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Стефка Бурмова

	 Всяко	 физическо	 и	
юридическо	лице	може	да	
заплати	своите	местни	да-
нъци	 и	 такси	 по	 електро-
нен	път	чрез	сайта	на	Об-
щина	 Габрово,	 информира	
за	вестника	зам.-кметът	на	
града	„Финанси	и	собстве-
ност“	Мария	Йозова.	Спо-
ред	нея,	с	оглед	обстанов-
ката	в	общината	и	страна-
та,	свързана	с	епидемията	

от	COVID-19	и	предпазване	
здравето	 на	 гражданите	
от	нея,	за	жителите	на	об-
щината	ще	бъде	по-удобно	
да	използват	електронното	
плащане.	 Тази	 услуга	 ди-
рекцията	 „Местни	 данъци	
и	такси“	 (МДТ)	към	Общи-
на	 Габрово	 предоставя	 от	
няколко	години.	
	 За	 заплащането	 на	
местните	 данъци	 и	 такси	
по	електронен	път	са	необ-
ходими	 входящият	 номер	

на	декларацията,	подадена	
в	 дирекцията	 за	 периода	
от	 1998	 г.	 до	 настоящия	
момент	 (не	 е	 задължител-
но	 декларацията	 да	 е	 по-
следната,	 подадена	 в	 ди-
рекция	 „Местни	 данъци	 и	
такси“	към	Общината).	Ако,	
разбира	 се,	 хората	 имат	
желание	 да	 използват	
този	 начин	 на	 плащане,	
за	да	избегнат	физическия	
контакт	 с	 други	 клиенти	
на	 МДТ,	 докато	 чакат	 да	

платят	своите	задължения,	
те	 могат	 да	 го	 направят	
значително	 по-бързо	 чрез	
сайта	 на	Община	 Габрово	
–	 Местни	 данъци	 и	 такси	
–	Проверка	и	плащане	на	
местни	 данъци	 и	 такси.	
Оттам	насетне	се	набират	
ЕГН-то	 на	 данъкоплатеца,	
входящия	 номер	 на	 пода-
дената	 декларация,	 както	
и	датата	на	подаването	й,	
уточни	процедурата	Мария	
Йозова.													стр. 2

Марèя Йîзîва: “Пî-äîáре е меñтíèте äаíъцè 
è такñè äа ñе плащат пî електрîíеí път”

Женина Денчева

	 От	 16	 март	 се	 възоб-
новяват	 учебните	 занима-
ния	 във	 всички	 училища,	
детски	 градини	 и	 ясли	 в	
цялата	 област.	 Решението	
е	на	областния	оперативен	
щаб.
	 Директорите	 на	 учили-
щата,	 детските	 градини	 и	
ясли	в	Габрово	са	получи-
ли	 указания	 за	 работа	 и	
спазване	на	основни	пра-
вила	за	възстановяване	на	
нормалния	учебен	процес.
	 При	 започването	 на	
учебния	 процес	 детските	
градини	 и	 ясли	 ще	 огра-
ничат	 достъпа	 на	 външни	
лица	 в	 сградите,	 включи-

телно	и	на	родителите.
	 Децата	ще	минават	на	
задължителен	 медицински	
филтър	 на	 входа,	 а	 тези	
с	 температура	 или	 други	
неразположения	ще	 бъдат	
връщани	 вкъщи.	 Служите-
лите	в	детските	заведения	
ще	 минават	 през	 същия	
контрол.
	 Указанията	 за	 преван-
тивни	 действия	 и	 контрол	
са	 изпратени	 на	 всички	
учебни	и	детски	заведения	
в	 областта,	 уточни	 Георги	
Маринов,	началник	на	Ре-
гионалното	 управление	 на	
образованието.
	 „Проведохме	 среща	 с	
всички	директори	на	всич-
ки	 училища,	 детски	 гра-

дини	 на	 територията	 на	
Габрово	 и	 създадохме	
нужната	 организация	 за	
превантивна	дейност,	като	
се	 набляга	 на	 дезинфек-
цията	и	контрола	по	отно-
шение	 на	 здравословно-
то	 състояние	 на	 децата	 и	
персонала.	 Общината	 ще	
предостави	на	всяка	една	
образователна	 институция	
електронен	 термометър,		
с	 който	 може	 да	 се	 из-
мерва	 дистанционно	 тем-
пературата.	 Ще	 направим	
и	 сериозна	 дезинфекция,	
в	 детските	 ясли	 и	 детски	
градини	 няма	 да	 се	 до-
пускат	 външни	 лица,	 дори	
родители.
	 Най-важното	е	да	няма	

паника,	 да	 има	 спокой-
ствие	и	всички	да	изпълня-
ваме	 разпоредбите,	 за	 да	
върнем	 нормалния	 ритъм	
на	 живот,	 преди	 всичко	
спазвайки	личната	хигиена	
и	 избягване	 струпването	
на	 много	 хора	 на	 едно	
място”,	 коментира	 кметът	
Таня	Христова.
	 Доц.	 Ангел	 Кунчев,	
главен	 държавен	 здравен	
инспектор,	 който	 инспек-
тира	 предприетите	 мерки	
за	 ограничаване	 на	 за-
разата,	 вчера	 в	 Габрово	
обяви:	 „Участвах	 в	 засе-
данието	на	областния	щаб	
и	установих,	че	в	Габрово	
координацията	е	на	много	
добро	ниво.	стр. 2

От 16-тè íа учèлèще

	 75-годишната	 жена	 с	
коронавирус	 е	 получила	
белодробен	излив	и	е	под-
ложена	 на	 спешна	 опе-
ративна	 интервенция	 в	

габровската	 болница.	 Ме-
дицинската	сестра	с	поло-
жителна	проба	няма	симп-
томи	на	заболяване.
	 От	 Габрово	 и	 Плевен	

са	изпратени	общо	60	про-
би	на	контактни	с	положи-
телните	 пациенти,	 чиито	
резултати	 ще	 разберем	
днес.	

75-ãîäèшíата жеíа ñ кîрîíавèруñ
е îперèраíа ñлеä áелîäрîáеí èзлèв

Женина Денчева

	 Направено	ли	е	всичко	
нужно	 в	 Габрово	 за	 пре-
дотвратяване	 на	 заразата	
от	коронавирус,	адекватни	
ли	 са	 взетите	 мерки,	 ко-
ментира	 народният	 пред-
ставител	от	ГЕРБ	Николай	
Сираков:
	 „Направеното	 в	 Габро-
во	 досега	 за	 борба	 с	 ко-
ронавируса	 го	 оценявам	
на	много	високо	ниво.	Ви-
дяхте	 какъв	 проблем	 се	
създаде	 в	 Плевенската	
болница	 -	 струпване	 на	

хора,	 разправии,	 хаос.	 В	
Габровската	 болница	 точ-

но	 обратно	 -	 още	 от	 пър-
вия	ден,	когато	си	разбра	

за	 положителните	 проби	
от	коронавирус,	се	създа-
де	 стройна	 организация.	
От	 една	 страна	 да	 могат	
да	бъдат	изолирани	хората	
със	 съмнения	 за	 корона-
вирус,	от	друга	страна	-	да	
не	 се	 пречи	 на	 останали-
те	 дейности	 на	 лечебното	
заведение.	 Хората,	 които	
имат	нужда	от	медицинска	
помощ	 от	 болницата,	 да	
могат	да	я	получат.	
				Потоците	от	пациенти	и	
персонал	 са	 така	 органи-
зирани,	че	да	не	се	преси-
чат	и	да	няма	възможност	

за	 разпространяване	 на	
вируса.
	 	 Така	 че	 организацията	
на	 работа	 в	 Габровската	
болница	 е	 направена	 на	
изключително	 ниво,	 про-
фесионално.
	 Това,	 което	 успя	 да	
направи	само	за	един	ден	
Общината,	 също	 е	 на	 ви-
соко	 ниво.	 Извършена	 е	
дезинфекция	 на	 градския	
транспорт,	 на	 училища-
та,	 на	 публичните	 сгради.	
Всички	 останали	 мерки	 и	
ограничения	 са	 адекватни	
и	навременни.					стр. 2
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		 	 Трети	 пореден	
медал	 спечели	
Мартин	 Копчев	
от	 Природома-
т ематическа та	
гимназия	 „Акад.	
Иван	Гюзелев”	на	
Откритата	 мос-
ковска	 олимпиа-
да	 по	 информа-
тика.	 Сребърен	
бе	 медалът	 му	
на	 олимпиадата	
през	2018	година,	
като	 ученик	 в	 8	
клас,	златен	през	
2019	 г.,	 като	 уче-
ник	 в	 9	 клас,	 и	

отново	златен	медал	през	
2020	 г.,	 като	 ученик	 в	 10	
клас.	
	 На	7	март	петима	бъл-
гарски	 ученици	 бяха	 на-
градени	 със	 заслужени	
медали	 на	 XIV	 Открита	
московска	 олимпиада	 по	
информатика.	 До	 финала	
на	 силния	 международен	
турнир	се	класираха	общо	
400	 участници,	 като	 29	 от	
тях	 бяха	 български	 гимна-
зисти.	 Те	 се	 пребориха	 в	
две	 квалификации	 с	 кон-
куренция	 от	 2000	 ученици	
от	 8	 държави.	 В	 Москва	
българите	 завоюваха	 1	
златен,	 2	 сребърни	 и	 2	
бронзови	отличия.
	 Златен	 медал	 спечели	

Мартин	 Копчев	 от	 Габро-
во,	 среброто	 заслужиха	
Стоян	Малинин	от	Хасково	
и	Андон	Тодоров	от	София,	
с	бронз	се	окичиха	Георги	
Петков	 от	 София	 и	 Деян	
Хаджиманич	 от	 Варна.	
Като	трябва	да	се	отбеле-
жи,	 че	 на	 този	 междуна-
роден	турнир	медалите	са	
два	пъти	по-малко	от	тези,	
които	се	дават	на	Между-
народната	 олимпиада	 по	
информатика.
	 Габровските	 ученици,	
които	 участваха	 на	 олим-
пиадата,	 са	 Мартин	 Коп-
чев,	 Добрин	 Башев,	 Ясен	
Пенчев	 и	 Пламен	 Динев.	
Те	са	обучавани	от	Зорни-
ца	Дженкова.

Мартèí Кîпчев ñъñ златеí меäал íа 
îлèмпèаäата пî èíфîрматèка в Мîñква

	 С	 оглед	 динамичната	
обстановка	 в	 страната,	
свързана	 със	 заболяване-
то	 COVID-19,	 Национална-
та	 агенция	 за	 приходите	
призовава	 всички	 свои	
клиенти	 да	 се	 въздържат	
от	 лично	 посещение	 в	
офисите	на	институцията	в	
цялата	 страна,	 освен	 при	
неотложност.	 Клиентите,	
които	 разполагат	 с	 ПИК	
или	 електронен	 подпис,	
могат	 да	 се	 възползват	
от	 всички,	 предоставяни	
от	НАП	електронни	услуги,	
на	 адрес:	 https://intedec.
nra.bg/.	Всички	данъчни	и	
осигурителни	 декларации	

и	справки,	както	и	плаща-
ния	към	бюджета,	могат	да	
бъдат	 извършени	 онлайн	
без	необходимост	от	посе-
щение	 в	 офис	 на	 приход-
ната	 администрация.	 Ин-
формация	за	данъчно-оси-
гурителните	 изисквания	
всяко	 данъчно	 задължено	
лице	 може	 да	 получи	 на	
телефон	0700	18	700	или	по	
имейл	на	електронните	ад-
реси	за	контакт	в	сайта	на	
институцията	–	https://nap.
bg/page?id=24.	 А	 от	 днес	
временно	 се	 прекратяват	
консултациите	 с	 клиенти	
на	 място,	 осъществявани	
всеки	четвъртък.

	 Положителен	 резултат	
за	 COVID-19	 беше	 отче-
тен	 от	 Националната	 ре-
ферентна	лаборатория	при	
изследване	 за	 коронави-
рус	на	62-годишна	жена.	Тя	
е	медицинско	лице,	служи-
тел	 на	 столична	 болница.	
В	 момента	 е	 хоспитали-
зирана	 в	 Инфекциозната	
клиника	 на	 Военномеди-
цинска	 академия	 с	 грипо-
подобна	 симптоматика,	 но	
в	 добро	 общо	 състояние.	
Жената	 е	 била	 последно	
на	работа	на	22	февруари,	
откогато	 е	 в	 платен	 годи-
шен	отпуск.								 стр. 2

Сеäмèят ñлучай 
íа COVID-19 
в Бълãарèя е 
62-ãîäèшíа жеíа

НАП: „Пîлзвайте електрîííèте 
уñлуãè, îãраíèчете 
пîñещеíèята в îфèñèте íè” 

Мèíèñтър Кèрèл Аíаíèев 
èзäаäе запîвеä във връзка 
ñ пîñлеäíèте препîръкè íа 
Нацèîíалíèя îператèвеí щаá2
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Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

 На 20.03.2020 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	общи-
на	Габрово,	селата	Стоманеци,	Баевци,	Зелено	дърво,	
Малуша,	местността	Узана	и	„Д-р	Тота	Венкова“.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

ВъзпОмЕНАНИЕ

1 ГОДИНА
от смъртта на 

ИВАН ДЕНчЕВ
мАРИНОВ

на 83 години

Времето лети, но сълзите и 
мъката, че теб те няма, не 

стихват.
Не се забравя човек, разда-
вал само добрини, топлина 

и обич.
Прекланяме пред теб глави!

 Възпоменанието	ще	се	извърши	на	14	март	2020	г.	
от	11.00	часа	на	гробището	в	Габрово.

От	семейството

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
без обичния и непрежалим

ИВЕЛИН
ИВАНОВ

мАРИНОВ
летец

1064 - 2000

Той беше прекрасен Човек!
Живя честно и достойно!
Да си спомним за него с 

любов!

Панихидата	ще	се	състои	
на	14	март	2020	г.	от	

11.00	часа	на	Габровските	
гробища.

От семейството

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

 На 26.03.2020 г. от 08:30 до 14:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	ул.	„Бойката“	60-119,	ул.	„Златарска“	13-25,	ул.	
„Златен	дол“	3-17,	ул.	„Зов“,	ул.	„Мак“,	ул.	„Рибарска“,	
ул.	 „Рожен“,	 ул.	 „Съгласие“.	 Временни	 смущения	 в	
електрозахранването	са	възможни от 08:30 до 09:00 
ч. и от 14:00 до 14:30 ч. в	 районите	 на	 с.	 Брънеци,	
с.	 Донино,	 с.	 Балиновци,	 кв.	 Бойката,	 ДАП	 Гаражи,	
фирма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой”,	кв.	Стефановци,	с.	
Харачери,	 с.	 Беломъжи,	 фирма	 „Инструмент“	 ЕООД,	
ул.	 „Батак“,	 ул.	 „Василка	 Бенева“,	 ул.	 „Етрополе“,	
ул.	 „Минка	 Стефанова“,	 ул.	 „Чая“,	 ул.	 „Съдружие“,	 с.	
Овощарци,	с.	Орловци,	с.	Спасовци,	с.	Иванковци,	с.	
Копчелии.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Стефка Бурмова

	 Габровският	 офис	 на	
Националната	 служба	
за	 съвети	 в	 земеделието	
(НССЗ)	 ще	 изготвя	 без-
платно	 проектни	 предло-
жения	 на	 селски	 стопани	
от	областта,	 които	отгова-
рят	на	изискванията	за	до-
пустимост	по	подмярка	6.3	
„Стартова	 помощ	 за	 раз-
виттие	 на	 малки	 стопан-
ства“	 от	 ПРСР	 2014-2020	
г.,	 информира	 експертът	
от	ССЗ	в	 Габрово	Даниел	
Денчев.	 Той	 обясни	 още,	
че	на	6	март	е	стартирала	
процедура	чрез	подбор	за	
предоставяне	 на	 безвъз-
мездната	 финансова	 по-
мощ.	
	 „За	 да	 кандидатстват	
за	безвъзмездната	финан-

сова	 подкрепа,	 земедел-
ските	производители	тряб-
ва	 да	 подадат	 заявление	
към	НССЗ	 за	 получаване-
то	на	консултантски	пакет	
ТП	 5.1	 от	 подмярка	 2.1.2	

„Консултантски	 услуги	 за	
малки	 земеделски	 стопан-
ства	 от	 ПРСР	 2014-2020“	
-	 подчерта	 Даниел	 Ден-
чев.	Според	 него	 приемът	
по	 подмярка	 6.3	 „Старто-
ва	 помощ	 за	 развитие	 на	
малки	 стопанства“	 тази	
година	има	за	цел	да	под-
крепи	 проекти	 от	 сектор	
„Животновъдство“,	 чието	
изпълнение	 ще	 допринесе	
за	 повишаване	 на	 биоси-
гурността,	 икономическото	
развитие	и	укрепването	на	
малките	 земеделски	 сто-
панства	от	сектора.	
	 Освен	 проекти	 в	 сек-
тор	 „Животновъдство“	
(овце,	 кози,	 свине	 и	 пти-
ци),	 приоритет	 ще	 имат	
и	 проекти	 на	 земеделски	
стопани,	 чиито	 животни	
са	били	унищожени	вслед-

ствие	 на	 заболяване	 от	
африканска	 чума	 по	 сви-
нете,	 чума	 по	 дребните	
преживни	 животни	 и	 ин-
флуенца	(грип)	по	птиците;	
на	 земеделски	стопанства	
в	райони	с	установено	ог-
нище	 на	 заболявания;	 на	
земеделски	 стопанства	 в	
планински	 район;	 на	 зе-
меделски	 стопани	 с	 об-
разование	 в	 областта	 на	
ветеринарната	 медицина	
и	животновъдството.	 „Екс-
пертите	на	НССЗ	имат	го-
товност,	 освен	 подготвя-
нето	 на	 проектното	 пред-
ложение,	 да	 съдействат	 и	
при	 електронното	 подава-
не	на	предложенията	през	
Информационната	система	
за	 управление	 и	 наблю-
дение	 на	 средствата	 от	
европейските	 структурни	

