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	 Със	 златен	 медал	 за	
качество	 QUDAL	 са	 от-
личени	 „Ideal	 Standard“	 и	
„Vidima“,	съобщиха	от	прес-
центъра	 на	 „Идеал	 Стан-
дарт	Видима“	АД	в	Севли-
ево.

	 Отличието	е	в	резултат	
от	 допитване	 до	 българ-
ските	 потребители,	 напра-
вено	 сред	 професионали-
сти	 от	 строителния	 бранш	
и	представители	на	секто-
ра	„Направи	си	сам”.	

	 На	въпроса:	„Посочете	
името	 на	 производителя	
на	 санитарни	 продукти,	
който	според	Вашия	личен	
опит	или	опита	на	Вашите	
близки	 предлага	 най-ви-
соко	ниво	на	 качество	на	
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Женина Денчева

	 Частни	 производители	
и	 търговци	 протестираха	
вчера	на	площад	„Възраж-
дане“	 пред	 сградата	 на	
Община	Габрово.	Те	насто-
яваха	да	бъде	възстановен	
съботният	 битак,	 който	 бе	
преустановен	 още	 през	
март	заради	пандемията.
	 Те	 казват,	 че	 вече	 4	
месеца	не	работят	и	нямат	
никакви	 доходи,	 защото	
те	 се	 формират	 само	 от	
продажби	на	пазара.	Въз-
мущават	се,	че	се	възста-
новиха	 дискотеки,	 заведе-
ния,	 барове,	 а	 те,	 които	
продават	 навън	 в	 студ	 и	
пек,	нямат	право	да	рабо-
тят.
	 Някои	 разказаха,	 че	
преди	 две	 съботи	 се	 поя-
вили	на	площадката,	къде-
то	 се	 организира	 битака,	
тъй	 като	 се	 срещнали	 с	
кмета	Таня	 Христова	 и	 тя	
обещала,	че	ще	се	прове-
де	битака.	Но	точно	разпъ-
нали	 сергиите	 и	 полицаи	

ги	 принудили	 да	 се	 из-
несат,	 защото	 забраната	
във	 връзка	 с	 противоепи-
демичните	мерки	 не	 е	 от-
менена.
	 Началникът	 на	 Об-

щинския	 инспекторат	 в	
Габрово	 Пламен	 Станчев	
се	 срещна	 с	 хората	 и	 им	
обясни,	 че	 Областният	
щаб	 е	 отменил	 забраната	
за	 провеждане	 на	 битака	

в	Габрово.
		 Със	 заповед	 на	 кмета	
на	 Габрово	 за	 провежда-
нето	му	в	града	е	опреде-
лена	всяка	събота	от	08:00	
до	 14:00	 часа	 по	 улица	

„Свищовска“,	 от	 пресеч-
ката	 с	 бул.	 „Могильов“	 до	
пресечката	 с	 ул.	 „Лясто-
вичка“.
	 Търговията	 на	 открито	
ще	 се	 извършва	 след	 за-

платена	 такса	 по	 член	 21	
от	Наредбата	за	определя-
нето	 и	 администрирането	
на	местните	 такси	 и	 цени	
на	 услуги	 на	 територията	
на	 община	 Габрово,	 като	

заплащането	 на	 таксата	
се	извършва	на	място,	на	
упълномощен	 представи-
тел	на	организатора.
	 Организацията	за	про-
веждане	на	базара	е	въз-
ложена	 на	 „Общински	 ин-
спекторат“.	
	 Разполагането	 на	 тър-
говските	 щандове	 върху	
определената	 търговска	
площ	се	извършва	по	ука-
зание.
	 Гражданите,	 извършва-
щи	 търговия	 на	 открито,	
са	длъжни	да	почистят	оп-
ределената	 им	 търговска	
площ	 преди	 напускане	 на	
базара,	 гласи	 още	 кмет-
ската	заповед.
	 Във	 връзка	 с	 провеж-
дането	 на	 базара,	 движе-
нието	на	моторни	превоз-
ни	 средства	 се	 преуста-
новява	 всяка	 събота	 във	
времето	 от	 07:00	 до	 15:00	
часа	 в	 района	 на	 улица	
„Свищовска“,	 от	 пресеч-
ката	 с	 бул.	 „Могильов“	 до	
пресечката	 с	 ул.	 „Лясто-
вичка“.
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българския	 пазар“,	 най-
често	 срещаният	 отговор	
е	 –	 „Ideal	 Standard“.	 На	
въпроса:	 „Посочете	 име-
то	 на	 производителя	 на	
смесители,	 който	 според	
Вашия	 личен	 опит	 или	
опита	 на	 Вашите	 близки	
предлага	 най-високо	 ниво	
на	 качество	 на	 българ-
ския	 пазар“,	 отговорът	 е	
–	„Vidima“.	
	 Златният	медал	QUDAL	
е	 голямо	 признание	 за	
„Идеал	 Стандарт	 –	 Види-
ма“.	Той	 е	 особено	 ценен,	
защото	на	практика	е	при-
съден	 от	 българските	 по-
требители,	 които	 са	 оце-
нили	високото	качество	на	
продуктите	 с	 марки	 „Ideal	
Standard“	 и	 „Vidima“.	 Сер-
тификатите	 могат	 да	 се	
видят	 на	 следните	 адре-
си:	 Сертификат	 за	 „Ideal	
Standard“	 като	 произво-
дител	 на	 санитарни	 про-
дукти	 -	 http://www.qudal.
com/BULGARIA-343GU96;	
Сертификат	за	производи-
тел	 на	 смесители	 „Vidima“	
–	 http://www.qudal.com/
BULGARIA-344VL16.
	 Отличието	 се	 присъж-
да	в	резултат	от	проведе-
ното	 независимо	 проучва-
не	QUDAL	–	QUality	meDAL	
в	България	през	май	2020	
г.	сред	1200	участници,	

