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	 „По	 време	 на	 предиз-
борната	кампания	успяхме	
да	достигнем	до	почти	вся-
ко	населено	място	и	квар-
тал	в	Габрово	и	да	разго-
варяме	с	хората.	Те	поста-
виха	 пред	 нас	 справедли-
вите	 си	 искания	 и	 нужди	
и	 ние	 имаме	 амбицията	
да	 ги	 удовлетворим.”	Това	
заяви	 областният	 коорди-
натор	 на	 ГЕРБ	 -	 Габрово	
Цветомир	Михов.
	 Той	 подчерта,	 че	 като	
основни	 проблеми	 в	 га-
бровските	 села	 се	 очер-
тават	 водоснабдяването	 в	
част	 от	 селата	 и	 нуждата	
от	 повече	 асфалтови	 дей-
ности.	 В	 кварталите	 също	
е	характерен	проблемът	с	
компрометираната	 улична	
мрежа,	проблеми	с	транс-
порта,	водоснабдяването	и	
безстопанствените	кучета.
„Всички	 тези	 искания	 на	
хората	 са	 справедливи,	
всички	имат	право	на	по-
добри	 условия	 на	 живот,	

каквито	има	вече	в	центъ-
ра	на	града	и	в	не	малко	
квартали.	 Поставили	 сме	
си	 амбициозни	 цели	 да	
удовлетворим	 голяма	 част	
от	заявените	пред	нас	же-
лания	 и	 нуждите	 на	 хо-
рата	 и	 наред	 с	 това	 да	
не	 спираме	 работата	 по	
мащабни	 инфраструктурни	
проекти	 и	 решения,	 които	
променят	облика	на	нашия	
град	–	ново	улично	освет-
ление,	 по-добър	 градски	
транспорт,	 по-добър	 цен-
трален	 пазар,	 реконструк-
ция	 на	 парковете	 „Баж-
дар“	 и	 „Синкевица“	 и	 нов	
парк	 до	 новопостроената	
църква	в	кв.	Младост,	нова	
пътна	 връзка	 в	 центъра	
на	 града,	 благоустрояване	
в	 кварталите	 Трендафил,	
Младост,	Бичкиня	и	други,	
продължаване	на	крайреч-
ни	улици	и	обновяване	на	
спортните	 бази”,	 уточни	
Цветомир	Михов.
	 Той	 припомни,	 че	 Об-

щината,	 съвместно	 с	 ВиК	
и	 държавата,	 е	 успяла	 да	
водоснабди	 от	 габровския	
питеен	 язовир	 13	 села,	
разположени	 вляво	 на	
пътя	 по	 посока	 Севлиево,	
които	 вече	 нямат	 режим	
на	водата,	и	че	това	тряб-
ва	да	се	случи	и	с	всички	
села	вдясно	на	пътя	в	по-
сока	Севлиево	 -	Думници,	
Гайтани,	 Прахали,	 Мрахо-
ри,	 Гледаци,	 Пецевци,	 Ча-
веи,	 Златевци,	 Милковци,	
Лоза,	Петровци,	Армени	и	
Яворец.	
	 „Всички	 тези	 амбици-
озни	 цели	 -	 да	 продъл-
жи	 промяната	 на	 облика	
на	 Габрово	 и	 да	 се	 удо-
влетворят	 справедливите	
желания	 на	 жителите	 в	
кварталите	 и	 малките	 на-
селени	 места,	 изискват	
значим	 ресурс.	 Убедени	
сме,	 че	 хората	 разбират	
това.	Всеки	разумен	човек	
разбира,	 че	 публичният	
ресурс,	 който	 се	 ползва	

за	почистване,	благоустро-
яване,	 ремонтиране,	 из-
граждане,	 се	 формира	 от	
данъците	на	жителите	и	че	
когато	нуждите	надхвърлят	
възможностите	 на	 бюдже-
та,	 се	 налага	 промяна	 в	
тях.	
	 В	 тази	 връзка	 е	 и	
предложението	 за	 промя-
на	 в	 част	 от	 данъците.	
Вярвам,	 че	 габровци	 са	
разумни	и	че	биха	приели	
повишаване	 на	 данъка	 за	
масовите	жилища	между	5	
и	20	лева	за	година	срещу	
формирането	 на	 по-висок	
публичен	 бюджет,	 с	 кой-
то	да	бъдат	удовлетворени	
нуждите	на	повече	жители	
на	общината	в	кварталите	
и	 в	 селата,	 още	 повече	
предвид	ограничения	вече	
ресурс	 от	 външно	 финан-
сиране.	В	община	Габрово	
има	133	населени	места,	в	
някои	 от	 тях	 по	 3-4	 месе-
ца	 в	 годината	 няма	 вода.	
Ние	 трябва	 да	 покажем,	

че	 сме	 общество,	 че	 сме	
солидарни	 и	 отговорни,	 и	
да	 помогнем	 на	 хората	 в	
нужда,	 защото	 не	 бива	 в	
днешно	 време	 водата	 да	
бъде	лукс”,	каза	още	Цве-
томир	 Михов.	 Той	 изрази	
надежда,	 че	 хората	 мо-
гат	 да	 приемат,	 че	 пане-
лен	апартамент	във	втора	
зона,	 който	 е	 имал	 данък	
от	10,75	лв.,	ще	стане	16,49	
лв.,	този,	който	е	имал	да-
нък	8,49	лв.,	ще	бъде	13,02	
лв.,	а	тухлен	апартамент	в	
центъра,	първа	зона,	с	да-
нък	от	21,94	лв.,	ще	стане	
33,64	лв.	
	 „Ясни	 са	 опитите	 на	
опозицията	 и	 хора,	 които	
не	успяха	да	убедят	граж-
даните	 в	 идеите	 и	 вижда-
нията	си	за	развитието	на	
града,	 да	 се	 опитват	 сега	
да	 нагнетяват	 напрежение	
заради	предложената	про-
мяна	в	данък	сгради	и	за	
част	от	автомобилите.	

продължава на стр. 2

 Преди дни Иван Тодоров от Габрово спечели го-
лемия джакпот в „Тото 2 – 6 от 49“. Късметлията 
прибра страхотната сума от 4 283 951 лева. Иван е 
семеен и има един син, който живее далеч от Бълга-
рия. Мечтата на 105-ия тото милионер е синът му 
да се завърне в родината си, а това вече е съвсем 
възможно.

	 Новоизбраният	 кмет	
на	 Община	 Трявна	 Сил-
вия	Кръстева	 и	 кметът	 на	
кметство	 Плачковци	 Бо-
рислав	 Борисов	 встъпиха	
в	длъжност.	
	 Новоизбраният	 кмет	 и	
общинските	 съветници	 на	
община	 Трявна	 положиха	
клетва	на	тържествена	це-
ремония,	 водена	 от	 об-
ластния	 управител	 на	 об-
ласт	 Габрово	 г-жа	 Невена	
Петкова.

продължава на стр. 2

Дончо Зàхàриев връчи 
нà Силвия Кръñтевà 
злàтния меäàльон – 
ñимвол нà Трявнà

Öветомир Михов зà àмáициятà ГЕРБ äà уäовлетвори 
нужäите нà хорàтà и зà промянàтà в äàнък ñãрàäи

	 Габровският	 драмати-
чен	театър	спечели	награ-
дата	„Най-добра	постанов-
ка	 –	 изборът	 на	 студенти-
те“	за	спектакъла	„Истина-
та	 или	 се	 осмеляваш“	 на	
режисьора	Васил	Дуев	 от	
третото	 издание	 на	 Меж-
дународния	театрален	фес-
тивал	в	Прищина,	Косово.	
	 Форумът	се	проведе	от	
4	до	9	ноември,	а	габров-
ското	 участие	 беше	 в	 по-
следния	ден	на	фестивала	
и	 е	 по	 покана	 на	 органи-
заторите	от	театър	„Фарук	
Беголи“	към	колежа	„ААБ“.
	 Тази	 година	 ДТ	 „Рачо	
Стоянов“	 беше	 единстве-
ният	български	представи-

тел.	
	 Другите	 участници	
бяха	 театрални	 трупи	 от	
Хърватия,	Гърция,	Републи-
ка	 Северна	 Македония	 и	
Косово.	Журирането	беше	
разделено	на	три	комисии	
–	 „изборът	на	студентите“,	
„изборът	 на	 медиите“	 и	
професионално	 жури	 от	
актьори	 и	 режисьори	 от	
Хърватия,	 Босна	 и	 Херце-
говина,	Сърбия	и	Косово.	
	 Габровската	 трупа	 по-
лучи	 общо	 шест	 номина-
ции	 от	 трите	 комисии.	 От	
професионалното	 жури	 в	
категориите:	 „най-добър	
актьор“	 –	 за	Адриана	 Ди-
мова	 и	 за	 Ангел	 Калев;	

„режисура“	 –	 за	 Васил	
Дуев,	 и	 „най-добра	 поста-
новка“.	От	медийното	жури	
в	 категорията	 „най-добра	
постановка	 –	 изборът	 на	
медиите“	и	от	студентското	
жури	 в	 категорията	 „най-
добра	 постановка	 –	 избо-
рът	на	студентите“.	
	 Езиковата	 бариера	
не	 затрудни	 зрителите	 да	
разберат	 посланията	 на	
габровската	 постановка	 и	
да	вникнат	в	театралния	й	
език.	
	 В	 предишните	 две	 из-
дания	 на	 фестивала	 са	
участвали	Народен	 театър	
„Иван	 Вазов“	 със	 спекта-
къла	„Слугините“.	на стр. 8

Гàáровñкият теàтър ñ нàãрàäà от 
Межäунàроäния феñтивàл в Прищинà

17 ноември - Световен äен зà 
възпоменàние нà жертвите при 
пътнотрàнñпортни произшеñтвия
	 В	 инициативата	 ще	 се	
включат	служители	на	Об-
ластна	 дирекция	 на	 МВР	
–	 Габрово,	 сектор	 „Пътна	
полиция“	 при	 ОДМВР	 –	
Габрово	и	БЧК	–	Габрово.
	 На	17	ноември	от	11:30	
часа	във	връзка	с	преван-
тивните	кампании	на	отдел	
„Пътна	полиция“	при	Глав-
на	 дирекция	 „Национална	
полиция“	 за	 ограничава-

не	 на	 пътнотранспортния	
травматизъм	 в	 църквата	
„Успение	 на	 Пресвета	 Бо-
городица“	 ще	 бъде	 отслу-
жена	 панихида	 в	 памет	
на	 всички	 жертви	 от	 път-
нотранспортни	 произшест-
вия.

	 На	 11	 ноември	 около	
16:45	часа	на	пешеходната	
пътека	пред	хотел	„Плаза“	
на	 площад	 „Свобода“	 в	
Севлиево	 лек	 автомобил	
„Опел	Омега“	 с	 габровска	
регистрация,	 собственост	
и	 управляван	 от	 37-годи-
шен	жител	на	град	Севли-
ево,		е	блъснал	пресичаща	
62-годишна	 своя	 съграж-
данка.	 Това	 съобщиха	 от	

ОДМВР	-	Габрово.
	 След	 настъпилото	 път-
нотранспортно	 произшест-
вие	 водачът	 на	 автомоби-
ла	е	откарал	пострадалата	
в	ЦСМП	-	Севлиево,	къде-
то	е	била	установена	трав-
ма	 на	 тазобедрена	 става,	
без	опасност	за	живота.
	 Водачът	на	лекия	авто-
мобил	е	изпробван	за	упо-
треба	на	алкохол	с	техни-

ческо	 средство	 „Алкотест	
дрегер	 7410/0193“,	 което	 е	
отчело	0,09	промила	алко-
хол	в	издишания	въздух.
	 Извършен	 е	 оглед	 на	
местопроизшествието.	 В	
РУ	-	Севлиево	е	започнато	
досъдебно	 производство	
за	 престъпление	 по	 чл.	
343,	 ал.	 1,	 буква	 „б“,	 във	
вр.	с	чл.	342,	ал.	1	от	На-
казателния	кодекс.

„Опел Омеãà” помете женà нà пешехоäнà 
пътекà преä хотел „Плàзà” в Севлиево

Николинà Чàкърäъковà: „В 
пеñните, които изпълнявàм, 
е ñъáрàнà цялàтà люáов нà 
áàлкàнñкàтà äушà”      8
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ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, 
ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

(МЗ ОХ-999/05.11.2019 Г.)

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ОБЯВЯВА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ОфИЦЕР:

АдминистрАтор І степен 
в отделение „логистично осигурявАне” 
в ЩАбА нА ЦентрАлно военно окръжие

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 13.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно окрЪЖиЕ – гаБроВо, ул. „софроний 
Врачански” 1а
 Изисквания: 
 - ОКС „магистър” по специалност от професионално направление „Икономи-
ка” от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани;
 - да нямат друго гражданство.

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257.  
Справка: www.comd.bg

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн оБслуЖВащ 

цЕнТЪр гаБроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 12.12.2019 - 13.12.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	с.	Кметовци,	
с.	Съботковци,	с.	Цвятковци,	с.	Радешковци,	с.	Черневци,	с.	Трапезковци,	с.	Бо-
женци.	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни от 08:30  до 
09:00 ч. и от 16:15 до 16:30 ч. в	районите	на	с.	Брънеци,	с.	Донино,	с.	Балиновци,	
кв.	 Бойката,	ДАП	 Гаражи,	фирма	 „Глобус”,	фирма	 „Исстрой”,	 кв.	Стефановци,	 с.	
Харачери,	с.	Беломъжи,	фирма	„Инструмент”	ЕООД,	ул.	„Батак”,	ул.	„Василка	Бе-
нева”,	ул.	„Етрополе”,	ул.	„Минка	Стефанова”,	ул.	„Чая”,	ул.	„Съдружие”,	с.	Овощар-
ци,	с.	Орловци,	с.	Спасовци,	с.	Иванковци,	с.	Копчелии.

В периода 09.12.2019 - 10.12.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	с.	Кметовци,	
с.	Съботковци,	с.	Цвятковци,	с.	Радешковци,	с.	Черневци,	с.	Трапезковци,	с.	Бо-
женци.	Временни	смущения	в	електрозахранването	са	възможни от 08:30 до 09:00 
ч. и от 16:15 до 16:30 ч. в	районите	на	с.	Брънеци,	с.	Донино,	с.	Балиновци,	кв.	
Бойката,	ДАП	Гаражи,	фирма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой”,	кв.	Стефановци,	с.	Хара-
чери,	с.	Беломъжи,	фирма	„Инструмент”	ЕООД,	ул.	„Батак”,	ул.	„Василка	Бенева”,	
ул.	„Етрополе”,	ул.	„Минка	Стефанова”,	ул.	„Чая”,	ул.	„Съдружие”,	с.	Овощарци,	с.	
Орловци,	с.	Спасовци,	с.	Иванковци,	с.	Копчелии.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн оБслуЖВащ цЕнТЪр гаБроВо

и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 03.12.2019 г. от 09:30 до 10:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	
за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	кв.	Тлъчници,	ул.	„Роси-
ца”,	ул.	„Смели	хора”,	ул.	„Съзнание”,	ул.	„Поп	Харитон”,	ул.	„Капитан	дядо	Никола”,	ул.	„Искър”,	ул.	„Роза”,	ул.	
„Илия	Габровски”,	ул.	„Добри	Чинтулов”,	ул.	„Елин	Пелин”,	ул.	„Гърмидолов”,	ул.	„Прага”,	ул.	„Рила”,	ул.	„Родопи”,	
ул.	„Текстилец”,	ул.	„Тотьо	Иванов”,	ул.	„Тригьово	кладенче”,	ул.	„Изток”,	ул.	„Аврора”,	училище	„Ран	Босилек”,	
ЦДГ	„Слънце	2”,	кв.	Йонково,	кв.	Камъка,	кв.	Тлъчници,	кв.	Търсии,	ул.	„Александър	Керков”,	ул.	„Хан	Аспарух”,	
ул.	„Захари	Стоянов”,	ул.	„Кръгозор”,	ул.	„Любен	Каравелов”,	ул.	„Малуша”,	ул.	„Орловска”,	ул.	„Прогрес”,	ул.	
„Хан	Крум”,	ул.	„Черковна”,	Младежки	дом,	ул.	„Луна”,	ул.	„Роден	край”,	ул.	„Иван	Димов”	и	ул.	„Острец”,	фирма	
„Деметра“	 на	 бул.	 „Трети	март“.	 В	 районите	 кв.	 Беленци,	 кв.	 Кряковци,	 ул.	 „Илия	 Габровски”,	 ул.	 „Пройнов-
ска”,	ул.	„Искър”,	ул.	„Роза”,	с.	Стойковци,	бул.	„Столетов“	15,	фирма	„Детайл	Маш“,	„Мехатроника“	АД,	БКТП	
„Деметра“,	фирмите	„Деметра-Про“	ЕООД	и	„Тръбна	мебел	и	конструкции	09“,	с.	Ясени,	с	Жълтеш,	кв.	Горно	
Пройновци,	с.	Борики,	с.	Малини,	с.	Жълтеш,	с.	Източник,	с.	Драганчета,	с.	Торбалъжи,	местността	Градище,	
Телевизионната	кула	.

