	вино;	
	 Ресми	 отлук	 –	 данък	 върху	 паси-
ще;	
	 Ресми	отлак	–	данък	за	ползване	
на	лятно	пасище;
	 Реси	фучу	 –	 данък	 върху	 бъчви	 с	
вино;	
	 Ресми	ханазир	–	данък	върху	сви-
не;	
	 Ресми	 химе	 –	 данък	 върху	 дърва	
за	огрев.	
	 Този	 списък	 на	 пръв	 поглед	 из-
глежда	стряскащ,	но	ако	се	вгледаме	
по-внимателно,	 ще	 видим,	 че	 съвре-
менният	българин	е	плащал,	или	пла-
ща	 и	 сега	 една	 голяма	 част	 от	 тези	
налози	под	формата	на	акцизи,	данъ-

ци	 и	 такси.	 Нямаме	 сведения	 колко	
налози	плаща	съвременният	българин	
на	 държавата,	 но	 според	 сведения	
на	печата,	румънските	граждани	през	
2007	 година	са	плащали	113	вида	да-
нъци.	А	Румъния,	както	и	България	са	
членове	 на	 Европейския	 съюз,	 което	
предполага,	 че	 данъчното	 бреме	 и	 в	
България	ще	е	подобно.
	 През	 XVI	 век	 в	 османската	 аг-
рарна	 структура	 съществуват	 т.	 нар.	
свободни	бащини,	земя	във	владение	
на	българи	войници	–	военнозадълже-
но	население,	което	срещу	участие	в	
османските	 походи	 и	 носене	 на	 гар-
низонна	служба	по	границите	е	осво-
бодено	 от	 почти	 всички	 задължения	
към	фиска.	Върху	тях	специално	ще	се	
спрем	по-долу.	
	 Още	 в	 първите	 османски	 закони	
за	 поземлените	 отношения	 (около	
средата	 на	 XV	 век)	 се	 предвижда	
раята	 из	 тимарите	 да	 работи	 7	 дни	
ангария	в	личното	стопанство	на	спа-
хията.	Оказва	се	обаче,	че	тимарските	
земевладелци	 предпочитат	 да	 при-
бират	 паричната	 равностойност	 на	
отработъчната	 рента,	 поради	 което	
ангарията	 така	 и	 не	 се	 налага	 като	
практика	 в	 българското	 село.	 Причи-
ната	е	твърде	проста:	не	може	военен	
човек,	 какъвто	 е	 спахията,	 освен	 с	
участие	във	военни	походи,	да	се	за-
нимава	 и	 със	 собствено	 стопанство,	
и	то	чрез	7-те	дни	принудителен	труд	
на	шепа	 зависими	 от	 него	 селяни.	 В	
някои	райони	на	българските	земи	ан-
гарията	е	сведена	до	3	дни,	което	пра-
ви	 ситуацията	 още	 по-невъзможна.	 В	
един	доганджийски	регистър	от	XV	век	
фигурира	следния	пасаж:	„Има	обичай	
от	домакинство	чифлу	на	споменатите	
неверници	 да	 се	 работи	 ангария	 на	
тимариота	 3	 дни	 в	 годината.	 Вместо	
тази	ангария,	се	дават	14	акчета”.
	 На	практика	може	да	се	каже,	че	
ангарията,	с	някои	малки	изключения,	
не	е	била	прилагана.	Това	е	още	едно	
понятие,	 което	 е	 ставало	 обект	 за	
спекулации	в	българската	история.
	 Както	в	балканското	средновеков-
но	 стопанство,	 тъй	 и	 при	 османците,	
най-важното	 събиране	 е	 десятъкът,	
известен	 като	 „йошюр“	 и	 по-рядко	
като	„харадж”	от	земеделските	произ-
ведения.	Отнасял	се	е	както	за	хрис-
тиянското,	 така	 и	 за	 мюсюлманското	
население.	С	 него	 се	 облагат	 всички	
зърнени	 храни,	 бобовите,	 влакнодай-
ните	и	маслодайните	растения,	плодо-
вете,	 добивите	 от	 бостан	 –	 накратко,	
цялото	 земеделско	 производство	 на	
раята.	Например	за	Никополския	сан-
джак,	 в	 който	 влизали	 и	 селата	 на	
сегашната	Габровска	област,	през	XVI	
век	предвиждал	събиране	на	десятък	
от	 житото,	 ечемика,	 овеса,	 но	 той	
бил	 събиран	 и	 от	 бобовите	 култури	
–	 бакла,	 леща,	 нахут,	 а	 така	 също	 и	
от	производството	на		зеленчуци.	Не	
оставали	необложени	и	овощните	гра-
дини,	и	кошерите.	Десятъкът	всъщност	
е	 1/7	 от	 годишното	 производство	 и	
обикновено	се	събирал	 както	в	нату-
ра,	така	и	в	пари.
	 Редица	наши	историци,	без	да	се	
позовават	на	изворов	материал,	твър-
дят,	че	през	XV	–	XVI	век	продуктовата	
рента	 е	 била	 типична	 за	 поземлено-
то	 облагане	 при	 зрелия	 феодализъм.	
Това	 твърдение,	 въпреки	 своята	 тра-
диционност,	не	отговаря	на	състояние-
то	на	нещата.	Тук	обаче	трябва	да	се	
изтъкне	 едно	 обстоятелство,	 същест-
вено	 при	 извличането	 на	 показатели	
за	съотношението	между	паричната	и	
натуралната	рента.	От	стари	регистри	
по	 това	 време	 се	 разбира,	 че	 всяко	
продуктово	 събиране	 е	 превръщано	
в	пари,	за	да	може	да	бъде	изчислен	
размерът	на	 тимара.	Това	обаче	съв-
сем	не	означава,	че	и	тези	събирания	
са	били	реализирани	само	в	пари.	За	