и	 инвестиционни	 фондове	
(ИСУН	2020)“	-	уточни	още	
Даниел	Денчев.	
	 Финансовата	помощ	за	
стопанствата,	 в	 които	 се	
отглеждат	овце,	кози,	сви-
не	и	птици,	е	в	размер	на	
15	000	евро.	За	нея	могат	
да	кандидатстват	земедел-
ски	стопани,	регистрирани	
по	 реда	 на	 Наредба	 3	 от	
1999	г.;	стопанства	от	2	000	
до	7	999	евро,	измерени	в	
стандартен	 производствен	
обем	(СПО),	както	и	с	над	
50%	 от	 СПО,	 формирано	
от	 овце,	 кози,	 свине	 и	
птици.	Успоредно	с	това	с	
приоритет	 ще	 се	 ползват	
проектите	 в	 сектор	 „Жи-
вотновъдство“	 (овце,	 кози,	
свине	 и	 птици);	 земедел-
ски	 стопани,	 чиито	 жи-
вотни	 са	 били	 унищожени	

вследствие	 на	 заболява-
не	от	африканска	чума	по	
свинете,	чума	по	дребните	
преживни	 животни	 и	 ин-
флуенца	(грип)	по	птиците;	
земеделски	 стопанства	 в	
райони	с	установено	огни-
ще	 на	 заболявания;	 земе-
делски	 стопанства	 в	 пла-
нински	район;	 земеделски	
стопани	 с	 образование	 в	
областта	на	ветеринарната	
медицина	 и	 животновъд-
ството.	
	 Бизнес	 планът	 задъл-
жително	 трябва	да	включ-
ва	 поне	 една	 инвестиция,	
свързана	 с	 повишаване	
биосигурността	 (комплекс	
от	 управленски	 и	 физиче-
ски	 мерки,	 които	 намаля-
ват	 риска	 от	 проникване-
то,	 развитието	 и	 разпрос-
транението	 на	 болести	 по	

животните),	 чрез	 закупу-
ване	 или	 изграждане	 на	
инсталации	 и	 оборудване	
за	 дезинфекция;	 огради	 и	
преградни	 съоръжения	 в	
рамките	 на	 стопанството;	
съоръжения	 и	 оборудване	
за	 безопасно	 съхранение	
на	 фураж;	 съоръжения	 за	
съхранение	 на	 странични	
животински	 продукти;	 са-
нитарна	 инфраструктура,	
в	 т.	 ч.	 за	 осигуряване	 на	
качество	 на	 водата,	 обно-
вяване	 на	 помещенията,	
в	 които	 се	 отглеждат	 жи-
вотните,	 обособяване	 на	
място	 или	 контейнер	 за	
временно	 съхранение	 на	
трупове	 от	 животни,	 съ-
оръжение	 за	 съхранение	
и	 обеззаразяване	 на	 тор,	
торови	 течности	 и	 техно-
логични	води.	

Даíèел Деíчев: “НССЗ ще èзãîтвя áезплатíî 
áèзíеñ плаíîве íа жèвîтíîвъäè îт îáлаñтта”
Ще се подпомагат стопани, чиито животни са били унищожени вследствие на заболяване 
от африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни и грип по птиците

   продължава от стр. 1
Най-важното	 е,	 че	 този	
вирус	касае	нашата	лична	
отговорност.	 Този	 вирус	
ни	дава	в	момента	много	
добър	урок	-	да	разберем,	
че	ние	сме	взаимно	свър-
зани	-	моето	здраве	зави-
си	 от	 действията	 на	 дру-
гите.	Здравето	на	другите	
зависи	от	моите	действия.	
Ако	спазваме	личната	хи-
гиена,	 ако	 сме	 отговорни	
да	не	заразяваме	другите,	
защото	ние	не	знаем	дали	
сме	 носители	 на	 вируса,	
трябва	 да	 очакваме	 това	
и	от	околните.
	 Не	 можем	 да	 държим	
само	 и	 единствено	 отго-

ворни	институциите.	Хора,	
които	 са	 пребивавали	 в	
рискови	 държави,	 връ-
щайки	 се	 в	 града	 си,	 не	
си	 дават	 сметка,	 че	 мо-
гат,	 без	 да	 са	 болни,	 да	
разпространяват	 вируса,	
смело	да	се	разхождат	по	
улиците,	 дори	 да	 паради-
рат	какви	герои	са,	това	е	
неприемливо.
	 Най-важната	 препо-
ръка	 на	 тибетски	 лекари	
в	 такива	 случаи	 е	 пийте	
топла	вода	с	малко	джин-
джифил	 или	 лимон	 през	
15-20	 минути	 по	 една-две	
глътки.
	 	Още	-	да	се	поддържа	
едно	 състояние	 на	 духа,	

на	 спокойствие	 и	 радост.	
Този	 вирус	 не	 е	 толкова	
опасен	 физиологически,	
ако	 сме	 спокойни	 и	 се	
чувстваме	добре.
			Няма	нужда	от	паника,	
от	 допълнително	 стреси-
ране.	 Тибетските	 лекари	
препоръчват	 още	 повече	
почивка,	 сън,	 хранене	 с	
лека	 топла	 храна,	 а	 не	
сурови	зеленчуци.	
	 И	 задължително,	 ре-
лаксираща	практика,	като	
йога,	цигун	и	малко	диха-
телни	 практики.	 Това	 ще	
ни	 помогне	 да	 поддържа-
ме	 високо	 имунитета	 си,	
така	че	вирусът	да	не	ни	
засегне.”

Нèкîлай Сèракîв: “Тîпла вîäа ñ малкî 
äжèíäжèфèл èлè лèмîí пèйте пî 
еäíа-äве ãлъткè през 15-20 мèíутè”

   продължава от стр. 1
За	 мен	 е	 важно	 да	 видя	
какви	 трудности	 има	 по	
места,	 за	 да	 могат	 да	 ги	
имат	 в	 предвид	 всички	
други	общини,	ако	се	поя-
ви	кризисна	ситуация.	Ва-
шият	опит	е	ценен	за	нас.	
Има	 няколко	 добри	 нови-
ни	 от	 тази	 гледна	 точка.	
Едната	е	спокойствието,	с	
което	 работят	 колегите	 от	
здравната	система,	в	бол-
ниците,	 няма	 страх,	 нито	
отказ.
	 Те	много	бързо	реорга-
низираха	дейността	си,	за	
да	 не	 остава	 пациент	 без	
медицинска	 помощ,	 което	
е	 ключово	 важно.	 С	 ко-

ронавирус	 или	 без	 много	
хора	 са	 със	 заболявания,	
много	 хора	се	нуждаят	от	
спешна	 помощ	 и	 трябва	
да	 ги	 лекуваме”,	 каза	 д-р	
Кунчев.

От 16-тè март 
íа учèлèще

   продължава от стр. 1
Преди	 няколко	 дни	 се	
е	 завърнала	 в	 България	
след	 посещение	 на	 два	
медицински	 конгреса	 –	 в	
Англия	 и	 в	 Испания.	Тече	
процедура	 по	 установява-
не	 на	 всички	 контактни	
лица,	 тяхното	 каранти-
ниране	 и	 изследване	 за	
COVID-19.
	 Тази	 информация	 из-
несе	 председателят	 на	
Националния	 оперативен	
щаб	генерал-майор	Мутаф-
чийски	в	рамките	на	днеш-
ния	късен	брифинг.
	 Положителен	 резултат	
за	 COVID-19	 беше	 отче-
тен	 от	 Националната	 ре-
ферентна	лаборатория	при	
изследване	 за	 коронави-
рус	на	62-годишна	жена.	Тя	
е	медицинско	лице,	служи-
тел	 на	 столична	 болница.	
В	 момента	 е	 хоспитали-
зирана	 в	 Инфекциозната	

клиника	 на	 Военномеди-
цинска	 академия	 с	 грипо-
подобна	симптоматика,	но	
в	 добро	 общо	 състояние.	
Жената	 е	 била	 последно	
на	работа	на	22	февруари	
тази	 година,	 откогато	 е	 в	
платен	годишен	отпуск.	
	 Преди	 няколко	 дни	 се	
е	 завърнала	 в	 България	
след	 посещение	 на	 два	
медицински	 конгреса	 –	 в	
Англия	 и	 в	 Испания.	Тече	
процедура	 по	 установява-
не	 на	 всички	 контактни	
лица,	 тяхното	 каранти-
ниране	 и	 изследване	 за	
COVID-19.
	 Вчера	 България	 ре-
гистрира	 първия	 смъртен	
случай	 на	 заразен	 от	 ко-
ронавируса	у	нас.	
	 Почина	 66-годишната	
жена	 от	 село	 Василовци,	
която	бе	настанена	в	„Пи-
рогов“	 в	 критично	 състоя-
ние	на	9	март.

Сеäмèят ñлучай íа COVID-19 в 
Бълãарèя е 62-ãîäèшíа лекарка, 
пîчèíа жеíата в “Пèрîãîв”

Марèя Йîзîва: 
“Пî-äîáре е 
меñтíèте äаíъцè 
è такñè äа 
ñе плащат пî 
електрîíеí път”

продължава от стр. 1
	 Самото	 плащане	 се	
извършва	 с	 дебитна	 кар-
та	 (както	 се	 извършва	
всяко	 онлайн-плащане).	
Процедурата	 за	 плащане	
по	 електронен	 път	 е	 без-
платна	 и	 за	 гражданите,	
и	 за	 бизнеса,	 заяви	 още	
Мария	 Йозова	 и	 допълни,	
че	това	е	услуга,	от	която	
се	 възползват	 все	 повече	
габровци.	 Но	 с	 оглед	 на-
стоящата	 ситуация,	 свър-
зана	с	епидемиологичната	
обстановка	 в	 областта,	 в	
общината	 и	 в	 страната,	
е	 добре	 да	 се	 използва	
именно	 електронният	 на-
чин	 за	 заплащане	 на	 за-
дълженията,	 за	 да	 успеят	
хората	да	използват	и	5-те	
процента	 отстъпка	 от	 су-
мата,	 която	 е	 валидна	 до	
30	 април.	 Като	 в	 същото	
време	 ще	 могат	 да	 избе-
гнат	физическия	контакт	с	
повече	хора.

Мèíèñтър Аíаíèев èзäаäе запîвеä ñ прîтèвîепèäемèчíè меркè
	 За	области	с	регистри-
ран	случай	на	COVID-19:
 	 Лечебните	 заведе-
ния	за	болнична	помощ,	в	
които	 са	 хоспитализирани	
и	 изолирани	 пациенти	 с	
COVID-19,	въвеждат	каран-
тинен	 режим	 на	 работа,	
ограничават	 достъпа	 на	
външни	лица,	преустановя-
ват	детските	и	женски	кон-
султации	и	свижданията.	
  	 В	 отделенията,	 в	 кои-
то	 са	 хоспитализирани	
и	 изолирани	 пациенти	
с	 COVID-19	 се	 въвеж-
да	 14-дневна	 карантина,	
включваща	 спиране	 на	
приема	 и	 изписването	 на	
пациенти	 от	 отделенията	
и	 провеждане	 на	 засилен	
дезинфекционен	режим	на	
работа.
    	Директорите	на	лечеб-
ните	заведения,	в	които	са	
хоспитализирани	 и	 изоли-
рани	пациенти	с	COVID-19,	
изготвят	 незабавно	 и	
представят	 в	 съответната	

регионална	 здравна	 ин-
спекция	 план	 за	 действие	
и	 за	 осигуряване	 непре-
къснатост	на	лечебно-диаг-
ностичния	процес	в	лечеб-
ното	 заведение,	 както	 и	
организират	провеждането	
на	непрекъснат	контрол	на	
мерките	 за	 недопускане	
възникване	 и	 разпростра-
нение	 на	 вътреболнични	
инфекции,	 използването	
на	 лични	 предпазни	 сред-
ства,	 процедурите	 по	 де-
зинфекция	и	изискванията	
към	 дейностите	 по	 съби-
ране	 и	 третиране	 на	 от-
падъци	 на	 територията	 на	
лечебното	заведение.
   	 Директорите	 на	 РЗИ	
могат	 да	 разпоредят	 пре-
установяването	 на	 учеб-
ните	 занятия	 в	 училищата	
и	 посещенията	 в	 детските	
градини	 и	 ясли	 на	 тери-
торията	 на	 съответната	
област	 в	 зависимост	 от	
интензитета	 на	 разпрос-
транение	 на	 заболяването	

и	 съгласно	 решенията	 на	
съответния	 областен	 кри-
зисен	щаб.
    	 В	 училища,	 детски	
градини,	 ясли,	 обучителни	
институции	не	се	допускат	
деца,	 ученици	 и	 персонал	
с	прояви	на	остри	заразни	
заболявания.
   	Не	се	допускат	посе-
щения	 на	 външни	 лица	 в	
социални	 заведения	 (до-
мове	 за	 възрастни	 хора,	
домове	за	деца	и	други).
  	Преустановява	се	про-
веждането	 на	 всякакъв	
вид	 масови	 мероприятия,	
в	 които	 участват	 деца,	
включително	 бели	 и	 зеле-
ни	училища	и	екскурзии.
   	Провеждането	на	кул-
турно-развлекателни,	 об-
разователни	 и	 научни	 ме-
роприятия	 на	 закрито	 да	
се	ограничи	до	присъстви-
ето	 на	 250	 души,	 като	 се	
осигури	 минимално	 раз-
стояние	 от	 1	 метър	 меж-
ду	присъстващите.	В	кина,	

театри	 и	 други	 публични	
места	 присъстващите	 да	
бъдат	поставени	през	едно	
свободно	 седящо	 място.	
Да	се	извършва	дезинфек-
ция	 на	 помещенията	 след	
всяка	прожекция.
  	Преустановява	се	про-
веждането	на	спортни	ме-
роприятия	на	закрито.	При	
невъзможност	за	отлагане	
или	 препланиране,	 по	 из-
ключение	спортните	меро-
приятия	се	провеждат	без	
публика.	 Всички	 спортни	
мероприятия	на	открито	се	
провеждат	без	публика.
  	 Работодателите	 орга-
низират	 провеждането	 на	
засилени	 противоепиде-
мични	 мерки	 в	 работните	
помещения,	 в	 т.	 ч.	 фил-
тър,	 дезинфекция	 и	 про-
ветряване,	 инструктаж	 за	
спазване	на	лична	хигиена	
на	 персонала	 и	 не	 допус-
кат	служители	или	външни	
лица	 с	 прояви	 на	 остри	
заразни	заболявания.
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ХРИСТИЯНИ

 
 

12 ч *	Преп.	Теофан.	Св.	Григорий	Двое-
слов.	Преп.	Симеон,	Нови	Богослов
13 п Св.	Никифор,	патр.	Цариградски	
(Прежд.	лит.)	(Вечерта			Малко	повеч.	с	Бого-
род.	канон	и	акатист	II	ст.)	(Тип.	с.	430)
14 с Преп.	Бенедикт	(Злат.	лит.)	(Тип.	с.	431)
15 н U 2 Неделя на Великия пост   Св. Гри-
горий палама. Св. мчк Агапий. Гл. 6, утр. ев. 
6, ап. Евр. 1:10-2:3 (с. 327), лит. ев. мк 2:1-12 
(Вас. лит.) (Тип. с. 431)
16 п Св.	мчци	Савин	и	Папа     
17 в Преп.	Алексий,	човек	Божий.	Прпмчк	
Павел
18 с Св.	Кирил,	патриарх	Йерусалимски.	
Мчк	Трофим	и	10	000	мъченици	в	Никомидия	
(Прежд.	лит.)	(Тип.	с.	433)
19 ч Св.	мчци	Хрисант	и	Дария.	Мчк	Мари-
ан,	дякон

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
12 - 19 март

 На	15	март,	неделя,	във	всички	
храмове	на	Габровска	духовна	око-
лия	към	ектениите	на	Св.	Литургия	
ще	има	и	допълнителни	моления	за	
избавяне	 от	 болести	 и	 Божия	 ми-
лост	към	града	и	неговите	жители.	
	 Архиерейското	 наместничество	
на	 Габрово	 е	 изпратило	 призив	 и	
указания	 до	 свещенослужителите.	
В	 него	 се	 казва	 още:	 „Светът	 е	
изправен	пред	голямо	предизвика-
телство,	но	и	преди	е	имало	тежки	
случаи	 и	 Господ	 ни	 е	 помагал.	 В	
тези	 тревожни	 за	 обществото	 ни	
дни	ние	 трябва	 да	 се	обединим	в	
молитвата	си,	а	не	да	се	страхува-
ме.
	 Всяка	 трудност,	дори	и	болест,	

трябва	 да	 стане	 причина	 за	 сближаване	
между	хората	и	да	дадем	израз	на	добрата	
страна	 на	 човешките	 взаимоотношения,	
която	да	се	прояви	като	смелост,	спокой-
ствие	 и	 подкрепа.	 Нека	 всички	 усилим	
своите	молитви	към	Победителя	на	тление-
то	и	смъртта,	нашия	Господ	Иисус	Христос,	
така	че	Той	да	запази	здраво	и	невредимо	
Своето	наследство“.
	 Габрово	е	един	от	 трите	 града	в	Бълга-
рия,	 в	 които	 бяха	 диагностицирани	 забо-
лели	от	коронавирус.	Взети	са	специални	
мерки	 за	 ограничаване	 на	 заразата.	 Уче-
ниците	 са	 във	 ваканция,	 със	 заповед	 на	
кмета	 са	 спрени	 учебните	 занятия	 в	 дет-
ските	градини	и	ясли,	отложени	са	всички	
културни	и	масови	прояви	в	града.

