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	 Не	 мога	 да	 пиша	 за	
„Етъра”	без	емоции!	Три	са	
нещата,	 които	 са	 ембле-
матични	 за	 град	 Габрово!	
Това	 са:	 Априловска	 гим-
назия,	 Домът	 на	 хумора	
и	 сатирата	 и	 „Етъра”!	Ще	
кажете,	 че	 има	 и	 други	 и	
ще	сте	прави,	но	споменат	
ли	 се	 тези	 трите,	 веднага	
се	мисли	за	Габрово!
	 „Етъра”	 винаги	 ме	 е	
вълнувал	 със	 своята	 ав-
тентичност	 и	 ентусиазма	
на	 създателя	 си!	 Може	
би	 не	 знаете,	 но	 всяка	
една	от	тези	къщи,	от	тези	
сгради	 и	 съоръжения,	 са	
реално	съществували	и	са	

образци	 на	 строителство-
то	 и	 бита	 отпреди	 150-200	
години.	 Издирени	 са	 от	
Лазар	Донков!	Заснети	са	
точно	 и	 са	 описани	 под-
робно,	за	да	могат	да	бъ-
дат	 реализирани	 добросъ-
вестно!	Майсторите,	които	
са	 намерени	 и	 уговорени	
също	 от	 него,	 са	 били	 от	
последните,	които	можели	
да	 строят	 по	 този	 начин!	
Материалите,	технологията	
на	изграждане	и	ритуалите	
са	спазени	точно.	И	кога-
то	 съоръженията	 работят,	
дюкяните	 са	 отворени	 и	
занаятчиите	 в	 работилни-
ците	 майсторят,	 посетите-

лят	 има	 чувството,	 че	 се	
е	 пренесъл	 във	 времето	
и	 е	 попаднал	 в	 частица	
живот	 отпреди	 200	 годи-
ни!	Не	работят	ли,	всичко	
става	 статично,	 както	 е	 в	
хилядите	 етнографски	 му-
зеи,	експозиции	и	сбирки!	
Не	спасяват	съвременните	
средства	 за	 онагледява-
не!	В	другите	етнографски	
музеи	има	най-различни	и	
още	 по-съвременни	 сред-
ства	 за	 онагледяване	 и	
показване!	 Не	 можем	 да	
се	 конкурираме	 с	 тях!	 Те	
са	 по-големи,	 с	 по-богати	
експозиции	и	вековни	тра-
диции!														на стр. 2

Арх. Ивàí Никîлîв: Зà 
„Етърà” ñ люáîв и тревîãà

Светозар Гатев

	 Близо	 2000	 жители	 и	
гости	 на	 града	 посрещ-
наха	 с	 много	 любов	 и	
на	 крака	 футболната	 ле-
генда	 Христо	 Стоичков	 в	
зала	 „Орловец“.	 Звездата	
на	 българския	 футбол	 и	
ФК	 „Барселона“	беше	във	
вторник	вечерта	в	Габрово	
по	 покана	 на	 кмета	 на	
община	Габрово	Таня	Хри-
стова	 и	 донесе	 Златната	
топка,	 която	 вдигна	 три-
умфално	 точно	 преди	 25	
години	в	Париж.
	 Камата	дойде	специал-
но	 за	 събитието	 от	 САЩ.	
Той	 отдели	 повече	 от	 че-
тири	часа	и	уважи	до	един	
присъствалите	 в	 залата.	
Раздаде	 стотици	 автогра-
фи	 върху	 своята	 биогра-
фия	 „Христо	 Стоичков.	
Историята”,	 снима	 се	 с	
всеки	 и	 даде	 възможност	
хората	 да	 се	 докоснат	 до	

най-ценния	 индивидуален	
трофей	 във	 футбола.	 Спе-
циално	внимание	обърна	и	

на	борещата	се	с	коварна	
болест	 баскетболна	 тре-
ньорка	Галя	Илиева.	

	 „Бил	 съм	 преди	 много	
години	тук	като	футболист,	
но	е	важно	децата	да	до-

коснат	 този	истински	 тро-
фей	 само	 два	 дни	 преди	
да	 се	 навършат	 точно	 25	

години,	откакто	 го	държах	
за	 пръв	 път	 в	 ръцете	 си”,	
каза	Христо	Стоичков.

	 „Надявам	 се,	 това	 съ-
битие	ще	даде	поне	малко	
мотивация	на	всички	мал-
ки	 спортисти	 на	 Габрово,	
които	 са	 с	 нас	 тук	 сега“,	
каза		Таня	Христова.
	 Камата	ѝ	връчи	репли-
ка	на	Златната	топка	с	ду-
мите:	 „Не	 давам	Златната	
топка	на	всеки,	но	на	Вас	
я	давам	с	удоволствие,	за	
да	 продължавате	 да	 пра-
вите	 това,	 което	 правите	
за	Габрово	и	спорта	тук”.
	 Статуетка	 на	 най-голя-
мото	 индивидуално	 отли-
чие	 във	 футбола	 получи	
и	 дългогодишният	 приятел	
на	Камата	-	директорът	на	
„Общински	спортни	имоти“	
и	президент	на	БФХ	Роси-
ца	Бакърджиева	-	Коева.
	 И	 това	 събитие	 за	
представяне	 на	 „Христо	
Стоичков.	 Историята”	 не	
мина	 без	 подкрепата	 на	
важна	кауза.	

продължава на стр. 8

Стîичкîв рàздàвà àвтîãрàфи íàд 4 чàñà

	 С	 решение	 на	 МС	 от	
днес	се	отпускат	4	млн.	лв.	
допълнително	 по	 бюджета	
на	 общините	 Севлиево	 и	
Трявна,	информира	народ-
ният	 представител	 Нико-
лай	Сираков.	По	бюджета	
на	 Община	 Севлиево	 се	
отпускат	 3	 691	 100	 лв.	 за	
ремонт	 и	 рехабилитация	
на	улична	мрежа	в	Севли-
ево	и	в	с.	Агатово.	По	бю-
джета	 на	 Община	 Трявна	
се	 отпускат	 допълнително	
500	000	лв.	за	благоустроя-
ване	на	терен	„Божковска	
поляна”	 и	 изграждане	 на	
мостово	 съоръжение	 по	
плана	на	кв.	Божковци.

Прàвителñтвîтî 
îтпуñкà 4 млí. лв. 
дîпълíителíî зà 
Севлиевî и Трявíà

	 Няма	 основателни	 мо-
тиви	 за	 повишаването	 на	
местните	 данъци	 в	 Габро-
во,	се	казва	в	декларация	
на	 Общинския	 съвет	 на	
БСП	 и	 на	 групата	 общин-
ски	съветници	от	коалиция	
„БСП	за	България”	 и	АБВ,	
изпратена	до	медиите	пре-
ди	 днешното	 редовно	 за-
седание	на	ОбС	-	Габрово.	
	 „Днес	 Общинският	 съ-
вет	 в	 Габрово,	 по	 пред-
ложение	 на	 кмета	 на	 Об-
щината,	 ще	 вземе	 важно	
решение,	 което	 засяга	
всички	наши	съграждани.
	 Общинският	 съвет	 на	
БСП	 и	 на	 групата	 съвет-

ници	от	коалиция	„БСП	за	
България”	 и	АБВ	 остро	 се	
противопоставят	 на	 нео-
снователното	 и	 немотиви-
рано	 вдигане	 на	местните	
данъци	в	нашата	община.
	 Предложението	 на	
кмета	на	Габрово	е	да	се	
извършат	 промени	 в	 На-
редбата	за	определяне	на	
местните	 данъци	 в	 Габро-
во,	 които	 ще	 имат	 важни	
последствия	за	всички	 га-
бровци.	А	те	са:
 •	 Повишаване	 на	 да-
нъка	 върху	 недвижимите	
имоти	с	53%;
 •	Повишаване	на	данъ-
ка	 за	 дарение	 на	 имуще-

ство	с	28%;
 •	 Повишаване	 на	 да-
нъка	 при	 придобиване	 на	
имущество	с	50%;
 •	Повишаване	 на	 еко-
логичния	 компонент	 на	
данъка	 за	 превозно	 сред-
ство	между	10	и	18%.
	 Проектът	за	решение	е	
съпроводен	с	мотиви,	кои-
то	 са	неоснователни	и	не	
съответстват	 на	 отговор-
ността	на	местната	власт.	
	 Такова	решение	ще	до-
веде	 до	 намаляване	 на	
жизнения	 стандарт	 на	 га-
бровци	и	до	влошаване	на	
инвестиционната	 среда	 в	
общината.									на стр. 2

Нямà îñíîвàтелíи мîтиви зà вдиãàíе 
íà меñтíите дàíъци в Гàáрîвî

вела лазарова

 В	годишната	изложба	на	габровските	худож-
ници,	открита	в	ХГ	„Христо	Цокев“,	участват	28	
автори	с	54	творби	-	живопис,	графика,	скулпту-
ра,	приложно	изкуство,	инсталация.	
	 Тазгодишната	 награда	 на	 името	 на	 Христо	
Цокев	 бе	 присъдена	 на	 Николай	 Цветанов	 за	
картината	„Вчера”.
	 Жури	 в	 състав:	 председател	 -	 Станислав	
Гончаров,	 и	 членове	 -	 Евгени	 Недев	 и	 Васко	
Василев,	номинира	четирима	художници.

продължава на стр. 8

Никîлàй Öветàíîв ñ 
ãîдишíàтà íàãрàдà 
„Õриñтî Öîкев”

	 Площадката	 за	 тре-
тиране	 на	 пластмасови	
отпадъци	 в	 село	 Яворец,	
община	 Габрово,	 няма	 да	
разширява	 дейността	 си.	
На	 16	 декември	 операто-
рът	 на	 площадката	 „ЛМ	
инсталации“	 ЕООД	 е	 пре-
доставил	искане	в	РИОСВ	
–	 Велико	Търново	 за	 пре-
кратяване	 на	 започнала-
та	 процедура	 по	 смисъла	
на	Закона	за	опазване	на	
околната	 среда.	 На	 тери-
торията	на	селото	има	ре-
гистрирана	 площадка	 за	

третиране	 на	 пластмасо-
ви	 отпадъци.	 Дружеството	
притежава	 документ	 съ-
гласно	 Закона	 за	 упра-
вление	 на	 отпадъците	 за	
третиране	на	пластмасови	
отпадъци.	 След	 третира-
нето	 на	 отпадъците	 чрез	
сепариране	 и	 рециклира-
не	получената	фракция	се	
предава	 съгласно	 сключе-
ни	договори	на	дружества,	
които	я	използват	като	су-
ровина	 в	 производствени-
те	си	процеси.	През	2019	г.	
от	РИОСВ	-	В.	Търново	са	

извършени	 3	 проверки	 и	
не	 са	 установени	 наруше-
ния.	Последната,	от	16	де-
кември	 констатира,	 че	 те-
риторията	 на	 площадката	
отговаря	 на	 нормативните	
изисквания	 -	 непропуск-
лива	 повърхност,	 ограда,	
обозначение	 на	 отпадъци-
те,	 които	 се	 приемат.	 От-
падъците	 на	 площадката	
се	съхраняват	разделно.

МОСВ: Плîщàдкàтà зà прерàáîтвàíе íà îтпàдъци 
в ñелî Явîрец íямà дà рàзширявà дейíîñттà ñи

	 Одобрена	 е	 кандидатурата	 на	
Таня	 Христова	 -	 кмет	 на	 община	
Габрово,	 от	 името	 на	 България,	
за	член	на	Комитета	на	регионите	
на	 Европейския	 съюз	 за	 мандат	
2020-2025	 г.,	 която	 е	 предложена	
от	 Управителния	 съвет	 на	Нацио-
налното	сдружение	на	общините.
	 Обновеният	 състав	 на	 деле-
гацията	 отразява	 резултатите	 от	
последните	 местни	 избори	 и	 е	
съобразен	с	общите	принципи	на	
Договора	 за	 функциониране	 на	
Европейския	съюз.
	 Таня	Христова	е	член	на	Евро-
пейския	 комитет	 на	 регионите	 от	

2012	година.
	 На	 30	 септември	 т.	 г.	 беше	
избрана	 за	 председател	 на	 Ко-
мисията	 по	 социална	 политика,	
образование,	 заетост,	 научни	 из-
следвания	 и	 култура	 (SEDEC)	 на	
Европейския	 комитет	 на	 региони-
те	(КР),	асамблеята	на	ЕС	на	гра-
довете	и	регионите.	SEDEC	е	една	
от	 шестте	 тематични	 комисии	 на	
КР.
	 Кметът	 на	 Габрово	 пое	 ръко-
водството	 от	 Хосе	 Игнасио	 Це-
нисерос,	 бивш	 председател	 на	
автономното	 правителство	 на	 Ла	
Риоха	(Испания).

Кметът íà Гàáрîвî ще предñтàвлявà 
Бълãàрия в Кîмитетà íà реãиîíите íà ЕС

Пиñàтелят Аñеí Сирàкîв: 
„Ние виíàãи ñме в прехîд 
- íеизвеñтíî îт кàквî и 
към кàквî”              8
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продължава от стр. 1
	 Написаните	 мотиви	 за	
повишаването	 на	 данъка	
за	недвижимите	имоти	са:	
че	 не	 е	 променян	 в	 по-
сока	 нагоре	 дълго	 време	
(последното	 вдигане	 на	
данъка	за	физически	лица	
е	 от	 2016	 г.?!)	 и	 че	 има	
вероятност	средствата	по	
европрограмите	за	инфра-
структурни	проекти	да	на-
малеят.
	 Звучи	 несериозно	 и	
безотговорно	 да	 вдигаш	
един	 налог,	 само	 защото	
не	бил	повишаван	послед-
ните	3	години.
	 За	вдигането	на	данъ-
ка	 за	 дарение	 на	 имуще-

ство	 няма	 посочени	 ни-
какви	мотиви.
	 За	 повишаването	 на	
данъка	 при	 придобиване	
(покупка)	на	имущество,	с	
мотивите,	 че	 обикновено	
той	 се	 начислява	 върху	
данъчната	 оценка,	 а	 не	
върху	реалната	договорка	
на	страните	(така	е	по	за-
кон)	и	че	лицата,	които	го	
плащат,	били	„ограничени”	
на	брой.
	 Няма	 как	 да	 се	 за-
дължат	 всички	 –	 и	 тези,	
които	 нямат	 сделки	 –	 да	
плащат	 такъв	 данък	 и	 не	
е	 коректно	 платците	 да	
се	 наричат	 „ограничени”.	
Те	са	толкова,	колкото	са	

реализираните	сделки.
	 За	 повишаването	 на	
екологичния	компонент	на	
данъка	за	превозно	сред-
ство	 единственият	 мотив	
е,	 че	 в	 други	 общини	 от	
страната	бил	по-висок.
	 Това,	 че	 в	 Габрово	
този	 налог	 не	 е	 най-ви-
сокият	 в	 страната,	 не	 е	
основателен	 мотив	 –	 в	
редица	 други	 общини	 е	
по-нисък,	 но	 не	 го	 увели-
чават.	 А	 вместо	 облекче-
ния	 за	 собствениците	 на	
екологично	 чистите	 коли,	
каквато	 възможност	 дава	
законът,	се	отстоява	прин-
ципът	 „замърсителят	 пла-
ща”.	 Това	 не	 подобрява	

качеството	на	въздуха.
	 Само	 преди	 дни	 ста-
на	 ясно,	 че	 през	 идва-
щата	 година	 предстои	
законодателно	 изменение	
на	 критериите,	 по	 които	
се	 изчисляват	 данъчните	
оценки	 на	 имотите.	 Това	
означава,	 че	 през	 данъч-
ната	2021	година	габровци	
ще	плащат	местни	данъци	
и	такса	смет	върху	други,	
повишени,	 данъчни	 оцен-
ки.	
	 Ето	 защо	 е	 нормално	
тогава	да	се	мисли	какви	
да	 са	 ставките,	 колко	 те	
ще	 ощетят	 гражданите	 и	
едва	 тогава	да	се	правят	
промени,	 а	 не	 налозите	

да	се	вдигат	предварител-
но.
	 При	общественото	об-
съждане	 на	 проекта	 за	
решение,	 свързано	 с	 по-
вишаването	 на	 местните	
данъци,	срещу	него	са	се	
обявили	всички	участници	
–	 граждански	 организа-
ции,	 браншови	 организа-
ции,	асоциации	на	работо-
датели,	 фирми	 и	 отделни	
граждани.	
	 Но	 нито	 едно	 от	 тех-
ните	 предложения	 не	 е	
прието	 от	 вносителите	
преди	 проектът	 да	 стигне	
до	 заседание	 на	 Общин-
ския	 съвет.	 Очаква	 се	 в	
четвъртък	 гилотината	 на	

мнозинството	 да	 одобри	
тези	 вредни	 за	 Габрово	
решения	без	никаква	про-
мяна.
	 Има	ли	алтернатива?
	 Според	 габровските	
социалисти	 и	 съветни-
ците	 от	 коалиция	 „БСП	
за	 България”	 и	 АБВ	 тези	
предложения	 имат	 своята	
алтернатива	 и	 тя	 е	 в	 по-
доброто	и	професионално	
управление	 на	 общински-
те	 финанси,	 в	 по-ефек-
тивното	 разработване	 и	
управление	на	проекти.	
	 Алтернативата	е
 •	 По-висока	 събира-
емост	 при	 наличието	 на	
достатъчно	 голямата	 ад-

министрация	с	достатъчно	
чиновници	в	нея;
 •	 Информационна	
кампания	и	бонуси	за	ре-
довните	платци;
 •	Подобряване	на	ин-
вестиционната	среда;
 •	 Прецизиране	 на	
приоритетността	 и	 ефек-
тивността	 на	 проектите	 и	
търсене	 на	 нови	 възмож-
ности	за	проекти;
 •	 По-висок	 контрол	 и	
прозрачност	 на	 финансо-
вите	разходи;
	 Не	 е	 коректно	 срав-
нението	 с	 други	 общини,	
а	 единствено	 със	 състоя-
нието	 на	 гражданите	 на	
Габрово.