разлика	 от	 продуктовите	 събирания,	
където	паричният	еквивалент	винаги	е	
предхождан	от	означение	на	размера	
на	събирането	в	килета	 (1	киле	=	24	
кг),	 като	 при	 практически	 паричните	
облагания	е	отбелязана	само	сумата	в	
акчета.
	 За	да	придобие	читателят	предста-
ва	 за	 тежестта	 на	 този	 данък	 върху	
населението,	 ще	 приведем	 следния	
конкретен	пример:
	 От	непубликуван	превод	от	турски	
регистър,	 от	 1523	 г.,	 т.	 е.	 в	 началото	
на	 XVI	 век,	 село	 Табан	 е	 селище	 в	
санджак	 Никболи	 (Никопол),	 кааза	
Чернови	 (Червен).	 То	 е	 записано	 в	
групата	 на	 селищата,	 чиито	 приходи	
от	 данъците	 отивали	 за	 издръжка	 на	
тимариотите	 (конниците,	 спахиите).	
Съставът	на	населението	е	бил	след-
ният:	 мюсюлмански	 домакинства	 –	 1;	
домакинства	 на	 неверниците	 (христи-
яните)	–	39;	неженени	–	16.	Годишният	
приход	 е	 възлизал	 на	 5079	 акчета.	
Като	 извадим	 данъка	 на	 мюсюлман-
ското	домакинство	от	22	акчета	 (тол-
кова	е	тяхното	облагане),	то	на	хрис-
тияните	 се	 пада	 данък	 по	 130	 акчета	
на	 домакинство	 (неженените	 са	 в	
състава	на	домакинството).
	 В	 подробен	 муфассал	 (регистър	
на	 приходите)	 за	 хасове,	 зиамети,	
тимари	 и	 специализирани	 категории	
от	1541	–	1545	г.	в	селото	е	отбелязано	
наличието	на	44	християнски	домакин-
ства.	Като	се	има	предвид,	че	по	това	
време	 патриархалните	 семейства	 са	
големи	и	че	във	всяка	къща	живеят	по	
над	 десет	 –	 дванадесет	 души,	 става	
ясно,	 че	 селото	 е	 наброявало	 около	
500-600	души.
	 Според	данните	за	приходите,	при	
положение,	 че	 това	 е	 една	 десета	
част	 от	 тяхното	 производство,	 то	 из-
лиза,	 че	 това	 население	 от	 44	 къщи		
(домакинства),	 с	 по	 70	 дка	 средно	
земя	на	домакинство	са	произвели:
–	пшеница	–	313	килета	х	24	кг	=	7512	
кг	х	10	=	75120	кг	общо;
данък	 на	 домакинство	 –	 7	 килета	 =	
170	кг,	равностойност	–	71	акчета;	за	
изхранване	на	всяко	домакинство	ос-
тава	по	1536	кг	жито;
	–	ечемик	–	63	килета	х	24	кг	=	1512	кг	
х	10	=	15120	кг	общо;
данък	на	домакинство	–	1,4	килета	=	
34	 кг,	 равностойност	 –	 8,6	 акчета;	 за	
ползване	на	всяко	домакинство	оста-
ва	по	300	кг	ечемик;
–	овес	–	132	килета	х	24	кг	=	3168	кг	х	
10	=	31680	кг	общо;
данък	 на	 домакинство	 –	 3	 килета	 =	
72	 кг,	 равностойност	 –	 15	 акчета;	 за	
ползване	на	всяко	домакинство	оста-
ва	по	600	кг	овес;
–	 шира	 –	 210	 ведрици	 х	 10	 литра	 =	
2100	л	х	10	=	21000	литра	общо;
данък	 на	 домакинство	 –	 4,8	 ведра	=	
48	 литра,	 равностойност	 –	 24	 акчета;	
за	 ползване	 на	 всяко	 домакинство	
остава	по	430	литра	вино;
–	кошери	(пчелни)	–	данъкът	е	от	едно	
до	четири	акчета	на	кошер;	т.	е.	всяко	
домакинство	 е	 притежавало	 средно	
по	15	кошера	(но	е	имало	такива,	кои-
то	са	имали	от	3	до	8	кошера).
	 Тъй	като	базата	за	данъка	е	обща,	
поради	което	само	на	тази	основа	са	
направени	 горните	 общи	 преценки.	
Реално	не	е	възможно	да	има	едно	и	
също	 селскостопанско	 производство	
в	 тези	 44	 домакинства,	 но	 въпреки	
всичко	 данните	 говорят	 за	 една	 сто-
панско-икономическа	 стабилност	 на	
селото,	 с	 което	 данъчната	 тегоба	 е	
понасяна	без	никакви	притеснения.
	 Десятъкът	 се	 е	 прилагал	 и	 върху	
домашните	 животни,	 сеното,	 хляба,	
водениците.	Например	данъкът	за	во-
деница	караджейка	(с	четири	камъка)	
бил	120	акчета,	а	за	воденица	долап-
киня	(с	един	камък)	–	60	акчета.