Двери на правоСлавието
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	 Мисионерско-просвет-
ната	организация	на	Гръц-
ката	 църква	 „Апостолики	
дякония“	(„Апостолско	слу-
жение“)	 отмени	 временно	
своите	 редовни	 образо-
вателни	 и	 катехизаторски	
програми,	 свързани	 със	
събирането	на	много	хора	
в	 затворени	 помещения.	
Решението	е	във	връзка	с	
мерките,	 вземани	 от	 дър-
жавните	 органи	 за	 огра-
ничаване	 на	 случаите	 на	

коронавирус	в	страната.
	 До	 Пасха	 се	 преуста-
новява	 работата	 на	 учи-
лището	за	катехизатори	и	
школата	 за	 обучение	 на	
катехизатори,	 училището	
за	 жестомимичен	 език,	
както	 се	 отлага	 и	 пла-
нуваният	 в	 този	 период	
мисионерски	 семинар.	
Организацията	 преустано-
вява	и	курсовете	по	гръц-
ки	 език,	 провеждани	 под	
нейна	 егида	 в	 универси-
тета	 в	 Рим.	 Отменят	 се	
и	поклонническите	пътува-

ния	 на	 катехизаторските	
школи	 до	 манастирите	 в	
Ахайя.	Освен	това	пренася	
посрещането	 на	 частица	
от	мощите	на	св.	Николай	
Мирликийски,	 планувано	
за	 10	май,	 за	 22	ноември	
2020	г.
	 Тези	 мерки,	 заявяват	
от	 „Апостолики	 дякония“,	
са	 израз	 на	 личната	 от-
говорност	 на	 всекиго	 и	
особено	на	организациите,	
които	 провеждат	 дейнос-
ти,	свързани	със	събиране	
и	 придвижване	 на	 много	

хора.	 „Апостолики	 дяко-
ния“	 е	 официална	 църков-
на	 организация,	 подчине-
на	 на	Св.	Синод	 на	 Гръц-
ката	православна	църква.
	 Св.	Синод	на	ГПЦ	при-
зова	 хората	 да	 спазват	
ограничителните	 мерки,	
предприети	 от	 властите,	
като	 хората	 от	 уязвими	
групи	 да	 не	 напускат	 без	
нужда	 домовете	 си,	 а	 бо-
лните	да	проявяват	 грижа	
за	своите	ближни	и	да	не	
посещават	 публични	 мес-
та,	докато	не	се	излекуват.
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	 След	увеличаването	на	
случаите	 на	 заразени	 с	
коронавирус	 поклонници	
по	 Светите	 земи,	 мана-
стирът	 „Св.	Екатерина“	на	
Синай	разпространи	обръ-
щение,	в	което	заявява,	че	
историческият	 манастир	
не	е	източник	на	заразата.	
Повод	 за	 изявлението	 са	
откритите	двадесет	и	един	
заразени	 в	 група	 от	 пет-
десет	 гръцки	 поклонници,	
върнали	се	от	поклонение	
в	 Светите	 земи.	 В	 съоб-
щението	на	братството	се	
казва:
	 „Синайският	 манастир	
„Св.	 Екатерина“	 след	 ско-
рошната	проява	на	зараза	
с	 коронавируса	 COVID-19	
при	 гръцки	 поклонници	 в	
Светите	земи	получи	мно-
жество	 тревожни	 запит-
вания	 относно	 здравето	

на	 отците	 на	 синайското	
братство	и	положението	в	
региона	на	св.	обител.
	 Както	 е	 известно,	 гру-
па	 гръцки	 поклонници	 от	
Югозападна	 Гърция,	 сред	
които	наскоро	бяха	откри-

ти	 заболели	 от	 корона-
вирус,	 посетиха	 Синай	 в	
Египет	 и	 след	 това	 про-
дължиха	 поклонението	 си	
в	 Светите	 земи,	 т.	 е.	 в	
Израел	 и	 Палестинската	
територия.	 Въз	 основа	 на	

наличните	 данни	 заразя-
ването	 не	 се	 е	 случило	
в	 манастира,	 синайската	
пустиня	или	Египет.
	 Въпреки	това	с	профи-
лактична	цел	и	с	разреше-
нието	на	св.	обител	 група	

лекари	 по	 нареждане	 на	
управителя	 на	 Южен	 Си-
най	 провериха	 здравето	
на	 отците,	 на	 работници-
те	 в	 манастира	 и	 на	 по-
клонниците,	 без	 да	 има	
обезпокоителни	резултати.	
Въпреки	 това	 са	 въведе-
ни	 профилактични	 здрав-
ни	 мерки	 за	 нормалното	
функциониране	 на	 мана-
стира	и	поклонничеството.
	 Благодарим	 на	 всички	
приятели	на	манастира	за	
техния	 интерес	 и	 тревога	
за	 синайското	 братство.	
На	 болните,	 носещи	 те-
жестта	 на	 вируса	 и	 соци-
алните	 му	 последици,	 по-
желаваме	 с	 Божията	 бла-
годат	бързо	оздравяване.
	 Пожелаваме	на	всички	
Господ	 да	 даде	 здраве,	
търпение	и	ефективно	пре-
одоляването	на	такива	си-
туации	с	нужната	трезвост,	
вяра	и	надежда“.
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	 Министерството	 на	 ту-
ризма	в	държавата	Палес-
тина	 (или	 Палестинската	
автономия,	 според	 изра-
елската	 държава)	 съоб-
щи,	че	храмът	„Рождество	
Христово“	във	Витлеем	ще	
бъде	 затворен	 от	 5	 март	
до	издаване	на	ново	раз-
пореждане.	 Представител	
на	 министерството	 заяви,	

че	 преди	 отварянето	 му	
храмът	ще	бъде	дезинфек-
циран.	Малко	по-рано	ми-
нистърът	на	здравеопазва-
нето	 призова	 църквите	 и	
джамиите	в	града	времен-
но	 да	 бъдат	 затворени	 „с	
профилактична	цел“.
	 Мерките	 се	 взимат,	
след	 като	 на	 22	 февруа-
ри	 стана	 ясно,	 че	 болни	
от	 коронавируса	 поклон-
ници	 от	 Южна	 Корея	 са	

посетили	 някои	 от	 най-
известните	 поклоннически	
обекти	 като	 църквата	 на	
Божи	 гроб	 в	 Йерусалим,	
храма	на	Рождеството	във	
Витлеем	 и	 Пещерата	 на	
патриарсите	 на	 Западния	
бряг.	 Поне	 осемнадесет	
поклонници	 от	 тази	 група	
са	 били	 диагностицирани	
с	 вируса	 след	 връщането	
си	в	Южна	Корея,	според	
здравното	 министерство	

на	Израел.	Министерство-
то	 публикува	 маршрута	
на	 групата	 и	 заяви,	 че	
ще	 направи	 проучване	 за	
„евентуално	 разпростра-
нение	 на	 болестта“.	 Из-
дадена	 беше	 разпоредба	
лица,	 влезли	 в	 контакт	 с	
групата,	да	останат	14	дни	
под	карантина	в	домовете	
си.	Подобни	съвети	даде	и	
палестинското	 министер-
ство	на	здравеопазването.	

В	 резултат	 около	 двеста	
израелски	 ученици	 са	 ос-
танали	под	карантина,	тъй	
като	са	общували	с	група-
та	 поклонници	 в	 рамките	
на	обучително	пътуване.
	 В	 Гърция	 установиха	
21	 заразени,	 които	 са	пъ-
тували	 заедно	 до	 Светите	
земи.	 Няма	 информация	
кои	 други	 християнски	
църкви,	ще	бъдат	затворе-
ни	за	профилактика.

	 Стартира	благотворителната	кампания	на	Св.	Синод	
на	Българската	православна	църква	и	Българската	на-
ционална	телевизия	„За	величието	на	храма“	за	набира-
не	на	средства	за	ремонт	и	реставрация	на	Патриарше-
ската	катедрала	„Св.	Александър	Невски“	в	столицата.
	 „Преди	 108	 години	 катедралата	 е	 станала	 факт,	
благодарение	на	даренията	на	целия	български	народ.	
Дойде	времето	да	бъде	възстановена	по	същия	начин	
–	с	приноса	на	всички	нас“,	се	казва	в	призива	на	орга-
низаторите.
	 Средства	 за	 възстановяването	 на	 емблематичния	
храм	ще	се	събират	чрез	SMS	на	17	777	с	текст	NEVSKI	
(на	 стойност	 1	 лв).	 Дарения	 могат	 да	 се	 направят	 в	
платформата	helpkarma.com	или	на	банковата	сметки	на	
Св.	Синод:
ПКСХП	„Александър	Невски“
IBAN:	BG71STSA93000014915278
BIC:	STSA	Банка	ДСК	ЕАД	ФЦ	Батенберг
Бул.	„Александър	Батенберг	I“	№	6,	София.

СВЕщЕНИцИ ОТ ГАбРОВО: „ДА СЕ ОбЕДИНИм 
В мОЛИТВАТА СИ, А НЕ ДА СЕ СТРАХуВАмЕ“

Гръцката църкîвíа îрãаíèзацèя „Апîñтîлèкè äякîíèя” îтмеíè 
äейíîñтèте ñè, ñвързаíè ñъñ ñъáèраíе è прèäвèжваíе íа мíîãî хîра

От Сèíайñкèя маíаñтèр ñа катеãîрèчíè: Гръцкèте 
пîклîííèцè íе ñа ñе заразèлè в маíаñтèра

Затвîрèха храма “Рîжäеñтвî Õрèñтîвî” във Вèтлеем 
ñлеä пîñещеíèе íа пîкîлîíèцè, заразеíè ñ кîрîíавèруñ

	 На	10	март	ръководството	на	Софийска	митрополия	
публикува	разпореждане	за	избягване	на	предпоставки	
за	заразяване	от	коронавирус	в	храмовете	на	епархи-
ята.	 В	 документа,	 подписан	 от	 Негово	 Светейшество	
Българския	 патриарх	 и	 Софийски	 митрополит	 Неофит,	
се	 нарежда	 всички	 храмове	 на	 Софийска	 епархия	 да	
бъдат	отворени	и	в	тях	да	се	извършват	определените	
богослужения	за	времето	на	Великия	пост.
	 В	 разпореждането	 се	 настоява	 да	 се	 отслужват	
предвидените	богослужения	и	да	се	причастяват	желае-
щите	да	приемат	св.	Дарове.	Посочва	се	да	не	бъде	от-
казвано	св.	Причастие	под	предлог	от	страх	от	заразя-
ване	с	коронавирус.	„Светите	тайни	не	могат	да	бъдат	
преносители	на	зараза	или	каквато	и	да	е	болест,	а	са	
лекарство	за	телесно	и	душевно	изцеление	и	здраве.“
	 Болните,	 които	 не	могат	 да	 посещават	 храма,	 при	
желание	 за	 св.	Причастие	 да	 бъдат	 причастявани	 със	
сухо	св.	Причастие,	като	се	вземат	съответните	мерки	
от	свещенослужителите	за	това.
	 В	 документа	 се	 настоява	 вярващите	 да	 спазват	
лична	хигиена	и	да	избягват	близките	контакти,	в	хра-
мовете	да	се	поддържа	чистота,	 да	се	дезинфекцират	
подовете	и	църковния	интериор.
	 Препоръчва	се	болните	да	не	посещават	обществе-
ните	богослужения,	а	да	се	молят	в	домовете	си,	за	да	
не	станат	причина	за	заразяване	на	други	вярващи.
	 Ръководството	на	Софийска	епархия	призовава	све-
щениците	за	отправят	 „усърдни	молитви	 към	Всепода-
теля	Бога,	„Който	наказва	и	милва,	допуска	болести	за	
наше	вразумление	и	лекува“,	за	изцеление	и	безопасно	
преодоляване	на	това	изпитание.	Цялото	църковно	из-
пълнение	да	усили	своя	духовен	подвиг	в	пост,	молитва,	
бдение,	изповед	и	съединяване	с	Тялото	и	Кръвта	Хри-
стови“.
	 Софийска	митрополия	напомня,	че	разпореждането	
следва	да	се	изпълнява	стриктно	от	клира	и	миряните	
на	епархията.

Сîфèйñка епархèя пуáлèкува 
разпîрежäаíе във връзка ñ 
епèäемèîлîãèчíата îáñтаíîвка

Запîчíа кампаíèя за íаáèраíе 
íа ñреäñтва за ремîíт íа 
Патрèаршеñката катеäрала
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Чîвекът е “малък áîã”, защîтî е казаíî: Вñèчкè вèе ñте ñèíîве íа Вñевèшíèя
Продължава от брой 45

Сам	аз	се	въздигам	над	всички	 тези	
противоположности,	 трансцендирам	
ги	и	затова	се	явявам	свръхсъзнание.	
Ако	 „сам	 аз“	 вечно	 се	 изплъзвам	 от	
всякакво	 опознаване	 и	 осъзнаване,	
то	в	това	се	заключава	моето	преиму-
щество,	а	не	мой	недостатък	–	значи,	
в	 мене	 има	 нещо,	 което	 превишава	
всяко	 познание,	 и	 това	 изобилие	 на	
тайната	 представлява	 своеобразно-
то	 величие	 на	 непристъпността.	 „Бог	
живее	в	непристъпна	светлина“,	но	и	
човекът,	 в	своята	собствена	дълбочи-
на	 открива	 една	 „непристъпна	 свет-
лина“.	 В	 това	 се	 състои	 крайният	 и	
висш,	мистически	момент	на	неговото	
богоподобие.	Бог	 е	 трансцендентен	и	
самият	 аз	 съм	 трансцендентен;	 Бог	
е	 съкровен	 –	 и	 самият	 аз	 съм	 съ-
кровен;	 съществува	 deus	 absconditus	
–	съществува	и	homo	absconditus.	Съ-
ществува	 отрицателното	 богословие,	
насочващо	 към	 последната	 тайна	 на	
Божеството	–	трябва	да	съществува	и	
отрицателната	 антропология,	 сочеща	
към	тайната	на	самия	човек.
	 Ето	 този	 висш	 мистичен	 момент	
на	 богоподобието	 е	 бил	 формулиран	
с	цялата	си	отчетливост	от	онзи	отец	
на	Църквата,	 който	повече	от	всички	
други	 е	 издигнал	 човека	 в	 неговото	
богоподобие,	 а	 именно	 св.	 Григорий	
Нисийски.	 Той	 разсъждава	 така:	 об-
разът	трябва	да	има	в	себе	си	всички	
съществени	 черти	 на	 първообраза,	
но	 съществена	 за	Бога	 е	 непостижи-
мостта	 на	Неговата	 същност	 –	 нещо,	
което	следва	да	намира	отобразяване	
в	непостижимостта	и	на	самия	човек,	

като	образ	на	Божеството.	 „…	Кой	е	
познал	ума	на	Господа?“	–	пита	апос-
толът.	 „Аз	 пък	 ще	 добавя	 към	 това,	
казва	 св.	 Григорий	 Нисийски,	 кой	 е	
постигнал	 своя	 собствен	 ум?“.	 Тайн-
ствеността	и	непонятността	на	умната	
личност	 се	 състои	 в	 нейното	 сложно	
многообразие	 (πολυσύνθετος)	 и,	 заед-
но	 с	 това,	 в	 простотата	 и	 несъстав-
ността	 (ἁπλοῦς τε καὶ ἀσύνθετος)	 на	
нейното	крайно	единство.	Тук	именно	
и	лежи	подобието	в	непостижимостта:	
„…	 нашата	 духовна	 природа,	 която	
съществува	по	образа	на	Твореца,	се	
изплъзва	от	опитите	да	бъде	схваната	
и	в	това	има	пълно	сходство	с	онова,	
което	 лежи	 по-високо	 от	 нас,	 откри-
вайки	 отпечатъка	 на	 непристъпната	
природа	в	непостижимостта	на	сама-
та	себе	си	(τῷ καθ‘ ἑαυτὸν ἀγνώστῳ)“.

*   *   *
	 Къде	 в	 онтологическата	 структу-
ра	 на	 човека	 се	 намира	 неговото	
богоподобие?	 Кое	 е	 богоподобното	 в	
съществото	 на	 човека?	 Обичайният	
отговор	 на	 този	 въпрос	 се	 хваща	 за	
шестата	степен	от	нашата	схема	–	за	
духовната	личност	като	ум	и	свобода,	
и	казва:	тук	е	богоподобието,	защото	
Бог	 също	 е	Дух	 и	 също	 е	Личност.	А	
седмата	степен	обикновено	не	се	за-
белязва.	Нея	я	знаят	само	мистиците	
и	 философите	 мистици.	 В	 своето	 по-
следно	 произведение	 Николай	 Онуф-
риевич	 Лоски	 правилно	 посочва,	 че	
самостта	(das	Selbst)	в	мене	самия	и	
в	Божеството	се	схваща	само	от	ми-
стическата	 интуиция.	 Упанишадите	 и	
Плотин	добре	познават	трансцендент-

ната	самост	в	цялата	ѝ	онтологическа	
богоподобност,	в	цялата	ѝ	непостижи-
мост,	 но	 при	 тях	 има	 слабо	 чувство	
за	 личността	 и	 затова	 самостта	 на	
човека	и	на	Божеството	са	заплашени	
да	се	слеят.
	 В	 християнството	 личността	 е	 ви-
сша	ценност	и	личностите	не	се	сли-
ват,	 а	 една	 на	 друга	 противостоят	
–	дори	личността	на	Бога	и	човешката	
личност.	Затова	е	възможно,	разбира	
се,	 центърът	 на	 тежестта	 по	 отно-
шение	 на	 „богоподобието“	 да	 бъде	
поставен	 в	 понятието	 за	 личността,	
както	прави,	например,	с	цялата	сила	
и	последователност	Виктор	Иванович	
Несмелов.	 Бедата	 е	 само	 там,	 че	
личността	 не	 е	 понятие,	 и	 ако	 бъде	
взета	само	на	шестата	степен	–	като	
ум	и	като	свобода,	то	ние	ще	схванем	
единствено	 сравнително	 понятното,	
„умопостигаемото“	в	нея,	докато	непо-
стижимото	в	нея,	което	и	съставлява	
тук	 центърът	 на	 тежестта,	 ще	 ни	 се	
изплъзне.
	 Шестата	 степен	 е	 понятна	 един-
ствено	 чрез	 седмата,	 личността	 е	
понятна	само	чрез	самостта	–	затова,	
защото	 личността,	 това	 не	 е	 „някой-
си“	 или	 „нещо-си“,	 а	 преди	 всичко	
това	съм	сам	аз.	В	това	се	състои	и	
последното	слово	за	личността	и	това	
слово	сочи	към	онова,	 което	е	неиз-
разимо	в	слово	и	в	понятия,	което	се	
постига	в	мълчание.
	 Аз-ът	 –	 като	 център	 на	 съзнание-
то,	 като	 ego	 cogitans,	 като	 „аз	 ми-
сля,	 аз	желая,	 аз	 избирам“	 (Декарт),	
като	„Das:	 Ich	denke,	muss	alle	meine	
Vorstellungen	 begleiten	 können“	 (Кант)	