Нямà îñíîвàтелíи мîтиви зà вдиãàíе íà меñтíите дàíъци в Гàáрîвî

Арх. Ивàí Никîлîв: Зà 
„Етърà” ñ люáîв и тревîãà

продължава от стр. 1
Това	 може	 да	 се	 види	 в	
интернет!	 „Етъра”	 е	 нещо	
различно,	 живо	 	 и	 автен-
тично!	Всяка	 намеса,	 вся-
ко	осъвременяване,	разру-
шава	магията	на	„Етъра”!
	 Бях	поканен	да	подкре-
пя	 позицията	 на	 бившите	
директори,	 по	 отношение	
на	 идеите	 за	 развитие	 на	
музея,	 предложени	 в	 про-
екта	на	днешното	ръковод-
ство!	 Много	 от	 нещата	 в	
тази	 позиция	 съвпадаха	 с	
моето	мнение	и	аз	се	съ-
гласих	да	бъда	вписан	под	
материала!	 Не	 бях	 ходил	
скоро	в	„Етъра”,	но	заради	
директното	 излъчване	 по	
телевизията	се	наложи	да	
отида!	След	телевизионни-
те	 прояви	 се	 разходих	 из	
територията	 на	 музея,	 за	
да	си	опресня	впечатлени-
ята.	 Забелязах,	 че	 около	
алеята	 към	 хотела	 и	 на	
отсрещния	бряг	 на	реката	
има	 някакви	 конструкции	
от	 въженца,	 летви,	 лен-
ти	 от	 найлон	 и	 др.	 Поми-
слих,	 че	 това	 е	 останало	
неприбрано	 от	 скорошни	
мероприятия,	 но	 се	 ока-
за,	че	това	са	съвременни	
произведения	на	изкуство-
то!?	Такива	артинсталации	
въобще	 нямат	 място	 на	
територията	 на	 „Етъра”!	
Не	 става	 дума	 за	 худо-
жествената	 им	 стойност,	
а	 за	 това,	 че	 са	 съвре-
менно	 изкуство	 и	 влизат	
в	шокиращо	противоречие	
с	 духа	 на	 музея!	 Даже	 в	
художествените	 галерии,	
съвременното	 и	 класиче-

ското	изкуство	се	отделят	
в	 различни	 зали	 или	 кри-
ла	на	музеите!	Излагането	
им	 на	 едно	 място	 оказва	
негативно	 влияние	 върху	
възприемането	 на	 двата	
вида	 изкуство	 и	 галерис-
тите	 го	 знаят!	 За	 „Етъра”	
това	 важи	 многократно	
повече!	Явно,	който	е	раз-
решил	излагането	на	 тези	
артинсталации	 тук,	 не	 е	
имал	 въобще	 чувство	 за	
автентичност,	 уважение	
към	 предците	 ни	 и	 отго-
ворност	 към	 създателите	
на	музея!
	 Ръководството	на	„Етъ-
ра”	 има	 доста	 амбициоз-
ни	идеи	за	развитието	му,	
което	трябва	да	се	привет-
ства!	
	 Намерена	 е	 възмож-
ност	 Община	 Габрово	 да	

кандидатства	и	да	се	оси-
гури	 финансиране,	 което	
не	е	лесно	да	се	направи!	
	 Призовавам	 всич -
ки,	 които	 милеят	 за	 това	
габровско	 и	 национално	
бижу,	 да	 упражняват	 еже-
дневен	 граждански	 кон-
трол	за	действията	на	ръ-
ководството	на	музея.
	 Призовавам	и	госпожа	
Таня	Христова,	както	и	об-
щинските	съветници,	да	не	
се	доверяват	безрезервно	
и	безкритично,	 а	 също	да	
контролират	 отблизо	 реа-
лизацията	на	проекта!
	 Дами	 и	 господа!	 При-
ятели	 и	 съмишленици!	 Га-
бровци!
	 „Етъра”	 е	 визитната	
картичка	 на	 Габрово	 и	
България!	 Нека	 да	 не	 го	
губим!

ХриСто Стоянов

	Аз	 съм	 от	 Габрово.	 И	
обичам	града	си.	Чувство-
то	 „обич“	 става	 особено	
осезаемо,	 ако	 петдесет	
години	 не	 живееш	 в	 род-
ния	си	град.	И	десетилетия	
наред	 не	 си	 се	 прибирал	
там	-	всъщност	това	е	най-
точният	 глагол	 за	 родова	
памет.	 Прибирам.	 Няма	
по-точен	 глагол	 за	 род-
но	 място	 от	 „прибирам“...	
Понякога	 съм	 се	 приби-
рал	 насън.	 Сънувал	 съм	
родната	 си	 къща,	 сънувал	
съм	родните	къщи	на	рода	
ми	 в	 Бакойците,	 сънувал	
съм,	 ако	 щете	 вярвайте,	
къщите	 в	 Етъра.	 И	 съм	
се	 прибирал	 там.	 Много	
трудно	е	да	се	обясни	оно-
ва	 чувство	 в	 слънчевия	
сплит,	когато	в	Търново,	на	
49	 км	 от	 Габрово,	 видиш	
указателна	 табела.	 Коли	
с	 габровски	 номера	 съм	
спирал,	за	да	си	говоря	с	
габровци.	
Вероятно	е	някаква	лу-

дост,	 вид	 психично	 откло-
нение.	 Но	 нека	 някой	 да	
ми	 каже,	 че	 е	 бил	 нор-
мален	 тогава,	 когато	 се	 е	
влюбвал,	 когато	 е	 обик-
вал.	 Нали	 самата	 любов	
те	извежда	от	нормалното	
състояние	 на	 самота.	 И	
винаги	 съм	 си	мислил,	 че	
габровци	 сме	 друга	 по-
рода	 хора.	 Винаги	 съм	
мислил,	 че	 единствената	
ни	 политическа	 окраска	 е	
Рачо	 Ковача,	 Пенчо	 Се-
мов,	 Иван	 Хаджигенов...	
Ако	 щете	 вярвайте,	 за	
мен	 Габрово	 е	 и	 „Етърът“.	
Представете	 си	 само,	жи-
веете	във	Варна.	И	извед-
нъж	 съзрете	 указателна	
табела:	„ЕТЪРЪТ	-	234	км“...	
Аз	 живея	 във	 Варна.	 И	
искам	 да	 ви	 кажа,	 че	 ще	
спя	 под	 табелата.	 Не	 се	

смейте.	 Склонен	 съм	 да	
приема,	 че	 ще	 се	 усмих-
нете	иронично	на	това.	Но	
съм	склонен	да	повярвам.	
Защото	 е	 невъзможно	 ня-
кой	 да	 реагира	 така,	 ако	
пеперудите	на	любовта	не	
са	пърхали	в	слънчевия	му	
сплит	 никога.	 А	 проектът	
за	реновиране	на	„Етърът“	
включва	и	подобни	табели.	
Та	 на	 мене	 ми	 пърха	 под	
лъжичката	само	като	видя:	
„Севлиево.	Гранд	при	-	299	
км“.	Защото	е	в	Габровско,	
заради	 това.	А	 я	 си	 пред-
ставете,	 че	 тази	 табела	 я	
види	 човек	 с	 инвалиден	
номер	 на	 колата.	 Че	 този	
човек	 иска	 да	 види	 това,	
което	 е	 виждал	 на	 кар-
тинките	 -	рекламните	бро-
шури	от	Етъра,	калдъръма	
в	 Етъра,	 паркингът	 пред	
Етъра,	 пардон,	 пародията	
на	 паркинг	 пред	 Етъра.	И	
последва	 съвета	 на	 аван-
тюристичния	 си	 дух	 -	 и	
инвалидите	 са	 с	 дух,	 по-
някога	 авантюристичен.	 И	
пристигне	 в	 Етъра.	 И	 не	
може	 да	 паркира.	 А	 като	
паркира,	 не	 може	 да	 се	
добере	 до	 касата.	 А	 като	
се	 добере	 до	 касата,	 в	
която	 работи	 не	 толкова	
дружелюбна	жена,	защото	
дори	няма	къде	да	се	пре-
облече	 след	 работа,	 или	
преди	 да	 застъпи	 на	 смя-
на.	Че	после	ще	трябва	да	
си	 строши	 количката	 по	
калдъръма,	 защото	 няма	
една	 подходяща	 алея	 за	
нея.	 (За	 съжаление,	 та-
кава	 алея	 в	 проекта	 не	
е	 предвидена,	 но	 зара-
ди	 съхраняване	 на	 автен-
тичността	 на	 комплекса	 е	
предвидено	 да	 има	 спе-
циални	колички...)	А	подир	
не	 може	 да	 се	 качи	 в	
гайтанджийницата,	 защо-
то	 няма	платформа.	И	ще	
чака	милостта	 на	минава-

щите	 туристи	 да	 го	 качат	
на	горния	кат.	И	само	два-
ма	 японци	 (вероятно)	 ще	
захвърлят	 фотоапаратите	
си,	за	да	го	качат	да	види	
историята	на	своя	народ...	
Не	на	китайския.	
Като	стана	реч	за	Азия	

-	дали	пък	китайците	не	са	
направили	 асансьори	 за	
качване	 на	 туристи	 горе,	
на	 китайската	 стена?	 И	
дали	това	е	нарушило	ней-
ната	 цялост	 и	 автентич-
ност?	 Но	 габровци	 сме	
башкъ	 от	 другите.	 На	 ма-
тематичен	 език	 „башкъ“	
трябва	да	се	преведе	като	
„добавена	 стойност“...	 Та,	
така.	Кого	обслужват	всич-
ки	тези	истерични	крясъци	
относно	проекта	за	модер-
низация	 на	 Етъра.	 Всъщ-
ност,	 гореописаното	е	мо-
дернизацията.	 Да	 видяхте	
стъклени	 подове	 там.	 Ви-
дяхте	платформи,	подходя-
щи	 условия	 за	 инвалидни	
колички	и	задължителните	
по	 Кодекс	 на	 труда	 стаи	
за	 почивка	 на	 жените.	 С	
евентуални	 помещения	 за	

това.	 Указателни	 табели	
на	 другия	 край	 на	 Бълга-
рия.	Ако	 всички,	 крещящи	
по	проф.	Светла	Димитро-
ва,	 си	 бяха	 задали	 тези	
въпроси...	 О,	 ако	 всички	
крещящи	 бяха	 габровци	
поне	 колкото	 старозагор-
ката	 Светла	 Димитрова,	
щяха	друга	песен	да	запе-
ят.	Но	друго	си	е	да	покре-
щим.	 Да	 се	 харесаме	 ня-
кому,	независимо	дали	нас	
ще	ни	харесат...	И	на	мене	
ми	се	иска,	като	се	прибе-
ра	 на	 Дядо	 Дянко,	 да	 се	
прибера	по	павирания	бул.	
„Априлов“	 до	 номер	 90...	
Преди	 това	номерът	беше	
78.	 След	 това	 булевардът	
вече	 не	 бе	 „Априлов“,	 а	
„3	 март“...	 И	 номерът	 на	
къщата	 е	 190...	 Трябва	 ли	
да	 спрем	 и	 застопорим	
времето	заради	носталгии-
те	и	личните	си	амбиции...	
Защото	 това	 е	 детство-
то	 ми.	 Но	 въпреки	 това	
разбирам	 колко	 е	 важен	
за	 живеещите	 в	 квартала	
асфалтът...	
Ами,	това	е...

Предñтàвете ñи, че живеете във Вàрíà. И изведíъж 
ñъзрете укàзàтелíà тàáелà:  ЕТЪРЪТ - 234 км ... 

Женина ДенЧева

	 Има	 шанс	 да	 се	 съз-
даде	 отново	 младежки	
център	 на	 територията	 на	
Летния	 театър	 в	 Габрово.	
Най-важното	е,	че	запустя-
лата	сграда	може	да	бъде	
основно	 ремонтирана,	 да	
се	 достави	 необходимото	
обзавеждане	 и	 оборудва-
не.	А	територията	да	се	ог-
ласи	 отново	 от	 младежки	
групи,	 инициативи	 и	 съби-
тия.
		 За	 да	 се	 случи	 това	
Община	 Габрово	 е	 под-
готвила	 проектно	 пред-
ложение	 „Възможностите	
за	изява	на	младите	хора	
-	 създаване	 на	 младежки	
център	 в	 Габрово“.	 То	 е	

по	процедура	„Изграждане	
на	младежки	центрове“	по	
програма	 „Местно	 разви-
тие,	 намаляване	 на	 бед-
ността	и	подобрено	включ-
ване	 на	 уязвими	 групи“,	
съфинансирана	 от	 Финан-
совия	 механизъм	 на	 ев-
ропейското	 икономическо	
пространство	 2014-2021.	
Това	е	тъй	нар.	Норвежка	
програма,	 съобщи	 Мигле-
на	Въгленова,	гл.експерт	в	
Община	Габрово.
	 	 	 	Максималният	размер	
на	безвъзмездната	финан-
сова	 помощ,	 която	 може	
да	бъде	отпусната	по	про-
грамата	е	2	милиона	евро.	
Подборът	 е	 конкурентен.	
Няма	 изискване	 за	 съфи-
нансиране	 от	 кандидата.	

Срокът	 за	 подаване	 на	
проектното	предложение	е	
30	декември.	
	 	 	 Преди	 това	 кандидат-
стването	 трябва	 да	 бъде	
одобрено	 на	 заседание-
то	 на	 Общинския	 съвет	 в	
Габрово	на	19	декември.
	 	 	 Важно	 изискване	 при	
преустройството	 на	 сгра-
дата	 е	 да	 се	 създаде	
място	 за	 настаняване	 на	
минимум	 35	 души	 за	 гос-
туващи	 младежи,	 групи,	
състави.
			Дейностите	предвиждат	
неформални	 обучения	 на	
младежи,	 осъществяване	
на	 международни	 иници-
ативи	 за	 обмяна	 на	 опит,	
услуги	за	млади	хора,	дей-
ности	 с	 родители	 и	 деца.	

За	 изпълнението	 на	 тези	
дейности	 трябва	 да	 бъдат	
назначени	минимум	5	мла-
дежки	 работници	 и	 двама	
образователни	медиатори.
		Допустими	кандидати	по	
тази	програма	са	общини-
те,	 които	 са	 администра-
тивни	 центрове	 на	 обла-
стите	в	страната,	с	изклю-
чение	 на	 общините	 Стара	
Загора,	 Добрич,	 Пловдив,	
Враца.	Там	вече	са	изгра-
дени	 младежки	 центрове	
по	програма	„Деца	и	мла-
дежи	в	риск“	през	предния	
програмен	период.
	 Дейностите	по	проекта	
трябва	да	бъдат	изпълнени	
до	 30	 април	 2024	 година	
най-късно.

Имà шàíñ Летíият теàтър дà áъде ремîíтирàí и дà 
ñе îживи îтíîвî ñ млàдежкà ãлъч, Оáщиíà Гàáрîвî 
е ãîтîвà ñ прîект пî Нîрвежкàтà прîãрàмà

	 Община	 Габрово	 стар-
тира	 прием	 на	 заявления	
за	 потребители	 на	 интег-
рирани	 здравно-социални	
услуги	 в	 домашна	 среда	
по	 проект	 „Предоставяне	
на	 патронажна	 грижа	 за	
възрастни	и	лица	с	увреж-
дания	 в	 община	 Габрово“,	
финансиран	 по	 Оператив-
на	програма	„Развитие	на	
човешките	 ресурси“	 2014-
2020	г.

 Целева	група	кандида-
ти,	 които	 могат	 да	 полз-
ват	 услугата	 „Патронаж-
на	 грижа“,	 са	 хора	 над	
65	 години	 с	 ограничения	
или	 в	 невъзможност	 за	
самообслужване	 с	 валид-
но	 експертно	 решение	 на	
ТЕЛК	 (лица	 с	 хронични	
заболявания,	 лица	 след	
оперативна	интервенция	и	
след	хоспитализация,	нуж-
даещи	 се	 от	 краткосроч-

но	наблюдение	и	здравни	
грижи).
	 Услугата	 ще	 се	 пре-
доставя	 в	 домовете	 на	
потребителите	 от	 мобилен	
екип	 –	 здравни	 специали-
сти,	 социален	 работник	 и	
психолог,	в	рамките	на	до	
2	 часа	 дневно	 за	 период	
от	12	месеца.	
	 Ползвателите	 не	 дъл-
жат	 такса	 за	 получената	
патронажна	грижа.