Продължава следващата сряда



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.

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.
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.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - справки на 
0887/547-499, 0878/513-
655.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
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.
проМоция! дъБоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. 
Справки на тел. 0899/137-
896. [27, 25]
продаЖБа и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 22]

нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 19]
грЕди и дъски - наря-
зани, 50 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 19]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 14]
рЕЖа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
11]
изгодно продаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 6]
рЕЖа дърВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 5]

сТроиТЕлсТВо
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
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.

услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 16]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 9]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 9]
покриВи, дрЕнаЖ, сани-
ране, гипсокартон - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[23, 9]
покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [6, 
3]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
полаганЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 25]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 6]

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

алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

израБоТВа
израБоТВа оТ мрамор и 
гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и дру-
ги - тел. 0886/777-990. 
[12, 4]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258.

ЧисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 5]

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.

дограМа
ФирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВаЧ, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
съБарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 20]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 5]

косЕнЕ
поддръЖка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 16]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 11]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [11, 2]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254.
ФрЕзоВанЕ на градини - 
тел. 0899/140-254. [30, 2]
рязанЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване на дворове - тел. 
0899/140-254. [30, 2]
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 22]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
17]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 15]
гарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 
11]

апарТаМЕнТ - тухлен, 
над Шиваров мост, 86 кв. 
м, + таван - 19 кв. м, + 
маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, газифицирана 
сграда, се продава на тел. 
0893/83-04-02. [6, 5]
къща, 353 кв. м двор, на 
100 метра от ОУ „Ран Бо-
силек“ се продава на тел. 
0898/773-775. [4, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
тухлен, непреходен, 86 кв. 
м, две тераси, таванска 
стая - 19 кв. м, маза - 7 
кв. м, гараж - 24 кв. м, 
обзаведен, етаж 3/4, сре-
ден, газифицирана сграда, 
над Шиваров мост прода-
ва 0893/83-04-02. [5, 1]
парцЕл за строеж от 
1000 кв. м на главния път 
в кв. Гачевци за 15 000 
лв. се продава на тел. 
0898/477-390. [5, 1]

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. [17, 14]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 17]

оТдаВаМ напълно 
оБорудВана дърВо-
дЕлска раБоТилни-
ца. Много изгодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 8]

ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 7]

дВусТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 250 
лв., се отдава под наем на 
тел. 0897/084-022. [12, 6]
БоксониЕра сЕ дава под 
наем или продава на тел. 
0895/733-202. [3, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
полуобзаведен, основен 
ремонт, 250 лв., кв. Сир-
мани, се дава под наем на 
тел. 0898/939-303. [4, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [5, 2]
гарсониЕра даВа под 
наем 0899/084-615. [4, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0879/085-
844. [2, 1]

Търси под наЕМ
гарсониЕра Търси под 
наем тел. 0876/999-230. 