–	 не	 е	 последната	 дълбочина	 на	 ли-
чността.	Този,	 който	 иска	 да	 удържи	
и	 за	 тази	 последната	 термина	 аз,	
е	 длъжен	 да	 добавя	 дълбинното	 аз.	
Тъкмо	аз-ът	обаче	не	е	нещо	дълбинно	
или	 последно,	 защото	 съзнанието	 не	
е	нито	дълбинно,	нито	последно.	В	из-
раза	„аз	сам“	самостта	е	последната	
дума,	а	„аз“	е	само	предпоследната	и	
тук	 правилно	 се	 изразява	 съотноше-
нието	 между	шестата	 и	 седмата	 сте-
пени.	Тук	лежи	оправданието	на	това,	
че	ние	отделяме	седмата	степен	като	
самостоятелна	 и	 усвояваме	 по	 отно-
шение	на	нея	термина	самост,	Selbst,	
αὐτὸς	 –	 над	 съзнанието	 се	 издига	
свръхсъзнанието.
	 Когато	 казваме	 „аз“,	 ние	 винаги	
противопоставяме	себе	се	на	„не-аз“,	
на	 „ти,	 той,	 те,	 то“.	Аз	 е	 противопос-
тавяне	 и	 съпоставяне,	 то	 е	 релация.	
А	 затова	и	не	изразява	онова,	 което	
стои	 отвъд	 всички	 „съпоставяния“,	
което	 не	 е	 релативно,	 а	 безусловно.	
Когато	ние	казваме	„аз,	 ти,	 той“,	ние	
не	 се	 докосваме	 до	 последната	 дъл-
бочина	 на	 личността	 –	 само	 когато	
говорим	„аз	сам,	ти	сам,	той	сам“,	ние	
насочваме	към	това	последното,	кое-
то	е	и	съкровеното	ядро	на	личността,	
което	не	е	релативното,	а	е	безуслов-
ното	 в	 нея,	 което	 не	 се	 изчерпва	 от	
никакви	 съпоставяния	 и	 противопос-
тавяния,	а	се	възвисява	над	тях,	като	
последно	 единство	 на	 „монадите“,	
като	coincidentia	oppositorum.
	 Това	 не	 е	 малко	 откритие	 –	 да	
почувстваш	 какво	 се	 крие	 зад	 това	
„аз	 сам“	 –	 и	 то	 се	 преживява	 поня-
кога	 като	 най-дълбоко	 изумление,	 но	

още	по-голямо	откритие	от	това	е	да	
почувстваш,	 че	 той	 е	 също	 сам	 той.	
Всъщност,	само	любовта	открива	чуж-
дата	самост	–	ако	обича	другия	така,	
както	самия	себе	си.	С	цялата	гениал-
ност	на	своето	сърце	това	е	изразил	
Паскал:	ако	ние	обичаме	красотата	на	
човека	 или	 неговия	 esprit,	 това	 още	
не	означава,	че	обичаме	самия	него.	
Красотата	 може	 да	 повехне,	 паметта	
и	блясъкът	на	ума	могат	да	угаснат,	но	
истинската	любов,	любовта	към	самия	
него	 няма	 да	 премине.	 Значи	 самият	
той	не	е	в	тялото,	не	е	в	душата,	не	е	
в	ума.	Но	къде	е	той?	–	пита	Паскал.	
И	цялата	световна	мистика	–	библей-
ската,	 евангелската,	 индийската	 отго-
варят:	 в	 сърцето.	 Сърцето	 е	 символ	
за	изразяване	на	пределния,	скрития	
център	 на	 личността,	 нейната	 сърце-
вина.	Самостта	 е	 „скритият	 човек	 на	
сърцето“.	Този	 символ	 остава	 най-до-
бър	още	и	поради	това,	че	обозначава	
любовта	–	като	основна,	изначална	и	
висша	енергия	на	самостта,	като	цен-
трално	нейно	излъчване.
	 Сърцето	 е	 по-централно	 от	 „ума“,	
тъй	 като	 умът	 стои	 в	 сърцето,	 а	 не	
сърцето	 –	 в	 ума.	 Сърцето	 е	 по-цен-
трално	 и	 от	 свободата,	 и	 от	 дейст-
вията,	 тъй	 като	 всички	 действия	 се	
раждат	в	сърцето.	Моята	свобода	при-
надлежи	на	мен,	а	аз	не	принадлежа	
на	 някаква	 безлика	 свобода.	 Свобо-
ден	съм	тогава,	когато	чувствам:	това	
съм	го	решил	сам	аз,	сам	съм	го	по-
желал,	сам	съм	го	изпълнил,	сам	съм	
го	възлюбил.	Свободно	е	 това,	 което	
изхожда	от	дълбочините	на	самостта,
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 Литургико-каноничен и духовно-
пастирски анализ на Преждеосве-
щената литургия, използването на 
предварително осветените Дарове 
и практиката на Църквата – препо-
ръки и изяснения 
	 Дълбок	 размисъл	 се	 породи	 в	
мен,	 както	 вероятно	 и	 в	 голяма	 част	
от	 вярващите	 християни	 по	 света	 и	
в	 България,	 по	 повод	 зачестилите	
прояви	 на	 заразяване	 с	 новия	 ко-
ронавирус	 и	 притеснението,	 което	
започна	видно	да	присъства	в	самите	
нас,	в	ежедневния	ни	живот	и	дори	в	
най-свещените	 моменти	 по	 време	 на	
обществени	богослужения	и	Литургия.	
Това	ми	даде	повод	като	съвременен	
богослов	и	литургист	да	отделя	внима-
ние	на	този	проблем	отвътре:	да	раз-
гледам	някои	исторически,	литургични,	
духовно-пастирски	 и	 църковно-кано-
нични	 аспекти,	 да	 се	 опитам	 да	 дам	
отговор	на	някои	зачестили	сред	вяр-
ващите	въпроси,	които	много	духовни-
ци	и	практикуващи	православни	хрис-
тиянин	 си	 задават	 в	 тези	 напрегнати	
дни	на	безпокойство	и	паника,	както	и	
да	предложа	някакъв	обоснован	вари-
ант	за	бъдещо	възможно	разрешаване	
на	тези	проблеми,	с	цел	богослужебна	
яснота		и	пастирска	утеха.
	 Да	започнем	с	думите	на	св.	Йоан	
Златоуст	в	една	от	неговите	предпри-
частни	молитви,	където	той	осведомя-
ва	 за	 духовен	 и	 физически	 проблем	
сред	 християните	 и	 за	 начина	 на	
истинското	 изцеление	 чрез	 причастя-
ване	с	Тялото	и	Кръвта	Христови:
	 Частицата	 на	 пресветото	 Твое	
Тяло	 и	 на	 драгоценната	Твоя	Кръв	 да	
ми	 бъде	 за	 освещаване,	 просветление	
и	 здраве	 на	 смирената	 ми	 душа	 и	
тяло,	 за	 облекчаване	 тежестта	 на	
многото	ми	съгрешения,	за	предпазва-
не	от	всякакво	дяволско	въздействие,	
за	прогонване	и	възпиране	на	моя	зъл	и	
лукав	навик,	за	умъртвяване	на	страс-
тите,	за	спазване	на	Твоите	заповеди,	
за	 умножаване	 на	 божествената	Твоя	
благодат	и	за	придобиване	на	Твоето	
царство.
	 Болестта	 и	 нейната	 проява	 в	 ду-
ховен	 и	 физиологичен	 аспект	 е	 ос-
нование	 за	 съставянето	 на	 над	 60	
процента	 от	 молитвените	 текстове	
на	 Църквата,	 свързани	 с	 духовните	
и	 физиологични	 недостатъци	 на	 вяр-
ващите	 в	 личен	 и	 социален	 план,	 а	
понякога	 тя	 е	 свързана	 с	 конкретно	
заболяване,	 физически	 или	 психиче-
ски	и	духовен	недъг,	отразено	също	в	
пастирската	 подготвителна	 предпри-
частна	практика	на	св.	Йоан	Златоуст:	
„Както	 не	 счете	 за	 недостойно	 да	
влезеш	и	вечеряш	заедно	с	грешници	
в	 дома	 на	 Симона	 Прокажени,	 така	
благоволи	да	влезеш	в	дома	на	моята	
смирена,	 прокажена	 и	 грешна	 душа.	
Както	не	отблъсна	подобната	на	мене	
блудница	и	грешница,	която	беше	до-
шла	 и	 се	 докосна	 до	Тебе,	 тъй	 също	

се	 смили	 и	 над	мене	 грешния,	 който	
идвам	 и	 се	 докосвам	 до	Тебе.	 Както	
не	 се	 погнуси	 от	 нейната	 скверна	 и	
нечиста	уста,	която	Те	целуваше,	така	
също	не	се	погнусявай	и	от	моята	по-
скверна	и	по-нечиста	от	нейната	уста,	
нито	от	мерзките	и	нечисти	мои	устни,	
и	от	гнусния	ми	и	съвсем	нечист	език“.	
Езикът	 на	 светителя	 е	 остър	 и	 кате-
горичен	–	става	въпрос	за	духовен	и	
физически	 грях,	 определени	 от	 него	
метафорично,	свързано	с	една	от	най-
разпространените	 в	 Ранното	 средно-
вековие	болест	–	проказата.
	 Анализирайки	 думите	 на	 един	 от	
съвременните	 богослови	 и	 пастири	 -	
Сисанийски	 и	 Сиатистки	 митрополит	
Павел,	 откриваме	 един	 от	 основните	
духовно-пастирски	 и	 литургични	 про-
блеми	 на	 съвременното	 християнско	
общество:	 „Чувствам,	 че	 не	 съм	 дос-
тоен,	но	и	от	друга	страна	зная	много	
добре,	че	ако	не	се	причастя	с	Твоето	
Тяло	и	Кръв,	дяволът	ще	ме	разкъса.	
Какво	 остава?	 Покаянието.	 Търсене-
то	 на	 Божията	 милост.	 И	 светецът	 е	
готов	 да	 пристъпи,	 не	 защото	 вярва,	
че	е	свят,	а	за	да	може	Бог	да	го	ос-
вети.	Такива	са	всички	предпричастни	
молитви.	 В	 тях	 има	 съзнанието,	 че	
сме	 грешни,	 израз	 на	 покаяние	 за	
тази	 Божия	 любов	 и	 отсъствие	 на	
нашето	 благочестие,	 доверие	 в	 тази	
любов,	 защото	 Бог	 не	 е	 огън,	 Който	
ще	ни	изгори,	а	наш	Баща,	Който	ще	
ни	 вдигне“.	 Това	 изречение	 изяснява	
и	 основния	 мотив	 за	 причастяването	
на	 християните	 –	 единение	 с	 Отца,	
чрез	Сина	в	Светия	Дух,	постигнато	в	
Евхаристията,	 като	 най-висша	 форма	
на	 литургичен	 акт	 и	 реално-мистично	
претворяване	 на	 личността	 по	 подо-
бие	на	Бога	и	в	Неговото	име	–	реал-
но-мистично	изцеление.
	 Така	 в	 периода	 на	 подготовка	 за	
най-великия	 християнски	 празник	 –	
Великден	–	Пасха,	в	периода,	наречен	
Четиридесетница,	в	който	 тази	 година	
по	 Божие	 допускане	 се	 случи	 и	 това	
изпитание,	 свързано	 с	 разпространя-
ващата	се	зараза	от	коронавируса	по	
света,	Църквата	съставя	великопостни-
те	особености	на	богослужението	и	из-
ползва	в	своята	хилядолетна	практика	
една	от	най-древните	форми	на	Литур-
гия	 с	 предварително	 осветени	 Свети	
Дарове,	наречена	Преждеосвещена.
	 За	 незапознатите	 е	 необходимо	
да	 се	 изясни,	 че	 главната	 особеност	
на	 тази	 т.	 нар.	 Литургия	 се	 състои	 в	
това,	 че	 на	 нея	 не	 се	 извършва	 съ-
щинското	 тайнство	 Евхаристия,	 което	
е	в	третата	част	на	светата	Литургия	
–	 „литургия	на	верните“,	 а	 вярващите	
се	 причастяват	 с	 Тялото	 и	 Кръвта	
Христови,	 осветени	 на	 предишна	 Ли-
тургия	на	св.	Василий	Велики	или	св.	
Йоан	 Златоуст,	 отслужена	 съответно	
в	 неделни,	 съботни	 или	 празнични	
дни.	 Като	 начало	 Преждеосвещената	
литургия	 се	 появява	 още	 в	 първите	
векове	 на	 Християнството.	 От	 цър-
ковната	 история	 знаем,	 че	 първите	
християни	 се	 причастявали,	 ако	 не	
ежедневно,	 то	 твърде	 често,	 по	 раз-

лични	поводи,	свързани	с	Христовите	
празници,	неделята,	светийските	праз-
ници,	 такива	 от	 обществен	 и	 личен	
характер,	отразени	и	в	съвременната	
литургична	 практика.	 Поради	 социо-
политическите	 трудности	 в	 периодите	
на	 масови	 гонения,	 убийства	 и	 боле-
сти	християните	в	древността	са	пра-
вили	 много	 елементарно	 и	 несложно	
богослужение,	 свързано	 основно	 с	
Евхаристията,	 без	 сложен	 ритуал	 и	
без	особени	обществени	прояви.	Пре-
димно	на	тайно	и	скрито	поради	съо-
бражения	за	сигурност	и	поради	страх	
от	нападения	над	тях	и	техните	семей-
ства,	 в	 катакомби	 и	 частни	 домове,	
или	 отдалечени	 от	 градската	 среда	
имоти.	 Голяма	 част	 от	 Евхаристийно-
то	 богослужение	 е	 било	 извършвано	
дори	 само	 във	 фамилна	 обстановка	
(особено	в	периода	от	I	–	IV	век,	кога-
то	още	не	била	оформена	цялостната	
структура	на	Литургията)	и	то	в	дните	
събота,	 неделя	 и	 свързаните	 с	 апос-
толския	пост	сряда	и	петък,	за	което	
се	 откриват	 десетки	 свидетелства	 в	
изворите	 от	 този	 раннохристиянски	
период.	 Наложила	 се	 практиката	 на	
болни	и	страдащи	християни,	особено	
по	време	на	Великия	пост,	Четириде-
сетницата,	 и	 в	 другите	 постни	 пери-
оди,	поради	неудобство	да	се	събират	
на	 обществени	 места,	 или	 поради	
социални	и	политически	наложени	за-
труднения,	 свързани	 с	 военни	 дейст-
вия,	 масови	 заболявания,	 пандемии,	
гонения	 и	 други,	 е	 било	 неуместно	 и	
неудобно	в	такава	трудна	обстановка	
–	в	дни	на	пост,	на	скръб	и	обществен	
страх,	да	се	извършва	обичайната	Ли-
тургия	и	свързаните	с	нея	обществени	
църковни	богослужения.
	 В	 периода	 на	 постите	 и	 най-вече	
в	 Четиридесетницата,	 за	 да	 се	 даде	
възможност	на	вярващите	да	се	при-
частяват	и	в	седмичните	дни	на	поста,	
без	при	това	да	се	нарушава	характе-
ра	 на	 великопостното	 богослужение,	
било	установено	в	някои	дни	вярващи-
те	да	се	причастяват	с	предварително	
осветените	Дарове.	Така	идва	необхо-
димостта	 в	 литургичната	 практика	 на	
Църквата	да	се	установи	и	въведе	на-
всякъде	Преждеосвещената	литургия.
	 Като	 богослужебна	 структура	
Преждеосвещената	 литургия	 предста-
влява	 свързано	 с	 вечернята	 после-
дование,	 на	 което	 християните	 имат	
възможност	 да	 се	 причастят	 с	Даро-
ве,	 осветени	 предварително.	 За	 тази	
цел	във	византийския	ритуал	и	в	мно-
го	 други	 при	 извършването	 на	 тези	
ординарни	 или	 всеобщи	 византийски	
литургии	 се	 подготвя	 и	 освещава	 не	
един	 Агнец,	 каквато	 е	 обикновената	
практика,	 а	 два	 или	 повече.	 Агнецът	
е	 най-съществената	 част	 от	 евха-
ристийния	 хляб	 (просфората),	 която	
се	 отделя	 по	 специален	 начин	 по	
време	 на	 Проскомидията	 (литургията	
на	 приношението)	 и	 се	 поставя	 на	
дискоса	 за	 освещаване	 по	 време	 на	
Евхариситйния	канон	(в	Литургията	на	
Евхаристията	-	литургията	на	верните).	
Богослужебният	 ритуал	 изисква	 след	

