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	 За	 поредна	 година	
Вяра	 участва	 в	 световния	
конкурс	 на	 Асоциация	 IE-
NO-HIKARI	 и	 за	 втора	 го-
дина	 е	 сред	 победители-
те.	През	2017	година	Вяра	
спечели	 Почетна	 грамота	
със	 своя	 „Тукан“,	 а	 сега	
нейната	 графична	 рисун-
ка	 „Малко	 слонче“	 спече-
ли	 сребърен	 медал.	 Това	
е	 огромно	 постижение	 и	
признание	 за	 таланта	 на	
малката	 габровска	 худож-
ничка	 -	 в	 този	 конкурс	
няма	 възрастови	 групи,	
участниците	 се	 оценяват	
заедно.	
	 Победителите	 в	 27-
ия	 Световен	 конкурс	 за	
детска	 рисунка	 на	 IE-NO-
HIKARI	бяха	обявени	на	22	
януари.	 През	 настоящата	
година	 в	 Световния	 кон-
курс	за	детска	рисунка	са	
участвали	18	593	деца		т	от	
6	до	15	г.	от	73	държави	и	
региони	по	света.	Рисунки-
те	 на	 малките	 художници	

са	оценени	от	компетентно	
жури	в	състав:	 генерални-
ят	 директор	 на	Национал-
ния	музей	за	модерно	из-
куство	в	Токио,	професори	
от	Националния	 универси-
тет	 за	 изящни	 изкуства	 и	
музика	 и	 Университета	 на	
Свещеното	сърце	в	Токио,	
председателят	на	Японска-
та	федерация	на	учителите	
по	 художествено	 образо-
вание	и	други.	Селекцията	
на	рисунките	е	преминала	
през	 няколко	 етапа,	 като	
до	 финала	 са	 достигнали	
200	рисунки.
	 Вяра	 е	 ученичка	 в	 СУ	
„Райчо	Каролев“	–	Габрово	
и	възпитаничка	на	габров-
ската	 художничка	 Елиза	
Ковачева	 –	 Цокова	 (Ху-
дожествена	 школа	 „Елиза	
Арт“).	 Вяра	 е	 Лауреат	 на	
Голямата	награда	на	Фон-
дация	„Димитър	Бербатов“	
през	 2016	 г.	 и	 Финалист	
на	 Голямата	 награда	 през	
2017	г.	(ученици	I	-	IV	клас).

Вяра Пенчева ñъñ ñветîвнî признание - ñреáрî îт Япîния

Иван ГосподИнов

	 С	 две	 победи	 старти-
раха	 пролетния	 сезон	 на	
първенството	 по	 баскет-
бол	юношите	на	ОБК	„Чар-
дафон”.	 След	 като	 през	
есента	 те	 категорично	 за-
воюваха	 първото	 място	 в	
зона	„Мизия”,	в	неделя	на-
правиха	 нужното	 да	 про-
дължат	 победната	 серия	
-	вече	в	обединената	зона	
„Добруджа	-	Мизия”,	в	бит-
ката	 за	 разпределение	 от	
първо	 до	 седмо	 място.	 В	
своята	 зала	 „Орловец”	 в	
неделя	момчетата	на	Анто-
нио	Станков	с	лекота	пре-
газиха	 „Ънстопабъл”	 (До-
брич)	с	80:32	и	великотър-
новския	„Етър	49”	-	62:34.	В	

надпреварата	са	още	пле-
венският	„Спартак”,	„Черно	
море	Тича”	(Варна),	„Дунав	
Русе	 2016”	 и	 „Светкавица”	
(Търговище).
	 В	 първия	 за	 деня	 мач	
„Чардафон”	 се	 разправи	
над	 „виолетовите”,	 срещу	
които	допусна	една	загуба	
в	края	на	миналата	година	
поради	 контузии	 на	 три-
ма	 титуляри.	 Сега	 всички	
габровски	 момчета	 бяха	
здрави	 и	 нещата	 бързо	
дойдоха	 по	 местата	 си.	
След	18:7	в	първата	и	15:7	
във	 втората	 част	 Станков	
започна	 да	 гласува	 дове-
рие	 на	 състезатели	 с	 по-
малко	 игрови	 минути,	 но	
и	 това	 не	 промени	 ста-
туквото	 на	 терена	 -	 17:8	

и	 12:12	 в	 последните	 две	
четвъртини	за	победа	с	28	
точки	 разлика.	 Капитанът	
Димитър	 Тодоров	 записа	
пореден	мач	с	над	20	точ-
ки	 -	 24,	 на	 неговото	 ниво	
беше	 и	 Цветомир	 Минев	
-	 21.	 Единствено	 слабата	
успеваемост	 -	 6	 точки	 от	
14	 опита,	 от	 линията	 за	
наказателен	удар	внасяше	
негативни	нотки	в	оценка-
та	на	Антонио	за	работата	
на	неговите	момчета.
	 Във	втората	среща	ре-
зултатността	 от	 фаловете	
успя	 да	 надмине	 50%	 -	 6	
от	 10,	 иначе	 разликата	 в	
класите	 беше	още	по-оче-
бийна	 -	 21:7,	 27:5,	 22:10	 и	
10:10	 в	 отделните	 части,	
въпреки	 че	 въртенето	 на	

играчите	в	 тази	среща	бе	
още	по-осезателно.
	 „Много	 съм	 доволен	
от	 всички	 -	 сподели	 след	
срещата	 наставникът	 на	
габровци.	 -	 Всички	 игра-
ха,	както	искам	-	раздава-
ха	 се,	 изпълняваха	 точно	
указанията	 ми,	 покриваха	
хората	 си	 в	 защита,	 не	
прибързваха	 в	 нападение.	
Просто	играхме	и	в	двата	
мача	 като	 отбор.	 Отбор	
със	стил.”
	 Въпреки	 че	 залага	 на	
колектива,	Антонио	не	про-
пусна	 да	 похвали	 Митко	
Тодоров,	 който	 срещу	До-
брич	 отбеляза	 28	 точки:	
„Държи	се	като	опитен	ка-
питан.															
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ЖЕнИна дЕнЧЕва

		 В	 Габровска	 област	
засега	 няма	 опасност	 от	
грипна	 епидемия.	 Стой-
ността	 на	 острите	 респи-
раторни	 заболявания	 е	
130.34	 на	 10	 000	 души,	 а	
за	 да	 се	 обяви	 епидемия,	
трябва	 да	 се	 отчетат	 299	
на	10	000	заболявания,	съ-
общи	 д-р	Татяна	 Велисла-
вова,	 директор	 на	 дирек-
ция	„Надзор	на	заразните	
болести”	 в	 Регионалната	
здравна	инспекция.
					Единствено	увеличение	
на	заболеваемостта	има	в	
Природоматематическата	
гимназия	 „Акад.	 Иван	 Гю-
зелев”	 -	 Габрово.	 От	 РЗИ	
са	препоръчали	грипна	ва-
канция	на	23	и	24	януари.	
В	 петък	 ще	 се	 прецени	
дали	 е	 нужно	 удължаване	
на	ваканцията.	
				„Не	можем	да	говорим	
за	грип	там,	без	да	имаме	
доказани	 проби.	 Има	 по-
вишена	 заболеваемост	 от	
остри	 респираторни	 забо-
лявания.	 Никъде	 в	 облас-
тта	 засега	 не	 е	 изолиран	
грипен	вирус”,	допълни	д-р	
Велиславова.
	 	 Вчера	 РЗИ	 –	 Монтана	
обяви	грипна	епидемия	на	
територията	на	областта
	 От	 21	 януари	 инспек-
цията	 в	 Кюстендил	 обяви	
грипна	епидемия	в	община	
Дупница	 и	 община	 Сапа-
рева	баня.	В	двете	общини	
са	в	сила	всички	противо-
епидемични	мерки.

	 По	 обвинителен	 акт	
на	Окръжна	прокуратура	-	
Габрово	съдът	одобри	спо-
разумение,	с	което	наложи	
наказание	 от	 две	 години	
лишаване	 от	 свобода	 на	
рецидивист	 за	 извършен	
грабеж.	 Окръжен	 съд	 -	
Габрово	 одобри	 споразу-
мение	по	обвинителен	акт	
на	 Окръжна	 прокуратура	
-	 Габрово,	 с	 което	 С.	 Г.	
се	 призна	 за	 виновен	 за	
това,	че	на	4	август	2019	г.	
в	жилище	в	Севлиево	при	
условията	на	опасен	реци-
див	отнел	 чужди	движими	

вещи	 -	 дамско	 колие	 от	
жълт	метал	с	висулка	във	
форма	 на	 сърце,	 на	 стой-
ност	5	лева.	Той	употребил	
за	 това	 сила	 и	 заплаха.	
Около	23	часа	обвиняеми-
ят	 влязъл	 в	 жилището	 на	
пострадалата,	заплашител-
но	насочил	към	нея	нож	и	
с	 ръка	 силно	 дръпнал	 от	
врата	 й	 дамското	 колие,	
след	което	избягал.
	 Поради	 предишни	 ос-
ъждания	на	извършителя	е	
наложено	ефективно	нака-
зание	лишаване	от	свобо-
да	за	срок	от	2	години.

Õраната 
катî памет

Бояна пЕнЧЕва
	 Така	 се	 нарича	 кули-
нарната	 изложба-базар,	
организирана	 снощи	 от	
РСО	 „Централна	 Ста-
ра	 планина”	 във	 фоайето	
на	 зала	 „Възраждане“	 -	
Габрово.		В	нея	участваха	
представители	 на	 админи-
страции,	 читалища	 и	 учи-
лища	 от	 общините	 Габро-
во,	Севлиево,	Дряново,	Ап-
рилци,	Антоново,	Угърчин	и	
Тетевен.

продължава на стр. 8

 За	 поредна	 година	
беше	 спазена	 традиция-
та	 -	 в	Деня	на	родилната	
помощ	 в	 АГ	 отделение-
то	 на	 МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	
Христов“	 бяха	 извършени	
ритуалите,	 изречени	 по-
желанията.	 Емил	 Гатев	 -	
директор	 на	 Завода	 за	
арматура,	 и	 Валентин	 Га-
нев	 -	директор	на	Завода	
за	 керамика,	 поздравиха	
медицинския	 персонал	 с	
празника	 и	 увериха,	 че	
„Идеал	 Стандарт	 -	 Види-
ма“	 продължава	 със	 своя	
дългогодишен	 ангажимент	

да	създава	по-съвременни	
условия	в	отделението.	
	 „С	 д-р	 Дончев	 обсъ-
дихме	 какви	 подобрения	
трябва	 да	 се	 направят	 в	
АГ	отделението.	Ще	напра-
вим	 проект	 с	 г-н	 Ганев	 и	
със	 съвместни	 усилия,	 с	
приятели	 на	 това	 отделе-
ние	 и	 ръководството	 на	
Общината	 ще	 направим	
нещо,	 което	 да	 е	 полез-
но	 за	 всички.	 И	 ние	 се	
присъединяваме	 към	 по-
желанието	 на	 г-н	 Краси-
мир	 Копчев	 –	 „да	 бием	
габровци	 по	 бебета	 тази	

година“.	Дай	Боже,	да	сте	
много	здрави	и	усмихнати.	
Сигурен	 съм,	 че	 заедно	
ще	 направим	нещо	 добро	
за	поредна	година“,	заяви	
Емил	Гатев.
	 „Знам,	 че	 това	 са	 хо-
рата,	 които	 мога	 да	 на-
река	 благодетели	 и	 мно-
го	 години	 наред	 отделят	
от	 времето	 и	 ресурсите	
си,	 за	 да	 са	 полезни	 на	
обществото	 в	 Севлиево	
чрез	 болницата.	 АГ	 отде-
лението	 е	 подобрено	 от	
благодетелите	 през	 годи-
ните.	 Аз	 ви	 благодаря	 от	

името	на	администрацията	
на	 болницата,	 от	 името	
на	 персонала	 и	 най-вече	
ви	 благодаря	 за	 това,	 че	
години	 наред	 каквито	 и	
проблеми,	 каквито	 и	 ан-
гажименти	 да	 имате,	 вие	
винаги	намирате	време	да	
дойдете	 тук“,	 се	 обърна	
към	 гостите	 д-р	 Пламен	
Цеков,	 управител	 на	 об-
щинската	болница.
	 „Идеал	Стандарт	 -	Ви-
дима“	продължава	с	анга-
жимента	 си	 за	 създаване	
на	по-съвременни	условия	
в	отделението.

Две ãîäини затвîр за 
îткраäнатî кîлие за 5 лв.

“Иäеал Станäарт - Виäима” ñ пîжелание към АГ 
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Напусна ни
един истински човек - доайен

в кожарската индустрия, 
специалист в професията си, 

благодетел и спонсор, 
създател и ръководител на 
„Фулмакс 21“ АД - Габрово

РАйко РАйков
(1935 - 2020)

От Съюза 
на габровските индустриалци

ВъзпОмЕНАНИЕ
 1 ГОДИНА бЕз 

йОРДАН ХАДжИЕВ 
на 86 години

Следите на думите, 
които ни остави, 
са незабравими. 
Те носят вяра, 

мъдрост, усмивка.

Възпоменанието
ще	се	извърши

на	25	януари	2020	г.
от	11	часа
в	църквата

„Св.	Богородица“.

От	опечалените	близки

РАйко РАйков
(1935 - 2020)

Почивай в мир,
приятелю!

От Христо Митев и Снежа

ЖЕнИна дЕнЧЕва 

	 В	 края	 на	 миналата	
година	Министерството	на	
здравеопазването	е	отпус-
нало	 на	 габровската	 бол-
ница	250	хил.	лв.,	които	ще	
се	използват	за	ремонт	на	
покривите	 заради	 течове.	
Ще	 се	 направи	 топлоизо-
лация	на	покривите,	съоб-
щи	 директорът	 на	 МБАЛ	
„Д-р	 Тота	 Венкова“	 д-р	
Нели	Савчева.
	 От	„Българската	Коле-
да“	 здравното	 заведение	
се	 е	 сдобило	 с	 мобилна	
рентгенова	уредба	за	нео-
натологично	отделение.
	 „Все	още	не	сме	гото-
ви	 с	 финансовите	 резул-
тати	на	болницата,	но	сме	
сигурни,	 че	 габровската	
болница	ще	бъде	една	от	
малкото	 без	 просрочени	
задължения.	 Общите	 за-
дължения	 са	 намалени	
като	 размер.	 Болницата	
е	 в	 стабилно	 финансово	
състояние.	
		 Сменя	се	дограмата	в	
кожно	 отделение.	 Имаме	
средства	 за	 купуване	 на	
дихателни	 апарати,	 защо-
то	 в	 последно	 време	 за-
честиха	случаите	на	паци-
енти,	които	се	нуждаят	от	
продължителна	 апаратна	
вентилация.	Започва	орга-
низация	 по	 обществените	
поръчки.
	 Приоритет	 в	 инвести-
ционната	 ни	 програма	 е	
ремонт	на	отделението	по	
акушерство	и	гинекология.	
Надяваме	 се	 да	 получим	
средства	 от	 министер-
ството.	
	 Стартира	 и	 дарител-
ска	 кампания,	 като	 сред-
ствата	 от	 дарения	 ще	 се	
ползват	 за	 по-добро	 об-
завеждане.	 Една	 от	 при-
чините	 за	 ниската	 раж-
даемост	 са	 условията	 в	
нашето	 отделение,	 част	
от	 родилките	 търсят	 въз-
можност	 да	 раждат	 на	
друго	място.	Вероятно	ще	
искаме	 пари	 и	 за	 нова	

апаратура.	 В	 следващите	
години	 ще	 търсим	 сред-
ства	за	ремонт	на	онколо-
гичното	 отделение,	 което	
е	 малко	 и	 не	 достига	 за	
пациентите,	то	ще	се	пре-
мести	 на	 същия	 етаж	 в	
голямото	 крило.	 Ще	 тър-
сим	средства	и	за	ремонт	
на	 операционната	 зала,	
има	голяма	нужда,	трябва	
цялостно	 проектиране	 и	
промяна“,	 каза	 още	 д-р	
Савчева.
	 Очаква	се	тази	година	
Министерството	 на	 здра-
веопазването	да	стартира	
проект	за	над	160	млн.	лв.	
Средствата	 са	 европей-
ски.	 Проектът	 предвижда	
закупуването	на	400	нови	
линейки,	както	и	ремонти	
на	 34	 спешни	 отделения	
в	 държавни	 болници,	 27	
центъра	 за	 спешна	меди-
цина	 и	 176	 филиала	 към	
тях,	а	също	така	доставя-
не	на	оборудване.