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В гаБроВска и ВЕ-
ликоТърноВска оБ-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на ТЕл. 0889/977-
881. [22, 19]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 10]

нощуВки
нощуВки В топ център - 
15 лв. - 0876/731-419. 
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [19, 17]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [22, 4]

сядаш и караш
аВТоМоБили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

аВТоМоБили продаВа
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, продава тел. 
0889/981-103. [20, 13]
голФ, 1.6, се продава на 
тел. 0878/854-337. [5, 5]
рЕно МЕган - 1997 г., 
газ-бензин, всичко пла-
тено, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [5, 4]

дайХаТсу куорЕ изгод-
но се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 2]

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

скрап, сТари  коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 4]

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.

скуТЕр „пиадЖо“ - 50 
кубика, за 800 лева про-
дава 0899/935-151. [11, 4]

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

под наЕМ
аВТоМоБили под наем 
- 0878/929-080. [19, 17]

продаВа Машини
Машина за сънна апнея 
- нова, от Германия, фреза 
за оране се продават на 
тел. 0899/366-740. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 

0895/752-838.
МраМорни  пло -
Чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 13]
покриВна лаМарина - 
употребявана, се прода-
ва на тел. 0886/777-990. 
[12, 4]
каМЕнни плоЧи от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 4]

продаВа оБзаВЕЖданЕ
коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 12]
Балон оТ бойлер, напра-

вен от дебела хромнике-
лова ламарина, и тави (ка-
равани) - медни, фризер с 
6 чекмеджета, се продават 
на тел. 0876/44-03-11. [5, 
4]
БойлЕр „сиМЕнс“ - 
120 л, се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 2]
пЕралня „WhIRLpooL“ 
за 150 лв. се продава 
на тел. 0988/236-509, 
0677/66-555. [3, 2]
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0887/493-
206. [2, 1]

продаВа разни
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-

63-57. [20, 9]
каМина „pRITy“, печка 
„Раховец“, кюмбе „Циган-
ска любов“, акумулира-
ща печка „Ела“, тенджери 
- 25 л, 2 бр., трифазен 
кабел - 50 метра,  се 
продават на тел. 0893/83-
04-02. [6, 5]
раница „ALpIN“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 5]
коТЕл на твърдо гориво - 
дърва, въглища, пелети, за 
450 лв. се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 2]
коТЕл на нафта с про-
грамна компютърна на-
стройка „Вайлан“ за 400 
лв. се продава на тел. 

0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 2]
МЕТални парапЕТи 
с размери 2.70 м/0.70 
м, цена за брой - 39 
лв., се продават на тел. 
0896/727-350. [5, 2]
ЧасоВник „ориЕнТ“ - 
автоматик, херметик, за 
55 лв. се продава на тел. 
0878/40-83-83. [4, 1]

ЖиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 12]
пръЧоВЕ - 2 бр., и овен - 
1 бр., се продават на тел. 
0893/427-611. [8, 4]

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

ЕроТика
услуги за мъже - 
0885/885-279. [5, 5]

даВа заЕМ
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 11]

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; превози; продава-купува; лекари 726 септември 2019 г. 

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
проФЕсионални Маса-
ЖисТки - 0876/73-14-19. 
[22, 21]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТни услуги до 
2 тона, каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [25, 25]
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 19]

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

сЧЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и сЧЕТоВод-
но оБслуЖВанЕ - 
0898/480-821

доМашни люБиМци
подаряВаМ коТЕнца - 
справки на тел. 066/87-
04-68. [5, 5]
подаряВаМ Малки, 
красиви и добре гледа-
ни кученца, родени на 
12 август. Венка Петро-
ва - справки на тел. 
0877/845-945.  [11, 1]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

