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 Жителите на Габрово 
и региона вече могат да 
поверят грижата за свое-
то здраве на медицински-
те специалисти от МБАЛ 
„Свети Иван Рилски Габро-
во” ЕООД. 
 Изградена в тих и спо-
коен район, встрани от 
интензивния градски тра-
фик, и същевременно на 
достъпно място, първата 
частна болница в Габрово 
предлага отлични условия 
за предоставяне на лече-
ние и медицински грижи. 
 Многопрофилната бол-
ница за активно лечение 
отвори врати при стриктно 
спазване на всички проти-
воепидемични мерки, ра-
боти съобразно световни-
те здравно-хигиенни стан-
дарти, с изградена строга 
организация за прием на 
пациенти. Безупречното 
ниво на хигиена се гаран-
тира чрез антисептичните 
и антибактериални безфу-

гови настилки и стенни по-
крития от най-висок клас. 
 В лечебното заведение 
е създаден единен стан-
дарт за добра медицин-
ска практика и система за  
контрол на качеството, а 
висококвалифицираният й 
екип е готов да докаже, 
че инвестицията в здраве-
опазването е най-добрата 
инвестиция - чрез нея гри-
жата за отделния пациент 
допринася за устойчивото 
развитие на цялото обще-
ство.
 Съгласно сключения 
договор с Националната 
здравноосигурителна каса 
МБАЛ „Свети Иван Рил-
ски Габрово” ЕООД оказ-
ва болнична помощ по 16 
клинични пътеки в облас-
тта на пневмологията и 
фтизиатрията, кардиологи-
ята, нефрологията и физи-
калната и рехабилитацион-
на медицина.

продължава на стр. 6
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 От изследваните 1347 
проби 22 са с положи-
телен резултат, показват 
данните на Националния 
щаб. Общият брой на ла-
бораторно потвърдените 
случаи на коронавирусна 
инфекция у нас е 2560. 
1206 са излекуваните лица.
Случаите, регистрирани 
през последните 24 часа 

(общо 22), са: Видин - 1; 
Пазарджик - 1; Перник – 
1; Сливен – 9; София – 6; 
Ямбол - 4.
 С потвърдена корона-
вирусна инфекция под ле-
карско наблюдение в бол-
нични условия се намират 
132-ма пациенти. От тях 9 
са настанени в интензивни 
отделения и клиники.

 Ако многогодишната 
финансова рамка на ЕС 
бъде приета до края на 
годината, България би има-
ла възможността да има 

достъп до 692 милиона ев-
рофинансиране. Това каза 
вицепремиерът Томислав 
Дончев пред журналисти 
по време на вчерашното 

правителствено заседа-
ние. Страната ни може да 
има достъп до тези сред-
ства още тази есен.
 Томислав Дончев 
уточнява, че целият па-
кет по Многогодишната 
финансова рамка, който 
се коментира за България, 
без новото финансиране, 

е 16 милиарда 717 мили-
она лева. Това включва 
средства от кохезионната 
политика, директни пла-
щания, Фондът за спра-
ведлив преход, който тряб-
ва да финансира полити-
ките по декарбонизация, 
средства по Програмата 
за развитие на селските 

райони, миграция и сигур-
ност.
 „Новото предложение 
е в размер на 12 мили-
арда 845 милиона. Това е 
предложението, от което 
9 милиарда 717 милиона е 
безвъзмездно финансира-
не и възможност за дос-
тъп до кредити за близо 
3 милиарда 128 милиона”, 
уточни Томислав Дончев. 
По думите му, характер-
ното за това финансиране 
е, че то ще се разходва в 
доста по-къси хоризонти.
 „Огромни като обем 
средства, с което почти 
се удвояват средствата, 
които би използвала Бъл-
гария. Те биха достигнали 
сума от порядъка на 30 
милиарда. Но това финан-
сиране не е безусловно” 
- добави Дончев. стр. 2

Тîмиñлàв Дîнчев: "Имà шàнñ îще тàзи ãîäинà 
äà пîлучим 692 милиîнà еврîфинàнñирàне"

 На 27 май Европейската комисия представи ново пред-
ложение за Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 
2021-2027 г., с което заявява намерение да помогне за въз-
становяването на европейската икономика след последиците 
от кризата. Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г. се 
предлага да бъде 1,1 трилиона евро, което е съпоставимо 
с предходните два бюджета на ЕС. Различното този път е 
Планът за възстановяване на ЕС в размер на 750 млрд. евро, 
който е извън многогодишния бюджет на Съюза и следва да 
се изпълни до края на 2024 г. 2/3 от тези средства ще бъ-
дат предоставяни под формата на грантове (безвъзмездна 
помощ), а 1/3 – като кредит. Средствата ще бъдат осигуре-
ни чрез поемането на заем от световните финансови пазари 
от страна на ЕС със срок за изплащане до 2058 г.

Õрàм „Светà 
Трîицà” в 
Гàáрîвî пîлучи 
нîвîизпиñàнà 
икîнà нà Свети 
Ефрем Нîви 3

1206 ñà излекувàните îт COVID-19 
лицà у нàñ, 2560 ñ инфекция

При обиските са иззети 
крупни суми пари и 
документи  страница 2
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ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ 

ЦЕНТЪР ГАБРОВО И ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ:

В периода 15.06.2020 - 19.06.2020 г. от 
13:30 до 17:00 ч. поради извършване на не-
отложни ремонтни дейности на съоръженията 
за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на 
община Габрово, с. Драгиевци (част от абонати-
те, захранени от МТП 2) и с. Драгановци (част 
от абонатите, захранени от ТП 2).

Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център Габрово и Горна 
Оряховица се извинява на своите клиенти за 
възникналото неудобство и се надява на раз-
биране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ 

ЦЕНТЪР ГАБРОВО И ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ:

На 25.06.2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, ул. „Любен Каравелов” 
11-37, 6, 16, 32; ул. „Орловска“ 106; хотел „Орло-
вец“; детска градина на ул. „Гурко“.

На 23.06.2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, ул. „Любен Каравелов” 
11-37, 6, 16, 32; ул. „Орловска“ 106; хотел „Орло-
вец“; детска градина на ул. „Гурко“.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

РАБОТА ПРЕДЛАГА
САЛОН ЗА красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0899/987-535. [24, 
17]
БАСЕЙН ТРЕНДАФИ-
ЛА търси пицар и бар-
ман. Телефон за връзка: 
0883/27-77-70. [12, 10]
ТРАНСПОРТНА ФИРМА 
търси шофьор с катего-
рия „С+Е“ за работа с 
гондола. Справки на тел. 
0889/501-631. [12, 10]
МАЙСТОР КОФРАЖ и ар-
матура търси да назначи 
тел. 0898/421-281. [26, 9]

„СТОМАНО И МЕ-
ТАЛООБРАБОТВАНЕ 
ГАБРОВО“ ООД - 
ГАБРОВО, УЛ. „ИН-
ДУСТРИАЛНА“ 36, 
ТЪРСИ ЗАВАРЧИЦИ 
НА МЕТАЛНИ ИЗДЕ-
ЛИЯ, КОИТО РАБО-
ТЯТ С СО, МОЖЕЩИ 
ДА РАЗЧИТАТ ТЕХ-
НИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ. 
Фирмата предлага 
отлично заплащане, 
осигуряване на 100 
процента, съвремен-
ни условия на труд, 
възможност за посто-
янна работа и про-
фесионално разви-
тие. За контакт: smg.
berova@yahoo.com,  
тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [24, 6]

АГЕНЦИЯ ЗА ОХРА-
НА „СУПЕР-ГАРД“ 
НАБИРА ОХРАНИТЕ-
ЛИ. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [5, 3]

Продавачка за хранителен 
магазин, закуски, кафе се 
търси на тел. 0897/889-
009. [11, 3]
ПИЦАРИЯ „МАНИЯ“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0878/44-
55-19. [12, 7]
АГРОАПТЕКА ТЪРСИ слу-
жител с необходимата 
квалификация. Справки на 
тел. 0877/60-14-33. [22, 
4]
МАЛКА КРАВЕФЕРМА 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/41-54-80. [5, 
3]
СЕРВИТЬОРКА С опит се 
търси на тел. 0899/651-
549, 0895/672-652. [12, 
2]

КАСИЕР ЗА склад за от-
падъци с работно време 
08.00 - 17.00 часа се тър-
си на тел. 0885/815-556. 
[12, 3]
ДЪРВОДЕЛСКА ФИРМА 
търси мебелист с опит. Ра-
бота само с масив. Справ-
ки на тел. 0899/155-378. 
[5, 3]
ЧОВЕК ЗА гледане на 
болна се търси на тел. 
0897/660-978. [4, 3]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ ми-
ячка. Справки на тел. 
0889/406-906. [7, 2]
МЕХАНА ТЪРСИ да на-
значи помощник-кухня. 
Справки на тел. 0887/002-
030 и 0888/310-981. [12, 
1]
МЕХАНА ТЪРСИ да назна-
чи сервитьор/ка. Стартова 
заплата 750 лв. Справки 
на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 1]

ШОФЬОР НА самосвал се 
търси на тел. 0899/808-
700. [5, 1]
ТЪРСЯ ЖЕНА до 65 годи-
ни за социален асистент. 
Справки на тел. 066/99-
22-44. [5, 1]
ФИРМА ТЪРСИ майстор 
на закуски и баничар. 
Справки на тел. 0893/648-
113. [12, 1]

РАБОТА ТЪРСИ
ТЪРСЯ РАБОТА като ох-
ранител - тел. 0897/555-
244. [5, 2]
ГЛЕДАМ ДЕЦА - тел. 
0896/12-70-10. [6, 3]

ГРИЖА ЗА БОЛНИ 
И ВЪЗРАСТНИ
ГЛЕДАМ БОЛНИ, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 16]
ГЛЕДАНЕ НА възрастни 
хора денонощно - тел. 
0892/300-699. [5, 2]

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „МИЛЕНИЯ“ предлага релаксираща морска почивка в тихо, спо-
койно и уютно кътче, съчетание на морски бриз с планинска свежест, спокойствие, 
чистота и домашен уют. Хотелът е разположен във вилна зона „Зора“ в КК Слънчев 
бряг, на 5 минути от плажа, разполага с външен басейн, отделни кътове за отдих 
в красива градина, със закрит и открит лоби бар, както и бар до басейна, безпла-
тен Wi-Fi интернет в целия хотел, сейфове, бaрбекю, детски кът и голяма градина. 
Хотелът разполага с 12 апартамента, всеки от тях се състои от спалня и хол с две 
разтегателни легла, телевизори, климатик, обзаведен кухненски бокс, кабелна те-
левизия, сешоар и др. Възползвайте се от промоционални цени, започващи от 40 
лв. на вечер през месец юни. Семеен хотел „Миления“, ул. „Сатурн“ № 3, вилна 
зона „Зора“, 8240 Слънчев бряг. Телефон за контакти:  +359 882 515161, сайт за 
резервации http://milennia.site. 

Семеен хîтел "Миления" -  Слънчев áряã

Възползвайте се от 
промоционални цени, започващи 

от 40 лв. на вечер през месец юни

УРОЦИ, КУРСОВЕ

КУРСОВЕ ПО ВЕТРОХОДСТВО С РОДЕНИЯ В 
ГАБРОВО КАПИТАН ИЛИЯ ДЯКОВ - С ТРИ ПРЕКО-
СЯВАНИЯ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН. Курсовете 
се водят по индивидуален график в акваторията 
на Несебър с 25-футова яхта. За допълнителна ин-
формация и записване - тел. 0898/535-793.

КАРЕЛА СЕЙЛИНГ. КУРСОВЕТЕ ЗА ПРАВОСПО-
СОБНОСТ „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ“ 
(КАПИТАНСКИ КУРСОВЕ) ПОД РЪКОВОДСТВОТО 
НА РОДЕНИЯ В ГАБРОВО КАПИТАН ИЛИЯ ДЯН-
КОВ. Индивидуален график за всеки курсист. Мо-
жете да съчетаете учебната програма с годишната 
си отпуска. За допълнителна информация и запис-
ване - тел. 0898/535-793.