Стàртирà приемът íà зàявлеíия зà пàтрîíàжíà ãрижà
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ХРИСТИЯНИ

  
ПРАВОСЛАВЕН 

КАЛЕНДАР
19	 ч	 Св. мчк Бонифаций  					
20	 п	 * Св. свщмчк Игнатий 
Богоносец. Св. Йоан Кронщадски 
(Игнажден) (Предпразненство на 
Рождество Христово) (От 20 до 
24 декември службите са само от 
Минея) (Тип. с. 147)
21	 с	 Св. мчца Юлиания и 
мъченици с нея 500 мъже и 130 
жени в Никомидия
22	 н	 U 	 Неделя	 преди	
Рождество	 Христово.	 Св. вмчца 
Анастасия. Гл. 2, утр. ев. 5 ап. Евр. 
11:9-10 (с. 431), лит. ев. Мт 1:1-25 
(Тип. с. 148)
23	 п	 * Преп. Наум Охрид-
ски. Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк 
Геласий (Тип. с. 149)
24	 в	 Св. прпмчца Евгения. 
Преп. Николай воин (Полунощница, 
Утреня, Царски часове, Вечерня със 
св. Вас. лит.) (Тип. с. 151) (Бъдни	
вечер)
25	 с	 U	Рождество	Христо-
во (Всичко на празника) (Утреня и 
св. Златоустова лит.) (Тип. с. 153, 
154 и 155) (Блажи се)
26	 ч	 U	Събор	на	Пресвета	
Богородица. Св. Йосиф Обручник. 
Св. цар Давид. Св. Яков, брат 
Божий (Тип. 156)

	 На	13	декември	с	бла-
гословението	 на	 Негово	
Светейшество	 Българския	
патриарх	Неофит	и	Св.	Си-
нод	 митрополити	 на	 БПЦ	
се	срещнаха	с	Деница	Са-
чева,	 министър	 на	 труда	
и	 социалната	 политика.	
На	 срещата,	 състояла	 се	
в	 Синодната	 палата,	 са	
участвали	 митрополитите	
Ловчански	 Гавриил,	 Вар-
ненски	 и	 Великопреслав-
ски	 Йоан,	 Неврокопски	
Серафим,	 Врачански	 Гри-
горий,	 Видински	 Даниил,	
Мелнишки	 епископ	 Гера-
сим,	 гл.	 секретар	 на	 Св.	
Синод,	 ик.	 Николай	 Геор-
гиев,	 началник	 на	 отдел	

„Връзки	с	обществеността“	
при	Св.	Синод,	и	юристи.
	 Повод	 за	 срещата	 е	
Становището	 на	 Св.	 Си-
нод	относно	Закона	за	со-
циалните	 услуги,	 в	 което	
висшите	 духовници	 насто-
яват	за	„отлагане	действи-
ето	на	новия	ЗСУ,	както	и	
за	отмяната	му,	или	основ-
ното	му	преработване“.
	 Министър	 Сачева	 е	
запознала	 архиереите	 с	
основните	 принципи,	 за-
легнали	 в	 нормативния	
акт,	 като	 ги	 е	 уверила,	
че	 той	 няма	 за	 цел	 да	
регламентира	 незаконни	
и	 необосновани	 намеси	 в	
семействата,	 провеждане	

на	 антисемейни	 политики	
или	 отнемане	 на	 деца	 от	
техните	 родители.	 По	 ду-
мите	 ѝ,	 е	 необходимо	 да	
се	 изготви	 регламент	 и	
карта	 на	 пазара	 на	 соци-
алните	 услуги,	 за	 да	 бъде	
повишено	 качеството	 им.	
Според	 министър	 Сачева	
има	 нужда	 и	 от	 повиша-
ване	на	квалификацията	и	
допълнително	 мотивиране	
на	социалните	работници.
	 Митрополит	 Гавриил	 е	
изразил	 мнението	 на	 Св.	
Синод,	че	подкрепят	пред-
вижданото	отлагане	на	за-
кона	 с	 шест	 месеца,	 за	
да	 могат	 да	 бъдат	 чути	
и	 приложени	 забележките	

на	всички	заинтересовани	
страни.	Той	 е	 изразил	 на-
дежда	 в	 закона	 да	 бъдат	
приети	 и	 някои	 предло-
жения	на	Св.	Синод,	 като	
е	 допълнил,	 че	 основното	
желание	 на	 архиереите	 е	
законът	 да	 бъде	 прерабо-
тен	 така,	 че	 той	 да	 бъде	
максимално	полезен	и	до-
бър	за	българските	деца	и	
българското	семейство.
	 По	 време	 на	 среща-
та	 е	 постигнато	 взаимно	
съгласие	 за	 създаване	 на	
работни	 групи	 с	 участие	
на	 представители	 на	 БПЦ	
за	 обсъждане	 на	 закона,	
ако	той	бъде	отложен	след	
началото	на	2020	година.

Двери на правоСлавието

	 Църковното	 настоя-
телство	 и	 братството	 на	
храмовете	 „Св.	 Николай	
Чудотворец“	 и	 „Св.	 архан-
гел	Михаил“	във	Варна	са	
събрали	 хранителни	 про-
дукти	 (пакетирани	 и	 дъл-
готрайни)	 и	 средства	 за	
приготвянето	 на	 рождест-
венски	 пакети	 за	 нужда-
ещи	 се	 от	 града.	 Органи-
заторите	са	призовали	по-
вече	хора	да	се	включат	в	
дарителската	акция,	за	да	
бъдат	 зарадвани	 за	 Рож-
дество	 Христово	 хората	 в	
затруднение.

Двери на правоСлавието

	 В	Народната	библиоте-
ка	„Иван	Вазов“	в	Пловдив	
бе	 представено	 издание-
то	„Емпирей“.	Християнски	
литературен	 алманах	 –	
2019	г.	В	настоящото	изда-
ние	на	алманаха	са	вклю-
чени	 най-добрите	 произ-
ведения	 на	 представените	
автори.	 Много	 често	 това	
са	 и	 най-представителни-
те	 творби	 на	 християнска	
тема	в	цялостното	или	що	
се	 отнася	 до	 съвремен-
ните	 писатели,	 в	 цялото	
досегашно	 творчество	 на	
застъпените	творци.
	 Авторите	 на	 алманах	
„Емпирей“	 са	 поети	 и	 бе-
летристи,	 които	 присъст-
ват	 в	 това	 християнско	
издание	 заради	 своя	 усет	
за	 новаторско,	 открива-
телско,	художествено	пре-
създаване	 на	 духовната	
Светлина,	която	е	едно	от	
имената	на	Христос.
	 В	 този	 смисъл	 подбо-
рът	на	творби	и	автори	за	

християнския	 литературен	
алманах	 „Емпирей“	 се	 ос-
новава	 на	 Христова	 мак-
сима	 „Защото,	 който	не	е	
против	вас,	 той	е	 за	вас“	
(Марк	9:40).
	 Друг	 принцип	 на	 под-
бора	 на	 автори	 и	 творби	
в	алманах	„Емпирей“	е	на-
сочването	 на	 внимание-
то	 към	 творчеството	 на	
свободомислещите,	 а	 не	
на	 официозните	 поети	 и	
белетристи.
	 Редакционният	екип	на	
„Емпирей“	 отбелязва,	 че	
днешното	 усилно	 време	
може	 да	 се	 използва	 не	
като	повод	за	роптание,	а	
като	 подтик	 за	молитва	 и	
благодарност.

	 Представители	 на	 ор-
ганизации,	 доставчици	 на	
социални	 услуги,	 и	 на	ро-
дители	на	деца	с	уврежда-
ния	 от	 страната	 се	 срещ-
наха	 на	 12	 декември	 в	
Синодната	 палата	 с	 глав-
ния	секретар	на	Св.	Синод	
Мелнишки	 еп.	 Герасим.	Те	
са	 предали	 на	 епископа	
отворено	 писмо	 до	 Него-
во	 Светейшество	 Българ-
ския	 патриарх	 Неофит	 и	
епархийските	митрополити	
относно	 синодното	 стано-
вище	 за	 Закона	 за	 соци-
алните	 услуги.	 Писмото	 е	
подписано	от	227	родители	
на	деца	с	увреждания,	на	
деца	в	риск,	осиновители,	
приемни	 родители,	 препо-
даватели	и	професионали-
сти	от	социалните	услуги	в	
страната.
	 „Повече	 от	 5	 години	
ние	 апелираме	 да	 бъде	
приет	закон	за	социалните	
услуги,	 за	 да	 се	подобрят	
условията	 за	 подкрепа	 на	
нуждаещите	се	в	страната.	

От	 публикуваното	 стано-
вище	на	Светия	Синод	ос-
таваме	 с	 впечатление,	 че	
синодалните	 архиереи	 са	
били	подведени	от	юристи,	
които	не	познават	реално-
стите	 на	 социалната	 сис-
тема	 и	 са	 направили	 ед-
ностранен	 и	 необективен	
прочит	на	новия	Закон	за	
социалните	 услуги“,	 твър-
дят	авторите	на	писмото.
	 Според	 тях	 станови-
щето,	 подписано	 от	 ар-
хиереите,	 съдържа	 обоб-
щения,	 направени	 „едно-
странно	 и	 без	 познаване	
на	 системата,	 функциите	
и	 взаимовръзките	 в	 со-
циалната	 сфера,	 които	 са	
изцяло	 неоснователни,	 те-
оретични	и	 аргументирани	
с	несъстоятелни	съпостав-
ки	 на	 нормативни	 актове.	
Този	формален	и	 теорети-
чен	подход,	който	е	извън	
„живия	 живот“,	 е	 довел	
до	 повърхностни	 изводи,	
които	 създават	 зловредна	
скандалност,	страх	и	недо-

верие	в	хората“.
	 Авторите	 на	 писмото	
изразяват	 тревога,	 че	чле-
новете	 на	 Св.	 Синод	 са	
„получили	 тенденциозен	
прочит,	 който	 не	 отговаря	
на	 обективната	 действи-
телност.	 Нямаме	 никакво	
съмнение	и	дълбоко	вярва-
ме	във	вашата	правдивост	
и	 подкрепа	 към	 децата	 в	
риск	 и	 техните	 семейства-
та,	към	хората	в	бедност	и	
неравностойно	положение“,	
се	казва	още	в	текста.
	 Родителите	 на	 деца	 с	
увреждания	 и	 работещите	
в	 сферата	 на	 социални-
те	 услуги,	 определящи	 се	
като	 православни	 хрис-
тияни,	 отбелязват	 в	 пис-
мото,	 че	 за	 тях	 е	 важна	
подкрепата	на	Църквата	и	

архиереите.	„Ние	и	хората,	
трудещи	 се	 на	 нелекото	
поприще	 на	 социалните	
услуги,	 се	нуждаем	от	на-
сърчаващо	духовно	 стано-
вище	от	страна	на	Св.	Си-
нод,	 което	 да	 ни	 окуражи	
в	труда	и	делата	ни,	да	ни	
даде	утеха	и	ни	напъти	да	
прилагаме	 християнските	
принципи	на	милосърдие	в	
своята	 всекидневна	 рабо-
та“,	се	казва	в	писмото.
	 Според	писмото	в	ста-
новището	на	Св.	Синод	се	
полемизира	 с	 постановки	
и	твърдения	за	Закона	за	
социалните	 услуги,	 които	
не	 отговарят	 на	 истината	
по	няколко	точки,	които	са	
подробно	 развити	 и	 при-
ложени	 в	 анекс	 към	 пис-
мото.

Двери на правоСлавието
арХиМ. анДреЙ 
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	 На	 Рождество	 Христо-
во	 ангелите	 първо	 пеели	
„слава	във	висините	Богу“	
и	 след	 това	 „на	 земята	
мир,	между	 човеците	 бла-
говоление“.
	 Едва	 когато	 преживе-
еш	 първата	 част	 от	 това	
песнопение	 –	 слава	 във	
висините	 Богу	 –	 ще	 по-
чувстваш	 мир	 в	 сърцето	
си,	 ще	 изчезне	 меланхо-
лията	 от	 душата	 ти,	 ще	
се	 умиротвори	 домът,	 ще	
се	 помириш	 със	 себе	 си,	
с	 околните,	 със	 света,	 с	
колегите	и	ще	си	щастлив	
човек.	 Първо	 ще	 просла-
виш	Бога	 и	 след	 това	ще	
станеш	щастлив.
	 И	тъй	като	човекът,	аз	
и	 ти	 не	 прославяме	 Бога,	
а	прославяме	нашето	соб-
ствено	 его,	 в	 сърцето	 ни	
няма	 мир,	 нито	 в	 дома	
ни,	 нито	 в	 света.	 Светът	
не	върви	на	добре,	светът	
няма	 мир,	 светът	 изтлява	
и	 се	 руши.	 Бог	 съществу-

ва,	 но	 ние	 не	 участваме	
в	 Неговата	 божествена	
благодат,	 добрина,	 любов.	
Всички	тези	неща	същест-
вуват,	 но	 ние	 не	 им	 се	
наслаждаваме,	 не	 ги	 жи-
веем,	 не	 им	 се	 радваме.	
Защо?	Защото	не	просла-
вяме	Бога,	не	сме	разбра-
ли,	 че	Той	 съществува,	 за	
да	 Го	 прославим,	 не	 сме	
разбрали,	че	това	е	целта	
на	 нашия	 живот.	 Същест-
вувам,	 за	 да	 отразявам	
Неговата	 благодат,	 слава,	
радост	 –	 за	 да	 стане	 Бог	
Всичко	 за	 мен.	 И	 когато	
Бог	 стане	 всичко	 за	 мен	
и	 Го	 прославя,	 тогава	 ще	
се	успокоя,	а	това	ще	оз-
начава,	 че	 съм	 разбрал	
мястото	 си	 в	 света,	 във	
вселената.
	 Ако	 те	 попитам	 как-
во	мислиш	в	този	момент,	
кой	 е	 въпросът,	 който	 те	
изгаря,	 коя	 е	 главната	
тема	в	живота	 ти,	 как	ще	
отговориш?	 Някой	 ще	 ми	
каже:	Парите.	Децата.	Ра-
ботата.	Жена	 ми.	 Друг	 го	
казва	 по-грубо:	 Жените!	
Жените	 казват:	 Мъжете!	

Друг	се	вълнува	от	имотни	
въпроси	 –	 къщи,	 покупки,	
тялото	 ми,	 красотата	 ми,	
тези	 неща	 ме	 занимават	
–	следователно,	тези	неща	
прославям.	 Следователно	
това	 властва	 в	 теб,	 това	
е	обектът	 на	 твоята	прос-
лава.	 Това	 ще	 рече	 и	 да	
прославяш	Бога,	да	го	на-
правиш	 първа	 и	 главна	
тема	в	живота	си.	Първата	
личност,	 която	 заема	 ума,	
сърцето,	 битието	 ми.	 За-
това	 когато	 виждаш,	 че	
за	 теб	 не	 Христос	 е	 на	
първо	 място,	 а	 Той	 зае-
ма	 четвърто,	 пето,	 шесто	
място	 в	 живота	 ти,	 а	 ня-
кои	 Го	 поставят	 и	 на	 по-
задно	 място,	 това	 вече	 е	
проблем.	Защото	помисли:	
Христос,	Самият	Бог,	Този,	
Който	 е	 Алфа	 и	 Омега,	
отива	 на	 четвърто	 място.	
Този,	 Който	 е	Началото	 и	
Края,	 Който	 е	 Вечно	 Съ-
ществуващият,	Който	един-
ствен	съществува,	а	всич-
ки	 други	 не	 съществуват,	
тъй	 като	 всички	 други	 съ-
ществуват,	 тъй	като	 участ-
ват	в	Неговата	слава,	сила	

и	 животворяща	 енергия.	
Но	 ние	 поставяме	 всички	
други	неща	на	първо	мяс-
то,	а	Бог,	Който	е	Начало-
то	 на	 всички,	 поставяме	
на	 четвърто,	 пето,	 шесто	
място.	Нека	ви	 го	докажа	
с	пример.
	 Попитах	 един	 човек:	 в	
колко	часа	отиде	на	църк-
ва	 на	 Рождество	 Христо-
во?	 Църквата	 започна	 в	
5	ч.	Ти	в	колко	отиде?	По-
късно.	 Друг	 беше	 отишъл	
на	бдение,	което	започна-
ло	 в	 22	 ч.,	 в	 навечерието	
на	Рождество	Христово,	а	
ти	дойде	след	23	ч.	Кое	те	
задържа	 далеч	 от	 храма	
за	един	час?	Яденето,	под-
готовката,	 миенето,	 опра-
вянето,	 дома	 –	 тези	 неща	
прославяш	повече	от	Бога.	
Какво	 е	 толкова	 ценно,	
че	 да	 те	 накара	 да	 за-
къснееш	 за	 Бога?	 Явно	 е	
било	много	важно	за	 теб.	
Ако	Христос	беше	важен	в	
живота	 ти,	 нямаше	да	ос-
тавиш	 нищо	 да	 те	 отдели	
от	Него	и	щеше	да	идваш	
навреме.	

Продължава на стр. 4

ПЕСЕНТА НА АНгЕЛИТЕ: СЛАВА ВъВ ВИСИНИТЕ БОгу, 
НА зЕмЯТА мИР, мЕжДу чОВЕцИТЕ БЛАгОВОЛЕНИЕ

Двà вàрíеíñки хрàмà пîдãîтвят 
рîждеñтвеíñки пàкети зà áедíи

На снимката: Кухнята за бедни към варненския храм 
„Св. архангел Михаил“.

