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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 	В	Техническия	универ-
ситет	Румен	Радев	изнесе	
публична	 лекция	 на	 тема	
„България	 и	 технологии-
те	 на	 бъдещето	 -	 реални	
перспективи	 за	 сътрудни-
чество	и	развитие.	Ролята	
на	академичните	общности	
в	 управлението	 на	 наука-
та“.	 В	 срещата	 участваха	
ректорът	 проф.	 д-р	 Илия	
Железаров,	председателят	
на	 Студентския	 съвет	 Де-
сислава	 Стефанова,	 чле-
нове	 на	 Настоятелството	
и	 на	 Академичния	 съвет,	
кметът	 на	 Габрово	 Таня	
Христова,	 областният	 уп-
равител	 Невена	 Петкова,	
представители	 на	 институ-
ции	и	бизнеса.

					Президентът	уточни,	че	
не	 е	 подготвил	 специална	
лекция,	 а	 предпочита	 да	
обмени	 мисли	 с	 младите	
хора,	 разчита	 на	 диалога	
с	тях.		
	 „Горд	 съм,	 че	 имаме	
такова	 висше	 техническо	
учебно	заведение	като	ва-
шия	 университет.	То	 е	 об-
разец	 как	 трябва	 да	 бъде	
интегрирано	 не	 само	 в	
българската	 образовател-
на	система,	в	българската	
наука,	 но	 и	 в	 общината.	
Вие	 имате	 основание	 да	
се	гордеете,	защото	Габро-
во	 е	 люлката	 на	 българ-
ската	 индустрия,	 това	 е	
исторически	факт,	и	 тя	си	
е	 отгледала	 такъв	 универ-
ситет.	Тук	бизнесът	и	обра-
зованието	 работят	 с	 една	

обща	цел	-	много	по-добро	
развитие	на	индустрията	и	
развитие	 на	 образование-
то	 с	 насока	 практически	
ориентирани	 резултати.	
И	 разбира	 се,	 това,	 без	
което	 не	 може	 -	 подкре-
пата	 на	 местната	 власт.	
Идвал	съм	няколко	пъти	в	
Габрово	 и	 винаги,	 когато	
съм	 говорил	 с	 местната	
власт,	виждам,	че	има	вза-
имодействие	 между	 нау-
ка,	бизнес,	образование	и	
местна	власт”,	каза	прези-
дентът.
	 	 	Той	 обясни	 на	 студен-
тите,	 че	 се	 осмелява	 да	
говори	с	тях	от	позицията	
на	 инженер.	 „Така	 пише	
в	 моята	 диплома	 от	 Во-
енновъздушното	 училище,	
макар	 че	 аз	 съм	 с	 много	

широк	инженерен	профил.	
	 По-малко	 учехме	
Сопромат,	 термодинами-
ка,	 конструкции	 и	 якост	
на	 металите,	 като	 вас,	 а	
наблягахме	 на	 аеродина-
мика,	 навигация,	 радиое-
лектроника.	 Пробивите	 и	
научните	достижения	са	в	
някои	 тясно	 фокусирани	
области.	Само	че	напосле-
дък	 виждате	 колко	 важна	
е	интеграцията	между	раз-
лични	 области	 на	 науката	
и	познанието.
	 	 	Когато	говорим	за	тех-
нологии,	 не	 можем	 да	 ги	
отделим	 от	 науката	 и	 об-
разованието.	 За	 мен	 е	
изключително	 важно	 как-

ви	 амбиции	 си	 поставяме	
като	държава	и	общество,	
да	 развиваме	 конкурен-
тоспособност	 и	 да	 се	
включим	в	икономиката	на	
бъдещето.	
	 Някои	 държави	 вече	
работят	 за	 това.	 Герма-
ния	прие	своя	национална	
индустриална	 стратегия,	
в	 която	 основният	 фокус	
е	 иновативно	 образова-
ние	 -	 наука,	 технологии	 и	
иновации.	 Дали	 и	 ние	 ще	
направим	това	или	нашите	
амбиции	 ще	 са	 задоволят	
като	 страна,	 разпредели-
тел	 на	 газ?	 Дали	 имаме	
амбиции	да	мобилизираме	
всички	 средства,	 с	 които	

разполагаме,	за	да	можем	
да	 активираме	 целия	 наш	
научен	 капитал	 и	 талант	
на	 младите	 хора?	 За	 да	
може	България	да	се	раз-
вие	 като	 страна,	 в	 която	
се	 развиват	 технологии	
и	 иновации.	 Или	 ще	 се	
примирим	 да	 сме	 страна,	
която	само	внася	техноло-
гии	и	плаща	за	тях.	Това	е	
важното	сега.	
	 Бъдещето	 все	 пове-
че	ще	 дели	 държавите	 по	
този	 признак	 -	 държави,	
които	 разработват	 техно-
логии,	 и	 държави,	 които	
ще	останат	в	периферията	
на	научния	прогрес.	
	 	 	 	Мисля,	че	имаме	дос-

татъчно	 талант	 и	 ние	 го	
доказваме.	
	 Всяка	 година	 ученици-
те	 от	 средното	 образо-
вание	 печелят	 олимпиади,	
международни	състезания,	
винаги	 сме	 в	 топ	 пет	 по	
математика,	 информатика,	
лингвистика.	Трябва	да	из-
ползваме	 този	 потенциал.	
Трябва	 по-скоро	 да	 изра-
ботим	 нашата	 национална	
индустриална	 стратегия”,	
коментира	президентът.

продължава на стр. 2

Презиäентът в Гаáрîвî: “Атаките 
ñрещу мен и ñемейñтвîтî ми 
приäîáиват урîäливи измерения”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 „За	 съжаление,	 вчера	
прокуратурата	 девалвира	
две	 важни	 за	 опазването	
на	 държавността	 понятия	
-	„държавна	измяна“	и	„на-
рушение	 на	 Конституция-
та“,	 като	 ги	 употреби	 като	
медийна	сензация	в	запит-
ването	 до	 Конституцион-
ния	 съд,	 а	 впоследствие	
ги	мотивира	със	записи,	в	
които	всички	внушения	се	
самоопровергаха“,	 комен-
тира	 президентът	 Румен	

Радев	 вчера	 в	 Габрово	
пред	журналисти	по	повод	
разпространените	 от	 про-
куратурата	 СРС-та,	 преди	
срещата	си	със	студенти	в	
университета.
	 „Атаките	 срещу	 мен	 и	
семейството	ми	не	са	спи-
рали,	 но	 вече	 придобиват	
уродливи	 измерения	 и	 се	
водят	 без	 оглед	 на	 сред-
ствата“,	 каза	 още	 прези-
дентът.
	 Според	него	тези	прак-
тики	показват	още	веднъж	
колко	остро	стои	въпросът	

за	промени	в	Конституция-
та	в	посока	съдебна	власт	
и	нейната	независимост.
	 „От	независимостта	на	
прокуратурата	 зависи	 как	
ще	 изглежда	 и	 държав-
ността	в	България“,	комен-
тира	още	държавният	 гла-
ва.
	 Ден	 преди	 присти-
гането	 на	 президента	 в	
Габрово	 Прокуратурата	
разпространи	 записи	 от	
телефонен	 разговор	 на	
президента	 Румен	 Радев	
с	 командира	 на	 Военно-

въздушните	 сили	 генерал-
майор	 Цанко	 Стойков,	 в	
който	 двамата	 обсъждат	
как	 да	 се	 отговори	 на	
КПКОНПИ	 за	 назначава-
нето	на	сегашната	съпруга	
на	 държавния	 глава	 Де-
сислава	за	пиар	във	ВСС	
през	2014	година.
	 Случаят	 бе	 дискутиран	
публично	 в	 кандидатпре-
зидентската	 кампания	 на	
Радев	 през	 2016	 г.,	 но	 то-
гавашните	и	последващите	
проверки	 не	 откриха	 кон-
фликт	на	интереси.	

Румен Раäев: “В Гаáрîвî áизнеñът и îáразîваниетî 
раáîтят заеäнî за развитиетî на инäуñтрията”

Миниñтър Аврамîва 
наãраäи ОА - Гаáрîвî
	 Министърът	 на	 регионалното	 развитие	 и	 благоу-
стройството	 Петя	 Аврамова	 награди	 Областна	 адми-
нистрация	–	Габрово	за	инициатива	в	областта	на	път-
ната	безопасност	през	2019	г.	Инициативата	се	нарича	
„Животът	е	с	предимство“	и	е	част	от	международната	
кампания	 EDWARD,	 или	 Ден	 без	 загинал	 на	 пътя.	 Тя	
обединява	усилията	на	различни	институции	и	органи-
зации	по	темата	за	превенция	на	пътния	травматизъм.	
В	 Габрово	 по	 темата	 са	 проведени	 специални	 демон-
страции,	игри,	симулатор,	състезания	и	много	полезна	
информация,	свързана	с	безопасността	на	движението	
по	пътищата.	Статуетката	и	грамотата	получи	заместник	
областният	 управител	 на	 Габрово	 Мария	 Пенева	 на	
официалната	церемония	на	28	януари.

	 Изигралият	20	мача	с	екипа	на	„Левски“	Владислав	
Мисяк	 ще	 играе	 в	 Габрово	 за	 пролетния	 полусезон	
в	 Северозападната	 Трета	 лига.	 Футболистът	 започна	
зимната	 подготовка	 с	 габровския	 тим	 и	 след	 като	 се	
разбра	с	ръководството,	може	официално	да	се	счита	
за	третото	ново	попълнение	в	състава.										 стр. 2

Влаäиñлав Миñяк ще îáлече 
екипа на ОФК „Янтра 2019” 
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ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 17.02.2020 - 21.02.2020 г. от 09:00 до 
15:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	община	Габрово,	село	Поповци,	махала	
Куката,	новият	квартал.

В периода 10.02.2020 - 14.02.2020 г. от 09:00 до 
15:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	община	Габрово,	село	Поповци,	махала	
Куката,	новият	квартал.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

покана
за сВикВанЕ на общо събраниЕ

на сдружЕниЕ „клуб по колоЕздЕнЕ - 
национална спорТна акадЕМия“

На	основание	чл.	10,	ал.	2	от	Устава	на	Сдруже-
ние	„КЛУБ	ПО	КОЛОЕЗДЕНЕ	-	НАЦИОНАЛНА	СПОРТ-
НА	АКАДЕМИЯ“,	 ЕИК	 130957281,	 УС	 взе	 решение	 да	
свика	 редовно Общо събрание	 на	 членовете	 на	
Сдружението,	което	ще	се	проведе	на	4 март 2020 г. 
от 17.00 часа	на	седалището	и	адреса	на	управление	
на	 сдружението:	 гр.	 София,	 район	 Студентски,	 На-
ционална	спортна	академия,	кабинет	315.

1. Приемане на отчет за финансовата и спортна 
дейност на Сдружението за 2019 г. и бюджет за 2020 
г.;

2. Приемане на основни насоки и програма за дей-
ност;

3. Освобождаване на членовете и Председателя на 
УС и избор на нови;

4. Промяна на адреса на управление;
5. Приемане на нов Устав;
6 Вземане на решение „КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ 

- НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ“ да заяви член-
ство в Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КО-
ЛОЕЗДЕНЕ“, ЕИК 205777624;

7. Приемане на нови членове и прекратяване на 
членството на настоящи членове;

8. Разни.
Общото	събрание	е	законно,	ако	присъстват	пове-

че	от	половината	от	всички	негови	членове.
При	липса	на	кворум	събранието	се	отлага	с	един	

час	на	същото	място	и	при	същия	дневен	ред	и	може	
да	 се	 проведе,	 независимо	 от	 броя	 на	 явилите	 се	
негови	членове.
Материалите	 за	 провеждане	 на	 ОС	 ще	 са	 на	

разположение	на	всички	членове	на	ОС	един	месец	
преди	датата	на	събранието.
Настоящата	 покана	 е	 поставена	 на	 мястото	 за	

обявления	в	сградата,	в	която	се	намира	управление-
то	на	сдружението.

Председател: Иван Колев Иванов

Над	 650	 хиляди	 е-ви-
нетки	 са	 купени	 от	 нача-
лото	 на	 2020	 г.	 на	 обща	
стойност	близо	40	млн.	лв.	
Почти	три	четвърти	от	тях	
са	 за	 превозни	 средства	
с	 българска	 регистрация,	
като	над	340	хиляди	са	за	
леки	автомобили.

Най-много	 е-винетки	
са	 продадени	 на	 24	 януа-
ри	 2020	 г.	Тогава,	 за	 един	
ден,	 са	 купени	 37	 241	 е-
винетки,	от	които	близо	22	
хиляди	са	годишни.

На	31	януари	2020	г.	из-
тича	валидността	на	малко	
над	 100	 хиляди	 годишни	
е-винетки.

Цените	на	електронни-
те	 винетки	 се	 запазват	
като	 тези	 през	 2019	 г.	
За	 леките	 автомобили	 (с	
обща	 технически	 допусти-
ма	 максимална	 маса	 до	
3,5	 т)	 годишната	 винетка	

струва	97	лв.,	тримесечна-
та	-	54	лв.,	месечната	-	30	
лв.,	седмичната	-	15	лв.,	а	
тази	 за	 уикенда	 (с	 валид-
ност	 от	 12	 ч.	 в	 петък	 до	
23:59	ч.	в	неделя)	е	10	лв.

До	1	март	2020	 г.	 теж-
котоварните	 превозни	
средства	 над	 3,5	 т	 могат	
да	 ползват	 платената	 път-
на	 мрежа,	 след	 като	 ку-
пят	е-винетка,	а	след	тази	
дата	 ще	 плащат	 на	 база	
на	изминато	разстояние	–	
тол	 такса.	 Шофьорите	 на	
камиони	и	автобуси	могат	
да	 активират	 месечна	 ви-
нетка	 с	 начална	 дата	 не	
по-късна	 от	 1	 февруари	
2020	 г.,	 а	 седмична	 –	 не	
по-късно	 от	 23	 февруари.	
От	 24	 до	 29	февруари	 во-
дачите	 на	 тежкотоварни	
превозни	средства	ще	мо-
гат	да	ползват	само	днев-
ни	винетки.

Цените	 на	 винетките	
за	 камионите	 и	 автобу-
сите	 са	 същите	 като	 тези	
през	2019	г.	Дневната	так-

са	е	23	лв.	За	превозните	
средства	между	3,5	т	и	12	
т	 седмичната	 винетка	 е	
53	 лв.,	 а	 месечната	 –	 105	

лв.	за	тези	с	екокатегория	
Евро	I,	II	или	0.	За	тези	с	
Евро	III	или	по-висок	клас		
седмичната	е	40	лв.,	а	ме-

сечната	–	80	лв.
За	 пътните	 превозни	

средства	 над	 12	 т	 сед-
мичната	 винетка	 е	 87	 лв.,	
а	 месечната	 –	 174	 лв.	 за	
тези	от	тях	с	екокатегория	
Евро	I,	II	или	0.	За	тези	с	
екокатегория	 Евро	 III	 или	
по-висока	 седмичната	 ви-
нетка	е	67	лв.,	а	месечна-
та	–	134	лв.

Напомняме	 на	 водачи-
те	да	внимават	при	въвеж-
дането	на	данните	на	път-
ните	 превозни	 средства,	
независимо	 дали	 го	 пра-
вят	 лично	 или	 с	 помощта	
на	 служебно	 лице.	 Отго-
ворността	при	неправилно	
декларирани	 данни	 относ-
но	 регистрационния	 но-
мер	 на	 пътното	 превозно	
средство,	 категорията	 му	
или	периода	на	валидност	
на	 винетната	 такса	 е	 на	
собственика	 или	 на	 полз-

вателя,	 като	 в	 случай	 на	
неправилно	 декларирани	
данни	се	счита,	че	за	път-
ното	 превозно	 средство	
не	е	заплатена	дължимата	
винетна	такса.	Корекции	в	
електронната	 система	 за	
събиране	 на	 пътни	 такси	
не	са	възможни.

Данните	 могат	 да	 бъ-
дат	 въведени	 на	 кирили-
ца	 или	 латиница,	 стига	
графично	 да	 отговарят	 на	
данните	от	талона	на	авто-
мобила.	Тирета,	интервали	
или	други	знаци	не	се	из-
писват.	Знакът	за	нула	(0)	
и	 знакът	 за	 буквата	О	 не	
са	взаимозаменяеми.

Валидността	 на	 е-ви-
нетките,	включително	и	на	
издадените	чрез	Агенцията	
за	 социално	 подпомагане,	
както	 и	 на	 тези	 на	 пре-
регистрирани	 автомобили,	
може	 да	 бъде	 проверена	
на	сайта	www.bgtoll.bg.