На 03.12.2019 г. от 09:30 до 10:30 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна,	кв.	Раданци,	
с.	Дончевци,	с.	Николаево,	местност	Сечен	камък.

На 29.11.2019 г. от 16:00 до 16:45 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	Иванили,	с.	
Парчевци,	с.	Бобевци,	с.	Бекрии,	с.	Седянковци,	с.	Ветрово,	с.	Бялково,	с.	Спанци,	с.	Сейковци,	с.	Козирог,	с.	
Влайчевци,	с.	Живково	и	с.	Здравковец,	с.	Шарани,	с.	Банковци,	с.	Гръблевци,	с.	Солари,	МТП	„ВЕЦ	Пеев”	в	
районите	на	Тончевци,	ТП	„Габро”,	ТП	БКС,	МТП	„Айви”,	ТП	„Петрол”,	ТП	„Канални	води”,	ТП	„Хлораторно”,	БКТП	
„Атланта	Импекс”	и	фирмите,	захранващи	се	от	тях:	тези,	намиращи	се	в	Северна	индустриална	зона	на	град	
Габрово	–	 „Дамар”,	 „Айви	Блажев”,	 „Габро”,	 „Димас”,	 „Боби	стил”,	 „Брама”,	 „Атланта	импекс”,	БКС,	 „Петрол”,	
„Аванс“,	 с.	 Кметчета,	 с.	 Костенковци,	 с.	 Карали,	 с.	 Велковци,	 с.	 Лесичарка,	 с.	Драгомани,	 с.	Стойчевци,	 с.	
Раховци,	с.	Мичковци,	с.	Узуни,	с.	Старилковци,	с.	Междене	и	Аероклуба	в	с.	Междене.	с.	Брънеци,	с.	Донино,	
с.	Балиновци,	кв.	Бойката,	ДАП	Гаражи,	фирма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой”,	кв.	Стефановци,	с.	Харачери,	с.	Бе-
ломъжи,	фирма	„Инструмент“	ЕООД,	ул.	„Батак“,	ул.	„Василка	Бенева“,	ул.	„Етрополе“,	ул.	„Минка	Стефанова“,	
ул.	„Чая“,	ул.	„Съдружие“,	с.	Овощарци,	с.	Орловци,	с.	Спасовци,	с.	Иванковци,	с.	Копчелии,	с.	Кметовци,	с.	
Съботковци,	с.	Цвятковци,	с.	Радешковци,	с.	Черневци,	с.	Трапезковци,	с.	Боженци.

На 29.11.2019 г. от 16:00 до 16:45 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Дряново,	с.	Бълга-
рени,	с.	Глушка,	с.	Долни	Драгойча,	с.	Малки	Българени,	с.	Радовци,	с.	Шушня,	с.	Пърша,	с.	Джуровци,	с.	Пет-
ковци,	с.	Игнатовци,	с.	Искра,	с.	Сяровци,	с.	Доча,	с.	Добрени,	с.	Царева	ливада,	с.	Долни	Върпища,	с.	Горни	
Върпища,	с.	Кукля,	с.	Върбановци,	с.	Русиновци,	с.	Гърня,	района	на	бившия	стопански	двор	в	град	Дряново,	
фирма	„Унитрафад”,	фирма	„	Хевея”	ЕООД.

На 28.11.2019 г. от 08:30 до 09:30 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	Иванили,	с.	
Парчевци,	с.	Бобевци,	с.	Бекрии,	с.	Седянковци,	с.	Ветрово,	с.	Бялково,	с.	Спанци,	с.	Сейковци,	с.	Козирог,	с.	
Влайчевци,	с.	Живково	и	с.	Здравковец,	с.	Шарани,	с.	Банковци,	с.	Гръблевци,	с.	Солари,	МТП	„ВЕЦ	Пеев”	в	
районите	на	Тончевци,	ТП	„Габро”,	ТП	БКС,	МТП	„Айви”,	ТП	„Петрол”,	ТП	„Канални	води”,	ТП	„Хлораторно”,	БКТП	
„Атланта	Импекс”	и	фирмите,	захранващи	се	от	тях:	тези,	намиращи	се	в	Северна	индустриална	зона	на	град	
Габрово	–	„Дамар”,	 „Айви	Блажев”,	 „Габро”,	 „Димас”,	 „Боби	стил”,	 „Брама”,	 „Атланта	Импекс”,	БКС,	„Петрол”,	
„Аванс“,	с.	Кметчета,	с.	Костенковци,	с.	Карали,	с.	Велковци,	с.	Лесичарка,	с.	Драгомани,	с.	Стойчевци,	с.	Ра-
ховци,	с.	Мичковци,	с.	Узуни,	с.	Старилковци,	с.	Междене	и	Аероклуба	в	с.	Междене,	с.	Брънеци,	с.	Донино,	
с.	Балиновци,	кв.	Бойката,	ДАП	Гаражи,	фирма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой“,	кв.	Стефановци,	с.	Харачери,	с.	Бе-
ломъжи,	фирма	„Инструмент“	ЕООД,	ул.	„Батак“,	ул.	„Василка	Бенева“,	ул.	„Етрополе“,	ул.	„Минка	Стефанова“,	
ул.	„Чая“,	ул.	„Съдружие“,	с.	Овощарци,	с.	Орловци,	с.	Спасовци,	с.	Иванковци,	с.	Копчелии,	с.	Кметовци,	с.	
Съботковци,	с.	Цвятковци,	с.	Радешковци,	с.	Черневци,	с.	Трапезковци,	с.	Боженци	кв.	Тлъчници,	ул.	„Росица”,	
ул.	„Смели	хора”,	ул.	„Съзнание”,	ул.	„Поп	Харитон”,	ул.	„Капитан	дядо	Никола”,	ул.	„Искър”,	ул.	„Роза”,	ул.	„Илия	
Габровски”,	ул.	„Добри	Чинтулов”,	ул.	„Елин	Пелин”,	ул.	„Гърмидолов”,	ул.	„Прага”,	ул.	„Рила”,	ул.	„Родопи”,	ул.	
„Текстилец”,	ул.	„Тотьо	Иванов”,	ул.	„Тригьово	кладенче”,	ул.	„Изток”,	ул.	„Аврора”,	училище	„Ран	Босилек”,	ЦДГ	
„Слънце	2”,	кв.	Йонково,	кв.	Камъка,	кв.	Тлъчници,	кв.	Търсии,	ул.	„Александър	Керков”,	ул.	„Хан	Аспарух”,	ул.	
„Захари	Стоянов”,	ул.	„Кръгозор”,	ул.	„Любен	Каравелов”,	ул.	„Малуша”,	ул.	„Орловска”,	ул.	„Прогрес”,	ул.	„Хан	
Крум”,	ул.	„Черковна”,	Младежки	дом,	ул.	„Луна”,	ул.	„Роден	край”,	ул.	„Иван	Димов”	и	ул.	„Острец”	фирма	„Де-
метра“	на	бул.	„Трети	март“.	В	районите	кв.	Беленци,	кв.	Кряковци,	ул.	„Илия	Габровски”,	ул.	„Пройновска”,	ул.	
„Искър”,	ул.	„Роза”,	с.	Стойковци,	бул.	„Столетов“	15,	фирма	„Детайл	Маш“,	„Мехатроника“	АД,	БКТП	„Деметра“,	
фирмите	„Деметра-Про“	ЕООД	и	„Тръбна	мебел	и	конструкции	09“,	с.	Ясени,	с.	Жълтеш,	кв.	Горно	Пройновци,	с.	
Борики,	с.	Малини,	с.	Жълтеш,	с.	Източник,	с.	Драганчета,	с.	Торбалъжи,	местността	Градище,	Телевизионната	
кула.

На 28.11.2019 г. от 08:30 до 09:30 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	,	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна,	кв.	Радан-
ци,	с.	Дончевци,	с	Николаево,	местност	Сечен	камък.

На 28.11.2019 г. от 08:30 до 09:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръжени-
ята за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Дряново, 
с. Българени, с. Глушка, с. Долни Драгойча, с. Малки Българени, с. Радовци, с. Шушня, с. Пърша, с. Джу-
ровци, с. Петковци, с. Игнатовци, с. Искра, с. Сяровци, с. Доча, с. Добрени, с. Царева ливада, с. Долни Вър-
пища, с. Горни Върпища, с. Кукля, с. Върбановци, с. Русиновци, с. Гърня, района на бившия стопански двор в 
град Дряново, фирма „Унитрафад”, фирма „ Хевея ” ООД.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите кли-
енти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

	 Окръжен	 съд	 -	 Габро-
во	 остави	 без	 уважение	
искането	на	Окръжна	про-
куратура	 -	 Габрово	 за	 от-
страняване	 на	 Ц.	 Н.	 от	
Габрово	 от	 заеманата	
от	 него	 длъжност	 главен	
специалист	 -	 горски	 ин-
спектор	 в	 РДГ	 -	 В.	 Тър-
ново.	 Той	 е	 обвиняем	 за	
поискан	 и	 приет	 подкуп	
от	 длъжностно	 лице.	 От	
началото	 на	 2015	 до	 17	
октомври	 2019	 г.	 на	 тери-
торията	на	община	Трявна,	
действайки	 при	 условията	
на	продължавано	престъп-
ление,	в	качеството	му	на	
длъжностно	 лице	 поискал	
и	 приел	 от	 представители	
на	 търговски	 дружества,	
занимаващи	 се	 с	 дърво-
добив,	парични	средства	в	
размер	на	1	100	лв.	Затова	
той	не	им	съставял	актове	
при	 констатиране	 на	 ад-
министративни	нарушения.	
Прокуратура	 постанови	
задържане	 на	 инспектора	

за	 срок	 от	 72	 часа.	 След	
разглеждане	 на	 делото	
Окръжен	съд	-	Габрово	не	
уважи	направеното	искане	
за	задържане	под	стража,	
като	 определи	 мярка	 за	
неотклонение	 парична	 га-
ранция	 в	 размер	 на	 1000	
лв.	Съдът	не	прие	твърде-
нието	 на	 прокуратурата,	
че	 служебното	 положение	
на	обвиняемия	ще	възпре-
пятства	 разследването.	
Той	заема	длъжност,	която	
е	 на	 най-ниското	 ниво	 в	
структурата	на	дирекцията,	
няма	 служители,	 които	 да	
са	 йерархично	 зависими	
от	него	и	на	които	той	би	
могъл	да	въздейства	в	ка-
чеството	си	на	техен	ръко-
водител.	 Длъжността,	 коя-
то	 заема	 обвиняемият,	 не	
му	позволява	неограничен	
достъп	 до	 документация	
и	 не	 е	 налице	 опасност	
да	 укрие,	 преправи	 или	
унищожи	уличаващи	го	до-
кументи.

продължава от стр. 1
Тяхната	 роля	 е	 лесна	 –	
лесно	 обещават	 безплат-
ни	 услуги	 като	 безплатни	
детски	градини,	например,	
защото	 знаят,	 че	 няма	 да	
им	 се	 наложи	 да	 търсят	
финансов	 ресурс	 да	 ре-
ализират	 обещанията	 си.	
Когато	хората	не	възлагат	
надежди	 на	 теб,	 е	 лес-
но	 да	 бъдеш	 популист	 и	
да	 обещаваш	 това,	 което	
знаеш,	че	хората	искат	да	
чуят.	Ние	не	сме	обещава-
ли	 безплатни	 детски	 гра-
дини	и	други	безплатни	ус-
луги,	 защото	 сме	 наясно,	
че	 средствата	 в	 бюджета	
не	 са	 достатъчни	 дори	 за	
задачи,	които	са	в	преките	
задължения	 на	 Общината,	
като	 повече	 контейнери	 в	
селата,	 по-често	 сметосъ-
биране,	 повече	 асфалто-
ви	 дейности	 в	 кварталите	
и	 селата,	 нови	 автобуси,	
уреден	 градски	 транспорт.	
Хората	 проявиха	 разум,	

когато	 избираха	 между	
програмите	 за	 развитие	
на	 Габровска	 община	 и	
между	 хората,	 които	 да	
реализират	това	развитие.	
Вярвам,	 че	 ще	 проявят	
разум	и	сега,	когато	ни	се	
налага	 да	 приемем	 и	 не-
обходимостта	 от	 промяна	
в	данъчната	тежест,	за	да	
продължи	 развитието	 на	
Габрово	със	същите	темпо-
ве”,	каза	Цветомир	Михов.
	 Той	 припомни,	 че	 да-
нъкът	 върху	 сградите	 не	
е	 променян	 от	 години	 и	
че	 двойно	 по-висок	 данък	
плащат	 например	 граж-
даните	 на	 Велико	 Търно-
во,	 Плевен,	 Русе,	 Сливен,	
дори	 и	 в	 по-малки	 градо-
ве	като	Севлиево	и	Троян	
при	 еднакви	 имоти.	 Ми-
хов	уточни	още,	че	дори	и	
с	 предложената	 промяна	
Община	 Габрово	ще	 оста-
не	 с	 данъчни	 ставки,	 по-
ниски	 от	 много	 по-малки	
градове	в	страната.

Öветомир Михов зà àмáициятà ГЕРБ 
äà уäовлетвори нужäите нà хорàтà 
и зà промянàтà в äàнък ñãрàäи

Горñкият инñпектор 
ñ поäкуп нямà äà ñе 
връщà в àреñтà, зàñеãà

Дончо Зàхàриев връчи нà Силвия 
Кръñтевà злàтния меäàльон ... 

продължава от стр. 1
Церемонията	 започна	 с	
химна	 на	 Република	 Бъл-
гария	и	химна	на	Европей-
ския	 съюз.	 Кметът	 на	 об-

щината	 Силвия	 Кръстева,	
кметът	 на	 Плачковци	 Бо-
рислав	 Борисов	 и	 члено-
вете	 на	 Общинския	 съвет	
подписаха	клетвени	листо-

ве	 и	 официално	 встъпиха	
в	 длъжност.	 Приветствие	
към	 тях	 отправи	 Невена	
Петкова.	Д о с е г а ш н и я т	
кмет	 на	 общината	 Дончо	
Захариев	връчи	на	Силвия	
Кръстева	 златния	 меда-
льон	–	символ	на	Трявна.
	 В	своето	първо	публич-
но	 обръщение	 кметът	 на	
общината	 Силвия	 Кръсте-
ва	 благодари	 за	 гласува-
ното	 й	 доверие	 и	 подчер-
та,	 че	ще	основна	цел	на	
нейните	 усилия	 ще	 бъде	
подобряване	 живота	 на	
хората	от	всички	населени	
места	в	общината.
	 Новоизбраният	Общин-
ски	 съвет	 проведе	 своето	
първо	заседание,	което	бе	
ръководено	 от	 д-р	Атанас	
Атанасов.	 Никой	 от	 пред-
ложените	двама	кандидати	
за	председател	на	Общин-
ския	 съвет	 не	 събра	 не-
обходимия	 брой	 гласове	
и	 така	 председател	 не	 бе	
избран.



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 14 ноември 2019 г., година XV, брой 45 (3258)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР

14 ч * Св. ап. Филип. Св. 
благоверни цар Управда-Юс-
тиниан (Тип. с. 118) (Рождест-
венски заговезни)
15 п Св. мчци Гурий, Самон 
и Авив (Начало на Рождест-
венския пост)
16 с * Свети апостол и еван-
гелист Матей (Тип. с. 120)

17 н U 9 неделя след не-
деля подир Въздвижение. 
Св. Григорий Неокесарийски, 
чудотворец. Гл. 5, утр. ев. 11, 
ап. Гал. 6:11-18 (с. 218), лит. 
ев. Лк 12:16-21
18 п Св. мчци Платон и Ро-
ман
19 в Св. прор. Авдий. Св. 
мчк Варлаам 
20 с Преп. Григорий Дека-
полит. Св. Прокъл, архиеп. 
Константинополски. Св. мчк 
Дасий Доростолски (Предпр. 
на Въведение Богородично) 
(Тип. с. 122)

	 На	20	ноември	от	14:30	
ч.	в	централното	фоайе	на	
Университетската	 библио-
тека	 „Св.	 Климент	 Охрид-
ски“	 в	София	ще	бъде	от-
крита	 изложбата	 „Зограф-
ската	 света	 обител	 –	 път	
през	вековете“.	Изложбата	
представя	факсимилета	на	
едни	от	най-ценните	ръко-
писи,	 намиращи	 се	 в	 Зо-
графската	 св.	 обител:	 Ев-
тимиев	 служебник;	 Грамо-
та	 на	 Стефан	 III,	 дарител	

на	 Зографския	 манастир;	
Четириевангелие	 от	 сре-
дата	 на	 XIV	 в.;	 Служебен	
миней	за	м.	септември	от	
средата	 на	 XVII	 в.	 (между	
1638	и	1642	 г.);	Радомиров	
псалтир	от	втора	половина	
на	XIII	в.	и	др.
	 Гостуващата	 изложба	
може	 да	 бъде	 разгледана	
до	25	ноември,	след	което	
копията	ще	бъдат	постоян-
ни	 експонати	 в	 музея	 на	
Зографския	манастир.