Св. Сиíîд ñе дîãîвîри ñ миíиñтър Сàчевà 
дà îрãàíизирàт îáщи рàáîтíи ãрупи пî ЗСУ

Рîдители íà децà ñ увреждàíия и рàáîтещи в ñîциàлíàтà 
ñферà изпрàтихà îтвîреíî пиñмî дî ñиíîдíите митрîпîлити

Рîждеñтвеíñкî четеíе и 
предñтàвяíе íà хриñтияíñкия 
литерàтуреí àлмàíàх „Емпирей”
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Продължава от стр. 3
	 Един	 приятел	 свеще-
ник,	 за	 да	 призове	 свои-
те	 енориаши	 в	 деня	 на	
Христовото	 Рождение,	 им	
казваше:
	 -	 Ако	 жена	 ти	 ражда-
ше	и	 ти	знаеше,	че	 тя	ще	
роди	в	болницата	в	6	ч.,	ти	
нямаше	 да	 отидеш	 в	 6	 ч.,	
а	 в	шест	 без	 нещо,	щеше	
да	 бъдеш	 с	 нея,	 да	 се	
подготвяш	 за	 това	 ражда-
не,	щеше	да	съучастваш	и	
само	това	щеше	да	те	въл-
нува.	Защо	ли?	Защото	си	
влюбен	в	жена	си,	защото	
обичаш	 детето,	 което	 ще	
роди,	то	е	първата	тема	в	
твоя	живот	и	мисъл	в	онзи	
ден.
	 Така	 би	 трябвало	 да	
живеем	 с	 Христос,	 Той	
трябва	 да	 е	 първата	 тема	
в	 нашия	 живот.	 И	 кога-
то	 Христос	 стане	 първата	
тема,	 всички	 други	 неща	
ще	се	уреждат	с	точен	ри-
тъм,	 със	 съвършен	 баланс	
в	 душата	 ти,	 с	 хармония,	
всичко	 ще	 подреждаш	 по	
най-добрия	 начин.	 И	 хра-
ната,	 която	ще	 приготвяш,	
ще	 бъде	 по-благословена,	
и	 на	 работа	 ще	 ходиш,	 и	
по-мирен	ще	 бъдеш,	 всич-
ко	 ще	 се	 случва,	 без	 да	
губиш	мира	 на	 душата	 си,	
и	 Бога	 ще	 намираш	 чрез	
всичко.	Това	 е	 превъзход-
но.	Ние	обаче	не	поставя-
ме	Бога	на	първо	място	в	
живота	си,	а	на	последно,	
не	 прославяме	 Бога	 и	 за-
това	нямаме	мир.

Слава във висините 
Богу, и на земята мир, 
между човеците благо-

воление
	 Да	прославяш	Бога,	да	
разбереш,	че	Той	е	всичко,	
след	това	ще	разбереш,	че	
не	съществува	нищо	преди	
Него,	 което	 да	 заслужава	
да	те	занимава.
	 Навярно	нещата,	които	
ти	 говоря,	 ти	 се	 струват	
глупост.	Знаеш	ли	кога	ще	
разбереш	това,	което	гово-
рим,	 но	 се	 боя,	 че	 тогава	
ще	е	късно?	В	момента,	в	
който	 си	 тръгнем	 от	 този	
свят,	затворим	очи,	напус-
нем	 реалността	 на	 този	
живот	 –	 тогава	 ще	 разбе-
рем,	че	всичко,	което	сме	
прославяли	 в	 този	 живот	
и	сме	поставяли	на	първо	
място	в	сърцето	си,	в	ми-
сълта	си,	в	съзнанието	си,	
изобщо	не	е	било	първо,	а	
последно.	 Защо?	 Защото	
всичко	 ни	 изоставя,	 всич-
ко	ни	предава	 в	онзи	мо-
мент.	Обичаш	толкова	мно-
го	дома	си,	а	виждаш	как	
четирима	души	те	изкарват	
от	дома	ти,	носят	те	и	во-
дят.	Къде?	В	един	друг	жи-
вот.	Обичаш	толкова	много	
своя	 компютър	 и	 виждаш,	
че	в	даден	момент	се	отде-
ляш	от	него.	Идва	смъртта.	
И	 не	 ми	 казвай,	 че	 преу-
величавам,	 защото	 когато	
стоиш	пред	компютъра	сто	
часа	 на	 ден,	 нима	 си	 го	
поставил	на	второ	и	трето	
място?!	 Прощавай.	 Колко	
часа	 се	 помоли	 днес?	 А	
колко	часа	игра	и	стоя	на	
компютъра?	 Веднъж	 някой	
ми	каза	на	изповед:
	 -	 Отче,	 ако	 искаш	 да	
ми	 отрежеш	 краката	 и	 да	
ми	 наложиш	 духовна	 ас-
кеза,	 накарай	 ме	 да	 не	
сядам	пред	компютъра	или	
да	живея	без	интернет.
	 Аз	го	попитах:
	 -	Защо?
	 -	 Защото	 това	 ми	 от-
крадна	душата!
	 Компютърът	 е	 станал	
твой	бог.	При	други	хора	е	
различно,	всеки	има	нещо,	
което	почита	като	бог	–	аз	
имам	 моите	 страсти,	 ти	
имаш	 твоите	 страсти,	 ве-
личаем	 страстите	 си,	 про-
славяме	егото	си.	Сега	не	
го	разбираш,	защото	всич-
ки	 тези	 неща	 те	 ограбват,	
омайват,	 унасят,	 замайват	
ума	ти.	Смъртта	обаче	по-

ставя	 всичко	 на	 неговото	
място.
	 Ти	ще	 бъдеш	 наистина	
мъдър,	 ако	 отсега	 разбе-
реш,	 че	 Христос	 трябва	
да	 заеме	 първо	 място	 в	
сърцето	ти,	защото	всички	
други	 неща	 ще	 те	 оста-
вят,	ще	те	предадат,	ще	те	
наранят,	 ще	 ти	 причинят	
меланхолия	 и	 ще	 почувст-
ваш	 не	 просто	 скръб,	 а	
депресия	 от	 това,	 че	 те	
оставят.	Но	тогава	ще	бъде	
много	 късно.	 А	 ако	 сега	
направиш	 Христос	 център	
на	 твоето	 сърце,	 ще	 пре-
живееш	 нещата,	 за	 които	
се	 говори	 в	Акатиста	 към	
св.	 Богородица.	 Хубаво	 е	
да	 го	 четете	 всеки	 ден	 и	
да	 молите	 св.	 Богородица	
да	разберете	тайнствената	
дълбочина	на	тези	думи.	А	
какъв	 ще	 бъде	 знакът,	 че	
сте	 разбрали	 тяхната	 дъл-
бочина?	 Когато	 разбереш	
думите	 на	 Акатиста,	 няма	
да	 можеш	 да	 ги	 изричаш,	
но	не	защото	ще	ти	тежи,	
а	 защото	 няма	 да	 издър-
жаш	 благодатта,	 която	 из-
вира	от	тях,	която	ще	зали-
ва	душата	ти.	Устата	ти	ще	
замлъкне	от	изобилието	на	
благодат,	защото	акатистът	
към	 св.	 Богородица,	 осо-
бено	 сега	 на	 Рождество	
Христово,	 доставя	 голяма	
радост	 на	 душата,	 защото	
описва	 цялото	 събитие	 на	
Боговъплъщението,	тайната	
на	Божието	домостроител-
ство.	 Ние	 обаче	 се	 лиша-
ваме	от	тази	радост	–	ака-
тистът	е	посветен	на	Хрис-
товото	Рождество,	а	на	теб	
ти	 тежи	 да	 се	 молиш	 на	
св.	 Богородица,	 тежи	 ти	
да	говориш	на	Христос,	да	
поздравяваш	 тази,	 която	
донесе	 радостта	 в	 света?	
А	 не	 ти	 тежи	 да	 гледаш	
телевизия	 сто	 часа?	 И	 не	
ти	 тежи	да	четеш	спортни	
новини	и	клюки,	а	ти	тежи	
молитвата?	Виж	колко	дъл-
боко	 сме	 „замръкнали“	 и	
колко	малко	 значи	Бог	 за	
нас.
	 Като	 видяхме	 странно-
то	рождение,	да	се	отдале-
чим	 от	 света,	 пренасяйки	
ума	 си	 на	 небето,	 защото	
високият	 Бог	 се	 яви	 на	
земята	като	смирен	човек,	
за	 да	 привлече	 към	 висо-
тата	ония,	които	Му	викат:	
Алилуия!
	 Описано	 е	 чудното	
раждане,	пораждащо	неве-
роятно	чувство	–	отдалеча-
ваме	се	от	света,	за	малко	
се	откъсваме	от	тази	земя,	
за	да	осъзнаем,	че	същест-
вува	друг	свят,	друга	вечна	
реалност,	 а	 тази	 реалност,	
която	живеем,	 макар	 и	 да	
не	е	лъжа,	 не	е	вечна,	 но	
временна.	 Къде	 са	 нашите	
дядовци,	прадядовци,	които	
са	 имали	 мечти,	 надежди,	
строили	 са,	 градили	 са,	
събирали	 са,	 строели	 са	
къщи?	 Къде	 отидоха	 тези	
хора?	Къде	отидоха	техните	
мечти?	Този	 свят	 не	 е	 ве-
чен,	 затова	 в	 песнопение-
то	 се	 казва:	 като	 видяхме	
странното	 раждане,	 да	 се	
отдалечим	 от	 света.	 Къде	
да	 отидем?	 На	 небето.	 Да	
пренесем	ума	на	небето,	да	
живееш	 тук	 с	 твоето	 тяло,	
но	 душата	 ти	 да	 е	 някъде	
другаде,	да	си	небесен	чо-
век	и	земен	ангел.	Една	от	
целите	 на	 раждането	 на	
Христос	 е	 била	 и	 тази	 –	
затова	 слезе	 при	 нас	 Бог	
–	Той	дойде	и	стана	смирен	
Човек,	 искайки	 да	 привле-
че	към	висините	тези,	кои-
то	Му	викат	Алилуия.
	 Дойдох,	 казва	 Господ,	
да	 ви	 привлека	 към	 Себе	
си,	да	ви	отлепя	от	земята,	
да	 обикнете	 Мен,	 да	 се	
влюбите	в	Мен,	да	мислите	
за	Мен	и	да	правите	това,	
което	Аз	правя.	Семейство,	
покупки,	 дела,	 четене,	
игри,	правете	каквото	пра-
вите,	 но	чрез	всичко	 това	
обикнете	Мен,	и	докато	го	

правите,	едновременно	ще	
бъдете	 влюбени	 в	 Мене.	
Поставете	 Ме	 на	 първо	
място	 в	 живота	 ви.	 И	 Аз	
ще	 привлека	 вас,	 които	
Ми	 викате	Алилуия.	Алилу-
ия	означава	 хвалете	Бога,	
прославете	 Бога.	 И	 ето,	
отново,	 прославяме	 Бога,	
а	 прославяйки	 Го,	 Той	 ни	
отлепя	от	земното.
	 Ние	 може	 би	 ще	 Му	
възразим:	 Господи,	 как	
да	 Те	 прославяме?	 Първо	
трябва	 Ти	 да	 ни	 привле-
чеш,	 и	 след	 това	 да	 се	
отлепим	от	 тази	земя?	Не	
знам,	 тези	 неща	 стават	
паралелно.	Бог	ни	привли-
ча,	 ние	 Го	 славословим.	
Понякога	това	става	и	без	
да	 чувстваме	 силно	 Него-
вото	привличане.	Борим	се	
да	 превъзмогнем	 себе	 си,	
а	 Бог	 вижда	 нашето	 лю-
бочестие	 и	 ни	 казва:	 взе-
ми	малко	повече	благодат,	
малко	 повече	 благослове-
ние,	отколкото	си	поискал.	
И	те	привлича	повече	към	
Себе	 си,	 и	 очиства	 ума	
ти,	 и	 чувстваш	 лекота	 в	
мисълта	 си.	 Това	 е	 хубав	
опит	 –	 да	 се	 събуждаш	
сутрин	 и	 да	 имаш	 бистра	
глава,	 чист	 ум,	 да	 не	 ти	
идват	разни	мисли,	мелан-
холии,	 терзания.	 Умът	 ти	
да	е	чист,	да	живееш	това,	
за	което	говорят	светците:	
мира	 на	 помислите.	 Умът	
е	чист,	мирен.	Не	мислиш,	
а	 живееш.	 Мислите	 не	 са	
животът,	 те	 са	 терзание.	
Мислим	 за	 хиляди	 неща,	
а	 Господ	 казва:	 идвам	 да	
те	 привлека	 към	 Себе	 си,	
да	 стана	 Всичко	 за	 теб,	
да	имаш	друг	опит	и	чрез	
него	да	си	щастлив.
	 Представи	 си	 един	
влюбен	 човек,	 който	 се	
подготвя	за	щастливия	миг	
и	 в	 деня	 преди	 сватба-
та	 му	 разказват	 различни	
обезкуражаващи	случаи	на	
неуспял	семеен	живот.	Той	
обаче,	 макар	 и	 да	 слуша,	
живее	в	радостта	на	онзи	
ден	и	нищо	не	го	докосва.	
Каквото	 и	 да	 му	 кажеш,	
той	живее	насладата	и	ра-
достта	 на	 сватбения	 ден.	
Това	ще	стане	и	с	теб,	ако	
разбереш	 какво	 означава	
това,	 че	 Бог	 Слово	 дой-
де	 в	 света.	 Ние	 дори	 не	
можем	 да	 си	 представим	
колко	 добър	 и	 благ	 е	Бог.	
Защото,	 ако	 го	 разберем,	
ще	 умрем	 от	 щастие,	 ще	
се	 разтопим	 от	 щастие,	 а	
този	опит	се	дава	в	молит-
вата.	 В	 онзи	 момент	 ще	
плачеш	 постоянно,	 няма	
да	 знаеш	 и	 няма	 да	 е	
нужно	да	обясняваш	защо	
плачеш,	 но	 ще	 разбираш	
много	добре,	че	този	плач	
се	 дължи	 на	 докосване-
то	 до	 вечния	 Бог.	Ще	 по-
чувстваш	 такава	 радост	 и	
такова	 усещане	 за	 исти-
ната,	 от	 това,	 че	 живееш	
в	истината,	а	не	просто	се	
доближаваш	 интелектуал-
но	до	нея,	която	не	може	
да	се	опише	с	думи.
	 Как	 да	 ти	 опиша	 тази	
радост,	 приятелю,	 че	 да	
я	 разбереш?	 Ако	 обичаш	
страстно	футбола,	то	мога	
да	 ти	 каже,	 че	 това	 оп-
иянение,	 което	 чувстваш	
на	стадиона,	е	нищо	пред	
онова,	 което	 можеш	 да	
преживееш,	 ако	 почувст-
ваш	радостта,	която	Хрис-
тос	 донесе	 в	 този	 свят.	
Голяма	 радост.	 И	 е	 много	
жалко,	че	още	не	си	я	по-
чувствал.
	 Всъщност,	 голямата	
тайна	 на	 Рождественски-
те	 празници	 е,	 че	 ако	 не	
разбереш	смисъла	на	този	
празник,	 няма	 да	 можеш	
се	 зарадваш	 никога.	 И	
даже	по-добре	е,	че	не	се	
радваш,	 за	 да	 се	 пробу-
диш,	 да	 потърсиш	 в	 себе	
си	 причината	 за	 липсата	
на	 радост.	 Защо	 не	 се	
радвам?	 Ядох,	 пих,	 пръс-
нах	 се	 от	 ядене	 и	 отно-

