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Цветомира иванова

	 Областната	 комисия	
по	 безопасност	 на	 дви-
жението	 проведе	 редовно	
заседание	 под	 председа-
телството	 на	 заместник	
областния	 управител	 Ма-
рия	 Пенева,	 по	 време	 на	
което	 беше	 дискутирано	
състоянието	 на	 пътно-
транспортната	 обстановка	
на	 територията	 на	 област	
Габрово.	
	 Акцент	 беше	 поста-
вен	 върху	 настъпилия	 зи-
мен	 период	 и	 очакваните	
влошени	 метеорологични	
условия.	 Пенева	 отправи	
апел	 към	 представители-
те	на	общинските	админи-
страции	да	бъде	обърнато	
особено	внимание	на	тро-
тоарите,	 пространствата	
около	 обществените	 сгра-
ди,	да	се	напомнят,	ако	е	
необходимо,	 още	 веднъж	
задълженията	 на	 собстве-
ниците	на	магазини	и	жи-
лищни	сгради.	
	 През	 празничния	 ме-
сец	 да	 бъде	 засилен	 кон-
тролът	 и	 върху	 такситата,	
поиска	още	председателят	
на	 Комисията	 Мария	 Пе-
нева.	
	 Като	 сериозен	 про-
блем	членовете	 поставиха	
неспазването	 на	 правила-

та	за	движение	по	пътища-
та	 от	 по-малките	 велоси-
педисти.	Беседите	в	учили-
ще	са	непрекъснати,	 но	е	
необходимо	 да	 се	 обърне	
още	повече	внимание	осо-
бено	 на	 децата,	 които	 до	
12-годишна	 възраст	 нямат	
право	да	карат	по	пътното	
платно.	 Отговорността	 е	
обща	 и	 родителите	 тряб-
ва	 непрестанно	 с	 личен	
пример	и	разговори	да	на-
помнят	 за	 безопасността	
на	 движение	 по	 пътищата	
–	 считат	 членовете	на	 ко-
мисията.		
	 По	 време	 на	 засе-
данието	 бяха	 отчетени	 и	
предприетите	 мерки	 по	
изпълнение	 на	 стратеги-
ите	 на	 общините	 за	 по-
добряване	 безопасността	
по	 пътищата.	Анализът	 на	
сектор	 „Пътна	 полиция“	
показва	 леко	 намаляване	
на	броя	на	регистрираните	
пътнотранспортни	 произ-
шествия	за	изминалите	де-
вет	месеца	от	2019	година	
–	 421	 за	 област	 Габрово,	
в	сравнение	с	504	за	2018	
година.	351	само	с	матери-
ални	щети	и	70	тежки	път-
нотранспортни	 произшест-
вия,	 като	 в	 резултат	 на	
същите	са	загинали	трима	
и	са	ранени	77	души.	

продължава на стр. 2

Лек ñпàд íà прîизшеñтвиятà 
зà измиíàлите девет меñецà 

Бояна Пенчева

	 „Отличниците	 на	 Бъл-
гария“	 и	 гордостта	 на		
Природоматематическа	
гимназия	 „Академик	 Иван	
Гюзелев“	Добрин	Башев	 и	
Мартин	Копчев	постигнаха	
нов	успех.
	 Двете	 момчета	 от	
Габрово	 -	 в	 десети	 и	 де-
вети		клас,	са	сред	новите		
9	 стипендианти	 на	 „CLUB	
CIO“.
	 Това	 бе	 обявено	 на	 3	
декември	в	София	по	вре-
ме	на	церемонията	за	на-
градата	 „ИТ	 мениджър	 на	
годината“	за	2019	г.
	 Седем	 от	 стипендиите	
„CLUB	CIO“	се	финансират	
от	 Клуба	 на	 ИТ	 мениджъ-
рите	 в	 България,	 други-
те	 две	 са	 предоставени	 с	
подкрепата	 на	 фармацев-
тична	компания.
	 Призьорите	 от	 София,	
Велико	Търново,	 Пловдив,	
Габрово	и	Ямбол	 са	 само	

момчета	 и	 само	 възпита-
ници	 на	 математически	
гимназии.
	 Стипендиите	 „CLUB	
CIO“	се	дават	за	осми	път	
на	ученици	с	постижения	в	
областта	на	точните	науки	
и	потенциал	в	сферата	на	
информационните	техноло-
гии.	Всяка	от	тях	е	по	1200	
лв.	 и	 тяхната	 цел	 е	 да	

насърчат	 изявени	 млади	
хора	 към	 професионална	
ориентация	 в	 областта	 на	
приложението	 на	 ИТ	 за	
целите	на	бизнеса.	За	сти-
пендиите	 могат	 да	 канди-
датстват	 ученици	 от	 X,	 XI	
и	XII	 клас,	 демонстрирали	
потенциал	 в	 областта	 на	
информационните	техноло-
гии	и	точните	науки.

Клуáът íà IT меíиджърите дàде пî 1200 лв. 
íà Дîáриí Бàшев и Мàртиí Кîпчев îт ПМГ

Добрин Башев                    Мартин Копчев

	 На	3	декември	се	про-
веде	 среща-дискусия	 в	
Професионална	 гимназия	
по	 икономика	 „Рачо	 Сто-
янов“	 с	 кмета	 на	 Община	
Дряново	 и	 управителя	 на	
„ВСК	 Кентавър	 –	 ИЗ	 Ди-
намика“	 ООД	 за	 специ-
алностите	 през	 учебната	
2020/2021	година.
	 На	 предварителната	
среща	 за	 обсъждане	 на	
специалностите,	които	учи-
лището	има	намерение	да	
предложи	 за	 следващата	
учебна	 година,	 по	 покана	

на	директора	на	гимназия-
та	Мария	Събева	присъст-
ваха	Трифон	Панчев	-	кмет	
на	 Община	 Дряново,	 Ма-
риана	Печеян	 -	 управител	
на	„ВСК	Кентавър	-	ИЗ	Ди-
намика“	 ООД,	 Мая	 Мите-
ва	 -	 специалист	 обучение	
и	 развитие	 във	 фирмата,	
Емилия	Данчева	 -	 управи-
тел	на	счетоводна	кантора	
„Емилия	 Данчева“	 ЕООД,	
инж.	Георги	Василев	-	спе-
циалист	в	„Боряна“	ЕООД,	
Марияна	 Куцарова	 -	 член	
на	 Обществения	 съвет	 в	

гимназията,	 родители	 и	
седмокласници	 от	 Дря-
ново	 и	 Габрово,	 ученици	
и	 учители	 на	 гимназията. 
	 Направена	 бе	 кратка	
презентация	за	училището,	
материално-техническа-
та	 база,	 специалностите	
от	 учебната	 2019/2020	 г.	 и	
тези,	които	евентуално	мо-
гат	 да	 бъдат	 предложени	
за	следващата					стр. 2

Кметът íà Дряíîвî дîвîлеí, че áизíеñ 
и îáрàзîвàíие вървят ръкà зà ръкà

	 Сестрите	 Христина	 и	
Мариела	Пеневи	не	успяха	
да	 преодолеят	 пресявките	
на	34-то	Световно	първен-
ство	по	скокове	на	батут	в	

Токио.	 Състезанието	 беше	
и	 квалификация	 за	 олим-
пийските	 игри	 догодина,	
домакин	на	които	е		япон-
ската	столица.			стр. 2

Сеñтри Пеíеви îñтàíàхà извъí 
фиíàлите íà Светîвíîтî пî 
ñкîкîве íà áàтут в Япîíия

С Коледна	 работилни-ца	 за	 деца	 и	 роди-
тели	 завърши	 кам-
панията	„Първите	7“	

в	 Комплекс	 за	 социално-
здравни	 услуги	 за	 деца	
и	 семейства.	 Кампанията	
стартира	 на	 24	 септември	
с	 инициативата	 „Да	 бъде	
ден	за	босоногите	деца	на	
града“	 в	 парка	 на	 Коле-
лото).	 Родители	 на	 малки	
деца,	 баби	 и	 дядовци	 и	
бъдещи	 родители	 се	 за-
познаха	 със	 социалните	
услуги	 в	 Комплекса.	 В	
парка	на	Колелото	малчу-
гани	 оставиха	 отпечатъци	
от	 крачетата	 си	 с	 цвето-
вете	 на	 дъгата,	 рисуваха,	
играха	 и	 се	 забавляваха,	
докато	 майките	 им	 разго-
варяха	със	специалисти.

Аíтîàíетà Яíкàáàкîвà: „Вярвàмe, че 
вñичкî, кîетî ИМКА - Гàáрîвî прàви, íи 
пîмàãà дà умíîжàвàме дîáрîтî”  8
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ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	
ЗАВЪРШИЛИ	ГРАЖДАНСКИ	СРЕДНИ	ИЛИ	ВИСШИ	

УЧИЛИЩА	
(МЗ	ОХ-960/23.10.2019	Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за войници за военно 
формирование от състава на Военно-географската 

служба: 24430 - Троян.
 Длъжността, за която може да се кандидатства, 
е:  „Младши шофьор”.

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 20.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно 
окрЪЖиЕ – гаБроВо, ул. „софроний Врачански” 1а
 
 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - да притежават свидетелство за управление на 
МПС категория „С”.

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

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

ЗАПОВЕД № 2624/03.12.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА:   
 Част от сграда за продажба на промишле-
ни стоки,	находяща	се	в	с.	Поповци,	с	площ	от	
33,25	кв.	м.	и	нач.	мес.	наем	35,25	лв.	без	ДДС.
 Дата и час на провеждане на търга: 
17.12.2019	г.	от	15,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
05.12.2019	г.	до	16.12.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на 
търга:	20.12.2019	г.,	15,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
19.12.2019	г.
 Тръжната документация	 се	 получава	 в	
„Център	 за	 информация	 и	 услуги	 на	 гражда-
ните”	при	Община	Габрово	срещу	представена	
квитанция	за	закупени	документи. 
 За допълнителна информация: Община 
Габрово, телефони: 066/ 818 441.

Женина Денчева

	 Първите	подземни	пло-
щадки	 за	 разделно	 съби-
ране	на	отпадъци	вече	са	
изградени	 на	 ул.	 „Мла-
дост“	№	2	и	11	в	Габрово.
	 Община	Габрово	склю-
чи	договор	със	сръбската	
фирма	 „Корали“	 ООД	 за	
доставка	и	изграждане	на	
две	 площадки	 с	 подзем-
ни	 контейнери.	 Договорът	
е	 на	 обща	 стойност	 55	
663	 лв.	 с	ДДС	 и	 включва	
доставка	 на	 съдове,	 из-
граждане	 на	 подземните	
съоръжения,	брандиране	и	
осигуряване	 на	 необходи-
мите	резервни	материали.	
	 „На	 всяка	 от	 подзем-
ните	 площадки	 са	 разпо-
ложени	по	три	контейнера	
-	два	за	рециклируеми	от-
падъци	и	един	за	биораз-
градими	отпадъци.	
	 Вътрешността	на	всеки	
от	 новите	 съдове	 пред-
ставлява	 специализиран	
чувал	с	обем	от	3	куб.	м,	
изработен	 от	 полиетилен	
с	 висока	плътност,	 непоз-
воляваща	 пропускане	 на	

течности	и	въздействие	на	
атмосферните	условия.	
	 Контейнерите	 на	 2/3	
от	размера	си	са	вкопани	
в	земята,	като	изхвърляне-
то	на	отпадъците	ще	става	

през	 капак	 с	 ръчно	 пов-
дигане,	 разположен	върху	
надземната	 част	 на	 съда.	
В	приемното	отделение	на	
контейнерите	 е	 монтира-
но	специално	съоръжение,	

недопускащо	 директен	
достъп	 до	 съдържанието	
на	контейнера.	
	 Видимата	 част	 на	 съ-
довете	представлява	мета-
лен	корпус	със	стоманени	

секции,	които	освен	чисто	
естетична	функция,	имат	и	
важното	 предназначение	
да	 предотвратят	 злонаме-
рени	 действия“,	 обяснява	
Мария	Радойчева,	гл.	екс-
перт	 в	 дирекция	 „Инфра-
структура	 и	 екология“	 в	
Община	Габрово.
	 За	 ясното	 указване	
на	 вида	 отпадък,	 който	
трябва	 да	 се	 постави	 в	
съответния	 контейнер,	
върху	 надземната	 част	
на	съдовете	са	поставени	
информационни	 стикери,	
а	 капаците	 са	 в	 съответ-
ните	 цветове	 -	 жълт	 за	
рециклируеми	 и	 кафяв	 за	
биоразградими	отпадъци.
	 Изграждането	 на	 но-
вите	 подземни	 площадки	
осигурява	 надеждното	 съ-
биране	на	отпадъци	и	ще	
сведе	 до	 минимум	 поява-
та	на	неприятни	миризми,	
особено	 през	 лятото.	 Ще	
има	възможност	да	се	съ-
бират	 по-големи	 количе-
ства	 отпадъци,	 преди	 да	
бъдат	събрани	за	извозва-
не.	
	 Времето	ще	покаже	на	

какъв	 интервал	 ще	 бъдат	
обслужвани.
	 В	момента	се	провеж-
да	обучение	на	служители	
на	 „Благоустрояване“	 за	
правилното	 експлоатира-
не	на	площадките	и	съби-
ране	 на	 отпадъците.	 Има	
определена	 специфика	 за	
изваждане	с	кран	на	под-
земната	част	и	после	връ-
щане	на	контейнерите.
	 	 В	 много	 общини	 има	
вече	такива	подземни	кон-
тейнери	и	отзивите	за	тях	
са	добри.	
	 Оказва	 се,	 че	 тези	
контейнери	 са	 недостъп-
ни	за	клошари,	защото	те	
нямат	достъп	до	отпадъка.	
Няма	и	разпръснати	около	
тях	 отпадъци,	 както	 сега	
често	 се	 случва	 около	
стандартните	контейнери.
	 Предимствата	 на	 под-
земните	 контейнери	 са	
много,	но	са	и	доста	скъ-
пи.	 Така	 че	 едва	 ли	 ще	
може	да	се	изградят	таки-
ва	 на	 всяка	 площадка	 за	
сметосъбиране	в	града.
	 Подземните	 контейне-
ри	 са	 съвременно	 реше-

ние	за	събиране	на	отпа-
дъци.
	 Технологията	 има	
безспорни	 предимства:	
подобрява	 видимостта	
при	 движение	 по	 пътна-
та	 инфраструктура,	 пес-
ти	 средства	 за	 подмяна	
на	 контейнери,	 ставащи	
често	 жертва	 на	 пале-
жи	 или	 вандализъм,	 спи-
ра	 разпространяването	
на	 неприятни	 миризми	 и	
предотвратява	 ровенето	
и	 разнасянето	 на	 отпа-
дъци	 от	 хора	 и	 животни.	
Те	 са	 пожаробезопасни.	
Създават	 възможност	 за	
намаляване	 разходите	 за	
сметосъбиране	 и	 смето-
извозване.	 Допринасят	
за	 по-голяма	 естетика	 и	
съвременна	визия	на	зао-
бикалящата	среда,	твърдят	
специалисти.
	 Община	 Габрово	 на-
помня,	 че	 разделното	
събиране	 на	 отпадъци	 е	
задължително,	 а	 поставя-
нето	 на	 отпадъци	 извън	
съдовете	 за	 смет	 е	 заб-
ранено,	 уточнява	 Мария	
Радойчева.

Първите 6 пîдземíи кîíтейíери вече ñà мîíтирàíи в Гàáрîвî

През	декември,	всеки,	
който	 желае	 да	 извърши	
промяна	 в	 избора	 си	 на	
общопрактикуващ	 лекар,	
може	да	го	направи.	

Следващият	 възмо-
жен	период	за	нов	избор	
на	 личен	 лекар	 ще	 бъде	
през	месец	юни	2020	г.	В	
останалото	 време	 смяна	
на	 лекаря	 си	 можем	 да	
правим	 само	 при	 про-
мяна	 на	 местоживеене-
то	 ни	 от	 едно	 населено	
място	 в	 друго	 или	 ако	
бъде	прекратен	договорът	
с	НЗОК.	

Желаещите	 да	 се	 за-
пишат	при	нов	общопрак-
тикуващ	 лекар	 трябва	 да	
попълнят	регистрационна-
та	 форма	 за	 постоянен	
избор,	 която	 е	 достъп-
на	 за	 разпечатване	 и	 от	
сайта	 на	 Националната	

здравноосигурителна	
каса	 (www.nhif.bg).	 В	 нея	
се	 попълват	 данните	 на	
здравноосигуреното	лице,	
както	и	тези	на	досегаш-
ния	лекар.	

Ако	 постоянният	 из-
бор	на	личен	лекар	е	за	
деца	 до	 18	 години	 или	
за	 лица,	 които	 са	 под	
запрещение,	 изборът	 на	
постоянен	 лекар	 се	 осъ-
ществява	 съответно	 от	
техните	родители,	настой-
ници	 или	 попечители.	 В	
тези	случаи	се	вписват	и	
техните	 лични	 данни.	 Не	
е	 необходимо	 хората	 да	
уведомяват	 досегашния	
си	 лекар	 за	 смяната	 –	
това	става	служебно.