ПОЧИВКИ, КВАРТИРИ
БУНГАЛА В Китен - собствен санитарен възел, TV, хла-
дилник - тел. 0888/813-925. [12, 3]

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Задържаха здравен 
инспектор от Регионал-
ната здравна инспекция 
в Габрово в момент на 
вземане на подкуп от 
собственик на търговски 
обект.
 Около 15 часа на 1 
юни в Габрово, в резул-
тат на проведени опе-
ративно-издирвателни 
мероприятия, служители 
на сектори „Противодей-
ствие на икономическата 
престъпност“ и „Проти-
водействие на криминал-
ната престъпност“ към 
Областна дирекция на 
МВР - Габрово залавят 
63-годишен служител на 
Регионалната здравна ин-

спекция в града. 
 Полицейското задър-
жане е осъществено в 
момент, в който длъж-
ностното лице получава 
парична сума от собстве-
ник на търговски обект в 
областния град. 
 В резултат на про-
цесуално -следствени 
действия, проведени в 
жилищата и в работния 
кабинет на здравния ин-
спектор, са намерени и 
иззети крупни суми пари 
и документи, имащи отно-
шение към извършваната 
от него престъпна дей-
ност, съобщават от по-
лицията, но не уточняват 
размера на сумите.
 Разследването на 
осъществяваната от лице-

то корупционна практика 
по чл. 301 от Наказател-
ния кодекс продължава 
под надзора на Окръжна 
прокуратура - Габрово. 
С постановление на на-
блюдаващ прокурор пър-
воначалното полицейско 
задържане за срок до 
24 часа е удължено до 
72 часа, съобразно На-
казателно-процесуалния 
кодекс, информират от 
Окръжна прокуратура.
 Директорът на Регио-
налната здравна инспек-
ция д-р Николай Пенчо-
ков обясни, че е запоз-
нат със случая, оказал 
е пълно съдействие на 
разследващите.
 „Всеки каквото прави, 
отговаря за действията 

си. Каквото е било нуж-
но, съм го съобщил на 
полицията. Подробности 
не знам. Докато се води 
разследването, не мога 
да коментирам. Разбира 
се, знам кой е човекът.
 Всички знаят, че за-
плащането в здравните 
инспекции не е голямо, 
но съм предупреждавал 
многократно служители-
те, че такива работи не 
бива да се случват. Но 
се случиха. Жалко, че 
той е пред пенсия и така 
завършва трудовия си 
стаж. Коментирали сме, 
че който е недоволен от 
заплащането, да потърси 
друга реализация. 
 Какво да кажат други 
хора, които са със съща-

та заплата и по цял ден 
са на машините?!
 Жалко, че този слу-
чай лепна петно на всич-
ки служители на инспек-
цията, които работят до-
бросъвестно и положиха 
много усилия по време 
на извънредното положе-
ние. 
 В никакъв случай 
няма да толерирам та-
кива хора. Според За-
кона за държавния слу-
жител аз съм длъжен да 
го отстраня от работа по 
време на разследване-
то. Ако бъде повдигнато 
обвинение и има присъ-
да, следва дисциплинар-
но уволнение. Ще спазя 
закона“, коментира д-р 
Пенчоков.

Ареñтувàхà зäрàвен инñпектîр в 
Гàáрîвî при пîлучàвàне нà пîäкуп
Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Николай Пенчоков: “Лепна петно на всички служители на 
инспекцията, които работят добросъвестно и положиха много усилия по време на извънредното положение”

Тîмиñлàв Дîнчев: “Имà шàнñ îще тàзи ãîäинà 
äà пîлучим 692 милиîнà еврîфинàнñирàне”

продължава от стр. 1
 Томислав Дончев по-
ясни, че това финансира-
не е с акцент справяне с 
икономическите последи-
ци от пандемията, но има 

и силен реформаторски 
уклон, насочен към Зеле-
ната сделка, модерниза-
ция на икономиките, висо-
ки технологии и реформи.
 Механизмите за раз-

пределение на финанси-
рането не са ясни към 
момента, но позицията на 
България е, че то тряб-
ва да бъде максимално 
синхронно на начина, по 

който се разпределя към 
момента. 
 Има индикации, че 
част от това финансиране 
няма да бъде разпределе-
но автоматично на държа-

вите членки. То ще бъде 
на ниво ЕК и ще се кан-
дидатства на база опре-
делени изисквания, които 
държавите членки трябва 
да покрият.

 Днес се пуска движе-
нието по новите 12 км от 
обходния път на Габрово. 
В отсечката е най-голямо-
то изграждано досега у 
нас стоманобетоново мо-
стово съоръжение, с дъл-
жина 640 м и отвор 160 
м. Построено е по метода 
„конзолно бетониране“ и 
премоства широката до-
лина на рeка Синкевица, 
част от кв. Чехлевци и кв. 
Войново на Габрово. По 
тази технология се изграж-
дат мостове с най-големи 
отвори и това е третият 
такъв у нас след виадукта 
на 48-ми км на АМ „Хемус“ 
и виадукта на пътя Подко-
ва - Маказа.
 В новоизградената от-
сечка от обходния път на 
Габрово е и тунелът под 
Бакойския баир - при 12-ти 
километър на път III-5004. 
Съоръжението е постро-
ено по нов австрийски 
метод и по-голяма част 
от прокопаването му беше 
извършвано с взривни 
дейности. 
 Тунелът е с една тръ-
ба с 2 ленти за движе-
ние, 2 водещи ивици и 
тротоари, със системи за 
безопасност - вентилация, 
светлинна сигнализация, 
пожароизвестяване, виде-
онаблюдение и т. н.
 В новоизградения 
участък, освен тунела и 
мостовото съоръжение, 
има и още два пътни въ-
зела - п. в. „Чехлевци“ и 
п. в. „Дядо Дянко“, и три 
по-малки моста. При п. в. 
„Чехлевци“, който ще е в 
близост до ул. „Малина“ 
и ул. „Н. Войновски“, ще 
се свързват обходният път 
на Габрово и път III-4404 
Габрово – Дебел дял. При 
п. в. „Дядо Дянко“ – при 
бул. „Трети март“ в област-
ния град, ще се свързва 
път III-5006 Габрово - Узана 
с път III-5004 Обходен път 
на Габрово и общинският 
път за с. Чукили. Чрез 
двете съоръжения ще се 
осъществява връзката на 

обходния път на Габрово с 
центъра на града. И двата 
пътни възела са с енер-
гоефективно осветление, 
с което се повишава без-
опасността и удобството 
при пътуване.
 Целият обходен път на 
Габрово е с обща дължина 
23 км. Досега шофьорите 
пътуваха по готовите 11 
км, а вече ще преминават 
и по новите 12 км от път 
III-5004. При изграденото 
кръстовище с път I-5 шо-
фьорите, идващи от Габро-
во и пътуващи към Казан-
лък и Южна България, ще 
продължават пътуването 
си през прохода Шипка.
 Изпълнител на обход-
ния път на Габрово е Кон-
сорциум ПСВТ, в който са: 
„Хидрострой“ АД, „Пътни 
строежи – В. Търново“ АД, 
„Пътинженерингстрой – Т“ 
ЕАД. Договорът за стро-
ителство е за 92 940 000 
лв. с ДДС. Строителния 
надзор осъществява ДЗЗД 
„Обединени консултанти“ с 
партньори: „Трансконсулт 
БГ“ ООД, „Рубикон Инже-
неринг“ ООД и „Трафик 
Холдинг“ ЕООД. Стойност-
та на договора е 1 096 
032 лв. с ДДС. Авторският 
надзор е на „Пътпроект“ 
ЕООД. Техният договор е 
за 116 640 лв.
 Проектът „Път III-5004 
„Обход на гр. Габрово“ от 
км 0+000 до км 31+000, 
участък от км 0+000 до км 
20+124.5 и етапна връзка 
от км 0+000 до км 3+130“ 
се съфинансира от Кохе-
зионния фонд на ЕС чрез 
ОП „Транспорт“ 2007-2013 
г., а след завършването на 
програмата изграждането 
продължи със средства от 
републиканския бюджет.
 Обходният път на 
Габрово е част от транс-
портното направление Бу-
курещ - Русе - Димитров-
град - Александруполис. 
Чрез него се осъществява 
преминаването през Ста-
ра планина в централната 
част на България. 

АПИ: Днеñ пуñкàт 
äвижениетî пî целия 
îáхîäен път нà Гàáрîвî



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 4 юни 2020 г., година XVI, брой 21 (3284)

 
 
4 ч Св. Митрофан, патр. Цариградски
5 п Св. свщмчк Доротей, еп. Тирски. Преп. Пе-
тър Корицки (Отдание на Възнесение) (Тип. с. 474)       
6 с Преп. Висарион Египетски, Чудотворец. 
Преп. Иларион Нови (Задушница) (Тип. с. 474, вж с. 
417)
7 н U 8 Неделя след Пасха   Петдесетница 
(Всичко на празника) (Тип. с. 475)
8 п U Свети Дух. Св. Ефрем, патр. Антиохий-
ски. Пренасяне мощите на св. вмчк Теодор Страти-
лат. Св. Марк и Юлий Доростолски (Тип. с. 477)
9 в Св. Кирил, архиеп. Александрийски
10 с Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски (Блажи 
се) (Тип. 478, забележка III)
11 ч * Св. апли Вартоломей и Варнава. Св. 
Богородица “Достойно есть”. Св. Лука Изповедник, 
архиеп. Симферополски

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
4 - 11 юни

ХРИСТИЯНИ

Житие нà препîäîáнîмъченик 
Ефрем Нîви Чуäîтвîрец
 Свети Ефрем е роден в Трика-
ла Тесалийска през 1384 г. Както е 
известно, през 1393 г., под напора 
на турската агресия и погромите на 
Баязид I, във войската започнали да 
вземат и момчета от 14 до 18-годиш-
на възраст, а даже и по-малки. Така 
през 1398 г., когато бил 14-годишен, 
Константинос Морфис (светското име 
на Свети Ефрем), за да не отиде 
насилствено войник, напуснал овдо-
вялата си майка и седемте си братя 
и отишъл да се замонаши в Ставро-
пигиалната обител „Благовещение на 
Пресвета Богородица”. Тази обител се 
намира в планината Амомон, в Атика, 
до селището Неа Макри. Там се отдал 
ревностно на иноческия живот, пре-
бивавайки в сговор с манастирските 
братя. През 1424 г. обаче турците на-
влезли насилствено в светата обител 
и изклали без пощада духовниците на 
манастира. Монахът Ефрем отсъствал 
в този момент и се намирал в плани-
ната, в пещерата, в която се подви-
завал. Когато се върнал и намерил 
телата на закланите духовници, горко 

плакал. През следващата година, на 
14 септември, турците отново напад-
нали манастира. Този път го заловили 
и измъчвали цели осем месеца и 
половина, използвайки всякакви вар-
варски прийоми за изтезание. След 
като го били и унижавали, закачили 
го надолу с главата на едно старо 
черничево дърво край манастира. И 
като прекарали през корема му де-
бело запалено дърво, го приковали с 
остри цигански пирони за черницата. 
Там светецът предал духа си на Бога. 
Било 5 май 1426 г., когато блажената 
му душа прелетяла и се преселила в 
Божиите ръце. Пет века по-късно той 
се открил чрез съновидение, казвай-
ки: „Родих се на 14 септември – деня 
на Кръста. На този ден започнаха и 
мъченията ми. Починах 42-годишен”.
 На 3 януари 1950 г. чрез видение 
на игуменката на същата света оби-
тел – монахиня Макария, мощите на 
Свети Ефрем били намерени благо-
ухаещи. Цели 524 години те стояли в 
земните недра, преди Всеблагият Бог 
да реши да ги открие. Сега мощите 
на Свети Ефрем се пазят в специален 
ковчег в същия манастир. Наблизо 
все още стърчи изсъхнало старото 
черничево дърво, на което бил прове-