во	 не	 се	 радвам	 с	 опия-
вяваща,	 дълбока	 радост.	
Защо?!
	 Потърси	 това	 защо,	
но	 не	 се	 самоуспокоявай.	
Разбери	 причината,	 пора-
ди	която	не	можеш	да	из-
питаш	 радостта,	 за	 която	
копнееш.
	 В	 една	 легенда	 се	
разказва	 за	 човек,	 който	
обичал	много	лястовиците,	
гледал	 ги	 да	 летят	 в	 ято,	
хиляди	 и	 десетки	 хиляди,	
обичал	 ги,	 но	 едно	 нещо	
го	 притеснявало.	 В	 онова	
далечно	 време	 лястови-
ците	 не	 знаели,	 че	 през	
зимата	 могат	 да	 отлитат	
на	 юг,	 оставали	 през	 зи-
мата	по	старите	си	места	
и	 умирали	 от	 студ.	 Този	
човек	 се	 опитвал	 да	 им	
обясни,	че	трябва	да	отле-
тят,	сочел	им	Африка,	уве-
щавал	 ги	по	най-различни	
начини,	че	ако	останат	тук	
през	зимата,	няма	да	оце-
леят,	нито	ще	имат	храна.	
Каквото	 и	 да	 говорел,	 те	
не	 го	 разбирали.	Та	 нали	
той	бил	човек,	а	те	–	ляс-
товици.	Накрая	той	се	по-
молил	на	Бога	така:	Госпо-
ди,	 обичам	 изключително	
много	 тези	птици	и	искам	
да	им	помогна	да	не	уми-
рат	от	студ,	но	не	мога.	Не	
ме	 разбират,	 само	 едно	
решение	виждам,	Господи.	
Извърши	чудо,	направи	ме	
лястовица!	 С	 човешки	 ум,	
но	 лястовица,	 за	 да	 мога	
да	им	говоря	с	мъдростта	
на	 хората	 на	 техния	 език	
и	да	ги	спася.	И	както	се	
молил,	Бог	направил	Свое-
то	 чудо	 и	 го	 превърнал	
в	 лястовица.	 Той	 влязъл	
сред	ятото,	говорил	им,	те	
го	 разбирали.	 Питали	 го	
откъде	 знае	 всичко	 това,	
но	 го	 последвали,	 защото	
му	 имали	 доверие.	 Елате,	
казвал	той,	–	ще	ви	взема	
от	тук,	където	е	студено,	и	
ще	отидем	на	юг,	където	е	
топло.	Там	няма	да	умрем	
през	 зимата,	 ще	 бъде	 ху-
баво.	И	когато	дошъл	сту-
дът,	 те	 отлетели,	 започна-
ло	 да	 става	 все	 по-топло	
и	така	стигнали	до	топлите	
места.
	 Когато	 за	 първи	 път	
прочетох	 тази	 легенда,	
тъкмо	 се	 бях	 върнал	 от	
изповед.	 Бях	 много	 из-
морен	 и	 исках	 да	 легна,	
защо	 изповядах	 40	 чове-
ка.	Тогава	взех	книгата	на	
св.	 Николай	 Велимирович	
Мисионерски	 писма	 и	 я	
отворих	случайно.	Бяха	ми	
я	 подарили,	 първи	 том,	
и	 попаднах	 на	 този	 мит.	
Не	 можех	 да	 заспя,	 ко-
гато	 осъзнах	 красотата	
на	 легендата.	 Защото	 в	
Църквата	 всичко	 това	 из-
общо	 не	 е	 мит,	 а	 реал-
ност.	 Бог	 обичаше,	 нас,	
Неговите	лястовици,	които	
умирахме	 от	 студ	 –	 студа	
на	 самотата,	 меланхолия-
та,	греха,	болката,	порока,	
егоизма.	 Екзистенциален	
студ.	 И	 Бог	 ни	 гледаше	 и	
казваше:	 Лястовички	 мои,	
елате	да	се	стоплите,	има	
топли	 места,	 искам	 да	 ви	
спася,	искам	да	ви	покажа	
голямата	 Си	 любов.	 Той	
ни	 говори,	 още	 от	 рая,	
откъдето	 паднахме,	 а	 ние	
не	Го	разбирахме.	Той	ис-
каше	да	ни	докосне,	а	ние	
мислихме,	 че	 иска	 да	 ни	
стори	 зло.	 Проправя	 път	
за	 нас,	 а	 ние	 чувстваме,	
че	ни	заплашва	и	му	каз-
ваме:	 Остави	 ни!	 Махни	
се!	Той	ни	говори	и	посто-
янно	ни	казва:	Обичам	ви!	
Искам	да	ви	спася,	искам	
да	 ви	 взема	 оттук,	 за	 да	
не	замръзвате	и	да	не	се	
терзаете.	 Виждам	 ви,	 ис-
кам	да	ви	спася!	А	ние	Му	
отвръщаме:	Остави	ни,	не	
разбираме	какво	говориш!
	 	 Бог	това	направи	
–	 говореше	 ни,	 ние	 не	 Го	
разбирахме	–	стана	Човек,	
разбрахме	 Го	 и	 сега	 сме	

свободни	 да	 определим	
нашето	 отношение	 към	
Него,	 но	 никой	 вече	 не	
може	да	каже,	че	не	знам	
Бога,	че	не	разбираме	как-
во	 говори.	 Христос	 дойде	
на	 земята.	 Неописуемото	
Слово	изцяло	бе	на	земя-
та,	 без	 ни	 най-малко	 да	
отстъпи	от	небето;	защото	
не	 бе	 промяна	 на	 мяс-
то	 божественото	 слизане	
и	 раждането	 от	 богопри-
ятна	 Дева.	 Той	 е	 там,	 и	
тук;	на	небесата,	но	и	тук	
сред	 нас.	 Велики	 тайни.	
Бог	обаче	това	иска	да	ти	
каже,	 затова	 се	 въплъти,	
за	 да	 ти	 каже:	 „Обичам	
те!“.	 Или	 да	 ти	 прошепне	
тези	думи	в	ухото,	за	да	ги	
чуеш	 само	 ти,	 детето	 ми:	
обичам	 те,	 	 недей	 да	 се	
обвиняваш,	 каквото	 и	 да	
си	 направил!	 Ама	 напра-
вих	много	 неща,	 какви	 ли	
не	 престъпления.	 Обичам	
те,	 затова	 станах	 Човек,	
затова	дойдох	при	теб,	от	
необятна	любов,	да	те	взе-
ма	 от	 студените	 места	 на	
греха	и	измамата	и	 да	 те	
отведа	в	топлината	на	рая.	
Ела	при	Мен,	ела	да	поле-
тим.	Ти	казваш:	Не	мога	да	
летя	толкова	далеч.	А	Той:	
Седни	в	Моите	криле,	ела,	
отварям	 	 Моите	 криле	 и	
се	 разпвам.	 Една	 разпна-
та	 лястовица.	 Господ	 раз-
тваря	 ръце	 на	 кръстното	
дърво.	 Като	 две	 отворени	
криле,	 с	 което	 ни	 казва	
колко	 много	 ни	 обича,	 с	
необятна	любов.
	 И	 докато	 говорим	 за	
Рождението	 във	 Витле-
ем,	те	отведох	на	Голгота.	
Светлината,	 която	 изгря-
ва	 на	 Витлеем,	 свети	 на	
Голгота,	 светлината,	 която	
излиза	от	Витлеем	и	върви	
към	 Голгота.	 Във	 Витле-
ем	 има	 една	 пещера,	 и	
на	 Голгота	 има	 пещера:	
тази	 на	 Пресветия	 Гроб.	
Две	пещери,	които	приеха	
пресвятото	 тяло	на	нашия	
Господ.	Когато	Бог	създал	
целия	 свят,	 тогава	 създал	
и	 двете	 пещери:	 пещера-
та	 на	 Христовото	 Рожде-
ние,	където	знаел,	че	след	
няколко	 милиони	 години	
тук	ще	се	родя	Аз,	ще	се	
въплъти	 Моя	 Син,	 Син	 и	
Слово	 Божие	 се	 въплъти	
в	 тук,	 в	 тази	пещера,	 във	
Витлеемската	пещера,	коя-
то	 съществувала	 оттогава,	
когато	 светът	 бил	 създа-
ден.	 И	 една	 друга	 скала:	
тази	 на	 Пресветия	 Божи	
Гроб,	 който	 Бог	 предназ-
начил	да	стане	Негово	жи-
лище,	Негово	ложе,	когато	
умре	в	този	свят,	където	Го	
погребали.
	 Много	ми	харесва	това	
и	 само	 като	 си	 помисля	
за	 него,	 се	 радвам.	 Ами	
ако	 го	преживея	истински	
някой	ден,	да	го	преживея	
опитно,	да	видя	Бога	пред	
мен	и	да	обикна	Христос	в	
сърцето	 си.	 Колко	 хубаво	
би	било	това!	Такива	тряб-
ва	да	са	нашите	преживя-
вания:	не	да	говорим,	а	да	
се	 молим	 на	 Христос,	 не	
да	разказваме	за	Христос	
–	 като	 в	 радиопредаване,	
а	 да	 говорим	 с	 Него,	 не	
да	 произнасям	 думи	 за	
Христос,	 а	 да	 ги	 казвам	
на	Самия	Господ	и	това	да	
бъде	моята	наслада.	Да	не	
ме	е	грижа	за	предавания,	
за	едно	или	друго,	и	какво	
ще	каже	този	или	онзи,	а	
да	 мълвим:	 Господи,	 ние	
мълчим,	 искаме	 Теб	 да	
слушаме,	 да	 гледаме,	 да	
докосваме,	да	бъдем	в	об-
щение	с	Теб,	Ти	да	изпъл-
ниш	живота	ни.
	 Това,	което	сега	те	за-
нимава,	не	е	нищо	особе-
но,	 не	 е	 проблем,	 казвам	
ти	 го.	 Ти	 не	 разбираш	 и	
ми	 го	 казваш.	 Не	 е	 про-
блем	 –	 когато	 разбереш	
Христовата	 любов,	 всичко	
това,	 което	 сега	 наричаш	
проблеми,	ще	го	видиш	по	

друг	 начин,	 с	 други	 очи,	
и	 не	 го	 казвам	 аз,	 други	
хора	ти	го	казват,	в	писма-
та,	които	ми	пишат:	болен	
съм	 от	 рак	 и	 прославям	
Бога.	И	аз	му	казвам:	Ела	
един	ден	пред	микрофона	
да	 те	 чуят	 всички	 хора.	
Аз	 не	 си	 измислям	 тези	
неща	 –	 има	 хора,	 които	
са	 болни,	 пълни	 с	 болка	
и	 притеснение	 и	 те	 каз-
ват:	 Когато	 почувствам	
Христос,	 нищо	 от	 това	 не	
е	 проблем	 в	 живота	 ми.	
Това	означава,	че	си	раз-
брал	 истината,	 докоснал	
си	Христос,	това	ти	желая	
тази	 година	на	Рождество	
Христово	 –	 да	 докоснеш	
Христос!	 И	 ще	 разбереш,	
че	 си	 Го	 докоснал,	 когато	
всичко	 друго	 ти	 се	 стори	
много	оскъдно.
	 Не	ти	казах	да	отидеш	
да	станеш	монах,	светого-
рец	 (дано	 да	 станеш,	 ако	
Бог	 те	 призове).	 Не	 това	
е	целта.	И	не	е	нужно	да	
ставаш	 монах,	 защото	 ти	
и	 така	 си	 си	 самотен	 [на	
гръцки	 думата	 освен	 мо-
нах,	означава	уединен,	са-
мотен	човек,	сам	със	себе	
си]	 и	 тази	 самота	 те	 из-
мъчва.	 Всички	 сме	 самот-
ни	в	този	свят:	и	женените	
са	самотни,	и	неженените,	
защото	 в	 крайна	 сметка	
всеки	е	сам	със	своето	аз.	
Ти	 и	 душата	 ти	 сте	 сами.	
Но	 когато	 почувстваме	
Христос,	ще	разберем	ня-
кои	неща	много	 по-добре:	
че	 всичко	 това,	 което	 ни	
занимава,	 са	 глупости	 и	
единственото,	което	ни	съ-
провожда	 във	 вечния	 жи-
вот,	е	Христос.	Ако	100	го-
дини	от	този	живот	крадат	
толкова	 много	 от	 душата	
ни,	 представи	 си	 колко	
трябва	 да	 крадат	 душата	
ни	 вечните	 години,	 които	
сега	 нито	 ни	 занимават,	
нито	 им	 отдаваме	 значе-
ние,	 сякаш	не	съществува	
друг	 живот.	 Така	 живеем,	
сякаш	не	съществува	друг	
свят.	 Христос	 това	 дойде	
да	 ни	 каже:	 има	 и	 нещо	
друго,	затова	ще	ям	с	вас,	
за	да	не	казвате,	че	не	ям,	
ще	 пия,	 за	 да	 не	 казва-
те,	 че	 съм	 антисоциален,	
ще	 дойда	 и	 на	 сватбата	
в	 Кана	 Галилейска,	 за	 да		
не	 казвате,	 че	 дойдох	 да	
ви	 разделя	 и	 да	 не	 ви	
оставя	да	се	порадвате	на	
земната	 радост,	 любов	 и	
обич.	Ще	дойда	и	там,	къ-
дето	 поучаваш,	 ще	 дойда	
и	 там,	 където	 работите	 в	
дърводелницата	на	Йосиф,	
и	 при	 вас,	 които	 сте	 бли-
зо	 до	рибите,	ще	отида	 и	
в	 морето,	 и	 в	 планината.	
Всичко	 законно	 и	 благо-
словено	ще	направя	и	Аз,	
за	да	видите,	че	въпросът	
не	е	да	прекратите	всичко,	
което	 правите,	 а	 в	 него	
да	 вложите	 Мен,	 Когото	
пренебрегвате,	 Който	 съм	
причината	на	всички	неща.	
Аз	 ти	 дарих	 живота,	 чрез	
Мен	 живееш,	 твоят	 ум,	
който	сега	се	е	объркал	от	
дреболиите,	които	мислиш,	
Аз	 вложих	 в	 теб	 този	 ум,	
не	за	да	решаваш	уравне-
ния,	нито	за	да	се	занима-
ваш	с	болестни	състояния	
и	да	се	подлудяваш.	Аз	ти	
дадох	 ума,	 за	 да	 мислиш	
за	Мен,	за	Бога.	Не	си	ли	
болно,	 детето	 Ми?	 Това,	
което	ти	дадох	с	любов,	за	
да	 мислиш	 за	 Мен,	 ти	 го	
вземаш	и	мислиш	безуми-
ци	 и	 се	 разболяваш.	 Кой	
ти	 е	 виновен,	 детето	Ми?	
Аз	ли	съм	виновен	–	казва	
Христос	 –	 че	 се	 разболя,	
че	Ме	 изостави	 в	 живота	
и	Ме	постави	на	последно	
място?	 След	 това	 как	 да	
се	зарадваш?

Това е 
Рождество 
Христово: 

	 Христос	 идва	 смире-
но	 и	 казва:	 деца,	 дойдох!	
Дойде	 едно	 малко	 дете.	
Не	дойдох	да	ви	се	правя	
на	 строг,	 нито	 да	 ви	 се	
карам,	нито	да	започна	да	
крещя	с	бич	в	ръка!	Нищо	
от	 всичко	 това,	 а	 дойде	
едно	смирено	Дете.	Не	се	
карам,	 така	 дойдох	 като	
Детенце	да	ви	кажа	да	Ме	
доближите	и	да	ви	донеса	
тайни	 от	 Рая,	 от	 небето,	
дойдох	 да	 ви	 кажа	 много	
истинни,	 ценни	 неща,	 за	
да	 се	 спасите,	 да	 станете	
щастливи.	Ако	искате,	пос-
ледвайте	Ме.
	 Това	 е	 смисълът	 на	
празника,	 естествено,	 как-
то	и	други	неща.
	 Всяка	 година	 си	 ми-
слим,	 че	 сме	 схванали	
смисъла	 на	 този	 празник,	
но	неговият	смисъл	е	без-
краен.	Каквото	искаш,	взе-
ми	и	го	вложи	в	ума	си.	Но	
и	не	забравяй,	че	животът	
не	се	променя	с	мисли,	 а	
чрез	Божията	благодат.
	 Желая	 ти	 особено	
през	 тези	 дни	 да	 имаш	
любов,	 да	 нямаш	 никакво	
недоволство,	да	не	се	при-
тесняваш	 от	 нищо,	 да	 не	
притесниш	 никого,	 да	 не	
нараниш	 някого,	 да	 не	 си	
неблагодарен.	 Да	 почувст-
ваш	 любовта	 на	 Христос	
–	 колко	 много	 те	 обикна.	
Да	 отхвърлиш	 чувството	
за	 вина,	 което	 те	 задавя,	
изпълва	 те	 с	 угризения,	
потиска	 те.	Почувствай	 се	
свободно	 Божие	 дете,	 че	
Бог	 те	 обича,	 че	 има	 Ня-
кой,	 Който	 те	 обича	 из-
ключително	 много,	 Някой,	
Който	мисли	за	теб,	когато	
всичко	 приключи	 и	 когато	
трапезата	 свърши,	 всички	
гости	си	тръгнат	и	те	оста-
вят,	и	когато	останеш	сам,	
когато	 някой	 път	 отиваш	
в	 планината,	 паркираш	 и	
гледаш	 планини,	 морето,	
безкрая	 или	 седиш	 сам	 и	
оплакваш	 твоите	 притес-
нения,	знай,	че	има	Някой,	
Който	 те	 обича	 изключи-
телно	 много.	 Божията	 лю-
бов	 е	 безкрайна.	 Роди	 се	
любовта,	 Бог,	 Който	 е	 лю-
бов,	 се	 роди	 и	 оттогава	
във	 Витлеем	 започна	 да	
тупти	 най-топлото	 сърце,	
което	 се	 роди	 на	 света	
–	 Божието	 сърце.	 Отто-
гава	 всеки	 удар	 на	 Него-
вото	 сърце	 изкарва	 само	
любов.	 Този	 звук,	 когато	
сърцето	 се	 свива	 и	 от-
пуска,	 и	 изтласква	 кръв	 –	
Христовото	 сърце	 изтлас-
ква	постоянно	само	любов.	
Нашето	 сърце	 обаче	 бие	
от	 егоизъм,	 инат,	 порок,	
грях,	 отмъстителност.	 Сър-
цето	 на	 Христос,	 на	 мал-
кия	 Христос,	 Който	 се	 е	
родил	тогава,	до	свършека	
на	света,	Господнето	сърце	
бие	само	от	любов	за	теб	
и	 ти	 казва:	 Обичам	 те!	
Затова	 се	 родих,	 не	 ме	
досрамя	да	дойда	на	земя-
та,	 не	 се	 погнусих	 от	 теб,	
затова	те	целунах,	прегър-
нах,	 затова	 те	 потърсих	 и	
намерих,	 взех	 те	 в	 Моята	
прегръдка,	докато	ти	беше	
в	 мръсотията,	 зловонието	
и	 нечистотата,	 Аз	 не	 се	
погнусих	от	теб,	защото	те	
обичам.	Дойдох	да	Ме	ви-
диш	и	да	отмориш,	дойдох,	
за	да	не	търсиш,	а	да	на-
мериш	това,	което	търсиш.	
	 Дойдох,	 за	 да	 не	 се	
терзаеш,	 а	 Аз	 да	 се	 из-
терзая	 заради	 теб	 и	 да	
те	 спася.	 Дойдох,	 за	 да	
се	 успокоиш.	 Дойдох,	 за	
да	 не	 търсиш	 съдбата	 си	
нито	 на	 карти,	 нито	 на	
кафе,	 нито	 при	 маговете,	
нито	 при	 астролозите.	 Аз	
ще	 бъда	 твоята	 съдба,	Аз	
ще	 бъда	 твоето	 щастие.	
И	 наистина	 си	щастливец,	
когато	 не	 вярваш	 в	 тази	
светска	съдба,	а	си	познал	
Христос.