На	 новоизбрания	 ле-
кар	се	представя	и	здрав-
ноосигурителна	 книжка	
или	 ако	 лицето	 все	 още	

няма	 такава,	 при	 смяна-
та	 се	 представя	 третият	
екземпляр	от	първоначал-
ната	регистрационна	фор-
ма	за	избор	на	лекар.

Хората,	 които	 преби-
вават	 в	 друго	 населено	
място	 временно,	 но	 за	
повече	 от	 един	 месец	
(прекарват	 зимата	 при	
роднини),	 могат	 да	 не	
сменят	 лекаря	 си,	 а	 да	
направят	временен	избор	
за	период	от	един	до	пет	
месеца.	

Това	 се	 прави	 чрез	
специална	 регистрацион-
на	 форма	 за	 временен	
избор,	 в	 която	 лицето	
вписва	от	коя	до	коя	дата	
иска	 да	 бъде	 валиден	
този	 избор.	 При	 извърш-
ване	 на	 временен	 избор	
здравноосигурените	 лица	
се	ползват	с	всичките	си	

права	по	реда	на	Закона	
за	 здравното	 осигурява-
не	и	Националния	рамков	
договор.	 След	 изтичане	
на	 посочения	 срок	 оси-
гуреният	се	възстановява	
автоматично	 в	 пациент-
ската	 листа	 на	 лекаря,	
при	 който	 е	 записан	 за	
постоянно.	

Ако	 възникне	 необ-
ходимост	 от	 медицинска	
помощ	 при	 краткосрочно	
пребиваване	 в	 населено	
място,	 където	 не	 е	 избо-
рът	 на	 личен	 лекар,	 хо-
рата	 могат	 да	 я	 получат,	
като	 НЗОК	 заплати	 за	
нея,	 при	 условие,	 че	 се	
обърнат	към	общопракти-
куващ	лекар,	който	рабо-
ти	по	договор	със	здрав-
ната	 каса	 и	 представят	
здравноосигурителната	
си	книжка.

Дî 31 декември мîже дà ñмеíите личíия ñи лекàр, 
ñледвàщият възмîжеí периîд ще áъде през юíи 2020

Кметът íà Дряíîвî дîвîлеí, че áизíеñ и îáрàзîвàíие вървят ръкà зà ръкà
продължава от стр. 1

Директорът	 на	 гимназията	
благодари	на	всички,	при-
състващи	 на	 тази	 среща,	
като	подчерта,	 че	ще	има	
още	 такива	 и	 занапред.	
Мариана	 Печеян	 изтъкна,	
че	 професионалното	 об-
разование	 е	 на	 преден	
план,	 фирмата	 предлага	
идеални	 условия	 за	 ра-
бота	 и	 обучение.	 Който	
пожелае,	след	завършване	
на	 средното	 образование	
може	да	остане	на	работа	
в	 завода,	 или	 да	 продъл-
жи	да	учи,	или	да	замине	
за	 чужбина.	 Учениците	 от	
специалността	 „Машини	 и	
системи	 с	 ЦПУ“	 -	 дуал-
на	форма	на	обучение,	за	
постигнати	добри	и	отлич-

ни	резултати	в	обучението	
си	 получават	 стипендии	
от	 Мариана	 Печеян.	 Инж.	
Георги	 Василев	 сподели,	
че	 фирма	 „Боряна“	 ЕООД	
също	 подкрепя	 идеята	 за	
въвеждането	 на	 специал-
ността	 „Електродомакин-
ска	техника“	в	училище.
	 Емилия	 Данчева	 -	 уп-
равител	 на	 счетоводна	
кантора,	 изтъкна	 необхо-
димостта	пък	от	счетовод-
ни	кадри,	но	през	послед-
ните	 години	 не	 може	 да	
се	 реализира	 прием	 по	
специалността	 „Оператив-
но	счетоводство“.	
	 Трифон	 Панчев	 -	 кмет	
на	 община	 Дряново,	 из-
рази	 впечатлението	 си	
от	 организираната	 среща	

и	 се	 радва,	 че	 бизнесът	
и	 образованието	 вървят	
ръка	 за	 ръка.	 Ученици	 от	
10,	11	и	12	клас	споделиха	
своите	 вълнения	 за	 обу-
чението	 си,	 за	 знанията,	
които	 получават	 в	 Про-
фесионална	 гимназия	 по	
икономика	„Рачо	Стоянов“	
-	 Дряново,	 и	 за	 това,	 че	
ще	 придобият	 професия,	
по	 която	ще	могат	 да	 ра-
ботят,	след	като	завършат	
средното	 си	 образование.	
Родители	на	седмокласни-
ци	 от	 Дряново	 и	 Габрово	
изказаха	своите	виждания	
за	професионалното	обра-
зование,	 което	 предлага	
училището,	 удовлетворени	
от	проведената	среща-дис-
кусия.

Лек ñпàд íà 
прîизшеñтвиятà зà 
измиíàлите 9 меñецà

продължава от стр. 1
	 От	 регистрираните	 421	
ПТП	 122	 са	 по	 пътища	 от	
републиканска	 пътна	 мре-
жа	 (РПМ).	Двадесет	 и	 че-
тири	 от	 ПТП,	 настъпили	
по	 пътищата	 на	 РПМ,	 са	
с	 тежки	 последици,	 при	
които	е	загинал	един	и	са	
ранени	26.	За	същия	пери-
од	на	2018	година	от	реги-
стрираните	504	155	ПТП	са	
по	пътища	от	РПМ,	като	17	
са	тежки	ПТП	с	5	загина-
ли	 и	 23	 ранени.	 Тридесет	
и	 осем	 пътнотранспортни	
произшествия	 са	 настъпи-
ли	 по	 пътища	 трети	 клас	
от	РПМ	на	територията	на	
област	Габрово.	
	 По	 пътища	 от	 общин-
ска	пътна	мрежа	през	де-
ветте	месеца	са	регистри-
рани	23	ПТП	с	материални	
щети	и	5	тежки	ПТП	с	по-
страдали	лица	–	6	ранени:	
двама	 велосипедисти,	 от	
тях	 едно	 дете,	 един	мото-
циклетист,	 двама	 водачи	
на	автомобили	и	един	път-
ник	в	тях.	
	 Продължават	да	се	из-
пълняват	 мерките	 за	 съз-
даване	 на	 обстановка	 на	
безопасност	в	движението	
–	поддържане	и	рехабили-
тация	 на	 съществуваща-
та	 и	 изграждане	 на	 нова	
безопасна	 транспортна	
инфраструктура	 от	 страна	
на	 общините;	 контролни,	
превантивни	 и	 образова-
телни	мероприятия.

Сеñтри Пеíеви îñтàíàхà извъí 
фиíàлите íà Светîвíîтî... 

продължава от стр. 1
В	 индивидуалната	 олим-
пийска 	 дисциплина	
Христина	 Пенева	 се	 на-
реди	 на	 46-то	 място	 като	
събра	 сбор	 от	 96.865	 точ-
ки	 (46.040	 точки	 за	 задъл-
жителната	 си	 програма	 и	
50.825	точки	за	волна	про-
грама).	 Мариела	 Пенева	
завърши	на	68-ма	позиция	
с	 актив	 от	 81.695	 точки	
(44.200	 точки	 за	 задължи-
телната	 си	 програма	 и	
37.495	точки	за	волна	про-
грама).Световна	 шампион-
ка	 стана	 представителка-
та	 на	 домакините	 Хикару	

Мори	с	55.860	точки,	след-
вана	от	сънародничката	си	
Чисато	Дойхата	и	канадка-
та	Росана	Маклинан.
	 Двете	габровски	състе-
зателки	не	успяха	да	вля-
зат	 във	 финала	 и	 в	 дис-
циплината	 батут-синхрон.	
Световните	 вицешампио-
нки	 при	 девойките	 до	 21	
години	 от	 първенството	 в	
София	 през	 2017-та	 зае-
ха	21-во	място	в	квалифи-
кациите.	 И	 тук	 триумфът	
беше	за	японките,	на	вто-
ро	 и	 трето	 място	 се	 кла-
сираха	дуетите	на	Русия	и	
Канада.		

Днес празнуват: сава, савко, 
савка, савина, сабина, слав, 

слави, славчо, славка, свето-
слав, съби, славена, славина, 

станислав, станислава,
владислав, владислава
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ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН 

КАЛЕНДАР
5	 ч	 * Преп. Сава Осве-
щени. Преп. Нектарий Битолски 
(Тип. с. 135)
6	 п	 U	 Св.	 Николай,	 ар-
хиеп.	 Мирликийски,	 Чудотворец	
(Никулден)	(Тип.	с.	136)
7	 с	 Св. Амвросий, еп. 
Медиолански. Св. Филотея Тър-
новска
8	 н	 U	 10	 Неделя	 след	
Неделя	 подир	 Въздвижение.	
Преп. Патапий. Св. мчци 62 йереи 
и 300 миряни, избити от ариани-
те в Африка. Гл. 8, утр. ев. 3, ап. 
Еф. 4:1-7 (с. 238), лит. ев. Лк 
13:10-17
9	 п	 * Зачатие на св. 
Анна (Тип. с. 139)
10	 в	 Св. мчци Мина, Ер-
моген и Евграф. Мчци Мариан и 
Евгений в Кесария
11	 с	 Преп. Даниил Стълп-
ник. Преп. Лука Стълпник
12	 ч	 * Св. Спиридон, еп. 
Тримитунтски Чудотворец (Тип. 
141)

	 ОБИЧНИ	В	ГОСПОДА	
	 БРАТЯ	И	СЕСТРИ,
	 Поднасяме	 най-ис-
крени	 съболезнования	 по	
повод	 кончината	 на	 голе-
мия	 български	 актьор	 и	
общественик	 Стефан	 Да-
наилов.	 Смъртта,	 която	 в	
един	 миг	 идва	 и	 отнема	
всичко,	 е	 тежък	 момент,	
когато	думите	са	безсилни	
да	изразят	болката	от	за-
губата	 на	 един	 обичан	 от	
народа	човек.
	 Стефан	 Данаилов	 ос-
тава	 в	 паметта	 ни	 като	
човек,	 който	 в	 битността	

си	 на	 министър	 на	 култу-
рата	 с	 лекота,	 желание	 и	
обич	 се	 трудеше	 за	 раз-
витието	 на	 културата	 във	
всичките	й	сфери.	Напусна	
ни	актьорът,	пресъздал	из-
ключително	 добре	 образа	
на	св.	Цар	Борис	I	в	едно-
именния	филм.
	 Благодарни	 сме	 за	
доброто	 му	 отношение	
към	 светата	 Църква	 и	 за	
всички	 добри	 инициативи,	
свързани	 с	 връщането,	
реставрирането	 и	 съхра-
нението	на	православните	
ни	храмове	и	манастири.

	 Отправяме	 молитва	
към	 небесния	 ни	 Отец	 да	
упокои	 душата	 на	 новоп-
реставилия	 се	 Божий	 раб	
в	 селенията	 на	 праведни-
те!
	 Господ	 да	 утеши	 близ-
ките	 му	 в	 тези	 нелеки	 за	
тях	 дни,	 като	 им	 дарува	
сили	 да	 превъзмогнат	
скръбта	от	тежката	загуба.
	 Вечна	 и	 блажена	 да	
бъде	светлата	му	памет!
	 †	НЕОФИТ
	 ПАТРИАРХ	БЪЛГАРСКИ
	 27.11.2019	г.
	 гр.	София

	 30	 семейства	 от	 па-
зарджишкото	 село	 Алеко	
Константиново	 с	 добро-
волен	 труд	 са	 се	 заели	 с	
възстановяването	на	църк-
вата	 „Свето	 Възнесение	
Христово“	 в	 селото.	 Това	
информираха	 от	 Инициа-
тивния	комитет.		През	2007	
г.	 керемидите	на	църквата	
са	 свалени	 по	 нареждане	
на	 кмета	 на	 селото	 под	
предлог,	 че	 ще	 се	 извър-
ши	реставрация	на	160-го-
дишния	 храм.	 В	 резултат	
вече	 12	 години	 село	Але-
ко	 Константиново	 е	 без	

църква.	 Хората	 няма	 къде	
да	извършват	празничните	
си	 ритуали	 –	 кръщенета,	
сватби,	 а	 също	и	 тъжните	
–	погребенията.
	 Доброволците	 са	 из-
работили	 и	 план	 като	 за	
неотложните	 строителни	
дейности,	 а	 също	 и	 за	
цялостното	 изографисване	
на	 храма	 са	 необходими	
средства.	 С	 личен	 труд	
хората	 от	 Алеко	 Констан-
тиново	ще	се	погрижат	за	
строежа,	 възстановяване-
то	 на	 покрива,	 за	 почист-
ването	на	двора.

	 Вход	свободен	за	сре-
ща	 с	 Николай	 Петков	 и	
представянето	 на	 четвър-
тата	му	поред	книга,	след	
„Стадионът	 на	 Старата	
госпожа”,	 „Кирил	 и	 Хипа-
тия“	 и	 „Борхес	 и	 другите	
–	там“.
	 Николай	Петков	е	бъл-
гарски	 писател	 и	 свеще-
ник.	 Роден	 е	 на	 15	 юли	
1971	 г.	 във	 Велико	 Тър-
ново.	 От	 1989	 до	 1995	 г.	

учи	 във	Великотърновския	
университет.	Между	1998	и	
2000	 г.	 преподава	 антична	
философия	 във	 философ-
ския	факултет	на	ВТУ	„Св.	
св.	 Кирил	 и	Методий“.	 По	
това	 време	 написва	 кни-
гите	 „Архе“	 -	 сборник	 за	
антична	 и	 средновековна	
култура,	 и	 „Божествените	
имена	във	философията	на	
Прокъл	Диадох“.	През	2002	
г.	 е	 ръкоположен	 от	 ве-

ликотърновския	 митропо-
лит	 Григорий.	 От	 края	 на	
2003	 г.	 досега	 е	 свещеник	
във	 Варненска	 епархия,	 в	
храм	„Свети	пророк	Илия“	
в	 квартал	Дивдядово,	Шу-
мен.
	 На	9	декември	от	17:30	
ч.	 в	 арт-салона	 на	 Радио	
Шумен	 доцент	Юрий	Про-
данов	ще	говори	за	нова-
та	 книга	 на	 Николай	 Пе-
тков	„Тук	с	Гогол“.	

	 Патриархът	на	Халдей-
ската	 католическа	 църква	
на	 Ирак	 заяви,	 че	 отме-
ня	 коледните	 празненства	
след	смъртта	на	близо	430	
души	за	два	месеца	на	ан-
типравителствени	 демон-
страции,	 предаде	 Франс	
прес.
	 „Няма	 да	 поставяме	
украсени	 елхи	 в	 църквите	
и	по	площадите	и	патриар-
шията	няма	да	организира	
празненства.	 Решението	
бе	взето	от	уважение	към	
жертвите	 и	 в	 знак	 на	 со-
лидарност	 с	 болката	 на	
техните	 семейства“,	 зая-
ви	 кардинал	 Луис	 Рафаел	

Сако.	 „Ще	 се	 молим	 за	
жертвите“,	 каза	 християн-
ският	 лидер,	 произведен	
в	кардинал	от	папа	Фран-
циск	 преди	 повече	 от	 го-
дина,	предава	БТА.
	 От	 1	 октомври	 Багдад	
и	 градове	 в	 Южен	 Ирак	
станаха	 арена	 на	 най-
тежката	социална	криза	в	
страната	от	десетилетия.
	 По	данни	на	АФП	уби-
тите	 по	 време	 на	 демон-
страциите	 са	 близо	 430	 и	
почти	 всички	 са	 демон-
странти.	 Ранените	 са	 бли-
зо	 20	 000,	 като	 повечето	
ще	 останат	 инвалиди	 до	
края	на	живота	си.

.На	 9	 май	 1087	 г.	 мо-
щите	на	св.	Николай	били	
тържествено	посрещнати	в	
гр.	 Бари.	 По-късно,	 за	 да	
оправдаят	 действията	 на	
търговците,	се	ражда	пре-
данието,	 че	 сам	 светецът	
се	бил	явил	на	барийците	
и	им	заповядал	да	прене-
сат	тялото	му,	за	да	не	по-
падне	в	ръцете	на	мюсюл-
маните.	 Паралелно	 обаче	
се	раждат	и	други	версии	
на	 тези	 предания,	 според	
които	мощите	били	прене-
сени	в	Бари	от	крадци	или	
пирати.	 Бързината,	 с	 коя-
то	действали	търговците	и	
моряците	от	Бари,	явно	не	
им	позволила	да	заграбят	
целите	 мощи	 на	 светеца.	
Казваме	 това,	 защото	 по	
същия	 сценарий	 десет	 го-
дини	 по-късно	 венециан-
ците,	 които	 са	 били	 част	
от	 Първия	 кръстоносен	
поход,	 повтарят	 грабежа	
над	 гр.	Мир	и	вземат	със	
себе	 си	 останалата	 част	
от	мощите	на	светеца.	Тук	
едва	 ли	 е	 необходимо	 да	
преповтаряме	 историче-
ската	 истина,	 че	 участни-
ците	 във	 всички	 кръсто-

носни	походи	почти	винаги	
са	 забравяли	 основната	
цел	 на	 тези	 походи	 и	 са	
подлагали	 на	 грабежи	 и	
безчинства	 областите,	
през	 които	 са	 премина-
вали,	 без	 да	 правят	 голя-
ма	 разлика	 дали	 населе-

нието	 е	 християнско	 или	
мюсюлманско.	Днес	много	
от	 свещените	 реликви	 и	
мощи	на	светци	на	Запад	
са	 пренесени	 именно	 по	
време	 на	 кръстоносните	
походи,	 като	 особено	 бо-
гата	 е	 била	 плячката	 при	

превземането	на	Констан-
тинопол.