освещаването	 на	 Агнеца	 и	 допълни-
телните	 те	 да	 се	 потопят	 в	 потира	
с	 осветената	 Кръв	 Христова,	 след	
което	 се	 поставят	 в	 специална	 кутия	
(обикновено	 от	 скъпоценен	 метал),	
наречена	дарохранитерница.	В	нея	се	
съхраняват	до	деня,	в	който	ще	бъде	
служена	 Преждеосвещена	 литургия.	
Ако	 през	 седмицата	 предстои	 да	 бъ-
дат	 служени	 две	 Преждеосвещени	
литургии,	 на	 предхождащата	 ги	 Ли-
тургия	 се	 освещава	 основният	 Агнец	
и	още	два.	Не	може	Преждеосвещена	
литургия	да	бъде	извършена	с	част	от	
осветен	Агнец	или	за	тази	цел	да	бъде	
донесен	Агнец	от	друг	храм.	Забрана-
та	 за	 пренасяне	 на	 осветения	Агнец	
от	 един	 храм	 в	 друг	 била	 свързана	
с	 практиката	 на	 големите	 манастири	
във	 Византийската	 империя.	 В	 тях	
Вечернята	 и	 свързаната	 по-късно	 с	
нея	 Преждеосвещена	 литургия	 били	
извършвани	 в	 централния	 манастир-
ски	храм,	а	не	в	някои	от	параклисите	
им,	което	не	налагало	пренасянето	на	
осветен	Агнец.
	 Днес	 използваният	 чин	 на	 Преж-
деосвещена	 литургия	 представлява	
последование	 на	 Вечернята	 според	
Йерусалимския	 богослужебен	 устав,	
съчетана	с	част	от	Литургията	на	Сло-
вото,	когато	се	чете	Евангелие	или	т.	
нар.	Литургия	на	оглашените	и	на	про-
светените,	 когато	 Църквата	 се	 моли	
за	 тях	 и	 ги	 призовава	 да	 извършват	
определени	действия,	свързани	с	тях-
ната	подготовка	за	въцърковяване	или	
кръщение.	Тоест	практиката	на	Преж-
деосвещената	 литургия	 дава	 инфор-
мация	и	за	периода	на	Катехизацията	
в	 древната	 Църква,	 и	 свързаните	 с	
това	 обредни	 действия,	 молитви	 и	
последования	 от	 I	 до	 IV-V	 векове.	От	
края	 на	 византийската	 епоха	 до	 нас	
са	достигнали	ръкописи,	в	които	вмес-
то	 Йерусалимска	 вечерня,	 за	 първа	
част	 на	 Преждеосвещената	 литургия	
се	 използва	 последованието	 на	 Аз-
матична	песенна	вечерня.	Не	е	много	
ясно	 дали	 Преждеосвещената	 литур-
гия	 в	 древност	 е	 отслужвана	 според	
катедралния	 или	 азматичен	 ритуал,	
защото	 ако	 се	 разгледа	 „De	 sacra	
precatione“	 на	 св.	 Симеон	 Солунски	
(PG	155,	 656C-	 660A),	 за	да	бъде	изу-
чена	 Преждеосвещената	 литургия	 от	
неговото	 време,	ще	 се	 види,	 че	 тази	
Литургия	върви	точно	след	Азматична-
та	вечерня,	и	ни	най-малко	след	мана-
стирските	вечерни,	които	наистина	са	
чествани	без	всякаква	тържественост	
веднага	след	Трето-шестия	час	в	дните	
на	 Преждеосвещаната	 литургия	 (PG	
155,	 653	 D).	 Това	 са	 тези	 азматични	
Преждеосвещени	 Дарове,	 които	 са	
предварително	 и	 частично	 описани	 в	
Типикона	 на	 Света	 София	 от	 X	 век.	
Типиконът	 на	 Великата	 Църква	 оста-
ва	 верен	 на	 52	 правило	 на	Трулския	
събор:	„През	всички	дни	на	поста	на	
светата	 Четиридесетница,	 с	 изключе-
ние	 на	 съботите,	 неделите	 и	 деня	 на	
Светото	 Благовещение,	 се	 отслуж-
ва	 Света	 Преждеосвещена	 литургия”.	
Продължава в четвърътък

Лèтурãèя è Прèчаñтèе прè áîлеñт è ñтраäаíèя Мîлèтва за лекуваíе
	 Господи,	Ти	си	източникът	на	Жи-
вота.	Изпрати	в	мен	животворната	Си	
сила	-	Духа,	да	ми	излекува	ума,	сър-
цето,	 духа,	 душата,	 волята	 и	 тялото.	
Да	ме	излекува	от	всички	психически	
и	физически	болести	и	страдания.	Да	
ме	дари	със	здраве,	сила	и	живот,	с	
младост	и	красота	и	да	развие	в	мен	
дарби	и	способности,	 за	да	мога	да	
живея,	да	се	уча	и	да	Ти	служа.

Амин.

 Мîлèтва за èзцелеíèе
	 Господи,	помогни	ми	в	този	тежък	
час	да	се	освободя	от	болестта,	за	да	
Ти	служа	с	радост.	Искам	да	посветя	
живота	си	на	служене	на	Любовта,	на	
изпълнението	на	Твоята	Воля.

Амин.

Мîлèтва, кîãатî ñе разáîлеете
	 Не	бива	да	се	страхувате,	ако	се	
разболеете.	 Сложете	 ръцете	 си	 на	
болното	място	и	кажете:
	 Това	 е	Живот	 вечен	 -	 да	 позная	
Тебе,	 Единнаго,	 Истиннаго	 Бога,	 и	
Христа,	Когото	си	изпратил.
Това	е	Живот	вечен	-	да	позная	Лю-
бовта,	Мъдростта	и	Истината.
Това	е	Живот	 вечен	 -	 да	позная,	 че	
Бог	е	Дух,	Които	царува	навсякъде.

Амин.
 

Мîлèтва за лечеíèе è èзцелеíèе íа áîлíè
	 Молитвата	 се	 отправя	 в	 сряда,	
събота	и	неделя	в	7	и	9	ч.	преди	обяд,	
като	се	произнася	и	личното	име	на	
болния.
	 Всеприсъствуващи	 Всеблаги	
Боже,	 в	 името	 на	 Господа,	 Който	 е	
говорил	 с	 раба	Ти,	 да	 дойде	Твоето	
изцеление	 чрез	 нас	 -	 Твоите	 слуги,	
за	 слава	 на	 името	 Ти.	 Благодарим	
Ти,	 че	 си	 ни	 послушал.	Ти	 си	 само	
наш	 Господ	 и,	 освен	 Тебе,	 другиго	
нямаме.	Ти	 си,	 Който	 винаги	 можеш	
да	 изцеляваш	 и	Твоето	 изцеление	 е	
здраве	за	душата	и	тялото.	Възвърни	
задружното	действие	между	ума	и	ду-
шата,	между	душата	и	тялото.	Обърни	
източника	 на	 сърцето	 за	 добро	 и	
силите	 на	 тялото	 -	 за	 работа	 полез-
на.	 Нека	 този	 наш	 брат	 (сестра)...	
(произнася	 се	 името),	 които	 (която)	
страда,	да	приеме	Твоята	милост,	за	
да	можем	ние	всички	да	се	радваме	
в	 проявлението	 на	 Твоята	 Любов,	
Благост	и	Сила.

Амин.

 Мîлèтва прè áîлíè - Духът ñвятèй
	 Ако	е	някой	в	Христа,	той	е	съз-
дание	 ново.	 И	 ще	 дойдат	 над	 теб	
всички	 тези	 благословения	 и	ще	 по-
чинат.
	 Аз	ще	те	изцеля.	Едно	тяло	и	един	
Дух!	Аз	съм	Господ,	който	те	изцеля-
вам.	Бъди	очистен!
	 Боже,	 бъди	 милостив	 към	 мене,	
грешния.	Изцели	душата	ми	и	помил-
вай	ме.	Молете	се	един	за	други,	за	
да	изцелеете!
Молбата,	 която	е	 с	 вяра,	ще	избави	
страдующия...	(произнася	се	името).
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иван поСтомпиров
– главен уреДник
в рим - гаБрово

„Народният	съд”	в	Бъл-
гария	се	провежда	в	края	
на	1944	и	началото	на	1945	
г.,	 по	 време	 на	 Втората	
световна	война.	Той	е	вре-
менна	 съдебно-политиче-
ска	 институция	 и	 основен	
инструмент	на	новата	оте-
чественофронтовска	 власт	
за	 разправа	 с	 всички,	
които	са	осъществявали	и	
подкрепяли	 политическо-
то	 управление	 на	 Бълга-
рия	 до	 9	 септември	 1944	
г.	 Провежда	 се	 формално	
по	 Наредба-закон	 за	 съ-
дене	 от	 Народен	 съд	 ви-
новниците	 за	 въвличането	
на	България	в	Световната	
война	 срещу	 съюзените	
народи	 и	 за	 злодеянията,	
свързани	 с	 нея	 (ДВ,	 бр.	
219	от	6	октомври	1944	г.).	
Извършва	 се	 по	 инициа-
тива	 и	 под	 ръководството	
на	 БРП	 (комунисти),	 като	
се	 използва	 формата	 на	
Отечествения	фронт,	 в	 ус-
ловията	 на	 окупация	 от	
Червената	армия.	

Въоръжените	 форма-
ции	 на	 БРП	 (к)	 в	 Габров-
ски	партиен	окръг	предва-
рително	 се	 разправят	 със	
своите	 противници.	Много	
от	 набелязаните	 жертви	
са	 „осъдени	 на	 смърт”	 и	
са	 избити	 непосредствено	
в	 първите	 седмици	 след	
9	 септември	 1944	 г.,	 в	 т.	
нар.	 дни	 на	 „диво”,	 или	
„стихийно”	 правосъдие	 по	
указание	 на	 задгранично-
то	 ръководство	 в	Москва.	
Години	 наред	 на	 техните	
роднини	не	се	дава	никак-
ва	информация	за	съдбата	
им	и	те	се	водят	безслед-
но	изчезнали.	

Подготовката	 за	 „на-
родния	съд”	в	Габрово	за-
почва	с	арести	по	заповед	
на	 околийския	 управител	
Райко	 Дамянов.	 За	 за-
държаните	 се	 търсят	 до-
пълнителни	 помещения,	 а	
методите,	 които	 използва	
милицията	 при	 следстви-
ето,	не	са	по-различни	от	
тези	на	полицията	преди	9	
септември	1944	г.	

За	 Габровска	 и	 Се-
влиевска	 околии	 действа	
един	 състав	 на	 „народния	
съд”.	 Изборът	 на	 съдии	 и	
обвинители	 се	 извършва	
от	Околийския	комитет	на	
ОФ	 от	 октомври	 1944	 –	
януари	1945	г.	В	съдебните	
състави	се	включват	пред-
ставители	 на	 различните	
ОФ	 партии,	 сред	 които	
доста	 хора	 без	 юридиче-
ско	 образование.	 Предсе-

дател	на	съдебния	състав,	
заседаващ	 в	 Габрово,	 е	
Стефан	Василев	(Хубанов).	
Част	от	членовете	на	съда	
и	 обвинителите	 са	 лично	
заинтересовани	-	много	от	
тях	са	членове	на	БРП	(к),	
бивши	 партизани	 и	 неле-
гални.	

При	 подготовката	 на	
„народния	 съд”	 в	 Габро-
во	 се	 провежда	 засилена	
пропаганда.	 Ангажирани	
са	 двама	 софийски	 ху-
дожници,	 които	 рисуват	
картини	 „из	 партизанския	
живот”	 и	 „сцени	 от	 поли-
цията”,	изложени	на	видни	
места	 в	 града.	 На	 пазар-
ния	 площад	 се	 поставят	
високоговорители,	 по	 кои-
то	 се	 излъчват	 и	 пока-
занията	 на	 подсъдимите.	
Организират	 се	 митинги	
в	 подкрепа	 на	 „народния	
съд”.	Те	са	свързани	с	пре-

насяне	 и	 погребване	 кос-
тите	на	 загинали	партиза-
ни,	възпоменателна	заря	и	
факелно	 шествие	 в	 памет	
на	загиналите.	

Според	 закона,	 обви-
няемите	 могат	 да	 си	 взе-
мат	 защитници,	 но	 това	 е	
почти	 невъзможно.	 Док-
торът	по	право	Петър	Цо-
ков,	 който	 е	 защитник	 на	
подсъдими	 по	 „народния	
съд”	в	Габрово,	си	спомня,	

че	Адвокатският	 съвет	 на-
режда	 кой	 кого	 да	 защи-
тава,	 без	 адвокатите	 или	
подсъдимите	да	имат	пра-
во	на	избор.	Защитниците	
са	 служебно	 назначени	 и	
така	да	се	каже	„про	фор-
ма”.

В	 Габрово	 разглеж-
дането	 на	 делата	 започ-
ва	 на	 19	 февруари	 1945	
г.	 След	 около	 петмесечна	
подготовка	 заседанията	
се	 провеждат	 в	Народния	
(Градския)	 театър.	 Подсъ-
димите	 са	 116	 души,	 от	
които	 отсъстващи	 са	 41.	
На	 10	март	 1945	 г.	 е	 про-
изнесена	 присъда	 срещу	
104	 души.	 Сред	 тях	 са	 37	
смъртни	 присъди,	 с	 го-
леми	 глоби,	 лишаване	 от	
граждански	права	и	пълна	
конфискация	 на	 целия	 им	
имот.	 Двадесет	 от	 осъде-
ните	 са	 неприсъстващи.	

Десет	 души	 са	 осъдени	
на	 доживотен	 затвор,	 по	
петнадесет	 години	 строг	
тъмничен	 затвор	 получа-
ват	15	души,	на	10	години	
строг	 тъмничен	затвор	 -	2	
души,	 на	 5	 години	 затвор	
–	 11	 души,	 на	 две	 години	
затвор	 –	 10	 души,	 на	 1	
година	затвор	условно	–	9	
души.	 Четирима	 души	 са	
осъдени	посмъртно	с	пъл-
на	конфискация	на	имота.	

Шестима	 души	 са	 оправ-
дани	 и	 признати	 за	 не-
винни.	

Сред	 осъдените	 са:	
бившият	 кмет	 Петър	 С.	
Клинчев	(1942	–	1944),	жур-
налистът	 Коста	 Жандов	
-	 редактор	 на	 габровския	
вестник	 „Възход“,	 индус-
триалците	 Никола	 Ст.	 Ке-
дев	 и	 Христо	 Г.	 Рашеев,	
свещеник	 Васил	 Н.	 Мин-
чев,	 коменданти	 на	 фа-
брики	 и	 др.,	 които	 са	 из-
пълнявали	 задълженията	
си	 като	 длъжностни	 лица.	
Осъдените	 на	 смърт	 са	
предимно	 държавни	 слу-
жители:	околийски	управи-
тели,	полицейски	служите-
ли	и	голяма	група	военни.	
За	 някои	 от	 подсъдимите	
няма	доказателства,	че	са	
убили	някого,	но	се	водят	
присъстващи	 на	 едно	 или	
друго	 събитие	 и	 също	 са	
осъдени.	Осъдени	са	дори	
хора,	 които	 отсъстват	 и	
явно	вече	не	са	между	жи-
вите,	с	цел	да	се	узакони	
тяхното	 убийство	 и	 да	 се	
конфискува	 имуществото	
им.	

Освен	 осъдените	 от	
„народния	 съд”,	 засегнати	
са	и	техните	роднини.	Се-
мействата	им	са	изселени,	
оставени	 без	 средства	 и	
работа.	 Дълги	 години	 се	
водят	на	отчет	от	ДС,	като	
наследници	на	„врагове	на	
народа”,	с	всички	последи-
ци	от	това.

Размерът	 на	 присъди-
те	обикновено	е	по-висок,	
отколкото	предложения	от	
обвинителите,	 а	 оконча-
телното	 решение	 за	 тях	
се	 взема	 извън	 съдебна-
та	 зала.	 Обстановката	 по	
време	 на	 съдебния	 про-
цес	 също	 допринася	 за	
произнасяне	 на	 по-тежки	
присъди	 от	 предвиждани-
те.	Залата	на	Градския	те-
атър	е	препълнена	с	хора,	
а	навън,	според	свидетели	
на	събитията,	са	докарани	
1500-2000	души.	Тълпата	из-
разява	 недоволството	 си	
от	някои	присъди	с	бурни	
възгласи	 „смърт,	 смърт“.	
Охраната	 с	 усилие	 удър-
жа	тълпата,	която	иска	да	
се	 саморазправи	 с	 под-
съдимите,	 а	 след	 това	 и	
с	 адвокатите.	 Още	 на	 10	
март	 осъдените	 на	 смърт	
са	 преведени	 през	 гра-
да,	 оковани	 във	 вериги	
и	 натоварени	 на	 влак	 за	
Търново.	 Откарани	 в	 Тър-
новския	затвор,	те	са	уби-
ти	през	нощта	на	11	март	
в	1	часа	и	30	минути,	след	
което	са	погребани	в	общ	
гроб.	

Едновременно	 с	 под-

готовката	 и	 провеждането	
на	 „народния	 съд”	 се	 из-
вършва	 чистка	 в	 струк-
турите	 на	 държавната	 и	
общинска	 администрация.	
Всички,	 които	 не	 са	 чле-
нове	 на	 отечественофрон-
товските	 партии	 или	 не	
подкрепят	 безрезервно	
новия	 режим,	 са	 опреде-
лени	като	„фашисти”.	

С	 „народния	 съд”	 се	
нанася	 и	 първият	 серио-
зен	 удар	 върху	 частната	
собственост,	като	за	цяла-
та	 страна	 са	 конфискува-
ни	 цялостно	 или	 частично	
около	 200	 предприятия.	
Към	 индустриалците	 в	
Габрово	 се	 отправя	 об-
винение,	 че	 със	 средства	
са	 подкрепяли	 полицията	
в	 борбата	 с	 партизаните.	
В	 същото	 време	 на	мили-
ционерите	 са	 раздадени	
награди	за	добре	свърше-
на	работа.	

Доколко	 „народният	
съд”	е	юридически	издърж-
ан,	справедлив	и	морален,	
е	 все	 още	 дискусионен	
въпрос.	 Издадени	 са	 над	
9600	 присъди	 срещу	 бли-
зо	 10	 000	 души,	 от	 които	
смъртните	 са	 2730	 –	 пре-
калено	много	тежки	присъ-
ди,	 което	 говори	 за	поли-
тическа	 саморазправа,	 а	
не	за	справедливо	право-
раздаване,	поставящо	под	
съмнение	 целия	 процес.	
Присъдите,	 произнесени	
от	този	„съд“,	са	изброени	
сред	 престъпленията	 на	
комунистическия	 режим	 в	
приетия	на	26	април	2000	г.	
от	38-то	Народно	събрание	
Закон	 за	 обявяване	 кому-
нистическия	режим	в	Бъл-
гария	 за	 престъпен	 (ДВ,	
бр.	№	37	от	5	май	2000	г.).	

1	 февруари	 е	 обявен	
за	 Ден	 на	 признателност	
и	 почит	 към	 жертвите	 на	
комунистическия	 режим.	
На	 тази	 дата	 през	 1945	
г.	 „народният	 съд”	 осъжда	
на	 смърт	 трима	 регенти,	
шестдесет	 и	 седем	 депу-
тати,	 министри,	 генерали	
и	полковници,	а	присъдите	
са	изпълнени	същия	ден.