запознансТВа
Търся си приятелка от 
40 до 50 години - тел. 
0876/37-39-59. [4, 1]
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продължава от стр. 1
Идеята	е	зрителят	да	сед-
не	 до	 портретувана	 пер-
сона.	
	 Така	 че	 нямах	 много	
възможности	да	изляза	от	
тази	рамка,	тъй	като	един-
ствената	 творческа	 въз-
можност,	 която	 се	 дава,		
е	 самият	 портрет.	 И	 99	
процента	от	композицията	
е	 самото	 портретуване,	 а	
именно	излъчването,	което	
има	 Пенчо	 Славейков.	 В	
тази	именно	посока	може	
да	 се	 търси	 творчески	
подход.	 Иначе	 в	 рамка-
та,	 в	 която	 е	 включено	
заданието,	 няма	 възмож-
ност	за	много	творчество.	
Въпреки	 това	 направих,	
както	 вече	 споменах,	 че-
тири	 различни	 варианта.	
Първият,	 с	 който	 спече-
лих	 конкурса,	 обявен	 от	
Община	 Трявна,	 трябваше	
да	получи	одобрението	от	
дирекция	 „Паметници	 на	
културата“	 към	 Министер-
ството	 на	 културата,	 да	
премине	 през	 художест-
вено-експертните	комисии.	
При	 първото	 заседание	
комисията	 ме	 помоли	 да	
преработя	 проекта,	 тъй	
като	 откри	 някои	 сход-
ства	 с	 експонираната	 на	
пл.	 „Славейков“	фигура.	И	
най-вече	 заради	 пейката,	
която	е	във	виенски	стил.	
Но	аз	смятам,	че	тя	беше	
доста	подходяща	за	ексте-
риора	в	Трявна.	Съобразих	
се	с	дадените	ми	препоръ-
ки.	След	което	разработих	
втори	вариант	на	компози-
цията,	при	който	пейката	е	
изчистена,	 по-съвременна.	
И	 съответно	 трябваше	 да	
променя	 фигурата,	 както	
и	 цялостната	 композиция.	
При	второто	си	заседание	
комисията	 одобри	 този	

проект	с	леки	корекции,	с	
които	в	процеса	на	работа	
се	съобразих.	Това	напра-
вих	в	Трявна.	А	времето	ще	
остойности	откритата	на	6	
септември	 т.	 г.	 скулптура	
на	Пенчо	Славейков	там.		
 - Вашата оценка за из-
работената от Вас скулп-
тура на Пенчо Славей-
ков?
	 -	Стремих	се	да	напра-
вя	 достолепен	 образ	 на	
Пенчо	Славейков	 –	 такъв,	
какъвто	 той	 заслужава.	
Всички	 знаем	 за	 драма-
тичната	му	съдба.	
 - Какво е за Вас голе-
мият български поет?
	 -	 За	 мен	 той	 е	 един	
бунтар.	Един	истински	па-
триот,	защото	се	е	опитал	
да	 навакса	 дефицитите	 в	
културно	 отношение,	 на-
трупани	през	дълголетното	
турско	 робство.	 Членство-
то	 му	 в	 кръга	 „Мисъл“	 го	
прави	 трасиращ	 жалон	 в	
бъдещето	 на	 българската	
култура.	 И	 наистина	 той	
изиграва	 огромна	 роля	 в	
тази	посока,	както	и	идео-
логът	д-р	Кръстев,	и	Пейо	
Яворов,	 и	 Петко	Тодоров.	
Те	са	личности,	които	про-
карват	пътя	на	модерното	
развитие	 на	 изостаналата	
българската	 култура,	 по-
страдала	 през	 петвеков-
ното	 турско	 робство.	 Те	
прокарват	 новите,	 модер-
ни	 европейски	 тенденции	
в	изкуството,	което	ги	пра-
ви	 модернисти	 не	 само	 в	
областта	 на	 литература-
та,	 а	 и	 в	 областта	 на	 но-
вата	 българска	 естетика.	
Затова	 и	 срещат	 отпор	
от	статуквото	в	лицето	на	
Иван	 Вазов,	 на	 Констан-
тин	Величков	и	др.	и	пла-
щат	 лихвите	 на	 битката	
на	естетически	платформи.	

Което	е	красиво	и	достой-
но.	 За	 разлика	 от	 лип-
сата	 на	 такива	 критерии	
и	 естетически	 платформи	
в	съвременното	българско	
изкуство.	Но	 това	е	друга	
тема.	Така	че	за	мен	Пен-
чо	 Славейков	 си	 остава	
поетът	 модернист,	 поради	
което	 и	 преработката	 на	
тази	 композиция	 премина	
в	новия	си	вариант	-	една	
съвременна	 форма,	 която	
е	 израз	 на	 неговото	 ве-
рую.	Това	е	моето	усещане	
като	 художник,	 като	 тво-
рец	към	неговата	личност.