	 Центърът	 за	 спешна	
медицинска	помощ	се	из-
мества	 в	 Консултативна	
поликлиника	 на	 първия	
етаж.	 Целият	 приземен	
етаж	в	болницата,	 където	
е	 базирано	 отделението,	
се	 очаква	 да	 стане	 голя-
мо,	модерно	спешно	отде-
ление.
	 „Миналата	 година	 на	
два	 пъти	 успяхме	 да	 уве-
личим	работните	заплати.	
Все	още	не	сме	достигна-
ли	нивата	на	колективния	
трудов	договор.	
	 Очакваме	 да	 подпи-
шем	 договор	 за	 годината	
със	Здравната	каса	и	ще	
знаем	 с	 какви	 средства	
разполагаме.	 Ще	 има	
увеличение	 на	 цените	 на	
клиничните	 пътеки.	 Пър-
вото,	което	трябва	да	на-
правим,	 е	 да	 увеличим	 с	
размера	 на	 новата	мини-
малната	работна	заплата,	
дали	 ще	 имаме	 възмож-

ности	за	повече,	не	мога	
отсега	да	кажа.	Трябва	да	
увеличим	заплащането	на	
сестрите.	 Имаме	 серио-
зен	дефицит	на	кадри,	не-
щата	 през	 всяка	 следва-
ща	 година	ще	 стават	 все	
по-сериозни.	 Няма	 ново-
завършили	 млади	 сестри,	
персоналът	застарява.	За	
мен	най-голямото	предиз-
викателство	ще	бъде	кад-
ровото	 обезпечаване	 на	
лечебното	заведение.
	 Продължаваме	 да	
имаме	 недостиг	 на	 пер-
сонал	 в	 реанимацията,	
въпреки	 че	 там	 работа	
започнаха	 двама	 млади	
колеги-специализанти.	
Включваме	ги	вече	в	гра-
фиците,	 перспективни	 са	
и	 двамата.	 Текучеството	
на	 лекари	 в	 отделението	
по	 реанимация	 е	 най-го-
лямо,	за	10	години	са	на-
пуснали	десетима	лекари,	
всичките	със	специалност,	
повечето	 заминаха	 за	
чужбина.
				Проблемът	в	областна-
та	болница	е	изключител-
но	 голямото	 натоварване	
на	персонала,	защото	ра-
ботим	по	спешност	по	24	
часа.
	 Колегите	 започват	 да	
търсят	 по-малко	 натова-
рена	 работа.	 Макар	 пър-
востепенната	 причина	 да	
е	 нивото	 на	 възнаграж-
дението,	 натовареността	
също	 се	 оказва	 решава-
ща,	 хората	 се	 амортизи-
рат.	 Затова	 и	 заболевае-
мостта	при	нас	е	висока,	
заради	 стреса“,	 тревожи	
се	д-р	Савчева.
	 Иначе	 болницата	 е	
снабдена	 с	 достатъчно	
апаратура,	медикаменти	и	
консумативи.	Не	се	изис-
ква	 от	 пациентите	 да	 ку-
пуват	 медикаменти,	 дори	
да	 са	 много	 скъпи.	 За	
болницата	винаги	са	при-
оритет	животът	и	здраве-
то	на	пациентите.	
	 Габровската	 болни-
ца	 изразходва	 най-много	

средства	сред	областните	
лечебни	заведения	за	ме-
дикаменти	 и	 консумативи	
за	 хоспитализираните	 па-
циенти.
	 Д-р	 Савчева	 коменти-
ра	и	зачестилите	оплаква-
ния	на	пациенти,	че	се	ле-
куват	по	клинични	пътеки,	
без	 да	 има	 нужда,	 че	 в	
епикризите	 им	 се	 включ-
ват	 манипулации,	 които	
не	 са	 им	 били	 извърше-
ни,	 като	 така	 се	 източва	
Здравната	каса.	
	 „Медийното	 внимание	
напоследък	 се	 насочва	
към	незначителни	пробле-
ми	и	не	са	характерни	за	
всички	 болници.	 Да,	 има	
пациенти,	 които	 поняко-
га	 сме	 принудени	 да	 ги	
водим	 по	 клинична	 пъте-
ка,	 която	 не	 е	 основното	
заболяване,	 а	 някое	 от	
придружаващите	 ги	 забо-
лявания.	
	 Пациентът	 действител-
но	 има	 нужда	 от	 постъп-
ване	 в	 болница,	 но	 няма	
такава	 клинична	 пътека.	
Примерно,	 възрастен	 чо-
век	 с	 изключително	 теж-
ка	 анемия,	 но	 диагноза	
анемия	не	съществува	по	
клинична	 пътека.	 Но	 не	
можем	да	 го	оставим	из-
вън	болницата,	защото	се	
нуждае	 от	 кръвопрелива-
не.
	 Мисля,	 че	 в	 нашето	
лечебно	 заведение	 няма	
случаи	 на	 пътека,	 отче-
тена,	 а	 оперативна	 ин-
тервенция	 да	 не	 е	 из-
вършена.	 Ако	 някой	 си	
позволи,	 той	 ще	 си	 носи	
пълната	 отговорност.	 Но	
с	 акцентиране	 на	 такива	
единични	 случаи	 правим	
пациентите	 объркани,	 гу-
бят	 доверие	 в	 система-
та,	 което	 не	 е	 полезно	
нито	за	 тях,	 нито	за	нас.	
Наскоро	 млад	 пациент	 с	
инфаркт	отказал	процеду-
ра,	 защото	 не	 вярвал	 на	
лекарите,	 случаят	 не	 е	 в	
нашата	болница.
	 Ядосвам	 се,	 че	 зара-

ди	 нарушения	 на	 някои	
колеги	 страда	имиджа	на	
здравеопазването“,	 казва	
тя.	
	 През	изминалата	годи-
на	броят	на	пациентите	в	
габровската	болница	е	18	
000.	Така	е	почти	всяка	го-
дина.	Няма	отлив	или	 го-
лямо	увеличаване	на	броя	
на	 пациентите.	 Увеличава	
се	 обаче	 броя	 на	 много	
възрастните	 пациенти,	 с	
тежки	заболявания,	които	
имат	 нужда	 от	 по-дълъг	
престой	 в	 лечебно	 заве-
дение	 като	 болници	 за	
хронично	 болни	 и	 хоспи-
си.	Много	от	тях	са	самот-
ни,	няма	кой	да	се	грижи	
за	тях.	
	 Дали	 новата	 частна	
болница,	 която	 ще	 бъде	
открита	 тази	 година	 в	
Габрово,	 ще	 е	 конкурен-
ция	 на	 държавната	 бол-
ница,	 коментира	 още	 д-р	
Савчева:	
	 „Досега	има	три	пода-
дени	 молби	 от	 лекари	 и	
на	 една	 медицинска	 сес-
тра	 да	 напуснат,	 защото	
ще	работят	в	новата	бол-
ница.	Не	се	страхувам	от	
конкуренция,	защото	смя-
там,	че	нашата	болница	е	
с	 много	 по-добър	 потен-
циал,	 предлагаме	 всякак-
во	 лечение.	 Ако	 пациент	
постъпи	с	инфаркт	в	кар-
диологично	 отделение,	 за	
минути	може	да	бъде	пре-
местен	и	лекуван	в	инва-
зивна	 кардиология.	 Знам	
какви	 са	 възможностите	
на	 нашите	 лекари,	 знам	
каква	 е	 квалификацията	
им.	 Едно	 от	 предимства-
та	 на	 нашата	 болница	 е,	
че	 ние	 сме	 напълно	 обо-
рудвани	 с	 най-съвремен-
на	 апаратура,	 подменяме	
периодично	 остарялата.	
Предлагаме	 много	 добри	
условия.	 Една	 болница	 е	
съвкупност	 от	 авторитета	
и	потенциала	на	екипа,	в	
координация	 с	 апарату-
рата	 и	 условията,	 които	
предлага	 на	 пациентите“.																																																																																																																																					

Бîлницата е в ñтаáилнî финанñîвî ñъñтîяние
Д-р Нели Савчева, директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“: 

бяха	 проведени	 през	 из-
миналата	седмица	в	Габро-
во	 и	 Севлиево.	 Те	 бяха	
организирани	 от	 Област-
ния	 информационен	 цен-
тър	 и	 Габровската	 търгов-
ско-промишлена	 палата	 в	
градовете.	 Проявите	 бяха	
посветени	 на	 проект	 „Ва-
учерна	схема	за	предоста-
вяне	 на	 услуги	 за	 инфор-
мационни	и	комуникацион-
ни	технологии	(ИКТ	услуги)	
на	микро,	малки	и	средни	
предприятия	(МСП)“	по	ОП	
„Иновации	 и	 конкурентос-
пособност“	(ОПИК).	
	 Представеният	 проект	
е	 пилотен	 за	 Изпълнител-
ната	 агенция	 за	 насърча-
ване	 на	 малките	 и	 сред-
ните	 предприятия,	 който	
е	насочен	 към	насърчава-
не	 използването	 на	 нови,	
базирани	 на	 ИКТ	 бизнес	
модели	 и	 стимулиране	
дигитализацията	 на	 МСП,	
което	 да	 допринесе	 за	
развитието	на	бизнеса.
	 Ресурсът	 на	 процеду-
рата	 е	 450	 ваучери,	 от	
които	бизнесът	в	страната	
ще	може	да	се	възползва	
от	два	типа	услуги.	За	съз-
даването	на	адаптивен	уеб	
сайт,	 електронен	 магазин	
или	 мобилно	 приложение	
са	 предвидени	 90	 вауче-
ри	 на	 стойност	 5	 000	 лв.	
без	 ДДС.	 360	 ваучери	 ще	
бъдат	предоставени	за	ус-
луги,	свързани	с	дигитален	
маркетинг	 и	 за	 осигуря-
ване	 на	 информационна	
и	 кибер	 сигурност.	 Те	 ще	
бъдат	 на	 стойност	 20	 000	
лв.	без	ДДС.
	 Експертите	 на	 ОИЦ	 в	
Габрово	акцентираха	върху	
условията	 за	 допустимост	
на	 кандидатите	 –	 микро,	
малки	и	средни	предприя-
тия,	включени	в	Национал-
ната	стратегия	за	насърча-
ване	на	МСП	2014-2020.
	 Участниците	 заяви-
ха	 огромен	 интерес	 към	
ваучерите	 за	 ИКТ	 услуги	
и	 очакваната	 процедура	
„Дигитализация	на	МСП“.

Инфîрмациîнни 
ñрещи ñ учаñтиетî 
на малкия и 
ñреäен áизнеñ

216 000 äуши 
са	намерили	работа	благо-
дарение	 на	 посредничест-
вото	 на	 бюрата	 по	 труда	
през	 2019	 г.,	 съобщи	 ми-
нистърът	на	труда	и	соци-
алната	 политика	 Деница	
Сачева.	
	 Тя	 припомни,	 че	 до	
края	 на	 април	 Министер-
ството	на	труда	и	социал-
ната	 политика	ще	предло-
жи	промени	в	Кодекса	на	
труда,	 които	 да	 създадат	
възможности	 за	 повиша-
ване	 на	 заетостта	 и	 по-
добра	 защита	 на	 правата	
на	 работещите.	 „Работим	
и	по	програма	за	привли-
чане	на	висококвалифици-
рани	специалисти,	с	която	
да	 осигурим	 по-добри	 ус-
ловия	 за	 развитието	 на	
икономиката	на	България“,	
каза	министър	Сачева.	
	 „В	 съвременния	 сил-
но	 конкурентен	 пазар	 ще	
спечелят	 онези	 работода-
тели,	 които	 гледат	 на	 хо-
рата	 като	 на	 най-ценния	
си	капитал	и	инвестират	в	
развитието	 на	 знанията	 и	
уменията	на	кадрите“,	каза	
още	 министърът	 на	 труда	
и	социалната	политика.
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
23 ч Св.	 свщмчк	 Климент,	 еп.	Анкирски.	
Св.	мчк	Агатангел.	Св.	Павлин,	еп.	Нолански
24 п Преп.	Ксения	Римлянка.	Блаж.	Ксе-
ния	Петербургска      
25 с *	 Св.	 Григорий	 Богослов,	 архиеп.	
Константинополски	(Тип.	с.	193)
26 н U Неделя 14 след Неделя подир 
Въздвижение   на йерихонския слепец. 
преп. Ксенофонт и семейството му. Св. 
Амон. Гл. 7, утр. ев. 10, ап. 1 Тим. 1:15-17 (с. 
281), лит. ев. Лк 18:35-43
27 п *	 Пренасяне	 мощите	 на	 св.	 Йоан	
Златоуст	(Тип.	с.	196)
28 в Преп.	 Ефрем	 Сириец.	 Св.	 Исаак	
Сириец,	еп.	Ниневийски.	Преп.	Паладий	Пу-
стинник
29 с *	Пренасяне	мощите	на	св.	Игнатий	
Богоносец.	Св.	мчк	Димитрий	Сливенски
30 ч *	 Св.	 Три	 светители	 велики	 архи-
ереи:	 Василий	 Велики,	 Григорий	 Богослов	
и	Йоан	Златоуст.	Св.	 свщмчк	Иполит,	 папа	
Римски.	 Св.	 благоверен	 цар	 Петър	 Българ-
ски.	Преп.	Сергий	Къпински	(Тип.	с.	200)

ЙоанИс ФУндУЛИс

	 Чрез	 този	 доклад	 ще	 се	
опитаме	 да	 дадем	 една	 обоб-
щена	 картина	 на	 зараждане-
то,	 развитието	 и	 промените	 в	
християнския	 празничен	 кален-
дар.	Разбира	се,	акцентът	е	по-
ставен	 върху	 действащия	 днес	
календар	 на	 Православната	
църква.	 Все	 пак	 историческите	
ретроспекции	 са	 неизбежни	 и	
целят	да	осветлят	съвременната	
богослужебна	практика.	Връща-
нето	 в	 историята	 не	 е	 нищо	
повече	 от	 връщане	 към	 тради-

цията.	 Познаването	 на	 истори-
ята	 е	познаване	на	 традицията	
и	 следователно	 дава	 предпос-
тавки	 за	 разбирането	 и	 пра-
вилното	 позициониране	 спрямо	
съвременния	 богослужебен	 и,	
съответно,	 празничен	 календа-
рен	ред	на	Църквата	ни,	 която	
с	 право	 се	 възхвалява	 като	
изконната	традиционна	Църква.
	 Темата	е	изключително	ши-
рока	 и	 сложна.	 Ще	 се	 опита-
ме	 да	 я	 опростим,	 доколко-
то	 е	 възможно,	 пропускайки	
подробностите,	 а	 при	 нужда	
–	 очертавайки	 само	 контурите.	
Ще	 се	 опитаме	 да	 останем	
в	 рамките	 на	 най-основното,	
което	 понякога	 не	 е	 привидно	
най-полезното.	Вярваме,	че	чо-
вешкото	знание	е	нещо	божест-
вено,	 белег	 на	 „образа	 Божи“,	
нещо,	което	отличава	човека	и	
го	разграничава	от	останалото	
безсловесно	 творение.	 Върху	
това	 се	 изграждат	 теорията	 и	
практиката.	Така	ни	се	иска	да	
вярваме,	 че	 този	 доклад	 ще	
придаде	 на	 конгреса	 нужния	
познавателно-исторически	 фун-
дамент,	върху	който	да	се	кре-

пят	теоретичните	и	практичните	
проблеми,	които	се	отнасят	до	
календара	 на	 Църквата	 и	 кои-
то,	 от	 своя	 страна,	 са	 обект	
на	 разискване	 в	 докладите	 на	
другите	участници.

1.	Формиране	на	календара
	 Започваме	с	Бога.
	 „И	рече	Бог:	 да	бъдат	 све-
тила	на	небесната	твърд,	за	да	
осветляват	 земята	 ѝ,	 да	 отде-
лят	ден	от	нощ	и	да	бъдат	зна-
кове	и	за	времена,	и	за	дни,	и	
за	 години“	 (Бит.	 1:14).	 Още	 от	
първите	 редове	 на	 кн.	 Битие	
свещеният	 писател	 формулира	
една	 основна	 истина	 –	 Бог,	
чрез	Словото	Си,	е	творецът	на	
небесните	 тела	 –	 на	 слънцето,	
луната	и	звездите	–	и	определя	
целта	 на	 тяхното	 съществува-
не:	 осветяването	 на	 земята	 и	
измерването	 на	 времето.	 Ще	
рече,	 ролята	 им	 е	 в	 служба	
на	 хората,	 сътворени	 по	 об-
раз	 Божи,	 като	 предоставят	
нужната	 за	 живота	 на	 света	
светлина	и	като	определят	про-
мените	 в	 годишните	 времена,	
дните	 и	 годините	 или	 въобще	

промените	 в	 календара.	Също-
то,	но	с	други	думи,	повтаря	и	
псалмопевецът:	 „Той	 направи	
луната	да	определя	времената,	
слънцето	знае	своя	заник“	(Пс.	
103:19)	 и	 „Славете	 Господа,	 …	
Който	 сътвори	 великите	 свети-
ла…	 слънцето	 –	 да	 управлява	
деня,	…	луната	и	звездите	–	да	
управляват	нощта“ (Пс. 135:7, 8, 9).
	 През	 времето,	 когато	 биб-
лейският	 писател	 е	 живял	 и	
е	 писал	 кн.	 Битие	 вече	 са	 съ-
ществували	 календари,	 т.	 е.	
опити	 на	 хората	 да	 устано-
вят	 границите	 в	 предаването	
на	 времето,	 да	 броят	 и	 отбе-
лязват	 чрез	 общоприети	 зна-
ци	 последователното	 редуване	
на	 времената.	 Тези	 мерки	 не	
са	 ни	 дадени	 от	 божественото	
Откровение.	 С	 други	 думи	 –	
календарът	 не	 е	Божие	 подая-
ние.	Той	единствено	подчертава	
зависимостта	 и	 подчинението	
на	всички	творения	спрямо	во-
лята	 на	 единия	 и	 единствено	
истински	 Бог	 и	 техен	 Творец,	
отричайки	 всяка	 възможност	
за	тяхно	обожествяване.	Това	е	
„Великият“	Бог,	 „Който	едничък	

прави	чудеса“,	а	не	творенията,	
които	 някои	 народи	 смятат	 за	
богове	(Пс.	71:18).
	 Още	 във	 втората	 част	 на	
стиха	от	кн.	Битие	и	в	откъсите	
от	 псалмите,	 които	 споменах-
ме,	 се	 отразяват	 и	 критериите,	
които	 хората	 от	 тази	 прастара	
епоха	са	използвали	за	измер-
ване	 на	 времето.	 В	 началото	
това	 е	 ставало	 емпирически	 и	
постепенно,	 чрез	 наблюдения	
и	пресмятане,	а	и	с	 „научните“	
астрономически	 знания,	 с	 по-
знанията	и	средствата	на	всяка	
една	 епоха,	 като	 някои	 народи	
са	 успели	 наистина	 да	 достиг-
нат	 до	 едни	 по-високи	 равни-
ща.	 Бил	 е	 установен,	 значи,	
един	 цикъл	 на	 астрономически	
и	 физически	 феномени,	 кои-
то	 с	математическа	 точност	 са	
се	 повтаряли	 през	 определени	
периоди.	 Смяната	 на	 деня	 и	
нощта,	 постоянното	 им	 нара-
стване	и	смаляване,	редуването	
на	 годишните	 времена,	 слън-
цестоенията	и	равноденствията.	
Всички	 тези	 феномени	 са	 се	
повтаряли	 с	 точност	 –	 говорим	
за	 умерения	пояс	на	земята,	 в	

който	са	се	развивали	древните	
цивилизации	 –	 в	 разстояние	
от	 365	 дни,	 с	 четири	 основни	
подразделения,	 които	 са	 били	
отбелязвани	от	двете	равноден-
ствия	(пролетно	и	есенно)	и	две	
слънцестоения	 (лятно	 и	 зимно)	
и	четирите	сезона	(пролет,	лято,	
есен,	зима),	всеки	от	тях	с	про-
дължителност	 от	 около	 92	 дни.	
Така	 са	 образувани	 „слънче-
вите	 календари“,	 обикновено	 с	
дванадесет	 месеца	 (30-31	 дни),	
които	 са	 били	 използвани	 в	
множество	 области	 и	 градове	
на	 древния	 свят.	 Понеже	 тро-
пическата	 слънчева	 година	 не	
е	имала	точно	365	дни,	а	малко	
повече,	 създалата	 се	 разлика	
е	 била	 покривана	 по	 различни	
начини	–	обикновено	с	прибавя-
нето	от	време	на	време	на	един	
допълнителен	ден.
	 Съществували	 са	 много	
слънчеви	 календари.	 За	 нас	
интерес	 представлява	 римски-
ят,	 в	 двете	 му	 основни	 фази:	
на	Нума	Помпилий,	който	е	бил	
използван	между	7	в.	и	45	г.	пр.	
Хр.,	и	по-съвършеният,	
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пРоТ. нИКоЛаЙ 
аФанасИЕв

	 Ако	 все	 още	 същест-
вува	 въпрос,	 който	 дейст-
вително	 вълнува	 съвре-
менния	 човек,	 това	 е	 со-
циалният	 въпрос.	 Не	 че	
останалите	 въпроси	 –	 ре-
лигиозните,	моралните,	на-
учните	–	не	го	интересуват,	
но	 всички	 те	 минават	 по-
край	 него,	 без	 да	 го	 до-
коснат	в	дълбочина.	Те	са	
само	 своеобразен	 спорт	
или	 хигиена	 на	 ума.	 До-
като	 социалният	 въпрос	 е	
въпрос	 на	живот,	 засягащ	