Превод: Константин 
Константинов

Песента на ангелите: Слава във висините Богу, 
на земята мир, между човеците благоволение
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 - Защо решихте да на-
правите предпремиерата 
на Вашия роман в Габро-
во, и то в Дома на хумора 
и сатирата?
				-	Ами	няма	къде	друга-
де.	 В	 България	 има	 един	
Дом	на	хумора	и	сатирата.	
Още	 повече	 той	 не	 е	 от-
крит	 като	 повечето	 други	
неща,	 примерно	 миналия	
понеделник,	 а	 е	 институ-
ция	с	традиции.
 - Каква е идеята на 
Вашия сатиричен роман 
„Варницата“?
	 -	 Породи	 се	 от	 един	
лаф.	 Когато	 нещо	 не	 вър-
ви,	 когато	 всичко	 се	 на-
стройва	 срещу	 тебе,	 се	
казва:	„Пак	сме	у	кереча“,	
т.	 е.	 пак	 сме	 във	 варта.	
Чисто	 алегорично	 казано,	
макар	 че	 вече	 никой	 не	
гаси	 вар,	 не	 измазва	 къ-
щите	с	вар,	независимо	от	
това,	 сигурно	 има	 някъде	
стотици	изровени	варници.	
Вместо	 да	 я	 заровят	 вар-
ницата,	 хората	 предпочи-
тат	да	я	заобикалят,	да	се	

чудят	 какво	 да	 я	 правят,	
на	какво	да	я	преустроят.	
И	това	не	се	случва	само	
с	 неща,	 свързани	 със	 за-
обикалящата	 ни	 действи-
телност,	а	с	всичко,	което	
се	случва	в	живота	ни.
	 Това	 е	 един	 народоп-
сихологичен	 роман	 как	
нещата	 се	 случват	 у	 нас.	
Защо	 винаги	 се	 случва	
нещо,	 което	 или	 не	 иска-
ме,	 или	 не	 очакваме,	 но	
като	 помислим	 малко,	 се	
оказва,	че	е	единственото,	
което	може	да	се	случи.
 - Във Вашия роман-
алегория героите са жи-
вотни, има ли нещо общо 
с „Фермата на животни-
те“ на Джордж Оруел?
	 -	 Не,	 няма	 никаква	
връзка	 с	 този	 известен	
роман	 нито	 като	 съдър-
жане,	нито	като	послание.	
Чел	 съм	 книгата	 в	 ориги-
нал,	честно	казано,	ми	до-
скуча	и	си	казах,	че	мога	
и	по-добре	да	го	напиша.
	 Действително	 моите	
герои	 са	 животни.	 Глав-

ният	 герой	 е	 енотът,	 кой-
то	 е	 виновен	 за	 това,	 че	
съществува.	 В	 моя	 роман	
има	 едно	 загатване,	 че	
някога	 е	 имало	 и	 хора.	
Обаче	 една	 част	 са	 ги	
изтребили,	други	са	ги	из-
селили,	 трети	 сами	 са	 си	
отишли.	
	 В	 един	 момент	 няма	
друго,	освен	животни.	При	
това	 навсякъде	 по	 света	
има	 лисици,	 вълци,	 меч-
ки,	 крави,	 но	 не	 и	 у	 нас.	
У	 нас	 има	 всичко	 друго.	
Затова	 има	 много	 стран-
ни	 животни,	 някои	 от	 тях	
категорично	 не	 живеят	 в	
нашите	ширини.	 Повечето	
са	 мелези,	 защото	 тук	 е	
единственото	място,	къде-
то	 всички	 животни	 могат	
да	 се	 чифтосат	 и	 да	 се	
получава	продукт	от	това.	
Затова	 се	 раждат	 мно-
го	странни	породи.	Иначе	
мечтата	 на	 всички	живот-
ни	е	да	се	очовечат	-	цел,		
която	 може	 да	 се	 пре-
следва	до	безкрай.
 - Как се работи в тан-
дем с карикатуриста Ча-
вдар Николов, той е ав-
тор на илюстрациите на 
Вашата книга?
	 -	 Да,	 той	 направи	 25	
основни	 илюстрации	 и	
още	 10-15	 по-дребни,	 на-
ричаме	 ги	 цвъчки.	 Те	 се	
възприемат	 много	 добре.	
Приятно	 е	 да	 четеш	 кни-
га	 с	 такива	 добри	 илюс-
трации.	 Ако	 някой	 не	 ме	
харесва	 като	 писател,	ще	
си	купи	книгата	„Варница-
та“	 заради	 фантастичните	
илюстрации	на	Чавдар.

	 Сега	съм	приготвил	че-
тири	 истории	 за	 всички	
възрасти,	които	ще	вървят	
като	една	книга.	Те	са	за	
илюзията,	 за	 това,	 което	
си	 мислим,	 че	 е,	 какво	
си	въобразяваме,	защо	си	
мислим	 за	 нещо,	 че	 го	
знаем,	 а	 всъщност	 не	 го	
знаем.	Има	и	хумористич-
ни	 елементи,	 не	 мога	 да	
се	 лиша	 от	 това.	 Илюс-
трациите	 са	 на	 Виктор	
Паунов,	 Явора	 Паунова	 и	
Капка	 Кънева.	 Познавам	
прекрасни	художници	като	
тях,	като	Чавдар	Николов,	
че	е	грехота	да	не	работя	
с	тях.	
 - Има и политически 
привкус във Вашия ро-
ман. Какъв е той?
	 -	Да,	има	политически	
привкус,	 защото	 наред	
с	 всичко	 друго,	 което	 се	
случва,	 има	 и	 сатира	 на	
политиката,	 на	 политиче-
ското	 присъствие	 у	 нас.	
Без	да	се	визира	конкрет-
но	 правителство	 или	 кон-
кретен	 период	 от	 време,	
политическият	 модел	 е	
приложим	 за	 всички.	 И	
същевременно	тези,	които	
живеят	 наоколо,	 как	 се	
пригаждат	към	него	и	как	
всичко	върви	 заедно	 -	 за	
това	става	дума.
	 Наскоро	 „отпразну-
вахме“	 30	 години	 преход.	
Този	 преход	 е	 описан	 в	
книгата,	 той	 е	 доста	 по-
дълъг.	Никой	не	знае	кога	
е	 започнал	 и	 никой	 не	
знае	 кога	 ще	 свърши.	 Тя	
цялата	книга	е	за	прехода.	
Ние	винаги	сме	в	преход.	

Неизвестно	 от	 какво	 към	
какво.	 Но	 в	 общи	 линии	
това	никого	не	притеснява	
особено.	
	 Моите	 герои-животни	
по	 някакъв	 начин	 оправ-
дават	 и	 осмислят	 своето	
съществуване,	 защото	 ос-
новната	 цел	 на	 всички	 е	
да	се	очовечат.	Но	шансът	
е	нулев.	Но	е	хубава	цел	и	
мечта.
 - А дали можем да 
открием конкретни лица 
от политическия живот в 
страниците на романа?
	 -	 Всеки	 читател	 обича	
да	 си	 намира	 прототипи	
и	 аз	 съм	 сигурен,	 че	 чи-
тателите	ще	намерят	дори	
повече	 прототипи,	 откол-
кото	 съм	 се	 постарал	 да	
опиша.	 Защото	 на	 всеки	
му	 заприличва	 на	 някой	
и	 си	 казва:	 „Аха,	 значи	
това	 е	 онзи“.	 Но	 трябва	
да	 го	 разочаровам.	 Не	 е	
онзи,	 а	 просто	 така	му	 е	
заприличал.	Тези,	които	са	
чели	романа,	почти	не	се	
засичат	 в	 разпознаване-
то.	 Но	 всеки	 може	 да	 си	
интерпретира	 това,	 което	
иска.	Още	повече	книгата	
не	претендира	за	някаква	
историческа	автентичност.	
Тя	 по-скоро	 е	 правдива	
книга,	 по	 същество	 тя	 е	
парадоксален	реализъм.

 - Младите не знаят 
какво е това варница и 
чакла. Обяснете?
	 -	 Варницата	 е	 съоръ-
жение,	отдавна	излязло	от	
употреба,	 в	 него	 се	 гаси	
вар.	Чакла	е	един	специа-
лен	уред,	като	мотика,	но	
с	две	дупки,	защото	служи	
за	 разбъркване	 на	 варта,	
с	която	се	прави	мазилка.	
Има	 и	 народи,	 които	 го	
нямат.
 - А какво е сърп и 
чакла, аналогията ведна-
га е за сърп и чук?
	 -	 Чавдар	 го	 измисли	
този	 великолепен	 флаг	 и	
много	 ни	 е	 страх	 Слави	
Трифонов	да	 не	 ни	 го	 от-
крадне	 за	 неговата	 пар-
тия.	 В	 една	 алегорична	
книга	 може	 да	 се	 напра-
вят	 каквито	 желаете	 ана-
логии.	 Понякога	 читателят	
може	 да	 греши,	мнението	
му	 да	 не	 съвпада	 с	 ав-
торовия	 замисъл,	 но	 той	
винаги	е	прав,	защото	той	
е	г-н	Читателя.	Ако	нещо	е	
разпознал,	значи	е	доста-
тъчно	 подплатено,	 за	 да	
може	човек	да	намери	съ-
ответната	връзка.
 - Позволявате ли да 
задам във Вашето ин-
тервю и един въпрос на 
Чавдар Николов. След 
положителния отговор 

питам - г-н Николов, за-
богатя ли най-сетне изда-
нието „Прас-прес“, къде-
то Вие работите заедно с 
още независими карика-
туристи, знайно е, че се 
издържа само от абона-
мент?
	 -	 „Прас-прес“	 е	 богат	
духовно.	 Пак	 сме	 пред	
фалит,	 защото	 трудно	 се	
организират	 продажбите	
му.	 Всичко	 в	 нашето	 об-
щество	 е	 „Пунта	 Мара“,	
„Шменти	капели“	и	 „Дръж	
ми	 шапката“.	 Положение-
то	 е	много	 сериозно,	 ако	
фалираме,	 няма	 да	 е	 из-
ненадващо.	 Почвам	 да	
илюстрирам	 романи	 като	
този	 на	 Асен	 Сираков	 и	
така	ще	доживея	до	след-
ващия	министър-председа-
тел.	
	 Това	 ще	 стане	 след	
25	 години.	 Тодор	 Живков	
управлява	35	години.	Сега	
намеренията	 на	 Борисов	
са	поне	с	една	година	да	
качи	отгоре.	Така	че	ни	ос-
тават	 още	 20	 години.	 По-
тежкото	отмина.	20	години	
ей	така	ще	изтекат.	 	Този	
роман,	 авторът	 му,	 Домът	
на	хумора,	„Прас-прес“	са	
част	 от	 свободата.	 Ина-
че	най-сетне	изчислих,	че	
свободата	 е	 равна	 на	 32	
854	кебапчета.

	 17	декември	-	вторник,	
препълнен	 салон,	 весели	
деца,	 майки,	 бащи,	 баби	
и	 дядовци	 -	 така	 премина	
коледното	 тържество	 на	
НЧ	 „Дядо	 Стойно	 -	 1927”	
в	 село	 Поповци.	 Малки-
те	 актьори	 от	Театралната	
студия	с	ръководител	Вик-
тория	 Петрова	 изнесоха	
коледен	 спектакъл	 „Весе-
лата	Коледа	на	Червената	
шапчица”.
	 Прекрасна	 работа,	 с	
много	вдъхновение	и	весе-

ло	 настроение,	 което	 де-
цата	 предадоха	 и	 на	 пуб-
ликата	и	заслужиха	нейни-
те	 аплодисменти.	 Разбира	
се,	джуджетата	и	Дядо	Ко-
леда	донесоха	и	подаръци	
за	актьорите	и	за	най-мал-
ките	 деца,	 с	 помощта	 на	
дарението,	 което	 направи	
традиционният	 дарител	 и	
приятел	на	читалището	г-н	
Пейо	Пеев,	собственик	на	
„Алфрида	Пеев”.	 Имаше	 и	
лакомства	 за	 всички,	 и	
много	 усмивки!	 Традицио-

нен	беше	поздравът	от	ръ-
ководството	 на	 читалище-
то	 и	 от	 кметицата	 Румяна	
Иванова	за	весели	колед-
ни	и	новогодишни	празни-
ци	на	всички	семейства	от	
селата	на	кметството.
	 Така	 завърши	 праз-
ничният	 календар	 на	 НЧ	
„Дядо	 Стойно	 -	 1927”	 за	
2019	 година	 с	 удовлетво-
рение	 от	 постигнатото	 и	
обещание	за	още	вълнува-
щи	срещи	и	 събития	 през	
новата	2020	година.

	 На	 11	 и	 12	 ноември	
2019	 г.	 клиенти	 на	 Дне-
вен	център	за	деца	и	въз-
растни	с	увреждания	 -	 гр.	
Дряново	 взеха	 участие	 в	

екскурзия	със	спортни	за-
нимания	 в	 Петрич	 и	 Сан-
дански	 по	 проект	 „Спор-
тен	 и	 културен	 туризъм	
за	 хора	 с	 увреждания“,	 с	

дарител	 Благотворителна	
фондация	към	Междунаро-
ден	 женски	 клуб	 -	 София	
Албена	 Джоунс,	 в	 размер	
3	 000	 лв.	 Беше	 посетена	

местността	 Рупите,	 където	
бяха	организирани	различ-
ни	спортни	и	състезателни	
игри	за	хората	с	уврежда-
ния	от	Дневния	център.

	 По	 случай	 светлите	
коледни	 и	 новогодишни	
празници	 децата	 от	 ДГ	
„Перуника“	 -	 подготвител-
ни	 групи	 5	 и	 6-годишни,	
пресъздадоха	прекрасните	
български	 обичаи	 Бъдни	

вечер,	Коледа	и	Васильов-
ден	 -	 сурваки	и	ладуване.	
С	 чудни	 приказки,	 песни,	
автентични	 танци	 и	 нари-
чания	 те	 стоплиха	 душите	
на	 родителите	 си	 и	 	 за-
блестяха	сълзи.	

	 Изборът	 на	 учители	 е	
продиктуван	от	вярата,	 че	
децата	трябва	да	знаят	за	
българското,	 защото	 на-
род,	 който	 не	 познава	 и	
помни	 традициите	 си,	 е	
обречен.

Аñеí Сирàкîв: „Ние виíàãи 
ñме в прехîд - íеизвеñтíî 
îт кàквî и към кàквî”

Женина ДенЧева 

 Два дни преди официалната й премиера на Панаира на 
книгата писателят Асен Сираков представи новия си роман 
„Варницата“ в Музея на хумора и сатирата в Габрово. За-
едно с него бе и илюстраторът на книгата - известният 
карикатурист Чавдар Николов.
 Асен Сираков е един от утвърдените и четени съвремен-
ни български писатели, носител на много наши и международ-
ни награди: „Premios ondas“ (Гран при за радио, Барселона), 
„Златен таралеж“ (журналистика), „Златно перо“ (литера-
тура и публицистика), „Поетични струни“ (поезия), Нацио-
налната награда „Константин Константинов“ за детска 
литература. „Варницата“ от Асен Сираков е роман-алегория 
с привкус на политическа сатира.

Кîледíîтî тържеñтвî íà читàлище 
„Дядî Стîйíî - 1927” в ñ. Пîпîвци

Дíевíият цеíтър в Дряíîвî реàлизирà  прîект 
„Спîртеí и културеí туризъм зà хîрà ñ увреждàíия”

Коледните	 внучета	
посетиха	 възраст-
ните	 от	 Водиците	
и	Чарково.	Още	с	

пристигането	си	в	кв.	Во-
дици	 и	 с.	 Чарково	 на	 14	
декември,	 коледните	 вну-
чета	 видяха	 как	 засияха	
усмивките	 на	 лицата	 на	
възрастните	 хора.	 Целта	
им	и	тук	беше	постигната	
–	с	изработените	фигурки	
и	коледни	сладки,	музика-
та	и	колелото	на	късмета,	
успяха	 да	 създадат	 праз-
нично	 настроение	 в	 сър-
цата	на	възрастните	хора.
Младежите	 доброволци	
към	 Младежкия	 съвет	 по	
наркотични	 вещества	 за	
пореден	 път	 се	 убедиха,	
че	 кампанията	 трябва	 да	
продължи	и	то	не	само	по	
Коледа.	
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 - Здравей, Миро! Раз-
кажи ни как реши пре-
ди близо пет години да 
кандидатстваш в ПТГ „Д-р 
Никола Василиади“ и как 
избра специалност „Ме-
хатроника“, дуална форма 
на обучение?