Вторият	 грабеж,	 кой-
то	правят	венецианците,	е	
родил	парадокса	за	пара-
лелното	 съществуване	 на	
две	 гробници	 на	 светеца,	
които	 претендирали	 да	

имат	 в	 пълнота	 неговото	
нетленно	 тяло	 –	 тази	 в	
Бари	и	тази	във	Венеция.

Гробницата	 в	 Бари,	
която	 е	 съхранявала	 взе-
тото	 от	 барийците	 през	
1087	г.,	не	е	била	отваряна	
до	 средата	 на	 XX	 век.	 С	
решаването	на	проблема	с	
претенциите	на	двата	 гра-
да	 и	 енигмата	 около	 това	
какво	съдържа	гробницата	
в	Бари	се	заема	италиан-
ският	 антрополог	 Луиджи	
Мартино,	 който	 в	 пери-
ода	 1953-1957	 г.	 е	 имал	
възможност	 да	 изследва	
мощите	 от	 Бари.	 По	 Бо-
жия	милост	 и	 неизследим	
Негов	 промисъл	 този	 ан-
трополог	 живял	 достатъч-
но	 дълго,	 за	 да	 може	 да	
изследва	и	мощите	на	све-
теца	 след	 отварянето	 на	
гробницата	 във	 Венеция	
през	 1992	 г.	Изследването	
показало	 удивителни	 ре-
зултати	–	в	Бари	липсвала	
част	 от	 мощите	 на	 свете-
ца,	които	се	възпълвали	от	
тези,	открити	във	Венеция,	
в	 съотношение	 приблизи-
телно	5	 към	1	в	полза	на	
гробницата	 в	 Бари.	 Към	

липсващите	 близо	 5	 час-
ти	 от	 мощите	 на	 светеца	
във	Венеция	венецианците	
добавили	 чужди	 останки,	
които	 да	 ги	 възпълнят,	 в	
това	 число	 детски	 и	 жен-
ски	 кости.	Това	 доказало,	
че	 в	 действителност	 тър-
говците	от	Бари	не	са	ус-
пели	да	вземат	 всичко	от	
гробницата	 на	 светеца	 в	
гр.	Мир	–	нещо,	което	по-
късно	 са	 направили	 вене-
цианците,	които	заграбили	
останалото.	 Изследвания-
та	на	Луиджи	Мартино	ни	
дават	 и	 още	 много	 любо-
питни	 подробности,	 кои-
то	 косвено	 потвърждават	
истинността	на	това,	което	
днес	 наричаме	 църковно	
предание	 и	 което	 наред	
със	Св.	Писание	е	чистият	
извор	на	нашата	вяра.

Така	например	Л.	Мар-
тино	 установява,	 че	 св.	
Николай	 е	 бил	 висок	 168	
см.	Бил	е	също	строг	пост-
ник,	 който	 се	 е	 хранил	
изключително	 с	 растител-
на	 храна.	 Имал	 е	 харак-
терни	 заболявания,	 които	
се	 получават	 при	 продъл-
жителен	 престой	 в	 тесни	

и	влажни	помещения	–	по-
твърждаващи	достигналите	
до	 нас	 чрез	 преданието	
сведения	за	престоя	му	в	
тъмница	по	време	на	гоне-
нията	 на	 Диоклетиан.	 По-
чинал	е	на	възраст	между	
70	 и	 80	 години.	 Може	 би	
най-интересното	 откритие	
обаче	 е	 възстановката	 на	
лицето	 на	 светеца,	 което	
през	2009	г.	група	учени	от	
университета	в	Манчестър	
под	 ръководството	 на	 Ка-
ролайн	 Уилкинсън	 прави.	
На	базата	на	краниологич-
ните	измервания	и	рентге-
новите	 снимки,	 направени	
от	 Л.	 Мартино,	 Уилкинсън	
реконструира	 лицето	 на	
св.	 Николай,	 което	 напъл-
но	 съвпада	 с	 лика,	 който	
имаме	традиционно	в	пра-
вославната	 иконография.	
Високо	 чело,	 изпъкнали	
скули	 и	 брадичка,	 смугла	
кожа	и	кафяви	очи.

В	 славянските	 църкви	
празникът	Летни	Никулден	
се	отбелязва	на	9	май,	до-
като	в	гръцкия	синаксар	е	
отбелязан	20	май	като	ден	
на	пристигането	на	мощи-
те	в	Бари.

Къде ñà мîщите íà ñв. Никîлàй Мирликийñки Чудîтвîрец

Оáръщеíие íà Бълãàрñкия пàтриàрх пî 
пîвîд кîíчиíàтà íà Стефàí Дàíàилîв

Семейñтвà пîдехà кàмпàíия 
зà възñтàíîвявàíе íà църквà

Никîлàй Петкîв предñтàвя 
четвъртà кíиãà - “Тук ñ Гîãîл”

В Ирàк кàтîлиците îтмеíят 
Кîледà зàрàди прîтеñтите

	 Само	9%	от	православ-
ните	 в	 Русия	 ще	 спазват	
Рождественския	пост,	кое-
то	е	9	милиона	души,	като	
по-голямата	част	от	тях	са	
в	 големите	 градове.	 64%	
от	 православните	 няма	
да	 постят,	 показа	 социо-
логическото	 проучване	 на	
ВЦИОМ	 (Общоруски	 цен-
тър	 за	 изследване	 на	 об-
щественото	 мнение),	 пуб-
ликувано	 от	 „Интерфакс“.	
То	беше	проведено	в	наве-
черието	на	започналия	на	
28	ноември	рождественски	
пост	в	Руската	православ-
на	 църква,	 който	 ще	 за-
върши	на	6	януари.
	 Като	 православни	 в	
страната	 се	 определят	
67%,	което	е	около	96	ми-
лиона	 души.	 От	 тях	 ре-
довно	 (минимум	веднъж	в	
месеца)	 на	 църква	 ходят	
13%,	 а	 17%	 не	 ходят	 ни-
кога.	 Сред	 последните	 е	
по-голям	 делът	 на	мъжете	
и	жителите	на	селата.	70%	
от	православните	посеща-
ват	 храма	 „от	 време	 на	
време“.	
	 Жените,	ходещи	в	хра-
ма	редовно,	 са	 повече	от	
мъжете	–	съответно	15%	и	
10%.

9% îт прàвîñлàвíите 
в Руñия ще ñпàзвàт 
Рîждеñтвеíñкия пîñт
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За	 да	 се	 срещнем	 с	
Бога,	е	необходимо	да	бъ-
дем	 автентични	 и	 в	 мо-
литвата.	 Преди	 време	 бях	
написал	 следното:	 Знаеш	
ли,	 пътят,	 по	 който	 вър-
вим	 в	 духовния	живот,	 за	
да	 срещнем	 и	 да	 позна-
ем	 Христос,	 не	 е	 право-
линеен,	 а	 вълнообразен.	
С	 други	 думи,	 ще	 дойдат	
моменти,	в	които	ще	имаш	
умиление,	 и	 моменти,	 ко-
гато	 духовно	 ще	 пресъх-
неш,	ще	дойдат	моменти,	в	
които	ще	отиваш	с	радост	
на	 св.	 Литургия,	 но	 също	
и	 моменти,	 в	 които	 мно-
го	 ще	 ти	 тежи	 да	 ходиш.	
Ако	попиташ	свещениците,	
ще	 ти	 кажат	 същото	 -	 че	
имат	 моменти	 на	 сълзи	
по	време	на	св.	Литургия,	
на	 дълбоко	 умиление	 от	
присъствието	 на	 Светия	
Дух,	 както	 и	 моменти,	 в	
които	не	чувстват	това,	но	
умора.

Тези	 промени	 са	 ес-
тествени	за	човека,	защо-
то	 ние	 сме	 променливи:	
събуждаш	 се	 радостен	 и	
вечерта	 си	 тъжен.	Сутрин	
си	 радостен,	 на	 обяд	 ня-
маш	 настроение.	 Това	 е	
човекът.	Така	и	в	молитва-
та	ще	дойде	момент,	кога-
то	няма	да	имаш	 толкова	
голямо	 желание	 за	 мо-
литва.	

Какво	 става	 тогава?	
Да	я	изоставим?	Не.	Пър-
вото,	 което	 Бог	 иска	 от	
нас,	е	да	сме	автентични.

Има	един	хубав	случай	
със	 стареца	 Софроний.	
Една	жена	отишла	в	него-
вия	манастир	и	му	казала:

-	 Ти,	 отче,	 хубаво	 го-
вориш	 в	 беседите,	 че	
трябва	 да	 се	молим	 и	 да	
говорим	 с	 Бога.	Аз	 имам	
обаче	един	грях.	Имам	ня-
кои	разногласия	с	Бога	и	
нямам	 желание	 да	 кажа:		
„Благодаря“.

Обърнете	внимание	на	
този	 проблем	 на	 жената	
-	 тя	 казва:	 „Не	 мога	 да	
кажа:	„Господи,	благодаря	
Ти“,	защото	в	този	момент	
вътре	в	себе	си	имам	раз-
ногласие	 с	 Бога“.	 А	 ето	
какво	 й	 отговорил	 отец	
Софроний:

-	Не	се	страхувайте	да	
питате	 Бога,	 не	 се	 стра-
хувайте	 да	 сте	 искрени	 с	
Бога.	 Кажи	 му	 това,	 кое-
то	 чувстваш:	 „Господи,	 не	
съм	 съгласна	 с	 това	 или	
имам	едно	оплакване“.

Вижте	 каква	 разлика	
има	между	светеца	и	оне-
зи,	 които	 така	 съветват	
хората,	 че	 ги	 изпълват	 с	
вини	 и	 разрушават	 връз-
ката	им	с	Бога.

Мнозина	 казват:	 „Из-
питвам	болка	и	ропот“.	Не	
прéчи!	 Кажи	 го	 на	 Бога,	
превърни	този	си	проблем	
във	 връзка	 с	 Бога.	 Или	
пък	майки,	 които	са	изгу-
били	децата	си,	казват,	че	
нямат	 желание	 за	 молит-
ва,	изпълнени	са	с	гняв.

Гневът	 е	 основен	 ста-
дий	 на	 скръбта	 -	 имам	
предвид	 всякаква	 скръб,	
включително	и	любовната,	
тоест	скръб	от	раздялата.	
Затова	 в	 духовния	 живот	
човек	 изпитва	 гняв	 към	
Бога:	 взе	 ми	 детето!	 Или	
нещо	 друго.	Това	 са	 пре-
делни	 душевни	 и	 духовни	
състояния,	 а	 как	 реагира	
старецът	на	тях?	Казва:

-	 Няма	 проблем,	 ка-
жете,	 изразете	 пред	 Бога	
вашия	гняв!

Бог	не	е	окаяно	и	зло-
честиво	 човече	 -	 ние	сме	
Го	 превърнали	 в	 такова	 -	
което	ще	затаи	злоба	към	
една	майка,	понеже	тя	Му	
се	е	оплакала	или	не	знам	
какво.	 Помня	 в	 селата	 в	
миналото,	 когато	 някоя	
майка	 помятала	 и	 тръгва-
ла	 да	 изрази	 мъката	 си	
и	да	каже	нещо,	й	удряли	
плесница:	 Спри!	 Удряли	
я	 по	 устата	 и	 й	 казва-
ли:	 „Не	 говори!	 Не	 се	 ли	
боиш	от	Бога,	 не	 те	 ли	 е	
срам?!	 Ще	 си	 изпатиш!“	
Не	 я	 оставяли	 да	 изра-
зи	своите	чувства,	докато	
това	 изразяване	 е	 здра-
вословно.	Ако	не	изразиш	
гнева,	 който	 чувстваш,	 и	
всичко	онова,	което	чувст-
ваш,	 няма	 да	 получиш	
полза.	За	да	не	цитираме	
психолозите,	 които	 много	
хубаво	 го	обясняват,	 нека	
видим	 какво	 казва	 преп.	
Порфирий:	чувствата,	кои-
то	не	се	изразяват,	стават	
болести.

Един	 от	 основни-
те	 проблеми	 днес	 е,	 че	
съпрузите	 не	 разгова-
рят.	 Мъжът	 цял	 ден	 е	 на	
работа,	 прибира	 си	 къс-
но,	 жена	 му	 тръгва	 да	
го	 заговори,	 той	 казва:	
„Не	 ми	 говори,	 не	 мога	
сега!“	След	 вечеря	 казва:	
„Ще	говорим	по-късно“,	но	
ляга	 и	 заспива.	 Няма	 ко-
муникация.	 Това	 е	 един	
огромен	 проблем	 –	 защо-
то	ако	жената	не	може	да	
говори	 с	 теб,	 ще	 намери	

някой	 друг,	 с	 когото	 да	
говори.	Това	е	единствено-
то	 сигурно	 нещо,	 защото	
нуждата	на	 човека	 за	 ко-
муникация	 и	 изразяване	
не	може	да	се	пресече	и	
заглуши.	

Като	намерим	себе	си,	
бъдем	 искрени	 с	 Бога	 и	
превърнем	 всичко,	 вклю-
чително	 и	 проблемите	 си,	
във	 връзка	 с	 Бога,	 след-
ващата	стъпка	е	да	видим	
кой	 е	 Бог,	 към	 Когото	 се	
обръщаме.	 Вижте,	 не	 е	
достатъчно	 някой	 да	 каз-
ва,	 че	 е	 православен	 и	
вярва	в	Бога.	В	кой	Хрис-
тос	вярваш?	В	кой	Бог?	

Защото	 много	 пъти	
казваме,	 че	 вярваме	 в	
Бога	 на	 Православието,	
но	само	на	практика	този	
бог	е	всичко	друго,	но	не	
и	Бога	на	Православието.	
По-конкретно.	 Когато	 от	
малък	 си	 формирал	 една	
идея	за	Бога	като	бог	от-
мъстител,	 където	 ако	 не	
вършиш	 Неговата	 воля,	
Той	ще	 ти	 стори	 зло.	Ако	
съгрешиш,	 Той	 ще	 ти	 от-
върне	 със	 зло	 -	 може	 да	
ти	 изпрати	 някоя	 болест,	
може	 да	 те	 убие	 на	 ма-
гистралата,	 може	 да	 ти	

подпали	гумите	на	колата,	
може	да	даде	рак	на	дете-
то	ти	и	не	знам	още	как-
во.	Долу-горе	това	вярват	
повечето	 хора.	 Не	 е	 ли	
така?	 Това	 вярват.	 И	 за-
това	 казват:	 „Бог	му	 пра-
ти	 рак“,	 някой	 загинал	 в	
катастрофа	 -	Бог	 направи	
това.	Това	 е	 едната	 стра-
на.	 Другата,	 подобна	 на	
нея,	 е,	 че	 Бог	 ме	 обича,	
но	кога?	Когато	съм	добро	
дете.	Не	ни	ли	учат	така?	
Ако	 изядеш	 яденето	 си,	
Богородичка	 ще	 те	 оби-
ча,	 ако	 не	 го	 изядеш,	ще	
ти	 отреже	 езика!	 Веднъж	
вървях	по	улицата	и	видях	
една	позната	жена-майка,	
която	 хранеше	 детето	 си.	
Отидох	да	го	погаля,	а	тя	
му	каза:

-	Яж,	яж,	защото	попът	
ще	те	изяде!

Едно	 детенце	 от	 ено-
рията	 още	 не	 може	 да	
свикне	 с	 мене.	 Опитвам	
се	 да	 го	 убедя,	 че	 не	 ям	
хора.	 И	 всеки	 път,	 когато	
тръгвам	 да	 му	 обясня,	 то	
се	скрива,	да	не	 говорим	
последния	 път	 какви	 ру-
гатни	 ми	 каза.	 Направих	
се,	че	не	чувам...

И	 тъй,	 ако	 си	 закър-

мен	 да	 вярваш	 в	 Бога	
по	 този	 начин	 -	 а	 има	 и	
клирици,	които	култивират	
това	 мислене	 у	 хората,	
-	 тогава	 ще	 си	 създадеш	
изкривена	 представа	 за	
Бога.	 Как	 тогава	 ще	 се	
срещнеш	 с	 живия	 и	 ис-
тински	Бог,	 след	 като	Той	
не	 е	 това?	 Все	 едно,	 че	
си	 взел	 погрешен	 адрес	
и	номер	и	никога	няма	да	
стигнеш	 до	 Него,	 защото	
вярваш	в	един	„Бог”,	кой-
то	е	много	далеч	от	реал-
ността	на	живия	и	истинен	
Бог,	Който	те	обича.