цялото	 съществуване	 на	
съвременния	 човек.	 Като	
че	 ли	 от	 решаването	 му	
зависи	 не	 само	 съдбата	
на	 съвременния	 човек,	 но	
и	 съдбата	 на	 редица	 пре-
дишни	 поколения,	 съдба-
та	 на	 цялата	 съвременна	
култура.	 Всеки	 народ	 по	
свой	начин	се	интересува	
от	 различни	 въпроси,	 но	
няма	нито	 един	народ,	 за	
който	 социалният	 въпрос	
да	 не	 заема	 съвсем	 осо-
бено,	 изключително	 мяс-
то.	 Неслучайно	 безумният	
експеримент,	 който	 без-
умни	 хора	 извършват	 в	
Русия,	 така	остро	вълнува	
и	 обсебва	 вниманието	 на	
съвременния	човек.	Това	е	
най-радикалният,	 най-сме-
лият	опит	за	решаване	на	
социалния	въпрос,	опит	за	
окончателно	 устройване	
на	 човешкия	 живот.	 За-
ради	 този	 опит	 някои	 си	
мислят,	че	на	болшевиките	
може	 да	 им	 се	 прости	
много	от	стореното.
	 Наивно	 е	 да	 се	 пред-
полага,	 че	 те	 не	 знаят	

за	 всички	 ужаси	 на	 бол-
шевизма	 –	 те	 просто	 ги	
пренебрегват	 като	 косве-
ни	 жертви	 по	 време	 на	
война,	 като	 неизбежни	
грешки	 при	 преследване	
на	 велика	 цел.	 Ето	 защо	
социалният	въпрос	в	наши	
дни	най-малко	от	всичко	е	
въпрос	за	социалните	бед-
ствия.	 Разбира	 се,	 когато	
социалното	 зло	 достига	
някакъв	 предел,	 то	 става	
непоносимо.	 Социалното	
зло	 и	 социалната	 неспра-
ведливост	са	неизбежни	и	
вечни	спътници	на	човеш-
ката	 история,	 но	 никога	
досега	те	не	са	достигали	
–	 в	 някои	 части	 на	 света	
–	 такива	 размери.	 Никога	
досега	 всекидневно	 не	 са	
умирали	 от	 глад	 десетки	
и	 стотици	 хора,	 редом	 с	
неизброими	запаси	от	вся-
какво	богатство.
	 Ала	 работата	 не	 е	
само	 в	 това.	 Кой	 в	 го-
лемите	 градове	 е	 виждал	
умиращи	 от	 глад	 хора?	 А	
вестникарските	съобщения	
за	 това,	прочетени	набър-

зо	 между	 всевъзможни	
сведения	 за	 кинозвезди,	
едва	 ли	 са	 способни	 да	
развълнуват	 сърцата	 и	
умовете.	Ако	претеглим	ко-
личеството	 социално	 зло,	
то	 нашата	 епоха	 едва	 ли	
би	 се	 оказала	 чак	 тол-
кова	 изключителна.	 При	
това,	ако	предположим,	че	
това	 зло	 е	 намалено	 или	
сведено	 до	 минимум,	 то	
социалният	 въпрос	 въпре-
ки	 това	 би	 стоял	 толкова	
остро,	колкото	и	сега.	Со-
циалната	революция	в	Ру-
сия	 я	 извършиха	 не	 тези,	
които	 умираха	 от	 глад,	
просто	 защото	 такива	 ня-
маше	много	в	Русия.	Най-
горещите	 поддръжници	 на	
крайните	 социални	 учения	
са	 хора	не	напълно	соци-
ално	 обезправени.	Трябва	
да	 сме	 справедливи	 и	 да	
признаем,	 че	 работниче-
ската	 класа	 в	 наши	 дни	
не	 стои	 на	 дъното	 на	 со-
циалната	 стълбица.	 Поло-
жението	 ѝ	 е	 значително	
по-добро	 в	 сравнение	 с	
предишната	 епоха	 и	 не	

е	 по-зле	 от	 положението	
на	 така	 наречената	 дреб-
на	 буржоазия.	 При	 това	
именно	 работническата	
класа	 навсякъде	 се	 явява	
най-взривоопасният	 мате-
риал	 за	 социалната	 рево-
люция.
	 От	 друга	 страна,	 нито	
една	 социална	 революция	
не	 би	 успяла,	 ако	 не	 по-
лучаваше	 поддръжка	 от	
други	 класи,	 много	 по-до-
бре	обезпечени,	и	дори	от	
много	едри	представители	
на	 буржоазията	 и	 капи-
тализма.	 Въпреки	 всички	
кризи	 капитализмът	 не	 е	
толкова	 слаб,	 колкото	 е	
прието	 да	 се	 мисли.	 Той	
винаги	би	могъл	да	си	купи	
преторианска	 гвардия	 за	
своя	 защита.	 Работата	 е	
там,	 че	 той	 никога	 няма	
да	 постъпи	 така.	 Както	 в	
близкото	минало,	така	и	в	
настоящия	момент	социал-
ната	революция	е	възмож-
на	 само	 при	 поддръжката	
на	представители	на	капи-
талистическия	строй.
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БъЛГаРсКа паТРИаРшИя

	 Българският	 патри-
арх	 Неофит	 прие	 на	 22	
януари	 представители	 на	
„Сдружение	 на	 Фамилния	
бизнес	 в	България“	 -	 Вик-
тор	 Гугушев,	президент	на	
Next	Generation,	 младежка	
структура	 към	 „Сдруже-
ние	на	Фамилния	бизнес	в	
България“,	и	адвокат	Антон	
Радев.	 Двамата	 предста-
виха	 на	 патриарх	 Неофит	
сдружението	 и	 организа-
цията	си,	 както	и	с	какво	
тя	 се	 занимава.	 Конкрет-
ният	 повод	 за	 приема	 бе	
предстоящата	 Световна	
среща	 на	 „Сдружение	 на	
Фамилния	Бизнес“	-	След-
ващо	поколение,	която	ще	

бъде	 домакинствана	 през	
настоящата	година	от	Бъл-
гария.
	 Те	 поискаха	 благосло-
вението	 на	 Българската	
православна	 църква	 и	 на	
нейния	предстоятел	за	ме-
роприятието,	 както	 и	 от-
правиха	покана	за	участие	
в	 този	 младежки	 форум,	
на	 който	 ще	 присъстват	
изтъкнати	 лица	 и	 органи-
зации	 от	 световния	 и	 ев-
ропейски	бизнес.	По	думи-
те	 им,	 събитието	 предос-
тавя	уникална	възможност	
за	 България,	 защото	 на	
него	 ще	 бъдат	 запознати	
бъдещи	лидери	на	светов-
ния	бизнес	с	родината	ни.
	 Патриарх	 Неофит	 по-
жела	 успех	 на	 междуна-

родното	мероприятие,	като	
увери,	че	Българската	пра-
вославна	 църква	 винаги	 е	
гледала	 на	 подобни	 мла-
дежки	 инициативи	 като	 на	
нещо	полезно	за	развитие-
то	на	младото	поколение.
	 На	 срещата	 взеха	
участие	 Негово	 Високоп-
реосвещенство	Западно-	и	
Средноевропейски	 митро-
полит	Антоний,	Техни	Пре-
освещенства	 Мелнишки	
еп.	 Герасим,	 гл.	 секретар	
на	Св.	Синод	и	Белоград-
чишки	 еп.	 Поликарп,	 ви-
карий	 на	 Софийския	 мит-
рополит,	 както	 и	 архим.	
Василий,	 протосингел	 на	
Софийска	св.	митрополия.
Текст и снимки: 
Ангел Карадаков

Бълãарñкият патриарх Неîфит прие 
преäñтавители на „Сäружение на 
Фамилния áизнеñ в Бълãария”
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	 Ако	социалният	проблем	не	
зависи	 изцяло	 от	 степента	 на	
социалното	 зло,	 необходимо	
е	 да	 потърсим	 друг	 източник	
на	 неговата	 власт	 над	 съвре-
менното	човечество.	От	епоха-
та	 на	 хуманизма	 в	 човека	 се	
пробужда	 страстно	 желание	
да	осъществява	създадения	от	
него	 самия	 идеал	 на	 общест-
вен	живот.	Това	е	религиозната	
жажда	 на	 новата	 религия	 на	
човечеството	 –	 хуманизма.	 С	
нарастването	 на	 значението	
на	личността,	 с	 усилването	на	
вярата	на	човека	в	самия	себе	
си,	 с	 развитието	 на	 техниката	
и	 по-голямата	 власт	 на	 чове-
ка	 над	 природата	 тази	жажда	
само	се	усилва.
	 В	 наши	 дни	 напрегнатите	
социални	очаквания	достигнаха	
крайни	 предели.	 Удари	 страш-
ният	12-и	час,	когато	идеалите,	
поддържани	в	 човека	от	 веко-
ве,	 поискаха	 своето	 осъщест-
вяване.	 Съвременният	 човек	
почувства,	 че	 повече	 не	може	
така	 да	 живее.	 Страшното	
предчувствие	 за	 надигаща	 се	
социална	 катастрофа	 обхвана	
всички.	Трябва	наистина	да	си	
глух,	 за	 да	 не	 чуеш	 тътена	
и	 страшните	 подземни	 удари.	
Трябва	 да	 си	 сляп,	 за	 да	 не	
виждаш	какво	се	случва	върху	
една	шеста	от	земното	кълбо	–	
в	Русия.
	 Може	ли	православието	да	
остава	 равнодушно	 към	 соци-
алния	 въпрос?	 Ако	 не	 може,	
какво	трябва	да	е	отношението	
му	не	само	към	социалния	въ-
прос,	но	и	към	всичко	случва-
що	се	сега	в	света,	към	всички	
тези	 опити	 и	 търсения	 на	 съ-
временния	 човек	 да	 осъщест-
ви	 своя	 идеал	 за	 социална	
справедливост?	 Изглежда,	 че	
относно	първия	въпрос	в	наши	
дни	 няма	 никакви	 съмнения.	
В	 страшния	 час	 на	 човешката	
история	 Църквата	 е	 призвана	
да	каже	своята	дума.	Църквата	
не	 може	 да	 изостави	 своите	
чеда	 в	 борбата	 им	 за	 правда	
в	„царството	на	този	свят“.	Но	
каква	е	тази	дума?
	 Има	 едно	 много	 разпрос-
транено,	струва	ми	се,	истори-
ческо	 недоразумение.	 Истори-
ческата	 Църква	 е	 обвинявана,	
че	игнорира	социалните	въпро-
си,	 че	 твърде	 малко	 се	 зани-
мава	със	земните	дела,	а	чрез	
монашеско-аскетичното	 си	 на-
правление	 направо	 отрича	 це-
лия	земен	живот.	Тя	сякаш	каз-

вала:	„Колкото	по-лошо,	толко-
ва	 по-добре	 за	 спасението	 на	
човешката	 душа“.	 Най-многото,	
което	е	правила	Църквата,	е	да	
се	 занимава	 с	 благотворител-
ност.	Църквата	не	намирала	за	
необходимо	 или	 нямала	 сме-
лостта	 да	 надигне	 глас	 срещу	
социалното	 зло	 и	 социалната	
несправедливост.	 С	 тези	 об-
винения	 е	 свързано	 и	 друго,	
по-дълбоко,	 основно	 твърде-
ние,	 че	 християнството	 не	 е	
развило	учение	за	обществото.	
След	 Откровението	 за	 Бога	
и	 за	 човека	 не	 последвало	
учение	 за	 обществото.	 В	 тази	
връзка	доста	често	се	появява	
учението	за	Третия	завет,	който	
трябва	да	разкрие	учението	за	
обществото.	 В	 една	 или	 дру-
га	 степен,	 ясно	 или	 прикрито,	
учението	за	Третия	завет	често	
е	 предпоставка	 за	 християн-
ските	 решения	 на	 социалния	
въпрос.	 Причината	 за	 това	 е	
убеждението,	че	при	наличното	
догматично	учение	на	Църквата	
тя	 не	 е	 в	 състояние	 да	 реши	
социалния	въпрос,	да	отговори	
на	 насъщните	 потребности	 на	
съвременното	човечество.
	 При	 това,	 ако	 изобщо	 мо-
жем	 да	 говорим	 за	 грешки	
на	 историческата	 Църква,	 то	
една	 от	 основните	 й	 грешки	
е	 именно	 в	 нейното	 твърде	
тясно	 обвързване	 със	 същест-
вуващите	 форми	 на	 социален	
живот.	 Църквата	 не	 само	 не	
оставала	равнодушна	към	тези	
форми,	но	дори	ги	освещавала,	
по-точно	 една	 от	 тях,	 и	 дори	
почти	 я	 догматизирала.	 Всяка	
политическа	форма	е	свързана	
с	определено	социално	учение.	
Когато	 Църквата	 изработила	
учение	 за	 свещената	 власт,	 с	
този	факт	била	приета,	ако	не	
една	форма	 на	 социалния	жи-
вот,	то	във	всеки	случай	такава	
форма,	 която	 произлизала	 и	
била	установена	от	тази	власт.	
Църквата,	 разбира	 се,	 не	 мо-
жела	да	не	вижда	недостатъци-
те	и	неправдата,	но	тя	ги	при-
писвала	 не	 на	 самата	 форма,	
а	на	грешките	на	хората,	които	
я	 осъществявали.	 Църквата	 си	
запазила	 правото	 да	 изобли-
чава	 тези	 хора,	 както	 и	 –	 на-
истина	много	 рядко	 –	 смятала	
за	 свое	 право	 да	 изобличава	

дори	носителите	на	свещената	
власт	 –	 византийските	 импе-
ратори.	 Когато	 през	 XIV	 век	
Константинополският	 патриарх	
поучавал	 все	 още	 неопитните	
московски	князе,	 че	 „не	може	
християнин	 да	 има	 църква,	 а	
да	няма	цар“	 –	наистина,	 спо-
ред	 този	 патриарх	 става	 дума	
за	 византийски	 цар,	 но	 това	
е	било	само	въпрос	на	време,	
–	 с	 това	 изказване	 задълго	
било	 отровено	 православно-
то	 съзнание.	 Висшата	 руска	
йерархия	 не	 запазила	 дори	
минималното	 си	 право	 да	 из-
обличава	носителите	на	власт,	
а	 предварително	 оправдавала	
всичко,	 произлизащо	 от	 тази	
власт,	 и	 всички	 врагове	 на	
властта	били	обявявани	за	вра-
гове	на	Църквата.
	 Прекратяването	 на	 съ-
юза	 на	Църквата	 с	 държавата	
трябвало	 да	 се	 превърне	 и	 в	
откъсванетой	 от	 определена	
социална	 форма.	 Означава	 ли	
това,	 че	 Църквата	 е	 длъжна	
отново	да	встъпи	в	нов	съюз	с	
новата	 власт,	 да	 приеме	 и	 да	
освети	новата	форма	на	социа-
лен	живот,	 или,	 оставайки	без	
съюз	 със	 старата	 власт,	 която	
на	 практика	 не	 съществува,	
да	 продължава	 да	 утвърждава	
стария	 социален	 ред,	 форми-
ран	от	тази	власт?	Този	въпрос	
може	да	бъде	поставен	в	още	
по-обща	форма:	 трябва	 ли	 из-
общо	Църквата	 да	 се	 свързва	
с	 каквато	 и	 да	 било	 социал-
на	форма	 и	 социално	 учение?	
Струва	ми	 се,	 че	 това	 е	 една	
от	 съблазните	 на	 съвременна-
та	 православна	 мисъл,	 която	
се	 проявява	 в	 малко	 по-друга	
форма:	 Църквата	 трябва	 да	
изработи	свой	социален	идеал	
и	 свое	 социално	 учение,	 кое-
то	 да	 осъществява.	Така	 ли	 е,	
или	 по-точно	 в	 каква	 степен	
това	 изискване,	 предявявано	
към	Църквата,	е	правилно?	Ако	
възприемем	 това	 изискване	
напълно	 буквално,	 ще	 стигнем	
до	 другото	 недоразумение,	 че	
Църквата	 изобщо	 не	 е	 имала	
никакво	свое	социално	учение	
и	 се	 нуждае	 от	 ново	 открове-
ние	 за	 обществото.	 Ако	 хрис-
тиянството	след	 IV	век	приема	
социалния	 строй	 на	 Римската	
империя,	 а	 в	 руското	 право-

славие	–	на	руската	монархия,	
с	 това	сякаш	се	потвърждава,	
че	то	действително	не	е	имало	
свое	учение.
	 Само	 че	 историческата	
Църква	 започва	 своето	 съ-
ществуване	 не	 от	 IV	 век.	 Аз	
не	 искам	 да	 призовавам	 към	
„забранените“	за	православие-
то	първи	три	века	от	живота	на	
Християнската	 църква.	 Но	 ако	
изобщо	 се	 прави	 историческа	
справка,	 защо	 да	 не	 се	 про-
вери	 как	 е	 било	 по	 времето,	
когато	Църквата	не	само	не	е	
влизала	 в	 съюз	 с	 държавата,	
но	е	водила	с	нея	тежка	и	упо-
рита	борба.	Било	ли	е	възмож-
но	Църквата	в	продължение	на	
три	 века,	 макар	 и	 откъсната	
от	 държавата,	 да	 съществува	
съвсем	 без	 социално	 учение?	
Отговорът	 се	 налага	 от	 само	
себе	си.	Християнството	никога	
не	е	било	и	няма	да	бъде	ре-
лигия	на	отделни	 хора,	 частно	
дело	 на	 един	 човек.	 Ако	 се	
обърнем	 към	 литературата	 на	
това	 време,	 най-вече	 канонич-
ната	–	така	наречената	псевдо-
апостолска	писменост	–	то	ще	
открием	 едно	 формирано	 уче-
ние	 за	 християнските	 общини,	
живеещи	отделно	от	целия	гръ-
ко-римски	езически	свят.	Църк-
вата	 създава	 своя	 собствена	
среда,	 създава	 действително	
нови	хора,	създава	съвършено	
особени	 условия	 за	 живот	 –	
социален,	икономически,	мора-
лен.
	 Ако	 на	 това	 възразят,	 че	
тези	общини	са	били	църковни	
общности	 и	 следователно	 уче-
нието	 за	 тяхното	 устройство	
и	 организация	 е	 било	 учение	
за	 Църквата	 в	 неговата	 кано-
нична	 област,	 а	 не	 учение	 за	
човешкото	общество	изобщо,	в	
това	възражение	се	съдържа	и	
отговор	на	въпроса	за	социал-
ното	 учение	 на	 християнство-
то	 в	 първия	 и	 последващите	
векове.	 Именно	 учението	 за	
Църквата	 е	 и	 социалното	 уче-
ние	 на	 Църквата.	 Църквата	 е	
богочовешки,	 а	 следователно	
и	 обществен	 организъм.	 Един-
ственото	 учение	 за	 общество-
то,	 което	 може	 и	 трябва	 да	
има	 християнството,	 е	 учение-
то	за	Църквата.	Християнският	
социален	 идеал	 е	 идеал	 цър-