	 На	 9	 и	 10	 ноември	
българската	 църковна	 об-
щина	 „Св.	 Йоан	 Рилски“	
във	Виена	отбеляза	своята	
50-годишнина.	 На	 10	 май	
1969	 г.	 австрийската	 дър-
жава	 признава	 като	 юри-
дическо	 лице	 българска-
та	 православна	 църковна	
община	 във	 Виена,	 което	
става	в	съответствие	с	но-
воприетия	тогава	Закон	за	
православието	 в	 Австрия.	
Юбилея	 на	 българската	
общност	 в	 австрийска-
та	 столица	 уважи	 Негово	
Светейшество	Българският	
патриарх	и	Софийски	мит-
рополит	Неофит,	като	това	
беше	 първото	 посещение	
на	български	патриарх	във	
Виена.
	 Празничната	 литургия	
в	неделния	ден	беше	огла-

вена	 от	 Западно-	 и	Сред-
ноевропейския	митрополит	
Антоний	 в	 съслужение	 с	
Тивериополски	епископ	Ти-
хон,	 патриаршески	 вика-
рий,	 Белоградчишки	 епис-
коп	Поликарп,	викарий	на	
Софийския	 митрополит.	
Участие	 в	 богослужение-
то	взеха	също	архим.	Ата-
насий	 -	 протосингел	 на	
Западно-	 и	 Средноевро-
пейската	 митрополия,	 ар-
хим.	Пахомий	 -	 ректор	 на	
Софийската	 духовна	 се-
минария,	 йером.	 Мелетий	
-	 зам.-ректор	 на	 семина-
рията,	 ставроф.	 ик.	 Иван	
Петкин	 -	 предстоятел	 на	
българския	храм	„Св.	Йоан	
Рилски“	 във	 Виена,	 став-
роф.	ик.	Танчо	Янчев	-	ено-
рийски	 свещеник	 в	 храм	
„Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 в	

Будапеща,	 ик.	 Кирил	 По-
пов	 от	 столичния	 храм	
„Св.	 Неделя“,	 протодякон	
Иван	 Петков,	 дякон	 д-р	
Деян	 Коруноски,	 както	 и	
йером.	 проф.	 д-р	 Йохан	
Крамер,	 съмишленик	 на	
енорията	 и	 помощник	 в	
просветната	й	дейност.
	 В	 София	 се	 проведе	
Международна	 конферен-
ция	 на	 тема	 „Свидетел-
ство,	 служение	 и	 богослу-
жение	на	Църквата“.
	 На	12	ноември	в	сгра-
дата	 на	 Богословския	
факултет	 на	 Софийския	
университет	 „Св.	 Климент	
Охридски“,	в	зала	8,	беше	
открита	Международна	на-
учна	конференция	на	тема:	
„Свидетелство,	служение	и	
богослужение	 на	 Църква-
та“.	Тя	 продължи	 два	 дни.	

Събитието	 се	 провежда	
като	част	от	Светоклимен-
товите	дни	на	СУ	„Св.	Кли-
мент	Охридски“	 и	 част	 от	
проект	 по	 Фонд	 научни	
изследвания	 (№	 80-10-95	
/	 15.04.2019	 г.)	 „Свидетел-
ство,	 служение	 и	 богослу-
жение	на	Църквата“	на	ка-
тедра	 „Практическо	 бого-
словие“	 към	 Богословския	
факултет.
	 Конференцията	 е	 ор-
ганизирана	 около	 някол-
ко	 главни	 направления:	
„Духовно-просветно	 и	
милосърдно	 служение	 на	
Църквата	–	традиции	и	съ-
временни	 проблеми“;	 „Во-
енното	 свещенство	 –	 тра-
диции	и	съвремие“;	„Хрис-
тиянско	изкуство	и	свиде-
телство	 на	 православната	
вяра“.

Бълãàрñкият пàтриàрх Неофит увàжи 50-ãоäишния 
юáилей нà áълãàрñкàтà църковнà оáщинà във Виенà

	 Поставиха	 първия	 ку-
пол	 на	 Главния	 храм	 на	
руските	ВС	-	на	височина-
та	на	20-етажен	блок.
	 Куполът	 с	 обща	 маса	
от	34,5	т	беше	издигнат	на	
височина	от	42	м	с	помо-
щта	на	уникален	750-тонен	
кран.
	 Първият	 от	 шестте	 ку-
пола	 на	 Главния	 храм	 на	
руските	 Въоръжени	 сили	
беше	 поставен	 на	 строя-
щото	се	на	подмосковския	
парк	„Патриот“	здание.
	 Куполът	с	маса	от	34	т	
беше	 издигнат	 на	 височи-
ната	на	20-етажен	блок.
	 За	последните	няколко	
години	 в	 Русия	 не	 е	 из-
вършван	такъв	сложен	по-
дем,	 отбелязва	 ТВ	 „Звез-
да“.
	 „За	 Руската	 право-
славна	 църква,	 за	 Глав-
ния	 храм	 на	Въоръжените	
сили	 на	 Руската	 федера-
ция	 –	 Патриаршеския	 съ-
бор	 в	 чест	 на	 Възкресе-
ние	Христово,	това	е	най-
знаменателното	 събитие.	
Храмът	става	храм	тогава,	
когато	 започнат	 да	 изди-

гат	 купола.	 Това	 събитие	
отбелязва,	 че	обикновено-
то	 здание	 се	 превръща	 в	
истински	Божи	дом,	храм,	
където	хората	ще	отправят	
молитвите	 си.	 Над	 всички	
куполи	 се	 издигат	 право-
славни	 кръстове,	 хората	
виждат	от	километри	и	се	
кръстят,	 гледайки	 към	 тях	
и	 към	 купола	 на	 храма“,	
заяви	 настоятелят	 на	 хра-
ма	епископ	Стефан.
	 Основата	 на	 конструк-
цията	на	купола	е	създаде-
на	 по	 оригинален	 проект,	
а	вътрешната	носеща	кон-
струкция	 е	 изработена	 от	
високолегирана	стомана.
	 Състои	 се	 от	 32	 от-
делно	 изготвени	 метални	
детайла.
	 В	 близко	 време	 спе-
циалистите	 от	 Военно-
строителния	 комплекс	 на	
руското	 Министерство	 на	
отбраната	 ще	 монтират	
три	 идентични	 купола	 на	
храма,	още	един	на	камба-
нарията	и	един	в	централ-
ната	 част	 на	 храма	 –	 с	
маса	около	80	тона.
	 За	 издигането	 му	

устойчивостта	на	крана	ще	
бъде	 увеличена	 до	 1250	
тона.
	 Височината	 на	 самия	
храм	 от	 основите	 до	 кръ-
ста	ще	бъде	95	метра.	По	
размерите	си	той	отстъпва	
единствено	 пред	 Исаки-
евския	 събор	 (101,5	 м)	 и	

храма	 „Христос	 Спасител“	
(103	м).
	 Паралелно	 се	 работи	
по	художественото	му	оф-
ормление,	 над	 което	 се	
трудят	 най-добрите	 май-
стори	 в	 страната.	 Камба-
ната	 вече	 е	 излята,	 за-
вършена	 е	 и	 централната	

мозайка.
	 Откриването	 на	 Глав-
ния	 храм	 на	 руската	 ар-
мия	е	планирано	за	9	май	
2020	 г.	 –	 в	 чест	 на	 75-го-
дишнината	 от	 Победата	
във	 Великата	 отечествена	
война.	Храмът	се	строи	от	
дарения.

Поñтàвихà първия купол нà Глàвния хрàм нà 
руñките ВС - нà виñочинàтà нà 20-етàжен áлок

В Универñитетñкà áиáлиотекà ñе 
откривà изложáà „Зоãрàфñкàтà 
ñветà оáител - път през вековете”

	 В	 Софийската	 света	
митрополия	ще	се	проведе	
представяне	на	книгата	за	
незрящи	 „Иконите	разказ-
ват“,	предаде	репортер	на	
Агенция	 „Фокус“.	 Събити-
ето	 ще	 се	 състои	 с	 бла-
гословението	 на	 Негово	
Светейшество	 Българския	
патриарх	 Неофит.	 Пред-
ставянето	 ще	 бъде	 на	 14	
ноември	 от	 18.00	 часа	 в	
залата	 на	 Софийска	 мит-
рополия	 на	 ул.	 „Калоян“	
7.	Книгата	излиза	с	благо-
словението	 на	 Св.	 Синод	
на	БПЦ.	
	 „Иконите	разказват“	на	
брайлово	 писмо	 запозна-
ва	 незрящите	 хора	 с	 ос-
новните	християнски	праз-
ници,	 техния	 евангелски	
произход	и	значение,	как-

то	и	с	иконографското	им	
изобразяване.	 Уникално-
то	 издание	 дава	 възмож-
ност	на	слепите	да	добият	
представа	за	символиката	
на	 иконата	 и	 посланието,	
което	 тя	 носи	 чрез	 вари-
анти	 на	 икони	 от	 Рилския	
манастир,	специално	адап-
тирани	за	незрящи.
	 Разказът	 за	 праз-
ниците	 е	 записан	 и	 на	
аудиофайлове	 с	 гласа	 на	
църковния	 певец	 Никола	
Антонов.	
	 Изданието	 е	 съвмес-
тен	проект	на	Центъра	за	
образователни	 инициати-
ви	 „Двери“	 и	 Западно-	 и	
Средноевропейска	 епар-
хия	 на	 БПЦ.	То	 е	 част	 от	
мисията	на	Църквата	сред	
незрящите	хора.

В Софийñкàтà ñветà митрополия ще 
ñе провеäе преäñтàвяне нà книãàтà 
зà незрящи „Иконите рàзкàзвàт”

	 На	 14	 ноември	 църк-
вата	почита	и	св.	апостол	
Филип	 -	 един	 от	 дванаде-
сетте	апостола.	
	 Коледни	заговезни	или	
заговелки	се	нарича	денят	
преди	 Коледните	 пости	 -	
14	ноември.	Той	се	смята	и	
за	последния	ден,	в	който	
може	 да	 се	 блажи	 -	 т.	 е.	
ядат	 се	месо,	 яйца,	млеч-
ни	продукти.
	 По	 българска	 тради-
ция	 в	 нощта	 на	 Коледни	
заговезни	на	трапезата	се	
слага	пиле	с	кисело	зеле,	
тиквеник	 с	 повечко	 орехи	
и	 пълнени	 чушки	 с	 боб.	
Лъжицата,	с	която	стопан-
ката	е	сипвала	от	блажно-
то	ядене,	скрива	и	не	пипа	
чак	до	Коледа,	когато	пак	
се	хапва	блажно.	

	 Венчавките	 са	 забра-
нени	от	днес	до	Въведение	
Богородично	 и	 от	 Игнаж-
ден	до	Богоявление.	
	 Възможно	 е	 датата	 да	
съвпадне	 с	 дните	 от	 сед-
мицата,	в	които	се	спазва	
строг	пост	(сряда	и	петък)	
и	 заговезните	 се	 случват	
на	 друга	 (предходната)	
дата.
	 Според	библията,	след	
Христово	разпване	заедно	
със	 сестра	 Мириамна	 и	
апостол	 Вартоломей,	 Фи-
лип	тръгнал	да	проповядва	
христовото	 учение.	 Езич-
ниците	 от	 град	 Йерапол	
ги	 хванали	 и	 влачели	 из	
целия	 град.	 Били	 обвине-
ни	 в	 магьосничество,	 за	
което	 трябвало	 да	 умрат	
разпнати	на	кръст.	

14 ноември - Свети Филип. 
Зàпочвàт Колеäните поñти
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 - Едно от определе-
нията за църква е общ-
ност. Тоест група от хора, 
които имат нещо общо. 
Какво общо имат хората в 
църквата?
	 -	 Общото	 е	 Христос	
-	 нито	 повече,	 нито	 по-
малко.	Човешката	общност	
е	възможна	и	независимо	
от	 Христос,	 възможна	 е	
с	 нещо	 друго	 общо	 –	 но	
няма	да	е	църква.
 - От дефиницията – 
към неизчерпаемото 
многообразие на живота: 
какво става в българската 
църковна общност? Как 
изглежда тя?
	 -	 В	 църковната	 общ-
ност	 –	 за	 да	 е	 такава	 –	
няма	 юдеин	 и	 елин,	 или	
казано	с	други	думи	–	цър-
ковната	 общност	 в	 Бъл-
гария	 е	 част	 от	 тъканта	
на	 цялата	 Църква.	 Няма	
разлика	 между	 центъра	
на	 църковната	 общност	 в	
България	 и	 в	 Йордания,	
примерно	 –	 и	 на	 двете	
места	това	е	Христос.	Ние	
се	различаваме	от	другите	
по	 това	 как	 като	 бълга-
ри	можем	да	имаме	свое-
то	 самостойно	 църковно	
устройство.	 Затова,	 ако	
наричаме	 една	 църковна	
общност	 „българска”,	 тя	
ще	 изглежда	 като	 всичко	
българско	–	с	всичките	му	
хубави	и	лоши	страни.
 - Нормално ли е това, 
че църковната ни общност 
е фрагментирана и орга-
низирана около съвсем 
различни, понякога не-
съвместими идеи и пози-
ции; не само обществено-
политически и граждан-
ски, но и чисто църковни? 
Къде всъщност може да 
се открие онзи вътрешен 
интегритет, който прави 
от множеството общност; 

или още повече – „едно 
Тяло”, какъвто е евангел-
ският модел на Църква-
та?
	 -	Едновременно	разби-
рам	 и	 не	 разбирам	 фра-
гментацията.	 Разбирам	 я,	
защото	съм	част	от	нея,	и	
същевременно	не	я	разби-
рам,	защото	оправданията	
й	не	ми	звучат	убедително.	
Тя	 е	 нормалното	 отраже-
ние	на	способността	ни	да	
бъдем	 запленени.	 Можем	
да	 бъдем	 пленени	 от	 Бо-
жията	любов,	а	можем	да	
бъдем	пленени	и	от	своите	
лични	или	обществени	ма-
нии.
	 Колкото	 е	 по-високо	
Господарят	ни,	толкова	по-
свободни	 се	 оказва,	 че	
сме	 и	 обратно	 –	 колко-
то	е	по-земен,	по-плътски,	
по-злободневен,	 толкова	
по-несвободни	 се	 оказ-
ваме.	 Несвободата	 ни	 се	
изразява	 в	 безсилието	 да	
разпознаем	вътрешния	ин-
тегритет	 като	 императив.	
Несвободният	не	може	да	
прощава,	а	без	способнос-
тта	 да	 се	 прощава	 всяко	
усилие	 в	 търсене	 на	 ин-
тегритета	 бива	 обречено	
на	робско	 усукване	около	
собствените	вериги.
 - Християнската вяра 
ни говори, че пътят на 
спасението минава през 
другия; че без другия не 
може да съществува този 
толкова важен „Аз”. Защо 
тогава именно в църквата 
има толкова много натру-
пана нетърпимост, меж-
дуличностни вражди и аг-
ресия? Защо църковните 
вярващи са пословични с 
неспособността си да до-
пуснат, да понесат изоб-
що другостта, инакомис-
лието? Да не говорим – да 
ги разберат, да ги прием-
ат или да им отвърнат с 
любов.
	 -	 Не	 съм	 чувал	 любо-

вта	 да	 е	 лесно	 усилие,	
освен	 при	 децата.	 Деца-
та	 обичат	 и	 се	 доверя-
ват	 по	 дефиниция.	 При	
възрастните	 любовта	 към	
Бога	 и	 човека	 е	 въпрос	
на	 упражнение	 (на	 гръцки	
упражнението	 се	 нарича	
аскеза).	 Въпросът	 ти	 за	
нетърпимостта,	 междулич-
ностните	вражди	и	агреси-
ята	 е	 логичен	 дотолкова,	
доколкото	 всичко	 това	 е	
последица	 от	 липсата	 на	
упражнения,	от	липсата	на	
мотив,	от	липсата	на	Хрис-
тос	като	смисъл	на	всичко	
и	всеки.
 - В наше време е раз-
пространен един защитен 
механизъм, според който 
църковните хора се „спа-
сяват” от нецърковните 
хора и явления, като се 
крият. Как се отнасяш 
към това. Каква изобщо е 
задачата на човека в све-
та – да се скрие добре ли? 
Или да се открие за дру-
гите? И по какъв начин?