Знаете	 ли	 колко	 хора	
се	терзаят	от	вини	и	каз-
ват:	„Ама,	отче,	Бог	обича	
ли	ме	сега,	след	като	съм	
толкова	 грешен?	 Ще	 ми	
стори	 ли	 зло?“	 Знаете	 ли	
колко	 хора	 се	 терзаят	 с	
такива	неща?	Твърде	мно-
го.	 И	 това	 са	 много	 дъл-
боки	 наслагвания,	 които	
не	 изчезват	 лесно.	 След	
това	 е	 нужен	 много	 труд	
от	духовника,	за	да	може	
душата	 отново	 да	 намери	
своето	равновесие.

Митрополит	 Антоний	
Сурожски	 разказва	 как	
един	 човек	 го	 срещнал,	
поискал	да	се	изповяда	и	
му	казал:	

-	Моля	 се	 цели	 25	 го-
дини	 и	 ни	 най-малко	 не	
почувствах	Бога!

Митрополит	 Антоний	
му	отговорил:

-	 Кажи	 ми,	 моля	 те,	
едно	 място	 от	 Евангелие-
то,	 което	 ти	 харесва,	 ня-
кой	откъс.

-	 Харесва	 ми	 много	
този	случай	с	блудницата,	
където	 всички	 отиват,	 ос-
ъждат	 я,	 тръгват	 да	 хвър-
лят	камъни	по	нея	и	Хрис-
тос	 казва,	 че	 този,	 кой-
то	 е	 без	 грях,	 нека	 пръв	
хвърли	 камък,	 и	 всички	
си	 тръгват.	 А	 след	 това	
Христос	й	казал:	„Аз	те	не	
осъждам.	Иди	си	и	недей	
вече	греши”.

Митрополит	 Антоний	
казал:

-	Кажи	ми	сега,	ако	ти	
беше	там	заедно	с	хората,	
на	 чия	 страна	 щеше	 да	
бъдеш	-	с	Христос,	с	блу-
дницата,	с	хората?

А	другият	отвърнал:
-	 Ако	 трябва	 да	 кажа	

истината	и	да	съм	искрен,	
аз,	отче,	нямаше	да	пусна	
лесно	камъка.	

Знаете	 ли	 това	 какво	
означава?	 Че	 този	 човек	
е	 много	 далеч	 от	 Хрис-
тос.	 Той	 всъщност	 иска	
един	Христос,	Който	хвър-

ля	камъни,	както	повечето	
от	 нас	 искаме	 една	 Све-
та	 Богородица,	 която	 да	
реже	 ръце,	 да	 реже	 ези-
ци,	да	„вкаменява”	хората,	
но	това	не	би	била	света	
Богородица,	 а	 най-лошият	
човек.	 Тоест,	 ако	 Света	
Богородица	 реже	 ръцете	
на	 този,	 който	 тръгва	 да	
краде,	разбирате,	че	това	
не	 е	 добродетел.	Обърне-
те	 внимание	 на	 житията	
на	 светците.	 Тръгнали	 да	
ограбят	 свети	Мирон,	 той	
влязъл	 вътре,	 видял	 кра-
дците	 и	 им	 казал:	 „Деца,	
не	се	уморявайте,	и	аз	ще	
ви	помогна!”.	Това	е	свете-
цът.	 Ако	 Света	 Богороди-
ца	реже	ръце	и	ослепява	
хора	 и	 т.	 н.,	 разбирате,	
че	 това	 няма	 да	 е	 Света	
Богородица.	 Тя	 е	 Св.	 Бо-
городица	 именно	 защото	
е	 този	 лик	 на	 светостта	
и	 чистотата,	 която	 под-
ражава	 на	 Христос,	 Кой-
то	 на	Кръста	 прощава	на	
всички.	

Въпросът	 е,	 ако	 съм	
такъв,	то	кой	бог	ще	срещ-
на?	 Колко	 пъти	 помеж-
ду	 си	 пожелаваме	Бог	 да	
накаже	 този,	 който	 ни	
нервира	 или	 наранява:	
„Бог	ще	му	го	върне!”.	Не	
казваме	 ли	 така?	 Първо,	
това	 е	 кълнене,	 второ,	 е	
отмъщение.	 И	 трето,	 това	
е	 една	 психологическа	
проекция	 върху	 Бога	 на	
нашето	 аз,	 на	 нашата	 от-
мъстителност.	 Искаме	 от	
Него	да	направи	на	другия	
злото,	 което	 му	 желаем.	
Не	 злорадстваме	 ли	 тай-
но,	когато	свекървата	или	
някоя	 съседка	 си	 изпати	
нещо:	„Ах,	пада	й	се!	Видя	
ли	 как	 сега	 си	 плаща?!“	
Смятаме,	 че	 Бог	 я	 е	 на-
казал,	 защото	 ние	 вина-
ги	 сме	 прави,	 нямаме	 ни	
най-малкото	 съмнение,	 че	
може	да	сме	виновни.	Ви-
наги	 другите	 са	 виновни,	
следователно	 другият	 ще	
си	получи	наказанието.

Третата	стъпка	е	първо	
да	 казваме	 истината	 на	
Бога	 в	 молитвата.	 Тя	 е	
събличане	 на	 нашето	 аз,	
в	нея	не	искам	да	покажа	
колко	 съм	 превъзходен,	
колко	 съм	 добър,	 както	
за	 съжаление	 правим	 и	
в	 изповедта.	 Всички	 са	
безгрешни.	Аз	в	моя	край	
съм	 създал	 една	 „школа	
на	 безгрешните”	 (смях).	
Идват	и	ми	казват:

-	Всичко	ми	е	наред!
-	 Нямаш	 ли	 някакъв	

грях?

-	Абсолютно	нищо!
Даже	 някои,	 не	 един,	

двама	и	трима,	казват:
-	Отче,	като	мене	няма	

никой	друг!
На	което	отговарям:
-	Ясно.
Веднъж	 попитах	 един	

човек:	
-	Я	ми	кажи,	молиш	ли	

се	изобщо?
-	 Как	 да	 не	 се	 моля!	

Всяка	 сутрин,	 когато	 за-
стана	пред	огледалото,	си	
казвам:	„Пу	да	не	ти	уро-
ки!“	 Такъв	 добър	 човек	 е	
изключено	да	има!

Това	 са	 истински	 слу-
чаи,	не	преувеличавам.

Помните	 случая	 с	 о.	
Епифаний	 Теодоропулос,	
когато	 една	 жена	 поис-
кала	 да	 се	 изповядала	 и	
в	 продължение	 на	 един	
час	 от	 началото	 до	 края	
укорявала	снаха	си:	снаха	
ми	има	остър	език,	снаха	
ми	 това,	 снаха	ми	 онова.	
Накрая	станала	и	казала:

-	 Отче,	 сега	 ще	 ми	
прочетеш	ли	молитвата?

-	Не,	разбира	се!	Пър-
во	 извикай	 снаха	 си	 да	
я	прочета	на	нея,	 защото	
не	 ти	 се	 изповяда,	 а	 из-
повяда	какво	снахата	ти	е	
направила!

Да	 не	 говорим,	 че	 в	
селото,	в	което	живея,	из-
поведта	е	болничен	бюле-
тин.	 Идват	 хората	 и	 каз-
ват:

-	 Какво	 да	 ти	 кажа,	
попе,	 ах,	 какво	 да	 правя,	
кокалите	 ме	 болят!	 Кръ-
стът	 ме	 боли.	 Имам	 раз-
ширени	вени!

Да	бъде	благословено!	
Показват	 ми	 какви	 мех-
леми	 ползват.	 Даже	 тези,	
които	 чакат	 на	 опашката,	
си	 разменят	 хапчета.	Ако	
някоя	 жена	 е	 намерила	
някакво	 добро	 хапче	 за	
кръвното,	дава	на	другата.

Сега	 се	 смеете,	 но	
това	е	животът	ни.	Същото	
става	 и	 в	 молитвата.	Мо-
литвата	обаче	не	е	хвалба	
пред	 Бога,	 а	 излагане	 на	
моето	 безсилие,	 недостиг,	
терзание.

С	 нея	 казваме:	 Боже	
мой,	искам	Те,	имам	нуж-
да	 от	 Теб,	 да	 дойдеш	 в	
моя	 живот,	 искам	 Твоето	
присъствие,	 благослове-
ние,	благодат,	искам	живо,	
дейно	 Твоето	 присъствие.	
След	 това	 излагам	 в	 мо-
литвата	 моите	 страсти	 и	
немощи,	без	да	търся	спе-
циални	 и	 сложни	 изрази,	
но	просто	и	искрено.	

Превод: Константин 
Константинов

Чувñтвàтà, кîитî íе ñе изрàзявàт, ñтàвàт áîлеñти

 На	 1	 декември	 Бъл-
гарската	 православна	
църковна	 община	 „Св.	
Климент	Охридски“	в	град	
Мюнхен,	 Германия,	 тър-
жествено	 отбеляза	 своя	
храмов	 празник	 –	 деня	
на	 св.	 Климент	 Охрид-
ски.	 Западно-	 и	 Средно-
европейският	 митрополит	

Антоний	 пристигна	 по	
покана	 на	 църковното	
настоятелство,	 за	 да	 ог-
лави	 празничното	 бого-
служение.	В	Св.	Литургия	
взеха	 участие	 ставроф.	
ик.	 Недялко	 Калинов	 -	
енорийски	 свещеник	
на	 църковната	 община	
в	 Мюнхен,	 ставроф.	 ик.	

Виктор	Цимер,	прот.	Сер-
гий	Ненов	от	българската	
църковна	 община	 в	 гр.	
Щутгарт	 и	 стипендиантът	
по	 богословие	 в	 гр.	Айх-
щет	 йерод.	 Вартоломей	
(Фердов).	 Песнопенията	
по	 време	 на	 богослуже-
нието	 се	 изпълняваха	 от	
църковния	хор	на	църков-

ната	 община	 под	 ръко-
водството	 на	 богослова	
Мартин	Пенев.
	 В	 своята	 празнична	
проповед	 митр.	 Антоний	
говори	 върху	 евангелско-
то	четиво	за	йерихонския	
слепец,	както	и	за	житие-
то	на	св.	Климент	Охрид-
ски,	 като	 подчерта	 неу-
морния	труд	на	светеца	и	
пълното	му	 и	 всеотдайно	
посвещение	 на	 просвет-
ното	дело.
	 Към	 архиерея	 с	 крат-
ко	слово	се	обърна	став-
роф.	 ик.	 Недялко	 Кали-
нов,	като	му	благодари	за	
топлите	слова	и	постоян-
ната	 пастирска	 грижа	 и	
му	пожела	крепко	здраве	
и	 духовни	 сили,	 за	 да	
може	 все	 така	 мъдро	 и	
всеотдайно	 да	 управлява	
поверената	му	Западно-	и	
Средноевропейска	 епар-
хия.
	 Празничното	 богослу-
жение	 завърши	 с	 изпъл-
нението	на	„Многая	лета“.	
Сред	 официалните	 гости	
на	 празника	 беше	 гене-
ралният	 консул	 на	 Репу-
блика	 България	 в	 Бава-
рия	 и	 Баден	 Вюртенберг	
г-н	Драгомир	Димитров.
	 На	 храмовия	 празник	
църковното	 настоятел-
ството	 изрази	 особена	

благодарност	 към	 своя	
енорийски	 свещеник	 о.	
Недялко	 Калинов	 за	 не-
говите	молитви	и	духовно	
наставничество,	 за	 при-
носа	 му	 за	 това	 вратите	
на	 българския	 храм	 да	
бъдат	 винаги	 широко	 от-
ворени	 като	 божествени	
обятия,	 в	 които	 всеки	 е	
добре	дошъл.
	 След	 богослужението	
енориашите	 и	 приятели-
те	на	църковната	община	

бяха	 поканени	 на	 праз-
нична	 трапеза	 в	 залата	
до	 църковния	 храм,	 на	
която	 се	 насладиха	 на	
вкусните	 и	 разнообразни	
постни	български	ястия.
	 Културната	 програма	
започна	 с	 прекрасните	
изпълнения	 на	 народен	
хор	 „Лазарка“	 с	 ръково-
дител	 Дафинка	 Стояно-
ва.	 Беше	 представена	
викторина	 със	 снимков	
материал	 за	 българските	

манастири	 и	 светците	 в	
Православната	църква.
	 Ученичката	 Антония	
Калинова	 зарадва	 при-
състващите	 с	 прекрасни	
изпълнения	 на	 пиано	 от	
Моцарт,	Бах	и	Паганини.
	 Патронният	 празник	
на	 българската	 църковна	
община	 в	 град	 Мюнхен	
завърши	 в	 приятелски	
разговори	и	уютна	атмос-
фера,	 и	 с	 пожелание	 за	
здраве	и	нови	успехи.	

Õрàмîв прàзíик íà Бълãàрñкàтà църкîвíà îáщиíà в Мюíхеí
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	 Наскоро	 МБАЛ	 „Тота	
Венкова”	 в	 Габрово	 отбеля-
за	тържествено	десетгодишен	
юбилей	 от	 създаването	 на	
Отделението	 по	 инвазивна	
кардиология.	 Едно	 истински	
емоционално	събитие	с	учас-
тието	 на	 много	 кардиолози,	
медицински	 сестри,	 персо-
нала	 на	 болницата.	 Изклю-
чително	развълнувано	и	емо-
ционално	 бе	 встъпителното	
слово	на		д-р	Нели	Савчева,	
изпълнителен	 директор	 на	
габровската	 многопрофилна	
болница.	Популярната	габро-
вка	 д-р	 Светла	 Хасегава	 -	
носител	 на	 Почетен	 знак	 на	
Габрово,		която	повече	от	20	
години	 се	 реализира	 в	 Япо-
ния,	 с	 подчертано	 внимание	
следеше	 всичко,	 случващо	
се	 сред	 габровските	 меди-
ци.	През	 годините	 зад	 гърба	
си	 вече	 е	 оставила	 десетки	
инициативи	 за	 партньорско	
приятелство	между	различни	
институции:	 кметства,	 дет-
ски	 градини,	 университети,	
гимназии,	 междудържавния	
българо-японски	 комитет	 за	
икономическо	 сътрудничест-
во,	 половин	 дузина	 досе-
гашни	 японски	 посланици	 в	
България,	 японския	 парла-
мент,	 отговорни	 посещения	
и	обмен	на	делегации	между	
двете	страни,	презентации	на	
България	 на	 световно	 ЕКС-
ПО,	 откриване	 с	 встъпител-
ни	 слова	 на	 традиционните	
есенни	 панаири	 на	 българ-
ската	 култура	 в	 Токио,	 спе-
челени	 конкурси	 за	 научни	
достижения	 на	 „Монбушо”	
-	 японското	 Министерство	
на	 образованието…	 Прите-
жава	 няколко	 дипломи	 и	
научни	 степени:	 с	 отличие	
-	 	 „Доктор	 по	 философия	
на	 японската	 лингвистика“	
от	университет	„Нагоя“,	Япо-
ния;	 магистър	 с	 отличие	 по	
„Международна	 лингвистика	
и	 културология”	 на	 универ-
ситет	 „Утсуномия“,	 Япония;	
бакалавър	 на	 университета	
„Утсуномия“;	 магистър	 с	 от-
личие	 „Приложна	 лингвис-
тика	 с	 японски	 и	 английски	
езици”	 на	 Великотърновски	
университет;	 едногодишна	
специализация	 в	 Токио	 	 по	
програма	 „Монбушо”	 -	 на	
японското	 Министерство	 на	
образованието,	 	 след	 спе-
челен	 конкурс	 на	 японското	
посолство	 в	 България;	 ма-
тематическа	 гимназия	 с	 от-
личие	 –	 профил	 „Физика”.	
Член	 на	 пет	 японски	 научни	
общества,	печели	престижни	
награди	за	впечатляващи	ус-
пехи	в	науката	от	японското	
Министерство	 на	 висшето	
образование	и	няколко	япон-
ски	 фондации	 -	 „Морита“,	
„Тажима“,	 „Сасакава“.	 По-
следната	 от	 тях	 печатните	 и	
електронни	 медии	 сравняват	
с	 японския	 еквивалент	 на	
Нобеловата	награда.		
	 С	особен	интерес	Светла	
проследи	 юбилея	 на	 инва-
зивната	 кардиология,	 пос-
ледвалото	 посещение	 на	
българския	здравен	министър	
Кирил	 Ананиев.	 Всичко	 това	
тя	 сподели	 със	 свои	 япон-
ски	 приятели,	 проявяващи	
интерес	 в	 сферата	 на	 япон-
ската	 медицина,	 а	 напосле-
дък	имат	засилен	интерес	за	
отварянето	към	европейската	
медицинска	 практика.	 Те	 с	
подчертано	 внимание	 сле-
дяха	 всичко,	 случващо	 се	
сред	 медицинската	 общност	
на	 техните	 български	 колеги	
в	Габрово.	Участието	в	юби-
лея	 на	 областния	 управител	
Невена	 Петкова	 и	 кмета	 на	
Габрово	Таня	Христова,	кои-
то	 винаги	 безрезервно	 през	
годините	 	 подкрепят	 всич-
ки	 българо-японски	 проекти	
на	 Светла,	 я	 стимулира	 и	
подтикна	 да	 вземе	 решение	
и	 поеме	 курс	 към	 реализа-
ция	на	най-новата	й	поредна	
инициатива.	
	 Преди	 половин	 месец	
завършиха	 тържествата	 по	
повод	 55	 години	 от	 основа-
ването	 на	 Техническия	 уни-
верситет	-	Габрово,	на	които	