ковен.	 С	 това	 е	 живяло	 хрис-
тиянството	 през	 първите	 три	
века,	без	да	има	потребност	да	
заимства	 съществуващите	 по	
онова	 време	 социални	 форми	
на	 римската	 държава	 или	 пък	
някакви	 социални	 идеали	 на	
времето,	 например	 Държавата	
на	 Платон.	 Християнството	 е	
правило	 това,	 което	 е	 било	
забравено	 впоследствие	 и	 е	
забравено	 до	 наши	 дни:	 съз-
давало	е	свой	социален	живот	
въз	 основа	 на	 своя	 идеал	 и	
го	 е	 създавало	 не	 извън	 себе	
си,	 а	 вътре	 в	 себе	 си.	 Вътре	
в	 стария,	 но	 все	 още	 пълен	
с	 живот,	 блясък	 и	 слава	 гръ-
ко-римски	 свят	 възниква	 един	
друг	 свят,	 толкова	 странен	 и	
толкова	 чужд	 на	 предишния.	
Борбата	 на	 християнството	 с	
Pax	 Romana	 не	 е	 била	 само	
противоборство	 на	 две	 култу-
ри	–	античната	и	новата,	която	
e	 носело	 християнството,	 а	 е	
била	 противоборство	 на	 два	
свята	–	природно-емпиричния	и	
благодатния,	на	Църквата	и	на	
света.
	 От	IV	век	насетне	вече	поч-
ти	 са	 забравени	 най-трагични-
те	 думи,	 произнасяни	 някога	
на	 света	 и	 които	 болезнено	
ясно	 проумява	 християнството	
от	първите	векове:	„Не	мисле-
те,	 че	 дойдох	 да	 донеса	 мир	
на	 земята;	 не	 мир	 дойдох	 да	
донеса,	 а	 меч;	 защото	 дойдох	
да	 разлъча	 човек	 от	 баща	му,	
и	дъщеря	от	майка	й,	и	снаха	
от	 свекърва	 й“	 (Мат.	 10:34-35).	
Човек	не	би	могъл	дълго	да	по-
несе	този	пределен,	стигащ	до	
ужас	 трагизъм,	 когато	 живият	
човешки	 организъм	 бива	 раз-
сичан	 от	меч,	 отсичащ	 всичко	
най-скъпо,	 най-любимо	 –	 се-
мейството,	обществото,	държа-
вата.	 „Тогава	 двама	 ще	 бъдат	
на	нива:	единия	взимат,	другия	
оставят;	 две	жени,	 мелещи	 на	
мелница:	едната	взимат,	а	дру-
гата	 оставят“	 (Мат.	 24:40-41).	
Във	 Византия	 на	 тези	 думи	
отговорили,	 че	 държавата	 е	
Църквата,	 а	 на	 Запад	 –	 че	
Църквата	 е	 държавата.	 Но	 и	
там,	и	тук	са	стигнали	до	едно	
–	 смесването	 на	 държавата	 с	
Църквата,	 на	 емпиричния	 при-
роден	 ред	 с	 благодатта.	 Най-
страшното	е,	че	това	смесване	

е	било	смесване	на	истината	с	
лъжата.	Действително
Не беше туй небесен жител
божествения й хранител:
венец от бляскави лучи
върху глава му не личи.
Не беше туй Духа ужасен,
порочний мъченик проклет –
той беше същ кат вечер ясен:
ни ден, ни нощ, 
ни мрак, ни свет!…
	 Чак	 досега	 християнското	
съзнание	 е	 в	 плен	 на	 това	
смесване,	до	наши	дни	то	пре-
бивава	в	него.
	 Живеем	 във	 времето,	 ко-
гато	тази	съблазън	започва	да	
изчезва.	Но	 колко	странно,	 тя	
изчезва	 не	 по	 наша	 воля,	 не	
по	 волята	 на	 християните,	 а	
по	 желание	 на	 враговете	 на	
християнството	 или	 на	 хора,	
равнодушни	 към	 него.	Ако	 по-
рано	 светът	 се	 е	 обявявал	 за	
християнски,	 сега	 той	 открито	
декларира	 своята	 непричаст-
ност	 към	 християнството	 или	
дори	 враждебността	 си	 към	
него.	Ако	преди	е	било	възмож-
но	 да	 смесваш	 Византийската	
империя	или	руската	монархия	
с	Църквата,	сега	едва	ли	някой	
ще	 я	 смесва	 със	СССР.	Отно-
во,	 както	 и	 в	 първите	 векове,	
мечът	на	Христос	разсече	све-
та	на	две.
	 Въпреки	че	ни	отнеха	 тази	
явна	 съблазън,	 остана	 една	
друга,	прикрита	и	поради	това	
по-опасна.	В	своите	най-дълбо-
ки	основания	емпиричното	би-
тие	бива	смесвано	с	благодат-
ното	 битие.	 Върху	 емпиричния	
обществен	организъм	пренасят	
предикатите	 на	 благодатния	
организъм.	 В	 това	 отношение	
особено	показателна	е	книгата	
на	 Семьон	 Франк	 „Духовните	
основи	на	обществото“.	Въпре-
ки	че	Франк	няколко	пъти	спо-
менава	 за	 първородния	 грях	
и	 неговите	 последствия,	 той	
сякаш	 постоянно	 забравя	 за	
това	при	изграждането	на	уче-
нието	 си	 за	 обществото.	 В	
резултат	 от	 това	 е	 неясно	 за	
какви	духовни	основи	и	на	кое	
общество	говори	Франк:	обще-
ството	 от	 хора,	 пребиваващи	
под	 властта	 на	 първородния	
грях,	 или	 на	 вече	освободили-
те	 се	 от	 него.	 Тази	 неяснота	
позволява	 на	 Франк	 да	 при-
лага	 християнското	 учение	 за	
благодатния	организъм	към	ем-
пиричните	 обществени	 съюзи,	
започвайки	от	държавата.	

Продължава в четвъртък

Продължава от  стр. 3
„Юлиански“,	който	е	бил	наречен	така	
в	 чест	 на	 Юлий	 Цезар,	 император	
на	Рим,	и	е	бил	дело	на	 гръцкия	ас-
троном	от	Александрия	Созиген.	Този	
календар	е	въведен	в	44	г.	пр.	Хр.,	бил	
е	в	употреба	по	времето	на	Христос	и	
по	същество	е	в	употреба	и	до	днес.	
Така	нареченият	„Григориански“	кален-
дар,	 който	 е	 наречен	 така	 в	 чест	 на	
Римския	 папа	 Григорий	 XIII	 и	 е	 дело	
на	 калабрийския	 астроном	 Лилий,	 е	
въведен	 през	 1582	 г.	 в	 Италия,	 през	
1700	 в	 Германия,	 през	 1752	 в	Англия	
и	 от	 10	 март	 1924	 г.	 в	 една	 част	 от	
православните	 страни	 (Константино-
полска	 патриаршия,	 Гърция,	 Кипър	 и	
т.	н.).[1]	Този	календар	не	е	„нов“	–	в	
противовес	 на	 „стария“	 Юлиански,	 а	
само	поправка	и	покриване	на	посте-
пенно	създалата	се	разлика	(от	10-13	
дни)	от	няколкото	минути,	които	са	ос-
танали	извън	измерването	на	времето	
въз	 основа	 на	 пресмятането	 според	
Юлианския	 календар.	 Това	 е	 нещо	
сходно	на	нагласянето	на	грешния	час	
към	 точния,	 когато	 часовниците	 ни	
„изостават“.
	 Няма	да	се	впускаме	в	повече	ас-
трономически	 подробности.	 На	 прак-
тика	 нас	 ни	 интересува	 единствено	
моментът,	 в	 който	 годината	 започва	
–	денят	на	новата	година	–	който	не	е	
бил	винаги	и	навсякъде	един	и	същ.	В	
календара	на	Нума	първи	март	е	бил	
смятан	 за	 начало	 на	 новата	 година.	
От	там	са	останали	и	имената	на	ня-
кои	 месеци,	 като	 септември	 (от	 лат.	
septum,	седми	месец),	октомври	(octo,	
осми	месец),	ноември	(novem,	девети	
месец)	 и	 декември	 (decem,	 десети	
месец).	Според	Юлианския	 календар,	
до	312	 г.	 сл.	Хр.	за	първи	ден	на	 го-
дината	 е	 смятан	 24	 септември,	 денят	
на	 есенното	 равноденствие,	 който	 от	
тази	 година	 нататък	 е	 преместен	 на	
23	септември,	рожденият	ден	на	Окта-
виан	Август.	От	462	г.	сл.	Хр.	първият	

ден	на	годината	е	преместен	на	1	сеп-
тември,	 тъй	 че	 началото	 на	 годината	
да	 съвпадне	 с	 началото	 на	 месеца	
(индикта).	По-късно	е	преместен	на	1	
януари	 –	 отново	 в	 началото	 на	 един	
от	 месеците	 –	 с	 идеята,	 че	 годината	
започва	 със	 зимното	 слънцестоене	
или	с	раждането	на	Христос.
	 Както	 вече	 казахме,	 според	 раз-
личните	 календари	 и	 в	 различните	
епохи	 са	 съществували	 различни	 оп-
ределения	 за	 първи	 ден	 на	 годината	
–	 не	 само	 тези,	 които	 споменахме,	
но	 причината	 да	 имаме	 нужда	 от	
този	 първи	 ден	 е	 очевидна.	 В	 един	
цикъл	 като	 годишния	 не	 съществува	
точка	 за	 начало	 и	 край.	 Опреде-
лянето	 им	 е	 било	 условно,	 според	
предпочитанията	 и	 значението,	 което	
е	било	отдавано	на	определени	явле-
ния:	 слънцестоенето	 и	 кое	 от	 двете,	
равноденствието	и	кое	от	двете,	сезо-
нът	и	кой	от	четирите,	или	по-късно	в	
християнския	свят:	празникът	и	кой	от	
всичките	(главно	Рождество	Христово,	
Пасха	и	Благовещение).	Някои	от	тези	
решения	са	оставили	своя	отпечатък	в	
християнския	календар.
	 Заедно	със	слънчевите	календари	
са	 съществували	 и	 „лунните“.	 Месе-
ците	в	тях	са	имали	точно	по	28	дни	
–	четири	седмици	–	според	фазите	на	
луната,	които	пък,	за	да	се	синхрони-
зират	със	слънчевата	година,	са	има-
ли	по	13	месеца.	Такъв	е	бил	юдейски-
ят	 календар,	 където	 първият	месец	 е	
бил	Нисан	(първият	лунен	месец	през	
пролетта),	 а	 по-късно	 месец	 Тишри	
(първият	лунен	месец	на	есента).
	 Не	са	липсвали	и	смесени	кален-
дари,	„лунно-слънчеви“.
	 Излишно	 е	 да	 казваме,	 че	 освен	
римския	и	юдейския	календар,	поради	
липса	 на	 комуникации	 и	 съществува-
нето	на	множество	народи,	държави	и	
градове-държави,	в	употреба	е	имало	
множество	 календари.	 Ще	 споменем	
ориентировъчно	 най-познатите:	 еги-

петски,	 вавилонски,	 атически,	 кален-
дарите	на	Кипър,	Венеция,	Ефес,	Крит,	
Илиопол	Сирийски	и	т.	н.
	 От	всички	тези	за	нашата	тема	ин-
терес	представляват	единствено	двата	
основни	 календара,	 които	 са	 използ-
вани	 по	 време	 на	 появата,	 устано-
вяването	 и	 развитието	 на	 християн-
ството	и	на	празничния	му	календар:	
лунния	юдейски,	 понеже	 корените	 на	
християнството	и	християнската	почит	
се	намират	в	еврейска	среда,	и	слън-
чевия	римски,	който	поради	Римската	
империя	 е	 успял	 да	 се	 наложи	 като	
официален	 календар	 за	 страните	 по	
Средиземноморието,	където	християн-
ството	се	е	предавало	и	е	 узрявало.	
Всъщност	 днес	 ние	 живеем	 нашата	
вяра	 и	 по-специално	 чрез	 нашия	 ка-
лендар	 следваме	 историческата	 сим-
биоза	или,	ако	предпочитате,	полуне-
зависимото	 паралелно	 съществуване	
на	тези	два	календара,	който	факт	се	
доказва	 лесно,	 ако	 с	 внимание	 ана-
лизираме	 съществуващата	 от	 векове	
до	 днес	 празнична	 схема.	Трябва	 да	
отбележим,	 че	 разлики	 съществуват	
не	само	в	календара	и	в	определяне-
то	на	новата	година,	но	и	в	начина,	по	
който	се	е	смятало	началото	на	след-
ващия	ден,	т.	е.	дали	начало	на	новия	
ден	е	залезът	на	слънцето	–	нощ,	ден	
–	нощедневие	(по	еврейското	възпри-
ятие)	или	изгревът	на	слънцето	–	ден,	
нощ	 –	 денонощие	 (според	 гръцко-
римското	 възприятие).	 Например,	 в	
богослуженията	 следваме	 еврейския	
порядък,	а	в	поста	–	гръцко-римския.

2. Раждането на празничния кален-
дар
	 Хората	 по	 природа	 обичат	 праз-
ниците.	 „Живот	 без	 празник	 е	 като	
дълъг	път	без	странноприемница“,	как-
то	 казва	 старата	 поговорка.	 Поводи	
за	 празник,	 отдих	 от	 работа	 и	 заба-
вление	 е	 давал	 самият	 календар	 в	
началните	 и	 основните	 му	 моменти:	

начало	 на	 годината,	 на	 месеца,	 рав-
ноденствия,	 слънцестоения.	 Понеже	
тези	 дни	 са	 се	 повтаряли	 всяка	 го-
дина	 с	 математическа	 точност,	 смя-
ната	 и	 редуването	 на	 тези	 моменти	
и	 периоди	 създава	 впечатление	 за	
цялост	 на	 времето	 от	 една	 година,	
което	се	превръща	в	образ	на	целия	
живот	на	света,	самостоятелна	брънка	
от	 една	 дълга	 верига.	 В	 натуралис-
тичните	 идолопоклоннически	 религии	
тези	моменти	са	обвити	с	религиозен	
оттенък.	С	тях	са	били	свързани	раж-
данията,	 смъртта	 и	 преражданията	
на	измислените	богове.	С	появата	на	
християнството	най-важните	празници	
са	свързани	със	слънцето	–	с	център	
зимното	слънцестоене,	или	раждането	
на	 непобедимото	 слънце	 (25	 декем-
ври).	 Паралелно	 с	 това,	 различни	
исторически	 събития,	 раждането	 или	
смъртта	 на	 известни	 личности	 или	
на	 герои,	победи	над	врагове,	създа-
ването	на	градове	и	пр.,	които	са	се	
случили	в	определен	ден	от	някоя	го-
дина,	по	същия	начин	са	се	повтаряли	
всяка	година	и	са	били	празнувани	на	
същия	ден	и	през	следващите	години.	
Юдаизмът,	от	друга	страна,	е	имал	ця-
лостна	система	от	празници,	за	които	
по-подробно	 ще	 говорим	 във	 връзка	
със	съответните	им	християнски	праз-
ници.
	 Това	 е	 общ	 феномен,	 световен	 и	
общочовешки,	 природен,	 религиозен,	
политически,	или	смес	от	всичко	това	
–	все	пак	човешкият	живот	няма	хер-
метизирани	 отделения,	 както	 наивно	
понякога	 смятаме.	Така	 са	 се	 появи-
ли	 всякакви	 по	 вид	 и	 по	 произход	
празнични	календари:	гръцки,	римски,	
юдейски,	 египетски,	 по-късно	мюсюл-
мански	и	т.	н.	От	всички	тях	интерес	
за	 нас	 представлява	 най-вече	 юдей-
ският	празничен	календар,	но	също	и	
гръцко-римският	–	поради	същите	при-
чини,	 които	 споменахме	 в	 предната	
точка.

3. Формиране на християнския праз-
ничен календар
	 Християнството	 е	 без	 съмнение	
религия	 „на	 Откровението“.	 Това	 от-
кровение	 обаче	 не	 се	 отнася	 до	 та-
кава	 степен	 за	 празниците	 и	 още	
по-малко	 до	 календара.	 Тези	 неща	
или	са	съществували	още	преди	хрис-
тиянството,	 като	 календарите,	 или	
са	 се	 формирали	 чрез	 трудовете	 на	
Църквата,	 с	 хода	 на	 вековете,	 въз	
основа	или	чрез	предпоставки,	пред-
шестващи	 самото	 християнство,	 или	
чрез	 нови	 такива.	 В	 Новия	 Завет,	
където	 Светият	 Дух	 чрез	 свещените	
писатели	 истинно	 е	 записал	 благата	
вест	 за	нашето	спасение,	 не	е	 запи-
сано	нито	как	да	измерваме	времето	
в	 света,	 нито	 е	 съставен	 празничен	
календар.	 Напротив,	 можем	 да	 раз-
граничим	едно	недоверие	спрямо	тези	
светски	модели,	дори	и	спрямо	тези,	
които	са	били	облечени	в	свещената	
обвивка	 на	 религията	 на	 закона.	 Св.	
ап	 Павел,	 например,	 се	 изказва	 за	
съботата,	 новолунията	 и	 празничните	
дни	 така	 –	 той	 смята	 всички	 тях	 за	
„сянка	на	бъдещето“:	„И	тъй,	никой	да	
ви	не	осъжда	за	ядене,	или	пиене,	или	
за	 някой	 празник	 или	 новомесечие,	
или	събота:	това	е	сянка	на	бъдещето“	
(Кол.	2:16-17).	Или:	„Тачите	дни,	месе-
ци,	времена	и	години“	(Гал.	4:10).	
	 Християнството	със	сигурност	пре-
минава	 отвъд	 всички	 тези	 светски	 и	
несъществени	 форми,	 след	 като	 ис-
тинското	„с	Дух	и	с	истина“	почитане	
на	духовния	Бог,	Който	се	явява	чрез	
Христос,	 издига	 истинския	 поклонник	
над	всяко	място	и	време.	„Но	иде	час,	
и	 дошъл	 е	 вече,	 когато	 истинските	
поклонници	ще	се	поклонят	на	Отца	с	
дух	и	с	истина,	защото	Отец	иска	та-
кива	да	бъдат,	които	Му	се	покланят.	
Бог	е	дух:	и	тия,	които	Му	се	покланят,	
трябва	да	се	покланят	с	дух	и	с	исти-
на“	(Йоан	4:23-24).	