	 -	Тези	 „църковни	хора”	
обикновено	 са	 неофити,	
израснали	 и	 осъзнали	 се	
като	 християни	 в	 големия	
град	–	в	естествената	сре-
да	на	безличното	общува-
не	 на	 маските.	 В	 малки-
те	 градове	 и	 села	 просто	
няма	 място	 за	 подобна	
„броня	на	душата”.
 - Влезли в църквата 
в зряла възраст, хората 
често видимо започват да 
изменят целия си начин 
на живот, интереси, за-
нимания, приятели. Това 
нерядко се отразява и 
на външния вид – което 
сигурно е нормално; ня-
каква своеобразна ини-
циация. Но доколко всъщ-
ност е нормално? Говоре-
нето на несвойствен, из-
куствен език, промяната 
на облеклото, маниерите, 
темперамента, въобще 
нахлузването на някакъв 
външен, типов, „църков-
но-благочестив” образ, в 
който понякога не можеш 

да познаеш човека – как-
во е това? Има ли нещо 
общо с истинското сми-
рение и благочестие или 
е някаква патерица, зад 
която крием несигурност 
и други проблеми?
	 -	 Нормално	 е,	 когато	
човек	 преосмисля	 житей-
ските	си	пътища,	да	преос-
мисли	и	интересите,	зани-
манията,	 средата	 си.	Това	
е	естествен	процес,	който	
е	интензивен,	но	понякога	
трудно	 контролируем	 без	
помощта	на	миналите	вече	
по	този	път.	В	обществата	
с	 култура	 на	 преданието	
няма	 място	 за	 подобни	
катаклизми,	 защото	 из-
граждането	 на	 християн-
ската	 идентичност	 съпът-
ства	 човека	 от	 самото	
му	 раждане.	 В	 общество,	
в	 което	 хората	 откриват	
християнството	„случайно”,	
въпросът	 за	 идентичност-
та	 понякога	 се	 решава	 с	
настойчива,	 дори	 натрап-
чива	промяна	–	болезнено	
зависима	 от	 оценката	 и	
присъдата	на	другите.
 - Много е смущаващо, 
когато с тази „патерица” 
такива хора са готови да 
удрят тези, които не им 
пасват. Въобще, как гле-
даш на това самоусещане 
за правилност и правед-
ност в църквата?
	 -	 Фарисеите	 във	 вре-
мето	 на	 Христос	 са	 били	
агресивни	 именно	 заради	
своето	 „самоусещане	 за	
правилност	и	праведност”.	
Това	е	диагноза	и	тя	няма	
нищо	общо	нито	с	Църква-
та,	нито	с	благочестието.
 - Какво мислиш за 
в з а и м о о т н о ш е н и я т а 
на миряни и клирици в 
българската църква, от-
несени към един модел, 
основан на евангелските 
принципи? Има ли всъщ-
ност модел?
	 -	 Не	 деля	 хората	 на	
миряни	 и	 клирици,	 а	 на	
свестни	и	по-малко	свест-
ни.	 С	 едните	 се	 общува	
лесно,	с	другите	–	трудно.	
Там,	където	има	човещина,	
отношенията	 са	 автентич-
ни	 и	 нормални.	 Там,	 къ-
дето	 човещината	 липсва,	
нищо	 не	 може	 да	 я	 ком-
пенсира.	
	 Затова	 харесвам	 един	
израз	на	дякон	Андрей	Ку-

раев:	 „Прежде	 обожится,	
надо	очеловечится”.
 - Защо се получава 
така, че независимо как-
во казваме, ние не зву-
чим убедително за хората 
извън църквата? Имам 
предвид, че голяма част 
от църковните понятия 
и идеи остават само ре-
торични факти – факти, 
които непрекъснато се 
самоопровергават в цър-
ковната казуистика.
	 -	Ами	не	знам,	сигурно	
е	въпрос	на	девалвация	на	
понятията.	 В	 наше	 време	
има	много	думи,	 които	не	
казват	 нищо	 и	 затова	 се	
уморяваме	 да	 ги	 слушаме	
–	те	нито	хранят,	нито	за-
сищат.	И	все	пак,	въпреки	
интелектуалната	 умора	 от	
говора,	 хората,	 струва	 ми	
се,	 са	 жадни	 да	 слушат	
със	сърцата	си	и	в	това	е	
големият	 шанс	 за	 Еванге-
лието.
 - В днешната инфор-
мационна епоха е много 
лесно да повториш сто 
пъти една лъжа и тя да 
стане истина. Много лес-
но е също така да кажеш 
една истина и да я чуят 
много хора. Църквата 
като институция, в лицето 
на своите – да ги наре-
чем – официални пред-
ставители в обществото, 
упорито не реагира на 
тези нови реалности. Или 
по-скоро реагира пани-
чески – със страх и от-
вращение от медиите, с 
нежелание за каквато и 
да е откритост, диалог, 
проповедническа мисия. 
Как мислиш, действител-
но ли тук става въпрос за 
това да не се профанират 
църковните идеи или е 
друго?
	 -	 Медийната	 идентич-
ност	 е	 единствената	 фор-
ма	 на	 идентичност	 в	 об-
ществото	 на	 безличното	
общуване.	 Независимо	
дали	ни	харесва	или	не	–	
тя	 понякога	 е	 единствено	
валидната	 или	 единстве-
но	 възможната.	 Църквата	
не	 говори	 чрез	 медиите	
първо,	 защото	 е	 създа-
дена,	 за	 да	 говори	 „лице	
в	 лице”,	 и	 второ,	 защото	
не	отчита	важността	им	в	
безличния	 свят.	 За	 да	 го	
прави,	 първо	 би	 трябвало	

да	 признае	 обществената	
фрагментация	 за	 своя	 из-
ходна	база.
	 А	тя	отказва	да	приеме	
този	 факт.	 В	 официалните	
църковни	 документи	 наро-
дът	 винаги	 е	 „православ-
ният	 български	 народ”,	
войската	 винаги	 е	 „хрис-
толюбивото	 войнство”	 и	 т.	
н.	Обществената	фрагмен-
тация	 обаче	 е	 факт.	 Не-
отчитането	 на	 този	 факт	
води	 до	 подценяване	 на	
медиите	и	третирането	им	
като	 излишен	 и	 понякога	
досаден	дразнител.
 - Има ли нещо, което 
според теб може и тряб-
ва да се направи, за да 
намерим като църков-
ни хора опорна точка за 
здрави и пълноценни от-
ношения – помежду си и 
с хората извън църквата? 
Този въпрос, разбира се, 
минава през отделната 
личност; или по-скоро 
отговорът, може би. Но 
все пак, ако ние сме общ-
ност, откъдето и започ-
нахме разговора, това в 
някакъв смисъл ни прави 
социален субект. На как-
ви принципи трябва да е 
подчинено поведението 
на този социален субект 
спрямо другите такива 
субекти? Какви водещи 
характеристики трябва да 
има той и ако ги няма – 
как да ги придобива?
	 -	 Всеки	 „социален	 су-
бект”	 се	 обективира	 чрез	
своята	 идентичност,	 която	
понякога	 е	 само	 унифор-
ма.	 Когато	 идентичността	
замени	 униформата,	 или	
по-скоро,	 когато	 изпълни	
униформата	 с	 автентично-
то	й	съдържание,	тогава	и	
отношенията	 са	 здрави	 и	
пълноценни.
 - Какво е най-важно-
то, според теб, за да на-
мери човек в църквата 
пътя към другия?
	 -	 Не	 съм	 срещал	 по-
смислен	 отговор	 от	 този	
на	Авва	Доротей	 –	 когато	
човек	 върви	 към	 Христос,	
тогава	 той	 се	 движи	 по	
радиуса	–	от	периферията	
към	 центъра.	 И	 колкото	
по-близо	е	до	Центъра,	до	
Христос,	толкова	по-близо	
е	 до	 другите	 радиуси	 и	 в	
този	 смисъл	 –	 до	 другите	
хора.

Не ñъм чувàл люáовтà äà е леñно уñилие, оñвен при äецàтà
Децата обичат и се доверяват по дефиниция. При възрастните любовта към Бога и човека е въпрос на упражнение (на гръцки се нарича аскеза)
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Д-р Мариян Стоядинов, заместник-декан на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет:

	 В	 дванайсет	 кратки,	
забавни	 и	 информативни	
глави	 големият	 учен	 Ри-
чард	 Докинс	 описва	 как	
животът	 се	 е	 развил	 без	
създател.
	 Вярата	 в	 безброй	 бо-
гове	 е	 съпътствала	 чове-
чеството	през	хилядолети-
ята.	Тази	вяра	се	предава	
с	 лекота	 от	 родителите,	
държавата	 и	 обществото	
на	 децата,	 които	 са	 без-
защитни	 пред	 внушение-
то,	 че	 конкретният	 бог	 на	
мястото,	 на	 което	 са	 се	
родили,	 съществува	 и	 е	
истинският.
	 В	 „След	 Бог”	 Ричард	
Докинс	(ИК	„Сиела”),	най-
известният	 хуманист	 на	
планетата,	 обаче	 разбива	
мита,	 че	 вярата	 в	 кой	 да	
е	 от	 боговете	 е	 нужна.	
И	показва	колко	смислен,	
достоен	 и	 морален	 може	
да	е	животът	след	Бог.
	 Големите	 въпроси	 на-
мират	 своя	 отговор	 не	 в	
религията,	а	в	науката.
	 Той	 застава	 открито	
срещу	 твърдения,	 които	
векове	 наред	 са	 приема-
ни	без	замисляне	или	под	
принудата	на	силата.	Вяр-
вате	ли	в	Бог?	В	кой	точ-

но?	Библията	наистина	ли	
е	 добрата	 книга?	 Вярата	
прави	 ли	 хората	 по-добри	
един	към	друг?
	 Вглеждайки	 се	 отбли-
зо	 във	 фактите,	 а	 не	 във	
фантазиите,	„След	Бог”	учи	
да	 мислим	 самостоятелно	
по	 най-важните	 теми	 на	
нашето	време.
	 „Нищо	не	доказва	ево-
люцията	 по-добре	 от	 оце-
ляването	 на	 религиозна-
та	 вяра.	 Вярата	 нагледно	
демонстрира,	 че	 човекът	
продължава	да	е	страхли-
во,	недоразвито	същество,	
което	се	ужасява	от	смър-
тта	и	мрака.”
	 Кристофър	Хичънс,	 ав-
тор	на	„Бог	не	е	велик”.

Биáлиятà нàиñтинà ли е нàй-äоáрàтà 
книãà, питà Ричàрä Докинñ в “Слеä Боã”

	 „Църквата	 „Св.	 Архан-
гел	 Михаил“	 е	 символ	 на	
непокорството	 на	 българ-
ския	 дух	 и	 несломимата	
българска	вяра“,	каза	пре-
зидентът	 Румен	 Радев	 по	
случай	 храмовия	 празник	
на	църквата	„Св.	Архангел	
Михаил“	в	харманлийското	
село	Славяново.
	 Държавният	 глава	 до-
пълни,	 че	 в	 най-мракобе-
сните	времена	на	робство	
славяновци	 са	 решили	 да	
изградят	своя	храм	на	вя-
рата	–	 голям	като	техните	
мечти	и	устойчив	като	тях-
ната	вяра.

	 По	 думите	 на	 прези-
дента,	преди	170	г.	изграж-
дането	 на	 толкова	 голям	
храм	е	било	недопустимо,	
затова	 е	 разрушаван	 до	
основи	 и	 съграждан	 но-
щем,	 докато	 с	 много	 упо-
ритост,	 борбеност	 и	 сто-
ицизъм	 точно	 на	Арханге-
ловден	е	бил	завършен.
	 Президентът	 поздрави	
Старозагорския	 митропо-
лит	 Киприан,	 Българската	
православна	църква	и	жи-
телите	на	село	Славяново	
за	упоритостта	и	усилието,	
с	 които	 работят	 да	 бъде	
реставриран	 този	 памет-

ник	 на	 българщината,	 за	
да	може	още	много	поко-
ления	 да	 бъдат	 духовно	
обединявани	 около	 него.	
„Нека	 не	 забравяме,	 че	
нашата	нация	е	възкръсва-
ла	и	след	най-тъмното	роб-
ство,	 но	 винаги	 процесът	
на	възраждане	е	започвал	
от	 вярата.	 Да	 следваме	
примера	 на	 предците	 ни	
–	да	пазим	вярата	си,	бъл-
гарщината	 и	 да	 следваме	
техния	пример	за	достойн-
ство	и	единение“,	призова	
Румен	 Радев.	 Държавният	
глава	дари	на	храма	икона	
на	Св.	Архангел	Михаил.

Румен Рàäев: “Öърквàтà в Слàвяново е ñимвол 
нà неñломимàтà вярà нà áълãàрñкия äух”
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- Вие сте отскоро 
председател на „Подкре-
па“, нали?

-		Да,	избраха	ме	през	
юни	 на	 редовна	 отчетно-	
изборна	 конференция.	Ко-
легите	 видяха	в	мен	енту-
сиазъм,	 борбеност,	 не	 се	
отказвам	 лесно	 от	 казу-
сите.	Имам	известен	 опит	
в	 синдикализма,	 доста	
време	бях	председател	на	
синдикалната	 организация	
на	 „Подкрепа“	 в	 Община-
та.

Годината	 2019	 е	 годи-
на	 на	 изборите.	 Проведе		
се	 X-ят	 юбилеен	 конгрес	
на	Конфедерация	на	труда	
„Подкрепа“,	 който	 съвпад-
на	 с	 30-годишнината	 от	
създаването	на	синдиката.		
В	 него	 взеха	 участие	 600	
делегати	 от	 цялата	 стра-
на.	 Досегашният	 екип	 на	
ръководството	на	КТ	„Под-
крепа“	 беше	 избран	 от	
делегатите	 за	 следващия	
мандатен	период.	

На	 16	 октомври	 се	
проведе	 отчетно-изборна	
конференция	на	Регионал-
ния	 синдикат	 „Образова-
ние“	към	КТ	„Подкрепа“,	на	
която	Пенка	Пенева		беше	
преизбрана	 за	 председа-
тел	на	РД	„Образование.“

- Какви инициативи 

реализира КТ „Подкрепа“ 
в които вие участвате?

-	 В	момента	 събираме	
подписка	за	участие	в	на-
ционалната	 кампания	 на	
работеща	 България	 „Заед-
но	 да	 защитим	 труда	 си“.	
Инициативата	е	съвместна	
с	КНСБ.		

	 Искаме	 значително	
увеличаване	 на	 заплаща-
нето	на	нощния	труд	и	за	
време	 на	 разположение	
като	функция	от	минимал-
ната	 работна	 заплата	 за	
страната.	 Освен	 това	 на-
стояваме	за	въвеждане	на	
сумарно	 изчисляване	 на	
работното	 време	 само	 за	
производства	 с	 непрекъс-
ваем	 технологичен	 режим	
на	работа.	А	също	така	за	
гарантиране	на	реално	от-
читане	и	заплащане	на	по-
ложения	 извънреден	 труд	
при	сумирано	изчисляване	
на	работното	време	и	уве-
личаване	 на	 заплащане-
то	 му	 на	 75%	 (в	 почивни	
дни)	и	100%	(на	официални	
празници).

В	подписката	могат	да	
участват	 не	 само	 синди-
кални	 членове,	 а	 всеки,	
който	пожелае.

- Участвате ли в про-
екти и програми, насоче-
ни към нуждаещите се?

-	 Да,	 за	 поредна	 го-
дина	 работим	 по	 проект	
„Хоризонти“,	 който	 ще	
стартира	през	2020	година.	
Участието	 ни	 е	 съвместно	
с	дирекция	 „Бюро	по	 тру-
да“	-	Габрово.	

През	 2020	 година	 ще	
бъдат	 обучени	 две	 групи	
безработни	 като	 охрани-
тели	 и	 готвачи.	 За	 целта	
вече	 са	 осигурени	 препо-
даватели	 и	 бази	 за	 прак-

тика.	В	момента	подготвя-
ме	документацията.