23	 август	 е	 опреде-

лен	за	Ден	на	паметта	на	
жертвите	на	тоталитарните	
режими	 на	 XX	 век.	 Офи-
циалното	 наименование	 у	
нас	 е	 Ден	 на	 памет	 за	
престъпленията	 на	 нацио-
налсоциалистическите,	 ко-
мунистическите	 и	 другите	
тоталитарни	 режими	 и	 за	
почитане	паметта	на	жерт-
вите	им.	Решението	е	взе-
то	на	27	ноември	2009	г.		

Преäè 75 ãîäèíè „íарîäíèят ñъä” в Гаáрîвî 
îñъжäа 104 чîвека, 37 îт тях - íа ñмърт

 Защитник на подсъдимите е докторът по право Петър 
Цоков, баща на маестро Манол Цоков, който по време на 
събитията е бил на 5 години

Петър С. Клинчев, кмет на Габрово от октомври 1942 – 
до 9 септември 1944 г., осъден от Народния съд

 Народният съд в Габрово е заседавал в салона на читалище „Априлов - Палаузов“

 Препис на записка на данъчния началник на Габрово за вписва-
не възбрана върху недвижимите имоти на подсъдимия Констан-
тин Георгиев Гигов. Габрово, 21 февруари 1945 г. V състав, ЦДА, 
фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 61

 Писмо от бившия началник на Инспекция по труда в Габрово Велю Глушков до съ-
пругата на подсъдимия инженер Коста Николов Атков, приложено като писмено доказа-
телство пред съда. Габрово, 5 февруари 1945 г. IХ състав ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 
225, л. 189, 227. Инж. Атков, минен инженер в гара Кръстец, е осъден на 5 години строг 
тъмничен затвор. 
 През 1982 година Главна прокуратура на НРБ съобщава на съпругата му Ирмгард 
Леополдова за амнистия на осъдения от Девети състав на Народния съд в София неин 
съпруг инженер Коста Николов Атков.

 Препис на писмо с отговор на ген. Руси Христов Русев от 
7 април 1944 г. до командира на II армия с благодарност за 
разбиването на партизанския отряд „Антон Иванов“. Доку-
ментът е приложен към делото на осъдения на смърт арти-
лерийски генерал. Русев е роден в Габрово през 1889 г. Осъден 
от Народния съд за дейността му като военен министър. 
Разстрелян е на 1 февруари 1945 г. С Решение №172 от 26 
август 1996 г. на Върховния съд присъдата е отменена.
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Д-р венелин Бараков, иСторик

	 Българското	 общество	 през	 Въз-
раждането	 представлява	 една	 устой-
чива,	саморегулираща	се	общност.	Ма-
кар	и	включено	в	социално-икономиче-
ската	система	на	Османската	империя,	
българите	от	този	исторически	период	
схващат	 себе	 си	 като	 отделност,	 раз-
лична	от	другите	етноси	в	империята.	
Българският	 народ	е	 без	 своя	 държа-
ва,	без	свой	елит,	без	духовни	водачи.	
Единствената	 му	 духовна	 опора	 са	
традициите.	 Чувството	 за	 общност	 се	
подхранва	от	езика,	православието,	от	
сходството	 в	 организацията	 на	 праз-
нично-обредната	система.	Конкретните	
измерения	на	тази	обредност	включва	
почитане	на	едни	и	същи	светци,	култ	
към	 предците	 и	 към	 хляба,	 живот	 в	
рамките	на	една	консервативна	патри-
архална	 атмосфера	 на	 строго	 регла-
ментирани	норми	на	поведение.	Отсто-
яват	се	едни	и	същи	етични	отношения,	
сред	които	се	откроява	взаимопомощ-
та	 във	всичките	й	аспекти,	 споделяне	
на	 общата	 отговорност	 в	 плащането	
на	данъци	и	налози	на	османската	ад-
министрация,	носенето	и	изпълнението	
на	 различни	 повинности	 (строеж	 на	
пътища,	 мостове,	 обществени	 сгради,	
военизирани	 и	 специализирани	 функ-
ции).
	 Българската	 общност	 не	 е	 пред-
ставена	в	управлението	на	империята.	
Единствената	 активност,	 която	 й	 е	
разрешена,	е	стопанската.	И	българи-
те	съумяват,	използвайки	този	ресор,	
постепенно	 да	 овладеят	 всички	 про-
явления	на	стопанския	живот	и	да	се	
наложат	 като	 доминираща	 народност	
в	икономическия	живот	на	империята.	
Стопанският	 ритъм	 се	 движи	 прогре-
сивно	както	на	село,	така	и	в	градски-
те	 селища,	 превърнали	 се	 в	 центро-
ве	 на	 манифактурното	 производство.	
Българското	село	дава	пшеница,	месо	
и	 най-вече	 вълна,	 която	 е	 необходи-
ма	 за	 производството	 на	 вълнени	
платове	 -	 основа	 за	 съществуването	
на	 най-големите	 еснафски	 сдружения	
в	 империята	 -	 абаджийските,	 които	
обличат	 населението	 на	 държавата	 и	
османската	армия.
	 Животът	на	село	е	тежък,	труден.	
Българското	село	през	Възраждането	
не	 създава	 големи	 личности.	 Но	 то	
стои	в	основата	на	икономиката,	без	
неговите	продукти	и	суровини	българ-
ската	манифактура	би	била	невъзмож-
на.
	 Истинският	кипеж,	който	отговаря	
на	един	нов	за	времето	дух,	се	наблю-
дава	 в	 градските	 селища.	 Именно	 те	
обезпечават	икономически	раждането	
на	новата	епоха.	Още	от	края	на	XVI	
и	през	XVII	век	трудът	в	тези	селища	
се	специализира	в	различни	занаяти,	
отговарящи	 на	 нуждите	 на	 различни	
сфери	от	икономическия	живот.	През	
XVIII	и	XIX	век	почти	цялото	стопанско	
развитие	 на	 империята	 е	 съсредото-
чено	 в	 български	 ръце.	 Българските	
занаятчии	 (строители,	 абаджии,	 ко-
вачи,	 бакърджии,	 казаси,	 папукчии	 и	
пр.)	 още	 от	 XVI	 век	 се	 обединяват	 в	
гилдии	-	еснафи,	които	се	ползват	със	
своя	 самостоятелност	 и	 са	 извадени	
от	 юрисдикцията	 на	 империята.	 Ес-
нафските	 организации	 се	 превръщат	
в	сърцевината	на	българските	общини.	
Приемането	 на	 всеки	 нов	 член	 в	 ес-
нафа	 гарантира	 неговото	 препитание	
-	еснафът	се	грижи	да	има	работа	за	
всички,	 поръчките	 са	 по	 равно	 раз-
пределени,	 изпълнява	 съдебна	 власт	
над	своите	членове.
	 Именно	 от	 средите	 на	 еснафите	
от	 края	 на	 XVI,	 през	 XVII	 и	 XVIII	 в.,	
се	 ражда	 едно	 ново	 съсловие,	 което	
се	 превръща	 в	 основен	 двигател	 на	
българщината.	То	 изтласква	 на	 заден	
план	 старото	 болярско	 съсловие	 и	
поема	 ръководството	 на	 социалния	
живот	 на	 българите.	 През	 XVIII	 –	 XIX	
век	 то	 има	 вече	 активни	 обществени	
функции,	израз	на	които	са	строежите	
на	 църкви	 в	 селищата,	 на	 читалища,	
на	 училища,	 на	 часовникови	 кули.	
Това	 занаятчийско	 съсловие	 е	 носи-
тел	 на	 нови	 прояви,	 то	 е	 отворено	
към	 знанието	 и	 света,	 то	 е	 грамотно	
и	 поощрява	 навлизането	 на	 книгата	
и	 просветителството	 в	 обществото	
чрез	 привличането	 и	 назначаването	
на	учители	в	общините.	Това	съсловие	
е	поръчител	и	потребител	на	култура	и	
изкуство,	то	стимулира	развитието	на	
художествените	 занаяти	 –	 иконопис,	
резбарство,	 ювелирство.	 Творческата	
активност	на	епохата	и	тласъкът,	кои-
то	 получават	 художествените	 занаяти	
и	 приложните	 изкуства,	 придават	 на	
новото	 време	 една	 естетическа	 същ-
ност,	превръщат	Българското	възраж-
дане	в	един	културен	феномен.	И	как-
то	бе	сполучливо	уловено	от	В.	Свин-
тила,	 това	 естетическо	 отношение	 се	
превръща	в	начин	на	живот	на	бълга-
рина.	То	обема	цялото	му	ежедневие,	
бит,	общуване	и	поведение.	Стопански	

обезпечен,	българинът	се	превръща	в	
организатор	и	потребител	на	духовен	
и	 художествен	 продукт.	 Ето	 го	 нови-
ят	 човек,	 човекът	 на	 Възраждането,	
който	възпитава	у	себе	си	и	в	семей-
ството	си	едно	достолепно	поведение.	
Навсякъде	 е	 разпространено	 едно	
обществено	съзнание,	което	поразява	
с	примерите	на	достойнство,	на	чест-
ност,	 на	 трудолюбие,	 на	 раболепие.	
Това	не	може	да	не	рефлектира	върху	
организацията	и	отношенията	в	цяло-
то	общество.	Кражбата	е	немислима,	
клеветата	 и	 покварата	 не	 съществу-
ват.	 Който	 си	 позволи	 отклонение	 от	
нормата,	е	подлаган	на	публично	уни-
жение,	той	е	преследван,	гонен,	дори	
физически	унищожаван.
	 Българинът	в	империята	има	свое-
то	 самочувствие.	 И	 ако	 няма	 въз-
можност	 да	 й	 се	 противопостави	 по	
насилствен	 или	 друг	 начин,	 той	 й	 се	
противопоставя	естетически	 (както	 го	
е	 установил	В.	Свинтила).	Той	отделя	
големи	средства,	за	да	превърне	дома	
си	 в	 една	 приятна	 и	 художествена	
атмосфера,	 в	 която	 резба,	 пластика,	
стенопис	 и	 разпределението	 на	 ин-
териора	се	комбинират	помежду	си	с	
поразителен	естетически	ефект.	Домът	
е	негова	крепост.	И	няма	как	неговият	
стопанин	 да	 не	 мисли	 и	 желае	 най-
доброто	 за	 децата	 си.	 Пари	 не	 му	
липсват.	От	средата	на	XIX	век	децата	
на	 заможните	 български	 занаятчии	
започват	 да	 учат	 в	 най-престижните	
за	времето	си	учебни	заведения	–	Ни-
колаевската	гимназия	в	Одеса,	Роберт	
колеж	и	лицея	Галата	Сарай	в	Цари-
град,	както	и	университетите	в	Запад-
на	Европа.	От	 тези	среди	ще	излезе	
и	 проходи	 българската	 интелигенция.	
Това	са	хора,	сред	които	се	открояват	
Тодор	 Каблешков,	 Панайот	 Волов,	
Георги	 Бенковски	 и	 др.	 Този	 аспект	
е	много	 интересен,	 защото	 свидетел-
ства	за	настъпването	на	нови	процеси	
в	 обществото.	 Защото	 се	 наблюдава	
раждане	и	узряване	на	нов	обществен	
тип,	 при	 който	 личностното	 съзнание	
започва	 да	 доминира	 на	 обществе-
ните	нагласи.	Този	нов	личностен	тип	
демонстрира	 менталност	 от	 нов	 тип	
–	непознат	дотогава	в	еснафа	и	зана-
ятчийското	 население	 на	 българските	
селища.	 Той	 търси	 форма	 и	 начини	
да	се	прояви.	В	това	личностно	ново	
съзнание	се	корени	зародиша	на	бъл-
гарската	 буржоазия.	Това	 е	 типът	 на	
интелигента,	 на	 модерната,	 осъзната-
та	личност.
	 Най-красноречивият	 и	 най-яркият	
пример	 за	 пробудена,	 напълно	 осъз-
ната	личност	представлява	Васил	Лев-
ски.	Левски	бе	усетил	и	разбрал	миси-
ята	си	още	като	монах	в	молитвеното	
уединение	 на	 манастирската	 обител.	
Беше	тръгнал	да	я	изпълнява,	надвил	
болката	и	самотата.	Без	страх	от	дру-
говерци	 и	 душмани.	 Някъде	 среща	 и	
увлича	 съмишленици,	 другаде	 просто	
разбиране,	 страх,	 колебание,	 неуве-
реност.	 Свобода	 е	 забранена	 дума.	
Българите	 имат	 право	 на	 стопанска	
инициатива,	 но	 нищо	 повече.	Те	 пла-
щат	 данъци	 и	 създават	 занаятчийски	
произведения	и	стоки,	предназначени	
за	 обширния	 пазар	 на	 Османската	
империя.	 Можем	 само	 да	 предпо-
лагаме	 какво	 е	 изпитвала	 неговата	
неспокойна	 душа.	 С	 колко	 малко	 се	
задоволяват	братята	му	българи.	Нима	
къщата,	 имотът,	 занаятът	 и	 търговия-
та	 са	 достатъчни,	 за	 да	 се	 постигне	
пълнота	на	човешкия		живот?	Не	е	ли	
човекът	така	устроен,	че	да	търси	сво-
бодната	 инициатива,	 свободния	 раз-
мах	на	мисълта,	свободното	движение	
по	 българската	 земя,	 управлявана	 от	
българи?	Нима	примирението	може	да	
е	път	на	един	истински	вярващ	човек	
и	 добросъвестен	 християнин?	 Запис-
ките	в	личното	му	тефтерче	показват,	
че	 Левски	 е	 изпитвал	 съмнения,	 жи-
вотът	 му	 е	 вгорчаван	 от	 дребнавото	
човешко	 мислене.	 Колебливостта	 на	
братята	му		е	била	най-непоносимата	
му	 тежест.	Той	 я	 носи	 години	 наред,	
бори	 се	 с	 нея,	 използва	 различни	
методи	–	красноречие,	личен	пример,	
коректен	е	при	събиране	и	изразход-
ване	 на	 средства	 за	 революцията,	
като	всеки	похарчен	грош	съвестно	го	
описва	в	бележките	си.	Някога	нещата	
опират	 до	 сила	 и	 открита	 заплаха	 –	
решения,	 към	 които	 е	 прибягвал,	 за	
да	 не	 се	 провали	 революционното	
дело	или	да	се	разтури	даден	комитет.	
Висотата	на	неговата	вяра	и	прозор-
ливост	му	налагат	твърдо	поведение	–	
той	няма	право	да	проявява	слабост,	
да	 се	 оплаква,	 да	 се	 напива	 или	 да	
тъне	в	леност.	Той	е	непрекъснато	на	
път	–	делото	трябва	да	бъде	довърше-
но	веднъж	завинаги	докрай,	свобода-
та	 не	 търпи	 повече	 отлагане.	 Поема	
страстния	път	към	бесилката,	която	се	
превръща	в	символ	на	една	унизена	и	
деформирана	нация.	Достойно	издър-
жа	и	последното	изпитание	и	 увисва	
„със	 страшна	 сила”	 –	 силата	 на	 чо-

вешкия	дух,	устремен	към	свободата.
	 Тук	 не	 е	 необходимо	 да	 комен-
тираме	 дейността	 му,	 заслугите	 му	
за	 революционното	 движение,	 които	
са	 всеизвестни.	 Желанието	 ми	 е	 да	
ви	 покажа	 другия	 Левски,	 личността	
Левски	такава,	каквато	тя	ни	се	раз-
крива	от	записаните	в	тефтерчето	му	
бележки	–	едни	от	малкото	автентични	
документи	и	лични	вещи	на	Апостола.	
Левски	е	дълбоко	вярващ	човек.	Такъв	
той	остава	през	целия	си	живот,	дори	
след	 като	 вече	 не	 е	 духовно	 лице	 и	
след	 като	 напуска	 манастира,	 за	 да	
поеме	 по	 пътя	 на	 революцията.	 Ето	
какво	е	записал	той	през	1870	година:	
„Яко	 апостолов	 единонравнии	 и	 сло-
венских	 стран	 учитилие,	 Кириле	 и	
Методие	богомудрии,	владику	всех	мо-
лите,	вся	езики	словенских	утвердити	
в	православии	и	единомислии,	умирити	
мир	и	спасти	души	наша”.
	 Левски	е	непрекъснато	на	път.	При	
многобройните	 си	 обиколки	 и	 посе-
щения	 на	 селища	 –	 градове,	 села	 и	
колиби,	 той	е	 трябвало	да	се	бори	с	
времето,	 със	 студа,	 вятъра	 и	жегата,	
с	природата	и	нейните	капризи.	Най-
често	той	пътува	сам.	Бил	е	предвид-
лив	и	си	е	записвал	различни	рецепти	
за	лек,	в	случай	на	нужда.	През	1871	
година	 той	 пише	 следните	 лекове	 в	
тефтерчето	си:
	 „За	 клинов	 човек:	 костенурка	 –	
жаба,	 водна	 да	 я	 уловиш,	 че	 да	 я	 за-
твориш,	и	тя	да	ти	снесе	яйце,	което	
ще	го	опечеш,	пък	яж	и	нищо	друго.
	 За	 зъби:	 от	 трънка	 корен	 3	 гра-
ма,	 стипца,	 1	 чаша	 фасулова	 вода,	 1	
чаша	ракия,	 па	 се	тури	 в	 ново	 гърне	
да	врат,	но	от	чешма	вода	да	врат,	
после	вземи	3	камъчета	бели	да	ги	но-
горещиш	в	огъня,	па	ги	пусни	в	гърне-
то.	Тогава	зини	над	гърнето	да	върви	
парата	 в	 устата,	 че	 като	 поистине	
водата,	вземи	няколко	пъти.
	 Сърце	дето	прияда	като	живо:	взе-
ми	в	устата	си	сол	и	като	се	напъл-
нят	 устата	 със	 солена	 плюнка	 тури	
после	в	устата	си	и	малко	балсама,	че	
преглътни.
	 За	жълтеница:	мъртва	коприва,	тя	
е	горчива,	цъфти	червено.	От	нея	да	
нарежеш	25	грама	в	половин	ока	шише,	
че	напълни	шишето	с	бяло	вино	старо,	
после	тури	шишето	вън	на	къщата	да	
стои	три	денонощия.	После	на	три	су-
трини	да	го	изпииш.	Подир	всяко	едно	
пиине	да	се	изяда	по	2	ореха	и	малко	
лимон	 с	 кората	 с	 залък.	 После	 една	
лъжица	оцет	да	си	изпий”.
	 Понякога	 терзания	 и	 съмнения	
изпълват	 душата	 на	 Апостола.	 Зада-
вал	 си	 е	 въпроси,	 като	 всеки	 човек,	
изправен	 пред	 съдбата,	 пред	 трудно-
стите	 по	 пътя,	 пред	 самия	 себе	 си.	
Когато	самотата	е	натежавала,	 той	е	
писал	нещо	много	интимно,	много	чо-
вешко,	разкривайки	ни	пътя	на	човек,	
понесъл	кръста:
	 „Току-що	 се	 яви	 зората	 в	 един	
прекрасний	майский	ден.	Излязох	аз	из	
одаята	 душевно	 много	 сокрушен.	 Кой	
може	 да	 ме	 утеши?	 Към	 кой	 мъдрец	
да	се	обърна	със	съвет	да	ми	се	яви?	
И	тъй	си	мислех	с	много	нетърпение	
и	много	аз	мълчах.	По	сърдечното	си	
влечение	 към	 Трапезица	 аз	 тръгнах..	
Навред	нам	тихий	ветрец	вее”.
	 Разкъсван	между	святото	дело	на	
българската	национална	революция	и	
личните	си	чувства,	Левски	е	изпитвал	
покруса;	 тъга	 е	 вледенявала	 сърцето	
му,	без	близък	човек	до	него.	Дългът	
изключва	всяка	слабост,	всяко	отпус-
кане,	и	Левски	много	добре	си	е	да-
вал	сметка	за	това.	Но	има	моменти,	
в	които	копнее	за	обич	и	топлина.	Ми-
сълта	му	се	е	отправяла	към	Карлово	
и	родния	дом,	към	живата	му	майка:
	 „Искам	мамо	да	те	видя	и	вси	мили	
у	 дома.	 Но	 знамето	 ме	 не	 оставя.	
До	кога	ли	ще	мога,	до	кога?	Сбогом	
мила,	кой	знай	дали	ще	ме	видиш	вече	
жив.	Но	драга	не	щеш	ме	забрави,	ако	