 - Разбрах, че започ-
вате работа върху нов 
проект, този път за Бру-
нате, отново с Пенчо 
Славейков ли е свързан 
той? 
	 -	 Пенчо	 Славейков	 е	
починал	 в	 една	 къща	 в	
Брунате,	но	за	Италия	ще	
правя	 паметен	 релеф	 на	
Мара	 Белчева.	 Скулпту-
рата,	 която	 ще	 правя	 в	
Милано	 пред	 библиотека	
„Сормани“,	е	коренно	раз-
лична	 от	 тази	 в	Трявна	 и	
тя	се	доближава	до	първия	
вариант,	 с	 който	 спече-

лих	обявения	от	Общината	
конкурс.	 Който	 е	 отново	
преработен	 и	 адаптиран	
за	монументално	гледане.
 - Вече имате ясна ви-
зия и за скулптурата на 
Славейков в Милано, как-
то и за релефа на Мара 
Белчева в Брунате, каква 
е тя?
	 -	 Паметната	 плоча	 на	
Мара	Белчева	ще	стои	на	
хотела,	 в	 който	 е	 почи-
нал	Пенчо	Славейков,	а	тя	
се	 е	 грижила	 за	 него	 до	
последния	 му	 дъх.	 Както	
вече	 споменах,	 за	 Ита-
лия	 съм	 подготвил	 корен-
но	 различна	 композиция,	
която	 ще	 се	 отличава	 от	
тази	 в	 Трявна.	 И	 фигури-
те	 на	 Пенчо	 Славейков	 и	
на	Мара	Белчева	 вече	 са	
готови.	Скулптурата,	която	
ще	 се	 открие	 в	 Милано,	
ще	бъде	с	посвещение,	че	
чрез	нея	се	отбелязват	140	
години	 от	 установяването	
на	 дипломатическите	 от-
ношения	 между	 Италия	 и	
България.	
 - Кога се предвижда 
откриването им?
	 -	 Най-вероятно	 през	
ноември	 ще	 бъде	 откри-
ването	 на	 скулптурата	 на	
Пенчо	 Славейков	 пред	
библиотека	 „Сормани“	 в	
Италия.	 Надявам	 се	 то-
гава	 да	 бъде	 прерязана	
лентата	и	на	барелефа	на	
Мара	 Белчева	 в	 Брунате.	
Но	точната	дата	коя	ще	е,	
все	още	не	мога	да	кажа.
 - И Пенчо Славейков, 
и Мара Белчева имат ин-
тересна, но драматична 
съдба.
	 -	 Известно	 е,	 че	 в	
Мара	Белчева	 е	 бил	 влю-
бен	 цар	 Фердинанд,	 а	 тя	
е	 обичала	 с	 цялото	 си	
сърце	 Пенчо	 Славейков	

-	 единственият	 българин,	
номиниран	 за	 Нобелова	
награда,	 пред	 чието	 твор-
чество	 светът	 коленичи.	
Пенчо	 Славейков	 навли-
за	 дълбоко	 в	 космопо-
литността	 на	 българския	
фолклор,	но	не	за	да	тър-
си	 традициите	 в	 него.	Той	
е	 търсил	 космополитните	
естетически	форми,	създа-
дени	 от	 българина,	 да	 ги	
изведе	до	такова	ниво,	че	
да	накара	Европа	да	коле-
ничи	 пред	 тях.	 Такива	 са	
и	 Петко	 Тодоров,	 и	 Пейо	
Яворов...	 Кажете	 ми,	 има	
ли	по-красив	любовен	стих	
на	 света	 от	 Яворовия!?	
Ако	песента	на	Валя	Бал-
канска	пътува	из	Космоса,	
неминуемо	 до	 нея	 трябва	
да	 летят	 и	 стиховете	 на	
Пейо	 Яворов	 „Две	 хубави	
очи“,	 „Кървава	 песен“	 на	
Пенчо	 Славейков	 –	 душе-
раздирателната	 изповед	
на	 страдащата	 душа.	 Да	
не	 говорим	 за	 емблема-
тичната	 финална	 строфа	
„Не	 сме	 народ,	 не	 сме	
народ,	а	мърша...“,	което	с	
днешна	 дата	 казано	 не	 е	
без	основание.
	 Когато	 пристъпих	 към	
изработването	 на	 скулп-
турните	 композиции	 за	
Пенчо	 Славейков,	 се	 ро-
вих	 много	 в	 различни		
исторически	 източници,	
интервюта,	 вестникарски	
публикации,	 свързани	 с	
неговия	 живот.	 Исках	 да	
разбера	какъв	човек	е	бил	
той,	какви	вълнения	са	из-
пълвали	 дните	 му.	 В	 тях	
се	 казва,	 че	 Пенчо	 Сла-
вейков	 напуска	 родината	
си	поради	чужди	кариерни	
интереси.	Знаете,	че	той	е	
бил	директор	на	Народния	
театър,	след	това	директор	
на	 Националната	 библи-