-	 Здравейте!	 Избрах	
техническата	 гимназия	 по	
няколко	 причини.	 Първата	
и	 основната	 са	 традици-
ите,	 имиджа	 и	 високото	
ниво	 на	 образование	 в	
училище.	 Исках	 да	 уча	 в	
техническа	 специалност	 и	
бях	сигурен,	че	това	е	мо-
ето	училище.	

Специалност	 „Меха-
троника“	 ме	 привлече	 със	
своята	 всеобхватност.	 Тя	
дава	 възможност	 за	 ре-
ализация	 във	 всяка	 една	
сериозна	фирма	в	Габрово	
и	 в	 страната.	Това,	 което	
учим,	 реално	 можем	 да	
го	практикуваме	във	всяка	

машиностроителна	 фир-
ма.	 За	 мой	 късмет	 през	
2015	 година	 приемът	 за	
нашата	 специалност	 беше	
в	дуална	форма.	Това	още	
повече	 ме	 амбицира	 да	
бъда	приет,	защото	знаех,	
че	учейки	и	работейки	па-
ралелно,	 ще	 си	 тръгна	 от	
училище	 абсолютно	 под-
готвен	 за	 реалностите	 на	
живота.

- В края на твоето 
обучение, изминавайки 
целия път, разминаха ли 
се очакванията ти с реал-
ността?

-	Категорично	не.	Дори	
напротив,	 реалността	 над-
мина	 очакванията.	 Още	 в	
11	 клас	 ние	 започнахме	
да	 работим	 по	 два	 дни	 в	
седмицата	 в	 реална	 ра-
ботна	среда.	Бяхме	приети	
от	 работодателите	 добре	
и	постепенно	се	вляхме	в	
процеса.	 Още	 от	 първия	

ден	 във	 фирмата	 всички	
сме	 с	 подписани	 трудови	
договори	 съобразно	 бъл-
гарското	 законодателство.	
Това	 е	 огромно	 предим-
ство,	тъй	като	ние	работим	
и	 получаваме	 заплати	 и	
различни	социални	придо-
бивки,	а	не	сме	просто	на	
практика.	Това	ни	направи	
много	 по-отговорни	 и	 се-
риозни	 към	 задълженията	
ни.	 В	 12	 клас	 вече	 рабо-
тим	по	три	дни,	а	два	сме	
в	училище.	

Спокойно	 мога	 да	
кажа,	че	след	като	завър-
шим,	 ние	 ще	 сме	 изклю-
чително	 подготвени	 и	 с	
крачка	 напред	 пред	 оста-

налите	 при	 кандидатства-
не	за	работа.	

Във	 фирмите,	 в	 които	
се	 води	 дуалното	 ни	 обу-
чение,	ние	сме	равноправ-
ни	 работници,	 а	 не	 ста-
жанти	 или	 практикуващи.	
Всеки	 си	 има	 поставени	
ежедневни	задачи	и	си	ги	
изпълнява.

- Доволен ли си от ра-
ботата, от условията на 
труд и от заплащането?

-	Да.	Работата	ми	е	та-
кава,	 че	 работейки,	 аз	 се	
и	 уча	 и	 усъвършенствам.	
Условията	 за	 труд	 са	 до-
бри,	 а	 заплащането	 е	 за-
доволително.	Като	вземем	
предвид,	 че	 сме	 ученици	
и	 че	 работим	 по	 три	 дни	
седмично,	 заплащането	 е	
в	 рамките	 на	 нормалното	
и	очакваното.

- Какво би казал на 
тези, които идват след 
вас?

-	Бих	ги	посъветвал	да	
не	се	колебаят,	а	ако	имат	
избор,	 да	 предпочетат	 ду-
алното	 обучение.	 То	 дава	
много	 сериозни	 възмож-
ности	 както	 за	 обучение,	
така	и	за	практикуване.	Аз	
лично,	 ако	 сега	 избирах,	
отново	 бих	 поел	 по	 този	

път.
Попитахме	и	методиста	

в	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	 Васи-
лиади“	 инж.	 Георги	 Илиев	
как	 се	 развива	 тази	 фор-
ма	на	обучение.	

Ето	 и	 неговото	 кратко	
мнение:

„Дуалната	 форма	 на	
обучение	 е	 изключител-
но	 успешна	 и	 приложима	
в	 град	 с	 традиции	 като	
Габрово.	 В	 производство-
то	се	наблюдава	сериозен	
недостиг	 на	 квалифицира-
ни	 специалисти	 и	 висока	
средна	 възраст	 на	 персо-
нала.	Именно	поради	това	
нашите	 ученици	 се	 нала-
гат	 бързо	 и	 успешно	 във	
фирмите,	 в	 които	 работят.	
Показателни	са	и	цифрите.	
През	 изминалата	 учебна	
година	 в	 реална	 работ-
на	среда	бяха	22	ученици,	
а	 през	 тази	 вече	 са	 60.	
Всички	 те	 работят	 и	 мога	
да	 кажа,	 че	 се	 справят	
изключително	 добре	 със	
задълженията	си.	

Моето	 виждане	 е,	 че	
дуалното	 обучение	 тепър-
ва	 ще	 търпи	 развитие	 и	
ще	бъде	основа	на	профе-
сионалното	образование	в	
България“.

	 Едно	 от	 най-стари-
те	 училища	 в	 България	 е	
в	 навечерието	 на	 своята	
124-годишнина.	 През	 го-
дините	 от	 ПТГ	 „Д-р	 Нико-
ла	Василиади“	 са	излезли	
хиляди	 млади	 специали-
сти,	 изградили	 и	 развили	
машиностроенето	 в	 гра-
да,	областта	и	държавата.	
Многобройни	 са	 постиже-
нията	 и	 успехите	 на	 мла-
дите	Василиадиевци,	доне-
сли	 непреходния	 престиж	
и	доброто	име	на	гимнази-
ята.
	 И	 през	 изминалата	
година	 успехите	 и	 при-
знанието	 за	 ученици	 и	
учители	 не	 бяха	 малко.	
Постоянно	 и	 успешно	 е	
участието	 на	 ученически-
те	 конференции	 УчИМИ,	
на	 националните	 олимпи-
ади	по	IT,	на	състезанието	
„Най-добър	млад	автомон-
тьор	 и	 водач	 на	 МПС“.	
Постоянни	 са	 успехите	 в	
състезания	 като	 „Дни	 на	
роботиката“,	 „Роболига“,	
ИТ	„Бобър“,	в	състезанията	
по	 приложна	 електрони-
ка	 „Мога	 и	 зная	 как“,	 в	
състезанието	 „Аз	 мога	 -	
тук	 и	 сега“.	 Многобройни	
са	 и	 спортните	 успехи	 на	
младите	 Василиадиевци	 в	
състезанията	 за	 среднош-
колци.
	 Най-големият	 успех	
и	 престиж	 за	 ПТГ	 „Д-р	
Никола	 Василиади“	 дой-

де	 в	 навечерието	 на	 24	
май	-	Деня	на	славянската	
писменост.	 На	 тържество	
в	 Рилския	 манастир,	 ор-
ганизирано	 от	 МОН,	 инж.	
Васил	 Христов	 -	 директор	
на	 гимназията,	 бе	 удосто-
ен	 с	 наградата	 „Св.	 Иван	
Рилски“,	 присъждаща	 се	
на	директори	на	български	
училища,	 допринесли	 за	
развитието	 на	 българско-
то	образование.	По	време	
на	 празничното	 шествие	
по	 централната	 улица	 той	
беше	награден	и	почетен	и	

от	кмета	на	община	Габро-
во	Таня	Христова.
	 Едно	 от	 големите	 по-
стижения	и	гордост	за	учи-
лището	 е	 дуалното	 обуче-
ние	и	реалната	подготовка	
на	 учениците	 за	 пазара	
на	труда.	През	настоящата	
2019/2020	 година	 общо	 60	
ученици	работят	и	се	обу-
чават	ефективно	и	отзиви-
те	за	тях	са	отлични.	Това	
са	12%	от	всички	ученици	
в	 гимназията.	 60	 младежи	
учат	 и	 работят	 със	 склю-
чени	трудови	договори,	по-

лучавайки	възнаграждения	
по	КТ.
	 Благодарение	 на	 дуал-
ната	 форма	 на	 обучение	
бяха	 развити	 и	 затвърде-
ни	 успешните	 партньор-
ства	 и	 контакти	 с	 всички	
водещи	 габровски	 фирми.	
Бяха	 създадени	 и	 нови	
такива,	 а	 тенденцията	 е	
този	 процес	 да	 продъл-
жи	 във	 възходяща	 линия.	
Учениците	 работят	 и	 ут-
върждават	 водещото	 име	
на	 училището	 във	 фирми	
като	„Габинвест“,	„Импулс“,	

„Цератицит“,	 РИГ,	 ЗГПУ,	
„Теспом“,	 „Сокол“	 АД.	 Не	
са	случайни	и	постоянните	
покани	от	МОН	за	участие	
в	различни	в	конференции	
и	 симпозиуми	 за	 учители	
от	 гимназията,	 ръководе-
щи	дуалното	обучение.	
	 ПТГ	„Д-р	Никола	Васи-
лиади“	работи	изключител-
но	успешно	и	по	европей-
ски	 проекти	 за	 практика	
и	 обучение	 на	 ученици	 и	
учители	в	европейски	фир-
ми.	След	 успешната	 прак-
тика	 на	 12	 ученици	 във	
Валенсия	 (Испания)	 през	
2018	 г.	 трима	 учители	 от	
ПТГ	 „Д-р	 Никола	 Васили-
ади“	 също	 бяха	 там	 през	
тази	година,	за	да	покажат	
своите	умения	и	да	усвоят	
новостите	в	бранша.	През	
2020	г.	12	ученици	и	техни-
те	учители	ще	бъдат	в	град	
Лайпциг,	 Германия,	 където	
по	 спечелен	 проект	 през	
тази	 година	 от	 програма	
„Еразъм	 +“	 в	 рамките	 на	
две	седмици	ще	работят	и	
практикуват	 във	 водещите	
немски	IT	фирми.	
	 Друго	 сериозно	 пости-
жение	 на	 гимназията	 е	
разкриването	на	нови	спе-
циалности,	 въпреки	 отри-
цателните	тенденции	и	на-
маляващите	 ученици.	 На-
ред	с	традиционните	„Ком-
пютърна	 техника	 и	 техно-
логии“,	 „Системно	 програ-
миране“,	 „Мехатроника“	 и	

„Машини	и	системи	с	ЦПУ“	
бе	 разкрита	 и	 паралелка	
със	специалност	„Промиш-
лена	 електроника“.	Това	 е	
в	отговор	на	търсенето	на	
кадри	 от	 пазара	 на	 тру-
да	 и	 реалността	 показва,	
че	 училището	 отговаря	 на	
потребностите	 на	 бизнеса	
бързо	 и	 ефикасно.	 Учени-
ците	 от	 специалностите	 с	
дуална	форма	на	обучение	
се	 вписват	 моментално	 в	
работната	 среда	 и	 участ-
ват	 ефективно	 в	 произ-
водствения	 процес.	 Това	
в	 пълна	 степен	 се	 очаква	
и	 от	 младежите	 в	 най-но-
вата	 специалност	 -	 „Про-
мишлена	електроника“,	тъй	
като	специалистите	в	тази	
област	 са	 изключително	
малко.
	 Тенденциите	 в	 разви-
тието	 на	ПТГ	 „Д-р	Никола	
Василиади“	 са	 ясни	 и	 с	
над	вековна	история.	Те	са	
непреходни	 във	 времето.	
Основна	задача	на	учили-
щето	и	неговите	учители	е	
да	подготвят	и	изпращат	в	
обществото	младежи,	 кои-
то	 веднага	 да	 се	 включ-
ват	в	производството,	ме-
ниджмънта	и	управлението	
на	 бизнеса,	 обществената	
и	държавната	сфера.	Това	
се	 случва	 с	 постоянното	
модернизиране	 на	 техни-
ческата	 и	 материалната	
база	на	 гимназията,	 с	не-
прекъснатото	 обучение	 и	

допълнителната	 квалифи-
кация	на	учителите,	с	въз-
можността	 за	 развитие	 и	
изява	на	учениците	в	със-
тезания	и	симпозиуми.
	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	 Ва-
силиади“	 ще	 продължи	
да	 предлага	 качествено	
обучение	 в	 специалности,	
реално	съобразени	с	нуж-
дите	 на	 бизнеса	 и	 произ-
водството.	 Ще	 се	 набле-
гне	на	утвърдените	бизнес	
контакти	 и	 на	 създаване	
на	 нови.	 Ще	 бъде	 раз-
вита	 дуалната	 форма	 на	
обучение	 и	 ще	 се	 след-
ва	 тенденцията	 за	 нови	
технически	 специалности	
според	нуждите	на	пазара	
на	труда.	ПТГ	„Д-р	Никола	
Василиади“	винаги	е	била,	
е	 и	 ще	 бъде	 в	 полза	 на	
обществото,	 подготвяйки	
реални	специалисти	и	тех-
ници,	 според	 нуждите	 и	
тенденциите	на	динамично	
развиващата	 се	 общест-
вена,	 социална	 и	 бизнес	
обстановка.	 ПТГ	 „Д-р	 Ни-
кола	 Василиади“	 вече	 124	
години	 е	 стожер	 на	 бъл-
гарското	техническо	обра-
зование,	 такъв	 ще	 остане	
и	в	следващия	век.
 На снимката: Награжда-
ването на инж. Васил Хри-
стов със „Св. Иван Рилски“ 
за постижения в областта 
на професионалното образо-
вание. Това е едно от най-
високите отличия в сферата 
на образованието.

ПТГ “Д-р Никîлà Вàñилиàди” в íàвечериетî íà ñвîятà 124-ãîдишíиíà    

	 И	през	2019	година	уче-
ниците	 от	 ПТГ	 „Д-р	 Нико-
ла	 Василиади“	 участваха	
на	 множество	 състезания,	
конференции	 и	 симпози-
уми,	 свързани	 с	 техните	
постижения	и	знания.	Как-
то	 всяка	 година,	 успехите	
не	 бяха	 един	 и	 два,	 за-
твърди	 се	 тенденцията,	 че	
развитието	на	Василиадие-
вци	се	движи	във	възходя-
ща	линия.
	 За	 поредна	 година	
учениците	 от	 гимназията	
спечелиха	областното	със-
тезание	 на	 националната	
олимпиада	по	IT.	На	нацио-
налните	 финали	 предста-
вянето	отново	бе	отлично.	
Такова	 бе	 то	 и	 на	 нацио-
налния	конкурс	„Млади	та-
ланти“.	
	 На	 ученическата	 кон-
ференция	 на	 УчИМИ	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“	
бе	отличена	със	специална	
награда.	
	 Своята	 езикова	 и	 пи-
сателска	 натура	 изявиха	
двама	 ученици,	 спечелили	

награди	за	есе.	В	конкурса	
„От	 земята	 към	 звездите“	
есетата	 на	 Румяна	 Йон-
кова	 и	 Иван	 Иванов	 бяха	
отличени	 и	 наградени,	 а	
те	се	състезаваха	и	с	уче-
ници	 от	 цяла	 България.	 В	
конкурс	за	есе,	посветено	
на	създателя	на	Менделее-
вата	таблица,	Иван	Иванов	
спечели	първо	място	сред	
всички	 свои	 връстници	 в	
страната.	
				Голям	успех	постигна	и	
Бранимира	 Колева,	 която	
спечели	 първо	 място	 за	
есе,	 посветено	 на	 жена-
та	 и	 майката,	 в	 конкурс,	
организиран	 от	 дружество	
„Майчина	грижа“	-	Габрово.	
В	същия	конкурс	Теди	Леф-
терова	 бе	 класирана	 на	
трето	място.
	 	 	 	 Друг	 голям	 успех	 бе	
постигнат	 в	 Горна	 Оряхо-
вица	 на	 националния	 кон-
курс-изложение	 „Младеж-
ко	техническо	творчество“.	
Разработката	 на	 младите	
Василиадиевци	 впечатли	
журито	 и	 бе	 удостоена	 с	

второ	място.
	 	 	 С	 девето	 място	 от	 на-
ционалния	 есенен	 турнир	
по	 IT	 „Джон	 Атанасов“	 се	
завърна	 и	 Николай	 Ива-
нов.
	 В	 изключително	 прес-
тижен	 проект	 през	 изми-
налата	 година	 участва	 и	
Владислав	 Цвятков,	 кой-
то	 живя	 две	 седмици	 в	
приемно	 семейство	 в	
Япония	 като	 обмен	 между	
двете	 страни.	 Дванадесет	
габровчета	 прекараха	 14	
дни	 в	Нагоя,	 където	 посе-
щаваха	 училище	 наравно	
със	своите	връстници,	жи-
вяха	в	местни	семейства	и	
се	 сляха	 напълно	 с	 мест-
ната	 култура	 и	 традиции.	
Владислав	 е	 останал	 впе-
чатлен	 от	 своите	 домаки-
ни,	 от	 културата,	 обичаите	
и	 гостоприемството	 им.	
Освен	 в	 Нагоя,	 габровци	
са	 били	 и	 в	 още	 някол-
ко	 града	 и	 са	 останали	
впечатлени	 от	 културните	
забележителности	 и	 кра-
сотата	на	Япония.	Втората	

част	 от	 проекта	 предстои,	
като	 японските	 деца	 ще	
бъдат	гости	в	Габрово	и	ще	
посещават	училище	заедно	
с	 нашите	 ученици.	 През	
следващата	 година	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“	
очаква	своя	нов	ученик	от	
далечна	Нагоя.	
	 Друг	 изключително	 ин-
тересен	 проект,	 реализи-
ран	през	2019	г.	и	продъл-
жаващ	 през	 2020	 г.,	 е	 на	
катедра	 „История“.	 Той	 е	
по	 национална	 програма	
„Осигуряване	на	съвремен-
на	 образователна	 среда“,	
модул	 „Културните	 инсти-
туции	 като	 образователна	
среда“.	
	 Проектът	 включва	 из-
несени	 учебни	 часове,	
а	 такива	 до	 момента	 са	
проведени	 в	 исторически-
те	 музеи	 в	 Панагюрище	
и	 Трявна,	 като	 предстоят	
още	в	София	и	в	Интерак-
тивния	музей	в	Габрово.	С	
проекта	 се	 осъществява	
своеобразно	 пътуване	 във	
времето.	