сен светията. Там болните се лекуват 
чрез помазване от елея на кандилото 
му и като се покланят на светите му 
мощи. Свети Ефрем се явява и пома-
га на всички, които го призовават с 
вяра. Той е един от небесните лека-
ри на болната ни епоха. Помага на 
слепи, бесновати, парализирани, на 
всички, които имат нужда от него.
 Любовта и милостта на светеца са 
неизчерпаеми. Някога самият той ка-
зал: „Малко преди да дойдат ужасите, 
ще направя много чудеса, за да по-
вярва светът и да се спаси”. Чудесата 
на Свети Ефрем се проявяват всеки-
дневно. Много облагодетелствани от 
него идват отново в светата обител и 
с вълнение разказват за чудотворни-
те му благодеяния над тях. Петте тома 
книги с описание на тези случки, 
издадени от игуменката на манастира 
– Макария, свидетелстват за голямото 
му чудотворство. Преподобномъченик 
Ефрем Нови Чудотворец е канонизи-
ран през 2011 г. Паметта му се праз-
нува на 5 май, когато е пострадал 
мъченически, и на 3 януари, когато са 
открити мощите му.
 Ето едно от многото негови по-
смъртни чудеса, разказано от госпо-
жа Христина М. от Атина: „Страдах от 

болки в гръбначния стълб. Една нощ 
обаче болките станаха непоносими и 
стигнаха до врата ми. Тогава отидох 
в стаята си и плачейки пред иконата 
на Иисус Христос, започнах да Му се 
моля чрез Неговия Свети Ефрем да 
ми помогне. При цялото това искрено 
страдание, както физическо, така и 
душевно, изведнъж усетих присъстви-
ето на светеца в стаята ми и светлата 
му ръка да ме гали нежно по челото. 
Превърнах се като че ли в 4-годиш-
но безпомощно дете: „Мой свети 
Ефрем – казвах плачейки, – съжали 
ме!” И той започна да ме утешава, 
но не за телесната ми болка, а за 
душевната: „Какво има, мое дете, не 
плачи… Спри да ридаеш и ме чуй. 
Аз съм Свети Ефрем. Любовта, която 
търсиш, истинската любов е при Бога 
и Той я дава на тези създания, които 
Го обичат и които Той обича. Аз съм 
тук, за да ти оповестя Божията любов 
към теб. А като имаш тази любов, не 
трябва да се плашиш от нищо, дори 
и от смъртта. Защото Божията любов 
може да те спаси и да те закриля от 
всяка болест, от всяко нещастие и да 
обгражда душата ти с непроходима 
стена, така че никой да не може да 
я разбие. Внимавай обаче до края 

на живота си да не загубиш любовта 
Божия и да потърсиш човешката”. И 
след това изчезна. Извиках: „Мой 
Свети Ефреме, не бягай. Стой още 
малко, моля те! Нямам си никого на 
този свят, освен Бога и теб. Съжали 
ме, моля те, запази ме от неблагодар-
ността. Запази ме от греха. Закриляй 
ме така, че да запазя Божията любов 
в себе си, за да бъда добре”. От този 
момент болките ми секнаха. Изчезна 
и оплакването”.
Тропар, глас 1
 В планината Амомон като слън-
це си проблеснал и мъченически, 
богоносни, към Бога си преминал, 
изтезаван варварски, великомъчениче 
Христов Ефреме. Затова винаги изли-
ваш благодат на благочестно почита-
щите те. Слава на Този, Който ти дава 
сили. Слава на Този, Който те увенча. 
Слава на Този, Който чрез теб дава 
изцеление на всички!
 По молитвите на преподобномъче-
ник Ефрем Нови Чудотворец, Господи 
Иисусе Христе, помилуй ни грешните!
 Из „Свети преподобномъченик 
Ефрем – житие и чудеса”, Асенов-
град, 1996 г.

Източник „Храм 
„Света Троица“/Фейсбук

 На 1 юни Негово Све-
тейшество Българският па-
триарх Неофит отправи об-
ръщение към децата и па-
ството на БПЦ по повод 1 
юни – Международния ден 
на децата. Патриархът из-
праща своя благослов към 
българските деца и препо-
ръчва на родителите и ця-
лото общество да се грижат 
за тяхното материално и 
духовно благополучие, да ги 
възпитават в Божията исти-
на и Божия път.
 В обръщението се каз-
ва:
 „Скъпи деца, възлюбени 

в Господа братя и сестри,
 В първия ден на юни, 
когато отбелязваме Меж-
дународния ден на детето, 
отечески ви приветстваме 
с празника, като се обръ-
щаме към всички вас със 
сърдечен архипастирски 
благослов и искрени благо-
пожелания за чиста радост 
и изобилна божествена 
светлина, която да огрява 
душите и сърцата ви, да 
ражда усмивки, благост и 
взаимна любов между вас, 
във вашите семейства и 
неизменно да озарява жи-
тейския ви път.

 Децата са най-скъпото 
и най-свидното на всеки чо-
век, на всяко семейство и 
на всеки народ. Те са бла-
гословение както за своите 
родители, така и за цялото 
ни общество – тези, които 
отглеждаме и за които се 
грижим с най-усърдна гри-
жа, които ни носят искрена 
радост, както и тези, към 
които гледаме с надежда 
за утрешния ден. За нас 
като християни и чеда на 
светата Църква Христова те 
са и онзи неизменен образ 
на чистотата и невинността, 
към който нашият Господ ни 

призовава да се стремим 
всеки ден, като се уподо-
бяваме на тях в мислите и 
действията си: „… истина ви 
казвам, ако се не обърнете 
и не станете като деца, 
няма да влезете в царство-
то небесно“ (Мат. 18:3). Тези 
думи на Спасителя, изрече-
ни преди две хилядолетия, 
запазват своята вярност и 
своята валидност и за нас 
днес, защото в тях се съ-
държа вечна и неизменна 
истина.
 Нека пазим децата на 
България чисти и непоква-
рени, нека се грижим за 

тях не само материално, но 
и духовно, да ги възпитава-
ме още от люлката в Божи-
ята истина и в Божия път, в 
добрите вековни традиции 
на православния ни народ, 
който е оцелял през веко-
вете, съхранявайки и до 
днес своята държавност и 
народностно самосъзнание, 
своята духовна и култур-
на идентичност и вътреш-
но единство само благода-
рение на спасителната си 
православна християнска 
вяра.
 Бог да пази децата на 
България!“.

ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

 С отслабването на 
карантинните предпазни 
мерки, наложени от пра-
вителството заради пан-
демията от коронавируса, 
започна възстановяването 
и на обичайния църковен, 
преди всичко богослуже-
бен живот у нас. Бого-
служенията вече се по-
сещават от много повече 
богомолци, макар че все 
още не е достигнат пре-
дишният им брой.
 Съобразно с препоръ-
ките на санитарните вла-

сти за предотвратяване 
на заразяването с коро-
навируса остават разре-
дени столовете и пейките 
в храмовете, където ги 
има, за да не са близо 
един до друг богомолци-
те, които не са от едно 
семейство. Много от бого-
молците, макар и не всич-
ки, ползват препоръчва-
ните за обществени места 
маски.
 В храмовете отново 
започнаха да пеят и цър-
ковните хорове. Защото в 
продължение на два ме-
сеца повечето църковни 

хорове бяха спрели да 
изпълняват литургийните 
и други песнопения. Така 
се получи рядко среща-
ното явление в Патриар-
шеската катедрала „Св. 
Александър Невски“, която 
всички сме свикнали да 
се озвучава от многоглас-
но хорово пеене, да пее 
малък състав от певци, 
изпълняващи едногласни-
те източноцърковни пес-
нопения. Същото беше и 
в съседния старинен храм 
„Света София“, и в други 
столични храмове, както 
и в големите храмове в 

страната.
 Броят на причастява-
щите се (по обичайния 
начин – с една лъжич-
ка) беше понамалял, но 
това е пропорционално на 
броя на черкуващите се 
богомолци. Извършване-
то на частни треби (цър-
ковни тайнства и молитви 
по молба на вярващите) 
също се възстановява.
 Енорийските църков-
но-просветни курсове и 
неделните училища обаче 
няма да възстановят зани-
манията си до септември. 
Донякъде това се дължи и 

на факта, че църковната 
учебна година вече е към 
своя край.
 Безспорно карантин-
ният период сериозно 
смути енорийския живот и 
затова за църковните пас-
тири, свещениците сега се 
увеличава отговорността 
да възстановят живота в 
енориите, като се отделя 
повече внимание на ин-
дивидуалното душегрижие, 
както се казва на църко-
вен език. Това го налагат 
вярата, надеждата и лю-
бовта – основните христи-
янски добродетели.

Õрàм „Светà Трîицà” 
- Гàáрîвî пîлучи 
нîвîизпиñàнàтà икîнà 
нà Свети Ефрем Нîви

Цени Колева и Пламен Малинов Цени Колева със сина си Преслав Колев

 Новоизписаната икона на Све-
ти Ефрем Нови в ръцете на ини-
циаторката за нейното създаване 
Цени Колева - внучка на свещ. 
Стилиян Кръстев, служил в храм 
„Света Троица“, и богообдареният 
ни етърски зограф Пламен Мали-
нов, изписал не една прекрасна 
икона както за нашия храм, така 
и за многобройни ценители от цел 
свят.
 Благодарности за всички знай-
ни и пожелали анонимност ктито-
ри. Да им е пред Господа!

О. Стефан

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
СВ. СИНОД, 3 ЮНИ

 На вчерашното засе-
дание на Министерски 
съвет стана ясно, че пра-
вителството възстановява 
субсидията, която от годи-
ни се превежда на трите 
Ставропигиални манасти-
ра - Рилски, Бачковски и 
Троянски, за реставрация 
и ремонтни дейности. 
 Трите манастира ще 
получат съответно: Рилски 
манастир - 600 000 лева, 

на Бачковски и Троян-
ски манастири по 200 000 
лева.
 Министерски съвет 
реши да отпусне 500 000 
лв. за реставрация на 
стенописите в храма на 
Софийската духовна семи-
нария „Св. Йоан Рилски“, 
като поканен на заседа-
нието на Министерски съ-
вет бе ректорът архим. 
Пахомий. 300 000 лв. бяха 
отпуснати и за манастира 
„Св. Троица“ на Кръстова 
гора.

Възñтàнîвявà ñе църкîвният живîт у нàñМиниñтерñки ñъвет възñтàнîви ñуáñиäиятà 
нà Стàврîпиãиàлните мàнàñтири и îтпуñнà 
äîпълнителни ñреäñтвà нà БПÖ-БП

Пàтриàрх Неîфит: „Децàтà ñà áлàãîñлîвение зà рîäителите и цялîтî îáщеñтвî”
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ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

ПРОТ. АЛЕКСИЙ 
УМИНСКИЙ

 Продължава от бр.  101       
Защото иконата на Христос е 
образът на истинския човек. 
Същинският истински човек и 
човечество, към което Господ 
призовава всеки от нас.