Е-винетки за áлизî 40 милиîна ñа купени за меñец
Пикът на продажбите е бил 24 януари - 37 241 е-винетки само за един ден, съобщи вчера АПИ

продължава от стр. 1
Студентите	 засипаха	 пре-
зидента	 с	 въпроси.	 Цве-
тислава	 Лафчиева	 от	 спе-
циалност	 „Компютърни	
системи	и	 технологии”	 по-
пита	за	трансфера	на	тех-
нологии	 между	 Изтока	 и	

Запада.	Румен	Радев	обяс-
ни,	 че	 има	 няколко	 пътя.	
Единият	 е	 чисто	 бизнес	
ориентиран.	 „Когато	 биз-
несът	 има	 интерес,	 при-
мерно	 някой	 инвеститор	
реши,	 че	 в	 Габрово	 има	
добра	 среда	 да	 инвести-

ра	в	дадено	производство,	
той	 идва	 съответно	 със	
своите	технологии.	За	това	
трябва	да	има	добра	сре-
да,	разбирателство	с	мест-
ната	 власт	 и	 най-вече	 да	
ви	 има	 вас.	 Вие,	 младите	
хора,	 специалистите,	 сте	

решаващият	 фактор.	 Друг	
трансфер	 може	 да	 дой-
де	 по	 линията	 на	 научния	
обмен.	 И	 другият	 е	 това,	
за	което	говорих	-	образо-
вателна	и	научна	кохезия.	
На	 високо	 политическо	
ниво	 трябва	 да	 се	 пребо-
рим	тези	европейски	про-
грами	 и	 фондове	 да	 имат	
тази	насоченост.	Има	още	
една	 инициатива	 с	 под-
крепата	 на	 президентска-
та	институция	 -	 създаване	
на	Международен	институт	
за	устойчиви	технологии	в	
Югоизточна	 Европа.	 Око-
ло	 10	 държави	 от	 нашия	
регион	 се	 обединяват	 да	
изградят	 институт	 за	 ви-
соки	 технологии	 с	 насо-
ченост	 да	 удовлетворяват	
нуждите	 в	 медицината,	
съпроводени	 с	 изследва-
ния	на	много	високо	ниво,	
да	 работят	 в	 колаборация	
с	 центъра	 ЦЕРН,	 Швей-
цария.	 Аз	 го	 посетих	 и	
съм	 дълбоко	 впечатлен	
от	 това,	 което	 се	 пости-
га	 там	 като	 наука,	 научни	
изследвания,	 там	 работят	
и	 вече	 доста	 българи.	 Ев-

ропейската	 комисия	 се	
ангажира	 с	 финансиране.	
Въпросът	е	коя	от	всички-
те	 балкански	 държави	 ще	
бъде	 основен	 център	 на	
този	 институт.	 Трябва	 да	
убедим,	че	ние	като	база,	
като	 инфраструктура,	 като	
научен	потенциал	сме	при-
влекателно	 място”,	 допъл-
ни	Румен	Радев.
	 Друг	 от	 въпросите,	 от-
правени	 от	 студенти	 към	
президента,	 бе	 каква	 е	
ролята	 на	 президентската	
институция	като	балансьор	
между	трите	власти.	„Пре-
зидентската	институция	не	
е	 част	 от	 трите	 власти	 в	
България.	 Но	 тя	 е	 важна	
институция,	 която	 цели	
да	 способства	 за	 диало-
га	 между	 изпълнителна,	
законодателна	 и	 съдебна	
власт,	за	намиране	на	кон-
сенсус,	 важен	 за	 наше-
то	 бъдещо	 развитие.	 Аз	
винаги	 съм	 търсил	 такъв	
консенсус	 по	 важни	 за	
обществото	 ни	 и	 нацио-
налната	сигурност	въпроси	
в	рамките	на	Консултатив-
ния	 съвет	 за	 национална	

сигурност.	 Приемам,	 че	
образованието	 е	 тема	 на	
националната	 сигурност,	
защото	 всъщност	 от	 него	
зависи	 всичко.	 Не	 можем	
да	 говорим	 дори	 за	 от-
бранителна	способност	на	
страната,	 ако	 няма	 дос-
татъчно	 добро	 образова-
ние.	Тече	модернизация	на	
българската	 армия,	 вече	
се	 закупуват	 високотех-
нологични	 отбранителни	
системи,	 хората,	 които	 ги	
поддържат,	 трябва	 да	 бъ-
дат	с	високо	образование.	
Затова	смятам	да	поставя	
въпроса	 за	 задължител-
на	 ангажираност	 на	 дър-
жавата	 за	 инвестиции	 в	
научноизследователска	 и	
развойна	дейност”,	отгово-
ри	президентът.
	 Ректорът	Илия	Железа-
ров	 връчи	 на	 президента	
плакет	на	Техническия	уни-
верситет.
	 Държавният	 глава	 се	
запозна	с	учебния	процес,	
посети	 лаборатории	 на	ТУ	
и	 разговаря	 с	 новото	 и	
старото	 академично	 ръко-
водство.

Румен Раäев: “В Гаáрîвî áизнеñът и îáразîваниетî 
раáîтят заеäнî за развитиетî на инäуñтрията”

	 Пощенският	 оператор	
в	 Китай	 уведомява,	 че	 с	
цел	 предотвратяване	 на	
риска	 от	 по-нататъшно	
предаване	 и	 разпростра-
нение	 на	 новия	 корона-
вирус,	 Китайското	 прави-
телство	 е	 възложило	 на	
пощенския	 оператор	 в	
страната	всички	пратки	за	
град	Ухан	и	транзитно	пре-
минаващи	 през	 сортиро-
въчния	 център	 в	 града	 да	
бъдат	дезинфекцирани.
	 За	международни	прат-
ки,	предназначени	за	про-
винция	 Хубей,	 пощенският	

оператор	ще	се	свързва	с	
получателите	 по	 телефон	
за	уточняване	предпочита-
нията	им	за	доставка.	
	 Пратката	може	да	бъде	
временно	 съхранявана	 в	
пощенски	служби,	да	бъде	
предоставена	 от	 пощен-
ска	служба,	предадена	до	
доставъчни	 шкафове	 или	
чрез	 други	 методи,	 при	
които	 няма	 осъществява-
не	 на	 директен	 контакт	
между	 служител	 и	 клиент.	
Тези	стъпки	ще	доведат	до	
забавяне	 на	 обработката	
и	 доставката	 на	 входящи-

те	 международни	 пратки,	
като	 в	 някои	 случаи	 няма	
да	 бъде	 възможно	 да	 се	
представи	 писмено	 дока-
зателство	за	доставката.
	 Пощенският	 оператор	
в	 Макао,	 Китай,	 уведомя-
ва,	 че	 с	 цел	 намаляване	
до	 минимум	 разпростра-
нението	 на	 новия	 корона-
вирус	 правителството	 на	
Макао	 е	 освободило	 от	
работа	 на	 30	 и	 31	 януари	
2020	 г.	 всички	 държавни	
служители.	Пощенските	ус-
луги	 ще	 бъдат	 преустано-
вени	през	тези	два	дни.

Китай äезинфекцира пîщенñките 
пратки зараäи нîвия кîрîнавируñ

	 На	28	януари	в	РУ	-	Се-
влиево	 е	 подаден	 сигнал	
от	служител	на	жандарме-
рийско	 зонално	 управле-
ние	–	Плевен	за	водач	на	
лек	 автомобил,	 който	 се	
опитва	да	осуети	проверка	
в	хода	на	специализирана	
полицейска	 операция.	 По	
данни	на	служителя,	около	
13:30	 часа	 в	 Градница	 во-
дачът	не	спира	и	реализи-
ра	 пътнотранспортно	 про-
изшествие,	при	което	удря	
управляваното	 от	 него	

моторно	 превозно	 сред-
ство	 в	 ограда	 на	 дворно	
място.	 При	 опита	 си	 да	
избяга	 от	 служителите	 на	
ЖЗУ	 той	 слиза	 от	 авто-
мобила	 и	 побягва.	 Лицето	
е	 установено	 в	 коритото	
на	 река	 Видима,	 където	
е	 паднало	 при	 опита	 си	
за	 бягство.	Транспортиран	
е	 в	 ЦСМП,	 без	 опасност	
за	 живота.	 При	 извърше-
на	 проверка	 за	 употреба	
на	 наркотични	 вещества	
с	 техническо	 средство	 е	

установено,	 че	 водачът	 –	
мъж	на	35	години	от	село	
Столът,	 община	 Севлиево,	
е	 управлявал	 моторното	
превозно	 средство	 след	
употреба	 на	 наркотичните	
вещества	амфетамин	и	ме-
тамфетамин.	 Срещу	 него	
е	 образувано	 досъдебно	
производство	 по	 чл.	 343б,	
ал.	3	от	НК.	
	 Разследването	 по	 слу-
чая	 продължава	 под	 над-
зора	 на	 прокуратурата	 в	
Севлиево.

Жанäармерията äîãîни äрîãиран вîäач в 
кîритîтî на Виäима при îпит за áяãñтвî

покана
	Управителният	 съвет	 на	 „асоциация инсиЕМЕ а ТЕ 

онлус”,	със	седалище	в	град	Габрово	и	адрес	на	управлението	
ул.	„Априловска”	№	4,	етаж	2,	офис	3,	вписано	в	Търговския	
регистър	и	регистър	за	юридическите	лица	с	нестопанска	цел	с	
ЕИК	176828625,	свиква	общо събрание	на	членовете	на	сдру-
жението.	Общото	събрание	ще	се	проведе	на	2 март 2020 г. от 
10.30 часа	в	град	Габрово,	ул.	„Априловска”	№	4,	етаж	2,	офис	
3,	при	следния	дневен	ред:	1.	Приемане	на	годишния	финансов	
отчет	на	сдружението	за	2019	г.;	2.	Приемане	на	годишния	до-
клад	за	дейността	на	сдружението	за	2019	г.;	3.	Вземане	на	ре-
шение	за	промяна	на	адреса	на	управлението	на	дружеството;	
4.	Вземане	на	решение	за	промяна	на	устава	на	сдружението;	
5.	Други	въпроси.	При	липса	на	кворум	събранието	се	отлага	с	
един	час	по-късно,	на	същото	място	и	при	същия	дневен	ред	и	
ще	бъде	проведено,	колкото	и	членове	да	се	явят.

Председател на УС: Паола Бриньоли

продължава от стр. 1
Преди	него	към	отбора	се	
присъединиха	Петър	Каза-
ков	и	Илиян	Илиев.
	 Мисяк	 е	 роден	 на	 15	
юли	1995	година	в	Кюстен-
дил.	Юноша	е	на	„Левски“	
(София),	 като	 за	 26-крат-
ния	шампион	 на	 България	
има	20	мача	с	2	 гола	във	
всички	 турнири.	 Впослед-
ствие	 кариерата	 му	 пре-
минава	през	„Нефтохимик“	
(Бургас),	 „Локомотив“	 (Со-
фия),	 „Арда“	 (Кърджали)	 и	
„Монтана“.	В	елита	на	Бъл-
гария	има	17	мача	и	1	гол,	
а	общо	в	професионалния	
футбол	-	72	мача	и	5	гола.
	 Играл	е	за	юношеските	
национални	 гарнитури	U17	
и	U19,	има	и	два	мача	за	
младежкия	национален	от-
бор.
	 Мисяк	 вече	 реализира	
първия	 си	 гол	 с	 екипа	 на	
„Янтра	2019“.	Той	взе	учас-
тие	в	първата	контрола	на	
тима	във	Велико	Търново	и	
отбеляза	 едно	 от	 попаде-
нията	в	двубоя	срещу	дуб-
лиращия	 отбор	 на	 „Етър“,	
спечелен	с	8:1.

Влаäиñлав 
Миñяк ще îáлече 
екипа на ОФК 
„Янтра 2019” 

Снимка Христо Петров 



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 30 януари 2020 г., година XVI, брой 4 (3267)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
30 ч *	Св.	Три	светители	велики	архиереи:	
Василий	 Велики,	 Григорий	 Богослов	 и	 Йоан	
Златоуст.	 Св.	 свщмчк	 Иполит,	 папа	 Римски.	
Св.	 благоверен	 цар	 Петър	 Български.	 Преп.	
Сергий	Къпински	(Тип.	с.	200)
31 п Св.	безсребреници	и	чудотворци	Кир	
и	Йоан.	Св.	мчци	Серапион	и	Папий
1	 с	 *	 Св.	 мчк	Трифон	 (Предпразненство	
на	Сретение	Господне)	(Трифоновден)	(Тип.	с.	
205)
2 н U  Сретение Господне. Неделя 15 
след Неделя подир Въздвижение   на Закхея. 
Гл. 8, утр. ев. на празника, ап. Евр. 7:7-17 (с. 
471), лит. ев. на празника (Тип. с. 210) 
3 п Св.	Симеон	Богоприимец	и	Анна	про-
рочица.	Св.	пророк	Азарий.	Мчк	Диодор
4 в Преп.	 Исидор	 Пелусиотски.	 Св.	 мчк	
Иадор.	Преп.	Иасим	Чудотворец
5 с Св.	мчца	Агатия	(Добра).	Мчк	Еладий
6 ч Преп.	 Вукол,	 еп.	 Смирненски.	 Преп.	
Варсануфий	 Велики.	 Св.	 Йоан	 пророк.	 Св.	
Фотий,	 патр.	 Константинополски.	 Св.	 мчци	
Доротея	и	Калиста	(Тип.	с.	216)

ДВЕрИ НА прАВослАВИЕто
 
	 30	януари,	денят	на	св.	
Трима	светители	–	св.	Ва-
силий	 Велики,	 Св.	 Йоан	
Златоуст	 и	 	 св.	 Григорий	
Богослов,	 се	 чества	 и	
като	 празник	 на	 висши-
те	 православни	 богослов-
ски	 школи.	 Богословският	
факултет	 на	 Софийския	
университет	 „Св.	 Климент	
Охридски“	по	традиция	ще	
отбележи	 празника	 с	 ар-
хиерейско	богослужение	и	
научна	сесия.
	 Честването	започна	на	
29	 януари	 от	 18	 часа	 с	
вечерня.	Днес	от	8	часа	е	
началото	 на	 утринната,	 а	
след	 това	и	на	св.	Литур-
гия.	 Празничните	 богослу-
жения	 ще	 оглави	 митро-
политът	на	САЩ,	Канада	и	
Австралия	Йосиф.	
	 След	приема	в	декана-
та	ще	се	проведе	и	научна	
сесия	в	аулата	на	факулте-
та.	Гл.	ас	д-р	Росен	Русев	
ще	изнесе	доклад	на	тема:	

„Христологията	на	св.	Гри-
горий“.	
	 По-късно	 ще	 бъдат	
връчени	 дипломите	 на	
учителите,	 преминали	 ед-
ногодишен	 курс	 за	 про-
фесионална	 квалификация	
„учител	по	Религия“.

	 П р а -
в о с л а в н и я т	
богословски	
факултет	 на	
Великотърнов-
ския	 универ-
ситет	 „Св.	 Св.	
Кирил	и	Мето-
дий“	 ще	 отбе-
лежи	празника	
на	 св.	 Трима	
светители	 с	
публична	 лек-
ция	 на	 проф.	
д-р	 Димитър	
Попмаринов	
на	 тема	 „Ве-
личието	 на	
човека	 в	 Ста-
рия	 Завет	 в	
светлината	 на	
Псалом	 8“.	 Тя	
ще	 се	 състои	

днес	от	 11	 часа	в	Аудито-
рия	2	на	Ректората	на	ВТУ.	
След	 лекцията	 ще	 бъдат	
връчени	свидетелствата	за	
придобита	 професионална	
квалификация	 „учител	 по	
Религия“.

ДВЕрИ НА прАВослАВИЕто

 Израелското	 прави-
телство	 реши	 да	 преда-
де	 собствеността	 върху	
т.	 нар.	 Александровско	
подворие	на	близката	до	
Кремъл	организация	„Им-
ператорско	 православно	
палестинско	 общество“	
и	 изпрати	 необходимите	
документи	 за	 това,	 пише	
„Интерфакс“.
	 Александровското	 по-
дворие	 се	 намира	 в	 ста-
рия	град	на	Йерусалим,	в	
непосредствена	 близост	
до	 храма	 на	 Гроба	 Гос-
поден.	 Подворието	 пред-
ставлява	 археологичен	 и	
архитектурен	 комплекс,	

включващ	 останки	 от	
Съдната	порта,	през	коя-
то	е	минал	Господ	Иисус	
Христос,	храма	„Св.	Алек-
сандър	 Невски“,	 музей	 и	
др.	Теренът,	 на	 който	 се	
намира	комплексът,	 е	 ку-
пен	 през	 1859	 г.	 от	 имп.	
Александър	 II	 Николае-
вич	 (Царят-Освободител),	
а	 комплексът	 е	 построен	
през	 1896	 г.	 от	 Импера-
торското	православно	па-
лестинско	общество	(дру-
жество).
	 Конфликтът	за	негова-
та	 собственост	 започва	
след	 болшевишката	 ре-
волюция	 от	 1917	 г.	 До	
момента	 подворието	 се	
владееше	от	Руското	пра-

вославно	 общество	 на	
Светата	земя.	Това	се	ос-
порва	от	Императорското	
православно	палестинско	
общество,	 ръководено	 от	
Сергей	 Степашин,	 бивш	
министър-председател	 на	
Русия	и	офицер	от	КГБ.
	 Промяната	 в	 собстве-
ността	 на	 подворието	 е	
резултат	 от	 преговори	
между	властите	в	Москва	
и	Йерусалим	за	помилва-
не	 на	 израелската	 граж-
данка	 Наама	 Иссахар,	
осъдена	в	Русия	на	седем	
години	 затвор	 за	 прена-
сяне	 на	 наркотици.	 Тя	 е	
била	 арестувана	 в	 края	
на	 2015	 г.	 в	 транзитната	
зона	на	летището	с	9.5	 г	

марихуана.	 Още	 тогава	
случаят	 придобива	 поли-
тически	характер.
	 Сега	 зам.-министърът	
на	 външните	 работи	 на	
Русия	 Михаил	 Богданов	
включи	 въпроса	 за	 ста-
тута	на	подворието	в	об-
съжданията.	
	 Молбата	 за	 нейното	
помилване	 до	 Владимир	
Путин	 изпрати	 лично	Йе-
русалимският	 патр.	 Тео-
фил,	а	по	време	на	визи-
тата	си	в	Израел	руският	
президент	 и	 патриархът	
посетиха	 майката	 на	 мо-
мичето.	 Руският	 прези-
дент	 обеща	 на	 майката	
на	 момичето,	 че	 „всичко	
ще	бъде	наред“.