Продължава в четвъртък
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	 В	 Перник	 няма	 вода,	 обя-
вено	 е	 бедствено	 положение.	
Ресурсите	 на	 цялата	 държава	
са	впрегнати	за	разрешаването	
на	проблема.	Но	вода	пак	няма	
и	ако	 Господ	не	се	смили	над	
перничани	 и	 не	 прати	 отгоре	
нужното,	вода	скоро	няма	и	да	
има.	
	 И	защо	е	така?
	 Защото	 онези,	 от	 които	 е	
зависело,	 са	 забравили	 една	
простичка	 задачка,	 която	 на-
времето	 решавахме	 в	 трето	
отделение.	
	 Задачата	 за	 басейна.	 Но	
същата	важи	и	за	язовира.
 Ако в един язовир има 
1000 куб. м вода и всеки ден 
в него се вливат по 10 куб. м, а 
се изразходват по 20 куб. м, то 
след колко дена язовирът ще 
се изпразни?
	 За	 читателите	 на	 „100	 ве-
сти“,	 които	 са	 забравили	 ма-
тематиката,	аз	ще	 го	дам	като	
бонус	безплатно.	И	така	реше-
нието	е:
	 1000	+	10.х	–	20.х	=	0
	 или	х	=	1000	=	100	дни
	 	 				20-10
	 където:	
	 1000	е	наличието	на	вода	в	
язовира	в	началото
	 10.х	е	приходът	на	вода
	 20.х	е	разходът	на	вода
 х	е	броят	на	дните,	за	кои-
то	язовирът	ще	се	изпразни
	 Откъдето	 следва,	 че	 жите-
лите	на	Перник	(или	който	и	да	
е	 друг	 град)	 след	 100	 дни	 ще	
останат	 на	 сухо	 с	 всички	про-
изтичащи	от	това	последствия.
	 И		заради	некадърността	да	
се	реши	една	 толкова	елемен-
тарна	 задача,	 която	 е	 длъжно	
да	може	 да	 реши	 всяко	 хлапе	
от	трети	клас,	за	да	премине	в	
четвърти.	 Просто	 нямам	 думи!	
Явно	много	хора,	когато	е	тряб-
вало	 да	 решават	 тази	 задача,	
не	са	били	в		час,	а	са	ритали	
топка	на	двора.
	 Навремето	 в	 трети	 клас	
тази	 задача	 я	 решавах	 за	 5	
минути.	Днес	я	решавам	за	10	
секунди.	 Но	 явно	 отговорните	
хора	 в	 Перник	 са	 забравили	
математиката	 (или	 пък	 въобще	
никога	 не	 са	 я	 и	 научавали)	
и	 затова	 не	 можаха	 да	 решат	
тази	 елементарна	 задача	 за	
цяла	година.
	 А	колко	по-просто	би	било,	
ако	 вместо	 да	 наемат	 скъпо-
струващи	 експерти,	 пари	 за	
които	явно	нямат,	да	бяха	пови-
кали	едно	хлапе	от	трети	клас,	
което	 срещу	 хонорар	 от	 един	
шоколад,	 купен	 от	 съседната	
бакалия	за	левче,	щеше	да	им	
я	реши.
	 Както	 често	 се	 случва	
обаче,	 оказва	 се,	 че	 Перник	
е	 само	 върхът	 на	 айсберга.	
Вследствие	на	глобалната	про-
мяна	на	климата	в	същото	или	
подобно	положение	са	полови-
ната	общини	в	България	и	ако	
не	се	вземат	адекватни	мерки,	
просто	 е	 въпрос	 на	 време	 съ-
щото	да	се	случи	и	при	тях.
	 Как	 да	 се	 справим	 с	 про-
блема?
	 Ами	да	използваме	светов-
ния	опит.	Помните	ли	какво	ни	
препоръча	 Световната	 банка	
след	фалита	на	КТБ?
	 Всяка	банка,	която	оперира	
в	България,	да	бъде	подложена	
на	стрес	тест.	Която	не	издър-
жи	теста	или	да	бъде	реформи-
рана,	или	да	бъде	закрита.
	 Същото	 предлагам	 и	 за	
ВиК.	 Всяко	 ВиК	 да	 бъде	 под-
ложено	 на	 стрес	 тест	 и	 което	
не	може	да	издържи,	 тъй	като	
ВиК-то	 не	 може	 да	 бъде	 за-
крито,	то	неговото	ръководство	
или	 да	 бъде	 обучено	 да	 се	

справя	 със	 задълженията	 си,	
или	да	бъде	сменено	с	такова,	
което	може.	
	 И	 една	 от	 точките	 в	 този	
тест	 трябва	 да	 бъде	 решаване	
на	„Задачата	за	язовира“.
	 А	 пък	 българската	 проку-
ратура	нека	да	се	самосезира	
и	 след	 приключването	 на	 тази	
сага	 да	 поиска	 от	 министъра	
на	 финансите	 финансов	 отчет	
за	тази	криза	и	бъдете	сигурни,	
тази	сметка	ще	е	за	много	ми-
лиони.
	 Кой	 ще	 плаща	 тези	 мили-
они,	нали	отсега	е	ясно	–	бъл-
гарските	данъкоплатци.
	 Това	не	е	единственият	при-
мер.	 Същото	 се	 случи	 и	 след	
фалита	на	КТБ,	когато	само	за	
една	нощ	се	оказахме	със	 за-
дължения	 от	 4	 милиарда	 лева,	
които	 трябваше	 да	 платим.	 И	
ако	 някой	 все	 още	 не	 е	 раз-
брал	как	това	се	плаща,	ще	ви	
кажа.
	 Преди	 фалита	 на	 КТБ	 лих-
вите	 по	 депозитите	 бяха	 4-5%.	
Стигаха	и	до	10%.
	 След	фалита	те	се	свиха	до	
0.1%,	т.	е.	100	пъти	по-малко.	
	 Ето	така	се	плащат	„Малки-
те	грешки	на	Големите	хора“.
	 Сега	 има	 ли	 още	 някой	 да	
се	 учудва	 защо	 сме	 толкова	
бедни?!
 Част I. защо сме толкова 
бедни.
	 Най-пресният	пример	за	от-
говор	на	този	въпрос	е	кризата	
за	водата	в	Перник.
	 Нека	 си	 припомним	 хроно-
логията.
	 Една	 сутрин	 жителите	 на	
Перник	 се	 събудиха	 с	 изне-
надващата	 новина,	 че	 вода	 в	
чешмите	 им	 няма.	 После	 от	
телевизорите	 си	 разбраха,	 че	
язовир	„Студена“,	който	захран-
ва	 с	 вода	Перник,	 е	 празен	 и	
вода	в	чешмите	им	не	само	че	
няма,	но	няма	и	да	има.	
	 Една	 толкова	 елементарна	
необходимост,	 без	 която	 жи-
вотът	 на	 днешния	 човек	 става	
немислим,	просто	липсва.
	 Хората	 станаха	 гневни,	 из-
лязоха	 на	 улицата	 и	 поискаха	
възмездие.
	 В	резултат	си	отиде	шефът	
на	 местното	 ВиК,	 кметът	 на	
града	 (той	 загуби	 изборите)	 и	
областният	 управител.	И	 какво	
от	това	–	в	чешмите	вода	отно-
во	няма!
	 Хората	 пак	 са	 гневни.	 И	
отново	 искат	 линч.	 Заговори	
се	 за	 оставката	 на	 двама	 ми-
нистри.	 Икономическа	 полиция	
и	 прокуратурата	 започнаха	 да	
нищят	 бездействието	 на	 отго-
ворните	 лица.	 Със	 сигурност	
се	знае,	че	ще	има	да	изгърмят	
още	 бушони,	 за	 да	 се	 потуши	
общественото	напрежение

 Част II. Решението (форму-
лата).
	 В	 медицината	 има	 една	
максима.
	 Всеки	лев,	вложен	разумно	
в	 превенция,	 спестява	 после	
1000	лева	за	лечение.
	 И	макар	малцина	да	я	спаз-
ват,	никой	досега	не	е	успял	да	
я	обори.	Практиката	го	доказва	
постоянно.	
	 Ползвайки	 тази	 максима,	
преди	40	години	създадох	една	
своя	 „Формула	 за	 прогнозира-
не	и	противодействие	на	съби-
тията“.
	 Нещо	като	 корекция	и	 усъ-
вършенстване	 на	Третия	 закон	
на	Нютон	–	Закона	за	действи-
ето	и	противодействието.
	 С	тази	формула	най-напред	
успях	 да	 покажа,	 но	 и	 да	 до-
кажа,	че	Нютон	е	сбъркал	при	
формулирането	 на	 този	 закон.	
Но	този	закон	е	в	основата	на	
законите	на	динамиката,	оттам	
–	 в	 основата	 на	 Законите	 на	
физиката,	а	оттам	и	в	основата	
на	разбирането	на	всички	точ-
ни	науки.
	 Ако	 успея	 да	 докажа,	 че	
този	 закон	 е	 сбъркан,	 то	 кос-
вено	 доказвам,	 че	 и	 всички	
точни	 науки,	 които	 се	 базират	
на	него,	също	са	сбъркани.
	 Най-простото	 доказател-
ство,	 че	 Нютон	 е	 сбъркал,	 се	
крие	 в	 самата	 формулировка	
на	закона,	който	гласи,	че:
	 „На	 всяко	 действие	 отго-

варя	 равно	 по	 големина	 и	 об-
ратно	 по	 посока	 противодей-
ствие“.
	 Но	 ако	 това	 е	 вярно,	 то	
цялата	Вселена	би	трябвало	да	
бъде	 в	 покой	 –	 нали	 на	 всяко	
външно	 въздействие	материята	
ще	 отговаря	 с	 равно	 по	 го-
лемина	 и	 обратно	 по	 посока	
противодействие	и	с	това	ще	го	
неутрализира.	
	 В	момента,	когато	кажа	ня-
къде	 това,	 скептиците	 веднага	
отговарят:	„Как	така	400	години	
този	 закон	 ни	 е	 вършил	 без-
погрешно	 работа	 и	 се	 намери	
сега	един	„умник“	като	тебе	да	
го	коригира?	Не	Нютон	е	сбър-
кал,	а	сбърканият	си	ти“.
	 В	 своя	 защита	 искам	 да	
подчертая,	 че	 същите	 тези	
скептици	с	охота	признават,	че	
този	закон	не	важи	за	света	на	
атомите	 и	 молекулите	 (микро	
света).	Там	 важат	 законите	 на	
квантовата	механика.
	 Този	 закон	 не	 важи	 и	 за	
Големия	Космос	 (макро	света).	
Там	 важат	 Законите	 на	 Айн-
щайн.
	 В	 този	 смисъл	 този	 закон	
не	 е	 универсален	 за	 цялата	
материя,	във	всичките	й	разно-
видности,	а	само	за	една	част	
от	нея.
	 Но	аз	със	своята	нова	фор-
мулировка	 нали	 точно	 това	
правя	 –	 очертавам	 границите	
на	 приложимост	 на	 този	 за-
кон.	 Там,	 където	 той	 е	 без-
апелационно	 точен	 от	 онова	
пространство,	където	той	е	не-
приложим.	Нещо,	което	всички	
учени	 признават,	 но	 никой	 до-
сега	не	е	успял	да	направи.
	 Е,	 точно	 това	 твърдя,	 че	
съм	 успял	 да	 постигна.	 Само	
че	 никой	 не	 иска	 да	 те	 чуе.	
Ползите	 от	 новия	 закон	 могат	
да	 бъдат	 неизмерими.	 Както	 с	
въвеждането	 на	 Законите	 на	
Нютон	 преди	 400	 години	 се	
положиха	 основите	 на	 първа-
та	 „Техническа	 революция“	 на	
човечеството,	 така	 и	 с	 новите	
закони	 могат	 да	 се	 положат	
основите	на	една	нова	„научна	
революция“.
	 Но	 трябва	 да	 има	 кой	 да	
го	 поиска.	 На	 човек	 насила	
можеш	 да	 му	 вземеш,	 но	 не	
можеш	насила	да	му	дадеш.

 Част III. Глобалното изме-
нение на климата на земята 
(известно още като глобално-
то затопляне).
	 Всички	 сме	 свидетели	 на	
едно	 уникално	 явление	 в	 чо-
вешката	 история.	 Климатът	 в	
световен	 мащаб	 се	 променя	
пред	очите	ни.	Едни	твърдят,	че	
това	е	резултат	от	неразумната	
човешка	дейност	и	безконтрол-
ното	 изгаряне	 на	 въглеродни	
горива,	 други	 го	 свързват	 с	
космически	 фактори,	 непод-
властни	на	човека.	Но	явление-
то	 си	 остава	 факт.	 В	 резултат	
температурата	 на	 планетата	 в	
глобален	мащаб	се	повишава	с	
всяка	изминала	година.	Цикло-
ните,	 които	 носят	 дъждовете,	
стават	 с	 все	 по-нарастваща	
мощ.	 Щетите,	 които	 нанасят	
върху	 инфраструктурата,	 ста-
ват	 все	 по-големи.	 Светкавици	
и	 градушки	 има	 вече	 и	 през	
зимата.	Градовите	зърна	придо-
биват	 размерите	 на	 портокал.	
Топят	 се	 ледници,	 съществува-
ли	 от	 милиони	 години.	 Места,	
които	 преди	 са	 били	 цветущи	
градини,	се	превръщат	в	пусти-
ни.	Жегите	 през	 лятото	 стават	
нетърпими.	 Горските	 пожари	
стават	 ежедневие	 и	 все	 по-

трудно	 биват	 овладявани.	 На	
други	места	пък	хората	не	мо-
гат	да	се	справят	с	чудовищни	
наводнения,	с	всички,	произти-
чащи	от	това,	последствия.
	 Учените	 нямат	 прагматично	
решение	 на	 проблема.	 Един-
ственото	нещо,	което	ни	казват	
със	сигурност,	е,	че	следващата	
година	 ще	 е	 по-тежка	 от	 пре-
дходната.

 Част IV. пророчеството.
	 Интересно,	но	това	явление	
се	оказва	предсказано	от	Биб-
лията	преди	2000	години	в	част-
та	й,	наречена	„Апокалипсис“.
	 Ето	какво	е	записано	там:
	 Хората	ще	станат	много	не-
разумни.	Ще	нарушават	Божии-
те	закони.	Господ	ще	се	разгне-
ви	и	ще	реши	да	ги	накаже.	Ще	
изпрати	 ангел	 небесен,	 който	
слънцето	 ще	 порази.	 В	 резул-
тат	 то	 ще	 започне	 „да	 жеже	
човеците	с	огън“	и	третата	част	
от	Земята	ще	изгори,	ще	изго-
ри	и	третата	част	от	дърветата,	
и	всичката	зелена	трева.	А	като	
се	опекат	човеците	от	голямата	
жега,	те	не	само	че	няма	да	си	
вземат	 поука,	 но	 ще	 похулят	
този,	който	има	власт	над	тези	
явления.
	 Това	 да	 ви	 звучи	 познато?	
Само	 през	 изминалата	 годи-
на	 на	 територията	 на	 Сибир	
изгоря	 гора	 с	 площ	 колкото	
територията	 на	 България.	 В	
Бразилия	 беше	 изгорена	 тро-
пическа	 гора	 с	 площ	 милиони	
декари.	 В	 Америка	 бушуваха	
огромни	 пожари.	 В	 момента	
целият	 континент	 Австралия	 е	
обхванат	от	пожар	и	никой	не	
знае	как	да	го	изгаси.	Милиони	
животинки	 са	 изгорени	 вече	 в	
него.	 Но	 тези,	 които	 са	 далеч	
от	бедствията,	продължават	да	
нехаят,	без	да	си	дават	сметка,	
че	утре	това	може	да	се	случи	
и	на	тях.
	 По-нататък	„Пророчеството“	
продължава	така:
	 Господ	ще	се	разгневи	още	
повече	и	ще	прати	ангел,	който	
ще	 излее	 чаша	 с	 отрова	 във	
въздуха.	 Ще	 има	 светкавици	
и	 гласове,	 и	 гърмове,	 и	 едра	
градушка	 с	 тегло	 от	 „един	 та-
лант“	 (около	50	кг)	ще	пада	от	
небето.	 А	 хората	 отново	 няма	
да	 се	 вразумят	 и	 ще	 похулят	
Бога.		
	 Следващото	 наказание	 ще	
бъде	едно	земетресение,	което	
ще	 е	 най-силното,	 сполетяло	
Земята,	 откакто	 съществуват	
човеците.	 Ще	 има	 библейски	
потоп,	 който	ще	потопи	остро-
вите.	
	 Чак	 тогава	 Господ	 ще	 се	
умилостиви.	Ще	слезе	от	небе-
то	на	Земята	и	ще	поеме	упра-
влението	 на	 човеците	 в	 свои	
ръце.	 Деяние,	 известно	 като	
„Второто	пришествие“.
	 Онези,	 които	 му	 се	 под-
чинят,	 ще	 бъдат	 наградени	 с	
„вечен	живот“.	Онези,	които	му	
се	 противопоставят,	 ще	 бъдат	
наказани	с	„вечни	мъки	в	Ада“.	
Мъртвите	 ще	 възкръснат.	 По-
добно	твърдение	има	и	в	пред-
сказанията	 на	 Нострадамус,	
който	 казва:	 Господ	 толкова	
ще	се	ядоса	на	хората	заради	
тяхното	 непослушание,	 че	 „с	
железни	пръчки	ще	ви	бия	за-
ради	вашата	несправедливост“.	
Относно	 земетресението	 пред-
сказанията	 му	 се	 препокриват	
с	 тези	 в	 Библията.	 Ползвайки	
моята	 „Формула	 за	 прогнози-
ране“,	аз	още	преди	30	 години	
предупреждавах	 институциите	
–	много	преди	това	явление	да	

придобие	 такива	 катастрофал-
ни	мащаби.	Имам	и	публикации	
по	тази	тема	във	вестници,	кои-
то	отдавна	вече	ги	няма.
	 Ето	какво	според	мен	реал-
но	ще	се	случи	на	Земята,	ако	
трябва	 да	 тълкуваме	 дословно	
предсказанията	на	Библията.
	 В	резултат	на	своята	нера-
зумна	 дейност	 и	 безконтролно	
изгаряне	на	горива	атмосфера-
та	ще	се	изпълни	с	отровни	га-
зове	 (ангелът	ще	излее	своята	
чаша	с	отрова	във	въздуха).	В	
резултат	 на	 което	 климатът	 на	
Земята	ще	се	промени	и	ще	се	
случи	всичко	онова,	което	вече	
наблюдаваме.
	 Температурата	 на	 земната	
атмосфера	ще	се	 покачи.	Това	
ще	предизвика	топенето	на	ле-
дените	 шапки	 в	 Антарктида	 и	
Гренландия.	 Трилиони	 тонове	
вода	ще	се	излеят	в	световния	
океан	 и	 ще	 повишат	 неговото	
ниво	 с	 около	 10	 метра.	 Край-
брежни	 градове	 като	 Венеция	
ще	 бъдат	 потопени.	 Под	 вода	
ще	се	окажат	и	много	острови,	
както	и	цели	държави	с	малка	
надморска	 височина	 като	 Хо-
ландия.	
	 В	 резултат	 на	 глобалното	
преместване	 на	 огромните	 во-
дни	 маси	 оста	 на	 въртене	 на	
Земята	 ще	 се	 промени	 (това	
се	 наблюдава	 и	 вече	 реално	
се	случва).	В	резултат	на	това	
явление	 Земята	 ще	 промени	
своята	форма	и	ще	предизвика	
това	 гигантско	 земетресение,	
което	е	предсказано	в	Библия-
та,	с	всичките,	произтичащи	от	
това	последствия.
	 Едва	 тогава	 хората	 ще	 се	
уплашат	 и	 ще	 признаят	 „могъ-
щата	сила	на	Природата“.	Едва	
тогава	ще	поискат	да	узнаят	и	
ще	се	подчинят	на	„истинските	
закони	 на	 Природата“,	 нещо,	
за	 което	 аз	 апелирам	отпреди	
повече	от	40	години.

 Част V. борбата с клима-
тичните промени.
	 Все	 повече	 умни	 хора	 за-
почнаха	да	осъзнават	катастро-
фалните	 последици,	 които	 ни	
очакват.	 Беше	 подписано	 „Па-
рижкото	 споразумение	 за	 кли-
мата“.	 Бяха	 набелязани	 нужни-
те	 реформи,	 които	 евентуално	
биха	 забавили	 или	 пък	 спрели	
глобалните	 процеси.	 Но	 тези	
реформи	се	оказаха	много	скъ-
пи.	Само	 за	 Европа,	 която	 от-
деля	10%	от	световните	емисии	
на	 парникови	 газове,	 нужната	
промяна	е	оценена	на	1	трили-
он	евро.
	 Ако	 ползваме	 същата	 ме-
тодика,	 то	 тогава	 за	 цялата	
планета	 ще	 бъдат	 необходими	
10	трилиона	евро	–	сума,	която	
никой	не	би	могъл,	нито	пък	би	
поискал	да	задели.
	 Затова	 и	 срещата	 за	 кли-
мата	в	Мадрид	се	провали.	За-
щото	тези,	които	най-много	за-
мърсяват,	ако	трябва	да	платят	
цената	 за	 това,	 те	 просто	 ще	
фалират.	А	това	са	най-мощните	
държави	на	планетата.	И	както	
е	известно	от	историята,	силни-
те	обичат	да	пият	на	аванта	и	
да	прехвърлят	сметката	на	сла-
бите.	Те	нали	затова	са	силни.
	 Ето	тук	идва	редът	на	моя-
та	 формула.	 Както	 е	 известно	
още	 от	 Теорията	 на	 Айнщайн,	
в	 материалния	 свят	 всичко	 е	
относително.	Оказва	 се,	 че	 за	
екология	 могат	 както	 да	 се	
харчат	 много	 пари,	 така	 и	 да	
се	 печелят	 много	 пари.	 По-го-
лямата	част	от	единия	трилион,	
който	е	за	екология,	ще	бъде	в	

ресора	 на	 българския	 евроко-
мисар	Мария	Габриел.	Човекът,	
който	 отговаря	 за	 световните	
финанси	 –	 шефът	 на	 МВФ,	 е	
българката	 Кристалина	 Георги-
ева.	Това	е	златен	шанс,	който	
може	 да	 се	 случи	 само	 един	
път	в	историята	на	България.	