Чîвекът не пîäлежи нà äеление
 Всички ереси от древни 
времена са се запазили и 
днес. Те просто съществуват 
под различен вид, в различни 
опаковки. Но като цяло всич-
ки човешки грешки, човешки 
измислици си съществуват 
прекрасно, въпреки че Църк-
вата е показала истината и 
сега има възможност всички 
измислици да бъдат наречени 
със собствените им имена, да 
се дефинира грешката: свет-

лината на тази истина ни по-
мага да се ориентираме кое 
какво е.
 В светлината на истината 
на Църквата разбираме, че 
човекът – колко прекрасно 
звучи това, човекът – е ця-
лост, а не е съставен от от-
делни елементи: дух, душа и 
тяло. Те не могат да съществу-
ват отделно – щом едното от-
пада, настъпва смъртта. Зато-
ва учението на Църквата към 
човека е такова, че и духът, 
и душата, и тялото – всичко 
това – е образ Божи. Всичко 
носи в себе си отпечатъка на 
образа на Бога. Всичко носи 
в себе си потенция на бого-
подражанието и обожението, 
както ние казваме.
 А това, че човекът е ви-
наги склонен да разделя, да 
разединява, говори, че ние 
все още живеем в наистина 
повредена природа. Първо-

родният грях, грехът на Адам, 
който е повредил човешката 
природа, е повредил не само 
хората, а целия, даден от 
Бога, свят, защото светът и 
човекът са свързани помежду 
си по един удивителен начин. 
Там, където гние човекът, там 
гние и целият свят. Там, къде-
то се прославя и тържествува 
човекът в Бога, в Христа, във 
вярата, там и светът започва 
да се преобразява.
 Затова усещането за раз-
делението вътре в нас е при-
също на всеки, само че не 
това е истината за човека. 
Това е констатация на нашата 
болест, която ние трябва да 
изцелим в себе си с помощта 
на Бог.
 Но ако приемем човека 
като такъв за истина, с грехо-
вете, грешките, двойственост-
та му, тогава, разбира се, ще 
трябва през цялото време да 

делим човека и по-нататък, 
да търсим в него поне нещо 
добро и приятно, което може 
да оправдае неговото същест-
вуване на земята.
 Тогава разбираме, че тя-
лото винаги ще ни скланя 
към грях, душата винаги ще 
бъде страстна и ще се носи 
към пропастта на страстите, 
на всепозволеността. Само в 
духа, който през цялото вре-
ме се стреми и се издига в 
Небесата, кара ни да мислим 
за Вечното, може да извадим 
от себе си нещо положител-
но. Ако тръгнем по този път, 
човекът несъмнено ще се ока-
же абсолютно негоден.
 Но ако осъзнаваме откъде 
се вземат тези наши страсти 
и защо нашето тяло робува 
на желанието за грях, тогава 
разбираме, че все пак имаме 
при Кого да отидем, къде да 
отидем, разбираме, че има 

път към спасението. Защото 
знаем: ако Бог е сътворил 
човека прекрасен, това зна-
чи, че все пак божествените 
сили, божествените потенции 
в човека са много по-могъщи, 
отколкото неговата повреде-
ност, защото Бог е казал: Да 
бъде светлина! Той не е ка-
зал: Да бъде мрак. И в Бога, 
както знаем, няма никакъв 
мрак.
 Човекът е омрачен от гре-
ха, но ние разбираме как да 
се отнасяме към греха. Чо-
векът и грехът не са едно и 
също нещо. Човекът и грехът 
могат да бъдат много близки 
в някакъв момент, но никога 
не съвпадат напълно. Затова 
на всеки човек трябва да се 
даде възможност да се осво-
боди от греха и да го победи.
 Болестта не съществува 
сама по себе си. Няма ту-
беркулоза – има бактерия на 

Кох. Няма грип сам по себе 
си – има грипен вирус. И до-
като вирусът не е попаднал 
на благоприятна почва – няма 
болест. Болестта се появява 
само тогава, когато има въз-
можност да паразитира върху 
нещо. По същия начин гре-
хът, злото паразитират върху 
човешката душа и дори духа 
на човека. Този паразит като 
всеки паразит може да бъде 
изтребен с Божията сила, ако 
човек много силно поиска 
това.
 Нашата задача – и по вре-
ме на поста – е да изтребим 
тъкмо тези паразити, които са 
се впили в нас, пият нашата 
кръв, отнемат от нас милостта 
Божия, отвеждат ни от благо-
датта. Трябва да изтребваме 
тези паразити, за да може ис-
тински, в цялата си пълнота, 
най-накрая да станем човеци.

Превод: Анна Георгиева

Тържеñтвîтî äà áъäеш чîвек в Õриñтà Или защо православните 
християни почитат иконите?

ПРАВОСЛАВЕН ПОРТАЛ
БОГОНОСЦИ

архим. Емилиан Симонопетритски

Превод: Пламена Вълчева
 Архим. Емилиан Симонопе-
тритски (1934-2019) отговаря на 
въпроси за значението на молит-
вата в монашеския живот, зада-
дени от германски поклонници, 
посетили Света Гора през 80-те 
години на миналия век. Преводът 
на руски език е дело на братя и 
енориаши на Валаамското подво-
рие в Санкт Петербург. Източник: 
www.valaam.spb.ru

 - Какво представлява молитва-
та?
 - Молитвата е реално усещане за 
Божието присъствие. Същевременно 
тя е  свидетелство за живото общу-
ване с Бога, с Когото човекът събе-
седва и пред Когото разкрива дълби-
ните на сърцето си. Човекът чувства 
присъствието на Бога, но заедно 
с това усеща и своето собствено 
участие, като при това Божествено 
общение не става смешение на двете 
ипостаси. Всяка от двете личности — 
човешката и Божествената — преби-
вава в своите граници, като човекът 
е този, който се устремява нагоре 
към Бога, а Бог е Този, който сниз-
хожда към човека. Чрез молитвата 
човекът сякаш принася себе си в 
жертва на Бога, а Бог предлага Себе 
Си на човека. Това е начинът, по кой-
то  възниква този удивителен съюз, 
при който Бог и човек образуват 
едно цяло.
 - Монасите се молят. Те се молят 
много. Защо се молят монасите?
 - Монасите се молят, защото мо-
литвата представлява тяхна естест-
вена деятелност. Молитвата е една 
естествена потребност, заложена в 
сърцето на всеки човек. И не съ-
ществува такъв човек, който да не 
е изпитвал никаква потребност от 
молитва. Потребността да търсиш и 
да намериш Бога е привилегия на 
човека. От това става ясно, че да 
се молят могат всички, а не само 
монасите. Миряните подражават на 
монашеското житие, а монасите се 
стараят да подражават на ангел-
ския чин. Затова монасите образуват, 
както казваме ние, един ангелски 
чин. Монашеската степен — това е 
степен, чрез която в света се явяват 
святи мъже, мъже на великата молит-
ва.
 Очевидно монасите се молят не 
заради някакви свои земни нужди. 
Не съществува причина, която да ги 
застави да се молят на Бога по този 
начин. Тук не става въпрос за изпъл-
няването на някакви лични желания. 
Те не разсъждават така. Напротив, 
светиите се молят, обладавайки пъл-
ното съзнание, че чрез молитвата, 
макар и не телесно, човек може 
действително да се приближи към 
Бога. И тъй, всички монаси се молят. 
Тяхната цел е много висока — обще-
нието и причастяването с Бога. Това 
е обожението, както казваме ние, 
смъртните. Следователно монасите 
се молят и през деня, и през нощта, 
защото това е тяхното дело. И по 

този начин те могат да се сподобят 
да станат причастници на Бога. С 
други думи, когато говорим за бо-
гопричастност, това означава, че в 
молитвата сме познали своята връз-
ка с Църквата и своята идентичност 
с нея. Църквата наистина извършва 
едно възхождане към Бога, подобно 
на Христовото пришествие, което 
е снизходило от Небето. И цялата 
Църква, целият свят, не само монаси-
те, но и всички, които се молят, чрез 
молитвата достигат, според нашето 
разбиране, до това да се хранят и да 
живеят единствено с това Божестве-
но причастяване, с тази енергия, с 
тази молитва, която сякаш приковава 
човека към Бога и в която Бог се съ-
единява с човека.
 - В света хората се молят за ня-
кого или за нещо. За какво или за 
кого се молят монасите?
 - Доколкото монасите се молят 
не за себе си или за своите интере-
си и нужди, които те се стараят да 
сведат до минимум, така че да не 
се привързват към нищо в света, ес-
тествено те се молят за целия свят. 
За целия свят и за цялата Църква, 
тази жива енергия и сила, която ще 
пребъде до края на вековете. Към 
Църквата принадлежат и грешниците, 
и светиите, и праведниците, и анге-
лите, тоест те се молят „за всички и 
заради всичко”. Всичко, което Бог е 
създал и обгърнал със Своята любов, 
монасите включват в своята молитва, 
съучаствайки по този начин в делото 
на Божественото домостроителство. 
Подобно на Бога, те обгръщат всичко 
със своята молитва. Това е тяхното 
дело.
 - В православните манастири 
монасите се молят с така наречена-
та Иисусова молитва. Това се вижда 
от начина, по който държат в ръцете 
си броеница, прехвърляйки възелче 
след възелче. Те се молят с Иисусо-
вата молитва. Какво представлява 
тя?
 - Фактически сега ние пристъп-
ваме към разговора за същността 
на молитвата. Иисусовата молитва 
е молитва на всички молитви, които 
съществуват в нашата Църква. Иис-
усовата молитва е най-кратката мо-
литва. Тя е най-често практикуваната 
и най-действена молитва, с която 
човек може да се моли. Очевидно 
това е най-простата, най-достъпната 
и най-подходящата молитва както 

за монасите, така и за миряните. И 
това е също особено важно. Защото 
светските хора и монасите се молят 
еднакво, а Иисусовата молитва е 
нещо, което ни позволява непосред-
ствено да придобием Бога. Подобно 
на начина, по който очите възприе-
мат светлината и се насищат с нея. 
Иначе казано, не съществуват две 
системи на духовност. Защото и мо-
насите, които подражават на ангел-
ския свят, и живеещите в света, за 
които вече казахме, че подражават 
на монашеското житие, се молят с 
тази молитва.
 И тъй, Иисусовата молитва е една 
съвършено удивителна и преимущест-
вено принадлежаща на Църквата мо-
литва. Тя се ражда в екзистенциал-
ните дълбини на човека, тъгуващ по 
Бога и напрегнато очакващ срещата 
си с Него. Това е опитът на отците на 
Църквата и плодът, който се дава на 
водещите чист живот според Еванге-
лието. И тъй, Иисусовата молитва е 
жива памет за Бога и призоваване 
на Божието име. Тя е много кратка 
и се състои в повтарянето на думите 
„Господи Иисусе Христе, помилуй 
ме”. Какво се случва с нас при това 
повторение и призоваване? Ние при-
добиваме духовна сила, която изхож-
да не от нас самите, а от Самия Бог. 
Името Господне, което призоваваме, 
не е нещо случайно. То съдържа в 
себе си Божеството, съдържа в себе 
си Самия Христос, Който непосред-
ствено влиза в нашето сърце. Следо-
вателно честото призоваване на това 
Име е от голямо значение не защото 
само по себе си това призоваване 
може да ни даде нещо, а защото ни 
помага да привикнем към него, така 
че паметта за Христос да стане по-
стоянна вътре в нас и всичко, което 
е около нас, както и сърцето ни, да 
се изпълни с Бога.
 И тъй, повтарянето на думите на 
молитвата не е някаква магическа 
практика, която сама по себе си 
може да доведе до определен ре-
зултат. Повтарянето на молитвата е 
нужно, за да може тя да се задържи 
в душата, да се срасне с нея и в нея 
да се запечата Христовото име, а 
оттам и Самият Христос да влезе в 
нашия всекидневен живот.
 Иисусовата молитва — това не 
е някаква механична дейност, нито 
субективна илюзия или енергия, во-
деща човека до самозаблуда. Тази 
молитва не е някакво психосоматич-
но упражнение, което, както бихме 
помислили, може да ни открие едно 
гностическо и синкретично знание 
или да има някакви духовни резулта-
ти, чрез които човек да се разтвори 
в безкрайността или да влезе в кон-
такт с един безличен бог.
 Повтарянето на думите на Иис-
усовата молитва изгражда в човека 
способността непрестанно да призо-
вава Бога. И това молитвено делание 
му носи радостотворно умиление, 
духовна радост и други дарования. 
И когато човек достигне тази първа 
степен на духовното преуспяване, 
той разбира, че между неговата лич-
ност и Личностния Бог посредничи 
Светия Дух. И от този момент Свети-
ят Дух възнася човека към Бога.
 - Монасите се молят много и 