ДВЕрИ НА прАВослАВИЕто

	 Вечерта	на	23	януари	в	
салона	 на	 Софийска	 мит-
рополия	 се	 проведе	 офи-
циален	 прием	 на	 кметове	
от	 селищата	 в	 Софийска	
област	 и	 духовните	 ръко-
водители	 на	 околиите	 в	
епархията.	 Срещата	 е	 по	
инициатива	 на	 ръковод-
ството	 на	 Софийска	 мит-
рополия	и	се	провежда	за	
първи	 път.	 Тя	 е	 израз	 на	
желанието	 на	 църковното	
ръководство	 да	 взаимо-
действа	 градивно	 с	 мест-
ната	 общинска	 власт	 във	
всички	 инициативи,	 които	
са	 от	 полза	 за	 граждани-
те.
	 Повече	 от	 двадесет	
кметове	на	общини	отклик-
наха	на	поканата.	На	при-
ема	 присъстваха	 и	 архи-
ерейските	 наместници	 на	
седемте	 духовни	 околии	
(извън	София,	т.	е.	на	Са-
моков,	 Ихтиман,	 Дупница,	
Радомир,	 Кюстендил,	Трън	
и	 Годеч).	 Заедно	 с	 патри-
арха	 бяха	 Белоградчишки	
еп.	 Поликарп,	 викарий	 на	
Софийския	 митрополит,	 и	

протосингелът	 на	
митрополията	 ар-
хим.	 Василий.	 Не-
гово	 Светейшество	
се	 обърна	 към	 съ-
бралите	се	градона-
чалници	с	думите:
	 „Бихме	 искали	
още	веднъж	да	поз-
дравим	 кметовете	
с	 доверието,	 кое-
то	жителите	 на	 ръ-
ководените	 от	 тях	
общини	 им	 оказа-
ха	 и	 им	 възложиха	
своите	 надежди	 и	
очаквания,	 които	
всички	се	надяваме	
да	оправдаят.
	 През	 изминала-
та	 година	 взаимо-
отношенията	 меж-
ду	 Софийската	 св.	
митрополия,	 архие-
рейските	 наместни-
чества,	 държавната	
власт	 и	 местното	
самоуправление	
бяха	на	завидно	ви-
соко	 равнище.	 Вярваме,	
че	 и	 през	 настоящата	 го-
дина,	а	и	занапред	добро-
то	 равнопоставено	 парт-
ньорско	 съработничество	

ще	продължи	плодотворно	
и	 ще	 спомогне	 за	 раз-
витието	 на	 духовно-нрав-
ственото	 и	 патриотичното	
възпитание	 на	 живеещите	
в	 диоцеза	 на	 Софийска	

епархия	 наши	 сънародни-
ци“.
	 Като	 приоритетни	 об-
ласти	 на	 сътрудничество	
между	 църковната,	 дър-
жавната	и	местната	власт	

Негово	 Светейшество	 из-
тъкна	 образованието	 и	
възпитанието	 на	 децата	 в	
християнските	 ценности,	
социалната	 дейност,	 под-
дръжката	 на	 храмовете,	

решаването	 на	 про-
блема	 с	 църковните	
имоти,	 които	 не	 са	
върнати	 на	 църквата.	
Той	каза:
	 „Изказваме	 на-
дежда,	че	държавната	
и	 местната	 власт	 ще	
подпомогнат	 изучава-
нето	на	предмета	„Ре-
лигия“	 в	 общинските	
училища,	 ще	 съдейст-
ват	 за	 развитието	 на	
социалната	 дейност,	
ще	спомогнат	за	въз-
становяването	 на	 не-
върнати	 църковни	 и	
манастирски	 имоти,	
за	 строителството	 и	
ремонта	на	храмове	и	
тяхното	 поддържане,	
както	 и	 за	 предоста-
вянето	 на	 храмове	 и	
манастири,	 които	 се	
водят	 като	 държавна	
или	 общинска	 соб-
ственост,	 в	 собстве-
ност	 на	 Софийската	
св.	митрополия,	та	по	

този	 начин	 да	 се	 отдаде	
„кесаревото	кесарю,	а	Бо-
жието	Богу“	(Лука	20:25)“.
	 Патриархът	 постави	
акцент	 и	 върху	 европей-

ските	 програми	 за	 рес-
таврация,	реконструкция	и	
възстановяване	 на	 храмо-
ве	 и	 манастири,	 които	 се	
осъществяват	 с	 участието	
на	местните	власти:	„През	
настоящата	 година	 имаме	
намерение	 да	 кандидат-
стваме	по	различни	евро-
пейски	 програми	 за	 рес-
таврация,	реконструкция	и	
възстановяване	 на	 храмо-
ве	 и	 манастири,	 които	 по	
една	или	друга	причина	не	
са	 били	 добре	 поддържа-
ни“.
	 „Софийската	 св.	 мит-
рополия	от	своя	страна	и	
в	лицето	на	архиерейските	
наместници	 по	 места	 ще	
бъде	 в	 помощ	 на	 всички	
добри	инициативи	на	 дър-
жавната	и	местната	власт,	
които	 не	 са	 в	 противоре-
чие	 с	 православно-хрис-
тиянските	 нравствени	 и	
семейни	ценности	и	които	
ще	 бъдат	 полезни	 за	 до-
броплодното	 развитие	 на	
нашето	общество	и	особе-
но	на	младото	поколение“,	
каза	също	патр.	Неофит.
	 Информация	и	снимки:	
Софийска	митрополия

БългАрскА пАтрИАршИя
сИНоДНА пАлАтА 

 Във	 връзка	 с	 оповестеното	 Становище	 на	 Св.	
Синод	на	БПЦ	-	БП	относно	новоприетия	Закон	за	
социалните	услуги	и	промените	в	други	нормативни	
актове,	 касаещи	 закрилата	 на	 децата	 и	 семей-
ството,	както	и	във	връзка	с	разговора,	проведен	
с	 Министъра	 на	 труда	 и	 социалната	 политика	 и	
поетия	 ангажимент	 при	 среща	 със	 Св.	 Синод	 в	
края	 на	 2019	 г.,	 Св.	 Синод	 от	 заседанието	 си	 на	
20.01.2020	г.,	прот.	№	1	–	пълен	състав,	взе	решение	
да	се	обърне	към	Министъра	на	труда	и	социалната	
политика	с	предложение	да	бъдат	включени	в	ра-
ботната	група	в	Комисията	по	труда,	социалната	и	
демографската	 политика	 на	 Народното	 събрание,	
съответно	 към	 МТСП	 за	 обсъждане	 на	 законода-
телни	промени,	свързани	със	Закона	за	социалните	
услуги	и	относими	с	него	нормативни,	в	това	число	
и	подзаконови	актове,	представители	на	Св.	Синод	
на	БПЦ	–	БП	и	юридическите	му	съвестници.	както	
следва:	Ловчански	митрополит	Гавриил,	Западно-	и	
Средноевропейски	митрополит	Антоний,	Варненски	
и	 Великопреславски	 митрополит	 Йоан,	 Неврокоп-
ския	митрополит	Серафи	и	юридическите	съветни-
ци	на	Св.	Синод.

Патриарх Неîфит приветñтва кметîвете на îáщините в Сîфийñка епархия

Бîãîñлîвñките факултети в Сîфия и Великî 
Търнîвî чеñтват ñвîя празник ñ научни ñеñии

Решение на Св. Синîä îтнîñнî 
неîáхîäимîñтта îт прîмени в 
Закîна за ñîциалните уñлуãи

Израел ще преäаäе на РПÖ Алекñанäрîвñкîтî пîäвîрие 
в замяна на îñвîáîäена израелñка ãражäанка
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Продължава от брой 15

	 Повече	от	когато	и	да	било,	
в	наши	дни	е	необходимо	да	се	
прокара	строга	граница	между	
Църквата	 и	 света,	 да	 се	 при-
знае	 тази	 двойственост	 и	 от	
нея	да	се	изхожда.	Дуализмът	
на	Църквата	и	света	не	е	съз-
даден	от	християнството.	Църк-
вата	винаги	е	приемала	света,	
но	светът	с	голямо	усилие	при-
ема	Църквата.	 Защо	 християн-
ството	 заради	 единението	 със	
света	 трябва	 да	жертва	Църк-
вата,	 защо	 светът	 не	 желае	
да	 пожертва	 себе	 си	 заради	
истината	и	заради	своето	спа-
сение?
	 Струва	ми	 се,	 че	 вече	мо-
жем	 да	 изложим	 следното	
твърдение:	 православието	 има	
свое	 учение	 за	 обществото,	
което	 се	 съдържа	 в	 учението	
за	 Църквата,	 но	 това	 учение	
православието	може	да	прила-
га	само	вътре	в	себе	си,	създа-
вайки	и	съзиждайки	църковния	
живот.
	 Иска	ми	 се	 предварително	
да	се	оправдая	от	обвиненията	
в	максимализъм	или	утопизъм.	
Аз	не	вярвам	особено	в	съвре-
менните	 пророчества	 за	 есха-
тологичния	характер	на	нашето	
време.	Още	не	ни	е	дадено	да	
знаем	това.	Но	„не	е	необходи-
мо	да	си	пророк,	за	да	усетиш	
приближаването	 на	 началото	
на	края“.	Християнството	встъп-
ва	или	вече	е	встъпило	в	много	
тежко	време,	което	все	повече	
и	повече	създава	впечатление-
то,	 че	 християнството	 изобщо	
е	 неуспешно.	 Кой	 и	 къде	 оба-
че	 е	 казал,	 че	 християнството	
трябва	да	е	успешно?	„Но	Син	
Човеческий,	кога	дойде…“
	 Какво	е	това?	Окончателни-
ят	неуспех	на	 християнството?	
Не,	това	е	неуспех	на	света	и	
успех	на	християнството.	Хрис-
тиянството	 не	 може	 да	 не	 е	
успешно,	тъй	като	Синът	Божи	
вече	 е	 дошъл	 на	 земята,	 но	
човечеството	е	неуспешно,	тъй	
като	 все	 още	 не	 Го	 е	 приело.	
Предчувствието	 за	 трагичен	
край	на	света	изключва	какъв-
то	и	да	е	утопизъм	и	е	своеоб-
разна	застраховка	срещу	него.	
Възможно	е	християнството	ни-
кога	да	не	осъществи	напълно	
своя	идеал	за	църковен	живот,	
но	от	това	не	следва,	че	хрис-
тияните	не	бива	да	се	стремят	
към	него	и	не	са	длъжни	ясно	
да	си	дават	сметка	какво	пред-
ставлява	християнското	учение	
за	 обществото,	 както	 и	 да	 не	
го	 смесват	 с	 никакви	 други	
учения.	 Ако	 християнството	
не	 може	 да	 въплъти	 своя	 со-
циален	 идеал,	 защо	 то	 трябва	
да	 приеме	 нечий	 чужд	 идеал,	
сякаш	 човечеството	 ще	 може	
да	 го	 осъществи?	 Социалните	
катастрофи	 са	 също	 толкова	
неизбежни,	 колкото	 и	 геологи-
ческите.	Всеки	един,	дори	иде-
алният	 социален	 строй,	 не	 е	
вечен	и	може	да	бъде	сменен	

от	 най-несъвършения.	 Рухва-
нето	 на	 строя,	 с	 който	 ще	 се	
свърши	 християнството,	 няма	
ли	 да	 бъде	 и	 рухване	 на	 са-
мото	 християнство,	 веднъж	 и	
завинаги?	И	тогава	vae	victis![2]	
Трагедията	 на	 православието	
в	 Русия	 може	 да	 се	 повтори	
още	веднъж,	но	при	много	по-
страшни	условия.
	 От	 всичко	 казано	 произ-
лиза	 второто	 твърдение:	 хрис-
тиянството	 не	 трябва	 да	 се	
свързва	 с	 никакви	 социални,	
а	 следователно	 и	 политиче-
ски	учения.	Социалното	учение,	
колкото	 и	 да	 е	 съвършено,	 не	
може	да	бъде	възведено	в	ранг	
на	религиозна	истина:	не	бива	
земното,	временното,	несъвър-
шеното	да	се	прави	абсолютно,	
вечно	 и	 съвършено.	 Ето	 защо	
за	 никакъв	 християнски	 со-
циализъм	 или	 комунизъм,	 или	
буржоазно-капиталистически	
строй	не	може	и	дума	да	ста-
ва,	 както	 и	 за	 какъвто	 и	 да	
било	 друг,	 още	 не	 съществу-
ващ	строй.	Всяка	подобна	кон-
струкция	 ми	 прилича	 на	 опит	
християнското	 учение	 да	 се	
използва	 като	 някакво	 лекар-
ство,	помощно	средство,	което	
може	да	овкуси	с	християнство	
нехристиянските	учения.	Това	е	
нова	кръпка	върху	вехта	дреха,	
която	 не	 издържа	 и	 се	 къса	
още	 повече.	През	 цялото	 вре-
ме	 искат	 чрез	 християнството	
да	 поправят	 нещо	 в	 света,	
вместо	 да	 покорят	 света	 на	
Църквата,	 постоянно	 влизат	 в	
ролята	 на	 някакви	 „пазители“,	
без	никой	да	ги	е	викал	и	мо-
лил.
	 Ако	 Църквата	 не	 бива	 да	
се	 свързва	 с	 никой	 социален	
строй	 или	 социално	 учение,	
тогава	каква	е	ролята	ѝ	в	реал-
ния	живот,	какво	може	да	бъде	
нейното	участие	в	решаването	
на	 социалните	 въпроси?	 Съз-
даването	 от	 християните	 на	
своя	обществена	среда	съглас-
но	собствения	идеал,	сиреч	на	
църковна	 общност,	 не	 изисква	
от	 тях	 отказ	 от	 участието	 в	
живота,	 който	 се	 случва	 из-
вън	 Църквата.	 Според	 думите	
на	 св.	 ап.	 Павел,	 в	 противен	
случай	 на	 тях	 би	 им	 се	 нало-
жило	 да	 напуснат	 този	 свят	
(1	 Кор.	 5:10).	Ако	 Бог	 толкова	
възлюби	света,	че	и	Своя	Син	
Единороден	 отдаде	 за	 света,	
как	 човек	 може	 да	 намрази	
този	 свят?	 Християнинът	 не	
само	може,	но	е	и	длъжен	да	
участва	 в	 общия	 живот,	 но	 е	
длъжен	да	участва	в	него	като	
християнин.	Това	е	много	стара	
истина,	 но	 за	 съжаление,	 се	
налага	 отново	 често	 да	 си	 я	
припомняме.
	 По	този	начин	участието	на	

Църквата	 в	 съвременния	 жи-
вот	 трябва	 да	 се	 прояви	 чрез	
участието	на	нейните	чеда.	Не	
намирам	 за	 необходимо	 сега	
да	 изяснявам	 в	 какви	 форми	
може	да	се	прояви	това	учас-
тие.	Дали	това	ще	е	създаване	
на	 определени	 партии,	 по	 по-
добие	 на	 римокатолическите,	
или	ще	се	случва	под	някаква	
друга	форма	–	всичко	това	ще	
зависи	 от	 конкретното	 място,	
време	 и	 лично	 разбиране	 на	
всеки.	 При	 всички	 положения	
си	представям	подобно	участие	
в	 много	 широки	 граници.	 Не	
мисля,	че	съществуват	някакви	
пречки	 за	 влизането	 на	 чле-
новете	 на	 Църквата	 във	 вече	
съществуващи	социалнополити-
чески	 групи,	 стига	 последните	
да	не	са	враждебни	на	христи-
янството.	 Всяка	 партия,	 освен	
своята	 политическа	 идеология,	
има	и	определена	програма	за	
социални	реформи,	които	обик-
новено	имат	по-важна	роля	от	
идеологията	 и	 могат	 да	 бъдат	
усвоени	от	християните.
	 Не	 само	 отделните	 члено-
ве	 на	 Църквата,	 но	 и	 самата	
Църква	може	да	взима	участие	
в	съвременния	живот.	Тя	вина-
ги	 трябва	 да	 назовава	 злото	
с	 неговото	 име,	 без	 значение	
откъде	то	произлиза.	Църквата	
е	съвестта	на	света	и	горко	му,	
ако	този	глас	замлъкне.	Без	да	
е	свързана	с	която	и	да	е	со-
циалнополитическа	 форма	 на	
живот,	 Църквата	 винаги	 може	
да	оказва	помощ	на	всички	бо-
рещи	 се	 за	 социална	 правда.	
Една	 от	 основните	 задачи	 на	
Църквата	 в	 настоящия	 момент	
се	съдържа	именно	в	това	–	да	
укрепи	в	съзнанието	на	масите	
(християни	 и	 нехристияни),	 че	
всеки	справедлив	стремеж	ще	
срещне	 нейната	 подкрепа,	 а	
всяко	социално	зло	 –	нейното	
порицание.	„Църквата	е	с	бога-
тите	и	силните,	срещу	слабите	
и	потиснатите“	–	за	съжаление	
за	 нас,	 християните,	 това	 е	
тежък	упрек	и	не	можем	да	не	
признаем	 поне	 частична	 исти-
на	в	него.
	 Накрая,	Църквата	би	могла	
дори	 да	 се	 обърне	 с	 редица	
искания	в	защита	на	едни	или	
други	социални	класи	или	хора.	
Но	 тези	искания	не	 трябва	да	
изхождат	от	някакви	принципи	
на	 социални	 учения,	 а	 изклю-
чително	 от	 учението	 на	 Хрис-
тос	 –	 учението	 за	 любовта.	
Провъзгласяването	 от	 страна	
на	Църквата	на	едни	или	други	
принципи	 е	 равнозначно	 на	
тяхното	 догматизиране.	 Римо-
католицизмът,	който	от	времето	
на	 знаменитата	 енциклика	 на	
папа	 Лъв	 XIII	 Rerum	 novarum,	
толкова	 смело	 и	 решително	