от	Япония	по	инициатива	на	
д-р	Светла	Хасегава	пристиг-
на	 проф.	 д-р	 Такаки	Ишида,	
зам.-ректор	 на	 университет	
„Сейджо”.	 Той,	 заедно	 със	
своя	 колега	 -	 габровския	
ректор	проф.	д-р	Райчо	Ила-
рионов,	 подписа	Договор	 за	
дълготрайно	 сътрудничест-
во	 между	 двете	 академич-
ни	общности.	Преди	това	на	
официално	 посещение	 сред	
японските	си	колеги	бе	и	га-
бровският	 ректор.	 Само	 2-3	
месеца	бяха	нужни	на	Свет-
ла,	 за	 да	 реализира	 „свет-
кавично”	 всички	 процедури	
между	 двата	 университета	 и	
да	 финализира	 сродяването	
на	 двете	 академични	 общ-
ности.	 Изключително	 топло,	
сърдечно	 и	 задушевно	 про-
тече	и	съпътстващата	среща-
дискусия	на	проф.	д-р	Такаки	
Ишида	с	елитните	 габровски	

ученици.	 Те	 бяха	 опреде-
лени	 чрез	 строги	 конкурси	
с	 участието	 на	 културното	
аташе	 на	 японското	 посол-
ство	 в	 България,	 осигурено	
от	 Светла.	 Те	 имаха	 честта	
да	 учат,	 живеят	 и	 споделят	
опит	половин	месец	в	първия	
и	 трети	 етап	 на	 проектите	
за	обмен	през	2018	и	2019	
г.	 Респектираха	 домакините	
с	 широките	 си	 познания	 за	
Япония,	 отличното	 владеене	
на	 английски	 език,	 богата	
култура	 и	 множеството	 на-
гради,	 постигнати	 от	 тях	 в	
редица	 конкурси	 и	 олимпи-
ади	 в	 страната	 и	 чужбина.	
Японският	 професор	 д-р	 Та-
каки	Ишида	остана	очарован	
от	 гостоприемството,	 което	
му	 бе	 оказано	 от	 областния	
управител	 Невена	 Петкова	
и	 кмета	 на	 Габрово	 Таня	
Христова,	 които	 бяха	 орга-
низатори	и	домакини	на	сър-
дечната	приятелска	дискусия.	
Всички	 ученици	 в	 срещата,	
които	 без	 излишни	 претен-
ции	наистина	могат	да	се	на-
ричат	 гордостта	 на	 Габрово,	
споделяха	с	радост,	че	очак-
ват	с	нетърпение	предстоящ-
ия	 четвърти	 етап	 на	 обмена	
през	 лятото	 на	 2020	 годи-
на.	 Габрово	отново	ще	бъде	
огласено	 (както	 през	 2018	
г.)	 от	 японска	 и	 българска	
реч,	 а	 най-често	 повтаряна-
та	 дума	 ще	 бъде	 японската	
„томодачи”	–	приятел!
	 След	 тези	 успехи,	 кои-
то	 постигна	 Светла,	 сега	
тя	 насочва	 вниманието	 си	
към	 медицинската	 общност.	
Не	 познава	 умора,	 каузата	
да	 работи	 като	 доброволец	
без	 никакво	 заплащане	 на	
усилията	 си,	 които	 полага	
изключително	 само	 в	 сво-
бодното	си	време,	за	бълга-
ро-японското	сътрудничество	
я	 стимулира	 да	 търси	 нови	
инициативи.	 Това	 е	 ново	
предизвикателство	 –	 в	 сфе-
рата	 на	 медицината	 трудно	
се	постигат	бързо	и	навреме	

желаните	резултати.	Но	Свет-
ла	 е	 кален	боец	–	 свикнала	
е	на	редица	върхови	изпита-
ния.
	 Ангажирането	й	в	годиш-
ните	сесии	на	междудържав-
ния	японо-български	комитет	
за	 икономическо	 сътрудни-
чество,	 провеждани	 на	 ро-
тационен	 принцип	 в	 двете	
столици,	са	емблематични	за	
научните	й	познания.		
	 Дългогодишният	 прези-
дент	 на	 комитета	 д-р	 Хиро-
юки	Фуджимура	и		съпредсе-
дател	 от	 японска	 страна	 на	
междудържавния	 японо-бъл-
гарски	икономически	комитет	
й	отправя	предизвикателство	
„висш	пилотаж“	за	знанията	
й	чрез	подготовка	на	основ-
ния	доклад	за	научната	кон-
ференция	в	хотел	„Хилтън”	–	
София.	Темата	е:	„Хоризонти	
и	перспективи	за	внедряване	

на	рециклиращо	ориентирана	
система	 за	 изграждане	 на	
новия	 глобален	 свят	 като	
общество,	базирано	на	нуле-
вата	емисия“.	Това	е	научен	
доклад,	 	 изготвен	 съвместно	
по	 разработки	 на	 японски	
академици	 и	 професори	 от	
институти	 и	 университети	
от	 Осака,	 Токио,	 Саппоро,	
Йокохама.	 Тази	 разработка	
ползва	 за	 първи	 път	 поня-
тия	 и	 термини,	 непознати	
в	 световното	 езикознание.	
Светла	 въвежда	 в	 световна-
та	 научна	 лингвистика	 нови	
изрази,	 езикови	 аналогии	 и	
съпоставки.	
	 Да	 постига	 нови	 хори-
зонти,	 да	 надгражда	 постиг-
натото	 -	 към	 това	 я	 сти-
мулират	 и	 топлите	 думи	 и	
поощрение,	 което	 получава	
в	 личните	 си	 разговори	 и	
срещи,	 с	 писмата	 от	 елек-
тронната	поща	от	областния	
управител	Невена	Петкова	 и	
кмета	 на	 Габрово	 Таня	 Хри-
стова.	И	трите	са	обединени	
от	 химията	 на	 общата	 цел	
да	 разширяват	 и	 укрепват	
сътрудничеството	 и	 приятел-
ството	с	Япония.
	 А	сегашният	най-нов	ин-
терес	на	Светла	към	сферата	
на	медицината	не	е	случаен.	
Малцина	знаят,	но	за	никого	
не	 е	 тайна,	 че	 в	 края	 на	
лятото	тя	проведе	двуразови	
работни	 разговори	 и	 дис-
кусии	 с	 д-р	 Нели	 Савчева,	
изпълнителен	 директор	 на	
МБАЛ	 „Д-р	 Тота	 Венкова”.	
В	 тях	 участва	 и	 д-р	 Минко	
Михов,	 а	 при	 изключител-
но	 приятелска	 и	 сърдечна	
атмосфера	 на	 тези	 работни	
контакти	 бе	 обсъдена	 иде-
ята	 на	 д-р	 Светла	 Хасега-
ва	 за	 бъдещо	 сродяване	 на	
габровските	 медици	 с	 те-
хни	 японски	 университетски	
медицински	 преподаватели.	
През	 времето	 и	 месеците,	
които	 предшестваха	 директ-
ните	 им	 срещи	 в	 Габрово,	
те	 продължиха	 да	 си	 обме-

нят	 неколкократни	 писма	 по	
електронната	поща,	споделя-
ха	 си	 виждания,	 обсъждаха	
и	 коригираха	 позициите	 си.	
Д-р	 Савчева	 почувства	 като	
близка	 Светла,	 с	 удивление	
посрещна	нейната	добровол-
ческа	 себеотдайност,	 изказа	
топлите	 си	 чувства	 на	 бла-
годарност.	 Радва	 се,	 че	 все	
още	има	такива	млади	хора,	
които	като	доброволци	жерт-
ват	свободното	си	време	за	
реализация	 на	 значими	 об-
ществени	каузи	и	проекти:
	 „В	практиката	ми	на	ди-
ректор	 на	 болница	 за	 десет	
години	не	ми	 се	 е	 случвало	
да	 получавам	 често	 протег-
ната	 ръка	 за	 помощ.	 Благо-
даря	 Ви	 и	 се	 надявам,	 че	 с	
работата	 си	 ще	 Ви	 докажа,	
че	 усилията	 от	 Ваша	 страна	
не	са	напразни”.	
	 Тези	 мили	 думи	 на	 при-

знателност	 стимулираха	
Светла	да	търси	път	за	евен-
туално	 бъдещо	 сродяване	
през	 следващата	 година	 на	
габровските	и	японски	меди-
ци.	Началото	няма	да	е	леко.	
Светла	много	добре	познава	
трънливия	 път	 на	 реализа-
ция	на	всеки	досегашен	неин	
проект	 за	 българо-японско	
сътрудничество.	 Тя	 е	 един-
ственият	 българин,	 написал	
и	издал	директно	на	японски	
език	няколко	книги,	 които	й	
носят	 голяма	 популярност	 и	
уважение	 в	 научните	 среди	
и	японското	общество,	пред-
лагат	се	в	 „Марузен”	 -	най-
престижните	 вериги	 японски	
книжарници	в	цялата	страна.	
На	една	от	срещите	д-р	Нели	
Савчева	 с	 интерес	 разгледа	
и	 се	 възхити	 на	 една	 от	
японските	 книги	 на	 Светла,	
в	 която	 тя	 въвежда	 матема-
тически	 спектрален	 анализ	
в	 лингвистиката	 от	 над	 560	
страници.	 Чрез	 него	 прави	
сравнение	 на	 японския	 език	
с	 други	 14	 езика	 от	 3	 кон-
тинента.	Владее	и	изучава	7	
езика	 (английски,	 японски,	
немски,	 руски,	 испански,	
италиански,	 родния	 българ-
ски),	 някои	 от	 които,	 като	
италианския,	 изучава	 чрез	
междинен	 японски,	 планира	
да	 усвои	 корейски,	 хинди,	
персийски.	
	 Призната	е	за	българина,	
водещ	 експерт	 по	 японски	
език.	 Обезпечавала	 е	 под-
готовката	 и	 провеждането	
на	 официалните	 визити	 на	
няколко	 български	 премие-
ри,	 вицепрезидент,	 вицепре-
миери,	 министри,	 депутати,	
дипломати,	 бизнесмени,	
общественици	 в	 Япония,	
подготвя	 и	 организационно	
обезпечава	 редица	 отговор-
ни	 форуми	 и	 научни	 кон-
ференции	 в	 двете	 страни.	
Владеенето	 на	 японски	 език	
се	доказва	чрез	три	степени:	
постигането	 на	 трета	 е	 из-
ключително	 трудно	 постижи-

мо	 предизвикателство	 след	
много	 години	 упорит	 труд	 в	
специализираните	 по	 света	
университети	 от	 Австралия	
до	Канада.	Втора	степен	–	за	
нея	 могат	 да	 мечтаят	 само	
най-добрите	 световни	 линг-
висти	 с	 изключителна	 памет	
да	 запаметяват	 големи	 ма-
сиви	от	чужди	думи	и	поня-
тия.	 А	 д-р	 Светла	 Хасегава	
за	лингвистичните	си	умения	
притежава	 най-върховото	
японско	 признание	 за	 вла-
деене	на	японски	език.	Едва	
на	 петата	 година,	 откакто	
започва	да	изучава	японски,	
тя	 постига	 върха	 в	 овладя-
ването	 на	 езика.	 Присъдени	
са	 й	 три	 сертификата	 за	 1	
перфектно	ниво	по	 японски.	
Изискването	е	-	те	трябва	да	
са	защитени	в	3	поредни	го-
дини	–	постига	ги	през	2001,	
2002,	 2003	 г.	 Изпълнението	

само	 на	 това	 изискване	 за	
трикратна	 последователна,	
без	 прекъсване	 защита	 на	
знанията	 -	 признава	 пожиз-
нено	перфектно	владеене	на	
японски,	без	да	се	налага	в	
бъдеще	 да	 доказва	 знанията	
си	 като	 перфектен	 японист.	
При	 изискуеми	 80%	 верни	
отговори	 тя	 достига	 рекорд-
ните	 96%,	 непостигано	 от	
нито	един	чужденец.	В	разго-
вор	японците	не	разпознават	
никакъв	акцент	на	чужденец,	
едва	 когато	 я	 видят	 в	 лице,	
учудени	разбират,	че	е	евро-
пейка.	 Смешно	 ниска	 летва	
за	 нейните	 възможности	 е	
условието	да	владееш	6	000	
думи	 и	 2	 000	 йероглифа.	
Владеенето	 на	 японски	 език	
е	възлово	и	заради	канджите	
(общи	 йероглифи	 с	 китай-
ския	 език)	 дава	 възможност	
за	 свободна	 комуникация	
в	 съседен	 Китай,	 с	 Корея	
и	 други	 азиатски	 езици.	 А	
японският	език	е	признат	за	
един	 от	 най-трудните	 –	 има	
три	 азбуки:	 хирагана,	 ката-
гана	 и	 канджи.	 Глаголът	 в	
японското	 изречение	 винаги	
стои	 в	 края,	 няма	 родове	
–	 мъжки,	 женски,	 среден,	
няма	 число	 –	 единствено	 и	
множествено…
	 Светла	 знае	 какви	 са	
целите,	 търсените	 общи	 до-
пирни	 точки	 за	 съвместни	
проекти	 между	 медиците	 –	
партньори	 от	 две	 далечни	
страни,	 намиращи	 се	 на	 по-
вече	 от	 12	 000	 км	 разстоя-
ние.	Тя	е	оптимист	–	надява	
се	 през	 следващата	 година	
да	подновят	контактите	и	де-
ловите	 обсъждания	 и	 да	 се	
стигне	до	конкретно	рамково	
сътрудничество	 между	 две-
те	 договарящи	 се	 медицин-
ски	общности.Важно	е	да	си	
мобилен,	 гъвкав,	 да	 търсиш	
други	хоризонти,	които	сбли-
жават	и	обединяват	усилията	
за	едно	ползотворно	бъдещо	
сътрудничество,	 да	 преодо-
ляваш	това,	което	разделя	и	

отдалечава…	 Това	 Светла	 го	
умее	 и	 вече	 преформатира	
идеята	си.	Ще	търси	възмож-
ности	догодина	за	нов	парт-
ньор	на	габровската	болница	
–	това	може	да	бъде	елитната	
университетска	 префектурна	
болница	„Фуджита”.
	 Ако	 съдбата	 е	 благо-
склонна	 –	 може	 да	 се	 по-
стигне	 нов	 пореден	 успех	 в	
сродяване	 на	 всички	 нива	
на	 българо-японското	 съ-
трудничество	 между	 Габро-
во	 и	 Тойоаке,	 между	 област	
Габрово	и	префектура	Айчи	с	
административен	център	мно-
гомилионна	 Нагоя	 (трети	 по	
големина	 след	 36-милионно	
Токио	 и	 Осака).	 „Фуджита”	
е	 едно	 изключително	 прес-
тижно	и	огромно	по	мащаби	
болнично	 заведение,	 водещо	
в	префектура	Айчи.	Буквално	
е	 „натъпкано”	 с	 най-нова	 и	
изумяващо	 модерна	 техника	
и	 материална	 база	 и	 усло-
вия	 за	 труд	 на	 медицинския	
персонал	-	понякога	без	ана-
лог	в	световната	медицинска	
практика.	В	университетската	
болница	 „Фуджита”	 	 прак-
тикуват	 елитни	 професори,	
доценти,	 лекари,	 медицин-
ски	 персонал,	 препокрива-
ща	в	голяма	степен	профила	
на		болница	„Д-р	Тота	Венко-
ва”.
	 Д-р	 Нели	 Савчева	желае	
габровските	 медици	 да	 ус-
воят	 методики	 на	 лечение,	
които	не	се	прилагат	при	нас	
и	в	България,	за	да	имат	кон-
курентни	 предимства.	 Обу-
чението	 да	 бъде	 насочено	
към	 млади,	 перспективни	 и	
доказали	 се	 лекари,	 а	 при-
добитите	 знания	 да	 бъдат	 в	
полза	на	българските	пациен-
ти,	да	повишават	имиджа	на	
габровската	 болница,	 за	 да	
може	 в	 бъдеще	 да	 привлича	
още	млади	лекари.
	 Д-р	 Светла	 Хасегава	
предпочита	 университетска	
болница,	 защото	 е	 човек	
на	 науката.	 Била	 е	 универ-
ситетски	 преподавател	 в	 4	
университета:	 	 „Тоху	 Гакуен”	
–	 Нагоя;	 университет	 „Утсу-
номия“	 (префектура	 Точиги	
до	Токио);	университет	„Сей-
джо”	 	 	 (префектура	 Айчи),	
печели	 конкурс	 за	 препо-
давател	 и	 във	 Великотър-
новски	 университет.	 Била	 е	
учител	 в	 японските	 училища		
Jiyugakkan	 School;	 Joy	 Talk	
English	 School;	 Vicky	 Land;	
J&Sachi	 School.	 Планира	 в	
бъдеще	 книги	 за	 история-
та	 и	 перспективите	 пред	 ди-
пломатическите	 отношения	
на	 Япония	 със	 страните	 от	
Югоизточна	 Европа	 и	 линг-
вистичните	проблеми	в	меж-
дуезиковото	общуване	между	
Азия	и	Европа.Светла	е	ини-
циатор	 на	 над	 30	 значими	
международни	прояви	за	раз-
ширяване	 сътрудничеството	
между	 България	 и	 Япония.	
Спечелила	 е	 престижни	 на-
гради	на	28	международни	и	
национални	 конкурси,	 изпи-
ти,	отличия.	Японските	медии	
я	наричат	„малкия	български	
посланик“,	 а	 над	 34	 мили-
она	 японци	 са	 имали	 досег	
с	 нейните	 изяви,	 отразени	
чрез	електронните	и	печатни	
медии.	 Над	 315	журналисти-
чески	 материали,	 посветени	
на	 нея,	 пишат	 и	 показват	
филми	 централната	 японска	
телевизия	NHK,	радиостанция	
СВС,	 списания,	 най-големият	
вестник	 в	 света	 -	 „Йомиури	
шимбун“	 (15	 милиона	 ти-
раж),	многомилионните	„Аса-
хи“,	„Майничи“,	„Токио	шим-
бун“,	 	 английският	 „Таймс“,	
международни	 дипломатиче-
ски	 списания	 и	 издания	 на	
8	 езика	 в	 света,	 БНР,	 БНТ	
канал	1,	престижни	и	много-
тиражни	български	вестници,	
радиостанции,	списание	„Ди-
пломатически	преглед”…
	 Проф.	 Фурута	 Масано-
ри	 от	 университет	 „Гунма”	
(префектура	 Маебаши,	 реги-
он	 	 Токио)	 кани	 официално	
Светла	 за	 научен	 консултант		
в	 неговия	 университет	 и	
предлага	да	изнася	лекции	по	
сравнителна	 лигвистика	 на	
студентите.	 Акад.	 Йошикатсу	