	 Съвместно	 с	 ученици	
от	 НАГ	 десетокласници	
от	 техническата	 гимна-
зия	 изнесоха	 открит	 урок	
по	 античност,	 провел	 се	
в	 Националния	 музей	 на	
образованието.	 Той	 бе	 на	
английски	 и	 на	 български	
език,	 като	 изключително	
силно	 впечатли	 всички	
присъстващи.	 Сред	 офи-
циалните	лица	бяха	дирек-
торите	 на	 двете	 гимназии,	
експерти	от	РУО	-	Габрово	
и	МОН,	множество	истори-
ци,	преподаватели	и	педа-
гози.
	 С	 всички	 тези	 успехи,	
награди	 и	 призови	 класи-
рания,	 с	 участието	 си	 в	
проекти	и	конкурси	учени-
ците	 от	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	
Василиади“	 показаха	 през	
изминалата	 година,	 че	 на-
ученото	в	класните	стаи	и	
учебните	лаборатории	е	на	
изключително	високо	ниво.	
С	 успехите	 си	 учениците	
показват,	 че	 техническата	
гимназия	 подготвя	 реални	
кадри	 и	 специалисти	 за	

нуждите	 на	 бизнеса,	 про-
изводството,	 мениджмън-
та	 и	 обществената	 сфера.	

Така,	 както	 го	 е	 правила	
през	 всичките	 124	 години	
от	своето	основаване.

Дуàлíîтî îáучеíие - áъдещетî íà прîфеñиîíàлíîтî îáрàзîвàíие
През 2020 година предстои да завърши първата пара-

лелка в ПТГ „Д-р Никола Василиади“, която е с дуална форма 
на обучение. Първите ученици, специалност „Мехатроника“, 
вече над година учат и работят в реална работна среда, 
подготвяйки се за своя професионален път в живота. Дали 
е успешно тяхното обучение, има ли то бъдеще и какво ще 
посъветва тези след тях, попитахме един от отличните 
ученици в 12 „в“ клас - Мирослав Станчев.
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Бранимира Колева, 
спечелила първо място

за есе в конкурса
на дружество 

„Майчина грижа“



оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се продават на 
тел. 066/823-712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въглища 
донбас, брикети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. Безпла-
тен транспорт. Незабавна доставка. 
Тел. 0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани дърва - 80 
лева, незабавна доставка, се прода-
ват на тел. 0884/709-093
ДъбоВи за огрев - нацепени, 80 
лв., с безплатен транспорт, се про-
дават на тел. 0877/471-466.

ДърВа В чували - 5 лв., и РАЗПАЛ-
КИ, с безплатен транспорт, се про-
дават на тел. 0876/583-472.
сухи ДърВа в чували и разпалки 
- 5 лв. Незабавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа за огрев в чували и разпал-
ки - 5 лв. Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чували, с 
безплатен транспорт, се продават 
на тел. 0877/108-825.
сухи ДърВа в чували и разпалки 
- 5 лв. Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва за огрев 
- 0887/547-499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени дърва - 80 
лв., се продават на тел. 0895/752-
838. 
ДърВа за печки, котли, камини се 
продават на тел. 0879/988-131.
нарязани, нацЕпЕни дърва - 85 
лв./куб., чувал дърва - 5 лв., раз-
палки - 5 лв. -  0893/511-154. [22, 
22]

ДърВа за огрев - нарязани, наце-
пени и метрови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 0898/519-
077. [22, 19]
„ФлинТ-гайДароВи“ („пЕТя Гай-
дарова“) - донбаски въглища; бри-
кети, разпалки. Осигурен транспорт. 
Тел. 0898/690-606, 066/80-80-53. 
[24, 19]
МЕТроВи - 75 лв., нарязани - 85 
лв., чували - 5 лв. - тел. 0988/816-
628. [22, 17]
ДърВа В чували - 5 лв., нарязани 
и нацепени - 80 лв. - тел. 0878/47-
22-37. [16, 11]
ДърВа за огрев, разпалки в чу-
вали, дърва в чували, нарязани и 
нацепени, сухи - тел. 0896/80-76-
88. [13, 8]
изгоДно проДаВа и досТаВя пЕ-
лЕТи - справки на тел. 0886/320-
155. [7, 3]
сухи разпалки в големи чували 
- 5 лева. Дърва в чували - 5 лева. 
Тел. 0876/294-343. [5, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
услуги с мини багер-
че и самосвал - справки 
на тел- справки на тел. 
0897/429-374.

покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, ма-
зилки, боя, гипсокартон 
и др. - справки на тел. 
0897/390-194. [25, 23]
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 23]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, външ-
ни и вътрешни изолации, 
мазилки, шпакловки, гип-
сокартон, бояджийски и 
тенекеджийски услуги и 
др. - тел. 0899/63-88-75. 
[13, 8]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.

паркЕТ, ДЮшЕМЕ - ре-
дене, БЕЗПРАХОВО ци-
клене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 26]
Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [13, 8]

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

коМини
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.
коМиночисТач - ма-
шинно, безпрахово - тел. 
0898/538-938. [13, 8]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 20]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[7, 2]

Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [8, 4]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[5, 1]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [14, 9]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[5, 1]

рЕМонТ на eлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [15, 10]
рЕМонТ на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [8, 4]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 20]

граДини, басЕйни

ланДшаФТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[18, 13]
ЕТаж оТ къща в центъра, 
зад МОЛ Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 13]

ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 8]
парцЕл В село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 7]
упи, 1515 дка, с разре-
шително за строеж, 12 
900 лв., Шенини, се про-
дава на тел. 0896/073-
764. [3, 1]

бизнЕс и инВЕсТиции
разрабоТЕн биз-
нЕс се продава на тел. 
0895/307-105. [8, 7]

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

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ТрисТаЕн нЕобзаВЕДЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 16]

нощуВки
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център 
- 0876/731-419. [20, 15]аВТоМобили проДаВа

ДайхаТсу - МиниВан, 
АГУ, с теглич, се продава 
на тел. 0893/74-65-95. [5, 
3]
пЕжо 307, 1.6, бензин, 
2005 г., 17 500 км, се 
продава на тел. 0889/99-
87-08. [4, 2]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 
000 км, АГУ, се продава 
на тел. 0888/820-418. [6, 
2]

ДжипоВЕ
Джип SSang Yong 
Korando TDI се продава - 
справки на тел. 0888/820-
418. [6, 2]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.
рЕно ЕспЕйс, 2.2, TDI на 
части се продава на тел. 
0899/359-114. [5, 1]

поД наЕМ

„VaIKaR RenTaCaR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 19]

изкупуВаМЕ спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[7, 3]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.
изкупуВаМ бракуВани 
Opel, Peugeot, Volkswagen, 
Ford, Renault, може и на 
части - тел. 0999/009-
008.

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.

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
купува всякакви же-
леза - справки на тел. 
0896/183-637.

проДаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
gF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, про-
дава изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 18]

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

жиВоТни проДаВа
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 11]
агнЕТа, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 6]
кон сЕ продава на тел. 
0878/162-810. [4, 3]

Регионалният 
всекидневник
 „100 вести“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя

строителство, ремонти, изолации, услуги; отопление; превози; продава-купува; лекари 719 декември 2019 г. 

КУХНЕНСКИ
шКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕбЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА лЕкари

психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 

0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 4]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [8, 4]

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.
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [8, 4]

бисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обедно 
меню. Дневна смяна. Пре-
дишен опит е задължи-
телен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 10]

жЕна - пенсионер, с ком-
пютърна грамотност се 
търси на тел. 0898/660-
596. [8, 4]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи чистачка за 
вечер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [8, 4]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант до 45 години. Справ-
ки на тел. 0885/069-027. 
[6, 4]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
15]
ТранспорТни услу-
ги - тел. 0886/514-300. 
[10, 6]

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.

паркЕТ проДаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
www.alexfloor.com
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Проект 2019-1-BG01-KA102-061565 
„Млади ПредПриеМачи в областта на туризМа”

	 От	ученическа	практика	в	град	Брага,	Португалия,	се	завърнаха	четиринадесет		
ученици	 от	Професионална	 гимназия	 по	 туризъм	 „Пенчо	Семов”.	Попитахме	 ги	
какви	са	впечатленията	им	от	работата,	хората	и	културата	на	страната,	в	която	
прекараха	две	седмици.
 Стилияна Цанева, ХІ „б” клас, специалност „Организация на хотелиерството”:
	 „Работехме	две	момичета	в	хотел	„Hotel	Villa	Garden”	-	сервиз	и	камериерка.	
Редувахме	се	и	двете	опитахме	нещо	ново.	Персоналът	там	беше	много	любезен	
и	приветлив	към	нас.	Винаги	можехме	да	се	обърнем	към	тях	с	каквито	и	да	е	
молби.	Шефовете	бяха	изключителни	хора.	Лично	на	мен	не	ми	се	тръгваше	оттам.	
Градчето	Брага	е	толкова	красиво	и	специфично	по	свои	си	начини.	Има	много	
забележителности,	които	си	струва	да	се	посетят.	Естествено	ние	не	обиколихме	
всичките,	но	тези,	които	посетихме,	бяха	изключително	впечателяващи.	Уникално	
беше	преживяването,	надявам	се	да	отида	отново	там”.
 Лозан Тодоров, ХІІ „б” клас, специалност „Производство и обслужване в 
заведенията за хранене и развлечения”:
	 „Практиката	в	Брага	за	мен	беше	нещо	много	вълнуващо.	Работих	в	ресторант	
„Palatu”,	научих	се	да	приготвям	сьомга	по	различни	начини,	както	и	много	ин-
тересни,	 типични	за	португалската	кухня	десерти	–	от	 тесто	и	много	богати	на	
шоколад,	гарнирани	с	екзотични	за	българина	плодове.	Така	че	обогатих	знанията	
си	за	приготвяне	на	торти	и	мусове.	Особено	внимание	професионалните	готвачи	
в	Португалия	обръщат	на	декорацията	на	ястията	–	там	научих,	че	едно	обикно-
вено	ястие	може	да	изглежда	неузнаваемо.	През	последните	дни	главният	готвач	
започна	да	ни	дава	да	изпълняваме	самостоятелни	поръчки	–	правихме	главно	
традиционни	португалски	ястия	с	морски	дарове	и	стекове.	Сприятелихме	се	с	
персонала	в	ресторанта	–	те	не	само	ни	учеха	на	нови	неща	в	професията,	но	ни	
разказваха	за	града	Брага	и	за	държавата	им.	Лично	на	мен	най-много	ми	хареса	
Порто	заради	силната	енергия,	с	която	е	зареден	градът”.	
 Гергана Хачерян, ХІІ „б” клас, специалност „Производство и обслужване в 
заведенията за хранене и развлечения”:
	 „Престоят	ми	в	Брага,	Португалия,	беше	изключително	приятно	и	незабравимо	
преживяване.	През	двете	седмици	там	успях	да	се	запозная	с	една	интересна	
за	мен	култура	в	различни	аспекти	–	като	работник	и	като	турист.	Домакините	
ни	бяха	планирали	и	свършиха	работата	си	отлично,	а	работодателите	 -	много	
дружелюбни	 и	 услужливи.	 Благодарение	 на	 тях	 успях	 да	 обогатя	 знанията	 си	
по	професията.	В	кухнята,	където	работих,	видях	една	изключително	ефективна	
организация	на	процесите	на	подготовка	на	продукти	и	приготвяне	на	храна.	Ако	
имам	възможност,	бих	искала	отново	да	отида	там”.
	 Екип	по	проекта:	Миглена	Пройнова,	Вера	Димова.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация 
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка 
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

продължава от стр. 1
Това	 са	 Цветан	 Колев	 за	
колажа	 „Влюбени	 плане-
ти”,	 Николай	 Цветанов	 за	
картината	 „Вчера”	 и	 Де-
сислав	 Пънчев	 -	 печат-
на	 графика	 „Седем	 плюс	
една”.	 Журито	 присъжда	
наградата	 на	 Николай	
Цветанов.	
	 „Неговото	 творчество	
-	 изтъкна	 Станислав	 Гон-
чаров,	уредник	в	ХГ	„Хрис-
то	 Цокев”	 -	 е	 интересен	
синтез	 между	 графика,	
живопис	и	скулптура.	Жи-
вописта	 му	 става	 все	 по-
сложна	 и	 по-многопласто-
ва	 с	 течение	 на	 времето,	
а	 художественият	 израз	
-	 по-ясен	 и	 обобщаващ.	
Композиционната	лекота	и	

сложната	 вътрешна	 струк-
тура	 на	 работа	 бяха	 ос-
новните	 предпоставки	 да	
му	присъдим	наградата.”	

„Близо	 година	 съм	 се		
подготвял	технологично,	за	
да	 започна	 тази	живопис.	
Работя	с	акрил	и	минерал-
ни	пигменти.	Картините	са	
абстрактна	живопис	с	раз-
лични	послания	и	кодиран	
текст.	 Част	 от	 текстовете	
са	 кодирани	 с	 моя	 азбу-
ка.	Наименованието	на	на-
градената	 творба	 „Вчера”	
асоциира	 със	 случили	 се	
вече	 неща.	 Пресъздаде-
ни	 състояния	 от	 вчера…	
Части	 от	 миналото,	 кои-
то	предавам	с	абстрактни	
символи.	 Другата	 картина	
е	 части	 от	 денонощието:	

„12	+	12	часа…”	 (на сним-
ката). 

Двете	 картини	 съжи-
телстват	 и	 едновременно	
контрастират	 по	 особен	
начин.	 Този	 авторов	 под-
ход,	 постигнат	 чрез	 спе-
цифична	 техника,	 като	 че	
пренася	 зрителя	 в	 една	
безкрайност,	 възможност	
за	интерпретации.

Преди	 няколко	 години	
Николай	 Цветанов	 получи	
номинация	 от	 национал-
ната	 изложба	 на	 „Алианц	
България”.	 „Не	 знам	 дали	
друг	 скулптор	 е	 печелил	
номинация	 за	 живопис”,	
споделя	той.

Годишната	 изложба	
може	 да	 бъде	 видяна	 до	
10	февруари	2020	г.

Никîлàй Öветàíîв ñ ãîдишíàтà íàãрàдà...

продължава от стр. 1
	 Стоичков	 дари	 една	
от	 любимите	 свои	 фла-
нелки	 -	 от	 легендарния	
четвъртфинален	 мач	 сре-
щу	Германия	на	Световно-
то	 първенство	 в	 САЩ‘94,	
която	 ще	 бъде	 продадена	
на	 благотворителен	 търг	

от	 подкрепящата	 детския	
спорт	 фондация	 „Играй	 с	
Развитие”.
	 Преди	 да	 започне	 да	
разписва	 книги,	 Стоичков	
връчи	 лично	 грамоти	 на	
близо	 80	 изявени	 млади	
шампиони	 от	 спортните	
клубове	 в	 Габрово,	 меда-

листи	 от	 международни	
и	 държавни	 първенства	
през	2019	година.
	 Срещата	 с	 медиите	 в	
ранния	 следобед	също	бе	
малко	 по-нестандартна	
от	 обичайното.	 За	 това	
допринесоха	членовете	на	
Клуба	 по	 журналистика	

към	Националната	Априло-
вска	гимназия.	Специално	
внимание	 бе	 обърнато	 и	
на	 друг	 герой	 от	 Амери-
канското	 лято	 през	 1994	
година	 -	 Бончо	 Генчев,	
който	 е	 председател	 на	
Зоналния	 съвет	 на	 БФС	
във	Велико	Търново.

Стîичкîв рàздàвà àвтîãрàфи íàд 4 чàñà
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