тръгна	 по	 пътя	 на	 защита	 на	
социалната	правда,	все	още	не	
е	 напълно	 свободен	 от	 догма-
тизиране.	Когато	в	последната	
голяма	енциклика	на	сегашния	
папа	 Пий	 Quadragesimo	 anno,	
наред	с	признаването	на	спра-
ведливостта	 на	 исканията	 на	
работническата	 класа,	 се	 про-
възгласява	свещеният	принцип	
на	собствеността,	то	с	това	Ри-
мокатолическата	 църква	 сама	
се	вкарва	в	социалната	борба.	
Колкото	и	да	ни	е	скъп	и	зако-
нен	принципът	на	собственост,	
въпреки	всичко	той	по	никакъв	
начин	 не	 е	 свързан	 с	 христи-
янското	 учение.	 Макар	 и	 за	
много	кратко	време,	 християн-
ството	е	просъществувало	при	
доброволен,	произтичащ	от	лю-
бовта	отказ	от	собственост.
	 Църквата	 може	 да	 води	
непосредствено	 много	 широка	
социална	работа.	Аз	не	се	при-
теснявам,	 че	 ще	 нарекат	 тази	
работа	благотворителност.	Пре-
ди	всичко,	защото	тя	може	да	
бъде	по-широка	от	благотвори-
телността,	а	освен	това	благот-
ворителността	сама	по	себе	си	
е	много	хубаво	нещо,	особено	
ако	 е	 в	 състояние	 да	 смекчи	
съществуващото	социално	зло.	
Разбира	 се,	 със	 социална	 ра-
бота	не	може	да	се	реши	нито	
един	 социален	 проблем,	 тъй	
като	тя	не	унищожава	източни-
ка	на	социално	зло.
	 Именно	това	следва	да	съ-
държа	 третото	 основно	 твър-
дение	 на	 православието	 в	
неговото	 отношение	 към	 съ-
временните	социални	въпроси:	
с	 никакви	 социални	 реформи	
или	революции	не	може	да	се	
унищожи	социалното	зло	и	со-
циалната	 несправедливост.	 Те	
зависят	 не	 от	 едни	 или	 други	
форми	 на	 социален	 живот,	 а	
от	 несъвършенството	 и	 гре-
ховността	 на	 човешката	 при-
рода.	 Единствено	 в	 Църквата,	
в	 благодатен	 порядък,	 грехов-
ността	 на	 човешката	 природа	
бива	преодоляна	и	единствено	
в	Църквата	социалният	въпрос	
може	 да	 бъде	 радикално	 ре-
шен.
	 По	 този	 начин	 социалният	
въпрос	 в	 своята	 същност	 е	
религиозен.	Това	 е	 четвъртото	
и	изключително	важно	твърде-
ние.	 С	 което	 се	 определя	 ос-
новното	отношение	на	правос-
лавието	 към	 всички	 социални	
въпроси	на	съвремието.	Основ-
ната	 интенция	 на	 цялото	 съ-
временно	социално	творчество	
е	 опитът	 за	 радикално	 и	 съ-
вършено	социално	построение,	
но	 в	 пределите	 на	 човешкия	
живот,	 опит	 за	 осъществяване	
на	 земния	 рай.	 В	 тези	 свои	
най-дълбоки	основания	социал-

ните	 очаквания	 представляват	
религиозен	антипод	на	христи-
янството.	 Това	 е	 догматизира-
не	 на	 емпиричния	 човек	 и	 на	
неговия	 емпиричен	 социален	
живот.	 Ето	 защо	 Църквата	 не	
може	 да	 не	 изрази	 съвсем	
ясно	отрицателното	си	отноше-
ние	към	тази	основна	интенция	
на	социалния	живот.	Нещо	по-
вече,	 тя	 не	 може	 да	 не	 води	
открита	 борба	 срещу	 подобни	
религиозни	 предпоставки.	Ако,	
както	 посочих,	 Църквата	 не	
бива	да	се	обвързва	със	соци-
ални	учения,	то	в	някои	случаи	
тя	дори	е	длъжна	рязко	да	се	
разграничи	 от	 тях.	 Опасност-
та	 е	 само	 в	 това,	 да	 не	 би	
осъждането	 на	 религиозните	
предпоставки	 на	 социалнопо-
литическите	системи	да	се	раз-
простре	и	върху	справедливите	
социални	искания,	които	всъщ-
ност	не	са	свързани	с	религи-
озни	основания.
	 Още	 веднъж	 се	 налага	 да	
спомена	 римокатолицизма	 –	
този	 път	 във	 връзка	 със	 со-
циалната	 работа.	 В	 различни	
държави	 римокатолиците	 вър-
шат	огромна	социална	дейност.	
За	 историята	 на	 тази	 дейност	
във	 Франция	 дават	 предста-
ва	 забележителните	 книги	 на	
Пиер	Ланд.[3]	Точно	тези	книги	
показват,	 че	 социалната	 рабо-
та	не	съвпада	с	благотворител-
ността.	 Религиозната	 работа	
започва	едновременно	със	со-
циалната.	Там,	където	все	още	
няма	църква,	липсва	дори	дом	
за	свещеника,	започва	педаго-
гическа	работа	с	децата:	отна-
чало	на	някое	свободно	място	
под	 открито	 небе,	 след	 това	
се	 появява	 помещение,	 което	
служи	 не	 само	 за	 детска	 гра-
дина,	но	и	приютява	различни	
учреждения,	 обгрижващи	 из-
гражданата	 община.	 Понякога,	
едва	 накрая,	 изниква	 храм.	 В	
покрайнините	 на	Париж	римо-
католицизмът	 се	 превръща	 в	
религия	 на	 пролетариата,	 на	
комунистите,	 на	 отхвърлените	
от	обществото.	Създава	се	съв-
сем	особен	свят,	малко	прили-
чащ	на	познатия	ни	римокато-
лически	 свят.	 Социалната	 ра-
бота	и	социалната	благотвори-
телност	се	превръщат	в	мощно	
оръжие	на	мисионерството.
	 Колкото	 по-малко	 христи-
янството	се	смесва	със	света,	
колкото	по-ясно	се	отграничава	
от	него,	толкова	по-силно	то	се	
проявява	в	света	като	една	от	
основните	действащи	и	съзида-
ващи	сили.	Християнството	ни-
кога	 не	 е	 организирало	 рево-
люции,	 но	 най-великите	 соци-
ални	революции	 са	 направени	
от	 християните.	 Влиянието	 на	
християнството	върху	целия	съ-

временен	живот	е	общо	място	
във	всеки	учебник	по	история.	
Досега	 не	 е	 ясно	 определено	
в	 каква	 степен	 се	 е	 отрази-
ло	 влиянието	 на	 християнство	
върху	 социалните	 учения	 от	
древността	 до	 комунизма.	 Но	
всичко	това	е	някакъв	отговор	
в	 света	 на	 християнското	 уче-
ние.	 Самата	 поява	 на	 христи-
янството	 е	 била	 най-великият	
социален	 преврат,	 но	 не	 за	
целия	свят,	а	само	за	заражда-
щата	 се	 християнска	 общност.	
Това,	 което	 осемнадесет	 века	
по-късно	написа	Френската	ре-
волюция	върху	всички	здания	–	
свобода,	 равенство,	 братство,	
–	 на	 практика	 беше	 осъщест-
вено	 от	 християнската	 общи-
на	 през	 първите	 три	 века.	 Не	
забелязват,	 че	 християнството	
унищожи	 робството	 не	 десет	
века	 след	 своята	 поява,	 а	 от	
самото	 начало.	 Християнската	
община	не	познава	робството.	
Там,	 където	робът	е	можел	да	
стане	епископ,	не	е	имало	ни-
какво	робство.	Робите	веднага	
са	 били	 освобождавани	 без	
каквато	и	да	е	революция,	без	
искания	 към	 властта,	 без	 им-
ператорски	 указ,	 без	 формал-
ности.	 Създавайки	 нов	 живот,	
нови	 форми	 на	 социален	 жи-
вот,	християнството	побеждава	
стария	 живот.	 Отделяйки	 себе	
си	от	света,	Църквата	преобра-
зява	света.	Държавата	пленява	
Църквата,	 когато	самата	 тя	 се	
обявява	за	„църква“.
	 Размишлявайки	 над	 огро-
мните	задачи,	които	предстоят	
на	 християнството	 в	 негова-
та	 социална	 работа,	 искам	 да	
завърша	 с	 прочутите	 думи	 на	
Тертулиан:	 „Ние	 съществуваме	
едва	 от	 вчера,	 а	 вече	 изпъл-
нихме	 света	 и	 всичко	 ваше	
-	 градове,	 острови,	 крепости,	
муниципии,	 площади,	 лагери,	
триби,	 декурии,	 дори	 двореца,	
сената	 и	 форума.	 Оставихме	
ви	само	храмовете!…	Можехме	
да	 се	 сражаваме	 срещу	 вас	
без	 оръжие	 и	 въстания,	 само	
чрез	несъгласието	си,	чрез	ом-
разата	и	предизвикания	от	нея	
разрив	с	вас“.
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Продължава от  брой 15
Целта	 на	 новия	 Божи	 народ	 не	 е	
тленната	обетована	земя,	а	Небесният	
Йерусалим.	 На	 тази	 земя	 и	 в	 насто-
ящия	живот	обаче	живее	„сянката	на	
бъдещето“	 и	 се	 опитва	 да	 преобрази	
текущото	във	формата	на	установено-
то.	Така	времето	в	света	става	модел	
на	 бъдещия	 век	 и	 предвкусване	 на	
бъдещия	 живот.	 Вярващият	 живее	 на	
земята,	 в	 преобразеното	 в	 Христос	
време,	 което	 е	 отпечатък	 на	 живота	
във	 вечното	 и	 невечерно	 царство	 на	
Бога.
	 Това	 преобразяване	 на	 светското	
време	 е	 постигнато	 от	 Църквата,	 не-
съмнено	 водена	 от	 Светия	 Дух,	 чрез	
нейния	 празничен	 календар.	 Прео-
бразяването	и	въздигането	се	състоят	
именно	 в	 това,	 че	 календарът	 става	
празничен.	Списъкът	с	дни	се	превръ-
ща	в	списък	с	празници.	Всички	дни	в	
годината	се	изпълват	със	свещено	съ-
държание	и	така	смяната	на	дните	се	
превръща	в	смяна	на	празниците.	По	
този	начин	целият	живот	на	вярващия	
става	постоянен	празник,	както	недву-
смислено	 са	 подчертавали	 св.	 отци.	
Живей	на	земята,	но	бъди	гражданин	
на	 небето.	 Празничният	 календар	 на	
Църквата	 изобразява	 и	 ни	 дава	 да	
се	 докоснем	 до	 небесната	 държава	
и	 неспирния	 празник,	 където	 „Бог…	
сред	боговете“	(Йоан	Дамаскин,	канон	
на	Преображение,	песен	8)	и	ангелите	
заедно	с	хората	празнуват.

	 Така	или	иначе,	 чрез	празничния	
си	 календар	 Църквата	 предвкусва	
извън	времевата	реалност	на	небес-
ното	 царство	 и	 по	 същество	 отменя	
светското	 време,	 след	 като	 събития-
та	 от	 миналото	 се	 възпоменават	 не	
като	вече	отминали,	а	като	истински	
и	 мистично	 повтаряни	 ежегодно	 или	
дори	 ежедневно.	 Ще	 рече,	 че	 ко-
гато,	 например,	 Църквата	 празнува	
Рождеството,	 Кръщението,	 спасител-
ните	 страдания,	 Възкресението	 на	
Христос,	Петдесетница	и	т.	н.	повече	
или	 по-малко	 важни	 събития	 от	 ис-
торията	 на	 нашето	 спасение,	 тя	 не	
просто	си	ги	спомня,	а	ги	преживява	
отново	 като	 настояще,	 както	 и	 за	
Бога	всичко	е	настояще,	дори	да	се	
е	 случило	 в	 миналото,	 да	 се	 случва	
в	момента	или	да	 е	 нещо,	 което	ще	
се	случи	в	бъдещето.	Така	тя	прежи-
вява	Христовото	Възкресение	в	деня	
на	 Пасха	 всяка	 година	 сякаш	 то	 се	
случва	днес,	т.	е.	както	е	било	в	онзи	
исторически	 ден	 на	 Господнето	 Въз-
кресение	през	33	г.	сл.	Хр.	Химногра-
фията	ясно	дава	отглас	на	това	све-
тоотеческо	богословско	разбиране	за	
богослужебната	година,	като	на	всеки	
празник	обширно	повтаря	и	потвърж-
дава,	че	празнуваното	събитие	не	се	
е	 случило	 единствено	 през	 времето	
на	 Божието	 присъствие	 на	 земята,	
но	–	веднъж	вече	извършеното	тогава	
–	се	случва,	или	преповтаря,	и	днес.	
Същото	 важи	 и	 за	 молитвите	 (ха-

рактерен	 пример	 е	 началото	 на	 мо-
литвата	 за	 освещаването	 на	 водата	
на	 Богоявление	 с	 честото	 повтаряне	
на	 думата	 „днес…“),	 и	 за	 свещените	
четива,	 синаксарите,	 свещенодейст-
вията	и	св.	икони,	които	правят	праз-
нуваното	събитие	осезаемо.
	 Издигането	 над	 светското	 време	
и	 влизането	 в	 божественото	 литур-
гично	време	има	и	други,	още	по-ра-
дикални	последици.	Думата	„днес“	не	
се	 отнася	 единствено	 до	 годишното	
тайнствено	повторение	на	свещеното	
събитие,	 но	също	и	разкъсва	време-
вата	рамка	и	се	влива	в	ежедневието	
на	 Църквата.	 Така	 празнуваме	 Въз-
кресението	на	нашия	Господ	не	само	
на	 Пасха,	 но	 и	 всяка	 неделя	 (виж	
„Днес	спасение	миру	бист…“,[2]	„Днес	
Христос	 смерт	 поправ,	 якоже	 рече	
воскресе…“[3]	и	т.	н.).	И	то	не	само	в	
неделя,	а	на	всяка	литургия,	в	който	
и	 ден	 от	 седмицата	 да	 се	 отслужва	
тя	 (виж	 „Като	 видяхме	 Христовото	
възкресение…“	 след	 св.	 Евхаристия).	
Празнуваме	 смъртта	 на	 Господа	 не	
само	 всеки	 Велики	 петък,	 но	 и	 на	
Въздвижение	 на	 Честнѝя	 Кръст,	 и	
на	 Неделя	 кръстопоклонна,	 всеки	
петъчен	 ден	 и	 ежедневно	 в	 Деветия	
час.	 Празнуваме	 Петдесетница	 не	
само	 на	 годишното	 ѝ	 възпоменание	
петдесет	 дни	 след	 Възкресение,	 но	
и	ежедневно	в	третия	час,	и	при	ос-
вещаването	на	 св.	Дарове	по	 време	
на	 св.	 Литургия,	 при	 всяко	 миропо-

мазване,	 при	 ръкоположение	 и	 при	
всяко	 призоваване	 на	 Светия	 Дух,	
при	 извършването	 на	 св.	 Тайнства,	
в	 който	 и	 ден	 или	 час	 те	 да	 се	 из-
вършват.	 Самият	 живот	 на	 Църквата	
е	една	продължителна	Петдесетница,	
постоянно	пребиваване	в	чертога	на	
Светия	Сион.
	 Освен	 тези	 неща,	 немощта	 на	
човешката	 природа	 се	 лекува	 и	 об-
служва	основно	чрез	празничния	ка-
лендар,	който	въпреки	гореописаната	
си	 богословски	 непреодолима	 отно-
сителност,	запазва	своята	ненакърне-
на	в	Христа	педагогическа	и	образо-
вателна	стойност.	За	немощния	човек	
ежегодното	 повтаряне	 на	 свещените	
спасителни	 събития	 и	 присъствието	
на	 свещените	 личности	 на	 светците	
в	 определения	 ден	 за	 годишното	 им	
възпоменание	остава	като	утвърдена	
референция,	причина	да	се	привикне	
към	паметта	им	и	действително	сбли-
жаване.	Точно	 от	 това	 се	 възползва	
Църквата	 като	 натоварва	 тези	 дни	
с	 цялото	 дидактично	 съдържание,	
което	е	присъщо	на	всеки	от	тях.	По	
този	 начин	 тя	 посвещава	 вярващите	
в	 тайната	 на	 спасението	 по	 всеки	
възможен	огласителен	начин	 –	 с	 че-
тенето,	пеенето,	проповедта,	иконите	
и	 дори	 с	 още	 по-осезаеми	 възста-
новки	 на	 свещените	 събития,	 където	
това	 е	 било	 възможно	 и	 уместно	
(Кръщението	 на	 Господа,	 Разпятие-
то,	погребението,	Възкресението	и	 т.	