Целта	 на	 проекта	
е	 повишаване	 на	 конку-
рентоспособността	 и	 по-
добряване	 на	 достъпа	 до	
пазара	 на	 труда	 на	 не-
равнопоставените	 групи	
чрез	 осъществяването	 на	
комплексни	 обучения	 по	
ключови	компетентности	и	
професионално	обучение.

Основните	 целеви	 гру-

пи,	 към	 които	 е	 насочен	
проектът,	са:	продължител-
но	 безработни	 лица;	 без-
работни	 без	 или	 с	 нетър-
сена	 на	 пазара	 на	 труда	
професионална	 квалифи-
кация;	 безработни	 младе-
жи	 до	 29	 години.	 А	 също	
така	безработни	над	50-го-
дишна	 възраст;	 безработ-
ни	 с	 трайни	 увреждания,	
неактивни	 лица,	 желаещи	
да	работят.	

Участвам	 в	 комисия	
към	Бюрото	на	труда,	коя-
то	 разглежда	 проекти,	 с	
които	безработни	могат	да	
стартират	 малък	 бизнес.	
Парите,	които	им	се	пола-
гат	ежемесечно,	ги	получа-
ват	наведнъж	и	така	могат	
да	 започнат	 свой	 бизнес,	
макар	и	малък.

- Доволни ли са хора-
та от тези курсове, нами-
рат ли си после работа?

-		Да,	доволни	са.	Едно	
изследване	 сочи,	 че	 по-
лезността	на	програмите	и	
мерките	 са	оценени	висо-
ко	 от	 участниците.	 Близо	
трима	 от	 пет	 изследва-
ни	 лица	 от	 участващите	
в	 програмите	 и	 мерките	
за	 заетост	 и	 обучение	 са	
се	реализирали	дългосроч-
но	 на	 пазара	 на	 труда	
чрез	повторна	заетост	или	
чрез	 започване	 на	 собст-
вен	бизнес.	Колкото	по-ви-
соко	 е	 образованието	 на	
лицата,	 толкова	 по-лесно	
впоследствие	 те	 се	 реа-
лизират.	Нетният	ефект	на	
хората	с	основно	и	средно	
образование	 е	 най-голям,	
така	 че	 в	 бъдеще	 актив-

ните	 политики	 трябва	 да	
продължат	да	се	насочват	
именно	 към	 тези	 групи,		
тъй	 като	 това	 значително	
увеличава	 шанса	 им	 за	
намиране	на	работа.

- Какво друго правите 
за вашите членове?

-	За	членовете	на	син-
дикат	 „Подкрепа“	 беше	
осигурен	 безплатен	 про-
филактичен	преглед	на	ос-
теопороза	 в	 сградата	 на	
СРС	 -	 Габрово.	 Премина-
лите	през	прегледа	члено-
ве	на	синдиката	са	повече	
от	 200.	 Такива	 прегледи	
бяха	 осигурени	 в	 Трявна	
и	 Севлиево.	 Хората	 бяха	
много	 доволни,	 защото	
ранното	 откриване	 на	 ос-
теопорозата	 дава	 по-голе-
ми	шансове	за	лечение.

- Има ли работода-
тели, които отказват да 
работят със синдикатите, 
забраняват учредяване на 
синдикални организации 
в предприятията?

-	 Да,	 все	 още	 се	 сре-
щат.	Наскоро	ми	разказа-
ха	 за	 една	шивашка	фир-
ма	 в	 Габрово.	 Две	 наши	
секции	 в	 други	 предприя-
тия	се	разпаднаха	поради	
липсата	 на	 желание	 на	
работодателя	 да	 прегова-
ря	 и	 договаря	 с	 тях	 за	
колективен	 трудов	 дого-
вор.	 Направихме	 всичко	
възможно,	 изпратихме	 ня-
колко	 писмени	 покани	 на	
работодателите	 за	 прего-
вори,	но	те	дори	не	ни	от-
говориха.	Няма	какво	дру-
го	да	направим,	не	можем	
да	 ходим	 да	 се	 караме	 с	

тях	 или	 да	 действаме	 по	
друг	 начин.	 Работниците	
се	разочароваха	и	секции-
те	се	разпаднаха.

Но	 затова	 пък	 през	
тази	 година	 бяха	 създа-
дени	 две	 нови	 секции	 в	
Агенция	 по	 вписванията	
и	 Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов“.		

- От какво най-често 
се оплакват работниците, 
нарушават ли се техните 
трудови права?

-	 Като	 председател	 на	
СРС	на	КТ	„Подкрепа“	ос-
ъзнавам	 колко	 отговорна	
е	позицията	и	работата	ми	
по	 отношение	 на	 това	 да	
се	защитават		служителите	
и	 работниците	 при	 нару-
шаване	 на	 техните	 пра-
ва.	 А	 нашите	 синдикални	
членове	 не	 са	 малко	 -	 в	
областта	са	1200.	

Най-често	 синдикални-
те	 членове	 се	 оплакват	
от	 неспазени	 договоре-
ности	 по	 отношение	 на	
труд	 и	 почивка,	 от	 ниско	
заплащане	 на	 квалифици-
ран	 труд.	 А	 също	 липса	
на	 социални	 придобивки,	
защита	 от	 уволнение	 или	
съкращение,	 създадени	
конфликти	на	основата	на	
синдикална	дейност.

Правим	 всичко	 въз-
можно	 да	 помогнем.	 При	
нас	 се	 осъществяват	 без-
платни	 юридически	 кон-
султации	 за	 членове	 на	
синдиката.	 СРС	 на	 КТ	
„Подкрепа“	 има	 юрист,	
който	 ги	 консултира	 по	
възникнали	 трудово-прав-
ни	казуси.

Орãàнизирàме оáучение нà áезрàáотни по проект „Õоризонти”
Даниела Йорданова, председател на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“:

 ЖенИна денЧева

 За инициативите на кт „подкрепа“ за защита 
правата на работниците и служителите, за проек-
тите, които синдикатът реализира, за оказваната 
юридическа помощ на синдикалните членове разказ-
ва новият председател на синдикалния регионален 
съюз на кт „подкрепа“ даниела Йорданова.

	 Габрово	е	един	от	гра-
довете	в	България,	където	
през	 учебната	 2019/2020	
година	 ще	 стартира	 пи-
лотното	 изпълнение	 на	
две	национални	програми	
за	 превенция	 употребата	
на	 психоактивни	 веще-
ства.	 Общинският	 съвет	
по	 наркотични	 вещества	
и	 Превантивно-инфор-
мационният	 център	 към	
Община	 Габрово	ще	 реа-
лизират	програмите	в	ОУ	
„Неофит	 Рилски“	 и	 ПГТ	
„Пенчо	Семов“,	като	ръко-
водствата	 на	 училищата	
са	оказали	пълна	подкре-
па	 за	 осъществяването	
им.
	 В	 ОУ	 „Неофит	 Рил-
ски“	 ще	 бъде	 въведена	
превантивна	 програма	
„Кодово	име	„Живот“,	на-
сочена	 към	 ученици	 от	 5	
до	7	клас,	а	в	ПГТ	 „Пен-
чо	Семов“	 –	превантивна	

програма	 „Връстници	 за	
избор	и	живот“,	обхваща-
ща	 учениците	 от	 8	 до	 11	
клас.
	 И	 двете	 национални	
програми	са	разработени	
от	екипи	на	Националния	
център	 по	 наркомании,	
съвместно	 със	 специали-
сти	 от	 превантивно-ин-
формационните	 центрове	
в	страната	и	са	одобрени	
за	 прилагане	 от	 Минис-
терство	на	здравеопазва-
нето	 и	 Министерство	 на	
образованието	и	науката.
	 Основна	 цел	 на	 пре-
вантивните	 програми	 е	
предотвратяване	 употре-
бата	на	психоактивни	ве-
щества	 и	 утвърждаване	
на	 здравословен	 начин	
на	живот	сред	подраства-
щите.
	 Програмите	използват	
предимно	 интерактивни	
методи	 и	 подходи	 и	 са	

насочени	 към	 развиване	
на	социални	и	личностни	
умения	 и	 формиране	 на	
нагласи	 за	 живот,	 сво-
боден	 от	 зависимости.	 В	
превантивната	 програма,	
насочена	 към	 ученици	
8-11	 клас,	 е	 заложена	 и	
активна	работа	по	подхо-
да	 „връстници	 обучават	
връстници“	 чрез	 сфор-
миране	 и	 обучение	 на	
училищни	 доброволчески	
екипи.
	 В	 националните	 пре-
вантивни	програми,	освен	
обучения	 на	 ученици,	 са	
предвидени	 и	 информа-
ционни	срещи	с	родители	
и	 учители,	 което	 е	 пред-
поставка	за	тяхната	ефек-
тивност	 и	 възможност	
за	 обхващане	 на	 всички	
заинтересовани	 страни	 в	
процеса	на	превенция	на	
рисковото	 поведение	 на	
учениците.

Нàционàлни проãрàми зà превенция употреáàтà нà пñихоàктивни 
вещеñтвà ñтàртирàт пилотно в “Неофит Рилñки” и “Пенчо Семов”

	 За	 втора	 поредна	 година	 потреби-
телите	на	Дневен	център	за	пълнолетни	
лица	 с	 увреждания	 и	 Дневния	 център	
за	 стари	 хора	 са	 едни	 от	 най-активни-
те	 участници	 в	 кампанията	 „Изплети	
топлина“	 –	 благотворителна	 инициатива	
на	фондация	„Има	начин“.	Те	продължа-
ват	да	плетат	шапки,	шалове,	 чорапи	и	
терлици	за	деца	и	възрастни	в	нужда	и	
хора,	останали	без	дом.	Към	кампанията	
тази	 година	се	присъедини	и	Клубът	на	
инвалида.	Благодарение	на	дарената	от	
габровци	 прежда,	 членовете	 на	 клуба	
започнаха	 да	 плетат	 „топлина“,	 изразя-
вайки	своята	съпричастност	към	хора	в	
неравностойно	положение.
	 Координатор	 на	 кампанията	 е	 Цен-
търът	 за	 работа	 с	 доброволци	 към	 Об-
щина	 Габрово.	 Напомняме,	 че	 кампани-
ята	„Изплети	топлина“	продължава	до	30	
ноември	 2019	 г.	 Всеки,	 който	 желае	 да	
се	включи	с	дарение	на	прежда	или	из-
плитане	на	„топлина“,	може	да	се	обърне	
за	съдействие	на	телефон	0882442253	или	
e-mail:	dobrovolci@gabrovo.bg.

Кàмпàниятà „Изплети топлинà” проäължàвà äо 
30 ноември, нàй-àктивни в Дневния център

	 Първият	 модул	 от	
игровизирания	 курс	 по	
предприемачество	 „От-
криватели“		се	проведе	в	
периода	8	–	10	ноември	в	
хотел	„Мак“	в	Габрово.	
	 Курсът	 стартира	 с	 23	
ученици	на	възраст	меж-
ду	14	и	19	години.
	 По	 време	 на	 обуче-
нието	 бяха	 разгледани	
следните	теми:
	 -	 Основни	 икономи-
чески	 принципи	 и	 харак-
теристики	 на	 успешния	
предприемач;
	 -	Оскъдност	на	ресур-
сите	и	стимули;
	 -	Търговия,	субективна	
стойност	 и	 намаляваща	
пределна	полезност;
				-	Закони	на	търсенето	
и	предлагането;
				-	Видове	разходи.

	 Учениците	 се	 включи-
ха	в	редица	игрови	ситу-
ации,	 работиха	 по	 собст-
вени	бизнес	идеи	и	реша-
ваха	 множество	 казуси.	
Следващият	 Модул	 2	 ще	
се	 проведе	 в	 периода	
15	 –	 17	 ноември	 в	 хотел	
„Мак“.	
	 В	 петък,	 15	 ноември,	
учениците	 ще	 посетят	
компанията	 FFW,	 като	
ще	 имат	 възможност	 да	
разговарят	с	регионалния	
мениджър	на	софтуерната	
компания	 Божидар	 Бо-
шнаков.
	 Курсът	 се	 реализира	
по	 програма	 „Младежки	
дейности“,	 с	 финансова-
та	 подкрепа	 на	 Община	
Габрово,	 както	 и	 с	 под-
крепата	 на	 компаниите	
АМК	и	„Принц“.

Стàртирà Преäприемàчът кàто 
откривàтел, II моäул - 15-17 ноември

	 Дуално	обучение	в	уни-
верситетите,	което	да	дава	
възможност	 на	 студентите	
да	 работят	 по	 специал-
ността	си,	докато	все	още	
учат,	 ще	 бъде	 заложено	
в	 стратегия	 за	 висшето	
образование.	МОН	работи	
по	 документа,	 който	 ще	
бъде	за	периода	след	2020	
година.
	 „В	 проекта	 на	 стра-
тегията,	 която	 готвим,	 ще	
обмислим	и	дуална	форма	
във	висшето	образование.	
Има	 смисъл	 да	 се	 съче-
тават	 обучения	 в	 реална	
работна	среда	с	 това	във	
висшето	училище,	но	това	
предполага	 търсенето	 на	
такава	 хибридна	 форма“,	
каза	министър	Вълчев.	Ос-
тава	 въпросът	 дали	 ако	
студентите	 работят,	 ще	
могат	 да	 учат	 ефективно	
в	 редовна	 форма	 на	 обу-
чение.	 По	 въвеждането	
на	 дуално	 обучение	 вече	
се	 работи	 с	 Техническия	
университет	 в	 Габрово	 и	
още	няколко	висши	учили-
ща.	Ученето	чрез	практика	
ще	 бъде	 като	 допълнение	
на	 студентските	 практики,	
благодарение	 на	 които	
възпитаниците	на	вузовете	
работеха	 по	 240	 часа	 в	
рамките	 на	 6	 месеца	 по	
професия,	свързана	с	тях-
ното	направление.
	 Свързването	 в	 евро-
пейски	мрежи,	подготовка-
та	за	дигитална	трансфор-
мация	и	това	да	бъдат	все	
по-конкурентоспособни	 са	
сред	 предизвикателства-
та	 пред	 висшето	 обра-
зование	 според	 Вълчев.	
За	 целта	 университетите	
трябва	да	правят	наука,	да	
инвестират	 в	 млади	 пре-
подаватели,	 да	 служат	 на	
развитието	на	обществото,	
да	подготвят	за	учене	през	
целия	живот,	тъй	като	през	
следващите	10	години	сту-
дентите	 няма	 да	 сменят	
работни	 места,	 а	 профе-
сии.