особено често. Те се молят винаги, 
дори през нощта и по време на сън, 
където и да се намират. Защо мона-
сите се молят винаги и навсякъде?
 - Може да се каже, че Иисусо-
вата молитва е единствената форма 
на молитва, която еднозначно ни 
позволява осезаемо и ежедневно, а 
в също време и лесно да придобием 
Бога и да се възрадваме в Него. 
Този, Който е незрим, чрез Иисусо-
вата молитва става видим в нашия 
живот. И тъй, чрез тази молитва мо-
насите придобиват винаги и навсякъ-
де постоянното усещане за Божието 
присъствие, те влизат във вътрешно 
събеседване с Бога, което е толкова 
проникновено, че в резултат на него 
те се сподобяват да достигнат неиз-
следимите дълбини на Божественото 
битие. Следователно по този начин 
— и това е известно на Църквата от 
древни времена — монасите могат 
да запълнят своя ден, да превърнат 
нощния мрак в Небесна светлина и 
да я разпространят по цялата все-
лена, която Сам Бог държи в Своите 
длани. И чрез тази среща между 
човека и Бога те могат да осветят не 
само себе си и своето място, но и 
целия свят.
 - В какво се състои главният 
смисъл (на молитвата)? Защо мона-
сите се молят с Иисусовата молит-
ва? Каква е нейната цел?
 - Целта на Иисусовата молитва 
не е нито молитвеното упражнение 
само по себе си, нито думите, нито 
мястото, нито безмълвието, нищо 
от онова, благодарение на което тя 
се извършва. Можем да кажем, че 
единствената цел на молитвата е 
онова благодатно действие, което 
тя поражда в човека. Тоест онова 
действие, което Бог извършва въ-
тре в нас. Благодатното действие 
на молитвата представлява резултат 
от преживения опит. Но това е не 
само опит от общуването с Бога, но 
и откровение за това как Той идва и 
как се извършва Неговото пришест-
вие, едно откровение за явяването 
на Личностния Бог на конкретната 
човешка личност. Бог идва в Светли-
на. И впоследствие човекът усеща и 
осъзнава, че неговият живот и целта 
на живота му са насочени към едине-
нието с Бога, с Когото той се е спо-
добил. Заедно с това единение идва 
и очистването, и духовното преуспя-
ване, и израстването на невръстния 
младенец, който се е родил вътре в 
нас. Освен това Светият Дух дава на 
човека едно постоянно благодатно 
състояние. Той се просвещава, влиза 
в сиянието на Светлината, получава 
някои благодатни дарования, които 
Бог му открива и му дарява.
 Ако трябва с една дума да оп-
ишем крайната цел на Иисусовата 
молитва, то тя е „неизречимо тайн-
ство”. Невидимият Бог става осезаем 
и Неговият Лик става видим. За това 
тайнство са ни разказали отците на 
Църквата. И ние също от своя личен 
опит знаем как то се извършва. То се 
извършва не посредством мислите и 
разсъжденията, а по един друг, нео-
писуем начин: Бог влиза в сърцето 
на човека и го изменя, и той става 
способен да вкуси, разбере и вмести 
в себе си това тайнство.

 Ако говорим за целите на Иисусо-
вата молитва, е нужно също така да 
споменем, че съществуват и по-ви-
соки степени в духовното развитие, 
които човек може да достигне, ако 
продължи да се моли с Иисусовата 
молитва. Ние обаче няма да говорим 
за тях сега. Факт е, че не трябва да 
се говори за онова, което е познато 
само на имащия непосредствен опит 
от него. И в най-добрия случай човек 
може да разкаже за това само на 
един от своите събратя.
 По този начин ние възхождаме 
в богообщението постепенно. Еди-
нението с Бога възхожда на все по-
високи степени и все повече изпълва 
човека неизменно. Тоест човекът не 
престава да бъде човек, но придоби-
ва способността за духовно виждане 
и става причастник на невидимия 
свят. Такъв човек преживява пълно-
тата на живота, той се приобщава 
с Божеството. Изпитва неописуема 
радост и веселие. Животът му става 
лек и безметежен. Но за това той не 
може да разкаже на другите. Защото 
именно той е човекът, който е вмес-
тил в себе си този опит и се е об-
лякъл в него. Следователно човекът, 
възхождащ във висшите степени на 
молитвата, която извира от дълбини-
те на сърцето му, този опит и това 
духовно възхождане, ние, скъпи г-н 
Вернер, не можем да покажем по 
телевизията. Това е един от онези 
моменти, в които умът замира. Нека 
оставим Бог да избере хората, които 
имат желание да вървят по този път 
към Небето и готовност да го овладе-
ят с Божията помощ.
 - Към това, което казах, трябва 
да добавим също и това, че по вся-
ка вероятност Иисусовата молитва 
предизвиква изменение в живота 
на човека, който се упражнява в 
нея. Променя ли Иисусовата молит-
ва живота на човека?
 - Променя ли молитвата живо-
та на човека? И защо монасите се 
упражняват в тази молитва? Ако си 
спомните онова, което вече казах за 
Иисусовата молитва, отговаряйки на 
вашите въпроси, сами ще стигнете до 
извода, че Иисусовата молитва про-
меня живота на човека. Тя променя 
човека и му възвръща онази изконна 
красота, която Бог му е дарил в Рая. 
Освен това Иисусовата молитва още 
повече въздига човека и той придо-
бива още по-голямо съвършенство, 
още по-изтънчено възприятие, става 
още по-духовен и колкото по-дълго 
се подвизава, толкова повече се об-
лагодетелства. Тази молитва не само 
възстановява райското съвършенство 
на човека, което той изначално е 
имал в Рая. Тази молитва му дарява 
абсолютната свобода, за която ни 
е избрал Сам Иисус Христос. По 
този начин Бог преобразява човека 
и в наши дни Той прави това с най-
различни хора — както миряни, така 
и монаси. И им дава способността 
чрез Иисусовата молитва, която те 
извършат, да прославят Бога. И кое-
то е също много важно, те могат да 
наставят и своите ближни на пътя на 
вечността.
 - Много Ви благодарим!
 - Изключително се радвам на 
днешната ни беседа.

ИИСУСОВАТА МОЛИТВА — ТАЙНСТВЕНО ЕДИНЕНИЕ С БОГА
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ЖЕНСКО 
БЛАГОТВОРИТЕЛНО 

ДРУЖЕСТВО 
„МАЙЧИНА ГРИЖА“ – 

ГАБРОВО

През 2017 г. Държа-
вен архив – Габрово под-
крепи предложението на 
Инициативен комитет „Па-
мет за първата българка 
лекар, д-р Тота Венкова 
(1855-1921), благодетелка и 
дарителка” за поставяне 
на паметна плоча на къ-
щата на д-р Тота Венкова, 
като предостави снимки и 
документи и подготви под-
крепящо писмо до Столич-
ния общински съвет. Към 
инициативата се включиха 
Женско благотворително  
дружествo „Майчина гри-
жа“, ОС на БЧК – Габрово, 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ 
– Габрово, Национален 
музей на образованието 
– Габрово, Регионална биб-

лиотека „Априлов-Палау-
зов“, Регионален историче-
ски музей – Габрово и ГК 
„Памет Габровска“. 

През пролетта на 2020 
година плочата беше по-
ставена, но предвид из-
вънредната ситуация, тър-
жественото откриване се 
отлага за по-късна дата.

За инициативата, учас-
тниците, дарителите и ор-
ганизацията за поставяне 
на паметната плоча раз-
казва г-жа Райна Несторо-
ва, член на Инициативния 
комитет и съпруга на пле-
менника на Тота Венкова - 
д-р Александър Несторов.

„Тази пролет се на-
вършват 165 години от 
рождението на първата 
българка – дипломиран ле-
кар – д-р Тота Венкова, 
родена през 1855 година в 
град Габрово.

По този повод БЛС и 
БЧК поставиха паметна 
плоча на къщата й в град 
София, която тя дарява 
през 1920 година с грижа 
за здравето на български-
те деца.

Инициативата за по-
ставянето на плочата със 
съдействието на нейни 
роднини датира от месец 
декември 2016 г., когато 
се навършиха 95 години от 
смъртта й. Идеята съвпад-
на с почина на Столична 
община за поставяне на 
почетни знаци на българ-
ки със значим принос за 
обществото – признание, 
което означава, че бъл-
гарката с ум и характер, 

благодетелност и достойн-
ство, родолюбие и вдъх-
новение трябва да заеме 
своето място в аналите на 
столичния град.

Една достолепна три-
етажна къща на ъгъла 
на улиците „Солунска“ и 
„Христо Белчев“ стои без-
мълвна за минаващите 
край нея граждани. Ис-
торията й е неизвестна 
дори на настоящите й соб-
ственици. Те знаят само, 
че къщата е оцеляла от 
бомбардировките на Вто-
рата световна война за-
ради широките темели и 
здравите зидове.

Собственичка на къща-
та до 1921 година е д-р 
Тота Венкова – първата 
българка дипломиран ле-
кар, самарянката по време 
на Освободителната война 
от 1878 г., благодетелка 
през войните от 1912-1915 
г., строителка на българ-
ското женско здравеопаз-
ване, майка за децата, без 
да има свои, дарила тази 
къща за тяхното здраве и 
в името на бъдещето на 
България.

София беше длъжна на 
отдаде почит на личността 
и делото на тази голяма 
българка. Магнетичната 
сила на светлата личност 
помогна на инициаторите 
– БЛС, БЧК и родствени-
ци – да съберат за кратко 
време стотици подписи в 
подкрепа на начинание-
то. Активно се включиха 
в подкрепа на предложе-
нието Държавен архив – 

Габрово, Женското друже-
ство „Майчина грижа“ от 
Габрово и администраци-
ята на санаториум „Цар 
Фердинанд I“ от село Ис-
крец, Софийска област. 
Преклонението пред де-
лото на д-р Тота Венкова 
намери израз в единодуш-
ната подкрепа на общин-
ските съветници от всички 
политически сили. В ху-
дожественото оформление 
и изпълнението на про-
екта безвъзмездно участ-
ваха покойният художник 
Светлин Русев и екипът 
на инж. Георги Колчаков. 
Г-жа Саша Безуханова и 
нейният екип от MOVE.BG 
публикуваха биографична 
статия със снимка на д-р 
Тота Венкова в Уикипедия.

Паметната плоча на 
къщата на ул. „Солунска“ 
13 по проект на арх. Кирил 
Русков и с епитафа на 
Михаил Теофилов ще на-
помня за благодетелността 
на българката, за отноше-
нието й към страдащите 
и болните, за истинските 
стойности, върху които е 
изграждано българското 
здравеопазване.

През 2021 година ще 
се навършат 100 години от 
смъртта на д-р Тота Венко-
ва. Отложеното заради ка-
рантината освещаване на 
плочата ще намери своя 
подходящ момент в идните 
дни.

Информация за 165-го-
дишнината от рождение-
то на д-р Тота Венкова и 
инициативата публикува и 
Георги Радев – редактор 
на „Quo vadis“ – вестник 
на Българския лекарски 
съюз. Той споделя и един 
много интересен факт, по-
сочен в книгата „История 
на Санаториума Искрец, 
1908 – 1950 г.“ с автор 
д-р Недялков - златният 

часовник на фасадата на 
църквата „Св. Седмочисле-
ници“, който работи и до 
днес, е направен също със 
средства от продажбата 
на къщата. Г-н Радев в 
писмо споделя, че „в след-
ващия брой на вестник 
„Quo vadis“ ще бъде публи-
кувана интересната и бо-
гата биография на д-р Тота 
Венкова, която е носител-
ка на редица държавни 
отличия, сред които Знак 
на Самарянката и Орден 
за граждански заслуги „2 
Август“, III ст.

„В сърцата на призна-
телните потомци д-р Тота 
Венкова живее преди 
всичко като голям човек и 
патриот, който е изпълнил 
честно гражданския си 
дълг. Още преди Освобож-
дението тя прокарва пътя 
на жената и дава пример 
как в безпросветното вре-
ме, при тежки условия от 

различен характер – роб-
ство, закостенели разби-
рания и нестабилно здра-
ве, е намерила сили и 
амбиции да се докаже. За-
това историята отрежда на 
д-р Тота Венкова място на 
първа българка лекар, из-
раснала от жилав българ-
ски корен.“ Така представя 
д-р Тота Венкова г-жа Се-
мерджиева – председател 
на Женско благотворител-
но дружество „Майчина 
грижа“ – Габрово - изсле-
дователка на нейния жи-
вот и дейност, автор на 
биографичната книга „Сър-
це за всички“ (2005).

В края на дните си 
през 1920 г. д-р Тота Вен-
кова написва завещанието 
си, с което завещава ця-
лото си имущество:
 На Габровското де-

вическо училище, в което 
е учила и учителствала 
– 500 000 лв. С тази сума 
е построено Горското кли-
матично училище в мест-
ността Топлешка поляна, 
над село Зелено дърво; 
  На Искрецкия са-
наториум за гръдо -
болни – 500 000 лв; 
  На Софийския уни-
верситет  - 40 000 лв. 