отека,	 където	 унизително	
са	го	карали	с	бастунчето	
да	 се	 качва	 до	 четвъртия	
етаж,	където	е	бил	кабине-
тът	 му.	 Но	 казвам	 с	 тъга,	
че	това	е	съдбата	на		бъл-
гарските	 интелектуалци.	
Няма	необруган	български	
интелектуалец	 и	 значима	
обществена	 личност.	 Ху-
дожествените	 качества	 на	
тази	 моя	 творба	 са	 изве-
дени	 до	 национално	 ниво	
и	 аз	 оставям	 на	 времето	
да	 остойности	 произведе-
нието	ми.
 - Какво беше усеща-
нето, след като завърши-
хте скулптурата на поета?
	 -	Радостен	съм,	че	на-
правих	 образа	 на	 Пенчо	
Славейков,	 което	 беше	
вълнуващо	 преживяване	
за	мен.	Наред	с	работата	
ми	 по	 Националния	 герб,	
който	 украсява	 Народно-
то	 събрание,	 Президент-
ството	 и	Министерски	 съ-
вет,	 наред	 с	 Вечния	 огън	
на	 Шипка,	 с	 паметника	
на	 българския	 Рокфелер	
Пенчо	Семов,	наред	с	па-
метника	 на	 Георги	 Сава	
Раковски	 пред	 училището	
в	 Делхи,	 Индия.	 Продъл-
жавам	да	работя	по	моята	
своеобразна	 патриотич-
на	 линия.	 Следващият	 ми	
проект	също	е	свързан	до	
голяма	 степен	 със	 симво-
лите	на	държавността.	
 - Какво представлява 
той?
	 -	 Засега	 ще	 го	 запа-
зя	 в	 тайна.	 Тази	 година	
ми	предстои	юбилейна	из-
ложба,	по	време	на	която	
ще	информирам	обществе-
ността	за	новия	си	проект,	
който	стартирам.	
 - Кога да очакваме 
новата Ви изложба?
	 -	На	7	декември	2019	г.

Аäриàí Нîвàкîв:  „Слàвейкîв е търсил кîсмîпîлитíите 
естетически фîрми, съзäàäеíи îт áълãàриíà, и ãи извежäà 
äî тàкîвà íивî, че äà íàкàрà Еврîпà äà кîлеíичи преä тях”

	 От	 вторник	 зала	
„Проф.	 Кънчо	 Цанев”,	 в	

която	е	експонирана	пред-
ставителната	 експозиция	

на	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев”,	 е	 с	 ново	
насочено	Led	 осветление.	
LED	 модулите	 са	 със	 съ-
ответната	 за	 осветяване	
на	 художествени	 обекти	
цветна	температура,	което	
е	 от	 голямо	 значение	 за	
правилното	съхранение	на	
творбите.	
	 Осветлението	 е	 ва-
жна	 част	 от	 интериорния	
дизайн	 и	 има	 пряко	 от-
ношение	 към	 визуалното	
представяне	 на	 експози-
цията	и	за	сетивността	на	
публиката.	 Мекотата	 на	
светодиодното	 осветление	
позволява	на	посетителите	
да	 се	 насладят	 на	 карти-
ните	 като	 улеснява	 въз-
приемането	 на	формите	 и	
цветовете.	Творбите	 биват	
защитени	 от	 вредната	 ул-

травиолетова	 светлина,	 а	
освен	това	се	намалява	и	
разхода	за	електроенергия	
на	 галерията	от	 3000	 вата	
само	 на	 320	 вата.	 Така	
представителната	експози-
ция	 придобива	 вид,	 съо-
бразен	 със	 съвременните	
музейни	стандарти.	Прият-
ната	 атмосфера	 и	 постиг-
натият	 зрителен	 комфорт,	
без	 неприятни	 отражения	
и	 заслепяване	 от	 лампи,	
допринасят	 за	 постигане	
на	 по-голяма	 естетическа	
наслада	 за	 посетителите	
на	 галерията.	Проектът	бе	
осъществен	 посредством	
частично	 финансиране	 от	
страна	на	Министерството	
на	 културата	 на	 Републи-
ка	 България	 и	 средства	
на	 Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев”.