падна	 аз	 убит.	 Сал	 за	 тебе	 мисля,	
мамо,	и	се	готвя	за	боя.	Пред	вразите	
ни	във	кръв	ще	се	облея.	Сбогом	мила	
Чуй	мамо,	как	затръбява	тойзи	глас	за	
кървав	бой.	Но	Вишний	нек	ни	защита-
ва,	както	прави	всегда	той.	Сбогом”.
	 С	полагането	на	основите	на	ВРО	
с	 център	 град	 Ловеч	 Левски	 започва	
да	изгражда	стройна	мрежа	от	рево-
люционни	 комитети	 от	 двете	 страни	
на	 Балкана.	 Координира	 дейността	
си	 в	 БРЦК	 в	 Букурещ	 и	 използва	
комитетски	пари	за	нуждите	на	рево-
люционното	дело.	Бил	е	изключително	
добросъвестен.	Ето	какво	пише	той:
	 „От	 ноемврий,	 25,	 1871	 г.,	 захва-
щам	 да	 водя	 точна	 сметка	 от	 дека	
какво	 взимам,	 и	 за	 какво	 ги	 давам”. 
Това	послание	не	е	загубило	от	своята	
сила	и	актуалност.	Особено	за	днеш-
ните	български	политици.	Не	мога	да	
пропусна	 да	 ви	 обърна	 внимание	 на	
организацията	 на	 самите	 комитети	
като	дело	свято	и	отговорно.	Левски	е	
оставил	следните	записки:
	 „1872	 г.,	 преди	 април.	 Да	 си	 при-
готвят	човек	от	всяка	страна	(коми-
тет	б.м.),	готов	представител,	дето	
се	повика	да	разгледва	народните	ра-
боти,	 върху	 които	ще	бъде	 упълномо-
щен	от	мястото	си,	и	да	гласоподава.
Да	се	събират	каси,	под	какъвто	вече	
вид	можат,	от	които	пари	ще	се	уле-
снява	и	преставителя	докато	отиде	и	
да	се	върне.
	 Да	се	приготвят	някоя	друга	къща	
или	хан,	т.е.	място	у	наши	хора,	дето	
да	се	намира	за	всеки	по-малко	сено	и	
ечемик,	та	кога	замине	наш	човек	със	
знакът	си,	по	което	ще	се	познава,	че	
е	наш	човек,	и	тогава	ще	се	приима	в	
такова	място,	щото	да	не	бъде	пред	
очи	на	правителството(т.е.	турската	
администрация	 -	 б.м.).	 Таквиз	 места	
трябва	по-скоро	да	се	приготвят,	 че	
не	дай	боже	ако	би	се	компрометирал	
някой	да	има	място	за	укриване;	също	
от	тук	за	друго	място.
	 Да	се	привързоват	град	със	град,	
село	със	село,	с	по	един	човек	по-раз-
бран	и	бестрашлив,	който	ще	работи	
по	 вишегласието	 на	 техните	 си;	 ни	
една	дума	няма	право	да	изрече,	дока-
то	се	не	пита	от	техните	си	и	да	му	
подпишат.
	 Едно	 място	 до	 друго	 кога	 се	 из-
праща	 пратеник	 с	 писмо,	 без	 знак	
да	 не	 се	 приема	 и	 изпраща,	 защото	
може	да	се	случи	някоя	измама.	Па	от	
същите	работници	(т.	е.	комитетски	
дейци	 –	 б.м.)	 днес	 е	 добър	 и	 посто-
янствува,	 а	 утре	 може	 да	 не.	 Имаме	
примери.
	 Трябва	 да	 се	 издирват	 воеводи	 –	
учени	 или	 прости.	 Има	 ги.	 Който	 са	
хайдутували	 по	 година-две.	 На	 които	
ще	се	казва	по	нещо,	според	човека,	а	
комуто	не	е	никак	за	казване	–	поради	
неговите	 слабости	 –	 било	 пиянство	
или	 тайна	 не	 може	 да	 удържи	 –	 за	
таквиз	трябва	да	им	се	бележи	място-
то	 дето	 живеят,	 когато	 потрябват	
да	го	знае	къде	е.
	 Всичките	дейци	трябва	да	си	раз-
поделят	 работата,	 кой	 за	 каквото	
може:	 един	 има	 влияние	 между	 граж-
даните	 и	 чорбаджиите,	 други	 между	
селските	 учители,	 чорбаджии	 и	 пр.	
Всичките	в	една	точка	и	от	време	на	
време	да	им	се	иска	работата;	също	и	
градовете	ще	предават	работата	си	
в	друга	по-голяма	точка.
На	 издайниците	 –	 им	 кажи,	 че	 знаем	
делата	им”.
	 Пътят	 на	 Левски	 върви	 от	 мана-
стира,	 през	 учителстването	 до	 прег-
ръщането	 на	 идеята	 за	 въоръжена	
борба	 срещу	 чуждата	 обществена	 и	
политическа	 система.	 Но	 това	 е	 и	
борба	 срещу	 определени	 мисловни	
нагласи,	срещу	един	обричащ	на	дис-
криминация	 и	 правото	 на	 свобод-
но	 изразяване	 на	 волята	 манталитет,	
чийто	 изразител	 е	 структурата	 на	
късната	 Османска	 империя.	 Левски	
осъзнава,	 че	 османските	 управници	
и	 администрация	 са	 спирачка	 пред	
собственото	 българско	 развитие	 и	
че	 конфликтът	 българи	 –	 турци	 е	 не	
толкова	 етнически,	 не	 толкова	 осно-
ван	на	верската	нетърпимост,	колкото	
чисто	 обществен,	 създаващ	 напре-
жение	от	 бавните	 реформи	 в	Осман-
ската	 империя,	 които	 не	 позволяват	
развитието	 на	 новото,	 личностното,	
прогресивното.	 А	 такива	 обществени	
структури	 се	 формират.	 Това	 е	 про-
хождащата	 българска	 буржоазия	 и	
нейното	 първо	 проявление	 –	 българ-
ската	 интелигенция.	 Неслучайно	 хора	
като	Каблешков,	Волов	и	другите	пре-
гръщат	 идеите	 на	Левски,	 именно	 те,	
а	не	българското	еснафство	организи-
рат	и	провеждат	Априлското	въстание	
–	върховна	проява	на	революционната	
мисъл	 през	Възраждането,	 но	 и	 най-
пълното	 свидетелство	 за	 оформянето	
в	българските	земи	на	нов	обществен	
слой.	Това	 е	 българската	 буржоазия.	
Тя	се	ражда	в	учебните	заведения	на	
Русия,	 Запада,	 Османската	 империя,	

постепенно	 узрява,	 натрупва	 само-
чувствие	и	заявява	категорично	свои-
те	 претенции	 да	 управлява	 и	 взима	
решения	на	етническата	й	територия	–	
земите,	населени	с	българи.	Половин-
чатите	реформи	в	империята	не	я	удо-
влетворяват.	 Българската	 буржоазия	
иска	 ръководството	 на	 обществения,	
политическия	и	икономическия	живот.	
И	тук	е	вече	конфликтът	буржоазия	–	
еснаф.	Конфликт,	който	ще	доведе	до	
крушение	и	разорение	на	българското	
занаятчийство	 в	 първите	 десетилетия	
след	Освобождението.	Но	това	е	дру-
га	тема.	За	нас	е	по-важно	констати-
рането	 на	 онези	 психични	 нагласи	 у	
личности	като	Каблешков,	Бенковски,	
Волов,	Дюстабанов,	които	ги	принуж-
дават	 да	 изберат	 революцията,	 и	 в	
крайна	 сметка	 саможертвата,	 пред	
ограничените	възможности,	при	които	
ги	поставяха	тогавашните	обществени	
условия	 в	 Османската	 империя.	 Въз-
можности,	които	не	могат	нито	в	една	
сфера	на	живота	да	удовлетворят	тех-
ните	пораснали	амбиции.	Така	Април-
ското	въстание	се	превърна	и	в	пър-
вата,	най-ярката	изява	на	българската	
буржоазия,	разтърсила	мислещия	свят	
на	Запад	и	в	Русия.	А	заедно	с	това	и	
началото	на	края	на	цяла	една	епоха,	
на	 едно	 обществено	 съзнание,	 на	
един	манталитет	 в	 българското	 битие	
–	възрожденската.
	 Народе?????	 –	 бе	 написал	 в	 теф-
терчето	 си	 Левски.	 Неговият	 живот	
протече	 в	 служба	 на	 Бога	 и	 българ-
ския	 народ.	 Той	 нито	 за	 миг	 не	 се	
отрече	от	името	българин,	не	подмени	
доверието,	което	му	бе	гласувано	като	
водач	 на	 народа	 за	 възстановяване	
на	 държавността	 и	 по	 възкресяване	
на	 българската	 културна	 идентичност.	
Институционализирана	 преди	 трагич-
ния	 му	 край	 в	 такива	 обществени	
структури	 като	 възстановената	 църк-
ва	 и	 училище.	Той	 бе	 пътувал	 много,	
бе	 пребродил	 българското	 етническо	
землище	в	качеството	си	на	апостол.	
Апостолска	бе	и	неговата	мисия	–	да	
събуди	 духа	 и	 вярата	 на	 унижените	
си	 братя,	 да	 ги	 убеди	 с	 готовността	
си	за	саможертва	и	твърдост	за	пре-
пятствията	 и	 трудностите	 на	 пътя,	 да	
ги	 поведе	 към	 свободата	 със	 свян	
и	 чисто	 сърце,	 с	 плам	 и	 обич.	 Още	
приживе	 се	 бе	 превърнал	 в	 икона	
с	 освободителната	 си	 мисия,	 която	
проповядваше.	 През	 целия	 си	 съзна-
телен	живот	 бе	 носил	огромен	 товар	
–	 съдбата	 на	 един	 угнетен	 и	 подти-
снат	 народ.	 Народ,	 който	 той	 много	
обичаше,	 който	 галеше	 с	 думите	 си	
и	свободната	си	мисъл;	 той	бе	негов	
духовен	пастир,	а	народът	-	негова	ро-
жба	–	най-голямата	му	любов.	Левски	
бе	прозрял	бъдещето	със	смиреността	
си	на	вярващ	човек,	на	истински	ро-
долюбец	 и	 борец	 за	 свобода.	 Беше	
достоен	 син	 на	 земята	 си,	 пламенна	
натура,	 твърд	 характер	 и	 неспокойна	
душа.	Обикновен	човек,	нагърбен	със	
спасително	 дело,	 с	 божия	 промисъл.	
Плати	с	живота	си,	за	да	имаме	ние	
пример,	 който	 да	 следваме.	Образец	
на	 истинско	 служение	 и	 християнски	
живот.	 Но	 неговата	 душа	 остана	 не-
спокойна.	Въпреки	всички	панихиди	и	
молебени,	 отслужени	 в	 негова	 памет.	
Пред	 нашата	 съвест	 стои	 още	 онова	
Народе?????
	 Тези,	 които	 го	 наследиха,	 и	 про-
дължиха	 българската	 национална	 ре-
волюция,	 получиха	 в	 наследство	 и	
онова	 Народе?????	 Те	 се	 удавиха	 в	
собствената	си	кръв	по	време	на	Ап-
рилското	въстание	и	написаха	с	кръв	
името	 българин,	 така	 че	 да	 се	 види	
в	цяла	Европа.	Пример,	който	бе	до-
стойно	 последван	 от	 българското	 оп-
ълчение	по	време	на	Освободителната	
война	от	1877-1878	 г.	Но	онова	Наро-
де?????	остана	да	кънти	във	възобно-
вената	 държавност,	 в	 строителите	 на	
съвременна	България,	 в	 политически-
те	 битки	 и	 убийства,	 в	 самотната	 и	
дълга	борба	на	ВМРО	за	национално	
обединение	 -	 най-важната	 външнопо-
литическа	задача,	заради	която	Бълга-
рия	води	Балканската	война	и	участва	
в	Първата	световна	война.	Всеки	един	
родолюбец	 или	 държавник,	 който	 из-
бираше	 пътя	 на	 кръста,	 получаваше	
в	наследство	и	онова	Народе?????,	с	
което	трябваше	да	се	бори	цял	живот,	
често	 с	 цената	 на	 своето	 собствено	
съществуване.	 Такава	 цена	 плати	 и	
Борис	 III	 –	 единственият	 български	
управник	след	епохата	на	средновеко-
вието,	 който	 успя	 да	 обедини	 всички	
българи	 под	 герба	 на	 българската	
държава,	 който	 изправи	 България	 на	
крака	и	я	превърна	в	модерна	и	про-
светена	държава.
	 Народе?????	 още	 дълго	 ще	 пре-
следва	всеки,	 устремен	към	свобода-
та,	 ум.	 Пътят	 на	 кръста.	 Колцина	 се	
нагърбиха	да	го	носят.	Не	да	го	яхнеш,	
не	да	избягаш	в	чужбина,	а	да	го	но-
сиш.	 Ето	 го	 завета	 на	 Левски.	 Пътят	
на	човека	е	пътят	на	кръста.

Бълãарñкîтî îáщеñтвî през 
Възражäаíетî è лèчíîñтта íа Левñкè Преä íашата ñъвеñт ñтîè îще îíîва Нарîäе?????



оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи ДърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна 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 - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
лицЕнзирана фирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.
ДърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
цЕпя ДърВа - тел. 
0896/926-407. [12, 6]

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи, гоТоВи дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 10]
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./бр. Сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. Тел. 0876/29-43-
43. [13, 10]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 9]
рЕжа ДърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
МЕТроВи ДърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0888/507-563. [5, 4]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
фирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събаря сТари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 9]
фирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [21, 8]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и по-
чистване на комини - тел. 
0876/416-716. [22, 13]
бригаДа изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренаж, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [16, 12]
Външни и вътрешни ре-
монти, покриви, изолации 
- тел. 0897/390-194. [23, 
12]
ДрЕнаж, поДпорни сте-
ни, покриви и др. - тел. 
0886/762-434. [23, 12]
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ, вътрешен ремонт - 
0884/350-161 [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, 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, 
19]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартон, шпакловка, 
боядисване, ремонт бани 
и др. - 0899/15-45-46. 
[12, 9]

Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0885/015-666. 
[12, 9]
ВъТрЕшни рЕМонТи, те-
ракота, фаянс, шпакловка, 
боя - тел. 0876/163-692. 
[16, 8]
фаянс, ТЕракоТа, ци-
ментова шпакловка, боя 
- тел. 0896/82-81-47. [24, 
1]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 18]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [17, 9]
Вик рЕМонТи - 
0894/220-509. [23, 22]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 22]
Ел. урЕДи поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 
22]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 17]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
услуги с комбиниран ба-
гер - тел. 0897/430-228. 
[22, 15]

иМоТи проДаВа
Вила на два етажа, с 10 
дка двор, в село Душев-
ски колиби се продава на 
тел. 0878/73-11-79. [6, 6]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 6]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[24, 6]

саМосТояТЕлЕн ЕТаж 
от къща - 95 кв. м, отлич-
но състояние, ул. „Стефан 
Караджа“ 49, за 30 000 
евро се продава на тел. 
0879/888-388. [11, 5]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.