„Историята има мъд-
ра памет. Тя не оставя в 
забвение личности, които 
с достойните си дела, със 
своя принос към народа 
си, с богата си душевност 
и себераздаване са оста-
вили ярка следа.“ И за да 
пребъдат в паметта на бъ-
дните поколения, с техните 
имена се наричат инсти-
туции, градове и улици. И 
габровци, които са с осо-
бено усещане за памет, 
отдават заслужена почит 
и признание на делото на 
голямата Възрожденка.

Идеята за пренасяне 
мощите на д-р Тота Венко-

ва в родния й град възник-
ва още през 1985 година, 
но едва през 1996 година 
по инициатива на Жен-
ско благотворително дру-
жество „Майчина грижа“ 
се създава инициативен 
комитет и през 1997 годи-
на тленните й останки са 
положени в земята на род-
ния й град, а венци и цве-
тя покриват големия гра-
нитен паметник, на който 
през 1921 година Михаил 
Теофилов, изповедник на 
нейното завещание, е из-
писал „Д-р Тота Венкова – 
първата българка лекарка 
от Габрово. Починала на 
23 декември 1921 г. При-
ятелка на бедните, майка 
на безпризорните! Мир на 
праха й!“.

С Решение на Общин-
ски съвет – Габрово № 
107/12.05.2005 г. д-р Тота 
Венкова е обявена по-
смъртно за почетен граж-
данин на Габрово по повод 
150 години от рождението 
й. На нейно име е на-
именувана улица в габров-
ския квартал Трендафил. 
Нейното име носи Гор-
ското климатично учили-
ще в местността Топлешка 
поляна над габровското 
село Зелено дърво, орга-
низирано и открито през 
1947 година от Габровската 
община със завещаните от 
д-р Тота Венкова 500 000 
лв. През 1971 година Ок-
ръжната обединена болни-
ца в Габрово се именува с 
името на д-р Тота Венкова 
и на сградата е поставен 
бронзов барелеф. Памет-
на плоча е поставена на 
мястото, където се е на-
мирала къщата, в която е 
живяла Тота Венкова до 
1878 година.

Женско благотвори-
телно дружество „Майчи-
на грижа“ организира три 

дарителски фонда, единият 
от които е на името на д-р 
Тота Венкова за подпо-
магане на абитуриент от 
Националната Априловска 
гимназия в Габрово, който 
трябва да е ученик с отли-
чен успех и от семейство 
в неравностойно матери-
ално положение.

За всяка нейна годиш-
нина институциите на па-
метта организират излож-
би, кръгли маси и други 
научни форуми.

Такива личности като 
д-р Тота Венкова със „сър-
це за всички” не са от 
местна величина, те са ме-
рило за стремежа на бъл-
гарина за образованост, 
за човечност, хуманност, 
благотворителност и сила 
на духа! Затова с осо-
бено чувство на гордост 
габровци подкрепиха ини-
циативата за поставяне на 
паметна плоча на къщата 
й в София на ул. „Солун-
ска” № 13.

БЛС и БЧК пîñтàвихà пàметнà плîчà нà 
ä-р Тîтà Венкîвà нà нейнàтà къщà в Сîфия

Триетажната къща на д-р Тота Венкова на ъгъла на улиците „Солунска“ и „Христо Белчев“ в София

Паметна плоча в Габрово

Паметната плоча в София

 Д-р Тота Венкова, първата дипломирана българ-
ска лекарка в следосвобожденска България. „Най-
мъчното нещо на света е да възпитаваш, лекуваш 
и управляваш. Имах щастието да бъда учителка и 
лекарка и смело мога да кажа: „Учител, който не 
обича децата, е лош учител, а лекар, който не обича 
болните, е лекар занаятчия, а не лекар-майстор, 
създател и творец на човешкото здраве“

 Регионален исторически музей - Габрово притежава комплект за хранене, 
който е принадлежал на първата българска лекарка.
 Шестте вилици, шестте лъжици и шестте ножа са със сребърно покри-
тие, носят инициалите на д-р Венкова. Името й е изписано и върху запазената 
сувенирна порцеланова чиния от Искрецкия санаториум. Върху дръжките на 
приборите, от лицевата страна е гравиран вензел – кръстосани стилизирани 
буквите „Т“ и „В“.
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 Тези дни мерките за 
изолация се почувстваха 
най-болезнено. По бъл-
гарските улици не плисна 
празничната вълна на де-
цата, носещи образите на 
светите братя. Градовете 
не се оживиха от абиту-
риентските балове, фами-
лиите не се събраха да 
празнуват превръщане-
то на учениците в пъл-
ноправни граждани. Няма 
да се проведат и тради-
ционните юбилейни срещи 

на училищните випуски. 
Неслучайно абитуриент-
ските балове са по-ма-
сови и по-пищни от тези 
при завършване на висше 
образование. Докато по-
следните означават само 
завършване на една обра-
зователна степен, то уче-
никът празнува превръща-
нето си в друга категория 
човек с пълни граждански 
права – да учи, да рабо-
ти, да създаде семейство, 
да участва в политическия 
живот, сам да взема ре-
шенията, които изграждат 

живота му.
 Тъй като тези дни за-
ради извънредните мерки 
много от ритуалите на се-
гашните и бивши абитури-
енти ще се отложат или 
отпаднат, нека обърнем 
внимание на един основен 
въпрос: На каква възраст 
трябва да се завършва 
гимназия?
 Традиционно в Бълга-
рия, както и в повечето 
страни, ученикът завърш-
ва средно образование на 
18-годишна възраст, едно-
временно с добиването на 
пълнолетие. Когато преди 

30 години се прозря, че се 
задава разсипия на индус-
триалните предприятия и 
жестока безработица, осо-
бено сред младежта, за-
вършваща училище и без 
професионален опит, дър-
жавата прие една мярка, 
която не бе обсъждана в 
обществото. Реши да удъл-
жи 11-годишното средно 
образование с още една 
година. Хем децата да са 
прибрани на топло и да 
не се бунтуват по улиците, 
хем да се занимават с 
нещо, хем родителите да 
продължат издръжката им 

още една година. Резул-
татът от тази мярка, която 
би трябвало да е крат-
ковременна, е повече от 
категоричен – сегашните 
деца, учили 12 години, зна-
ят и могат много по-малко 
от децата, завършили ня-
кога за 11 години, неза-
висимо от лудите пари, 
давани за частни уроци. 
Доказват го национални и 
международни изследва-
ния, както и мненията на 
родители, работодатели и 
университетски препода-
ватели. 
 В това общото средно 
образование да завършва 
с навършването на пълно-
летие има здрав житейски 

смисъл – децата, които са 
станали граждани, трябва 
да имат възможност да бъ-
дат самостоятелни, което 
е несъвместимо със стату-
та на ученик. 
 Въвеждането на за-
дължително предучилищно 
образование от 4-годишна 
възраст дава реални на-
дежди това да се отрази 
благоприятно на начално-
то образование като кул-
турно, социално адаптира-
не и възможно по-добро 
усвояване на знанията в 
началното училище. 
 Едно обучение от 4 до 
18-годишна възраст е на-
пълно достатъчно за при-
добиване на знанията и 

уменията на ниво сред-
но образование, което не 
включва професионално 
обучение.  Акселерация-
та е причина физическото 
и умствено съзряване на 
децата да се изявява във 
все по-млада възраст. Же-
ланието да се създават 
семейства, да се раждат 
деца, амбициите за включ-
ване в обществения живот, 
правото за употреба на 
алкохол и цигари са до-

пустими от гледна точка 
на възрастта на дванаде-
сетокласниците, но са в 

противоречие със статута 
им на ученици. 
 Състоянието на пазара 
на труда сега е противопо-
ложно на това при въвеж-
дането на 12 клас, когато 
учителите се видяха в чудо 
с какво да го запълнят. 
Фирмите страдат от остър 
недостиг на кадри, а едно 
завръщане към 11-годиш-
ното средно образование 
е една добра възможност 
за по-бързото включване 
на младежите в стопан-
ския живот. 
 Доброто справяне на 
мотивираните ученици с 
дистанционното обучение, 
което не беше нито оч-
аквано, нито подготвено, 
доказва, че българските 
ученици имат възможност-
ите да добият качествено 
средно образование до 18- 
годишна възраст. А после 
нека да работят, да учат, 
да създават семейства и 
ползват всички възмож-
ности, които демократич-
ният свят им предлага у 
нас и в чужбина. Това е в 
техен интерес, в интерес 
на родителите, на държа-
вата и фирмите. 

 Нека не ограбваме 
една година от живота на 
нашите деца!

МБАЛ „Свети Ивàн Рилñки Гàáрîвî” îтвîри врàти
Продължава от стр. 1

 В болницата функцио-
нират Диагностично-кон-
султативен блок и две 
клинични и едно диагнос-
тично отделения: отделе-
ние по вътрешни болести, 
отделение по физикална 
и рехабилитационна ме-
дицина и отделение по 
образна диагностика.
 В отделението по въ-
трешни болести се осъ-
ществяват дейности в об-
ластта на пневмологията 
и фтизиатрията, карди-
ологията и нефрологията. 
Отделението разполага с 
37 легла за активно ле-
чение, всяко с индивиду-
ален блок за монитори-
ране на жизнените функ-
ции. Болничните стаи са 

оборудвани и обзаведени 
съобразно съвременните 
стандарти за предоставя-
не на медицинска помощ 
и медицински грижи, с 
изключителна прецизност 
и в името на максималния 
комфорт на пациентите - с 
независими вентилацион-
ни и климатични систе-
ми, с вградена централна 
кислородна инсталация, 
със собствен санитарен 
възел, интернет и телеви-
зия.
 Отделението по физи-
кална и рехабилитационна 
медицина разполага със 
съвременно оборудван 
възстановителен център, в 
който се изпълняват про-
цедури по ранна рехаби-
литация при болести на 

централната и периферна 
нервна система, при пър-
вични мускулни уврежда-
ния и спинална мускулна 
атрофия, при болести на 
опорно-двигателния апа-
рат и други, като предос-
тавя възможност както за 
продължително лечение, 
така и за еднодневна ре-
хабилитация.
 На територията на 
МБАЛ „Свети Иван Рилски 
Габрово” ЕООД се поме-
щава База 2 на Медицин-
ски център „Свети Иван 
Рилски”, който предлага 
извънболнична специали-
зирана медицинска по-
мощ. 
 Специалистите, които 
работят в двете бази в 
Габрово – база 1 на ул. 

„Райчо Каролев” № 2 и 
база 2 в сградата на бол-
ница „Свети Иван Рилски” 
на бул. „Трети март” № 9, 
са утвърдени и доказани 
професионалисти, за кои-
то водещ принцип е ка-
чеството на предлаганите 
услуги. 
 Медицински център 
„Свети Иван Рилски” - 
база 2, е оборудван със 
свръхмодерна апаратура, 
част от която е и магни-
тен резонанс от най-но-
во поколение - отворен 
тип „S-SCAN” - без тунел, 
единствен на територия-
та на Северна България. 
Магнитно-резонансната 
томография не използва 
облъчване с йонизиращи 
(рентгенови) лъчи, което 

прави метода безвреден 
и без ограничение за не-
говата повторяемост. От-
вореният дизайн на маг-
нитния резонанс улеснява 
диагностицирането на па-
циенти, страдащи от кла-
устрофобия, не изисква 
пълна анестезия при из-
следване на деца и раз-
решава присъствието на 
родител. 
 Наред с изследване 
чрез магнитен резонанс, 
болница „Свети Иван Рил-
ски Габрово” извършва 
ехокардиография, ехогра-
фия на коремни органи, 
щитовидна жлеза, млеч-
ни жлези, полови органи, 
ЕКГ, холтер мониторира-
не, ендоскопско изслед-
ване на уши, нос и гърло, 

лабораторна и дигитална 
рентгенова диагностика. 
Лечебното заведение ра-
боти и с най-висок клас 
анестезиологична и ре-
анимационна апаратура.
 Мултидисциплинар -
ният подход е водещи-
ят модел за предоставя-
не на болнична помощ в 
МБАЛ „Свети Иван Рилски 
Габрово“ ЕООД. 
 Високата квалифика-
ция на лекарите и профе-
сионалистите по здравни 
грижи, комфортните ус-
ловия и модерното обо-
рудване на болницата са 
основните предпоставки 
за провеждането на ком-
плексно лечение с грижа 
и отношение към всеки 
пациент.