 Част V. златният шанс на 
българия.
	 За	пръв	път	в	историята	на	
България	се	предоставя	 уника-
лен	шанс	да	се	изправи	на	кра-
ка	и	да	заеме	своето	достойно	
място	сред	останалите	народи.
	 Какъв	е	той?
	 По-голямата	част	от	единия	
трилион	 евро,	 които	 Европей-
ският	 съюз	 е	 заделил	 за	 еко-
логия,	 ще	 бъдат	 в	 ресора	 на	
българския	еврокомисар	Мария	
Габриел.
	 Човекът,	 който	 отговаря	 за	
световните	финанси	–	шефът	на	
МВФ,	 е	 българката	 Кристали-
на	 Георгиева.	 Лиляна	 Павлова	
пък	 стана	 заместник-директор	
на	ЕЦБ	(Европейска	централна	
банка).	 Това	 е	 златен	 шанс,	
който	не	бива	да	се	пропуска.	
Достатъчно	е	да	направим	едни	
конкурентни	 проекти,	 с	 кои-
то	 да	 кандидатстваме	 за	 тези	
пари,	без	да	се	страхуваме,	че	
ще	 бъдем	 прецакани	 от	 „голе-
мите“.	 (Стига	да	изиграем	пра-
вилно	своите	карти.)
	 Ето	няколко	от	тях	(няколко	
примера	за	това):
	 Строежът	 на	 АЕЦ	 „Белене“	
(и	моето	изобретение	за	1	три-
лион	долара).
	 Строежът	 на	 втората	 ни	
атомна	централа	се	бави	пове-
че	от	40	години.	За	това	време	
атомната	 енергия	 се	 сдоби	 с	
непоколебими	поддръжници,	но	
и	с	яростни	противници.
	 Основните	 аргументи	 на	
привържениците	й	са:
	 Че	 тя	 не	 отделя	 никакви	
въглеродни	емисии.
 Аргументите	на	противници-
те	са,	че	всяка	авария	в	атом-
на	 централа	 е	 изключително	
опасна	за	цялата	планета	(видя	
се	след	аварията	в	Чернобил).
	 Това	 наложи	 въвеждането	
на	 изключителни	мерки	 за	 си-
гурност,	 а	 оттам	 и	 оскъпява-
не	 на	 строежа	 на	 централата,	
което	води	и	до	оскъпяване	на	
произвеждания	от	нея	ток.
	 Преди	20	години	предложих	
едно	 мое	 изобретение,	 което	
удължава	 в	 пъти	 живота	 на	
ядрения	 реактор.	 Оттам	 нама-
лява	 6	 пъти	 цената	 на	 една	
година	 живот	 на	 реактора.	 С	
това	 ще	 намали	 наполовина	
себестойността	 на	 произвеж-
даното	 електричество,	 с	 което	
прави	атомната	енергия	отново	
най-евтината.
	 Идеята	 ми	 беше	 отхвърле-
на.	 За	 да	 бъда	 честен,	 трябва	
да	 призная,	 че	 беше	направен	
математически	 модел	 на	 изо-
бретението	от	професор	Макси-
мов	от	Технически	университет	
–	 Габрово,	 който	 показа,	 че	
първоначалното	предложение	е	
неефективно,	но	ако	се	напра-
вят	 определени	 корекции,	 ще	
се	получат	именно	горепосоче-
ните	данни,	които	никой	досега	
не	е	оспорил.	
	 Остава	 открит	 въпросът:	
„Как	практически	може	да	бъде	
реализирана	 тази	 идея?“,	 кое-
то	 вече	 е	 въпрос	 на	 авторска	
тайна.	 В	 планетарен	 мащаб,	
ако	бъде	успешно	реализирана	
тази	идея,	тя	би	донесла	на	чо-
вечеството	икономически	ефект	
от	1	трилион	долара.
	 Тези	 пари	 няма	 как	 да	 ги	
получим.	 Но	 можем	 да	 прода-
дем	 идеята	 на	 заинтересована	
страна,	 срещу	 което	 атомната	
ни	 централа	 в	 Белене	 да	 ни	
излезе	 без	 пари.	 С	 това	 ще	
отпаднат	и	другите	спънки,	като	
изискванията	за	 „държавна	 га-
ранция“	и	задължителното	изку-
пуване	на	енергията.
	 Всичко	това	трябва	да	ста-
не	не	по-късно	от	месец	март,	
защото	тогава	според	първона-
чалните	 договорки	 ще	 трябва	
да	бъде	подписан	договорът	за	
строежа	на	централата.
	 След	този	срок	всичко	ста-
ва	безсмислено.

продължава в четвъртък

Заäачата за áаñейна, кîйтî ñе пълни îт еäна тръáа за 10 
чаñа и ñе изпразва îт äруãа за 5, важи и за язîвирите
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Продължава от брой 14

Всяка	 от	 хайдушките	 дружини	 си	 е	
изработвала	 свое	 знаме.	То	 се	 е	 по-
верявало	 на	 един	 от	 най-смелите	 и	
авторитетни	хайдути	–	байрактаря.
	 Преливането	на	дервентджийство-
то	 в	 разбойничество,	 а	 разбойни-
чеството	 в	 хайдутство	 и	 обратно	 е	
бил	 изключително	 деликатен	 процес.	
Въпрос	 с	 ранг	 на	 дипломатичност	
са	 били	 взаимоотношенията	 на	 дер-
вентджиите	 с	 хайдути	 и	 разбойници.	
Контролирането	 на	 пътищата	 не	 е	
можело	да	се	постигне,	ако	не	са	се	
контролирали	 тези	 две	 обирджийски	
групи	 по	 пътищата.	 Но	 именно	 пък	
те,	 колкото	 и	 неприятно	 да	 звучи,	
държат	 високата	 цена	 и	 авторитета	
на	дервентджийския	 занаят.	 Един	до-
бър	 дервентджия	 е	 нямало	 начин	 да	
не	 работи	 в	 някаква	 договореност	 с	
такива	хора.	Така	само	личният	морал	
е	определял	онази	тънка	граница,	при	
която	 дервентджията	 е	 изпълнявал	
съвестно	задълженията	си	и	кога	-	не.
	 Ето	защо	в	нашето	народно	твор-
чество	 това	 е	 болезнена	 тема.	 Тя	
варира	 от	 възхвала	 до	 изпитване	 на	
страх	и	ужас	от	хайдутите.	Не	е	отми-
ната	темата	и	за	самодоволните	вой-
води,	 натрупали	 богатство	 през	 годи-
ните.	При	някои	от	тях	натрупаното	от	
обири	 богатство	 им	 създава	 чувство	
на	непобедимост	и	превъзходство.	
	 В	 някои	 народни	 песни	 директно	
или	 в	 подтекст	 е	 прокарана	 идеята,	
че	хайдутството	е	срамен	и	недостоен	
занаят.	Така	например,	в	една	от	тях,	
майката	на	Стоян	не	иска	да	седне	на	
богатата	му	трапеза,	защото	имането	
си	синът	ѝ	е	спечелил	с	„хайдутлук”.
	 Хайдутите	 в	 песните	 се	 появяват	
внезапно	и	носят	ужас	и	смърт.	Често	
срещана	 в	 народните	 песни	 картина	
е:	 ,,...и кучетата залаха (залаяха и 
закържиха) и хайдуткето дойдаха...”.	
Насочват	се	 към	всеки,	 за	 когото	са	
сигурни	или	се	съмняват,	че	има	скъ-
тани	пари.	Не	се	свенят	и	от	женското	
гиздило:
„...давай си Радо гиздило,  
дет ти го, Радо дадаха,  
кога те Радо, главиха,  
кога бе булка под було,  
кога хорото одеше,  
а пък баба ти думаше:  
Подръпни, булко, булното,  
да се гиздило ня гледа,  
че Гьорги ходи низ хоро...”.
	 И	друг	 един	 „народен	закрилник”,	
нагиздил	 се	 с	 хайдушка	 премяна	 и	
снаряжение,	 минал	 със	 закана	 през	
селото:
„Селото ше ви запаля,  
на прах и пепел да стане 
ку се Тодора углави...”. 
	 Нека	да	видим	как	стои	въпросът	
за	хайдушкото	движение	в	Габровския	
край.	В	специализираната	литература	
за	 габровските	 хайдути	 има	 едно-
единствено	изречение:	
 „През средата на XVII век голям 
брой габровци хайдутували из шипчен-
ската планина”.	И	толкоз!
	 Ако	 трябва	 да	 бъдем	 коректни,	
има	 още	 едно	 описание	 на	 такова	
движение	и	както	вече	е	известно,	то	
е	на	османския	пътешественик	Евлия	
Челеби	от	1663	година.	За	съжаление	
обаче,	 за	 този	 пътешественик	 под	
думата	„хайдути”	той	разбира	„разбой-
ници”.	 Като	 представител	 на	 осман-
ската	власт	е	нормално	Евлия	Челеби	
да	дава	 такива	квалификации,	особе-
но	след	кървавото	сражение	в	Балка-
на,	споменато	по-горе.	По	странното	в	
тази	случка	е,	че	влизайки	в	Габрово,	
отрядът	му	е	отново	нападнат	от	„ага-
та	на	хаса	и	неверниците	от	селото	-	
многобройната	му	като	насекоми	сви-
та”.	А	 въпросният	 ага	 е	 представител	
на	великия	везир	Кьопрюлю-заде	(т.	е.	
потомък)	на	Фадил	Ахмед	паша,	на	ко-
гото	село	Габрово	е	хас.	Конфликтът	е	
потушен	от	местния	съдия,	но	на	след-
ващия	ден	отрядът	на	пътешественика	
е	 въвлечен	в	 битка	 с	 агата	и	 дружи-
ната	 му,	 като	 Евлия	 Челеби	 едва	 се	
спасява	в	турското	село	Русдере	(сега	
Горна	 Росица,	 Севлиевско).	 По	 този	
начин	Евлия	Челеби	свидетелства,	че	

пазачите	на	проходите	се	явяват	като	
разбойници,	и	то	под	покровителство-
то	 на	местния	ага,	 в	 противоречие	 с	
интересите	на	централната	власт.
	 Вярно	 е,	 че	 част	 от	 габровските	
дервентджии	 са	 взели	 участие	 както	
в	 Първото	 Търновско	 въстание	 (1598	
г.),	така	и	във	Второто	Търновско	въс-
тание	 (1686	 г.),	 а	 също	 и	 в	 местните	
въстания	на	Никола	Стефанов	и	Нико-
ла	Филиповски	(Капитан	дядо	Никола)	
през	 1856	 година,	 но	 това	 съвсем	не	
означава,	 че	 участниците	 могат	 да	
се	 наричат	 „хайдути”.	 Няма	 научни	
сведения	 за	 хайдути	 от	 Габровския	
край.	 Има	 откъслечни	 сведения	 за	
хайдути	 от	Търновския	 и	 Дряновския	
край,	които	са	хайдутували	в	Централ-
на	Стара	планина,	като	Кара	Богдан,	
Вълчан	 войвода,	 Гайтанджи	 Минчо,	
Богдан	войвода,	Божил	войвода,	Бой-
ка	 войвода,	 Недка,	 Бояна,	 Тодорка,	
Рада,	Пенка	 –	 все	жени	воеводки	от	
Дряновския	 край,	 Филип	 Тотю,	 Узун	
Петко.	 В	 общия	 случай	 това	 са	 били	
малки	 чети	 от	 по	 7-8	 човека.	 Прави	
впечатление,	 че	 днес	 повечето	 бал-
канджийски	 селища	 от	 чисто	 патрио-
тични	подбуди	се	стремят	да	си	пре-
писват	имена	на	несъществуващи	хай-
дути,	действали	в	техния	район.	Такъв	
е	случаят	с	Момчил	войвода,	увекове-
чен	 чрез	 митологична	 конструкция	 в	
поемата	 на	Раковски	 „Горски	 пътник”	
като	дряновец.	В	тази	поема	Момчил	
се	изповядва	пред	четата:
„Отечеството ми е село Дряново 
четери растоява пъприща 
от старославна града Търново 
стари са били там седалища...”. 

	 В	 действителност	 Момчил	 войво-
да	 (юнак)	 е	 средновековен	 родопски	
феодал,	 живял	 през	 XIV	 век.	 По	 е	
известен	 като	 грабител	 и	 разбойник,	
лавиращ	 в	 политическата	 обстановка	
и	следващ	само	собствените	си	инте-
реси.
	 Ще	 бъде	 интересно	 за	 читателя	
да	се	помъчим	да	обясним	защо	още	
през	XVII	век	дервентджийският	зана-
ят	 не	 само	в	 Габровско,	 но	на	 други	
места,	се	е	бил	изродил	в	най-обикно-
вено	разбойничество	пред	затворени-
те	очи	на	турските	власти.
	 Използването	на	местното	българ-
ско	население	за	охрана	на	проходи-
те	 започва	 още	 във	 Византия.	 След	
обявяването	 на	 Втората	 българска	
държава	 от	 Асен	 и	 Петър	 военизи-
раните	 планински	 отряди	 пазят	 тила	
на	 столицата	 Търново	 от	 юг.	 И	 във	
Византия,	 и	 в	 България	 на	Асеневци	
пазителите	 на	 проходи	 имат	 специа-
лен	 статут	 в	 рамките	 на	 феодалната	
система	и	ползват	наследствена	земя	
и	 данъчни	 облекчения.	 След	 завла-
дяване	 на	 България	 от	 османците	
последните	решават	да	спечелят	пла-
нинците	 на	 своя	 страна	 или	 поне	 да	
си	осигурят	относително	спокойствие,	
като	запазят	функциите	и	задължени-
ята	 на	 пазителите	 на	 проходите,	 за	
което	 ги	 компенсират	 със	 зачитане	
на	техния	специален	статут	и	данъчни	
привилегии.	По	този	начин	габровци	и	
в	османско	време	запазват	статута	и	
функциите,	които	са	имали	във	Визан-
тия	и	по	време	на	Второто	българско	
царство,	привилегии,	които	в	някаква	
форма	се	запазват	 чак	до	Танзимата	
от	1839	година,	когато	се	създава	ре-
довната	 турска	 армия.	 В	 османската	
система	 подобен	 специален	 статут	
имат	не	само	пазителите	на	проходи	
–	 дервентджии	 (или	 дербентджии),	 а	
още	 няколко	 категории	 население,	
което	 под	 общото	 название	 войнуци	
(войнигани)	изпълнява	различни	функ-
ции	 в	 действащата	 османска	 войска	
или	в	тиловите	части.
	 Няма	 известни	 данни	 за	 точния	
акт,	 с	 който	 населението	 около	 про-
ходите	 получава	 своя	 официален	
дервентджийски	 статут.	 Запазени	 са	
обаче	 източници,	 които	 съвсем	 ясно	
датират	 и	 описват	 създаването	 на	
„войниганите”	 –	 общият	 термин	 за	
християнското	военизирано	население	
в	 състава	 на	 Османската	 феодална	
система.	 Доколкото	 са	 известни	 26	
категории	 специално	 население,	 то	
дервентджиите	 са	 една	 от	 тези	 кате-
гории.	Въз	основа	на	съществуващите	
документални	 факти	 за	 войниганите,	
то	можем	да	предположим,	че	тяхната	
организация	в	голяма	степен	е	анало-
гична	или	близка	до	тази	на	дервент-
джиите.
	 Привилегиите	 на	 Габрово	 са	 из-
следвани	и	описани	както	в	османски	
документи,	така	и	в	събрани	спомени	
и	 предания	 от	 стари	 габровци.	 Всич-
ки	 документални,	 археологически	 и	