иМоТи ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото под 
наем - 0897/246-903. [11, 
8]

аВТосЕрВиз и гумаджий-
ница се дават под наем на 
тел. 0882/381-478. [11, 4]
саМосТояТЕлна сгра-
Да - 100 кв. м, за офис, 
ателие, клуб, до бензинос-
танция OMV дава под наем 
тел. 0888/97-23-11. [3, 2]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/85-68-20. [22, 3]
нощуВки В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
3]
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КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

рабоТа прЕДлага
сТругар сЕ търси на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [22, 10]
фирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 16]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. 
[22, 16]

рабоТа за сТру-
гар на униВЕрса-
лЕн сТруг за ноВо 
п р о и з В о Д с Т В о 
се предлага на  тел. 
0882/272-538 [10, 9]

рЕсТоранТ Търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 10]
пицария „ТЕМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 8]
хоТЕл набира персонал: 
1. Продажби, маркетинг; 
2. Сервитьори/ки, барман; 
3. Рецепция; 4. Камери-
ерки; 5. Счетоводител. 
Справки на тел. 0877/66-
19-09. [11, 6]
проДаВачка за храни-
телен магазин се търси на 
тел. 0897/889-001. [11, 
5]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 3]

сЕрВиТьор/ка за меха-
на - заплата 750 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 
4]
Търси за механа: готвач 
- 1000 лева, помощник-
кухня - 700 лева плюс 
бонуси. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/31-
09-81. [11, 4]
Търся шофьор „В+Е“ 
България - Австрия. Добро 
заплащане. Справки на 
тел. 0897/974-757. [11, 
3]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци за Англия се търсят на 
тел. 0899/355-810. [12, 
2]
шиВачки сЕ търсят на 
тел. 0876/632-577. [11, 
2]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възраст-
ни хора почасово - справ-
ки на тел. 0877/302-561. 
[20, 13]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

прЕВози
ТранспорТ с бус  - 
0.45 лв. - тел. 0894/004-
045. [22, 15]

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

паркЕТ проДаВа

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

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Гол-
дън файър“, с горелка GF 
858VIP, самопочистваща, 
електроника - TIEMME 
Eleкtronics, Италия, КИД 
за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаря-
не, продава 0988/353-435 
[33, 15]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиДи „браМак“ - 
втора употреба, продават 
тел. 0878/199-789. [12, 11]
кЕрЕМиДи - двуканални, 
втора употреба, се про-
дават на тел. 0899/11-04-
80. [2, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
бойлЕр на дърва - нов, 
пералня - обикновена, и 
шевна машина - ръчна, се 
продават на тел. 0877/11-
73-03. [2, 1]

пчЕли проДаВа
кошЕри - 10 пълни и 
5 празни - в комплект, 
се продават на тел. 
0889/442-534. [5, 4]

проДаВа Тор
биоТор за градини и 
овощни насаждения се 

продава на тел. 0898/630-
249. [22, 19]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. 
караисЕн прЕД-
лага на сВоиТЕ 
клиЕнТи ВиноМа-
ТЕриал - калЕнка 
оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - 
няМаМЕ ДисТрибу-
Тори). Тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 12]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. Д-р ТрифоноВ, габро-
Во, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р Марина санкева, специалист кожни и венериче-
ски болести, естетична дерматология, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. Записване на тел. 066/800-140излиза всеки ден 

без събота и неделя

аВТоМобили проДаВа
пЕжо 307, комби, 
1.6 ХДИ, 110 к. с., м. 
10.2006 г., 285 000 
км, с винетка за 2020 
г., се продава на тел. 
0899/93-26-13. [5, 2]
опЕл корса 1.7 - япон-
ски дизел, 1999 г., за 
1000 лв. се продава на 
тел. 0897/246-90. [11, 
1]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на из-
годни цени се изкупуват 
на тел. 0877/738-637. 
[22, 13]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 2]

ЕроТика
МоМичЕ прЕДлага 
сексуслуги - 0893/293-
526. [11, 11]
МоМичЕ прЕДла-
га сексуслуги - тел. 
0876/249-511. [11, 11]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 11]

ноВ аДрЕс на нЕоТложна поМощ
кабинЕТъТ за Неотложна помощ се премести от 
адрес:  Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, на адрес: 
Габрово, бул. „Трети март“ № 9, в сградата на МБАЛ 
„Св. Иван Рилски Габрово“ (зад  хотел „Мак“), счи-
тано от 2 март 2020 г. Телефонът за връзка е без 
промяна: 0886/55-68-56. [16, 3]
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.
счЕТоВоДсТВо

счЕТоВоДна  къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фир-
ми - справки на тел. 
0898/480-821
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	 Експозиция	 „Образо-
ванието	в	Севлиево	и	Се-
влиевска	община	1944-1989	
г.“	 е	 открита	 в	 Музея	 на	
съвременното	 изкуство	 в	
Севлиево.	 Експозицията	
е	 сравнително	 нова,	 но	
изключително	 силно	 при-
влича	интереса	на	малки	и	
големи.	
	 Създадената	 само	 за	
една	 година,	 експозиция	

„Образованието	 в	 Севли-
ево“	заема	площ	100	кв.	м,	
които	 в	 бъдеще	 може	 да	
се	 окажат	 малко	 при	 на-
миране	на	още	експонати,	
свързани	 с	 образовател-
ното	 дело	 в	 Севлиево	 и	
общината.
	 Интересен	 факт	 е,	 че	
при	 изготвянето	 на	 екс-
позицията	 се	 оказва,	 че	
експонатите	 се	 откриват	

трудно	в	по-близкото	 вре-
ме	 от	 този	 период.	 Най-
вероятната	 причина	 е,	 че	
те	не	са	запазени	или	още	
по-лошо	 –	 умишлено	 са	
унищожени.	 Трудността	
при	 откриването	 на	 учеб-
ници	 и	 учебни	 материали	
от	 периода	 преди	 1989	 г.	
пък	 идва	 от	 факта,	 че	 в	
голяма	 степен	 те	 са	 били	
нагледни	 под	 формата	 на	

табла,	 пособия	 за	 черта-
не,	 препарирани	 животни	
и	др.	
	 От	друга	страна	 -	обу-
чението	 и	 възпитанието	 в	
този	период	е	изцяло	под-
чинено	 на	 политическия	
режим	 тогава.	 Експонати-
те,	 отразяващи	 образова-
нието	от	периода	1944-1989	
г.,	акцентират	точно	и	ясно	
образователните	 тенден-
ции	 на	 времето	 -	 чавдар-
ски	 и	 пионерски	 връзки,	
клетвата	на	пионера,	пио-
нерски	 поръчения,	 брига-
дирски	 значки,	 знамената	
на	 чавдарските	 и	 пионер-
ски	организации.
	 Основен	и	начален	ак-
цент	 в	 експозицията	 „Об-
разованието	в	Севлиево	и	
Севлиевска	 община	 1944-	
1989	г.“	заемат	седмичните	
издания	 на	 вестници	 за	
младежи	 „Млада	 дружи-
на”	 от	 октомври	 1944	 г.,	
в	 които	 ясно	 и	 видимо	
прозира	 новата	 политиче-
ска	 насоченост	 към	 под-
растващото	 поколение.	
Всички	издания	за	деца	от	
този	период:	„Септемврий-
че”,	 „Дружинка”,	 „Народна	
младеж”,	са	насочени	към	
преклонение	 и	 следване	
повелите	на	Партията	още	

от	ранна	детска	възраст.
	 През	 годините	 1960-
1970	 вследствие	 на	 на-
ционализацията	 и	 авто-
матизацията	 в	 селското	
стопанство,	 както	 и	 но-
вопоявилата	 се	 нужда	 от	
работна	ръка	в	заводите	в	
град	 Севлиево	 селата	 по-
степенно	 се	 обезлюдяват	

и	 се	 налага	 закриване	 на	
повечето	 селски	 училища.	
Това	 е	 част	 от	 кратката	
история	 на	 няколко	 сел-
ски	училища	в	Севлиевска	
община	 и	 причините	 за	
закриването	им.
	 Експозицията	„Образо-
ванието	в	Севлиево	и	Се-
влиевска	община	1878-1944	

г.,	1944-1989	г.“	е	интересна	
и	 притегателна	 за	посети-
тели	от	община	Севлиево,	
както	 и	 от	 други	 градо-
ве	 на	 страната,	 защото	
обхваща	 голям	 период	 от	
време	 и	 дава	 ясна	 пред-
става	 за	 развитието	 на	
образователното	 дело	 в	
цялата	община.

Открèха екñпîзèцèя "Оáразîваíèетî в Севлèевî è Севлèевñка 
îáщèíа 1944-1989 ãîäèíа" в Музея íа ñъвремеííîтî èзкуñтвî

	 Песента	 „Ой,	 Янино”,	
изпълнявана	 от	 севлиев-
ското	 трио	 „Звън“,	 вече	
е	 в	 седмичната	 класация	
„Избираш	ти”	на	телевизия	
Фолклор	ТВ.	
	 Старата	 македонска	
песен	 е	 с	 нов	 аранжи-
мент	 на	 Димитър	 Ангелов	
и	 е	 заснета	 в	 Арбанаси	
с	 дебютното	 участие	 на	

танцова	формация	от	клуб	
за	 народни	 хора	 „Хопни	
ми,	 тропни”	 в	 Севлиево.
Този	факт	показва	все	по-
убедителното	и	трайно	на-
лагане	на	своето	име	в	му-
зикалното	пространство.	В	
момента	 трите	 дами	 упо-
рито	 работят	 върху	 нова-
та	 песен	 на	 формацията	
„Хубавата	 Тодора“,	 която	

се	очаква	да	излезе	в	най-
скоро	време.	
	 За	 втори	 път	 трите	
дами	 бяха	 поканени	 да	
участват	 в	 проявите	 на	
Обществена	 академия	 за	
наука,	образование,	култу-
ра	в	София,	 като	първото	
им	участие	е	било	в	Деня	
на	 народните	 будители	
през	ноември	2019	г.	
	 Трио	 „Звън“	 беше	
включено	 и	 в	 тържество-
то	 по	 повод	 Националния	
празник	 на	 България	 -	 3	
март,	уважено	от	предста-
вители	 на	 руското	 посол-
ство	в	България	и	Волжкия	
университет.	 „Новите	 пес-
ни	с	родолюбива	и	военна	
тематика	 впечатлиха	 сил-
но	 публиката	 и	 предиз-
викаха	 присъстващите	 да	
пеят	заедно	с	тях“	-	споде-
лиха	дамите	от	„Звън“.
	 На	3	март	 т.	 г.	Снежа-
на,	 Миглена	 и	 Павлинка	
гостуваха	на	живо	и	в	пре-

даването	 „Ако	 зажалиш”	
на	телевизия	„Скат”.	
 За	своето	представяне	
триото	получи	много	висо-
ки	 оценки	 и	 положителни	
коментари	 от	 зрителите.	
Но	най-голямата	изненада	
дойде	 от	 режисьора	 на	
предаването,	 според	 коя-
то	песните	на	трио	„Звън”	
ще	звучат	и	в	новогодиш-
ните	 програми	 на	 телеви-
зията.
	 При	 завръщането	 си	
в	Севлиево	дамите	с	нес-
тихваща	 енергия	 се	 пос-
ветиха	и	на	празника	„Ма-
сленица“	 -	 пъстър,	 весел,	
пълен	 с	 музика	 и	 танци	
празник,	 посветен	 на	 ид-
ващата	 пролет,	 когато	
всички	 изпращат	 зимата,	
като	спазват	ритуалите	на	
масленичната	седмица.	
	 „Звън”	 вдигнаха	 граду-
са	 на	 настроението	 с	 пе-
сните	си,	пръскайки	силен	
емоционален	заряд.

	 Ако	 историята	 с	 броя	
на	 краваите,	 които	булка-
та	 получава	 на	 Тодоров-
ден,	ви	се	струва	„бабини	
деветини“,	животът	на	Тот-
ка	Стефанова	показва,	че	
сте	на	грешен	път.	Истина-
та	е,	че	през	1990	 година	
тя	е	млада	булка	и	според	
обичая	 посреща	 гости.	
Краваите,	които	получава,	
се	оказват	нечетен	брой	и	
няколко	 месеца	 по-късно	
Тотка	ражда	момче.	
	 Тотка	Стефанова	е	ро-
дена	в	севлиевското	село	
Стоките,	 от	 2000	 година	
живее	в	Сенник	и	е	един	
от	 най-активните	 члено-
ве	 на	 местното	 читалище	
„Св.	 Климент	 Охридски“,	
което	 на	 7	 март	 пресъз-
даде	 обичая	 „На	 гости	
на	 млада	 булка“	 в	 РЕМО	

„Етър“.	
	 „От	 малка	 участвам	 в	
пресъздаването	 на	 оби-
чаи.	В	село	Сенник	възоб-
новихме	 тази	 традиция	 и	
мога	да	кажа,	че	малките	
деца	 и	 младежите	 имат	
голям	интерес	към	начина	
на	живот	на	своите	баби	и	
прабаби.“
	 Тотка	 Стефанова	 се	
справя	 отлично	 с	 роля-
та	на	свекървата	–	блага,	
но	строга.	Според	обичая	
„На	гости	на	млада	булка“	

на	 първата	 година	 след	
минаването	 под	 венчило	
се	посрещат	гостите,	кои-
то	са	канени	на	сватбата.
	 Преди	 Тодоровден	
младата	 булка	 има	 право	
да	 омеси	 кравай.	 Свекъ-
рът	 трябва	 да	 го	 хареса	
и	едва	тогава	го	показват	
пред	 гостите,	 които	 също	
носят	краваи.	
	 Ако	 се	 окаже,	 че	 са	
нечетен	 брой,	 първото	 й	
дете	 ще	 е	 момче.	Ако	 са	
четен	–	момиче.	

	 „Пак	момче	ще	 е“,	 от-
сича	 свекървата	Тотка	 по	
време	 на	 пресъздаването	
на	обичая	в	музей	„Етър“,	
когато	става	ясно,	че	кра-
ваите	са	седем.	
	 След	Тодоровден	 мла-
дата	 булка	 става	 невеста	
и	вече	има	право	да	меси	
хляба	 в	 семейството.	 На	
някой	 днес	 може	 да	 се	
струва	 странно,	 но	 в	 ми-
налото	 това	 е	 вид	приви-
легия,	 промяна	 в	 социал-
ния	статус.	

	 Калоян	 Марианов	 донесе	 бронзов	
медал	на	местния	КСС	„Габрово“	от	Дър-
жавното	първенство	по	стрелба	с	пнев-
матично	оръжие,	проведено	в	столицата.	
Възпитаникът	на	треньора	Тодор	Иванов	
зае	 третото	 място	 в	 дисциплината	 40	
изстрела	 с	 пистолет	 при	 момчетата,	 в	
конкуренцията	на	още	26	състезатели	от	
клубовете	в	страната.	Марианов	старти-
ра	отлично,	 с	 втори	резултат	 в	първата	
серия	–	92	 точки.	По-слабо	представяне	
при	вторите	 10	 изстрела	обаче	 го	 лиши	
от	медал	от	по-благороден	метал.	В	тре-
тата	 серия	 габровският	 стрелец	 отново	
регистрира	92	точки,	а	в	четвъртата	–	89.	
Общият	 сбор	 от	 356	 точки	 му	 отреди	
третата	 позиция,	 само	 с	 точка	 повече	

от	Дамян	Илиев	от		„Локомотив	–	Тончо	
Тодоров“	 (Русе).	 Шампион	 с	 367	 точки	
стана	друг	състезател	на	русенския	клуб	
–	 Петър	 Иванов,	 а	 с	 365	 среброто	 взе	
Димитър	Тодоров	от	СК	„Диана“	(Ямбол).					

	 19	 каратеки	 на	 СК	
„Некст“	 взеха	 участие	 във	
II	кръг	на	Държавното	пър-
венство	по	Таекуон-до	 ITF,	
проведен	 в	 зала	 „Асарел	
Медет“	 в	 град	 Панагюри-
ще,	и	завоюваха	10	призо-
ви	места.	
	 В	 шампионата	 участ-
ваха	 близо	 500	 състезате-
ли	 във	 всички	 възрастови	
групи,	 които	демонстрира-
ха	 уменията	 си	 в	 дисци-
плините	форма,	специална	
техника	и	самозащита.	За-
ради	 грипната	 епидемия	
от	 Българска	 федерация	
таекуон-до	 бяха	 взели	 се-
риозни	мерки	за	здравето	
на	 участниците	 и	 всички	
преминаха	 през	 медицин-
ски	 контрол	 преди	 започ-
ване	на	надпреварата.	

	 Габровският	клуб	заво-
юва	четири	златни	медала	
при	децата.	
	 Шампиони	станаха	Ва-
лентин	 Петров,	 Алексан-
дър	 Ангелов,	 Ивона	 Ива-
нова	 и	 Йордан	 Йорданов.	
Със	 сребро	 се	 окичиха	
Мирослав	 Петров	 и	Алек-
сандър	Йорданов,	 както	и	
Кристофор	 Ивайлов	 при	
юношите	 младша	 възраст.	
Трети	 места	 заеха	 Алек-
сандра	 Ивайлова	 при	 же-
ните	 и	 отборите	 на	 клуба	
при	децата	на	възраст	8-10	
години	-	Мина	Сутева,	Ра-
достина	 Стоева,	 Симона	
Данкова,	 Кристиян	 Коста-
динов,	 Ивона	 Иванова,	 и	
при	 децата	 на	 възраст	 11	
-	13	години	-	Йордан	Йор-
данов,	Александър	 Йорда-

нов,	 Александър	 Ангелов,	
Георги	 Димитров,	 Ясер	
Абулибде.
	 Държавното	 първен-
ство	 беше	 квалификация	
за	 националния	 отбор,	
който	 ще	 представи	 стра-
ната	 ни	 на	 Европейското	
първенство	в	Прага,	Чехия,	
в	средата	на	месец	април.	
След	проведените	кръгове	
в	 Благоевград	 и	 Панагю-
рище	 седем	 състезатели	
на	 СК	 „Некст“	 заслужи-
ха	 правото	 да	 представят	
България	 на	 континентал-
ния	шампионат	 в	 чешката	
столица.	 Това	 са	 Мелиса	
Салим,	 Мирослав	 Петров,	
Ясер	 Абулибде,	 Янислава	
Иванова,	Кристофор	Ивай-
лов,	Никол	Начева	и	Алек-
сандра	Ивайлова.

Нîва пîрцèя меäалè за СК 
„Некñт" è ñеäем íацèîíалè

Меäал за ãаáрîвñката ñтрелáа

Трèî "Звъí" раáîтè упîрèтî върху 
íîвата ñè пеñеí "Õуáавата Тîäîра"

Слеä 
Тîрîäîвäеí 
млаäата áулка 
ñтава íевеñта è 
вече èма правî 
äа меñè хляáа 
в ñемейñтвîтî