 Защото екипът на бол-
ница „Свети Иван Рилски 
Габрово“ е убеден именно 
в това, че здравето на 
пациентите може да бъде 
възстановено и укрепено, 
само ако към дозата ле-
карство се добавят по лъ-
жичка грижовност, добра 
дума и лично внимание.
 Рецептата е изпитана 
и може да ни се довери-
те! 
 Нека Вашето здраве 
бъде наша грижа!
 Възможност за вир-
туална разходка и пълна 
информация за дейност-
ите, услугите и условия-
та, които предлага нова-
та габровска болница, ще 
откриете на адрес: www.
mbal-ivanrilski.com.

Некà не îãрàáвàме еäнà ãîäинà îт живîтà нà нàшите äецà

 Приключи работата на 
Експертната комисия по 
програма „Култура“ на Об-
щина Габрово по Техниче-
ската оценка и оценката 
на качеството на проект-
ните предложения, постъ-
пили в Първата конкурсна 
сесия.
 Към 2 юни разгледани 
и оценени са 11 проек-
та, класирани по обявения 
приоритет са 7 от тях. Че-
тири проектни предложе-
ния не са класирани, тъй 
като са получили средна 
стойност на оценката под 
70 точки.
 Класацията на проект-
ните предложения, които 
продължават, е:
 1. „Габровски огледа-
ла“, Музей Дом на хумора 

и сатирата - 91,6 т.
 2. „Изработване и 
експониране на парко-
ва скулптурна фигура на 
Александър Керков  (1901 
– 1987 г.) – вечният музи-
кант и чаровният зевзек“ 
на Женско благотворител-
но дружество „Майчина 
грижа” - 91 т.
 3. „Експозиция на от-
крито „Габрово – център на 
знание и просвета”, Нацио-
нален музей на  образова-
нието – Габрово - 85,8 т.
 4. „160 години Габро-
во в картини“, Школа за 
приложно изкуство – Ива 
Пенчева ЕООД - 81,2 т.
 5. „160 минути от 
Габрово“, Фондация „От 
Бг“ - 75,8 т.
 6. „Габрово – 160 го-

дини творчески град“, НЧ 
„Будителите 2017” - 72,8 т.
 7. „Да открехнем про-
зореца”, ДТ „Рачо Стоя-
нов“ - 71,2 т.
 В рамките на одобре-
ните 40 000 лв. по прио-
ритета „Сто и шестдесет 
години Габрово - град“ се 
финансират проектите:
 1. „Габровски огледа-
ла“, Музей „Дом на хумора 
и сатирата“;
 2. „Изработване и 
експониране на парко-
ва скулптурна фигура на 
Александър Керков (1901 – 
1987 г.) – вечният музикант 
и чаровният зевзек“ на 
Женско благотворително 
дружество „Майчина гри-
жа”;
 3. „Експозиция на от-

крито „Габрово – център 
на знание и просвета”, На-
ционален музей на обра-
зованието – Габрово.
 Експертната комисия 
предлага на Кмета на Об-
щина Габрово да продъл-
жи работата си (получа-
ване на необходими пояс-
нения, както и обсъждане 
на финансовите параметри 
и възможни подобрения 
на проектните предло-
жения) с вносителите на 
следващите в класирането 
4 проектни предложения, 
включени в индикативния 
списък на проекти по при-
оритета, потенциални за 
съфинансиране, както и 
със своя заповед да уве-
личи ресурса на приори-
тета от Първата конкурсна 
сесия.

Пî прîãрàмà “Културà” нà Оáщинà Гàáрîвî ще финàнñирàт 
три прîектà - нà Дîм нà хумîрà и ñàтирàтà, äружеñтвî 
“Мàйчинà ãрижà” и Нàциîнàлен музей нà îáрàзîвàниетî

Във връзка със запо-
вед № РД-01-287/30.05.2020 
г. на министъра на здра-
веопазването, кметът на 
Община Трявна Силвия 

Кръстева издаде запо-
вед, с която се разрешава 
провеждането на култур-
но-развлекателни меро-
приятия на територията 

на общината.
В заповедта се 

посочва още, че 
се разрешават ре-
петициите на тан-
цовите състави и 
ансамбли, всички 
извънкласни зани-
мания, в т. ч. за-
нимални, клубове, 
детски центрове 
и други, както и 
индивидуални и 
колективни спорт-
ни занимания на 
открито и закрито, 
без състезателен 
характер, без пуб-
лика за деца до 
18-годишна въз-

раст, при спазване на ус-
ловията, посочени в за-
поведта на министъра на 
здравеопазването.

Пîäнîвявàт ñе тренирîвките нà 
ñпîртни клуáîве и репетициите 
нà тàнцîви ñъñтàви в Трявнà



ОТОПЛЕНИЕ
ДЪРВА ЗА огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„МГ-ЛЕС“ ПРОДАВА 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
НАРЯЗАНИ И нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
НАРЯЗАНИ И нацепе-
ни дърва - бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/108-825.
ДЪРВА ЗА огрев - наря-
зани и нацепени, се про-
дават - справки на тел. 
0876/437-140.

БУКОВИ ДЪРВА - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
ДЪРВА ЗА печки и камини 
- 80 лв., 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
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
СУХИ И сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДЪРВА ЗА огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
МЕТРОВИ ДЪРВА се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
РЕЖА ДЪРВА на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 12]

МЕТРОВИ И нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на тел. 
0879/808-888.
ДЪРВА ЗА огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.
ДЪРВА ЗА огрев - дъб 
и бук - сухи, нарязани, 
нацепени, и МЕТРОВИ, се 
продават на тел. 0896/80-
76-88. [12, 10]
ДЪРВА ЗА огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 10]
СУХИ ДЪРВА за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 10]
ДЪРВА ЗА огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37
ДЪРВА ЗА огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 3]
ДЪРВА ЗА огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 3]
СМЕСЕНИ МЕТРОВИ дър-
ва - 50 лв., продава тел. 
0897/828-088. [12, 2]

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.
РАБОТА С малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.
УСЛУГИ С мини багер - 
75 см ширина - 0897/42-
93-74.
РЕМОНТ НА стари покри-
ви, улуци, дренаж - тел. 
0888/863-001. [27, 24]
РЕМОНТ НА стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 13]
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 8]
ИЗВЪРШВА РЕМОНТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 10]
УСЛУГИ С багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона - 
тел. 0898/421-281. [26, 9]
КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ, 
цокли, барбекюта, плоч-
ници - тел. 0885/015-666. 
[12, 5]

ШПАКЛОВКИ, ГИПСОКАР-
ТОН, обръщане на про-
зорци, мазилки, замазки 
и др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 4]
ПОДПОРНИ СТЕНИ, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 3]
РЕМОНТ И направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 3]
РЕМОНТ НА покриви, 
вътрешна и външна из-
олация, почистване на 
помещения предлага тел. 
0897/067-146. [6, 2]
РЕМОНТ НА покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 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.
ШПАКЛОВКА И боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
ВиК, ФАЯНС, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
22]

ВиК, ФАЯНС и теракота 
- тел. 0884/228-253. [22, 
19]
ВЪТРЕШНО БОЯДИСВА-
НЕ - латекс и блажно, 
ремонт на покриви - тел. 
0897/788-487. [20, 19]
МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, 
шпакловки, фаянс, тера-
кота, монтаж ламинат - 
0885/015-666. [12, 5]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ - 
0898/907-400.
АЛПИНИСТИ - тел. 
0899/321-190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ - 
0878/943-895

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА 
покриви и гаражи - тел. 
0889/65-82-08. [12, 7]
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 3]

ЕЛ. РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по домовете - тел. 
0899/145-802.
ЕЛЕКТРОТЕХНИК - тел. 
0879/377-566. [6, 2]

КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
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. [25, 18]

ПОЧИСТВАНЕ
ПРАНЕ НА килими и чер-
ги. Вземане от адрес. Тел. 
0896/061-411. [23, 4]

ФИРМА „ТЕСПОМ“ 
АД - ГР. ГАБРОВО 
ПРЕДЛАГА ПРЕЦИЗНО 
ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА 
ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ 
С ДЕБЕЛИНА ДО 14 
ММ. Заповядайте при 
нас! За повече инфор-
мация: тел. 0888/513-
088 или на имейл: 
tespom1@mail.bg. [12, 11]

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
ЕЛ. УРЕДИ се поправят на 
тел. 0894/22-05-09. [25, 
23]
РЕМОНТ НА хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 10]

КОСЕНЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО КОСЕ-
НЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
КОСЕНЕ, КАСТРЕНЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[20, 19]
КОСЕНЕ И почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 12]
КОСЕНЕ, КАСТРЕНЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 4]
КОСЕНЕ, ПОЧИСТВАНЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [24, 3]
КОСЕНЕ НА дворни места 
- 0899/66-04-57. [1, 1]
ГРИЖА ЗА Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [22, 1]

УСЛУГИ
КЪРТИ, ЧИСТИ, извозва - 
0889/177-737.
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
РЯЗАНЕ НА опасни дър-
вета - 0894/602-701. [20, 
19]
РЕМОНТ НА стругове 
и фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 4]
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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

ПРЕВОЗИ
УСЛУГИ СЪС самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТРАНСПОРТ СЪС самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 16]
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 2]

ПАРКЕТ ПРОДАВА

ЛАМИНИРАН ПАР-
КЕТ „АЛЕКС И КО“ 
ООД, www.alexfloor.
com.

ПРОДАВА КЛИМАТИЦИ
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИ-
МАТИК „Фуджицу Нок-
рия-18“ се продава на 
тел. 0879/000-654. [12, 
12]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
ОГНЕУПОРНИ ТУХЛИ, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 10]
СТАРИ ЦИГЛИ - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 6]
СУХИ ЧАМОВИ греди и 
букови талпи продава тел. 
0876/733-350. [22, 2]
ДВУЛИЦЕВ КАМЪК се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 2]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ПЕРАЛНЯ „САМСУНГ“, 
хладилник с фризер „За-
нуси“, бойлер „Елдом“ - 
80 л, се продават на тел. 
0897/56-90-27. [11, 7]

ПРОДАВА РАЗНИ
ПЛЪТНА МЕТАЛНА врата 
- 2.60/2.40, се продава на 
тел. 0888/854-160. [4, 3]
ГАЗОВА ОТОПЛИТЕЛНА 
печка - испанска, нова, се 
продава на тел. 0878/44-
16-12. [5, 1]

ПРОДАВА МАШИНИ
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-
на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120

МЛЯКО, СИРЕНЕ
ПРЯСНО И кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 16]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
МАЛКИ ПАТЕТА, гъски и 
други се продават. Справ-

ки на тел. 0884/006-098. 
[7, 3]

ПРОДАВА ТОР
БИОТОР ОТ калифорний-
ски червей за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [24, 15]

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.

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
СТАРО ЖЕЛЯЗО изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 2]

ЛЕКАРИ
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. 
Д-Р ТРИФОНОВ, ГАБРОВО, 
ул. „Емануил Манолов“ № 12-
А, 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-Р МАРИНА Санкева, спе-
циалист кожни и венерически болести, естетична 
дерматология, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, поне-
делник, вторник, сряда и петък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 066/800-140.