етнографски	 данни	 говорят	 за	 това,	
че	 османските	 нашественици,	 както	
вече	 се	 спомена,	 запазват	 специал-
ния	статут	на	габровското	население,	
данъчните	 му	 привилегии	 и	 военната	
му	структура	по	охрана	на	планински-
те	проходи.	
	 До	 „Заверата”	 от	 1821	 година	 га-
бровци	 имали	 правото	 свободно	 да	
носят	всякакво	хладно	и	огнестрелно	
оръжие	–	те	ходели	с	пушки,	ятагани	и	
ножове	като	турците.	Нещо	повече	–	в	
града	 се	 произвеждало	 и	 продавало	
голямо	 количество	 оръжие,	 с	 това	
се	 препитавали	 занаятчиите	 от	 Тю-
фекчийската	чаршия.	Сеймените	в	ко-
нака	били	българи	–	нещо	много	ряд-
ко	срещано	по	българските	земи.	Това	
се	 вижда	 от	 намерените	 ведомости	
за	 заплати.	 Във	 всички	 намерени	
документи	 фигурират	 само	 български	
имена,	само	в	един	списък	се	срещат	
няколко	сеймени	с	арабски	имена,	ве-
роятно	помаци	от	севлиевските	села.	
Имаме	 основание	 да	 вярваме,	 че	 га-
бровските	дервентджии	са	охранявали	
целия	Шипченски	 проход,	 включител-
но	южните	му	склонове,	тъй	като	няма	
документални	записи	за	дервентджий-
ски	 селища	 от	 южната	 страна	 на	
Балкана.	Охраната	се	извършвала	от	
постове,	 наричани	 „нубеч”,	 съставени	
от	 6	 до	 12	 души,	 които	 пребивавали	
в	колиби	–	беклемета,	или	в	спомена-
тите	дървени	стражеви	кули.	Сигнали-
зацията	 между	 отделните	 караули	 се	
извършвала	чрез	тъпани.	
	 В	поименния	регистър	от	 1515	 го-
дина	със	специален	статут	се	ползва	
цялото	 население	 на	 града	 (тогава	
село).	 Изглежда	 привилегиите	 при-
вличат	 много	 преселници,	 защото	 в	
следващия	 подобен	 списък	 от	 1544	
година	 вече	 изрично	 е	 споменато,	
че	 специалният	 статут	 остава	 в	 сила	
само	за	120	семейства	в	селото,	кои-
то	 на	 смени	 пазят	 четирите	 караула	
(по	30	домакинства	на	пост),	а	остана-
лото	население	се	облага	с	данъци	по	
общия	за	империята	ред.
	 Закон	от	1654	година	е	цитиран	в	
писмо	от	1833	година:	
 „според старото положение дер-
вентджии са 320 души, а останалите 
се облагат с данък”.	От	 писмото	мо-
жем	да	съдим,	че	статутът	се	запазва	
чак	до	XIX	век,	макар	и	по-скоро	фор-
мално	 като	 данъчно	 третиране.	 През	
XVII	 век	 се	 запазва	 положението,	
създадено	през	1544	година	–	част	от	
домакинствата	да	ползват	привилегии,	
а	останалото	население	да	се	третира	
по	общия	ред.
	 Както	 е	 известно	от	 глава	 II,	 при	
цитираните	данни	от	1654	година	поч-
ти	 половината	 от	 работоспособното	
мъжко	 население	 на	 Габрово	 се	 е	
занимавало	с	охраната	на	проходите.	
Съвсем	 нормално	 по	 онова	 време	
е	 обслужването	 на	 преминаващите	
да	 носи	 много	 изкушения	 за	 всички,	
заети	 с	 този	 занаят.	А	 най-много	 из-
кушен,	уязвим	физически,	най-застра-
шен	в	морално	и	социално	отношение	
и	в	същото	време	най-социално	отго-
ворен	 за	 службата,	 която	 изпълнява,	
е	 бил	 самият	 дервентджия.	 Как	 са	
се	 охранявали	 друмищата	 и	 какъв	 е	
бил	келепирът	от	тази	работа,	можем	
само	 да	 се	 досещаме.	 Нека	 уважае-
мият	 читател	 да	 си	 представи,	 че	 в	
наши	дни	половината	от	мъжкото	на-
селение	на	град	Габрово	се	занимава	
само	с	контрол	на	пътното	движение	
в	 района,	 плаща	 само	 част	 от	 да-
нъците	 на	 държавата	 и	 се	 намира	 в	
особено	 привилегировано	 положение	
спрямо	 останалите	 жители	 на	 днеш-
ния	град.
	 Поименните	 списъци	 на	 обложе-
ните	по	онова	време	с	данък	джезие	
през	1694	година	показват,	че	жители-
те	на	Габрово,	спадащи	към	категори-
ята	„богато	население”,	са	50	от	общо	
568	семейства,	което	е	висок	процент	
и	показва	значително	благосъстояние.	
Очевидно	 през	 втората	 половина	 на	
XVII	 век	 много	 габровци	 се	 насочват	
към	 занаяти	 и	 търговия	 и	 необезпо-
коявани	от	държавен	тормоз	и	чинов-
нически	 произвол,	 започват	 да	 на-
трупват	 състояние.	 През	 1731	 година	
габровските	първенци	поп	Рачо	и	Кал-
чо	в	писмено	прошение	искат	сами	да	
разпределят	и	събират	джезието.	Това	
писмо	също	е	показателно	–	вече	са	
се	 появили	 заможни	 хора,	 които	 се	
преориентират	към	прекупуване	на	да-
нъци	и	лихварство.	Може	би	по	 тази	
причина	 Габрово	 е	 било	 спохождано	
от	 разбойнически	 кърджалийски	 бан-
ди,	 даже	 и	 от	 български	 хайдути.	 За	
това	се	говори	в	една	народна	песен,	
съхранена	 в	 ръкописния	 сборник	 на	

Васил	 Е.	Априлов	 и	 цитирана	 от	 д-р	
Цончев:
Покрай Дунава ходят 
се млади юнаци,  
бели коне ерчат,  
една дума думат:  
Кога щем да идем 
в село си Габрово,  
та да си наземем 
се желти желтици,  
и дребни дукати,  
златени гердани,  
сребряни чапрази. 
	 Още	 през	 XVIII	 век	 габровските	
чорбаджии	 са	 станали	 известни	 със	
своята	 уникалност	 (чешити),	 хитрост	
(шейрети),	несъгласни	към	различните	
форми	за	борба	с	поробителите	(нека-
илници).	 Личният	 интерес,	 трупането	
на	 пари	 и	 топлите	 отношения	 с	 тур-
ската	власт	са	били	тяхната	движеща	
сила.	Много	 поучителна	 в	 това	 отно-
шение	е	песента	за	Стоян	войвода.
	 Дружината	 на	 Стоян	 войвода	 от	
77	юнака,	след	като	9	години	„не	дава	
фтичка	да	фръкне,	камо	ли	турчин	да	
мине”	по	Стара	планина,	Рила,	Софий-
ското	поле,	та	чак	до	Косово,	решава	
да	се	завърне	в	родното	Търново,	за	
да	 се	 видят	 юнаците	 с	 близките	 си.	
Тъй	като	четата	от	Балкана	трябва	да	
мине	 през	 Габрово,	 хайдутите	 съвет-
ват	войводата	си:
„Стоене, кардаш Стоене, 
Стоене, млада войвода, 
как през Габрово 
ще минем, 
кат ни габровци 
познават? 
Габровци са хора чишити, 
габровци са хора шейрети, 
габровци ще ни издадат, 
габровци ще ни обадят, 
в Търново ще ни изловят, 
опък ни ръце ще свържат, 
на колове ще ни набият”.
	 Причината	 за	 този	 песимизъм	 е,	
че
„Габровци хора чишити, 
габровци хора шейрети, 
габровци некаилници, 
габровци каил не стават 
юнак в Балкана да има”.
	 За	 разлика	 от	 Габрово,	 където	
никой	 не	 я	 посреща,	 дружината,	 ми-
навайки	през	Дряново,	е	посрещната	
с	 цветя	 от	 населението,	 което	 също	
съветва	войводата	Стоян:
„Стоене, млада войводо, 
не ходи Стоене, в Търново, 
в Търново града голяма, 
габровци хора чишити, 
габровци хора шейрети 
на войвода хабер сториха, 
Стоене, ще те уловят,
Стоене, ще те погубят”.
 В	крайна	сметка	поради	предател-
ството	 на	 габровци	 четата	 е	 разбита	
и	 войводата	 Стоян	 едва	 се	 спасява	
в	 Тревненския	 балкан,	 където	 седем	
години	се	лекува	и	събира	нова	дру-
жина.	И	тогава	той	решава	да	си	от-
мъсти	за	предателството	на	габровци.	
Едно	момче	от	Трявна,	ятак	на	четата,	
подлъгва	 габровските	 богаташи	 да	
отидат	в	Балкана	по	следния	начин:
„Ой ми вази, думбази, 
кой със мене ще доде, 
в Балкана да го заведа, 
че съм си ази намерил 
девет пещери жълтици, 
десета бели бешлици - 
парите да донесеме, 
парите да разделиме?”
	 Подмамените	 с	 пари	 габровски	
чорбаджии	 (думбази)	 са	 наказани	
жестоко	 за	 предателството	 си	 лично	
от	Стоян	войвода:
„Че ги в дървета привърза, 
запали буйни огньове 
да горят, още да пищят, 
и на думбази думаше: 
- Горете, та че помнете, 
как ми в Търново ходите, 
в Търново града голяма, 
та Стояна издавете, 
Стояна, млада войвода!  
Горяха щото горяха, 
горяха три дни, три нощи, 
горяха че изгоряха”.
	 Прави	 впечатление,	 че	 в	 някол-
кото	 хайдушки	 песни,	 свързани	 с	 Га-
бровския	 край,	 най-вече	 се	 споме-
нават	 габровските	чорбаджии,	и	 то	в	
твърде	 нелицеприятна	 светлина.	 Има	
една	много	популярна	народна	песен,	
която	 се	 казва	 „Хан	Татар”.	 Въпреки	
че	се	среща	в	почти	150	варианта,	с	
различни	имена	на	войводата,	в	мно-
го	от	тях	главните	герои	са	габровски	
чорбаджии,	 кметове,	 попове,	 търго-
вци.	 Габровските	 чорбаджии	 трябва	
да	са	се	прочули	в	цялата	страна,	за	
да	се	запее	песен	за	тях	чак	в	село	

Подвис,	Карнобатско.
„Янту хабер изпраща 
на габровски баш 
чорбаджии, 
тия да му готвят 
приготвят, 
дор девет пещи хлябове 
и девет крави ялови, 
и девет бъчви с вино, 
и десета върла ракия; 
и едно младо момиче, 
на осемнайсет години.”
	 Проблемът	 не	 е	 бил	 в	 пригот-
вянето	 на	 яденето	 и	 пиенето,	 а	 в	
намирането	на	младо	момиче	за	вой-
водата	 Янту.	 След	 като	 чорбаджиите	
се	посъветвали	с	габровските	попове,	
последните	 естествено	 им	 предложи-
ли	 едно	 сиромашко	 момиче	 на	 име	
Радка,	 сираче,	живеещо	накрай	 село	
Габрово:
„Габровски баш чорбаджий, 
тия са тогаз зарадвали 
отишле са накрай селото 
и момиче са вземале”.
	 Само	 че	 като	 завели	 момичето	
при	Янту	войвода,	то	се	оказало	него-
ва	сестра	и	тогаз:
„Тогаз се Янту разлюти 
в Габрово си влезна, 
Габрово си изгори”.
	 Понеже	 малко	 по-горе	 стана	 въ-
прос	за	Дряново,	проф.	Пенчо	Далев,	
позовавайки	се	на	проф.	Иван	Унджи-
ев,	отбелязва	за	града,	че	той	е	„едно 
от тия търновски селища, които са 
останали чужди почти до края на 
робството на разни завери и буни, ор-
ганизирани през XIX век. Причината за 
това са били чорбаджиите, които се 
държали добре с турците и притесня-
вали всячески народа”.
	 Дряново	и	Габрово	са	съседни	се-
лища	и	имат	почти	еднаква	историче-
ска,	политически	и	икономическа	съд-
ба.	Нека	любознателният	читател	сам	
да	си	направи	извода	дали	габровски-
те	 чорбаджии	 са	 се	 различавали	 по	
своя	манталитет	от	дряновските.
	 Заедно	с	дервентджийския	статут,	
Габрово	 получава	 и	 привилегията	 да	
бъде	чисто	българско	селище	–	чак	до	
Освобождението	 в	 града	 няма	 други	
турци,	 освен	 няколко	 служители	 на	
администрацията;	 дори	 туркиня	 не	
може	да	ражда	в	границите	на	града	
–	известно	е,	че	през	70-те	години	на	
XIX	 век	 габровските	 жени	 принуж-
дават	 новия	 габровски	 управител	 да	
закара	жена	си	да	роди	в	Севлиево.	
През	 целия	 период	 на	 османското	
владичество	както	по	традиция,	така	и	
заради	охранителните	си	функции	 га-
бровци	притежават,	носят	и	използват	
оръжие	–	без	да	имат	прекъсване	във	
военния	си	поминък.
	 За	 сведение,	 в	 началото	 на	 70-те	
години	на	XIX	век	в	Севлиево	има	668	
български	къщи	и	551	турски,	в	Дряно-
во	–	512	български	къщи	и	20	турски,	
в	 Търново	 –	 1541	 български	 къщи	 и	
1247	 турски,	 Горна	 Оряховица	 –	 791	
български	къщи	и	110	турски,	Арбана-
си	–	122	български	къщи	и	38	турски,	
в	 Казанлък	 –	 2500	 български	 къщи,	
1500	турски,	30	еврейски	и	50	цигански	
къщи.
	 Що	 се	 отнася	 до	 войнушкия	 ин-
ститут,	 началото	 на	 XVII	 век	 бележи	
неговия	упадък.	Ферман	от	1715	годи-
на	 постановява	 войнуците	 да	 плащат	
всички	данъци,	както	останалата	рая.	
Вследствие	на	загубата	на	привилеги-
ите	и	двойния	товар	(освен	войнушки	
задължения,	 се	 плащат	 и	 данъци)	
много	 войнуци	 бягат	 и	 стават	 хайду-
ти	–	този	период	се	характеризира	с	
висока	активност	на	хайдушките	чети.	
Голяма	 част	 от	 българите	 по	 села	 и	
градове	 били	 принудително	 отлъчва-
ни	 в	 най-усилното	 за	 полска	 работа	
време,	за	да	изпълняват	царската	си	
служба	 като	 войнугани,	 а	 жените	 и	
децата	им	оставали	да	се	оправят	със	
земя	и	добитък,	както	могат	и	докол-
кото	 могат.	 Внушителен	 е	 дори	 само	
списъкът	на	селата	от	Врачанско,	Ло-
вешко,	 Габровско	 и	Търновско,	 които	
давали	 войнугани.	 В	 Габровско	 това	
са:	Малък	Вършец,	Крамолин,	Душево,	
Бериево,	 Крушево,	 Добромирка,	 Де-
белцово,	 Градница,	Кормянско,	Дамя-
ново	и	др.
	 Към	1716	година	само	в	търновска-
та	 кааза	 имало	 всичко	 522	 войнуци.	
Нов	 ферман	 от	 1717	 връща	 отново	
войнушките	привилегии.
	 Едва	 след	 1826	 година	 проходите	
започват	да	се	охраняват	от	редовен	
турски	аскер.	Беклеметата	(вардачни-
ците)	са	станали	места,	където	е	про-
цъфтявал	 рекетът	 на	 пазачите	 върху	
пътуващите	търговци	и	кираджии.
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оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕ-
пЕни дърва - 85 лв./
куб., чувал дърва - 5 
лв., разпалки - 5 лв. -  
0893/511-154.

МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават 
на тел. 0876/583-472.

ДъбоВи за огрев - на-
цепени, 80 лв., с безпла-
тен транспорт, се про-
дават на тел. 0877/471-
466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838.
ФирМа „плаМакс 
2020“ продава екобри-
кети - 7.50 лв. за чувал 
(20 кг). Справки на тел. 
0897/876-477. [22, 13]

лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 
7]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - 
донбаски въглища; бри-
кети, разпалки. Осигу-
рен транспорт. Справки 
на тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [25, 5]
сухи ДърВа, нарязани 
и нацепени дърва в чу-
вали, метрови дърва за 
огрев - тел. 0896/80-76-
88. [16, 2]
сухи разпалки в го-
леми чували - 5 лева, 
сухи дърва в чували - 5 
лева - тел. 0876/29-43-
43. [11, 2]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
събаряМ и почиствам 
от А до Я. Извършвам 
строителни работи. Чис-
тя дворове, мази. Тел. 
0899/601-444. [8, 6]
рЕМонТ на стари по-
криви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
тел. 0882/279-749. [22, 
11]

гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тене-
кеджийство, покри-
ви - справки на тел. 
0888/863-001. [22, 11]
покриВи - ремонт и 
направа, вътрешни ре-
монти, дренаж, бетони 
- тел. 0897/390-194. [22, 
11]
бригаДа изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренаж и всички видове 
вътрешни ремонтни дей-
ности - 0899/63-88-75. 
[17, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон и други услу-
ги - тел. 0886/76-24-34. 
[22, 11]

паркЕТ, ДЮшЕМЕ - ре-
дене, БЕЗПРАХОВО ци-
клене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на 
ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - тел. 0895/38-66-
50.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядис-
ване - тел. 0878/580-
333. [15, 15]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
6]

хиДроизолации
х и Д р о и з о л а ц и я 
на покриви, санира-
не, дренаж и др. - тел. 
0888/020-187. [22, 11]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400.
алпинисТи - 0899/321-
190

Ел. рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - справ-
ки на тел. 0899/145-802. 
[19, 15]
рЕМонТ на всички мар-
ки перални - 0888/294-
214. [20, 15]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509.
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 15]

ДограМа
ФирМа „ДТ пласт“ 
предлага AL и PVC догра-
ма - тел. 0878/67-61-61

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
кърТи, чисТи, извозва 
- 0889/177-737.

услуги с коМбини-
ран багЕр - справки 
на тел. 0897/430-228. 
[22, 4]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [17, 
15]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домове-
те - тел. 0897/425-313. 
[30, 9]
Ел. урЕДи се поправят 
на тел. 0894/220-509. 
[26, 10]
рЕМонТ на телевизори 
по домовете - справки на 
тел. 0888/279-846. [22, 
6]
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иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща в Габров-
ски регион, здрава или 
полусъборена, се купува 
на тел. 0877/343-426. 
[23, 15]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-

дават на тел. 0888/447-
096. [22, 6]
Фурна „бай хрисТо“, 
на ул. „Никола Вой-
новски“ - срещу бив-
шия „Добри Карталов“, 
се продава на тел. 
0888/729-196. [30, 4]

ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 13]
апарТаМЕнТ - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 8]
поМЕщЕниЕ за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 5]

поМЕщЕниЕ за офис 
- магазин срещу съда в 
град Севлиево, газифи-
цирано и с климатик, се 
дава под наем на тел. 
0887/64-44-45. [10, 4]
апар ТаМЕнТ  с Е 
дава под наем на тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [6, 1]
гараж поД наем на Еса 
- 0889/807-928. [5, 1]

нощуВки
нощуВки - тел . 
0 8 7 9 / 2 7 2 - 5 2 8 , 
0888/254-625.
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 13]
нощуВки В топ център 
- 0876/731-419. [22, 12]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 
000 км, АГУ, се продава 
на тел. 0888/820-418. 
[11, 5]

ДжипоВЕ
Джип SSang Yong 
Korando TDI се продава 

на тел. 0888/820-418. 
[11, 5]

скрап, сТари
аВТоМобили
изкупуВаМЕ спи-
рачни дискове и ба-
рабани - 400 лв./тон - 
0888/724-758. [15, 15]
коли за скрап на из-
годни цени се изкупуват 
на тел. 0877/738-637. 
[18, 15]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 12]

рабоТа прЕДлага
ФаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458. [18, 15]
опиТна каМЕриЕрка - 
заплата 900 лв., се търси 
на тел. 0889/299-688. 
[18, 15]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назна-
чи работници - мъже и 
жени, за производство-
то си. Справки на тел. 
0885/713-813. [17, 14]
гоТВачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 13]

МЕхана Търси сер-
витьор/ка. Справки на 
тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 9]
МЕхана Търси помощ-
ник-готвач. Справки на 
тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 9]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси готвач - справки 
на тел. 0899/960-561. 
[11, 10]
ФирМа Търси слад-
кар и помощник-слад-
кар. Справки на тел. 
0889/989-755. [11, 9]
сТругар сЕ търси за 
почасова работа (може 
без опит или пенси-
онер). Справки на тел. 
0898/643-173. [11, 9]
общ рабоТник се тър-
си на тел. 0896/644-577. 
[11, 6]

пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да 
назначи шофьор с кате-
гория „С“, професионал-
на компетентност и пси-
хо. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [6, 6]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси готвач за обед-
но меню. Задължително 
професионалист (експерт 
в областта). Отлични ус-
ловия на труд. Справки 
на тел. 0876/68-37-68. 
[12, 5]

пицария „глаДници“ 
търси сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 5]
ФирМа В село Горна 
Росица търси работни-
ци - мъже, за производ-
ството. Справки на тел. 
0885/20-47-70. [5, 3]
шоФьор за битака, 
пенсионер, се търси на 
тел. 0887/744-285. [4, 3]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи проДа-
Вач-консулТанТ-ка-
сиЕр. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [11, 3]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Постоянна работа, вечер-
ни смени. Повече инфор-
мация на тел. 0889/319-
654. [6, 2]

сТарчЕски ДоМ в село 
Кръвеник търси сани-
тари. Справки на тел. 
0877/733-877. [5, 4]
ФирМа Търси охра-
нители. Справки на тел. 
066/810-326. [5, 1]
кВалиФициран сТру-
гар се търси на тел. 
0888/88-22-73. [11, 1]

рабоТа Търси
рабоТа Търси жена 
с италиански и румън-
ски - справки на тел. 
0887/704-704. [3, 2]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ сТари хора 
денонощно, вътрешна 
работа - тел. 0893/781-
452. [4, 3]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
услуги със самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - 0893/511-
154.