Китамура,	 почетен	 предсе-
дател	 на	 токийското	 научно	
общество	 за	 изследване	 на	
устойчивите	 словосъчетания	
в	 световните	 езици,	 в	 което	
членуват	само	японски	учени	
на	възраст	над	65	 години,	 е	
във	възторг	от	нейната	книга	
и	разказва	по	нарочен	филм	
на	централната	японска	теле-
визия	 NHK,	 че	 Светла	 е	 яв-
ление	 в	 лингвистиката,	 при-
емат	 я	 „от	 раз”	 за	 член	 на	
научното	общество.	Научният	
ръководител	 на	 Светла	 акад.	
Сейджи	Койке	използва	фил-
ма	 на	 японската	 телевизия	
за	 обучение	 на	 студентите	
си	 в	 Утсуномия	 университет	
–	 как	 да	 постигат	 успехите	
на	 Светла	 в	 лингвистиката.	
Над	14	250	японци	от	всички	
възрасти	са	се	докоснали	на	
живо	 до	 лекциите	 и	 заняти-
ята	 на	 Светла,	 посветени	 на	
българската	култура,	история,	
фолклор,	 празници	 и	 оби-
чаи,	 които	 е	 изнесла	 в	 17	
японски	 града	 от	 6	 префек-
тури	-	Сайтама,	Аичи,	Токио,	
Точиги,	Мие,	Гифу.	Повече	от	
43	милиона	японци	са	имали	
досег	с	нейните	инициативи	и	
публични	изяви,	 отразени	от	
електронните	 и	 печатни	 ме-
дии,	от	директния	й	репортаж	
на	 японски	 по	 централната	
японска	 телевизия	 NHK	 като	
главен	 презентатор	 от	 бъл-
гарския	павилион	на	светов-
ното	 „ЕКСПО	 –	 Айчи”.	 След	
него	 „България”	 павилион	
става	един	от	най-посещава-
ните	от	японските	и	чуждес-
транни	 зрители	 по	 време	 на	
световното	 изложение.	 Това	
обстоятелство	особено	радва	
Светла	 и	 генералния	 консул	
на	 Експото	 Ясуйои	 Ичиха-
ши,	 бивш	 японски	 посланик	
в	 България.	 С	 него	 Светла	
дълги	години	си	сътрудничи	и	
споделя	 своите	 инициативи,	
а	той	многократно	е	посеща-
вал	 Габрово	 и	 побратимени-
те	 400	 деца	 от	 габровската	
градина	 „Мики	Маус”	 с	при-
ятелчетата	 им	 от	 японската	
градина	„Мини	Маус”.
	 През	 април	 2018	 година	
Светла	 заведе	 габровските	
ученици	 от	 първия	 етап	 на	
обмена	 „България-Япония:	
Габрово-Тойоаке”	 на	 посе-
щение	 в	 университетската	
болница	 „Фуджита”.	 Всички	
останаха	 изумени	 от	 пости-
женията	 в	 лекарската	 прак-
тика	 и	 върховете	 в	 сферата	
на	медицината,	постигнати	от	
японските	 медици.	 Габров-
ските	ученици	посетиха	„све-
тая-светих”	 на	 „Фуджита”	 –	
отделенията	 за	 лечение	 на	
злокачествени	 заболявания,	
изключителната	 апаратура,	
която	 бе	 демострирана	 пред	
тях,	 ги	 респектира,	 посетиха	
отделения,	 до	 които	 по	 пра-
вило	няма	достъп	на	външни	
лица.	 Много	 време	 се	 зас-
тояха	 в	 разговор	 с	 млади-
те,	 енергични	 и	 действени	
лекари	 от	 японската	 „Бърза	
помощ”,	 видяха	 удивителни-
те	 автомобили,	 препълнени	
с	 цялата	 най-модерна	 меди-
цинска	 техника,	 която	 не	 се	
среща	 често	 дори	 в	 светов-
ните	 елитни	 болници.	 Усе-
тиха	 динамиката	 и	 отговор-
ността	 в	 лекарската	 практи-
ка	 на	 спешните	 медицински	
екипи	 за	 спасяване	 живота	
на	пострадали	при	екстремни	
ситуации	и	инциденти	от	при-
родни	 катаклизми,	 земетре-
сения,	 наводнения,	 честите	
тайфуни	 в	 Япония…	 Светла	
е	оптимист	–	иска	да	вярва,	
че	 в	 бъдеще	 може	 би	 меж-
ду	 университетската	 болница	
„Фуджита”	и	МБАЛ	„Д-р	Тота	
Венкова”	ще	се	зароди	ново	
истинско	партньорство,	за	да	
продължи	 в	 бъдеще	 по	 въз-
ходяща	 линия	 сродяването	
между	 Габрово	 и	 Тойоаке,	
между	област	Габрово	и	пре-
фектура	 Айчи	 на	 нови	 все	
по-високи	 и	 разностранни	
нива	 и	 сфери	 на	 обществе-
ния,	културен,	образователен	
и	 икономически	 живот.	 Бъ-
дещето	има	 думата,	 а	 амби-
циозните	 планове	 на	 Светла	
трябва	да	се	докажат	с	вре-
мето…

Япîíñки лекàри желàят ñътрудíичеñтвî ñ Гàáрîвî

Светла показва на габровски гимназисти модерна апаратура за лечение на пациентите на университетска болница „Фуджита”
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Продължава от брой 233
Че	 този	 път	 е	 бил	 сравнително	 до-
бре	 поддържан,	 говори	 и	 фактът,	 че	
първият	 габровец,	 собственик	 на	 лек	
автомобил,	е	успял	макар	и	трудно	да	
премине	през	прохода.	Това	е	бил	ин-
дустриалецът	Илия	Червенаков,	който	
през	1912	 година	закупува	автомобил	
марка	 „Бенц”	 с	 4-цилиндров	 двигател	
с	мощност	от...	12	к.	с.	с	дървени	спи-
ци	 на	 колелата!	Този	 път	 съществува	
до	 1929	 година,	 когато	 се	 прокарва	
сегашното	 трасе.	 Тези	 две	 трасета		
както	от	северната,	така	и	от	южната	
част	 на	 прохода	 нямат	 почти	 нищо	
общо.	 От	 северната	 му	 част	 старият	
път	 пресича	 новия	 само	на	 две	мес-
та,	 като	има	още	едно	място,	 където	
двата	пътя	се	допират	един	до	друг	в	
продължение	на	десетина	метра.
	 От	южната	страна	старият	път	от	
превала	 е	 тръгвал	 на	 изток	 до	 мяс-
тото,	 където	 днес	 е	 мемориалът	 на	
„Стоманената	 батарея”,	 след	 това	 е	
завивал	 на	 юг,	 минавайки	 в	 самото	
подножие	 на	 „Орлово	 гнездо”	 и	 пре-
сичайки	днешния	път	на	три	места,	е	
излизал	 в	 района	 на	 храм-паметника	
в	град	Шипка.
	 В	края	на	30-те	години	е	изготвена	
частична	 документация	 от	 Околийско	
инженерство	 –	 Габрово	 за	 направата	
на	паваж	на	новия	път,	но	избухване-
то	на	Втората	световна	война	попре-
чило	на	това	начинание.
	 Габровският	балкан	се	е	пресичал	
и	в	района	на	вр.	Бузлуджа	и	вр.	Св.	
Никола.	Традиционното	трасе,	извест-
но	 като	 „Малкия	 (или	 „мали”)	 друм”,	
е	 следвало	 на	юг	 течението	 на	 река	
Янтра	 като	 е	 минавало	 през	 село	
Бичкиня	 (днес	 квартал	 на	 Габрово)	 и	
в	края	на	село	Етър	(също	квартал	на	
Габрово)	се	е	разделяло	на	две	трасе-
та.
	 Едното	е	продължавало	да	следва	
поречието	 на	 река	 Янтра	 и	 през	 кв.	
Ябълка	(Къшлите)	се	е	насочвало	към	
поляната	 под	 връх	 Бузлуджа.	 Оттам	
се	е	спускало	или	към	село	Крън,	или	
към	село	Енина,	Казанлъшко.
	 Пътешествениците	 Константин	
Иречек	и	Виктор	Григорович	в	своите	
пътеписи	отбелязват,	че	в	местността	
Сапатовец	над	селото	има	място,	на-
речено	 „Преградите”,	 името	 на	 което	
свидетелства	 за	 съществуването	 на	
стари	укрепления.
	 Другото	 трасе	 е	 от	 село	 Етъра,	
следва	поречието	на	река	Сивек	(ляв	
приток	 на	 Янтра),	 с.	 Чарково,	 с.	 По-
ток,	с.	Езерото,	местностите	Брусове-
те,	Хумата,	Ниския	предел	и	с.	Шипка,	
(сега	гр.	Шипка).	Този	път	вероятно	е	
бил	използван	още	през	римско	вре-
ме	и	особено	през	турското	робство.
	 Горните	 пътни	 артерии	 обаче	 ня-
мат	 характер	 на	 пътища,	 през	 които	
да	могат	да	минават	войска	или	пре-
возни	 средства.	 Това	 са	 планински	
пътеки,	 по	 които	 транспортът	 се	 е	
осъществявал	с	 коне,	 катъри	или	му-
лета.

Глàвà XVIII 
Оñíîвíи пътищà îкîлî Гàáрîвî
	 Още	 старите	 габровци	 през	 XVIII	
век	 са	 изтъквали	 предимствата	 на	
Габрово	пред	другите	градове:	
 „Габрово е кору скеля, сиреч то 
е сухоземно пристанище, дето се 
свързват седем пътя: към Шипка, към 
Тревненския Балкан, за Тракия през 
с. Жълтеш, към Трявна, тръгвайки 
от местото Топлик, към Търново, към 
Свищов, към Севлиево край Падало и 
Голо бърдо, към Севлиево и Троян през 
долината на р. Синкевица”. 
	 От	 четирите	 посоки	 на	 света	
Габрово	се	е	свързвало	със	следните	
пътища:

 Път от запад
	 Идва	 от	 Севлиево,	 върви	 по	 до-
лината	 на	 река	 Лопушница	 до	 село	
Драгановци	(Драгиевци).	Отклонява	се	
за	с.	Цуцумани	и	през	с.	Николчовци	
и	местностите	Средните	уши	и	Градът	
при	 с.	 Трънето	 слиза	 в	 кв.	 Гачевци,	

където	 е	 автобусното	 обръщало,	 из-
качва	се	по	Турска	поляна	(над	м.	Ян-
кула),	пресича	Бакойския	баир	при	с.	
Горнова	могила	и	по	Турски	дол	през	
с.	 Чукили	 слиза	 в	 кв.	 Дядо	 Дянко.	
Оттам	 през	 Хаджи	 Цонев	 мост	 в	 кв.	
Смирненски	пресича	водослива	на	р.	
Паничарка	 и	 Козещица	 и	 тръгва	 към	
кв.	Радецки.
Ще	 отбележим,	 че	 в	 най-високата	
част	на	този	път	в	местността	Градът	
има	останки	от	укрепление,	а	на	мно-
го	места	личат	следите	от	стар	калдъ-
ръм.	Едно	от	препитанията	на	жители-
те	на	Трънето	е	било	подслоняването	
на	търговци,	пътници	и	поща.
	 Пътят	 от	 запад	 е	 имал	 две	 от-
клонения.	 Едното	 е	 започвало	 от	 с.	
Драгиевци,	през	с.	Поповци	 (Куката),	
покрай	бензиностанцията	на	„Петрол”	
до	 височината	Шкойната	 (пилонът	 за	
отклонението	 за	 кв.	 Младост).	 Някои	
историци	 твърдят,	 че	 оттам	 по	 днеш-
ната	ул.	„Васил	Друмев”	и	по	стръмна-
та	ул.	„Хаджи	Димитър”	пътят	е	слизал	
в	днешно	Габрово	–	точно	срещу	ста-
рия	„Конашки	мост”	(сега	на	неговото	
място	е	моста	„Игото”).
	 Това	 обаче	 не	 ще	 да	 е	 вярно,	
защото	 ул.	 „Хаджи	 Димитър”	 е	 мно-
го	 стръмна	 в	 най-долната	 си	 част	 и	
най-вече	 защото	 там,	 където	 сега	 е	
топлата	връзка	между	двете	сгради	на	
хотел	„Балкан”,	е	имало	плътно	добли-
жени	къщи.	Това	много	добре	се	виж-
да	и	от	редица	фотографии	в	началото	
на	XX	век.	

	 За	 това	 там,	 където	 ул.	 „Васил	
Друмев”	 пресича	 ул.	 „Хаджи	 Дими-
тър”,	 пътят	 е	 тръгвал	 според	 нас	 не	
на	изток,	а	на	юг,	продължавал	е	по	
улица	„Чардафон”,	преминавал	е	през	
река	Синкевица	(може	би	през	дървен	
мост),	 преминавал	 е	 през	 сегашната	
улица	„Априловска”	и	през	мост	(къде-
то	сега	е	Баев	мост)	е	влизал	в	града	
срещу	 църквата	 „Успение	 Богородич-
но”.	 Когато	 говорим	 за	 това	 трасе,	
трябва	 да	 се	 разбират	 времената	 не	
само	преди	построяване	на	Конашкия	
мост	 през	 1749	 година,	 но	 и	 доста	
след	него.
	 След	 разбиването	 на	 скалите	 на	
левия	 и	 десния	 бряг	 на	 река	 Янтра	
при	 „Грамадата”	 се	 отваря	 директно	
път	 от	 местността	Шкойната	 към	 Ко-
нашкия	 мост	 и	 от	 центъра	 на	 града	
към	Лъката.
	 Другото	 отклонение	 е	 започвало	
от	 колиби	 Гачевци	 (сега	 квартал	 на	
Габрово)	и	по	долината	на	река	Син-
кевица	е	слизало	в	Габрово.
	 В	колиби	Гачевци	са	се	събирали	
два	пътя:
	 –	„Геновска	пътека”.	Тя	е	тръгвала	
е	от	квартал	Гачевци,	минавала	е	през	
квартал	Геновци,	местността	Осенико-
ва	поляна,	местността	Узана	и	е	сли-
зала	в	село	Химитли	(сега	Ясеново)	в	
Южна	България.
	 –	„Гъбенска	пътека”.	Тя	е	събирала	
няколко	 пътеки	 от	 долината	 на	 река	
Лопушница,	 за	 да	 се	 хване	 един	 от	
пътищата	 през	 Балкана	 –	 или	 през	
местността	 Узана,	 или	 през	 връх	Св.	
Никола.

 Път от север
	 Това	 е	 т.	 нар.	 „Голям	 друм”,	 или	
още	 „Верейския	 път”.	 Тъй	 като	 това	
трасе	 се	 разглежда	 по-подробно	 в	
следващата	глава,	само	ще	споменем	
неговото	главно	направление:
	 Нека	 приемем,	 че	 той	 условно	
тръгва	от	село	Геша	(Дряновско).	Там	
са	 се	 събирали	 пътищата	 от	 древния	

град	 Нове	 край	 Свищов	 и	 Търново.	
Оттам	през	село	Велковци	се	стига	до	
село	Донино.	Тук	 пътят	 рязко	 завива	
на	 изток	 и	 през	 селата	 Черневци,	
Боженци,	 Източник	 и	 през	 местност-
та	 Сечен	 камък	 се	 ориентира	 на	 юг	
и	 през	 връх	 Овчар	 продължава	 за	
Южна	България.	От	този	главен	път	е	
имало	отклонение	за	Габрово	от	село	
Донино	(Дядо	Истрати),	махала	Бръне-
ци	и	през	днешния	квартал	Бойката	е	
влизал	в	Габрово	през	Лъката.