н.).	Така,	 както	 вече	 казахме,	 всяка	
година,	 чрез	 втъкания	 в	 нея	 праз-
ничен	 календар,	 се	 образува	 една	
миниатюра	на	световната	история,	на	
спасителното	 дело	 на	 Господа	 и	 на	
живота	 на	 Църквата	 през	 вековете,	
чрез	 разпръснатите	 Господски	 праз-
ници	 и	 паметите	 на	 пророците,	 пра-
ведниците,	 апостолите,	 мъчениците,	
йерарсите	и	преподобните,	на	всички	
угодили	пред	Божието	лице	св.	мъже	
и	 жени.	 Ежегодното	 повторение	 на	
същите	празнични	теми	не	е	причина	
за	 пресищане	 и	 създаване	 на	 отег-
чителна	 рутина,	 а	 повод	 за	 продъл-
жително	оглашение	и	затвърждаване	
чрез	 повторението,	 което	 е	 „майка	
на	знанието“,	за	ново	задълбочаване	
във	 въпросите	 на	 вярата	 и	 води	 до	
обновена	решителност	и	поощряване	
на	 живота	 в	 Христос.	 Така	 се	 дава	
допълнително	значение	на	народното	
пожелание,	 което	 на	 места	 хората	
си	 казват	 по	 големите	 празници:	
„догодина,	 до	 амина“	 или	 „за	 много	
години“.	Не	става	дума	единствено	и	
само	 за	 пожелание	 за	 продължите-
лен	земен	живот,	но	и	за	предоставя-
не	на	нови	възможности	за	учение	в	
училището	на	Църквата	и	възприема-
не	на	спасителните	истини	на	вярата.	
Така,	 както	 иконите	 са	 „библия	 за	
неграмотните“,	 така	 и	 празничният	
календар	 е	 училището	 за	 вярващите	
–	грамотни	или	неграмотни.

Продължава  в четвъртък

ПРАзНИчНИЯТ КАЛЕНДАР НА ПРАВОСЛАВНАТА цъРКВА: ПРОИзХОД И РАзВИТИЕ
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продължава от бр. 15 „За-
дачата за басейна, който се 
пълни от една тръба за 10 
часа и се изпразва от друга 
за 5, важи и за язовирите“

Въпросът за рециклиране на 
въглеродните емисии и въ-
веждане на така наречените 
„кръгови технологии“. (Един 
проект за много милиарди.)
	 Всички,	 които	ползват	при-
роден	газ,	знаят,	че	след	него-
вото	 изгаряне	 се	 отделя	 само	
въглероден	двуокис	и	вода.	Не	
знам	 обаче	 колко	 хора	 знаят,	
че	ако	смесим	този	въглероден	
двуокис	 и	 водата	 в	 определе-
но	съотношение	и	 ги	поставим	
при	 определена	 температура	
и	налягане,	от	 тях	ще	получим	
отново	природен	газ.	Това,	кое-
то	 реално	 става	 в	 дълбините	
на	 земните	 недра.	Тогава,	 ако	
имитираме	природните	процеси	
и	чрез	сонди	инжектираме	сме-
ста	от	вода	и	въглероден	двуо-
кис,	 използвайки	 топлината	на	
Земята,	ще	можем	да	получим	
един	неизчерпаем	източник	на	
природен	газ.	На	повърхността	
на	Земята	ще	изгаряме	метана,	
получавайки	 вода	 и	 въглеро-
ден	 двуокис	 плюс	 топлина.	 В	

недрата	на	Земята	ще	рецикли-
раме	водата	и	въглеродния	дву-
окис	до	метан.	
	 Един	класически	пример	за	
природен	кръговрат.	Недостатъ-
кът	на	тази	идея	е,	че	до	ней-
ната	 успешна	 реализация	 ще	
мине	 много	 време.	А	 часовни-
кът	на	екологичната	бомба	цъка	
и	не	се	знае	кога	ще	я	взриви.

 Голямото депониране на 
въглеродни емисии. (Проект, 
който може да реши проблема 
с емисиите моментално.)
	 Според	най-песимистичните	
прогнози,	ако	до	2035	година	не	
бъдат	взети	необходимите	мер-
ки,	 то	 измененията	 в	 климата	
ще	станат	необратими.	
	 Какво	 бихме	 могли	 да	 на-
правим,	ако	дотогава	световни-
те	лидери	не	успеят	да	догово-
рят	 разумно	 споразумение	 за	
ограничаване	на	вредните	еми-
сии,	 а	 пък	 хората	 на	 науката	
не	успеят	да	намерят	работеща	
технология	за	тяхното	рецикли-
ране.
	 Тогава	 може	 да	 бъде	 въ-
ведена	 една	 друга	 авангардна	
идея.
	 От	учебниците	по	химия	се	
знае,	че	при	ниски	температури	
и	 високо	 налягане	 въглерод-
ният	 двуокис	 се	 разтваря	 нео-
граничено	 във	 водата.	С	 други	
думи,	един	литър	вода	би	могъл	
да	 поеме	 1000	 литра	 въгле-
роден	 двуокис.	 Тогава	 вместо	
да	 изхвърлят	 своите	 емисии	 в	
атмосферата,	 тецовете	 могат	
спокойно	 да	 ги	 разтворят	 във	
вода	 и	 така	 получената	 „гази-
рана	 вода“	 да	 бъде	 депонира-
на	 на	 дъното	 на	 океана	 чрез	
тръбопроводи.	 Цената,	 която	
България	е	изплатила	за	въгле-
родните	си	емисии	от	тецовете	
за	 2019	 година,	 е	 500	милиона	
лева.	За	2020	година	тази	сума	
със	 сигурност	ще	 е	 по-голяма.	

Тогава	 тези	 пари	 вместо	 да	
ги	хвърляме	на	вятъра	за	съм-
нителни	 експерименти,	 е	 мно-
го	 по-изгодно	 да	 ги	 вложим	 в	
един	 тръбопровод,	 с	 който	 да	
отведем	емисиите	на	дъното	на	
морето.
	 По	този	начин	хем	пробле-
мът	с	емисиите	ще	бъде	решен,	
хем	инвестициите	за	този	про-
ект	ще	си	останат	в	България.	А	
тук	става	въпрос	за	милиарди.
	 Още	отсега	обаче	знам	как-
во	ще	стане.
	 Така	 наречените	 „Зелени“	
ще	надигнат	глас	и	ще	ме	посо-
чат	с	пръст	-	„Ето	го	този,	кой-
то	 иска	 да	 отрови	 световния	
океан.	Дайте	да	го	разпънем	на	
кръста“.
	 Само	че	преди	да	започнем	
с	 хулите,	 нека	 да	 се	 уточним	
кой	за	какво	говори.
	 1.	Аз	самият	съм	 „Зелен“	и	
по	душа,	и	по	действия.	И	това	
съм	го	доказал	в	своите	дейст-
вия	от	много	години	назад.
	 2.	Това,	 което	предлагам,	е	
не	да	се	разруши	екологичната	
система,	 а	 точно	 обратното	 –	
да	я	съхраним.
	 3.	Онова,	което	ще	бъде	де-
понирано,	не	трябва	просто	да	
се	изхвърли	в	морето,	както	го	
правят	 крайбрежните	 градски	
канализации,	 а	 по	 специална	
технология	 да	 си	 остане	 съх-
ранено.	 Депонираното	 да	 си	
остане	депонирано.
	 4.	Това	депониране	ще	про-
дължи	 само	 дотогава,	 докато	
не	 бъде	 намерена	 работеща	
технология	 за	 рециклиране	 на	
емисиите	 и	 това	 да	 послужи	
като	 „склад	 за	 суровина“	 за	
бъдещите	 кръгови	 технологии.	
Затова	никой	не	би	имал	инте-
рес	суровината	да	се	разтвори	
в	морето.
	 5.	Този	процес	и	в	момента	
се	извършва	реално	в	природа-
та,	като	на	дъното	на	световния	

океан	има	разтворени	милиар-
ди	 тонове	 въглероден	 двуокис,	
метан	и	други	емисии	от	възду-
ха.
	 6.	 Голямото	 предимство	 на	
този	проект	е,	че	още	на	другия	
ден	 след	 неговата	 реализация	
проблемът	с	въглеродните	еми-
сии	ще	бъде	решен.
	 При	всички	останали	проек-
ти	ефектът	от	тяхната	реализа-
ция	ще	може	да	се	усети	след	
години.
	 Предупреждението.
	 Тези	 две	 идеи	 за	 рецикли-
ране	 на	 въглеродните	 емисии	
(или	варианти	на	тях)	може	да	
се	 окажат	 жизненоважни	 за	
България,	 особено	 ако	 се	 по-
твърди	твърдението,	че	българ-
ските	 управници	 са	 проспали	
срока	за	предоговаряне	на	екс-
плоатационния	живот	на	наши-
те	 въглищни	 централи.	 Тогава,	
според	решение	на	ЕС,	те	тряб-
ва	 да	 бъдат	 закрити	 до	 2025	
година.	Тоест	след	5	години.
	 Но	 те	 дават	 40%	 от	 елек-
троенергията	на	България	през	
зимните	 месеци	 и	 осигуряват	
работа	на	17	хиляди	работници.	
Цената	 на	 произведената	 от	
тях	 електроенергия	 е	 най-ни-
ската	у	нас	и	благодарение	на	
тях	 имаме	 толкова	 ниска	 цена	
на	тока	за	бита.	Тогава	трябва	
да	е	ясно	още	от	днес:
	 1.	 България	 от	 най-големия	
износител	на	ток	на	Балканите	
ще	 се	 превърне	 във	 вносител	
на	чужда	ел.	енергия.	А	за	това	
трябват	пари.
	 2.	Цената	на	тока	ще	скочи	
рязко.	Както	за	бита,	така	и	за	
индустрията.	Цените	на	 всички	
стоки	 ще	 скочат.	 И	 за	 това	
трябват	пари.
	 3.	 Едно	 от	 предимствата,	
които	 България	 предлага	 за	
развитие	 на	 конкурентоспосо-
бността	 на	 своята	 индустрия	
–	евтиния	ток,	ще	изчезне.	Чуж-

дестранните	инвестиции	ще	на-
малеят.
	 И	това	е	свързано	с	много	
пари.
	 4.	 Социалната	 цена,	 която	
трябва	да	се	плати,	ще	се	ока-
же	 непосилна	 за	 много	 бълга-
ри.
	 5.	 Единственият	 отговор	 на	
това	може	да	е	само	един	–	хо-
рата	да	излязат	на	улицата.	Но	
този	път	ще	е	в	цяла	България.	
	 Дано	 българските	 управни-
ци	не	са	 забравили	 2012	 годи-
на.
	 И	това	го	казвам	днес,	яну-
ари	2020	 година.	И	нека	никой	
не	се	оправдава	с	извинението	
„Ама	аз	не	знаех“.

Печка „Гаáрîвñкî чуäî”
	 (Един	проект	за	малкия	чо-
век	и	неговите	 големи	пробле-
ми.)
	 Дотук	говорихме	за	мащаб-
ни	проекти,	 за	огромни	инвес-
тиции	 и	 за	 глобални	 процеси.	
Редно	е	да	се	предложи	нещо	
и	за	малкия	човек	и	как	бихме	
могли	 да	 решим	 неговите	 про-
блеми	с	отоплението	в	бита.
	 Според	 проучванията,	 на-
правени	в	София,	се	оказва,	че	
големият	замърсител	през	зим-
ните	месеци	в	нашата	столица	
са	печките	на	твърдо	гориво	и	
по-специално	 онези,	 които	 го-
рят	 всякакви	 отпадъци	 от	 кон-
тейнерите	за	смет.	
	 Като	 противодействие	 на	
този	 проблем	 се	 предлагат	
многохилядни	 проекти	 за	 без-
платно	доставяне	на	скъпостру-
ващи	 котли	 на	 пелети	 и	 елек-
трически	филтри	за	почистване	
на	дима.
	 Как	 си	 представяте	 в	 една	
ромска	 махала,	 където	 бара-
ката,	 в	 която	 живеят	 хората,	
барабар	 с	 цялата	 покъщнина,	
струва	не	повече	от	1000	лева,	

да	 им	 се	 подари	 отоплителна	
инсталация	с	електронно	упра-
вление	за	3000	лева	и	пелетите,	
нужни	за	нея,	на	стойност	 500	
лева	годишно.	Хайде	за	първа-
та	 година	ще	 има	 подарък,	 но	
за	 втората,	 ами	 за	 третата!?	
И	какво	ще	стане,	когато	елек-
трониката	се	повреди	–	за	чия	
сметка	 ще	 е	 ремонтът.	 Освен	
това	скъпоструващата	модерна	
техника	 изисква	 и	 скъпостру-
ваща	 и	 адекватна	 поддръжка.	
Как	 би	 могла	 да	 издържи	 ка-
призната	 електроника	 на	 ел.	
захранване,	 не	 отговарящо	 на	
никакви	стандарти,	взето	неле-
гално	 от	 кабела	 на	 комшията	
отсреща.	То	ще	се	скапе.
	 И	как	бихме	могли	да	раз-
читаме	 на	 адекватна	 поддръж-
ка	 от	 човек,	 който	 предпочита	
да	 кара	 конска	 каруца	 вместо	
лека	кола,	защото	не	може	да	
получи	шофьорска	 книжка,	 тъй	
като	го	е	домързяло	да	завър-
ши	осми	клас.	Точно	за	такива	
хора	 предлагам	 една	 евтина	 и	
опростена,	 икономична	 и	 на-
деждна	 отоплителна	 инстала-
ция.
	 Нарекъл	 съм	 я	 „печка	 „Га-
бровско	 чудо“.	 Вече	 30	 години	
ми	служи	безотказно.	Не	изис-
ква	специална	поддръжка,	нито	
специални	умения	за	боравене.
	 Цената	на	цялата	конструк-
ция	 е	 около	 150	 лева.	 Харчи	
по	 кубик	 и	 половина	 дърва	 за	
сезон	и	поддържа	температура	
в	 стаята	 25	 градуса.	 С	 едно	
по-дебело	 дърво	 мога	 да	 се	
отоплявам	6-10	часа.
	 Проблемът	 с	 изхвърлянето	
на	прахови	частици	също	е	ре-
шен	успешно.	Докато	преминат	
през	 слалома	 на	 двата	 топло-
обменника,	 те	 забавят	 своето	
движение	и	се	утаяват.	Патента	
върху	 тази	 печка	 предоставям	
безплатно	 на	 всеки,	 който	 би	
се	заинтересувал	от	нея.

Прîектите на Валентин Джурîв: îт иäея за мнîãî милиарäи 
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сВЕтозАр гАтЕВ

	 Завърши	 битката	 в	 две	 от	
четирите	 предварителни	 групи	
на	 28-я	 турнир	 по	 минифутбол	
за	Купата	на	Община	Габрово.
	 В	 последния	 мач	 от	 група	
I	 отборите	 на	 „ФК	 Орлите“	 и	
„Виктория“	 направиха	 зрелищ-
но	реми.
	 Радослав	Гутев	изведе	„Вик-
тория“	 напред,	 но	 „летящите“		
направиха	пълен	обрат	с	попа-
дения	 на	 Христо	Минчев,	 Вен-
цислав	Иванов	и	Георги	Ганчев.	
Победата	 щеше	 да	 донесе	 на	
„ФК	 Орлите“	 второто	 място	 в	
крайното	 класиране	 и	 по-бла-
гоприятен	жребий	 за	 елимина-
циите.	„Виктория“	обаче	не	поз-
воли	 това	 да	 се	 случи	 и	 след	
автогол	 на	Андриан	 Христов	 и	
попадение	на	Румен	Радков	ма-
чът	 завърши	 при	 резултат	 3:3.	
Така	„Виктория“	запази	второто	
си	място,	а	„ФК	Орлите“	остана	
на	 четвърто.	 Първенец	 в	 гру-
пата	с	пълен	актив	от	12	точки	
стана	 „Титан	 гард“,	 трети	 е	 от-

борът	на	„Класиците“,	а	битката	
напуска	„Торпедо“.
	 В	 група	 II	 с	 четири	 победи	
завърши	 и	 миналогодишният	
финалист	 „Шести	 участък“.	 В	
последния	 си	 мач	 от	 група-
та	 съставът,	 носещ	 името	 на	
централния	 габровски	 квар-
тал,	 надигра	 с	 8:2	 селекцията	
на	 „Young	 boys“.	 В	 последния	
си	 мач	 на	 турнира	 младоци-
те	демонстрираха	открита	игра	
и	 поведоха	 в	 резултата	 чрез	
Християн	 Радославов	 в	 5-та	
минута.	 Още	 в	 ответната	 ата-
ка	 Ивайло	 Илиев	 изравни	 и	 с	
още	 две	 попадения	 до	 24-та	
минута	 направи	 резултата	 3:1.	
Даниел	 Генчев	 намали	 на	 3:2,	
но	 секунди	 по-късно	 Михаил	
Михалев	 възстанови	 разликата	
от	два	гола.	В	минутите	до	края	
Маргарит	Георгиев,	Калоян	Ми-

халев,	Джихат	Кямил	и	Никола	
Костов	оформиха	крайното	8:2.	
Победата	 можеше	 да	 бъде	 и	
още	 по-изразителна,	 ако	 не	
бяха	отличните	изяви	на	врата-
та	на	Ростислав	Борисов.
	 В	 другия	 мач	 от	 групата	
„Севлиево	2017“	победи	„Общи-
на	Габрово“	с	2:0,	с	по	един	гол	
в	началото	и	края	на	срещата,	
реализирани	 от	 Павел	 Йор-
данов	 и	 Даниел	 Драганов.	 И	
двата	тима	обаче	продължават	
напред	 като	 трети	 и	 четвърти	
в	 крайното	 класиране.	 Втори	
е	 тимът	 на	 „Копакабана“,	 а	
„Young	 boys“	 напускат	 тазго-
дишното	издание	на	турнира.
 По-късно вчера се изигра-
ха последните два мача от гру-
па III, а днес са заключител-
ните два двубоя от четвърта 
група: 