Стрàтеãия нà 
МОН прàщà 
ñтуäенти в 
преäприятиятà
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В книãàтà “Стàро Гàáрово и пътищàтà около неãо” Кирил 
Койчев - ñ новà хипотезà зà възниквàнето нà Гàáрово

 

продължава от брой 218
Източният	 трансбалкански	 път	 преко-
сява	Югоизточна	Европа	в	посока	се-
вер	 –	юг.	 Коридорът	 преминава	 през	
Румъния,	България	и	Гърция	и	свързва	
Балтийско	 с	 Егейско	 море	 и	 Среди-
земноморието.	 По	 своето	 трасе	 на	
север	 Източният	 трансбалкански	 път	
прави	 връзка	 с	 големия	 Европейски	
маршрут	 Виа	 Реджия	 (Пътят	 на	 Кра-
лете)	 в	 Лвов,	 (Украйна),	 прекосяващ	
Европа	от	Киев	до	Сантяго	де	Компо-
стела	(Испания).
	 Източният	 трансбалкански	 път	 е	
и	 основен	 гръбнак	 на	 манастирските	
средища	 в	Югоизточна	 Европа	 в	 по-
сока	 север-юг.	 Поемайки	 от	 религи-
озния	 ареал	 на	 църквите	 в	 Молдова	
и	 дървените	 църкви	 в	 Марамуреш	
(Румъния),	коридорът	се	спуска	на	юг	
към	Търновската	Света	гора	и	Родоп-
ската	Света	гора.	Коридорът	се	влива	
в	 религиозната	 ос	 Виа	 Егнация	 при	
някогашния	голям	манастирски	център	
Mount	 Papikion.	 Източният	 трансбал-
кански	 път	 минава	 през	 три	 планин-
ски	 масива	 със	 специфичен	 облик	
–	 Карпатите,	 Стара	 планина	 (Балкан)	
и	Родопи.	
	 Още	 от	 древността	 е	 била	 заче-
ната	 историческата	 съдба	 на	 нашите	
военни	пътища,	по	които	са	се	движи-
ли	армиите	на	разните	царе	и	импера-
тори	в	непрестанните	войни.	А	нашият	
полуостров	е	бил	още	от	незапомнени	
времена	 като	 голям	 кръстопът	 меж-
ду	 трите	 материка:	 Европа,	 Азия	 и	
Африка,	 предоставящ	 широка	 арена	
за	 войни.	Той	 е	 бил	 проводник	 и	 на	
големи	търговски	пътища,	по	които	са	
се	движили	дългите	кервани	на	търго-
вците	 с	 разни	 стоки,	 предназначени	
за	вътрешна	и	международна	обмяна.
	 И	 през	 Второто,	 и	 през	 Третото	
българско	 царство	 по	 пътищата	 се	
движат	 шпиони,	 войни,	 владетелски	
свити,	 търговци,	 разбойници,	 скит-
ници	 и	 поклонници.	 Съвършено	 ново	
явление,	 каквото	 липсва	 през	 Сред-
новековието,	 става	 появата	 на	 пъте-
шественика	изследовател,	който	търси	
рационални	 научни	 знания,	 за	 да	 ги	
сподели	с	четящата	общественост.
	 След	завладяването	на	Балканите	
от	османците	в	настъпилата	слабост	и	
безредица	 в	 Империята	 си	 изпатило	
най-много	 българското	 население,	 на	
което	съдбата	била	отредила	да	насе-
лява	местностите,	през	които	минава-
ли	 големите	 пътища.	 Многобройните	
османски	армии	се	движели	в	непре-
къснатите	войни	ту	по	пътя	през	Бал-
кана	за	Шумен,	Русе,	Силистра,	Влаш-
ко	и	Бесарабия;	ту	по	Цариградското	
шосе	 през	 Пловдив	 –	 София	 –	 Ниш	
–	 Белград	 –	 Будапеща	 към	Виена;	 ту	
по	Вардара	–	Скопие	–	Нови	–	Пазар,	
Сараево	към	Хърватско	и	Словения.	И	
когато	се	движели	тези	орди	напред,	
те	 се	 прехранвали	 изключително	 от	
местното	 население,	 което	 е	 било	
длъжно	и	да	ги	превозва	и	обслужва	
във	всяка	страна.
	 Връщането	 пък	 на	 еничарските	
орди	към	Цариград,	след	свършването	
на	някоя	война,	било	истински	пожар	
не	 само	 за	 раята	 покрай	 пътищата,	
но	и	за	цялата	страна.	Гладните,	голи,	
боси	 и	 недоволни	 еничари	 на	 групи	
пътували	 по	 селата	 и	 опустошавали	
всичко,	 през	 където	минавали.	 Раите	
винаги	 сравнявали	 минаването	 на	
еничарите	 с	 върлуването	 на	 чумата.	
Мъжкото	 население	 се	 разбягвало	
по	 горите;	 турците	 влизали	 в	 села-
та,	 разграбвали	 имота	 и	 поругавали	
жените,	 а	 по-красивите	 от	 тях,	 както	
и	 по-стройните	 момчета,	 отвличали	
със	 себе	 си.	 България,	 според	 сви-
детелството	 на	 един	 пътник	 през	 XVI	
век,	 била	 по	 това	 време	 плодородна	
страна:	 много	 ниви,	 ливади,	 дървета,	
планини,	 долини,	 реки	 и	 потоци,	 ала	
земята	 била	много	 зле	 обработена	 и	
още	 по-зле	 стопанисвана.	 Спахиите	
дерели	 злочестите	 хорица	 дотам,	 че	
не	им	оставало	хляб	за	ядене.	Селя-
ните	 градели	 уземни	 къщи,	 за	 да	 не	
могат	 османлиите	 да	 нощуват	 в	 тях,	
нито	да	подслоняват	чужденци	пътни-
ци.	Може	би	затова	италианският	жур-
налист	Джузепе	Модрич,	десет	години	

след	 Освобождението	 на	 България,		
през	 1888	 г.	 споделя	 впечатленията	
си	 от	 вида	 на	 изоставените	 земи	 по	
следния	начин:
	 „В	 участъка	 от	 пътя	 между	 Ца-
риброд	 и	 София...	 прекосяват	 се	 об-
ширни	 равнини,	 в	 голямата	 си	 част	
необработени.	 Скоро	 започва	 да	 се	
забелязва,	че	се	намираме	в	страната	
на	 Ориента,	 в	 страната	 на	 мързела.	
Който	 е	 обясним.	 Тези	 народи	 по	
времето	 на	 тяхното	 робство	 са	 пре-
небрегвали	 полския	 труд,	 понеже	 са	
знаели,	 че	 почти	 цялата	 продукция	
ще	отиде	в	гушите	на	турските	паши.	
Отглеждали	 толкова,	 колкото	 било	
достатъчно	да	преживяват.	Безутешна	
е	 гледката	 на	много	 безкрайни	 поля,	
напълно	изоставени”.				
	 Подобна	е	била	картината	и	през	
1841	 година,	 когато	 французинът	Же-
ром-Адолф	Бланки	(1798	-	1854)	пътува	
от	Белград	за	Видин.	Ако	самият	Бел-
град	изглеждал	цивилизован	и	Бланки	
преценява,	че	дори	е	виждал	същите	
навици	 у	 хората	 като	 „нашите”,	 то	
провинцията	и	пътят	през	българските	
земи	 се	 превръща	 в	 част	 от	 „вар-
варския”	 свят,	 във	 велика	 пустиня.	
Безлюдието	и	мизерията	оформят	впе-
чатлението	 на	 пътешественика,	 който	
въпреки	 всичко	 намира	 сходства	 на	
западната	природа	с	красиви	отделни	
кътчета	 от	 природата	 на	 България.	
Тя	 обаче	 контрастира	 с	 безкрайно	
бедното	 посрещане	 в	 селските	 къщи	
и	с	горчивия	и	невкусен	хляб,	с	който	
свитата	е	принудена	да	се	задоволи.	
В	 очите	 на	 Бланки	 най-тъжният	 ха-
рактер	на	„варварщината”	се	вижда	в	
селските	райони	около	Видин,	където	
християни	 живеят	 в	 „огромни	 кошни-
ци,	 сплетени	 от	 клони	 на	 дървета”,	
а	 най-богатите	 –	 в	 землянки,	 където	
болнавият	и	безрадостен	вид	на	хора-
та,	повехнали	и	смазани	от	данъци	и	
ангария,	 се	 дължали	 на	 тираничната	
турска	власт.	

Глàвà XIV 
Прохоäи през Стàрà плàнинà
	 Името	на	Стара	планина	е	свърза-
но	с	хилядолетното	минало	на	нашите	
земи.	 Най-старите	 наименования	 на	
планината	 са	 Хаймон,	 Хаймос,	 Хемус	
(от	тракийски	произход)	със	значение	
–	 било,	 водораздел,	 граница	 и	 Вере-
гава	 (от	 славянски).	 По-късно	 отдел-
ни	 нейни	 дялове	 получават	 различни	
наименования	 –	 Сребърна	 планина,	
Маторние	гори,	Зигос,	Им	планина.
	 Името	 Стара	 планина	 се	 появява	
за	първи	път	през	1553	година	в	пъте-
писа	 на	 далматинския	 пътешественик	
Антун	 Вранчич.	 Името	 Балкан	 обаче	
е	 по-старо.	 Има	 различни	 предполо-
жения	за	неговия	произход	и	въпреки	
че	 не	 е	 официалното	 име,	 именно	
то	 е	 най-популярно	 през	 последните	
няколко	 века.	 Някои	 наши	 историци	
изказват	предположението,	че	наиме-
нованието	 Балкан	 има	 прабългарски	
произход	и	означава	„утринно	светло	
слънце”.	 От	 Балкан	 произлиза	 и	 на-
именованието	 на	 нашия	 полуостров	
–	Балкански,	наричан	често	с	обобща-
ващото	име	Балкани.
	 Официалната	българска	лингвисти-
ка	 смяташе	 „Балкан”	 за	 османотюрк-
ско	понятие,	базирайки	се	на	първото	
му	 споменаване	 в	 1490	 година	 от	
италиански	 дипломат.	 Петър	 Коледа-
ров	 доказа,	 че	 названието	 „Балкан”	
присъства	 върху	 арабска	 карта	 100	
години	 преди	 появата	 на	 османските	
поробители.	Проф.	И.	Добрев	посочва	
топонима	Balkan	 в	 унгарски	 докумен-
ти,	споменат	в	1181	и	1214	г.	Среща	се	
също	 в	 тюркските	 езици,	 башкирски	
-	mаlkаn,	татарски	-	bыlkыn,	калмикски	
-	bаlkаn,	тюркменски	-	bаlхаn,	киргиз-
ки	 -	 Balkan-tоо,	 якутски	 -	 pаlkаn,	 и	 в	
ирански	(таджикски)	-	bаlkаn,	все	със	
значения	 планина,	 възвишение,	 било.	
Но	етимологията	в	първата	част	в	bāl,	
bālanma	означава	голям,	висок,	силен,	
обемист.	Втората	част	в	kania/kenia	–	
страна,	т.	е.	bāl-kania	означава	издиг-
ната	висока	страна,	респективно	пла-
нинска	земя,	планина.	Ако	изходим	от	
другия	тохарски	корен	pāl	–	възхвала,	
pālkania	 се	 превежда	 възхвалявана,	
почитана	 страна,	 съответно	 почитана	
планина.
	 Стара	 планина	 е	 верижна	 плани-
на.	 В	 нея	 има	 едно	 ясно	 оформено	
било.	Това	е	така,	защото	се	е	обра-
зувала	при	сблъсъка	на	две	тектонски	
плочи	 –	 тракийската	 и	 мизийската.	
Тя	е	най-младата	от	българските	пла-
нини.	Появила	се	е	много	след	Рила,	
Пирин	 и	 Родопите.	Това,	 разбира	 се,	
не	пречи	да	я	наричаме	„стара”.	Гео-

ложки	тя	дори	не	е	свързана	с	Рило-
Родопския	масив,	а	с	Карпатите	и	от-
там	с	Алпите.	По	този	начин	тя	е	част	
от	 огромната	 Алпийско-Хималайска	
планинска	 верига,	 която	 продължава	
над	6000	км.
	 Връх	 Ботев	 е	 най-високият	 връх	
в	планината	–	2376	м.	Той	се	намира	
приблизително	по	средата	на	верига-
та	над	градовете	Карлово,	Калофер	и	
Априлци.	 Вторият	 по	 височина	 връх	
е	 Голям	 Кадемлия	 от	 групата	 Три-
глав	 –	 2276	 м.	Той	 не	 се	 намира	 на	
основното	било,	а	на	едно	странично	
южно	отклонение.	Трети	по	ред	е	връх	
Параджика	 край	 Ботев	 (2211	 м),	 а	
четвърти	 –	 Вежен	 (2198	 м),	 който	 се	
намира	 на	 запад	 от	 връх	 Ботев.	 От	
Триглав	 на	 изток	 височината	 на	 вър-
ховете	 постоянно	 намалява,	 докато	
на	 запад	 има	 доста	 високи	 върхове.	
На	 границата	 със	 Сърбия	 се	 намира	
най-високият	 връх	 на	 Западна	 Стара	
планина	–	Миджур	(2168	м);	изцяло	на	
българска	територия	е	Ком	(2016	м);	в	
близост	 до	 София,	 между	 Искърския	
пролом	и	Витиня,	е	връх	Мургаш	(1687	
м).	Други	високи	върхове	в	Централна	
Стара	планина	са	Купена	и	Амбарица	
(съответно	2169	и	2166	м).	
	 Разделението	на	планината	на	три	
части	(Западна,	Централна	и	Източна)	
е	съвсем	условно.
	 Особено	 интересна	 е	 историче-
ската	 съдба	 на	 балканските	 проходи,	
защото	няма	път,	който	да	не	пресича	
някоя	от	нашите	планини	и	в	който,	с	
течение	на	вековете,	да	не	са	станали	
цяла	редица	от	много	важни	събития.	
Историческата	 съдба	 на	 балкански-
те	 проходи	 е	 неразривно	 свързана	
със	 съдбата	на	 всички	села	и	 градо-
ве,	 разположени	 от	 двете	 страни	 на	
планините.	 Не	 може	 да	 се	 напише	
историята	 на	 Анхиало,	 Месемврия	 и	
Варна,	на	Айтос	и	Провадия,	на	Кар-
нобат	 и	 Шумен,	 на	 Сливан	 и	 Елена,	
на	Казанлък	и	 Габрово	и	пр.,	 ако	не	
се	знае	историята	на	техните	проходи	
през	 Балкана,	 които	 ги	 свързват	 по-
между.	
	 Досега	в	географската	литература	
е	 излязла	 само	 една	 монография	 за	
проходите	и	тя	е	от	академик	Анастас	
Иширков	(1868	–	1937)	–	за	Чалъкаваш-
кия	проход	и	то	само	за	през	турския	
период.	
	 Стара	планина	е	прорязана	от	28	
прохода	 –	 толкова	 изброяват	 геогра-
фите.	Само	някои	от	тях	се	използват	
за	действително	преминаване	на	пла-
нината.	 През	 18	 от	 тях	 има	шосейни	
пътища,	през	6	–	черни	(макадамови)	
пътища,	 2	 са	 пътеки,	 през	 3	минават	
жп	 линии,	 2	 са	 гранични.	 За	 най-ви-
сок	 се	 приема	 Рибаришкият	 проход	
на	1570	м	надморска	височина,	който	
всъщност	е	само	пътека.	Само	пет	ме-
тра	 по-ниско	 е	 най-високият	 автомо-
билен	 проход	 Беклемето	 (Троянският	
проход).	1550	метра	е	висок	Етропол-
ският	 проход.	 Други	 важни	 проходи	
са:	Петрохан	(1440	м),	Витиня	(950	м),	
Златишки	 (1365	 м),	 Шипченски	 (1200	
м),	Хаинбоаз	(698	м),	Вратник	(1097	м),	
Върбишки	(1008	м)	и	Дюлински	(450	м).	
	 Тези	 проходи,	 както	 следват,	 от	
изток	на	запад	са	следните:	
 1. Поморийски проход	 –	 420	 м	
н.в.	Намира	се	по	пътя	от	Бургас	 за	
Варна	през	Обзор.
 2. Дюлински проход	 –	 450	м	 н.в.	
Намира	се	по	пътя	от	Варна	за	Каб-
лешково	и	Южна	България.
 3. Айтоски проход	–	450	м	н.в.	На-
мира	се	по	пътя	от	Айтос	за	Шумен	и	
Варна.
 4. Марашки проход	–	255	м	н.в.	От	
Петолъчката	за	Омуртаг.
 5. Карнобатски проход	 –	 314	 м	
н.в.
 6. Ришки проход	–	416	м	н.в.	На-
мира	се	по	пътя	от	Карнобат	за	Шу-
мен.	
 7. Върбишки проход	–	1008	м	н.в.	
Намира	се	по	пътя	от	Петолъчката	за	
Шумен	през	с.	Върбица.	
 8. Котленски проход	 –	 695	м	н.в.	
Намира	се	по	пътя	от	Петолъчката	за	
Омуртаг.	
 9. Проходът Вратник	–	1097	м	н.в.	
Намира	се	по	пътя	от	Сливен	за	Еле-
на.	
 10. Твърдишки проход	 –	 1045	 м	
н.в	Намира	се	по	пътя	от	Твърдица	за	
Елена.	Макадамов.
 11. Проход на републиката (Хаин-
боаз)	–	698	м	н.в.	Намира	се	по	пътя	
от	Гурково	за	Велико	Търново.	
 12. Кръстец (Мъглижки) проход	–	
967	м	н.в.	Макадамов.
 13. Тревненски	–	1130	м	н.в.	Мака-
дамов.
 14. Шипченски проход	 –	 1200	 м	
н.в.	Намира	се	по	пътя	от	Казанлък	за	

Габрово.
 15. Ясенски („Химитлийски”) 
проход	–	1170	м	н.в.	Чер	път.
 16. Русалийски (Марин) проход	–	
1520	м	н.в.	Чер	път	(макадамов).
 17. Троянски проход (Беклемето) 
–	 1565	 м	 н.в.	 Намира	 се	 по	 пътя	 от	
Кърнаре	за	Троян.	Това	е	най-високият	
проход.
 18. Рибаришки проход	 –	 между	
с.	 Рибарица	 и	 с.	 Розино,	 1570	м	 н.в.	
Пътека.
 19. Златишки проход (Кашана) 
–	 1365	м	н.в.	 	Намира	се	по	пътя	от	
Златица	за	Етрополе.	
 20. Етрополски проход	 –	 1550	 м	
н.в.	Макадамов.
 21. Ботевградски (Арабаконашки) 
проход	 –	 1180	 м	 н.в.	 Намира	 се	 по	
пътя	от	София	за	Ботевград.
 22. Проход Витиня	 –	 950	 м	 н.в.	
Намира	се	по	пътя	от	София	за	Ботев-
град.	
 23. Дружевска седловина	–	820	м	
н.в.	Чер	път.
 24. Искърски пролом	–	500	м	н.	в.
 25. Петрохански проход	–	1440	м	
н.в.	 Намира	 се	 по	 пътя	 от	София	 за	
Берковица.	
 26. Белоградчишки проход	 –	 580	
м	н.в.	Намира	се	на	границата	на	Бъл-
гария	 със	 Сърбия	 в	 близост	 до	 град	
Белоградчик.
 27. Връшка чука	–	370	м	н.в.	Гра-
ничен.	