 Път от изток
	 Второто	 отклонение	 е	 при	 село	
Боженци	–	т.	нар.	„Мали	друм”	(и	сега	
личи	калдъръмът	пред	къщата	на	дядо	
Миньо	Попът),	 минава	 през	 село	Из-
точник,	село	Борики	и	през	поляната	
на	местността	Градище	слиза	стръмно	
под	скалното	чело	на	Петкова	нива.
	 Участъкът	 от	 с.	 Боженци	 до	 с.	
Източник	е	добре	запазен	и	археоло-
зите	 го	 определят	 като	 „римски”.	 От	
Петкова	нива	той	минава	край	Първо	
основно	 училище,	 край	 „Извора”	 и	
ул.	„Св.	Йоан	Предтеча”	в	кв.	Камъка	
влиза	в	днешния	център	на	града.	По	
този	 път	 според	 легендата	 е	 слязъл	
и	 Рачо	 Ковача	 от.	 село	 Боженци.	
Като	 казваме	 „слязъл”,	 трябва	 да	 се	
разбира	 пеша.	Незнайно	 защо	много	
съвременни	автори	описват	влизането	
(или	 излизането)	 в	 и	 от	 Габрово	 по	
гореописаното	трасе.	На	тях	им	поже-
лаваме	 да	 опитат	 сами,	 без	 никакъв	
товар,	да	се	пробват	да	се	изкатерят	

по	баира	от	градския	пазар	до	билото	
на	Петкова	нива.	
	 В	действителност	пътят	от	Габрово	
е	 тръгвал	 от	 извора	 „Топлика”,	 ми-
навал	 е	 на	 изток	 по	 днешната	 улица	
„Топлик”,	завивал	е	рязко	на	запад	по	
ул.	„Св.	Йоан	Предтеча”,	като	е	заоби-

калял	 едноименната	 черква	 и	 по	 ул.	
„Хан	 Аспарух”	 е	 пресичал	 източната	
част	на	двора	на	РДВР,	за	да	тръгне	
на	север	по	ул.	„Любен	Каравелов”.	В	
края	 на	 последната	 улица	 е	 тръгвал	
на	 изток	 по	 „Монев	 дол”	 (ул.	 „Гради-
ще”)	и	през	кв.	Търсиите	се	е	изкач-
вал	на	билото	над	„Петкова	нива”,	за	
да	 тръгне	 към	 „Верейския	 друм”.	 На	
практика	това	трасе	е	свързвало	две	
важни	 населени	 места	 –	 с.	 Боженци	
и	Габрово.	Предвид	неговата	важност	
тази	 част	 от	 пътя	 се	 е	 поддържала	
много	 добре	 до	 началото	 на	 XX	 век.	
Останки	от	този	път	могат	да	се	видят	
под	 изровената	 асфалтова	 настилка	
на	ул.	„Хан	Аспарух”.	
	 Това	 обаче	 не	 е	 единственият	
път	 от	 изток.	Имало	 е	 още	 пет	 пътя,	
по	 които	 е	 можело	 да	 се	 влезе	 в	
Габрово.	Условно	всички	тези	пътища	
започват	 от	 поляната	 под	 хълма	 Гра-
дище.	Освен	по	Монев	дол,	в	града	се	
е	 влизало	 и	 по	 ул.	 „Стефана	 Богдан	

Генчева”,	 покрай	 Пейкюв	 дол	 и	 ул.	
„Тригьово	 кладенче”	 по	 ул.	 „Екзарх	
Йосиф”.	Друг	път	е	бил	по	ул.	„Изток”	
и	„Тотю	Иванов”	покрай	Пачи	дол.	По-

следните	два	пътя	пресичат	м.	Йонко-
вото	и	излизат	на	ул.	„Николаевска”.
	 Следващите	 пътища	 преминават	
през	 местността	 Радичевец.	 По	 ул.	
„Рила”	и	покрай	Математическата	гим-
назия	 „Акад.	 Иван	 Гюзелев”	 (или	 по-
край	 Професионалната	 гимназия	 по	
туризъм)	са	излизали	на	ул.	„Капитан	
Дядо	Никола”.	Шестият	 път,	 премина-
ващ	 също	 през	 хълма	 Радичевец,	 е	
минавал	през	днешния	квартал	Прой-
новци	и	покрай	дълбокия	Пройновски	
дол	е	излизал	на	бул.	„Столетов”.
	 Ще	отбележим,	че	от	централната	
част	 на	 Габрово	 по	 всички	 тези	 пъ-
тища	може	да	се	стигне	до	поляната	
под	местността	Градище	за	около	час.
 
 Път от и на юг
	 Понеже	в	предната	 глава	се	спо-
мена	пътя	 „Мали	друм”,	 който	навре-
мето	 е	 минавал	 през	 село	 Бичкиня,	
(сега	 квартал	 на	 Габрово),	 в	 посока	
село	Етъра	(също	сега	квартал)	и	връх	

Бузлуджа,	е	необходимо	да	се	напра-
ви	следното	уточнение:
	 Този	 път	 е	 съществувал	 до	 око-
ло	 1790	 година,	 след	 като	 се	 изсича	
скалата	 в	 района	 на	местността	 Гар-
ванов	камък,	за	да	се	отвори	път	по	
течението	на	Янтра.	Дотогава	трасето	
е	 започвало	 от	 водослива	 на	 река	
Янтра	 и	 река	 Паничарка	 в	 района	
на	 днешния	 Шиваров	 мост	 и	 моста	
до	 Втора	 поликлиника,	 изкачвало	 се	
е	 по	 баира	 покрай	 пречиствателната	
станция	 на	 ВиК,	 достигало	 е	 билото	
на	Челюв	рът,	след	което	е	минавало	
източно	 от	 Киселчова	 могила.	 (Като	
се	премине	пред	портала	на	Пречис-
твателната	станция	и	се	тръгне	нагоре	
по	 баира	 и	 днес	 могат	 да	 се	 видят	
останките	на	стария	калдъръм.)	Оттам	
това	 трасе	 е	 минавало	 западно	 над	
село	 Негенците	 (сега	 квартал)	 през	
тогавашните	 колиби	 Долни	 и	 Горни	
Йовчевци,	 през	 колиби	 Дупелите	 е	
слизало	 в	 махала	 Варчовци	 (днес	
квартал)	 и	 по	 сегашния	 бул.	 „Столе-
тов“	 е	 продължавало	 за	 кв.	 Етъра.	
След	 построяването	 на	 Каменския	
мост	 (познат	 като	 Шиваров	 мост)	
през	1788	година	този	път	е	напуснат,	
за	 да	 тръгне	 вече	 по	 левия	 бряг	 на	
река	Янтра.	С	 разрастването	 на	 гор-
ните	махали	пресметливите	им	жители	
са	използвали	каменната	настилка	на	
неизползвания	 вече	 „Мали	 друм”	 за	
изграждане	 на	 къщи,	 плевници	 и	 ду-
вари.	Ако	този	друм	е	следвал	лявото	
течение	 на	 река	 Янтра,	 то	 е	 имало	
още	един,	успореден	на	него,	само	че	
по	десния	бряг	на	реката.	Неизвестно	
защо	 се	 е	 наричал	 „Килифаревски	
път”.	 Той	 е	 тръгвал	 от	 Бичкинската	
махала,	 изкачвал	 се	 е	 през	 колиби	
Илевци	до	колиби	Кряковци	и	оттам	е	
продължавал	за	колиби	Балани,	Мър-
зени,	Гъзурници,	Варчовци,	Етъра.

Продължава в сряда

С точки е означен пътят, влизащ в Габрово от запад през Баев мост, а с 
квадратчета - пътят, идващ от север през Камъка

„Мали друм” в района на с. Боженци, Габрово

Все още личи пътят с калдаръмената настилка по ул. „Хан Аспарух”, 
свързващ Габрово с „Верейския друм” и с. Боженци



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.
нарязани и нацепени	
букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
ДЪрВа за огрев	-	наряза-
ни	и	нацепени,	 се	прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
БукоВи ДЪрВа -	наряза-
ни	и	нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
ДЪБоВи за огрев	-	наце-
пени,	80	лв.,	с	безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.
ДЪрВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	-	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
ДЪрВа за печки,	 котли,	
камини	 се	 продават	 на	
тел.	0879/988-131.
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава	 пелети.	 Гарантирано	
качество!	 Тел.	 0877/27-
26-21.	[22,	19]
МЕТроВи - 75	лв.,	наря-
зани	-	85	лв.,	чували	-	5	
лв.	 -	 тел.	 0988/816-628.	
[22,	7]

ДЪрВа за огрев,	разпал-
ки	в	чували,	дърва	в	чува-
ли,	 нарязани	 и	 нацепени,	
сухи	 -	 тел.	 0896/80-76-
88.	[15,	13]
ДЪБоВи изрЕзки 
-	 40	 лв./куб.	 м	 -	 тел.	
0899/137-896.	[16,	12]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	-	85	лв./куб.,	чувал	
дърва	 -	 5	 лв.,	 разпалки	
-	 5	 лв.	 -	 	 0893/511-154.	
[22,	12]
ДЪрВа за огрев	 -	 на-
рязани,	 нацепени	 и	 мет-
рови,	 незабавна	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/519-077.	[22,	9]
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[24,	9]
разпалки В големи	
чували	 -	 5	 лева.	 Дърва	
в	 чували	 -	 5	 лева.	 Тел.	
0876/294-343.	[14,	6]
ДЪрВа В чували	 -	 5	 лв.,	
нарязани	и	нацепени	-	80	
лв.	 -	 тел.	 0878/47-22-37.	
[16,	1]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива	-	справ-
ки	на	тел.	0897/832-363
фирМа сЪБаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 справки	 на	 тел.		
0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК,	 ел.,	
фаянс	 	 -	 справки	 на	 тел.	
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.
покриВи, изолации, 
вътрешни	ремонти,	мазил-
ки,	боя,	гипсокартон	и	др.	
-	0897/390-194.	[25,	13]
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж,	 улуци,	
капаци,	 комини,	 подпорни	
стени	 бързо	 и	 качестве-
но	 -	 тел.	 0888/020-187.	
[25,	13]
рЕМонТ на покриви,	 хи-
дроизолация,	 саниране,	
гипсокартон,	 шпакловка,	
боя	и	др.	-	тел.	0898/613-
913.	[13,	11]
покриВни рЕМонТи, ка-
паци,	 комини,	 изолации	 -	
справки	на	тел-	0882/279-
749.	[17,	10]
кЪрТи, проБиВа отвори	
от	32	мм	до	180	мм	-	тел.	
0895/70-70-50.	[13,	7]

рЕМонТ на покриви,	 те-
некеджийски	 услуги,	 хи-
дроизолация,	улуци	и	без-
шевни	улуци.	Услуги	с	бус	
и	 други.	 Тел.	 0893/205-
204.	[13,	7]
ДоВЪршиТЕлни раБо-
Ти -	 тел.	 0895/70-70-50.	
[13,	7]
БЕТон, кофраЖ, арма-
тура,	 собствен	 кофраж	 -	
тел.	0895/707-050.	[13,	7]
сЪБаряМ и почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	 работи.	 Чистя	 дво-
рове,	 мази	 -	 0899/601-
444.

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	 лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.

шпаклоВка, БояДис-
ВанЕ -	 справки	 на	 тел.		
0895/38-66-50.
шпаклоВка и боядисва-
не	 -	 тел.	 0878/580-333.	
[31,	16]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки,	 боядисване	 -	
тел.	 0898/569-486.	 [22,	
13]
шпаклоВанЕ, БояДис-
ВанЕ, фаянс,	 теракота,	
изолация,	камък	-	справки	
на	 тел.	 0899/970-757.	 [5,	
3]

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

хиДроизолации
рЕМонТ на стари	 покри-
ви,	хидро-,	топлоизолации,	
дренаж	 -	 тел.	 0888/863-
001.	[17,	10]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по	домовете	се	извършват	
на	тел.	0899/145-802.	[33,	
31]
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[16,	8]
Вик и ел.	 инсталации	 -	
тел.	 0895/70-70-50.	 [13,	
7]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 комини	 -	
отгоре	и	отдолу.	ПО	ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.

коМиночисТач - тел.	
справки	на	тел.	0889/177-
737.
коМиночисТач с опит	
-	30	лв.	 -	 тел.	0894/525-
258.

Вик
Вик МонТаЖ и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.
оТпушВа канали -	
справки	на	тел.	0889/177-
737.
изТочВанЕ на септич-
ни	 ями	 -	 справки	 на	 тел.		
0889/177-737.	[25,	10]
Вик рЕМонТи и	инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[11,	3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилни-
ци	 и	 фризери	 по	 домо-
вете	 -	 справки	 на	 тел.		
0897/425-313.
рЕМонТ на всички	марки	
перални	 -	 тел.	 0888/294-
214.	[23,	18]

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 дървета,	
рязане,	 кастрене	 -	 тел.	
0889/177-737.
кЪрТи, чисТи, извозва	 -	
справки	на	тел.	0889/177-
737.	[25,	10]
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център	 се	 прода-
ват	на	тел.	0888/447-096.	
[18,	3]
кЪща Близо до	 Габро-
во,	 на	 6	 км	 от	 центъ-
ра,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/569-027.	[11,	2]

ЕТаЖ оТ къща	 в	 центъ-
ра,	 зад	 МОЛ	 Габрово,	 с	
двор	 150	 кв.	 м,	 продава	
0897/446-428,	 0878/356-
150	[16,	3]

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

иМоТи ДаВа поД наЕМ
кВарТира сЕ дава	 на	
тел.	0889/363-365.	[5,	4]
ТрисТаЕн нЕоБзаВЕДЕн 
апартамент,	 след	 осно-
вен	 ремонт,	 с	 климатик,	
кв.	 Русевци,	 Габрово,	 се	

дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0884/149-964.	[17,	6]
апарТаМЕнТ поД наем	
-	 тел.	0876/411-467.	 [12,	
4]
МясТо за автокъща	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0895/710-934.	[11,	3]
аВТоМиВка сЕ дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[11,	3]

нощуВки
нощуВки -  т ел .	
0879/272-528,	 0888/254-
625.
нощуВки В топ	център	-	
0876/731-419.	[20,	5]

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

аВТоМоБили проДаВа
шкоДа фЕлиция -	 пи-
кап,	 1.3,	 по	 договаряне	
и	 Опел	 Виваро,	 1.9	 TDI	 -	
2006	г.,	товарен,	отличен,	
в	 движение,	 се	 продават	
на	тел.	0887/465-524.	[5,	
1]

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

гуМи
ДЖанТи за Сузуки	 Ви-
тара,	 Субару	 Импреза	 и	
Голф	 4	 се	 продават	 на	
тел.	 0889/908-331.	 [3,	
2]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори -	 тел.	
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
-	 най-ниски	 цени	 -	 тел.	
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува	 стари	 и	 нови,	 из-
лезли	 от	 употреба	 и	 ка-
тастрофирали	 автобуси	 и	
микробуси	 -	 0999/009-
008.
изкупуВа ВсякакВи 
бракувани	МПС	-	справки	
на	тел.	0899/937-991	[14,	
13]

коли за скрап	на	изгод-
ни	 цени	 се	 изкупуват	 на	
тел.	 0877/738-637.	 [22,	
22]
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	9]

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.

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ,	 ул.	 „Еману-
ил	 Манолов“	 28,	 тел.	
0999/009-008.

паркЕТ проДаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
www.alexfloor.com.