Завърши áитката в първа и втîра ãрупа на турнира 
пî минифутáîл за Купата на Оáщина Гаáрîвî

ДНЕС, 30 яНуари, чЕтвъртък
18.00	 „Рио“	 –	„М.Ф.К.	БоРово“		
19.00	 деРБито	„виК“	 –	„ММ	Севлиево“

	 На	 29	 януари	 в	 сграда-
та	 на	 ОС	 на	 БЧК	 -	 Габрово	
се	 проведе	 годишното	 отчет-
но	 събрание	 на	 клубовете	 на	
Български	 младежки	 Червен	
кръст	 -	 област	 Габрово.	 На	
събранието	присъстваха	13	от	
21	 делегата	 от	 клубовете	 на	
организацията	към	училищата.	
Гости	бяха:	Стефан	Стойчев	 -	
директор	на	Секретариата	на	
ОблС	на	БЧК	-	Габрово,	и	Вик-
тория	 Генчева	 –	 член	 на	 Из-
пълнителен	 съвет	 на	 Българ-
ски	младежки	Червен	кръст.
	 Областният	 координатор	
Виляна	 Казанлъклиева	 пред-
стави	отчета	за	дейностите	на	

младежката	структура	за	2019	
година.	
	 Основен	 приоритет	 през	
отчетния	 период	 беше	 пови-
шаване	 на	 организационния	
капацитет	 и	 институционал-
но	 укрепване	 на	 младежката	
структура,	 изграждане	 лидер-
ски	 умения	 у	доброволците	и	
повишаване	 квалификацията	
им,	като	обучители	на	своите	
връстници,	можещи	да	вземат	
решения	и	имайки	идеи	за	ре-
ализиране	на	дейности,	които	
да	 утвърдят	 БМЧК	 -	 Габрово	
като	 водеща	 младежка	 орга-
низация	в	областта,	работеща	
за	намаляване	на	социалната	

и	здравната	уязвимост	на	де-
цата	 и	 младите	 хора	 в	 общ-
ността,	 повишаваща	знанията	
на	младите	 за	 хуманитарните	
ценности	 и	 червенокръстките	
принципи.	
	 Приоритетните	дейности	в	
работата	 на	 БМЧК	 -	 Габрово	
са	 първата	 долекарска	 по-
мощ,	 здравната	 просвета	 и	
социално-помощната	 дейност.	
Дейностите	 на	 организация-
та	 в	 тази	 посока	 се	 фокуси-
раха	 върху	 информационни	
кампании,	 тематични	 срещи	
и	 лекции,	 организирани	 по	
повод	на	световни	дни	и	меж-
дународни	 дати,	 обучения	 на	

доброволци	и	лекции	в	учили-
щата	и	социалните	заведения.	
Наред	 с	 провежданите	 обу-
чения	 ние	 се	 постарахме	 да	
популяризираме	 тези	 дейнос-
ти	 с	 разнообразни	 публични	
мероприятия.	
	 През	 2019	 година	БМЧК	 –	
Габрово	 спечели	 два	 проекта	
по	 Програма	 за	 развитие	 на	
иновации	и	добри	практики	по	
приоритетни	дейности:

ПРоеКт	„Аз	СъМ	РАзличен,	
но	иСКАМ	дА	БъдА	оБичАн!”

Основната	цел	на	проекта	
беше	 създаване	 на	 ръковод-
ство	за	работа	на	доброволци	

с	 деца	 с	 увреждания.	 Тази	
целева	 група	 е	 недостатъчно	
обхваната,	 поради	 специфи-
ката	 на	 нуждите	 и	 особено-
стите	 при	 комуникация.	 До-
броволците	 на	 БМЧК	 не	 се	
чувстват	 достатъчно	 подгот-
вени	и	сигурни	в	себе	си	при	
общуването	 с	 тези	 деца.	 От	
друга	страна	в	Стратегията	на	
БМЧК	ясно	е	заложена	рабо-
тата	с	тази	целева	група.	

ПРоеКт	„няМА	СтРАшно	
в	БедАтА,	АКо	знАеш	
ПРАвилАтА”

	Чрез	помощта	на	много-
образни	 игри,	 нагледни	 обяс-

нения,	примери,	благодарение	
на	 използваните	 методики,	
доброволците	влязоха	в	роля-
та	на	наставници	на	децата	от	
целевата	 група,	 за	 да	 прида-
дат	ясно	значение	на	хигиена-
та,	 правилните	 действия	 при	
оказване	 на	 първа	 помощ	 и	
адекватните	реакции	в	случай	
на	бедствия.
	 Като	 част	 от	 дневния	 ред	
беше	 приет	 план	 за	 дейност-
ите	 през	 2020	 година	 и	 бяха	
избрани	 и	 делегати,	 и	 под-
гласници	за	националното	съ-
брание	на	Български	младеж-
ки	Червен	кръст.

Отчетнî-изáîрнî îáщî ñъáрание на клуáîвете на БМЧК - Гаáрîвî
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    Eлена Богданова

откъси от книгата „Брат ми поетът. 
Живот и творчество на Радко Радков“

	 ...С	 големи	 паузи	 и	 със	 спаднал	
от	 вълнението	 глас	 успях	 да	 дочета	
статията	до	края.	Владимир	Свинтила	
се	спираше	и	на	стиховете	на	бате	за	
Търновград,	като	твърдеше,	че	авторът	
„покрива	 психологически	 своя	 лири-
чен	 герой“.	 Критикът	 констатираше:		
„Радко	Радков	обича	стария	български	
свят,	 както	 се	 обичат	 трагичните	 об-
рази	 -	заради	огромното	им	човешко	
достойнство	 и	 заради	 жестоката	 не-
заслужена	 смърт.	 И	 както	 се	 обичат	
идеали	 -	 защото	 са	 и	 постижими,	 и	
непостижими.	
	 В	 цялото	 досегашно	 творчество	
на	 младия	 поет	 трябва	 да	 виждаме	
една	изява	на	съвременния	български	
живот	 чрез	 средствата	 на	 историята.	
Парадоксално	е,	но	често	значението	
на	съвременния	живот	може	да	бъде	
изявено	 най-добре	 исторически,	 чрез	
неговата	архаизация.
	 Творчеството	 на	 Радко	 Радков	
свидетелства,	 че	 процесите	 по	 обра-
зуването	на	новата	българска	поезия	
още	 не	 са	 приключили...	 Българската	
култура	се	българизира.
	 В	 този	 процес	 аз	 виждам	 твор-
чеството	и	мястото	на	Радко	Радков.
	 Естетически	 той	 е	 на	 изток:	 при	
руските	поети,	при	Ахматова	и	Цвета-
ева,	 при	 глаголическите	 пергаменти,	
при	иконите	с	бадемовидните	очи,	при	
музиката	на	Йоана	Кукузеля...“
	 Така,	 с	 тези	пророчески	думи	за-
вършваше	статията	на	критика	Влади-
мир	Свинтила.

	 ...Наскоро	след	 това,	 на	 6	 декем-
ври	1969	година	в	брой	146	на	вестник	
„Борба“	 прочетохме	 добри	 думи	 за	
пиесата	 „Балдуин	 Фландърски“	 и	 в	
интервюто,	взето	от	писателя	Емилиян	
Станев,	почетен	гражданин	на	Велико	
Търново,	който	при	всяко	свое	госту-
ване	в	родния	си	град	по	традиция	по-
сещавал	и	представление	на	театъра.	
Пред	сътрудник	на	вестника	именити-
ят	 наш	 писател	 изразяваше	 задовол-
ството	си	от	гледаното	представление	
и	поздравяваше	автора	за	успеха	му,	
поставяйки	 драмата	 „Балдуин	 Флан-
дърски“	 „по-високо,	 отколкото	 някои	
играни	 сега	 исторически	 пиеси“.	 На	
въпроса	 дали	 пиесата	 влияе	 патрио-
тично,	големият	белетрист	пряко	и	не-
двусмислено	отговаряше:	„Да!	Пиеса-
та	 влияе	 патриотично.	 Доказателство	
за	 това	 е	 големият	 интерес	 към	 нея,	
масовите	 посещения“.	 Интервюто	 му	

завършваше	 с	 поздравления	 към	 ак-
тьорите	 и	 пожелания	 към	 творческия	
колектив	на	театъра	все	така	да	радва	
зрителите	 „с	 прекрасни	 постановки,	
да	 възпитава	 поколенията	 в	 родолю-
бив	дух“.
	 Съвсем	съзнателно	се	спирам	по-
подробно	на	тези	първи	положителни	
отзиви	за	постановката	на	драматич-
ната	 балада	 „Балдуин	 Фландърски“,	
защото	други	така	и	не	се	появиха.
	 ...В	 един	 от	 разговорите	 им	 бате	
успял	да	я	убеди	да	се	откаже	от	пла-
новете	 си	 за	 одържавяване	 на	 древ-
ния	храм	„Св.	София“	и	превръщането	
му	 в	 пантеон	 на	 героите.	 Спомням	
си	 колко	 щастлив	 се	 чувстваше	 той,	
че	е	успял	да	направи	нещо	значимо	
за	 Църквата,	 заради	 което	 е	 полу-
чил	 и	 специалната	 благодарност	 на	
патриарх	 Максим.	 Много	 често	 при	
тези	 беседи	 обсъждали	 и	 отделни	
моменти	 от	 студията	 на	 Людмила	 за	
иконографията	 на	 Боянската	 църква,	
върху	която	тогава	усилено	работела.	
Тя	 разбирала,	 че	 по-добър	 съветник	
и	 събеседник	 от	 бате	 по	 въпросите	
на	 религията	 и	 православието	 не	 би	
могла	да	намери,	защото	той	не	само	
е	образован	теолог,	но	и	умее	да	опо-
етизира	 древността,	 предадена	 чрез	
четката	на	неизвестните	иконографи.
	 При	 посещенията	 си	 в	 Габрово	
бате	 на	 няколко	 пъти	 ни	 рецитира	
сонети	от	бъдещата	си	 книга	 „Казан-
лъшката	 гробница“	 и	 ние	 неволно	 се	

пренасяхме	 в	 далечни,	 неизвест-
ни	 за	 нас	 времена.	 Невероятна	
красота	 бликаше	 от	 всеки	 стих,	
словото	 му	 будеше	 сенките	 на	
заспалите	наши	предшественици	-	
траките,	пренасяше	ни	в	света	на	
изяществото	 и	 най-възвишените	
човешки	 отношения.	 Това	 беше	
божествена	 поезия.	 Ето	 за	 при-
мер	няколко	сонета:

Тракийски надпис

Все още къс скала, сънувам
ръка на трак, длето и чук
и се отделям, съществувам -
все още глас, все още звук. 

„От миналото ида...“ Чувам:
девойка, смугла като юг,
излива амфора. „Пътувам
към бъдещето.“ То е тук.

И като ек в каменоломна
лицето ми се отдели,
разсече пропастта огромна

на времето. И сме били
преди сега. Затуй Ви помня,
тъй както бъдеще, нали?

	 ...Влагайки	много	труд,	с	голямата	
си	опитност	и	изискан	театрален	вкус	
френският	 режисьор	Пиер	Делла	Тор	
бе	 направил	 изключително	 вълнува-
ща	 постановка.	Три	 часа	 и	 половина	
публиката	 бе	 завладяна	 от	 образа	 и	
живота	 на	 византийската	 императри-
ца	 от	 десети	 век	Теофано.	 Преди	 да	
се	издигне	до	палата,	тя	е	танцьорка	
в	таверна	на	баща	си,	където	е	видя-
на	от	сина	на	императора	Константин	
Багренородни	 -	 Роман,	 красив	 мла-
деж,	победител	в	конните	състезания	
на	 хиподрума,	 любимец	 на	 цял	 Кон-
стантинопол.	 Запленен	 от	 необикно-
вената	 й	 красота	 и	 грациозност,	 той	
я	взема	за	своя	жена.	Около	Теофано	
се	 въртят	 и	 всички	 конфликти,	 след	
като	умира	любимият	й	съпруг	Роман.	
Неволно	 тя	 е	 въвлечена	 в	 сложните	
борби	 за	 опазването	 на	 властта	 и	
тогава	 най-красивата	 жена,	 за	 да	
спаси	престола	за	децата	си,	става	по	
принуда	 съпруга	 на	 най-грозния	 мъж	
-	 Никифор	 Фока,	 главнокомандващ	
армията,	 с	 чин	 генерал.	 Героинята	
преминава	 през	 всички	 перипетии	
на	 любовта	 и	 властта,	 стига	 дори	 до	
престъплението,	за	да	намери	накрая	
отново	големите	човешки	истини,	кои-
то	придават	стойност	на	живота.
	 Главната	 роля	 се	 изпълняваше	 от	
младата	 актриса	 Мария	 Каварджико-
ва,	Роман	бе	актьорът	Емил	Джуров,	а	
император	Константин	-	з.а.	Георги	Ру-

сев,	директорът	на	пернишкия	театър	
по	това	време.	Те	и	останалите	актьо-
ри	изиграха	ролите	си,	влагайки	в	тях	
цялата	 си	 духовна	 сила	 и	 актьорско	
майсторство.	 (Подробен	 разказ	 за	
поставянето	 на	 драмата,	 за	 дългия	 й	
сценичен	живот	 -	цели	пет	театрални	
сезона,	може	да	се	намери	в	споме-
ните	 на	 Георги	 Русев,	 излезли	 през	
1999	 година	 под	 заглавието	 „Мечтата	
ми“.)
	 В	края	на	спектакъла	салонът	ся-
каш	щеше	да	рухне	от	ръкопляскания	
и	овации.	Чувах	 как	 зрителите	около	
мен	си	разменят	реплики,	че	подобно	
нещо	скоро	не	са	гледали	не	само	в	
този	 театър,	 но	 дори	 и	 на	 филмовия	
екран.	 Повече	 от	 половин	 час	 не	
стихнаха	 възторжените	 ръкопляска-
ния	и	овации,	завесата	се	вдигаше	и	
спускаше	непрекъснато	 десетки	 пъти,	
накрая	 сред	 актьорите	 излезе	 да	 се	
поклони	и	авторът	-	бате,	когото	вече	
познаваха	и	боготворяха	почти	всички	
перничани.	 За	 съжаление,	 на	 гене-
ралната	 репетиция	 режисьорът	 Пиер	
Делла	Тор	 нещо	 се	 беше	 обидил	 на	
актьорския	състав	и	затова	не	се	яви	
да	се	поклони	заедно	с	изпълнителите	
на	сцената.	Това	беше	донякъде	и	при-
чината	за	пониженото	настроение	на	
бате,	който	напълно	съзнаваше,	че	го-
лемият	успех	на	драмата	му	се	дължи	
на	 перфектната	 режисьорска	 работа	
на	Пиер	Делла	Тор.	Но	независимо	от	
това	премиерата	на	 „Теофано“	 започ-
на	и	завърши	блестящо.
	 Тук	ще	приведа	няколко	пасажа	от	
програмата	 за	 спектакъла.	 Професор	
Гочо	 Гочев	 пишеше:	 „Теофано“	 е	 най-
добрата	 историческа	 пиеса	 на	 Радко	
Радков	 не	 само	 заради	 богатството	
на	сюжета	и	вечността	на	темите	лю-
бов	и	власт,	но	преди	всичко	заради	
хармонията	между	поетичната	мерена	
реч	и	драматичната	ситуация	и	харак-
тер“.
	 Чух	 любопитен	 и	 доста	 наивен	
коментар:	„Как	да	свържем	„Теофано“	
и	византийските	средновековни	герои	
с	нашето	време?“.	Отговорът	е	съвсем	
прост	-	със	силата	на	изкуството,	кое-
то	 хвърля	 мост	 между	 настоящето	 и	
миналото,	с	живота	на	човешкия	дух,	
с	очарованието	на	поезията“.
	 А	 академик	 Жан	 Гитон,	 член	 на	
Френската	академия	на	безсмъртните,	
се	 изказваше	 още	 по-категорично:	
„Характерът	 на	 всяка	 драма,	 както	
виждаме	 това	 по	 Шекспир,	 е	 да	 ни	
постави	 в	 сърцето	 на	 индивидуалния	
живот	 и	 в	 същото	 време	 да	 ни	 на-
кара	 да	 изживеем	 още	 веднъж	 един	
отрязък	от	историческото	време.	Тра-
гедията	на	Радко	Радков	„Теофано“	по	

своите	измерения,	по	общочовешката	
значимост	на	темите,	които	разработ-
ва,	 е	 на	 висотата	 на	 шекспировския	
критерий“.	 След	 време	 бате	ми	 каза,	
че	от	израза	на	академика	са	съкра-
тени	последните	думи:	„и	носи	печата	
на	гения“,	защото	директорът	на	пер-
нишкия	театър	Георги	Русев	се	страху-
вал,	 че	 заради	 подобни	 определения	
могат	да	спрат	постановката.
	 Пернишкият	театър	игра	„Теофано“	
в	продължение	на	пет	театрални	сезо-
на	-	до	края	на	юни	1986	година,	пра-
вейки	и	десетки	гастроли	из	страната,	
но	постановката	не	изгуби	нивото	си,	
блясъка	си,	въздействието	си.	Напро-
тив,	 актьорите	 изпълняваха	 ролите	
си	 все	 така	 вдъхновено,	 с	 цялата	 си	
душа	 и	 до	 последното	 125-то	 пред-
ставление.	 Публиката	 ги	 посрещаше	
и	 изпращаше	 все	 така	 с	 нестихващи	
овации	и	с	растящ	интерес,	което	бе	
и	най-голямата	награда	за	тях	и,	раз-
бира	 се,	 и	 за	 нейния	 автор.	 По-долу	
ще	цитирам	само	няколко	характерни	
пасажи	 от	 книгата	 „Мечтата	 ми“	 на	
Георги	Русев:
	 „През	цялото	време,	докато	репе-
тираше,	Пиер	Делла	Тор	твърдеше,	че	
Радко	Радков	е	световно	явление,	че	
той	е	единственият	след	Шекспир...
	 Аз	не	съм	изкуствовед,	 един	бъл-
гарски	актьор	съм,	но	смея	да	кажа,	
че	Радко	Радков	е	явление.	Харесвам	
поезията	 му.	 Харесах	 и	 пиесата	 му	
„Теофано“.	В	нея	нямаше	нищо	българ-
ско,	 макар	 че	 се	 намираха	 зрители,	
които	да	усещат	български	подтекст	в	
спектакъла.	Не	е	ли	построена	пиеса-
та	„Теофано“	по	класически	маниер?	В	
страстите	 и	 в	 трагическите	 ситуации	
не	може	ли	да	се	усети	нещо	шекспи-
ровско?
	 ...	Де	да	имаше	повече	такива	пие-
си	и	спектакли	като	„Теофано“,	защото	
театър	 без	 публика	 е	 мъртъв	 театър.	
Така	мисля	аз	и	никой	не	може	да	ме	
разубеди.“
	 Тези	пасажи	показват	много	добре	
как	Георги	Русев	цени	таланта	на	бате	
и	 с	 какво	 искрено	 възхищение	 пише	
за	 него	 в	 книгата	 си,	 след	 като	 са	
минали	 почти	 осемнадесет	 години	 от	
постановката	 на	 драмата	 „Теофано“	
в	 Перник.	 Благодарна	 съм	 на	 този	
високо	талантлив	наш	актьор	за	това	
благородство,	 проявено	 към	 бате,	 за	
истината,	която	казва	за	поставената	
пиеса,	оставила	ярка	следа	в	живота	
на	пернишкия	театър	„Боян	Дановски“.
	 Но	 както	 пише	 в	 мемоарната	 си	
книга	и	Георги	Русев,	за	постановката	
на	 „Теофано“	 критиката	 не	 обели	 и	
една	дума.	Само	в	списание	 „Театър“	
се	появи	половин	страница	за	пиеса-
та.	И	всичко	лека-полека	заглъхна.	