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
РЕНО ЕСПЕЙС, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 9]
МЕРЦЕДЕС А160 - бен-
зин, в движение, всичко 
платено, 1998 г., за 800 
лв. се продава на тел. 
0899/075-544. [4, 3]

МИКРОБУСИ, КАМИОНИ
КАРАВАНА „МОНЦА“, 
дължина 5 м, продава тел. 
0898/611-099. [7, 2]

ДЖИПОВЕ
ДЖИП „СУЗУКИ Гранд 
Витара“, 4х4,продава тел. 
0898/611-099. [7, 3]

СКРАП, СТАРИ КОЛИ
КОЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 13]
КОЛИ ЗА скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 2]

ЕРОТИКА
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ - 
тел. 0894/277-849. [11, 
4]
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ИМОТИ ПРОДАВА
КЪЩА НА 2 км от Габро-
во се продава на тел. 
0897/56-90-27. [11, 8]
ПАРЦЕЛ - 2 дка, в регула-
ция, в село Армените се 
продава на тел. 0888/515-
797. [6, 4]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
състоящ се от кухня, хол, 
спалня, балкон, дрешник, 
централно парно, добро 
състояние, се продава на 
тел. 0988/853-923. [4, 3]
АПАРТАМЕНТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 1]
АПАРТАМЕНТ НА ул. „Ва-
ровник“ - 75 кв. м, по 
договаряне се продава 
на тел. 0889/02-02-98, 
0887/141-422. [12, 1]
ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТА-
МЕНТ, 94 кв. м, срещу 

Консултативна поликлини-
ка, четвърти етаж, тухла, 
ТЕЦ, алуминиева дограма, 
паркет, 2 тераси, една ос-
тъклена, маза, асансьор, 
продава за 69 000 лева 
тел. 0889/227-805. [20, 15]

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.
ТЕНЕКИЕН ГАРАЖ - 5 
м, търси да закупи тел. 
0887/39-59-89. [12, 6]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
МАГАЗИН - 20 кв. м, 
близо до Автогарата, се 
дава под наем на тел. 
0878/135-657. [8, 7]
АПАРТАМЕНТ В кв. Лъката 
се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 7]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
в кв. Сирмани, основен 
ремонт, 260 лв. наем, се 
дава под наем на тел. 
0898/939-303. [5, 2]

КВАРТИРА СЕ дава под 
наем на тел. 0889/363-
365. [4, 3]
АПАРТАМЕНТ СЕ дава под 
наем на тел. 0895/363-
806. [4, 3]
АПАРТАМЕНТ СЕ дава под 
наем на тел. 0894/23-24-
25. [4, 2]

ТЪРСИ ПОД НАЕМ
ТЪРСЯ ОФИС около 50 
кв. м в централна градска 
част. Партерен или първи 
етаж. Може и апартамент. 
Лесно паркиране. Цена до 
250 лв. без ДДС. Тел. 
0894/643-533 [7, 5]

НОЩУВКИ
КЪЩА ЗА гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
НОЩУВКИ -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
САМОСТОЯТЕЛНИ НО-
ЩУВКИ в топ център - 
тел. 0889/931-264. [22, 
20]
НОЩУВКИ В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
12]

СЧЕТОВОДНА КЪЩА: счетоводно обслужване, го-
дишни данъчни декларации, годишно приключ-
ване, регистрация на фирми - 0898/480-821

ЗАПОЗНАНСТВА
ПЕНСИОНЕР МИНЬОР 
търси жена за съжител-
ство - тел. 0882/36-25-48. 
[5, 1]
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Възпитаниците на 
школата по изобразител-
но изкуство „Елиза Арт“ 
гостуват в Националния 
музей на образованието 
с изложба под наслов 
„Моето ателие“.  Името е 
избрано неслучайно, за-

щото петдесетте рисунки 
са създадени вкъщи, в 
условията на извънред-
ното положение заради 
пандемията COVID-19.

Изложбата беше от-
крита на 1 юни по повод   
Международния ден на 

детето и е първо събитие 
в музея, след като на 11 
май НМО отвори врати 
за посетители. Въпреки 
разхлабването на мер-
ките, награждаването на 
младите творци и симво-
личното завършване на 
учебната година в школа-
та се състоя на открито 
в двора на НМО.

Рисунките са подре-
дени в Арт коридора на 
музея и могат да бъдат 
видени до края на месец 
юли. 

Школата на Елиза 
Божидарова Ковачева 
– Цокова за четвърти 

пореден път представя 
годишната продукция на 
своите възпитаници в 
Националния музей на 
образованието.

Тази година изложба-
та включва рисунки на 
деца и младежи от 3 до 
20 години, които впечат-
ляват с многообразието 
на теми, усет за цвето-
вете, интересни компо-
зиционни решения, въ-
ображение и добра тех-
ника. Многообразието от 
теми и сюжети разкрива 
преживявания, чувства и 
интерес към заобикаля-
щия свят и актуалните 

събития, включително по-
явата на епидемията от 
коронавирус. 

Ръководителят на 
школата Елиза Божида-
рова Ковачева – Цокова 
и директорът на музея 
Любка Тинчева поздрави-
ха младите творци за ус-
пешното участие в пред-
ставителната годишна 
изложба на „Елиза Арт“.

На тържественото 
откриване присъстваха 
народният представител 
Кристина Сидорова, об-
щинският съветник Нико-
лай Григоров, родители и 
приятели на децата.

С риñунки, рîäени в извънреäнîтî 
пîлîжение, "Елизà Арт" ãîñтувà в НМО

Заслужено отличие за 
г-жа Бонева, която е с 
над 22 години педагогиче-
ски стаж в икономическа-
та гимназия. Икономист, 
специалист в областта на 
международния туризъм, 
застраховането и социал-
ното осигуряване, учител с 
призвание. Нейното усър-
дие и стремеж към успехи 
допринесе за достойното 
представяне на учениците 
в редица национални и 
международни състезания 
през учебната 2019/2020 
година:

1. ІІІ място на екипа 
Боряна Щерева, Никол Ди-

митрова и Лора Колева от 
11 „а“ клас на национален 
кръг на международно-
то състезание „Социални 
иновации“.

2. І място на Теодор 
Вълев, 12 „а“ клас, на на-
учна конференция в Техни-
чески университет - Габро-
во.

3. Отлично представя-
не на Теодор Вълев, 12 
„а“ клас, на национално 
състезание по финанси, 
Икономически университет 
- Варна.

4. Отлично предста-
вяне на Йоана-Мария 
Христова с тема „Как да 

преборим бедността в съ-
временното общество” и 
Никол Димитрова с есе 
„Дигиталният туризъм ще 
измести ли напълно реал-
ния?“, от 11 „а“ клас, на 
национални състезания в 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов“ - гр. Свищов.

5. Отново отличие за 
Никол Димитрова от 11 „а“ 
клас за участие в състеза-
ние на Великотърновски 
университет с есе „Моят 
роден град – дестинация 
за устойчив туризъм”. 

Г-жа Бонева е доказа-
ла своите педагогически 
качества в организирането 

и мотивацията на учени-
ците и тяхното ежегодно 
участие с открити уроци 
в Световната седмица на 
професионалните уме-
ния, Световната седмица 
на предприемачеството и 
инициативата „Мениджър 
за един ден“ на Джуниър 
Ачийвмънт България. А ето 
и отзива на преподавателя 
по икономически дисци-
плини в ПГИ „Рачо Стоя-
нов“ – Дряново: 

„Получената награ-
да „Неофит Рилски“ е за 
всички мои ученици и тех-
ните родители, колегите 
и директора на икономи-

ческата гимназия – г-жа 
Мария Събева. Наградата 
показва, че с добър екип 
всичко се постига. Стремя 
се към „Образование чрез 
правене“, затова мотиви-
рам учениците си за учас-
тие в състезания и иници-
ативи, където те могат да 
приложат наученото, да се 
сблъскат с реални пробле-
ми, да усетят вълнението, 
тръпката, да се почувстват 
горди от своите постиже-
ния. Моите благодарнос-
ти са за цялата училищна 
общност на Професионал-
на гимназия по икономика 
„Рачо Стоянов“ - Дряново“.

Стàрши учител Силвия Бîневà îт ПГ пî икîнîмикà „Рàчî 
Стîянîв" - Дрянîвî ñ Пîчетнî îтличие „Неîфит Рилñки" 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Втора седмица детски-
те ясли и градини отново 
посрещат своите малки 
възпитаници. Оказа се, че 
26 май е ден, очакван от 
деца и учители, за да бъ-
дат отново заедно в люби-
мата детска градина. Поне 
така е в „Мики Маус”.
 За да е весело, уют-
но и безопасно, целият 
екип се е погрижил за 
посрещането на децата 
през този ден в обнове-
на физическа среда, коя-
то да компенсира липсата 
на неподходящи играчки и 
материали в условията на 
противоепидемична обста-
новка и засилена четири-
кратна дезинфекция.  
 През май учителите   
нарисували целия двор 
със забавна азбука, игри, 
дама, туитър, „Не се сър-
ди, човече”, писти и улици. 
В двора на детската гра-
дина, в който от десетиле-
тия няма подобрения като 
съоръжения и настилки, 
се появили жаба, калин-
ка, миньони, весели чашки 
и картини, направени от 
автомобилни гуми, пъстро 
оцветени от екипа.
 „В ДГ „Мики Маус” 

бяха предприети всички 
необходими мерки за  ор-
ганизиране на дейности-
те, които да гарантират 
здравето, сигурността и 
спокойствието на деца, 
родители и  персонал. Не 
е необходимо децата да 
носят предпазни средства 
и да спазват физическа 
дистанция. 
 Целият екип на детска-
та градина идва 10 минути 
по-рано от установеното 
работно време. Преобува 
се и преоблича в специал-
но помещение, дезинфек-
цира се с дезинфектант и 
поставя лично предпазно 
средство. За всички са 
осигурени шлемове, които 
повечето учители предпо-
читат пред маската, за-
щото така имат по-добър 
визуален и емоционален 
контакт с децата. Непе-
дагогическият персонал 
ползва и шлем или маска 
в различни режимни мо-
менти”, разказва Моника 
Михайлова, директор ДГ 
„Мики Маус”.
 Подновяването на по-
сещението на детската 
градина може да стане 
само по желание на ро-
дителите и с изричното 
условие, че са запознати 

и декларират, че приемат 
новите правила за рабо-
та на детската градина. 
Не се изисква медицинска 
бележка. Всяко дете се 
посреща на входа от учи-
тел и медицинско лице, 
измерва се температурата 
на детето, проверява се 
за налична симптоматика.  
 Достъпът на родители 
и външни лица в сгра-

дата не е разрешен. Не 
са разрешени и носенето 
на бутилки вода, играчки 
и други пособия. Детето 
преминава през вана с 
дезинфекционен разтвор. 
Сменя самостоятелно или 
с помощ при по-малките 
обувките. Поставя външ-
ните обувки в плик и се 
съпровожда до групата, 
където веднага измива ръ-

цете си с топла вода и са-
пун. След това влиза при 
останалите деца в групата 
и започват весели игри.
 „Първата седмица след 
отварянето на детска-
та градина премина спо-
койно. Всички страни в 
процеса спазваха новите 
правила. Децата се чувст-
ваха спокойни, въпреки 
необичайната обстановка 
и новите правила. Бяха 
много емоционални и раз-
вълнувани от дългоочак-
ваната среща със своите 
приятели и учители. Педа-
гозите във всички групи 
в допълнителните форми 
за педагогическо взаимо-
действие акцентират върху 
изграждане на навици за 
здравословно поведение 
и усвояване на социални 
умения. Има много игри,  
художествена литература 
по темата, както и развле-
чения. Във всеки подхо-
дящ момент децата са на 
открито, във външния и въ-
трешни дворове. Въпреки 
новите условия празник 
за Деня на детето имаше 
във всички групи: маски-
рахме се, състезавахме 
се, танцувахме. Чудесно 
първоюнско забавление!”, 
коментира Михайлова.

В "Мики Мàуñ" äецàтà ñе зàáàвлявàт, рîäителите ñà ñпîкîйни

”

СКРЪБНА ВЕСТ
На 29 май 2020 г. почина

КОЛЬО СЪБЧЕВ ИВАНОВ
на 78 години

Прекъсна земният ти път, изпълнен с много 
доброта и човечност. В нас остана 

жив споменът за голямата обич, за всеотдайност-
та и грижите ти за нас.

ПОКЛОН!
Погребението ще се извърши на 4 юни 2020 г. от 
13.00 ч. на Габровските гробища.
От опечаленото семейство: съпруга Даринка, дъ-

щери: Даниела и Петя, близки и сродници