Зàлà „Прîф. Къíчî Öàíев” íà ãàáрîвскàтà ãàлерия с LED îсветлеíие 
- зàщитàвà твîрáите и съзäàвà пî-äîáър зрителеí кîмфîрт
Представителната експозиция на ХГ "Христо Цокев" придобива вид, съобразен със съвременните музейни стандарти

меГлена златева

	 Приключиха	 снимките	
по	 проекта	 на	 Габровския	
драматичен	 театър	 „Ху-
морът	 -	 живото	 наслед-
ство“,	 който	 се	 реализира	
с	 финансовата	 подкрепа	
на	 Министерство	 на	 кул-
турата	 в	 рамките	 на	 Ко-
муникационната	 стратегия	
на	Република	България	за	
Европейския	съюз.
	 Проектът	 представя	
по	 нов,	 нестандартен	 на-
чин	 прочутите	 габровски	
шеги	 чрез	 средствата	 на	
съвременното	 театрално	
изкуство	 и	 холографска-
та	 техника.	 Партньори	 са	

три	 местни	 музея	 -	 ЕМО	
„Етър“,	 Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата	 и	 Интерактивен	
музей	на	индустрията,	кои-
то	се	превръщат	в	сценич-
ни	 площадки.	 Габровските	
актьори,		с	помощта	на	3D	
видео	 заснемане	 и	 чрез	
холограмна	 прожекция,	
ще	 се	 появяват	 изненад-
ващо	 в	 най-посещаваните	
часове	 на	 музеите	 и	 ще	
разиграват	 анекдоти	 пред	

посетителите.
	 Инсталацията	 ще	 бъде	
отворена	 в	 последната	
седмица	 на	 септември	 в	
ЕМО	 „Етър“.	 От	 1	 до	 6	
октомври	 	 ще	 бъде	 изло-
жена	 в	 Дома	 на	 хумора	
и	 сатирата,	 а	 от	 7	 до	 11	
октомври	 -	 в	 Интерактив-
ния	 музей	 на	 индустрията	
в	Габрово.	Любопитното	е,	
че		във	всеки	музей	ще	се	
представят	 различни	 га-
бровски	шеги,	а	холограм-
ните	инсталации	ще	бъдат	
достъпни	 за	 посетителите	
и	 след	 приключването	 на	
проекта.
	 Сценарист	и	режисьор	
на	видео	материала	е	Све-

тослав	 Славчев	 –	 актьор	
от	 ДТ	 „Рачо	 Стоянов“,	 а	
оператор	 е	 Емил	 Михов.	
Той	 подготвя	 монтажа	 на	
заснетите	 шеги	 и	 превръ-
щането	 им	 в	 холограми.	
Участват	 габровските	 ак-
тьори	 Илия	 Костадинов,	
Силвия	 Боева,	 Магдалена	
Славчева,	Живко	 Гущеров	
и	 тринайсетгодишният	 Ва-
лентин	 Петров,	 познат	 на	
публиката	 от	 постановка-
та	 „За	Първото	 българско	
царство:	 Отшелника“	 на	
режисьора	 Петринел	 Го-
чев.
	 Новият	 културен	 про-
дукт	 ще	 придаде	 ориги-
налност	 на	 музейните	

пространства,	ще	подсили	
тяхната	 идентичност	 и	 е	
подходящ	за	всякакъв	вид	
зрители.	Той	ще	допринесе	
за	развитието	на	 туристи-
ческия	 сектор	 в	 региона,	
а	основната	му	цел	е	пуб-
ликите	 в	 избраните	музеи	
да	се	докоснат	до	живото	
европейско	 културно	 на-
следство.	
	 Общата	 стойност	 на	
финансовата	 помощ,	 по-
лучена	 от	 Министерство	
на	културата,	е	12	570	лв.,	
а	 средствата	 за	 съфинан-
сиране	 на	 дейностите	 по	
проекта	 са	 осигурени	 от	
бюджета	на	Габровския	те-
атър.

Актьîри îт Гàáрîвския теàтър îживявàт музейíи прîстрàíствà чрез хîлîãрàмíи иíстàлàции