в. „100 вести“, 29 юли 2014 г.
Мария Радкова е дъщеря на поета Радко 
Радков. Тя не живее в България, но съхра-
нява паметта за баща си - един истински 
родолюбец и вдъхновен художник. (интер-
вюто e на Книги.нюз) 
 - Спомням си как Кеворк Кевор-
кян се опитваше да покаже духов-
ния и творчески ръст на Вашия баща 
в предаването си „Всяка неделя”. 
Кеворкян, който впрочем има верен 
усет за стойностните творци в на-
шата литература, да не забравяме, 
че той започна кариерата си като 
литературен критик, все пак успя да 
покаже пред българите един твър-
де интересен съвременен български 
творец...
	 -	Да,	така	е.	Кеворкян	бе	един	от	
приятелите	 на	 баща	 ми,	 който	 цене-
ше	 таланта	 му.	 Канил	 го	 е	 няколко	
пъти	във	 „Всяка	неделя“.	Последното	
интервю	 в	 предаването	 беше	 през	
лятото	на	2003	година.	
 - Радко Радков е само една от 
многото свидни жертви на нова-
та партийност – алчна, бездарна и 
злобна, като всяка една партийност. 
Всъщност, това си бе пореден щурм 
на бездарието и посредствеността – 
те, бездарните, бяха всесилни и уби-
ваха поетите и писателите на Бълга-
рия. Убиваха ги, както убиха Христо 
Фотев, или ги прогонваха далеч от 
софийския литературен вертеп, как-
то прогониха Борис Христов. Там 
някъде, между убитите и прогоне-
ните, се мяркаше и гордият силует 
на Вашия баща Радко Радков. Как 
изживяваше съдбата си на изгнаник 
в собствената си родина, окупирана 
от персони, които я ненавиждаха?
 -	 Баща	 ми	 беше	 много	 фин	 и	

чувствителен	 човек	 и	 поет.	 Неспра-
ведливото	 отношение	 към	 него	 го	
нараняваше,	 но	 затова	 пък	 към	 при-
ятелите	 си	 се	 раздаваше	 безрезерв-
но,	 а	 почитателите	 си	 уважаваше	
много.	 Ирония	 на	 съдбата	 е,	 че	 той	
бе	 непознат	 в	 България,	 а	 е	 спече-
лил	два	пъти	Наполеоновата	награда	
„Солензара“	-	това	е	безпрецедентен	
случай.	Може	би	съдбата	на	изгнаник	
е	донякъде	здравословна	за	твореца.	
Мое	лично	мнение	е,	че	прекомерна-
та	 светска	 слава	 никога,	 или	 рядко	
е	 водила	 до	 върхови	 постижения	 в	
изкуството.	 За	 жалост,	 артистът	 има	
нужда	да	бъде	обграден	от	непрестан-
на	обич	и	внимание	-	това	е	неговият	
„допинг“,	без	който	се	чувства	сякаш	
недооценен,	ненужен	и	сам.
 - Вярно е, че творбите на Радко 
Радков изглеждаха някак си извън 
времето, драми в стихове, като Те-
офано, например, но не беше ли 
това неговият отчаян призив за 
опомняне, предложение за само-
анализ и завръщане на литературата 
към нейната изконна същност – тя да 
служи на Човека, а не на поредната 
партия?
 -	 Да,	 много	 точно	 определяте	
поезията	на	Радко	Радков	–	във	и	из-
вън	времето.	Народ,	който	не	зачита	
миналото	си,	няма	бъдеще.	А	неговите	
драми	в	стихове	са	мост	към	бъдеще-
то	и	винаги	ще	звучат	съвременно.
	 И	тъй	като	споменахте	„Теофано“,	
тази	любима	моя	трагедия	в	стихове	
беше	 поставена	 за	 пръв	 и	 последен	
път	 през	 1981	 година	 в	 пернишкия	
Драматичен	 театър	 „Боян	 Дановски“	
от	 гастролиращия	френски	режисъор	
Пиер	 де	 ла	Тор.	 За	 тази	 постановка	
се	 носят	 легенди.	Тя	 произведе	 сен-

зация	 дори	 в	 онези	 времена,	 когато	
темата	 за	 Бога,	 греха,	 страстта	 и	
властта	беше	едва	ли	не	„табу“.
	 Повечето	творби	на	Радко	Радков	
се	 поставиха	 от	 театрите	 в	 Габрово,	
Велико	Търново,	Стара	Загора	и	глав-
но	от	Старинния	театър	през	70-те	и	
80-те	години.
	 Моята	 съкровена	 мечта	 е	 един	
ден	да	видя	отново	на	сцена	„Теофа-
но“,	 а	 също	 „Балдуин	 Фландърски“,	
„Похвално	слово	за	словото“,	 „Петър	
Делян“.	Спиcъкът	е	дълъг...	Всеки	ди-
ректор	 или	 режисъор	 на	 български	
театър,	който	се	интересува	да	проче-
те	и	евентуално	постави	тези	творби,	
може	да	ги	открие	на	книжния	пазар.	
В	момента	публикувам	в	Интернетно-
то	пространство	монолози	на	Патри-
арх	 Евтимий	 от	 Народната	 трагедия	
„Свети	Евтимий	Патриарх	Търновски“.	
Тази	 драма	 в	 стихове,	 посветена	 на	
най-святия	български	патриарх,	заслу-
жава	да	види	бял	свят...
 - На фона на добре заплатена-
та българофобия да напишеш „Все-
народно бдение за Апостола” беше 

героизъм и самоубийство едновре-
менно. Ако той бе написал „Все-
народно обругаване на Апостола”, 
щеше да получи овации от поредни-
те окупатори на литературата ни. Но 
Радко Радков не допусна такъв ро-
доотстъпнически компромис, какви-
то компромиси сторваха буквално 
всички – и Радичков, и Вера Мутаф-
чиева... Какъв човек беше баща Ви, 
как успя да устои?
	 -	 Баща	 ми	 беше	 широко	 скроен	
и	щедър	човек.	Не	беше	злопаметен.	
Ценеше	и	уважаваше	таланта	у	други-
те.	С	удоволствие	цитираше	стихове-
те	на	поетите,	които	харесваше	–	на	
български	или	в	оригинал	–	на	руски,	
латински	и	старогръцки.
	 За	 него	 Апостола	 беше	 идол.	 И	
Радко	Радков	създаде	една	уникална	
творба,	 която	 е	 дълбоко	философска	
и	 особено	 трудна	 за	 поставяне,	 по-
ради	огромния	брой	на	персонажите	
(около	50!)	и	оригиналния	й	замисъл.	
Той	 имаше	 особена	 връзка	 с	 Васил	
Левски	 –	 сънуваше	 го,	 чуваше	 гласа	
му.	 Беше	 обещал	 на	 своя	 баща,	 че	
ще	напише	„Всенародното	бдение	за	
Апостола“,	и	изпълни	обета	си.
 - Какво се случи с творчеството 
на Вашия баща след смъртта му? 
Разбира се, озлобеното мълчание на 
властващите в литературния живот 
си остана непроменено.
	 -	Цяло	щастие	е,	че	историческите	
му	драми	в	стихове	и	„Царски	сонети	
на	 любовта“	 бяха	 издадени	 прижи-
ве	от	великотърновското	издателство	
„Абагар“.	 Непрекъснато	 ми	 се	 обаж-
дат	 почитатели,	 които	 желаят	 да	 се	
докоснат	до	таланта	му	чрез	неговите	
стихосбирки	и	пиеси.	Жалко,	че	оста-
наха	 недовършени	 някои	 от	 драмите	

му,	 като	 „Владислав	 Варненчик“	 на-
пример.
 - Кой днес се страхува от твор-
чеството на Радко Радков?
	 -	Творчеството	 на	 Радко	 Радко	 е	
създадено	с	много	обич	към	хората	и	
не	би	трябвало	да	буди	страх,	а	стре-
меж	към	хармония	и	любов	в	душите,	
пиета	към	възвишеното.	Едва	ли	може	
да	 се	 говори	 за	 страх	 от	 личността	
му...	 Който	 истински	 цени	 добрата	
поезия,	се	прекланя	пред	таланта	му	и	
много	даровити	негови	колеги	говорят	
възторжено	 за	 нанадминатия	 Радков	
сонет	 или	 неподражаемите	 му	 драми	
в	стихове.	Завистници	винаги	е	имало	
и	ще	има.	Така	е	устроен	светът.	Рев-
ността	е	породена	от	страх	и	липса	на	
любов	 и	 уважение	 преди	 всичко	 към	
себе	си.
 - Следите ли съвременната бъл-
гарска литература?
	 -	Като	всеки	съвременен	човек	и	
аз	се	опитвам	да	бъда	в	крак	с	вре-
мето	и	да	чета	възможно	най-много.
 - Всъщност коя сте Вие? Живее-
те далеч от Отечеството, защо?
	 -	 Преди	 10	 години	 спечелих	 кон-
курс	 за	 18-месечна	 специализация	 в	
Солт	 Лейк	 Сити,	 столицата	 на	 щата	
Юта,	 САЩ.	 Специализирах	 в	 хотела,	
който	бе	домакин	на	Зимната	олимпи-
ада	през	2002	г.	По	онова	време	бях	
Директор	 „Маркетинг	 и	 продажби”	 в	
хотел	„Принцес“	в	София.	Върнах	се	
в	България	 и	 после,	 по	 стечение	 на	
обстоятелствата,	 отново	 заминах	 за	
Солт	Лейк	Сити.	От	2006	година	съм	
омъжена	 там	 за	 българин,	 който	 се	
занимава	с	продажба	на	антикварни	
книги.	Не	се	чувствам	далеч	от	Оте-
чеството	си	–	винаги	съм	го	носила	в	
сърцето	си.	

Мария Раäкîва: “Баща ми áеше мнîãî фин и чувñтвителен чîвек”

На 31 януари ñе навършват 80 ãîäини îт рîжäениетî 
на Раäкî Раäкîв - пîчетен ãражäанин на Гаáрîвî



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,	18]
лицЕнзирана ФирМа 
продава	 дърва	 за	 огрев.	
Тел.	 0877/168-330.	 [22,	
12]
„Флин Т - г а йд а ро -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“)	 -	 донбаски	 въгли-
ща;	 брикети,	 разпалки.	
Осигурен	транспорт.	Тел.	

0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[25,	10]
сухи дърВа, нарязани	
и	 нацепени	 дърва	 в	 чу-
вали,	 метрови	 дърва	 за	
огрев	-	тел.	0896/80-76-
88.	[16,	7]
сухи разпалки в	 го-
леми	 чували	 -	 5	 лева,	
сухи	дърва	в	чували	 -	5	
лева	 -	 тел.	 0876/29-43-
43.	[11,	7]
продаВа ЕкобрикЕТи 
от	 чиста	 слънчогледова	
шлюпка	-	7.50	лв./20	кг.		
Адрес:	бул.	„Трети	март“	
93	 (непосредствено	пре-
ди	 КАТ),	 тел.	 0897/876-
477.	[24,	2]
дъбоВи изрЕзки 
-	 40	 лв./куб.	 м	 -	 тел.	
0899/137-896.	[19,	2]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
ФирМа събаря, почист-
ва	 за	сметка	на	матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида,	ВиК,	
ел.	 фаянс	 	 -	 0878/943-
895
събаряМ и почиствам	
от	 А	 до	 Я.	 Извършвам	
строителни	 работи.	 Чис-
тя	 дворове,	 мази.	 Тел.	
0899/601-444.	[8,	8]
рЕМонТ на стари	 по-
криви	и	направа	на	нови,	
топлоизолация,	 дренаж	 -	
тел.	 0882/279-749.	 [22,	
16]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя,	 хидро-	 и	

топлоизолации,	 тенеке-
джийство,	покриви	-	тел.	
0888/863-001.	[22,	16]
покриВи - ремонт	 и	
направа,	 вътрешни	 ре-
монти,	 дренаж,	 бетони	
-	тел.	0897/390-194.	[22,	
16]
бригада изВършВа 
ремонт	 на	 покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации,	
дренаж	 и	 всички	 видове	
вътрешни	 ремонтни	 дей-
ности	 -	 0899/63-88-75.	
[17,	7]
сТроиТЕлни дЕйнос-
Ти -	тел.	0897/76-51-10.	
[12,	5]
рЕМонТ на стари	покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци	
и	 варови	 мазилки.	 Тел.	
0876/416-716.	[24,	4]
шпаклоВки, боя, ма-
зилки,	изолации,	зидарии	
и	 др.	 Довършителни	 ра-
боти.	Тел.	0898/672-883.	
[11,	3]
подМазВанЕ и обръ-
щане	 на	 дограма	 -	 тел.	

0876/130-317.	[12,	1]
шпаклоВка, гипсо-
карТон, окачен	 таван,	
боядисване,	 изолация,	
плочки	и	паркет,	изграж-
дане	и	усвояван	на	тера-
си	 -	 тел.	 0876/130-317.	
[12,	1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ -	
редене,	 БЕЗПРАХОВО	
циклене,	 фино	 шлайфа-
не,	 лакиране	 -	 монтаж	
на	 ламиниран	 паркет	 -	
066/86-61-43,	0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
Вик, Фаянс, теракота	 -	
тел.	 0884/228-253.	 [22,	
11]
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон	 и	 други	 услу-
ги	 -	 тел.	 0886/76-24-34.	
[22,	16]
полаганЕ на фаянс	 и	
теракота	-	тел.	0896/828-
147.	[22,	2]

изолации
а л п и н и с Т и  - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895

щори

EТ „касТЕло“ -	щори	
-	 външни	 и	 вътрешни,	
ВраТи	 -	 блиндирани,	
входни,	 автоматични,	
гаражни,	 ролЕТки	 -	
охранителни,	 догра-
Ма	-	алуминиева,	PVC, 
бариЕри	 -	 автома-
тични	 -	 066/87-04-89,	
0888/255-318

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

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.
почисТВанЕ на коми-
ни.	 Тел.	 0876/416-716.	
[24,	4]

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни	ями	-	тел.	0889/177-
737.
Вик МонТаж и	 под-
дръжка	 -	 телефон	
0887/680-034.
Вик рЕМонТи -	 тел.	
0894/220-509.
почисТВанЕ и отпуш-
ване	 	 на	 канализация	 ,	
мивки	 ,	 тоалетни,	 сифо-
ни	 и	 тръби	 -	 0877/528-
585.	[11,	2]
Вик и ел.	 услуги,	 под-
мяна	 и	 изграждане	

на	 инсталации	 -	 тел.	
0876/130-317.	[12,	1]

дограМа
ФирМа „дТ пласт“	
предлага	AL	и	PVC	догра-
ма	 -	 телефон	 0878/67-
61-61
„ЕМ пласТ“ -	 ПРОМО-
ЦИЯ	 -10%	 ОТСТЪПКА	
ДО	 КРАЯ	 на	 ФЕВРУАРИ	
на	 Al	 и	 PVC	 дограма,	
щори	и	комарници	-	тел.	
0876/130-317.	[22,	1]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домове-
те	 -	 тел.	 0897/425-313.	
[30,	14]
Ел. урЕди се	 поправят	
на	 тел.	 0894/220-509.	
[26,	15]
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	11]

градини

, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление 
и изпълнение на 
дворни места, озе-
леняване, водопа-
дни и езерни фор-
ми, скални кътове, 
барбекюта.	 Тел.		
0888/942-335.