Глàвà XV 
Крепоñти и нàñелени меñтà от 
южнàтà ñтрàнà нà Бàлкàнà
крепости от южната страна на 
балкана
	 Голяма	 част	 от	 тракийските	 сели-
ща	на	юг	от	Габровския	и	Тревненския	
Балкан	 продължили	 да	 съществуват	
и	през	периода	между	I	–	IV	в.	сл.	н.	
е.	 –	 по	 времето,	 когато	 над	 Тракия	
било	установено	римско	владичество.	
Новите	завоеватели	изградили	множе-
ство	 укрепления	 (бургии	и	президии),	
стопански	постройки	(вила	рустика)	и	
прокарали	мрежа	от	пътища	със	стра-
тегическо	 предназначение.	 Укрепени	
селища	от	епохата	на	римското	влади-
чество	са	открити	 край	село	 Гурково	
до	изхода	на	прохода	Хаинбоаз,	край	
с.	Дъбово	и	с.	Крън.	Там	са	намерени	
цени	 надписи	 от	 II	 век,	 които	 дават	
сведения	 за	 укрепителната	 дейност	
на	 римския	 император	 Антоний	 Пий	
(138	 –	 161	 г.)	 и	 подчертават	 важната	
роля	 на	 проходите	 към	 долината	 в	
онези	времена.	Крепостите	край	село	
Крън	са	охранявали	минаващите	през	
тамошния	проход	пътници.
	 През	 II	–	 IV	век	римско	селище	е	
съществувало	и	в	пределите	на	самия	
град	Казанлък.	Открити	са	питоси	(го-
леми	 глинени	 съдове	 за	 съхраняване	
на	 жито),	 големи	 количества	 битова	
керамика	 и	 множество	 сребърни	 мо-
нети,	сечени	от	различни	римски	им-
ператори,	а	това	говори,	че	казанлъш-
ката	вила	рустика	е	била	използвана	
дълго	време.
	 В	района	са	останали	и	построени	
от	римляните	пътища,	които	най-често	
са	 ориентирани	 според	 основните	
световни	 посоки;	 те	 са	 свързани	 по-
между	 си	 и	 влизат	 в	 структурата	 на	
големите	 пътища,	 прокарани	 във	 ве-
ковете	 на	 римското	 владичество	 на	
Балканския	 полуостров.	 Често	 имат	
каменна	 настилка	 и	 от	 столетия	 са	
известни	 сред	жителите	 именно	 като	
„римски”.
	 През	 XI	 и	 XII	 век	 Византийската	
империя	 е	 подложена	 на	 постоянни	
нападения	от	печенеги,	узи	и	кумани.	
За	 да	 бъдат	 ограничени	 щетите	 от	
тези	 нападения,	 започва	 масирано	
крепостно	 строителство,	 особено	 в	
северната	 гранична	 тема	Паристрион	
(областта	между	река	Дунав	и	Стара	
планина).	
	 Много	 от	 крепостите	 по	 Стара	
планина	 са	 били	 изградени	 още	 от	
римляните.	 По-късно	 те	 са	 владение	
на	местни,	български	отряди.	За	това	
пише	и	византийският	историк	Никита	
Хониат	през	1185	година:
	 „Варварите	от	планината	Хемус	се	
одързостявали	 от	 крепостите,	 които	
били	 твърде	многобройни	 и	 стърчели	
над	отвесни	скали“.	
	 По	археологически	данни	някои	от	
старите	 римски	 крепостите	 в	 Габров-
ския	 край	 са	 водили	 активен	 живот	
в	периода	XII	–	XIV	век.	По	време	на	
византийското	 робство	 (1018	 –	 1187	
г.)	 те	са	били	допълнително	укрепени	
или	 изградени	 нови	 срещу	 външни-
те	 нападения.	 В	 района	 на	 Габрово	

са	 локализирани	 8	 крепости:	 Градът	
(Трънето),	Витата	 стена	 (Здравковец),	
Градище	(Габрово),	Кулата	(м.	Сарая),	
Междене,	Пречиста	(с.	Градница),	Гра-
дът	(с.	Крамолин),	плато	Стражата.	
	 По	 обясними	 причини	 по	 южния	
склон	 на	Средна	Стара	 планина	 има	
повече	от	30	крепости,	чиито	останки	
малко	 или	 повече	 са	 запазени,	 като	
те	са	разположени	по	една	ивица	от	
300	до	1000	м	надморска	височина.
	 Нашите	 средновековни	 владете-
ли	 са	 били	 твърде	 далновидни,	 за	
да	 изберат	 точно	 местността	 около	
Крънската	 крепост	 като	 основна	 от-
бранителна	крепостна	система	срещу	
постоянната	заплаха	от	нападение	на	
Византия.	Малко	са	тези,	които	знаят	
това,	 че	Крън	 някога	 е	 бил	 областен	
център	 с	 размер	 по	 дължина	 около	
150	км,	включващ	дори	сегашния	град	
Сливен.	 Крънската	 отбранителна	 об-
ласт	 е	 била	 родово	 имение	 на	 Сми-
лецовата	 царска	 династия.	 За	 това	
свидетелства	 византийският	 писател	
и	 император	 Йоан	 Кантакузин.	 Също	
и	 византийският	 историк	 Георги	 Па-
химер	 ни	 дава	 ценни	 данни	 в	 това	
отношение.
	 Цар	Смилец	(1292	–	1293)	бил	же-
нен	за	внучката	на	византийския	им-
ператор	Андроник	II,	дъщеря	на	втория	
му	 син	 -	 севастократор	 Константин.	
Той	 се	 оженил	 за	 царската	 внучка	
преди	да	стане	цар,	а	това	е	присъщо	
само	за	влиятелни	хора	от	онова	вре-
ме.
	 След	 завръщането	 на	Тертеровци	
на	престола	и	прокуждането	на	Сми-
лец	 и	 братята	 му	 във	 Византия,	 под-
балканската	 област	 между	 Хемус	 и	
Средна	гора	била	дадена	на	Елтемир	
–	брат	на	Георги	Тертер	Първи	(1280	–	
1292).
	 За	 кратко	 време	 крепостта	 е	 уп-
равлявана	 и	 от	 брата	 на	 Смилец	 –	
Войсил,	като	васал	на	Андроник	II,	по	
думите	на	Кантакузин,	„заради	родови	
връзки”.	 След	 1323	 година	 Михаил	
Шишман	 дал	 владенията	 в	 Подбал-
канска	област	на	болярина	Срацимир,	
баща	 на	 бъдещия	 цар	 Иван	Алексан-
дър.	 Следва	 завземане	 на	 крепостта	
от	византийците	до	момента,	в	който	
претърпяват	 неуспех	 при	 Русокастро	
на	 18	 юли	 1331	 г.	 Тогава	 от	 всички	
близки	крепости	са	били	изгонени	ви-
зантийските	войски	или	са	преминали	
на	страната	на	Иван	Александър.	Това	
се	отбелязва	от	Никифор	Григора:
	 „Така	 направили	 всички	 крепости	
около	Хемус“.
	 Следователно	 крепостите	 по	 юж-
ния	склон	на	Стара	планина	и	Сърне-
на	гора	са	най-тясно	свързани	с	бъл-
гаро-византийските	 отношения	 и	 вла-
денията	 на	 Смилецовци,	 Тертеровци	
и	 Шишмановци	 –	 феодални	 родове,	
които	са	поставили	началото	на	бъл-
гарски	 династии	 през	 Средновекови-
ето.	 Съдбата	 на	 Крънската	 област	 е	
била	 най-важна	 част	 от	 българските	
земи	 през	 периода	 на	 Второто	 бъл-
гарско	царство.	По-късно	същите	тези	
крепости	 дали	 отпор	 на	 османските	
завоеватели.
	 По-важни	 крепости	 от	 Крънската	
отбранителна	 система	 по	 време	 на	
Първото	и	Второто	българско	царство	
са	следните:
 КРЕПОСТТА КАЛЕТО	 се	 намира	
на	2	км	северозападно	от	село	Крън,	
източно	 от	 течащата	 през	 Крънския	
проход	река	Дереазлъ.	Тя	е	изградена	
на	 добре	 защитена	 височина,	 около	
940	м	надморско	ниво.	Откъм	дефиле-
то	се	спускат	стръмни	брегове,	които	
правят	 достъпа	 невъзможен.	 Тераса-
та,	 на	 която	 е	 построена	 крепостта,	
е	 наклонена	 на	 юг,	 като	 на	 няколко	
места	са	запазени	части	от	крепостта,	
зидовете	 са	 на	 1	 метър	 над	 земята.	
Има	голям	резервоар,	като	е	използ-
ван	 водоизточник	 от	 връх	 Сиврия.	
При	полагане	на	тръбите	на	глинения	
водопровод	 в	 скалите	 е	 бил	 изрязан	
улей,	който	и	сега	не	е	заличен.	Има	
основи	на	кула,	като	общата	площ	е	9	
декара.	Тази	 крепост	 е	 част	 от	 укре-
пителния	комплекс	на	средновековния	
град	Крън,	към	който	спада	и	крепост-
та	Градовете.
 КРЕПОСТТА ГРАДОВЕТЕ	се	нами-
ра	 на	 около	 2	 км	 северозападно	 от	
крепостта	 Калето.	 Основите	 на	 сгра-
дите	 са	 останали	 почти	 непокътнати.	
Ясно	си	личи	кое	е	било	храм	и	кое	
-	 къщи.	 Разрушени	 са	 само	 стените.	
Площта	 е	 около	 4	 декара.	 По	 исто-
рически	 сведения	 крепостта	 е	 била	
населена	предимно	от	благородници.
 КРЕПОСТТА ЧИЛЕЧИТО	 се	 нами-
ра	край	село	Енина	в	неговата	севе-
роизточна	част,	между	Стара	река,	

продължава в сряда



оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 

транспорт, се продават 
на тел. 0877/471-466.
ДЪрВа за печки и ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
БукоВи ДЪрВа - наря-
зани и нацепени. Без-
платен транспорт. Тел. 
0877/191-102.
ДЪрВа за огрев - наря-
зани и нацепени, се про-
дават на тел. 0876/437-
140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават 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. Тел. 
0899/137-896. [27, 25]
ДЪрВа за огрев - наря-
зани и нацепени, разпал-
ки в чували - 5 лв./брой, 
сухи дърва в чували - 5 
лв./брой, се продават на 
тел. 0896/807-688. [16, 
14]
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0888/818-756. [11, 5]
рЕЖа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [11, 7]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 5]
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 4]
изгоДна проДаЖБа 
и доставка на троян-
ски букови пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 2]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 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.
рЕМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
19]
услуги с багер извършва 
тел. 0897/430-228. [22, 
18]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
13]
качЕсТВЕн рЕМонТ на 
стари покриви. ПОДМЯНА 
на улуци. Варови мазилки. 
Тел. 0876/416-716. [14, 
11]
БригаДа изВЪршВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 

услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 7]
хиДроизолация, сани-
ранЕ, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 17]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, боядисване 
и др. - тел. 0897/390-194. 
[23, 19]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 

0899/874-974. [22, 16]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 13]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете извършва тел. 
0899/145-802. [33, 16]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 

отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

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

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 8]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-

214. [23, 3]

ДограМа
AL и PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 13]
AL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 4]

граДини, БасЕйни

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

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А до Я - 

тел. 0876/62-26-17. [12, 
4]

хиДроизолации
хиДроизолация, поД-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
19]

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.
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 13]
цЕпя ДЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 5]
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 10]
парцЕл - 1500 кв. м, с 
постройка - 240 кв. м, 

ток, вода, хл. камера, на 
3 км от центъра на Габро-
во се продава на тел. 
0894/42-20-89, 0896/85-
77-77. [5, 4]
кЪща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 5]
кЪща Близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 3]
апарТаМЕнТ - 100 кв. м, 
център, тристаен, обзаве-

ден, 78 000 лв. (възможен 
коментар), се продава на 
тел. 0894/097-285. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

иМоТи ДаВа 
поД наЕМ
слаДкарница  сЕ 
дава под наем на тел. 
0895/051-205. [4, 3]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 2]

аВТоМоБили проДаВа

MAzdA 3, 1.6, HdI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 
4, хечбек, цвят ме-
талик, се продава на 
тел. 0885/762-000. 
[33, 29]

RENAULT SCENIC, В 
оТлично сЪсТоя-
ниЕ, цЕна по Дого-
ВарянЕ, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 14]

оТлични оТ Германия: 
Мерцедес Вито, Голф 4, 
Мерцедес А160, Опел 
Комбо - пикап, Рено Ту-
инго, 1.2, се продават на 

тел. 0898/878-548. [2, 2]

Ваз, МоскВич
лаДа 2105 се продава на 
тел. 066/82-00-75. [5, 3]

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

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

аВТоМоБили
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „ЕМануил 
МанолоВ“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили поД наем 

- 0878/929-080. [14, 3]

скрап, сТари
аВТоМоБили
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, 18]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
7]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и сЪВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

проДаВа Машини
рЕзачка за дърва - цена: 
280 лв., се продава на 
тел. 0899/072-605. [5, 2]

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

проДаВа 
оБзаВЕЖДанЕ
изгоДно! раДиаТор се 
продава на тел. 0878/70-

24-85. [5, 4]
ДиВан-спалня, 2 бр. 
фотьойли, 2 табуретки, 
масичка и кожена спалня 
изгодно се продават на 
тел. 0876/77-13-37. [3, 2]
спалня 144/190 и гар-
дероб-секция, стъклена 
маса се продават на тел. 
0898/388-994. [5, 1]

проДаВа 
разни
изгоДно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-

ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-
00-32. [15, 12]
каМина с водна риза из-
годно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 7]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твър-
до гориво, на два сезо-
на, се продава на тел. 
0894/050-430 [20, 5]
пласТМасоВ БиДон - 1 
тон, метална конструкция 
продава тел. 0898/217-
270. [1, 1]
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КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

лЕкари
психиаТЪр и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 1]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

раБоТа прЕДлага
фаянсаДЖии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сТругари и шлосери се 
набират на тел. 0888/88-
22-73. [22, 22]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант. 
Справки на тел. 0897/954-
247, 0879/482-551. [22, 
15]
фирМа „БрайТ“ търси 
работници за щампа, може 
и пенсионери. Справки на 
тел. 0878/222-194. [12, 
11]
фирМа ТЪрси майстор 
хлебар. Дневна смяна. 