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМо-
лЕТни БИЛЕТИ се пред-
лагат на тел. 066/80-
49-48, 0887/83-61-73.

граДини, басЕйни

ланДшаФТЕн Дизайн, 
оформление и изпъл-
нение на дворни места, 
озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел.   
0888/942-335.

паркЕТ проДаВа

лаМиниран пар-
кЕТ - „алЕкс и ко“ 
ооД, www.alexfloor.
com

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 

лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

проДаВа разни
ДоМашна грозДоВа 
ракия - 48 градуса, 7 
лв., се продава на тел. 
0896/858-958. [4, 2]

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.

счЕТоВоДсТВо
ЕДнокраТно и абона-
ментно счетоводно об-
служване на фирми - 
справки на тел. 0885/63-
22-48. [11, 6]

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

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. Д-р ТриФоноВ, габро-
Во, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ кожни и ВЕ-
нЕричЕски болЕсТи, ЕсТЕТична ДЕрМаТология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.

излиза всеки ден 
без събота и неделя

ВЕТЕринари

Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринар-
на аМбулаТория и зооМагазин 
- прегледи, лечение, профилактика, 
изкуствено осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогара-
та, до Уникс, тел. 066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.

щори

EТ „касТЕло“ - щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки 
- охранителни, До-
граМа - алуминиева, 
PVC, бариЕри - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318
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продължава от стр. 1
Самото	 му	 присъствие	 на	
терена	 се	 усеща	 и	 мом-
четата	добиват	 самочувст-
вие.	 Другите	 отбори	 също	
го	 познават,	 направо	 се	
страхуват	 от	 него.	 Много,	
много	 израстна	 в	 послед-
ните	години.		Истински	ли-
дер	е!”
	 След	 първия	 турнир	
„Чардафон”	 оглави	 кла-

сирането	 в	 обединената	
зона.	 Истинската	 оценка	
на	 възможностите	 му	 ще	
бъде	дадена	в	средата	на	
февруари,	 когато	 в	 Тър-
говище	 тимът	 ще	 се	 из-
прави	 срещу	 считания	 за	
фаворит	 отбор	 на	 „Черно	
море	Тича”.	С	амбиции	за	
тройката	са	и	русенци,	но	
сблъсъкът	с	тях	ще	е	чак	в	
края	на	март.

Юнîшите на “Чарäафîн” 
ñ нîви äве пîáеäи

	 Той	 съдържа	 подбра-
ните	произведения	на	XVII	
международен	 фестивал	
„Празник	 на	 духовната	
музика”.	 Със	 78-минутния	
диск	-	22	музикални	изпъл-
нения,	избрани	от	специа-
листи,	 можете	 да	 съпре-
живеете	 атмосферата	 и	
прекрасните	 песнопения	

от	 двата	 фестивални	 кон-
церта.
	 И	тази	година	познава-
чи	 и	 публика	 отбелязаха,	
че	 участниците	 поднасят	
изключителна	 хорова	 на-
слада	 с	 все	 по-интересен	
репертоар	 на	 непознати	
произведения	 на	 духовна-
та	музика	и	 висококачест-

вени	превъплъщения.	
	 Най-много	 -	 9,	 са	 из-
пълненията	 на	 „Маленький	
секрет”	 от	 Митищи,	 Ру-
сия.	 Следват	 хор	 „Добру-
джански	 звуци”	 -	 Добрич,	
дамски	 вокален	 ансамбъл	
„АГАПЕ”	 от	 Перник	 и	 дам-
ски	камерен	хор	„TE	DEUM	
ADORAMUS”	 -	 София	 с	 по	
3	 произведения	 и	 смесен	
хор	 „Априлов	 -	 Палаузов”	
от	 Габрово	 с	 2	 песни.	Ан-
гелина	 Манчева	 в	 съпро-
вод	 с	 Габровския	 камерен	
оркестър	 е	 включена	 с	
всичките	 си	 изпълнения	
-	 „Месия”	 из	 ораторията	
на	 Хендел	 и	 „Молитва	 на	
Дездемона”	 от	 Верди.	 С	
много	 любов	 и	 вълнение	
беше	 подготвена	 и	 изпъл-
нена	 поредната	 меса	 на	
Моцарт	от	Софийския	дам-
ски	камерен	хор	„TE	DEUM	
ADORAMUS”	в	съпровод	на	
Габровския	 камерен	 ор-
кестър.	 Като	 подарък	 на	
фестивала	 беше	 поднесе-
на	 от	 същата	 формация	 и	
„Реджина	цели”	(Небесната	
царица)	от	Моцарт,	също	е	
включена	в	диска.

Бояна пЕнЧЕва

	 Тазгодишният	 Антонов-
ден	 остави	 следа	 в	 исто-
рията	на	баскетбола.	
	 На	 17	 януари	 габро-
вецът	 Цоньо	 Ботев,	 играл	
активно	между	1962	и	1986	
година,	 предаде	 на	 из-
пълнителния	 директор	 на	
БК	 „Чардафон	 -	Орловец“	
Иван	Господинов	електро-
нен	 вариант	 на	 илюстро-
вана	 книга	 под	 заглавие	
„Спомени	 за	 баскетбола	
в	 Габровски	 окръг“.	 Исто-
рията	 обхваща	 периода	
от	 1946	 до	 1980	 година	
и	 	постъпва	в	клуба	като	
дарение.
	 Жестът	 е	 изключител-
но	 ценен	 поради	 факта,	
че	 при	 нещастни	 обстоя-
телства	–	локални	пожари	
в	 София	 и	 Габрово,	 са	
унищожени	много	от	доку-
ментите,	 свързани	 с	 бас-
кетбола,	най-вече	с	карто-
текираните	състезатели.	
	 Цоньо	 Ботев	 е	 сис-
тематизирал	 известната	
досега	 информация,	 уточ-
нил	 е	 публикуваните	 в	
различни	 издания	 данни,	
отстранил	е	неточности	и	
разминавания,	 добавил	 е	
неговите	 лични	 спомени	

и	 като	организира	 хроно-
логически	 цялата	 факто-
логия,	 е	 създал	 първите	

263	страници	от	историята	
на	 баскетбола.	 (Като	 лю-
бопитна	 подробност	 ще	
отбележим,	 че	 в	 толкова	
страници	е	записана	и	ис-
торията	на	друг	габровски	
спорт	-	футбола,	на	Хрис-
то	Минчев.)
	 В	 края	 на	 книгата	 са	
посочени	 справочни	 дан-
ни	 за	 баскетболистите	 от	

Габровски	 окръг	 от	 пери-
ода	1946-1980	година,	кои-
то	са	известни	на	автора,	

и	наличните	архивни	еди-
ници	 в	 Държавен	 архив	
–	Габрово,	в	които	има	ин-
формация	за	баскетбола.
	 Известният	 повече	
като	политик	автор	казва,	
че	 основната	 причина	 да	
се	захване	с	книгата	е	„да	
остане	 спомен	 за	 моите	
приятели	-	баскетболисти,	
които	никога	не	са	имали	

претенции	 да	 станат	 ве-
лики,	но	безкрайно	много	
обичаха	баскетбола“.	

	 Втората	 причина	 е	
свързана	 с	 рубрика-
та	 „Между	 двата	 коша”,	
която	 вестник	 „100	 вести“	
поддържаше	 в	 съботния	
си	брой	през	2011	и	2012	
година.	
	 За	 две	 години	 журна-
листката	 Вела	 Лазарова	
направи	над	60	интервюта	
с	 баскетболисти,	 дейци,	

техни	близки,	събра	богат	
снимков	материал.	
	 Първото	 издание	 на	
рубриката	 започна	 с	 на-
рочно	 обръщение	 към	
всички,	 които	 са	 играли	
или	 пазят	 скъпи	 спомени	
и	 материали	 за	 вълнува-
щата	игра	с	жълтата	 топ-
ка:	 „Да	 си	 припомним	 и	
запишем	 заедно	 история-
та	на	баскетбола	в	Габро-
во.	За	повече	от	тридесе-
тте	години	на	организиран	
баскетбол	в	Габровски	ок-
ръг	от	1946	до	1980	г.	дет-
ските,	 юношеските,	 жен-
ските	 и	 мъжките	 отбори	
участват	 в	много	 вътреш-
ни,	 окръжни,	 междуград-
ски,	републикански	и	дру-
ги	първенства,	донесли	не	
малко	 вълнения,	 спортни	
успехи	и	надежди“.	
	 Цоньо	 Ботев	 изрично	
подчертава,	 че	 не	 е	 ед-
ноличен	автор:	„Съдържа-
нието	 на	 книгата	 е	 тако-
ва,	че	няма	как	някой	да	
претендира	 за	 еднолично	
авторство.	
	 По	 тази	причина	и	аз	
нямам	 подобни	 претен-
ции.	 Книгата	 е	 на	 Обе-
динен	 баскетболен	 клуб	
„Чардафон“	 –	 Габрово	 и	
само	 Управителният	 съ-

вет	 на	 клуба	 със	 свои	
решения	може	да	се	раз-
порежда	 с	 издаването	 и	
разпространението	й.	
	 Ботев	 изказва	 специ-
ални	 благодарности	 на	
Стефан	 Калоянов,	 проф.	
дтн	 инж.	 Венцислав	 Зим-
паров,	 инж.	 Васил	 Гъдев,	
проф.	д-р	Росица	Църова,	
проф.	д-р	Кръстьо	Църов,	
инж.	 Иван	 Господинов,	
Антон	Петров,	 инж.	 Заха-
ри	Захариев,	д-р	Николай	
Въгленов,	 Димитър	 Мин-
чев,	Първан	Дедев,	Петър	

Милчев,	 Вела	 Лазарова,	
Тихомир	 Бейски,	 Марин	
Денев,	Иван	Денчев,	инж.	
Пламен	 Минев,	 инж.	 Пе-
тьо	Василев,	Ганка	Койче-
ва	и	Людмил	Иванов	–	за	
полезната	 информация	 и	
за	важните	уточнения.	
	 Изпълнителният	дирек-
тор	на	ОБК	„Чардафон“	и	
собственик	на	„100	вести“	
благодари	 на	 Цоньо	 Бо-
тев	 и	 съобщи,	 че	 клубът	
ще	проучи	възможностите	
за	издаване	на	книгата	в	
подходящ	тираж.

Öîньî Бîтев пîäари на ОБК „Чарäафîн" книãа 
за иñтîрията на áаñкетáîла в Гаáрîвñки îкръã

 - Г-н билалов, добре 
дошли отново в Габрово. 
С какво Ви провокира ро-
лята в тази пиеса?
	 -	 Първо,	 че	 е	 инте-
ресна	и	 неочаквана.	Една	
роля	 е	 винаги	 интересна,	
когато	тя	е	непредвидима.	
И	 колкото	 е	 по-непред-
видима,	 толкова	 повече	

събужда	 интереса,	 кога-
то	 я	 четете	 и	 след	 това	
на	изпълнение,	защото	не	
събужда	в	публиката	и	чи-
тателя	скука.	Това	чувство,	
когато	четем	слаб	текст.	В	
случая	 текстът	 не	 е	 слаб,	
а	 доста	 майсторски	 на-
писан	 в	 добрата	 френска	
традиция,	която	заповядва	

преди	 всичко	 да	 владе-
ем	 интригата	 и	 обрата	 на	
действието.
 - Като „френски чо-
век” как се чувствате в 
този френски текст?

	 -	 Да	 уточня,	 че	 пре-
водът	 не	 е	 мой.	 А	 имам	
няколко	пиеси	с	мой	пре-
вод	 и	 тогава	 се	 чувствам	
по-комфортно,	защото	съм	
минал	вече	през	френския	

текст.	Не	познавам	ориги-
налния	 текст	на	 тазвечер-
ната	пиеса,	но	ми	е	близък	
жанрът	на	тънкия	френски	
хумор,	в	който	няма	нищо	
пошло,	 а	 в	 същото	 вре-
ме	ви	 кара	да	 се	 смеете,	
защото	 е	 майсторски	 на-
правен.	 Пиесата	 е	 много	
смешна,	 но	 тя	 е	 и	 много	
сериозна,	 защото	 повдига	
въпроса	 за	 съвременна-
та	 жена	 и	 двойка,	 които	
все	 повече	 не	 могат	 да	
се	разберат.	Младите	хора	
все	 повече	 не	 успяват	 да	
се	 задържат	 заедно.	 Пие-
сата	 развива	 въпроса	 за	
бягство	 на	жената	 в	 една	
от	двойките	и	много	точно	
в	 съвременната	 градска	
двойка,	 където	 доминира	
чувството	 за	 възползва-
не	 от	 другия.	 Животът	 е	
много	динамичен	и	хората	
нямат	 време	 да	 се	 зани-
мават	 с	 топли	 човешки	
отношения.	 Това	 поражда	
залогът	в	пиесата.
 - Водите играта „Ста-
ни богат”.
	 -	Това	 не	 е	 образ.	 Не	
става	 въпрос	 и	 за	 измис-

лен,	 лиричен	 герой.	 В	 те-
атъра	има	литературни	ге-
рои.	В	„Стани	богат”	тема-
та	е	шоу,	което	няма	нищо	
общо	 с	 театъра.	 Мога	 да	
кажа	 пример.	 Все	 едно	
шофьор	на	такси	и	научен	
работник.	 Каква	 е	 разли-
ката?	 Виждал	 съм	 много	
научни	 работници,	 които	
карат	такси…	Да	не	слага-
ме	 телевизионно	предава-
не,	което	няма	нищо	общо	
с	актьорската	професия.
 - Но както казват, пре-
даването Ви лепва като 
ръкавица?
	 -		Ех,	имал	съм	късмет	
да	 го	 направя.	 Това	 са	
лесни	неща.	Да,	ерудиция-
та	и	общата	култура	пома-
гат.	Иначе	съм	умрял…
 - Извън репетициите 
актьорът продължава ли 
работа?
	 -	 Това	 е	 една	 много	
дълга	тема.	Работя	по	вре-
ме	на	представлението…
 - Трябва ли актьорът 
да сменя образите?
	 -	 Трябва	 -	 в	 нашата	
професия	 няма.	 Актьорът	
прави	каквото	може	и	ако	

може,	 каквото	 иска.	 Ако	
може	и	да	ги	смени.	Оби-
чам	си	всички	образи.
 - А с кого обичате да 
си партнирате в театъра?
	 -	 На	 сцената	 тази	 ве-
чер	 са	 Николай	 (Луканов)	
и	 Искра	 (Донова).	 Много	
близки	приятели.	Много	ги	
обичам.	Правя	всичко	въз-
можно	 те	 да	 се	 чувстват	
добре.	 На	 сцената	 това	
са	 моите	 колеги	 -	 парт-
ньори.	 Заедно	 си	 вадим	
хляба.	А	с	кого	обичам	да	
си	 партнирам?	 С	 този,	 с	
когото	се	разбирам.	Имам	
късмет,	 че	 се	 разбирам	 с	
голяма	 част	 от	 актьори-
те.	 Дай	 Боже	 и	 те	 да	 се	
разбират	 с	 мен.	 Не	 съм	
трудна	 личност,	 но	 искам	
всички	 около	 мен	 да	 са	
добре.
 - Нова роля на сцена-
та?
	 -	 Репетирам	 в	 Русе.	
Отново	 във	 френска	 пие-
са,	 поразяваща	 комедия		
-	„Когато	индийците	ни	ку-
пят”	 от	 Себастиан	 Тиери,	
с	 участието	и	на	Николай	
Урумов.		

Лек френñки хумîр ñ Михаил Билалîв на ñцената в зала „Възражäане”
вЕЛа ЛазаРова

 
 Младежки театър „Николай Бинев” - София гостува във 
вторник на габровска сцена с пиесата  „Разделям двойки по 
домовете” на френския драматург Тристан Птижерар. Във 
фарса на любовта от XXI век в главната роля бе един от 
най-талантливите и добре познат български актьори - Миха-
ил Билалов. Постановката е на режисьора проф. Здравко Мит-
ков. Участват и актьорите Искра Донова и Николай Луканов.
 С лек хумор се преплитат различни чувства в свят, къ-
дето хората започват, поддържат и прекратяват връзките 
си. Работата на Ерик (Михаил Билалов) е да се разделя с 
нежните половинки на други мъже. Един ден на поредния адрес 
попада на бившата си жена. Среща по необичаен начин и па-
литра от спомени…
 Публиката, препълнила зала „Възраждане”, искрено се за-
бавлява на комичните ситуации и преплетени чувства.
 Михаил Билалов, който дълго живее и работи във Фран-
ция, участва в театрални постановки, работи върху сцена-
рии, свързани с кино, превежда пиеси от френски, води играта 
„Стани богат” по БНТ, бе любезен да разговаря специално за 
читателите на вестника.

Излезе нîвият äиñк „Пеñента на камáаните” - пîреäнîтî 
музикалнî ñъáитие за люáители и кîлекциîнери

продължава от стр. 1
	 Изложбата	 „Храната	
като	 памет“	 е	 първото	 от	
поредица	 местни	 събития	
–	 част	 от	 проекта	 „По-
знаваме	 общата	 история,	
откриваме	 и	 разпростра-
няваме	 европейските	 цен-
ности”	 (ACHIEVE),	 в	 който	
РСО	 „Централна	 Стара	
планина“	участва	заедно	с	
организации	 и	 общини	 от	
Централна	 и	 Югоизточна	
Европа.	
	 Вкусните	 и	 красиви	
експонати	 разказват	 за	
историята,	 религиозните	
вярвания,	културата,	поми-
нъка	 и	 бита	 на	 хората	 от	
старопланинските	общини.
	 Вкусове,	 аромати,	
сладко	 и	 солено,	 споме-
ни	 от	 детството,	 ритуали	
и	 вярвания...	 всичко	 това	
пази	и	предава	паметта	за	
България.	
	 Три	представителки	на	
община	 Антоново	 (вдясно	
на	 снимката)	 са	 един	 от	
характерните	примери		за	
идеята	на	изложбата.	Нито	
носиите,	 нито	 рецептата	
на	 зелника	 пред	 тях	 са	

характерни	 за	 Дуванлар-
ската	община.	Дамите	каз-
ват,	 че	 традициите,	 които	
показват	са	от	Шопско,	че	
техните	деди	са	шопи	пре-
селници,	 дошли	 в	 днеш-
ната	 Търговищка	 област	
от	 Западните	 покрайнини	
след	 Ньойския	 договор.	
Пренесли	 традициите	 в	
кухнята,	в	облеклото,	сега	
те	 са	живата	 следа	 в	 па-
метта	за	откъснатите	земи	
преди	 век.	 Галина	 Янева,	
най-вдясно	 на	 снимката,	
разказва,	че	е	питала	въз-
растните	 хора	 в	 рода	 си	
защо	като	са	минали	през	
толкова	плодородни	 земи,	
пресичайки	Балкана,	са	се	
спрели	 точно	 в	Антоново.	
Интересувала	 се	 е	 от	 по-
минъка,	обичаите,	нравите	
в	старите	земи.	Приготве-
ният	 в	 Антоново	 зелник,	
показан	 във	 вчерашната	
изложба,	 беше	 най-типич-
ното	шопско	ядене.	Корите	
от	тесто,	замесено	само	с	
вода,	 брашно	 и	 сол.	 В	
средата	 плънката	 също	 е	
характерна	-	от	праз	лук	и	
сирене.	 		

Õраната катî памет