косЕнЕ
почисТВанЕ и косене	
на	 дворове	 -	 0877/441-
110.	[11,	3]

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,	16]

услуги
кърТи, чисТи, извозва	
-	0889/177-737.

услуги с коМби-
ниран багЕр	 -	 тел.	
0897/430-228.	[22,	9]
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център	 се	 про-
дават	на	тел.	0888/447-
096.	[22,	11]
Фурна „бай Христо“,	
на	 ул.	 „Никола	 Вой-
новски“	 -	 срещу	 бив-
шия	 „Добри	 Карталов“,	
се	 продава	 на	 тел.	
0888/729-196.	[30,	9]
ЕдносТаЕн, слЕд ос-
новен	 ремонт,	 ТЕЦ,	 в	
Младост	 се	 продава	 на	
тел.	 0899/126-904.	 [4,	
3]

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,	20]

иМоТи даВа под
наЕМ
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/515-080	[19,	18]
поМЕщЕниЕ за офис	
или	кабинет	на	Коопера-
тивен	пазар	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/539-
715.	[11,	10]
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,	9]
апар ТаМЕнТ  с Е 
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0896/349-417,	 066/85-
41-85.	[6,	6]

кВарТира за задочни-
ци	 се	 дава	 на	 телефон		
0878/204-299.	[5,	4]
апарТаМЕнТ - 50	 кв.	
м,	 на	 ул.	 „Скобелевска“	
(срещу	 Театъра)	 се	 от-
дава	 под	 наем.	 Обосо-
бени	 три	 отделни	 стаи.	
Подходящ	за	семейство,	
офис	 или	 кантора.	 Тел.	
0899/172-413.	[4,	3]
кВарТира сЕ дава	 на	
тел.	 0889/363-365.	 [4,	
2]

нощуВки
нощуВки - тел.	
0 8 7 9 / 2 7 2 - 5 2 8 ,	
0888/254-625.
нощуВки, цЕнТър -	
телефон	 0878/515-080	
[19,	18]
нощуВки В топ	 цен-
тър	-	0876/731-419.	[22,	
17]
нощуВки - телефон	
0878/204-299.	[11,	1]

аВТоМобили продаВа
голФ 3, 1.8,	 газ,	 с	 4	
врати,	 много	 запазен,	 за	
1400	 лв.	 се	 продава	 на	
тел.	 0896/26-26-60.	 [6,	
3]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 -	 много	
добро	състояние,	130	000	
км,	 АГУ,	 се	 продава	 на	
тел.	 0888/820-418.	 [11,	
10]

джипоВЕ

джип SSang Yong	
Korando	 TDI	 се	 продава	
на	 тел.	 0888/820-418.	
[11,	10]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	19]
изкупуВаМ ВсякакВи 
бракувани	 МПС	 -	 тел.	
0899/937-991.	[11,	5]

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

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	 се	 предла-
гат	на	тел.	066/80-49-48,	
0887/83-61-73.
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рабоТа прЕдлага
гоТВачи, пицар и	 ми-
ячка	 се	 търсят	 на	 тел.	
0893/975-878.	[22,	18]
общ рабоТник се	тър-
си	 на	 тел.	 0896/644-
577.	[11,	11]

Винарна „рачо Ко-
вача“	 търси	 готвач	 за	
обедно	 меню.	 Задължи-
телно	 професионалист	
(експерт	 в	 областта).	
Отлични	 условия	 на	
труд.	 Справки	 на	 тел.	
0876/68-37-68.	[12,	10]
пицария „гладни-
ци“ търси	 сервитьо-
ри.	 Справки	 на	 тел.	
0899/319-114.	[12,	10]
грил-паВилион прЕд 
магазин	 „Кауфланд“	
търси	 да	 назначи	 про-

давач-консултант-ка-
сиер.	 Справки	 на	 тел.	
0887/90-70-32.	[11,	8]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си	готвач/ка.	Справки	на	
тел.		0879/988-010.	[11,	
2]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
тел.	0896/183-637.

паркЕТ продаВа

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

лЕкари
психиаТър и НЕ-
ВРОЛОГ.	 Д-р	 Три-
фонов,	 Габрово,	 ул.	
„Емануил	 Манолов“	
№	 12-А,	 066/804-

549,	 0885/251-655.	
ИЗДАВА	 ПСИХИА-
ТРИЧНИ	УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина Санке-
ва,	специалист	кожни	
и	 венерически	 боле-
сти,	 естетична	 дер-
матология,	 гр.	 Габро-
во,	ул.	 „Брянска“	11,	
понеделник,	 вторник,	
сряда	 и	 петък	 от	
10.00	 до	 17.00	 часа.	
Записване	 на	 тел.	
066/800-140

запознансТВа
36-годишЕн Мъж 
търси	 жена	 за	 сериоз-
на	 връзка	 -	 entrosmile@
gmail.com.	[3,	3]

уроци, курсоВЕ
даВаМ уроци 1-4	клас	
-	0897/706-419.	[2,	2]

счЕТоВодсТВо
ЕднокраТно и абона-
ментно	 счетоводно	 об-
служване	 на	 фирми	 -	
0885/63-22-48.	[11,	11]

жиВоТни продаВа
Три кози, заплодени	 в	
4	месец,	се	продават	на	
тел.	 0885/373-886.	 [5,	
1]

ЕроТика
МоМичЕ прЕд-
лага сексуслуги	 -	
0893/293-526.	[10,	5]
МоМичЕ прЕдла-
га сексуслуги	 -	 тел.	
0876/249-511.	[10,	5]
ЕроТичЕн Масаж -	
тел.	 0894/277-849.	
[12,	5]
услуги за мъже	 -	
тел.	 0885/885-219.	
[5,	1]

ясноВидсТВо
ибраМ ходжа 
предлага	 събиране,	
проблеми,	 безпло-
дие	и	помага	за	лю-
бов	-	тел.	0888/518-
578.	[10,	5]
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ВЕНкА пЕтроВА, 
с. лоВНИДол

	 В	местността	Боаза	до	
село	Янтра,	в	ждрелото	на	
река	Янтра,	близо	до	село	
Янтра,	 се	 намира	 ВЕЦ	
„Янтра”.	 Нейната	 история	
е	 изключително	 интерес-
на.	
	 Построена	е	от	интели-
гентния		Христо Илиев Лу-
лев	още	през	1908	–	 1909	

г.,	 когато	 токът	 е	 бил	 на	
разположение	на	малцина.	
Обхождал	 реката	 много-
кратно,	 в	 крайна	 сметка	
избрал	 това	 място	 като	
най-подходящо.	 Инвести-
цията	 е	 била	 солидна,	 но	
не	се	е	правил	компромис	
с	качеството.	
	 Строежът	на	централа-
та	 завършва	 през	 лятото	
на	 1911	 година.	Тя	 е	 обо-
рудвана	 със	 съоръжения,	

доставени	 от	
Германия.	
	 Произ -
ведената	 от	
ВЕЦ	 „Христо	
Лулев“	 енергия	
не	 можела	 да	
се	 консуми-
ра	 изцяло	 от		
предприятията	
в	 Габрово	 и	
собственикът	
решава	 да	 по-
строи	 захран-
вана	 с	 елек-
т р о е н е р г и я	
небетчийска	
(1)	мелница	на	
8	 км	 западно	
от	 централата,	
близо	 до	 село	
Ловнидол.	Това	
става	 някъде	
към	 1914	 годи-
на.
	 Появата	
на	 електри-

ческо	 осветление	 става	
мечта	за	ловнидолци,	осо-
бено	 след	 построяването	
на	 1,5	 км	 югоизточно	 от	
Ловнидол	през	1914	година	
на	 „Лулевата	 мелница“	 с	
електрически	двигател.	
	 През	 1917	 година,	 по	
линията	на	партизанщина-
та,	 кметът	на	село	Ловни-
дол	 Атанас	 Косев	 (Таско)	
докарва	 електрически	 ток	
от	 Лулевата	 воденица	 до	
площада	на	селото.	В	цен-
търа	е	набит	висок	стълб,	
на	 който	 са	 инсталирани	
3-4	 електрически	 лампи.	
Инсталирани	са	били	елек-
трически	 лампи	 и	 на	 дю-
кяните	 на	 Петър	 Кунчев,	
Иван	Поптодоров	и	други.	
Още	 през	 1917	 година	 в	
къщи	 на	 село	 Ловнидол	
светнали	ел.	крушки	в	Ба-
ренската	махала.
	 В	свое	съчинение	„Оп-
исание	на	с.	Ловнидол”	от	
1	юни	1919	г.,	зададено	за	
домашна	 работа,	 ученикът	
от	 III	 клас	 на	 местната	
прогимназия	 Петър	 Цонев	
Манев	пише:	„То	се	ситнее	
на	 два	 баиря…	 В	 среда-
та	 на	 селото	 има	 мегдан,	
около	 който	 има	 около	
10	дюкеня.	На	средата	на	
мегданя	 има	 един	 стълб,	
на	 който	 има	 електриче-
ски	 ламби,	 за	 да	 осветя-
ват	 мегданя“.	 Цитираният	

ученик	 е	 баща	 на	 Цоньо	
Петров	 Цонев	 от	 Ловни-
дол,	автор	на	книгата	„Ис-
тория	 на	 електрификаци-
ята	 в	 Габровския	 регион	
1872-2009“.
	 Въпреки	 че	 село	 Лов-
нидол	не	е	цялостно	елек-
трифицирано	 през	 1917	
година,	 то	 фактически	 се	
явява	ПЪРВОТО	ЕЛЕКТРИ-
ФИЦИРАНО	 СЕЛО	 в	 Га-
бровския	 регион	 и	 едно	
от	 първите	 в	 България	 –	
второто	 след	 село	 Голин-
ци,	 Ломско	 (1912).	 С	 това	
местните	жители	се	горде-
ят,	 когато	 разговарят	 със	
свои	познати	от	други	на-
селени	 места,	 а	 младежи	
войници	 при	 службата	 си	

в	 казармата	 разказват	 за	
постигнатото	електрическо	
осветление	 в	 селото	 им,	
тъй	 като	 по	 това	 време	
много	 от	 градовете	 все	
още	 са	 без	 електрифика-
ция.
	 По-късно,	 загубил	 из-
борите	за	кмет	и	кметския	
пост,	Атанас	Косев	нареж-
да	 да	 съберат	 електриче-
ската	мрежа	и	токът	бива	
прекъснат.
	 В	 продължение	 на	
много	години	след	това	се	
правили	 опити	 село	 Лов-
нидол	 да	 се	 електрифици-
ра	от	Лулевата	инсталация	
над	 село	 Янтра	 или	 от	
град	Севлиево,	но	те	оста-
ват	без	резултат.
	 От	 втората	 полови-
на	 на	 30-те	 години	 на	 XX	
век	 Воден	 синдикат	 (ВС)	
„Росица“	 –	 Севлиево	 се	
насочва	 към	 електрифи-
кацията	 на	 селата	 в	 своя	
район.	 Твърде	 комплици-
ран	се	оказва	въпросът	с	
електрификацията	на	село	
Ловнидол.	 То	 е	 включено	
за	 електроснабдяване	 в	
перспективен	 план	 на	Во-
ден	синдикат	„Грамадата“	-	
Габрово	поради	наличието	
на	непосредствена	до	него	
връзка	 от	 централата	 на	
Христо	Лулев.	
	 Най-после,	 през	 1940	
година,	 по	 настояване	 на	
Ловнидолската	 обществе-
ност,	 Общинския	 съвет	 и	
кмета	 Стоян	 Стоименов	
Чакъров	 започват	 прего-
вори	 за	 електрифициране	
на	 село	 Ловнидол	 от	 ВС	
„Росица“	-	гр.	Севлиево.		
	 Преговорите	 завърш-
ват	успешно.	
	 В	заседанието	си	от	31	
декември	 1940	 година	 (хо-

рата	тогава	работели	и	по	
Нова	година!)	Общинският	
съвет	в	Севлиево	решава:
	 „Ловнидолската	селска	
община	 да	 участва	 като	
член	на	ВС	 „Росица“	 -	 гр.	
Севлиево,	 с	 дялово	 до	
размера	на	стойността	на	
предприятието	 -	 	 430	 000	
лв,	с	цел	 -	Синдикатът	да	
електрифицира	 село	 Лов-
нидол	в	срок	до	1	година,	
а	дяловете	да	се	внесат	в	
срок	от	2	години.
	 За	 набиране	 на	 сред-
ствата	 за	 електрификаци-
ята	на	село	Ловнидол	Об-
щинският	съвет	на	заседа-
нието	си	от	21	януари	1941	
г.	решил:
	 Да	 се	 продадат	 чрез	
публичен	 търг	 общински	
дворни	 места	 като	 нерен-
табилни	 и	 с	 получените	
средства	да	се	електрифи-
цира	селото!	…
	 А	в	 заседанието	 си	от	
15	октомври	1941	г.	(Прото-
кол	24)	решил:
	 4.	 За	 посрещане	 бла-
гостройствените	 нужди	 на	
Общината,	 а	 именно:	 До-
вършване	 пристройката	 и	
ремонта	 на	 училището	 в	
Ловнидол,	 електрификаци-
ята	на	същото	село…	да	се	
наложи	 извънреден	 налог	
по	 10	 лв.	 на	 декар	 ниви,	
ливади,	 овощни	 градини,	
гори,	лозя,	пасища,	или	да	
се	обложат	46	151	дка,	от	
който	 облог	 да	 се	 получи	
сумата	461	510	лв.
	 През	 1940	 г.	 кметът	
на	 село	 Ловнидол	 Стоян	
Чакъров,	 след	 съответно	
решение	на	Общинския	съ-
вет,	отправя	заявление	до	
ВС	„Росица“	за	включване	
на	 електрификацията	 на	
селото	от	същия	синдикат.	

Това	 се	 осъществява	 по	
законен	 ред	 на	 30	 юли	
1941	г.
	 От	 същата	 година	 за-
почва	 практическата	 ра-
бота	 по	 изграждането	 на	
съоръженията	 	 до	 селото.	
Извършва	 се	 трасировка,	
пикетаж	(2)	и	побиване	на	
всички	 12-метрови	стълбо-
ве	 по	 6,5-километровото	
трасе,	 а	 в	 самото	 село	
се	 изгражда	 трафопост.	
На	 следващата	 година	 се	
извършват	 всички	 остана-
ли	 строителни	 дейности,	
включително	и	 за	разпре-
делителната	мрежа	за	ни-
ско	напрежение	–	220	V.
	 Така	 през	 годините	
1942-1943	г.	село	Ловнидол	
се	 сдобива	 с	 ЦЯЛОСТНА	
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ.	Около	
1952	година	в	село	Ловни-
дол	дължината	на	изграде-
ната	 електромрежа	 е	 над	
9	 км,	 а	 броят	 на	електри-
фицираните	 домакинства	
-	441.
 Електрификация на къ-
щата на Йорданка и Хрис-
то Маринови в село Ловни-
дол, 1943 г.	

Йорданка	Маринова	е	учи-
телка	в	смесената	прогим-
назия	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий“	 в	 селото,	 а	 съ-
пругът	й	Христо	Маринов	е	
адвокат	 в	 град	 Севлиево.	
Къщата	 се	 намира	 в	 до-
лния	 край	 на	 селото	 по	

пътя	 за	 град	 Габрово.(На	
снимката:	Йорданка	Мари-
нова,	момченцето	 е	 синът	
ѝ	 Маринчо,	 девойката	 на	
прозореца	е	по-малката	ѝ 
дъщеря	 Бонка,	 мъжете	 са	
елтехници).	повече	от	40-те	
години	 в	 къща	 на	 извест-
ния	 в	 миналото	 адвокат	
Христо	Маринов	 и	 уважа-
ваната	 учителка	Йорданка	
Маринова	 не	 кипи	 живот.	
Трите	деца	на	семейството	
са	 напуснали	 Ловнидол.	
Къщата	има	нови	собстве-
ници,	 но	 само	 красивите	
корнизи	 над	 прозорците	
напомнят	 за	 отминалите	
добри	времена.																			
Литература:	1.	Цонев		Ц.	Петров	
„История	 на	 електрификация-
та	 в	 Габровския	 регион,	 1872-
2009	г.“.	ИК	„Колонел“	–	Габро-
во,	2009	г.
„История	на	село	Ловнидол“	от	
заслужилия	учител	Георги	Нико-
лов	Гализов.
Бележки:	 1.	 Небетчийска	 мел-
ница	 -	 която	 работи	 с	 частни	
клиенти	(чакащи	ред).	От	думата	
небет	 (ред)	 от	 арабски	 през	
турски;	2.	Пикетаж	-	Геодез.	Из-
биране	 на	 точки	 в	 местност	

при	 нивелация	 и	 поставяне	 на	
номерирани	колчета	-	пикети	за	
означаването	им.

	 С огромна благодар-
ност към Кирил Койчев 
и Валентина Дончева от 
гр. Габрово

Лîвниäîл - първîтî електрифициранî ñелî 
в Гаáрîвñкия реãиîн и втîрî в Бълãария

Янтровци почистват канала на ВЕЦ „Янтра”. Снимката 
е от семейния архив на Мара Виденова и е на повече от 
50-60 години.

Впечатляващо е, че ВЕЦ „Христо Лулев - Янтра“ е собственост на семейство Лулеви - семейна фирма на 110 години в България! 
В момента мощността й е 495 киловата, а два от генераторите са произведени през 1937 година в Германия.

Предполага се, че снимката е от освещаване на ВЕЦ „Янтра”. Снимката е от фейс-
бук страницата „Село Янтра”.

ХРИСТО ИЛИЕВ ЛУЛЕВ