Справки на тел. 0885/069-
027. [8, 7]
ТЪрся МЪЖ за работа в 
селскостопански ферми в 
Англия. Телефон за кон-
такт: 0988/853-723. [5, 4]
лиМк ооД търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
4]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 4]
раБоТник кухня - за-
готовки, се търси на тел. 
0885/06-90-27. [5, 3]

ТранспорТна фир-
Ма наБира шо-
фьори на гонДо-
ли с каТЕгория 
„с+Е“. Справки на 
тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [16, 3]

ТЪрся БизнЕс съдруж-
ник. Участва с труд. 
Справки на тел. 0888/97-
23-11. [5, 2]

ББс „БЪлгария“ ООД 
търси за постоянна ра-
бота работник с техни-
чески умения. Назначава-
не веднага. Справки на 
тел. 0898/247-826, e-mail: 
todorof@gmail.com. [5, 1]

гриЖа за Болни
и ВЪзрасТни
глЕДаМ почасоВо деца 
от 2 до 7 години - тел. 
0899/118-557. [3, 1]

ДаВа заЕМ
крЕДиТ - тел. 0897/219-
833. [22, 21]

счЕТоВоДсТВо

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

ЖиВоТни проДаВа
краВа и теле спеш-
но се продават на тел. 
0879/699-540. [5, 2]

ДоМашни лЮБиМци
чисТокрЪВни кучЕТа за 
трюфели (лагото) се про-
дават на тел. 0899/538-
494 [8, 4]

ТЪрси сЕ ДоМ
ТЪрси сЕ дом за женско 
кастрирано куче на 4 го-
дини. Пазила е къща. Тел. 
0899/11-85-57. [3, 1]

проДаВа Тор
гоВЕЖДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 8]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
услуги сЪс самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - 0893/511-154. 
[23, 12]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 8]
ТранспорТ с ГАЗ-53 
- самосвал - 0899/072-
605. [11, 2]

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

нощуВки
нощуВки -  т е л . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [11, 2]
нощуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [14, 3]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра - нощувки/под наем - 
0878/515-080 [14, 3]

сяДаш и караш
аВТоМоБили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.
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вела лазарова

 - Г-жо Чакърдъкова, 
този път каква е Вашата 
изненада? 
	 -	 Концерт-спектакъл.	
Един	 проект,	 една	 моя	

мечта,	която	отдавна	исках	
да	осъществя.	Колегите	от	
Разградска	 филхармония	
с	диригент	Левон	Манукян	
споделиха	тази	моя	мечта.		
Имах	 виждане	 за	 нашата,	
македонската	 музика	 как	

ще	 звучи	 със	 симфоничен	
оркестър.	 Включени	 са	 и	
други	популярни	песни,	за-
щото	 балканската	 музика,	
без	значение	кой	къде	жи-
вее	в	тази	част	на	Европа,	
като	 че	 ли	 манталитетът,	
кръвта,	духовността	е	една	
и	 съща.	 В	 песните,	 които	
изпълнявам,	 се	 е	 събрала	
цялата	 любов	 на	 балкан-
ската	душа.
	 Благодаря,	че	музикан-
тите	от	Разград	подкрепи-
ха	 тази	моя	мечта.	Оказа	
се,	 че	 за	 тези	 двадесет	
години,	 откакто	 съм	 на	
сцената,	 в	 моята	 област	
постигнах	 един	 връх,	 от	
който	 не	 падаме.	 Продъл-
жавам	 да	 се	 изкачвам,	
но	 искам	 да	 предложа	 и	
нещо	друго.	Или	да	експе-
риментирам	и	нещо	друго.	
 - Експеримент ли е 
участие със симфоничен 
оркестър?
	 -	Разбира	се.	Имам	го	
като	ансамбъл	това,	което	
съм	правила	двадесет		го-
дини.	И	това,	с	което	вие	
ме	познавате,	 то	 си	 стои.	
Имам	 го.	 Но	 все	 ми	 се	
струва,	 че	 може	 да	 пред-
ложа	 и	 още	 нещо.	 Да	 се	
разшири	 аудиторията	 от	
публика.	 Да	 разширим,	
да	 покажем	 и	 на	 наши-
те	 почитатели,	 че	 нашата	
музика	 има	 и	 друга	 ви-
зия,	която	не	е	по-лоша	от	

това,	 което	 правим.	 Дори	
се	 шегувам,	 че	 малко	 ми	
доскуча.	 Не	 за	 друго,	 а	
че	 няма	 с	 какво	 да	 изне-
надам	 моите	 слушатели.	
И	 затова	 снощи	 в	 Русе	
питам	залата	какъв	е	екс-
периментът.	Добър	 или	 не	
добър.	 На	 добър	 -	 залата	
избухна	в	аплодисменти…
	 Да,	 има	 нотка	 на	 из-
ненада	 и	 то	 голяма	 -	 на-
чинът,	по	който	ме	виждат,	
начинът,	по	който	пея,	на-
чинът,	 по	 който	 е	 моето	
поведение	 даже	 и	 визу-
ално.	 На	 този	 спектакъл	
не	 танцувам,	 но	 в	 моята	
глава	звучи	музика.	В	мои-
те	представи	е,	че	мога	да	
представя	 и	 нещо	 друго.	
Две	 винаги	 е	 повече	 от	
едно.	 Дали	 това	 допада	
или	не.
 - Чия е идеята?
	 -	Идеята	е	изцяло	моя.	
Сценаристът	 и	 диригентът	
имаха	 и	 някакво	 друго	
виждане	 -	 да	 се	 вклю-
чат	актьори,	малко	текст…	
Има	го	това	нещо	в	спек-
такъла.	 Сега	 сме	 като	 хи-
рурзи.	Пипаме	много	леко,	
много	 внимателно,	 защо-
то	 всичко	 е	 в	 зародиш.	
То	 или	ще	 се	 превърне	 в	
едно	 невероятно	 дете	 -	
родено,	отгледано	с	много	
любов,	или…	Когато	човек	
инвестира	с	много	любов,	
внимание,	 има	 смисъл	 от	

това.	Но	публиката	ще	по-
каже	 какво	 й	 харесва	 и	
какво	не	й	харесва.
 - Кога беше премие-
рата на концерта спекта-
къл?
	 -	 В	 Габрово	 е	 втората	
премиера.	 В	 Русе	 снощи	
беше	 първата.	 Доволна	
съм,	когато	видя	публиката	
да	 е	 доволна.	 Факт	 е,	 че	
в	 Русе	 пяха,	 танцуваха,	
аплодираха	 всяка	 песен,	
че	 поемат	 всичко	 това,	
което	 им	 казвам.	 Фактът,	
че	 спектакълът	 е	 заложен	
на	час	и	15	минути,	а	ми-
наха	два	часа	и	никой	не	
си	 тръгва	 -	 това	 са	 пока-
зателите.	Никой	не	бяга	от	
хубавото.
 - Как се развива изне-
надата?
	 -	 Започва	 с	 малък	
текст,	малък	етюд,	предло-
жен	от	г-жа	Манукян.	Моя	
е	 певческата	 част.	 Като	
цяло	работя		с	оркестъра.	
	 Спектакълът	 е	 изгра-
ден	 от	 три	 части.	 В	 пър-
вата	 част	 звучат	 песни,	
които	досега	публиката	не	
е	 чувала.	 Те	 са	 разрабо-
тени,	 обработени	 за	 сим-
фоничен	 оркестър.	 Тях	 не	
ги	 представям	 по	 тради-
ционния,	 мой	 начин.	 Пър-
вата	част	е	много	лирична,	
аристократична.	 Втората	
част	 е	 „часът	 на	 публика-
та”	-	любими	на	публиката	

песни,	които	пея	със	сим-
фоничния	оркестър.	Погри-
жила	 съм	 се	 текстовете	
на	 песните	 да	 вървят	 на	
екран	 -	 субтитри,	 защо-
то	 обикновено	 се	 запя-
ват	първите	строфи.	А	сега	
публиката	ще	може	да	пее	
с	мен.	 Концертът	 не	 е	 да	
покаже	колко	хубаво	пея.	
	 Всеки	 един	 мой	 кон-
церт	 има	мисия.	Да	нака-
ра	 хората	 да	 се	 чувстват	
добре.	 Да	 забравят	 еже-
дневието.	И	да	ги	направя	
участници	 в	 един	 голям	
спектакъл.	Така	че	за	най-
любимите	песни,	 за	 които	
ме	 питахте:	 „Ах,	 къде	 е	
моето	либе”,	„Лудо	младо”,	
„Моме	Калино”…	Всичкият	
текст	 ще	 върви	 на	 екран,	
оркестърът		ще	свири,	пуб-
ликата	 ще	 пее,	 аз	 ще	 им	
помагам	 (б.	 а.	 прекрасно	
звучеше	публиката,	изпяла	
и	 сама	 докрай	 песните).
Третата	 част	 е	 посветена	
на	 балканската	 песен	 от	
Албания,	Румъния,	Сърбия,	
Гърция	 и	 се	 разделяме	 с	
няколко	хора	от	България.	
Очаквам,	 знам,	 че	 публи-
ката	ще	се	включи.	
 - Какво още бихте же-
лали да осъществите?
	 -	 В	 моите	 представи	
този	продукт	е	прекрасен.	
За	 щастие	 или	 нещастие,	
не	стига	само	това.	Трябва	
да	намериш	съмишленици,	

с	 които	 да	 го	 направиш.	
А	те	трябва	ясно	да	осъз-
нават,	че	за	да	се	стигнат	
върхове,	 да	 се	 постигне	
нещо	 невиждано	 и	 нечу-
вано,	 трябва	 саможертва.	
Трябва	да	си	готов	на	ред	
и	дисциплина,	да	си	готов	
на	 вътрешна,	 собствена	
промяна.	 Така	 че	 винаги	
казвам,	 колкото	 и	 нес-
кромно	да	звучи,	формула-
та	за	успех	съм	я	решила	
в	 моята	 област,	 в	 моята	
музика,	 в	 школа,	 марка-
та		Николина	Чакърдъкова.	
Затова	сега	започвам	това	
предизвикателство	 и	 за	
мен.	 Започвам	 от	 нулата,	
едно	ново	начало.	Ще	дам	
всичко	 от	 себе	 си	 да	 по-
веда	всички	хора,	с	които	
работя.	Да	ги	откарам	там,	
където	 знам.	 Така	 че	 ще	
се	опитаме.	Дали	това	ще	
стане,	е	въпрос	на	време.
	 Партньорството	 в	
спектакъла	 е	 задължител-
но.	 Младият	 диригент	 Ле-
вон	Манукян	 е	 креативен.	
Готов	 е	 и	 той	 да	 поеме	
предизвикателства.	Той	ми	
казва:	„Работя	с	много	ар-
тисти,	но	с	такава	като	теб	
за	 първи	 път”.	 Самата	 аз	
съм	много	щастлива	 и	му	
благодаря.	 Благодаря	 на	
габровската	 публика,	 че	
ни	се	е	доверила	за	 този	
и	за	предстоящия	концерт	
на	25	ноември.

вела лазарова

	 Николина	 Чакърдъко-
ва,	 много	 обичаната	 на-

родна		певица,	любимката	
на	 хиляди	българи,	 зарад-
ва	 верните	 си	 почитатели	
с	 нов	 концерт-спектакъл	

„Балканска	 музика”	 на	 12	
ноември	в	Габрово.	
	 На	 сцената	 на	 зала	
„Възраждане”	 бяха	 Раз-

градският	 симфоничен	 ор-
кестър	с	диригент	маестро	
Левон	 Манукян,	 актьори	
от	 трупата	 на	 Николина	
Чакърдъкова.	
	 За	първи	път	 се	 сбъд-
ва	мечтата	на	голямата	пе-
вица	да	пее	с	 голям	сим-
фоничен	 оркестър.	 Сцена-
рият	е	на	добре	познатата	
на	 габровската	 публика	
Юлия	Манукян.	
	 От	концерта	в	три	час-
ти	в	първата	са	включени	
пет	 чисто	нови	песни,	 на-
правени	 точно	 за	 симфо-
ничен	 оркестър,	 втората	
бе	специално	отредена	на	
„часът	 на	 публиката”,	 ко-
гато	залата	запя	заедно	с	
певицата,	 а	 после	 и	 сама	
любими	песни	от	богатата	
фолклорна	 програма.	 На	
субтитри	 вървяха	 думите	
на	 песните:	 „...	 Че	 не	 се	
забравя	 лесно	 първата	
любов…”,	 „Назад,	 назад,	
моме	 Калино”,	 „Моят	 ро-
ден	край”	и	др.																						
	 На	финала	пред	сцена-
та	се	зави	българско	хоро	

в	 няколко	 реда.	Желаещи	
и	можещи	да	играят	-	мно-
го.	 Възторг,	 емоционален	
заряд,	общуване	в	ритъма	
на	танца.	
	 „Хубава	 си,	 моя	 горо”	
изправи	публиката	на	кра-
ка.	 Силен,	 емоционален	

момент,	 прелял	 в	 химна	
„Мила	Родино”…
	 „Живея	в	най-красива-
та	страна.	Каня	ви	отсега	
на	 моята	 стогодишнина”,		
отправи	 лъчезарен	 поз-
драв	 Николина	 Чакърдъ-
кова,	 чиято	 усмивка	 не	

слизаше	от	лицето	й	през	
целия	концерт.	
	 „Ще	 се	 срещна	 от-
ново	 тук	 с	 възторжена-
та	 габровска	 публика	 на	
25	 ноември	 за	 втория	 ни	
концерт”,	 каза	 Николина	
Чакърдъкова	на	раздяла.

Гàáровци иãрàхà хоро ñ 
Николинà Чàкърäъковà

Чàкърäъковà: „В пеñните, които изпълнявàм, е 
ñъáрàнà цялàтà люáов нà áàлкàнñкàтà äушà”

	 Днес	 от	 17:30	 часа	 в	
градската	 художестве-
на	 галерия	 „Асен	 и	 Илия	
Пейкови”	 в	 Севлиево	 ще	
бъде	 открита	 изложба	 на	
Дружеството	 на	 троян-
ските	 художници.	 Това	 е	
представителната	изложба	
на	 дружеството	 с	 богато	
многообразие	от	стилове.	
	 Посетителите	 на	 ху-
дожествената	 галерия	 ще	
могат	да	разгледат	творби	
на	известните	керамици	и	
живописци	 от	 Троян	 като	
Цветан	Донковски,	Цвятко	
Дочев	 и	 Енчо	 Ганковски.	
Дружеството	 на	 троянски-
те	 художници	 е	 сред	 най-
известните	у	нас.	

продължава от стр. 1
с	режисьор	Диана	Добре-
ва,	2017	г.	и	Театрална	ра-
ботилница	„Сфумато“	заед-
но	със	Спам	студио	(SPAM	
studios)	 с	 постановката	
„Кокошка“,	 режисьор	 Ана	
Батева,	2018	г.
	 Спектакълът	 „Истината	
или	се	осмеляваш“,	създа-
ден	 по	 текста	 на	 младия	
австрийски	драматург	Ще-
фан	 Лак,	 е	 първото	 пред-
ставление	 на	 Васил	 Дуев	
като	 щатен	 режисьор	 на	
Габровския	театър.	
	 Като	 режисьор	 и	 ак-
тьор	 той	 е	 многократно	
номиниран	 за	 наградите	
АСКЕЕР	 и	 Икар.	 Като	 ак-

тьор	Васил	Дуев	е	познато	
лице	 от	 софийската	 теа-
трална	 сцена.	 Последните	
му	изяви	са	в	спектаклите	
на	Театрална	 работилница	
„Сфумато“.
	 В	„Истината	или	се	ос-
меляваш“	участват	актьор-
ите	Ангел	Калев	и	Адриана	
Димова,	които	търсят	исти-
ната	за	копнежите	и	стра-
ховете	 на	 младите	 хора,	
за	двубоя	между	половете,	
за	смелостта	да	противос-
тоиш	на	стереотипите	и	за	
първите	избори	в	живота.	
	 Третият	 актьор,	 който	
участва	само	с	гласа	си,	е	
Живко	Гущеров.	Всички	те	
са	 от	 габровската	 трупа,	

изявени	 в	 много	 хитови	
представлeния	от	реперто-
ара	 на	 театъра:	 „Свекър-
ва“,	 „Начало	 на	 спектакъ-
ла“,	 „За	 Първото	 българ-
ско	 царство:	 Отшелника“,	
„Жана	 д’Арк“,	 „Мнимият	
болен“,	 „Чешити“,	 „Михал	
Мишкоед“,	както	и	в	много	
детски	представления.
	 Сценографията	 и	 кос-
тюмите	 са	 изработени	 от	
Даниела	 Николчова	 (ху-
дожник	 на	 спектакъла	
„Свекърва“)	и	Наталия	Ан-
дреева.	 Хореографията	 е	
на	Филип	Миланов	и	Вале-
ри	Миленков,	а	помощник-
режисьор	е	Гинка	Дичева.	
Пиесата	 е	 преведена	 на	

български	 език	 от	 проф.	
Владко	 Мурдаров.	 С	 „Ис-
тината	или	се	осмеляваш“	
Габровският	 театър	 смело	
сваля	свенливостта	и	при-
теснението	 от	 темата	 за	
„първия	път“	в	любовта.
	 През	октомври	тази	го-
дина	 спектакълът	 участва	
в	 11-то	 издание	 на	 фес-
тивала	 „Младите	 в	 театъ-
ра	 2019“,	 организирано	 от	
Драматичен	 театър	 –	 Ло-
веч,	 с	 подкрепата	 на	Ми-
нистерството	 на	 култура-
та	 и	Община	Ловеч.	През	
март	 2020	 година	 поста-
новката	ще	 бъде	 предста-
вена	на	театралната	сцена	
в	Сърбия.

Гàáровñкият теàтър ñ нàãрàäà от 
Межäунàроäния феñтивàл в Прищинà

Дружеñтвото нà хуäожниците в 
Троян ãоñтувà нà Севлиево