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

кЕрЕМиДи БраМак (вто-
ра	 употреба)	 се	 прода-
ват	на	тел.	0878/199-789.	
[11,	2]

проДаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна,	 прода-
ва	изгодно	по	спешност	
0888/241-115	[23,	8]

проДаВа разни
каМина с водна	 риза	
ELDOM,	 23	 кВт,	 на	 твър-
до	 гориво,	 на	 два	 сезо-
на,	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/050-430	[20,	20]
ТаБлЕТ - запазен,	се	про-
дава	 на	 тел.	 0878/390-
788.	[4,	2]

паВилион - 9	 кв.	м,	 за	
400	 лв.	 се	 продава	 на	
тел.	 0895/710-934.	 [11,	
3]

ЖиВоТни проДаВа
коза, ярЕ и	 прЪч	
се	 продават	 на	 тел.	
06714/26-61.	[7,	4]
оВЕн сЕ продава	на	 тел.	
0898/575-123.	[16,	1]

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

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

Регионалният всекидневник „100 вести“ 
излиза всеки ден без събота и неделя
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КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ -	 ул.	
„Тотю	Иванов“	25	-	пре-
гледи	на	деца	и	възраст-
ни,	поставяне	на	меки	и	
твърди	 контактни	 лещи	
-	понеделник	до	петък	 -	
от	9	до	18	ч.;	събота	и	
неделя	 -	 след	 уговорка	
на	тел.	066/80-32-37
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 ВЕнЕричЕски БолЕ-
сТи,	 естетична	 дерма-
тология,	гр.	Габрово,	ул.	
„Брянска“	 11,	 понедел-
ник,	 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,	5]

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.
ДЪрВооБраБоТВаща 
фирМа набира	 работ-
ници.	 Справки	 на	 тел.	
0899/137-896.	[16,	12]

пицария „глаДници“ 
търси	сервитьори,	пицари,	
готвачи.	 Справки	 на	 тел.	
0899/128-151.	[11,	11]
краВари сЕ търсят	 на	
тел.	0896/690-300.	[11, 11]
БисТро „карТал“ тър-
си	 да	 назначи	 кухненски	
работник/миячка.	 Дневна	
смяна.	Телефон	за	справ-
ки:	0889/319-654.	[11,	8]
ЖЕна за гледане	на	въз-
растен	 мъж	 се	 търси	 на	
тел.	 0882/24-14-70.	 [11,	
8]

фирМа за ЕлЕкТро-
ника ТЪрси проДа-
Вач-консулТанТ за 
сВоя Магазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ.	 Справки	
на	 тел.	 0878/393-919	
[15,	8]

Малка краВЕфЕрМа 
търси	 работник.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0876/415-480.	
[12,	8]

ТЪрся ЖЕна до	 65	 го-
дини	 за	 гледане	 на	 стари	
хора.	 Давам	 къща.	 Тел.	
066/99-22-44.	[5,	3]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се	 търси	 на	 тел.	
0888/413-197.	[4,	3]
„поДЕМ гаБроВо „	ЕООД	
търси	 електромонтьор.	
Справки	на	тел.	0884/854-
354.	[5,	1]

раБоТа ТЪрси
ТЪрся раБоТа -	 тел.	
0893/289-743.	[12,	5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
ТранспорТ - 0.45	 лв./
км	-	тел.	0894/00-40-45.	
[24,	23]
ТранспорТни услуги 
до	2	тона	-	каросерия	-	
тел.	 0896/828-147.	 [20,	
5]

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

счЕТоВоДсТВо

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

профЕсионалЕн
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна	
собственост	 -	 пълно	 об-
служване	 за	 граждани	 и	
фирми.	 Тел.	 0894/94-07-
35.	[13,	2]
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- Г-жо Янкабакова, как 
ще отбележите Междуна-
родния ден на добровол-
ците?

-	За	20-ти	пореден	път	
ИМКА	 -	 Габрово	 отбеляз-
ва	 Международния	 ден	
на	 доброволеца	 на	 5	 де-
кември.	 Започнахме	 през	
1999	 година	 с	 подкрепата	
на	 фондация	 „Отворено	
общество”	 -	 Габрово.	 За	
изминалите	 две	 десетиле-
тия	 направихме	 така,	 че	
габровската	 общественост	
да	разбере	колко	важно	и	
ценно	е	доброволчеството	
за	 всяко	 семейство,	 ос-
мисляне	свободното	време	
на	 децата	 с	 предоставяне	
на	повече	възможности	за	
детско	 младежко	 разви-

тие.
- Целта на предсто-

ящото събитие?
-	 Да	 запазим,	 да	 над-

градим	 традицията.	 Да	
благодарим	 и	 изкажем	
признание	 на	 всички	 до-
броволци,	 които	 помагат	
на	 различни	 дейности,	
инициативи	 и	 проекти	 в	
нашия	 град	 и	 Габровска	
област.	 В	 полза	 на	 раз-
лични	групи	хора,	най-вече	
младежи,	 семейства,	 до-
броволци	 и	 организации,	
които	 работят	 в	 сферата	
на	 екологията,	 дарител-
ството,	 социално	 уязвими	
групи.	

Празникът	 е	 повод	
да	 обърнем	 внимание	 на	
по-широката	 обществе-
ност,	че	доброволчеството	
е	 ценност	 и	 следва	 да	
се	 споделя,	 възпитава	 и		
подкрепя.	Искаме	 да	 при-

влечем	вниманието	на	се-
мейства,	 подрастващи,	 на	
нови	 младежи	 да	 се	 при-
съединят	 към	 добровол-
ческите	 групи	 в	 Габрово,	
Севлиево,	 Дряново,	 Тряв-
на.	Повече	хора	да	добро-
волстват	 като	ИМКА,	 Бъл-
гарския	 младежки	 Червен	
кръст,	 Младежкия	 съвет		
за	 наркотични	 	 вещества,	
Обществен	 дарителски		
фонд,	 читалищата,	 учили-
ща	и	детски	градини	и		др.	

Само	 така	 можем	 да	
сме	по-единни,	можем	по-
вече	 да	 направим	 за	 на-
шите	населени	места.

- С какво празникът 
тази година е по-разли-
чен?

-	Решихме,	че	през	из-

миналите	 години	 сме	 на-
трупали	 достатъчно	 опит	
и	 че	 в	 Габрово	 и	 региона	
има	 събран	 опит,	 който	
можем	 да	 споделим,	 за	
да	 се	 увеличават	 добри-
те	 дела,	 идеи,	 инициати-
ви.	 Затова	 надсловът	 на	
празненството	 е	 „Да	 ум-
ножаваме	 доброто”.	 За-
щото	 всеки	 доброволец,	
който	 по	 един	 или	 друг	
начин	 е	 помагал,	 споделя	
онова,	 което	 прави	 със	
своето	 семейство.	 Полу-
чава	подкрепата	му	и	това	
на	приятели.	И	други	хора	
се	 мотивират	 да	 помагат.	
Привличаме	 повече	 хора,	
които	 подкрепят	 със	 свои	
дела,	 труд,	 мисъл	 различ-
ни	сфери	от	нашия	живот.

Каним	 да	 празнуват	 с	
нас	не	само	доброволците	
на	 ИМКА	 -	 Габрово,	 но	 и	
млади,	активни	хора	в	учи-

лище,	 които	 осъществяват	
доброволчески	проекти.

Награждаваме	 активни	
родители,	които	са	отдели-
ли	време,	усилия	и	виждат	
смисъл	в	това	да	помогнат	
на	 училището	 в	 реализи-
ране	 на	 определена	 ини-
циатива.	 Награждаваме		

активни	учители,	които	ос-
вен	 своите	 педагогически	
ангажименти,	са	намерили	
време	да	осигурят	някаква	
друга	 подкрепа,	 да	 моти-
вират	 по	 по-различен	 на-
чин	младежи.

Обръщаме	 внимание	
на	хора	от	бизнеса,	които	
солидарно	осигуряват	вре-
ме,	 средства,	 простран-
ство,	 в	 което	 да	 се	 случ-
ват	хубави	инициативи.	

Засвидетелстваме	 вни-
мание	 на	 ръководства	 на	
детски	 градини,	 които	 на-
мират	начин	в	това	забър-
зано	 време	 да	 мотивират	
деца	 и	 родители,	 семей-
ства	-	заедно	да	помагат	и	
правят	реформи,	украси	в	
градините.

Наградите	 са	 в	 обла-
сти:	 екология	 и	 здраве,	
най-активен	 доброволец	
и	 училище,	 доброволци	 в	

подкрепа	 на	 общността	 и	
благотворителност,	 добро-
волци	 в	 сферата	 на	 мла-
дежки	дейности	и	инициа-
тиви	за	свободното	време,	
доброволци	 в	 сферата	 на	
културата	 и	 творческите	
дейности.

Ще	 има	 и	 награда	 за	
проект	 или	 инициатива,	
реализирана	 от	 организа-
ция	или	обществена	инсти-
туция,	 привлекли	 най-го-
лям	брой	доброволци	през	
2019	година.

- Какво още включва 
празникът?

-	 Това	 са	 три	 работ-
ни	 ателиета.	 В	 тях	 ще	 се	
споделя	 различен	 опит.	
В	 едното	 ателие	 -	 деца	
и	 родители	 в	 добровол-
чеството,	 е	 с	 участие	 на	
деца	от	детски	градини.	Те	
ще	 споделят	 някои	 добри	
практики	за	въвличане	за-
едно	на	родители	и	деца	в	
различни	 дейности	 и	 ини-
циативи	 и	 с	 какво	 тези	
доброволчески	 практики	
помагат	 за	 подобряване	
на	 взаимоотношенията	
между	деца	и	родители	и	
още	какво	помага	за	раз-
витие	 на	 децата	 в	 ранна	
детска	възраст.

Ще	 представим	 моде-
ла	 за	 ефективна	 работа	
с	 включване	 на	 големи	
групи	 -	 родители	 и	 деца.	
За	 целта	 сме	 поканили	
активен	родител	от	детска	
градина	„Дъга”	да	сподели	
как	се	отразява	включва-
нето	 им	 като	 доброволци	
в	 дейности	 и	 инициати-
ви	 на	 детската	 градина.	
Съвсем	наскоро	там	деца	
и	 родители	 са	 оборудва-
ли	спалното	помещение	в	
градината.

Поканили	 сме	 и	 глав-
ния	учител	на	детска	гра-
дина	„Мики	Маус”	Бистра	
Георгиева	за	техни	успеш-
ни	 практики	 в	 работата	
на	 деца	 и	 родители	 за	
подготовка	на	дарителски	
акции	 и	 доброволчески	
инициативи	 -	 благотвори-
телен	 концерт,	 съвместни	
проекти.	

Ще	 се	 представят	 и	
млади	хора,	които	са	били	
доброволци	в	ИМКА	и	раз-
лични	 други	 организации.	
Рая	Топузакова	от	XII	клас	
на	 Природоматематическа	
гимназия	 „Акад.	 Иван	 Гю-
зелев”	ще	е		вдъхновяващ	
пример	и	ще	споделя	своя	

доброволческа	практика.
Иво	 Тепавски	 от	 На-

ционална	Априловска	 гим-
назия	е	със	седемгодишен	
опит.	 Ще	 се	 представи	 и	
момче	от	Младежкия	клуб	
на	 Общинския	 център	 за	
наркотични	вещества.

В	 работните	 атели-
ета,	 където	 ще	 се	 спо-
дели	 опит,	 ще	 се	 пока-
жат	 ползите	 от	 него	 за	
организацията,	 какви	 са	
възможностите,	които	пре-
доставя	 доброволчеството	
като	форма	за	развитие	и	
ценност.

- Къде ще действат 
ателиетата?

-	 Там,	 където	 се	 про-
вежда	 празникът	 на	 до-
броволеца	-	фоайето	и	се-
минарната	зала	в	сградата	
на	библиотеката	на	Техни-

чески	университет	-	Габро-
во	от	17	часа.	От	18	часа	
започва	 официалната	 це-
ремония	 по	 награждаване	
доброволци	на	годината.

Ще	 говорим	 както	 за	
позитивния	 ефект	 на	фир-
ми	 и	 организации,	 така	
и	 за	 отделни	 служители.	
В	 детска	 градина	 „Дъга”	
голяма	 софтуерна	 компа-
ния	 от	 София	 три	 години	
подред	 доброволно	 осъ-
ществява	 дребни	 ремонти	
по	 подобряване	 средата	
в	 градината.	Тези	 хора	са	
командировани	 от	 фирма-
та.	 Те	 с	 най-голямо	 же-
лание	 идват	 и	 добровол-
стват.

Бизнес	 фирми	 осигу-
ряват	 безвъзмездно	 прос-
транство	 за	 провеждане	
на	 обществени	 инициати-
ви.	 	Тера	мол	 -	Габрово	е	
осигурил	провеждането	на	
„Училище	за	родители”.

С	 тържеството	по	слу-
чай	 Празника	 на	 добро-
волеца	 популяризираме	
положителните	 ефекти	 и	
като	 споделяме,	 това	 е	
възможност	 и	 други	 хора	
да	 се	 активизират,	 да	 се	
ангажират,	 да	 подкрепят	
осъществяването	 на	 таки-
ва	 доброволчески	 дейнос-
ти.	

- Силна ли е традици-
ята на доброволчеството?

-	 Да.	 Откакто	 ИМКА	
е	 създадена	 като	 органи-
зация,	 то	 е	 една	 от	 ос-
новните	цели	и	основните	
дейности,	 които	 осъщест-
вяваме	 през	 годините.	 За	
това	време	са	минали	по-
вече	от	1000	доброволци	и	
сме	 осъществили	 десетки	
доброволчески	дейности:		

„Седмица	 за	 младеж-
ка	 активност”	 беше	 една	
от	 инициативите,	 която	
повече	 от	 седем	 години	
осъществявахме	 като	 по-
редица.

„Опознай	 и	 избери”	
бе	 друг	 доброволчески	
проект.	 Хора	 от	 различни	
организации	 се	 срещаха.	
Прекарваха	 част	 от	 сво-
бодното	 си	 време,	 ори-
ентираха	 се	 в	 различни	
професионални	дейности.

„Дарете	 час”	 е	 също	
друга	 осъществена	 добро-
волческа	акция.

Двадесет	години	ИМКА	
-	 Габрово	 осъществява	
своя	 лятна	 програма	 под	
формата	 на	 детски	 зани-
мални,	 детски	 лагери	 с	
участието	на	доброволци.	

През	 2019	 година	 осъ-
ществихме	 два	 проекта:	
„На	нас	ни	пука	за	Габро-
во”	 и	 младежкия	 проект	
„Реакция”	с	концерт	в	пар-
ка	 с	Мечето,	 поредица	от	
обучения,	иновативен	мла-
дежки	форум.

С	 тези	 проекти	 дос-
тигнахме	до	повече	млади	
хора	и	подрастващи	в	на-
шия	град.	В	същото	време	
активизирахме	 младежите	
да	 вършат	 полезни	 неща.	
Събуждаме	 интереса	 към	
младежкото	участие		и	до-
броволчество.

Васил	 Папазов,	 член	
на	 Управителния	 съвет	 на	
организацията,	 споделя:	
„Вярваме,	че	с	това	съби-
тие	 заедно	 ще	 популяри-
зираме	 в	 още	 по-голяма	
степен	 доброволчеството	
и	 ще	 насърчим	 повече		
деца	и		семейства,	подра-
стващи	 и	 младежи,	 както	
и	 различни	 групи	 граж-
дани	 да	 са	 активни	 и	 да	
допринасят	 за	 развитието	
на	 своя	 град,	 на	 своята		

местна	общност”.
Усилията	 ни	 са	 за	 ут-

върждаване	 на	 добровол-
чеството	 като	 човешка	
ценност	и	потребност.	Път	
към	лично	удовлетворение,	
че	 си	 дал	 нещо	 полезно,	
че	си	дарил	щастие.

- Какви чувства водят 
доброволците в благо-
родните инициативи?

-	 Много	 деца	 споде-
лят,	 че	 се	 чувстват	 по-
мотивирани,	 по-усмихнати,	
по-щастливи,	 по-жизнера-
достни	 от	 стореното	 до-
бро.

Сред	 първите	 добро-
волци	 от	 създаване	 на	
организацията	 са	 инж.	
Георги	 Метев,	 историкът	
Петър	 Тоцев,	 музикантът	
Васил	 Папазов,	 Николай	
Маринов,	 Надка	 Милчева,	
Мая	 Карагьозова,	 Мари-
ана	 Проданова	 -	 Илиева,	
Марина	 Христова,	 Ирина	
Стоянова,	 Снежина	 Коза-
рева,	 Георги	 Илиев,	 Иво	
Тепавски,	 Елиза	 Демиева,	
Андреана	 Георгиева,	 На-
дежда	 Денева	 и	 др.	 Това	
са	 хора	 от	 различни	 по-
коления,	които	успяваха	и	
успяват	 да	 работят	 заед-
но,	да	има	приемственост.	
Едно	 изключително	 ценно	
партньорство.	 Ценност	 за	
нашето	Габрово.

С	 гордост	 можем	 да	
кажем,	 че	 след	 двадесет	
години	 сме	 възстановили	
едни	 добри	 традиции,	 но	
и	още	много	работа	пред-
стои	 за	 утвърждаване	 на	
доброволчеството.

Аíтîàíетà Яíкàáàкîвà: „Вярвàмe, че вñичкî, кîетî ИМКА 
- Гàáрîвî прàви, íи пîмàãà дà умíîжàвàме дîáрîтî”

вела лазарова

 Антоанета Янкабакова е изпълнителен дирек-
тор на сдружение ИМКА -  Габрово, регистрирано в 
обществена полза - младежки дейности, дейности 
и услуги за деца, хора и техните семейства. ИМКА 
- Габрово е част от световното движение с прин-
ципи от християнските ценности. Движение с нес-
топанска цел, което вече 26 години работи с деца, 
младежи, семейства, различни неправителствени 
организации, обществени структури за стимулира-
не развитието на децата, младежите и семейства-
та.
 Антоанета Янкабакова е с изявен принос за 
развитие и утвърждаване на дружеството, на мла-
дежкото доброволчество от 1994 г. Консултант  и 
обучител на Европейския съюз на ИМКА от 1996 г.

20 години ИМКА - Габрово

кани	на	празника

ДА	УМНОЖИМ	ДОБРОТО

•	три	работни	ателиета
•	церемония	по	награждаване	на	доброволци

5	декември	2019	г.,	17	часа					
Библиотека	на	Технически	университет	-	Габрово