продължава на стр. 2

светозар Гатев

	 ОФК	„Янтра“	 (Габрово)	
представи	 три	 нови	 по-
пълнения	 за	 предстоящия	
сезон	 във	 Втора	 профе-
сионална	футболна	лига.	И	
трите	момчета	са	млади	и	
обещаващи	таланти.	
	 ПФК	 „Берое“	 (Стара	
Загора)	преотстъпва	на	га-
бровския	 тим	 полузащит-
ника	Стоян	Иванов	и	вра-
таря	Иван	Гошев.	
	 19-годишният	 Стоян	
Иванов	 има	 зад	 гърба	 си	
7	мача	за	„Берое“	в	Първа	

професионална	 лига	 и	 12	
мача	за	„Спартак“	(Варна)	
във	Втора	лига.	От	7-годи-
шен	 е	 в	 школата	 на	 „Бе-
рое“	(Стара	Загора),	викан	
е	 и	 в	 юношеските	 нацио-
нални	гарнитури.	„Харесва	
ми	 това,	 което	 се	 прави	
в	 „Янтра“.	 Виждам,	 че	 в	
отбора	 има	 доста	 млади	
момчета,	 има	 и	 някои	 по-
опитни	 играчи.	 Надявам	
се	 да	 се	 получи	 една	 до-
бра	сплав	и	да	бъдем	до-
бър	отбор	във	Втора	лига.	
Моят	 стремеж	 е	 да	 про-
дължа	 да	 се	 изграждам,	

да	 трупам	 повече	 мачове	
и	 опит	 в	 професионалния	
футбол	и	да	помогна	както	
на	„Янтра“,	така	и	на	себе	
си“,	сподели	младокът.
	 192-сантиметровият	
Иван	 Гошев,	 който	 вче-
ра	 отпразнува	 своя	 20-ти	
рожден	 ден,	 е	 преминал	
през	 детско-юношеските	
школи	 на	 „Ботев“	 (Плов-
див),	„Литекс“	(Ловеч)

продължава на стр. 2

ОФК "Янтрà" преäñтàви три нîви 
пîпълнения - млàäи и îáещàвàщи

 На снимката от ляво надясно: Стоян Иванов, Иван Гошев, Илиян Попов

Някîãà в Гàáрîвî... ñъñ  
ñлàäкîäумния Ивàн Гàтев
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СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

рЕгионална БиБлиоТЕка „априлоВ - палаузоВ” - гаБроВо
ОБЯВЯВА

подБор по докуМЕнТи и съБЕсЕдВанЕ 
за длъжносТТа „БиБлиоТЕкар” В оТдЕл 

„коМплЕкТуВанЕ, БиБлиоТЕчна оБраБоТка и каТалогизация” 
 изисквания към кандидатите:
 Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или 
„Бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и ин-
формационни науки“; професионална квалификация, придобита във висше училище, 
обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-инфор-
мационния цикъл; средно образование с професионална квалификация „Библиотекар“.
 за контакти: 
 0877475808 Цветка Айвазова – по въпроси, свързани с документите за кандидат-
стване;
 0878649772 Светла Лазарова - по въпроси, свързани с естеството на работата.
 документите се приемат в „деловодство”, ет. 1 на регионална библиотека 
„априлов – палаузов” всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч. в 
срок от 15 до 30 юни 2020 година. 

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

ЗАПОВЕД № 1171/10.06.2020 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ (АНБЛОК) ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА: 

 3 бр. имоти от масив 306, в земл. Габрово,	с	НТП	
–	Ниви,	с	НТЦ	–	40,00	лв.;
 Дата и час на провеждане на търга:	 01.07.2020	 г.	
от	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
16.06.2020	г.	до	30.06.2020	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
08.07.2020	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
07.07.2020	г.
 Тръжната документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи.	
  За допълнителна информация: Община Габро-
во, телефон: 066/ 818 441.

раБоТа прЕдлага
МайсТор кофраж и ар-
матура търси да назначи 
тел. 0898/421-281. [26, 
19]
агроапТЕка Търси слу-
жител с необходимата 
квалификация. Справки на 
тел. 0877/60-14-33. [22, 
14]
МЕхана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Справки на тел. 0887/002-
030 и 0888/310-981. [12, 
11]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка. Стартова 
заплата 750 лв. Справки 
на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 11]
фирМа Търси майстор 
на закуски и баничар - 
справки на тел. 0893/648-
113. [12, 6]

фирМа  Търси 
офис-МЕниджър, 
дърВодЕлЕц, Мон-
Тажник - МЕБЕлисТ, 
МаШинЕн опЕра-
Тор. Справки на тел. 
0895/40-45-42. [11, 
2]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ 
търси да назначи про-
давач. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 8]
Бинго зала - Габрово 
търси барманка. При до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0896/604-999. 
[11, 6]
ТъргоВски прЕдсТаВи-
ТЕл, владеещ румънски 
език, английският е пре-
димство, се търси на тел. 
0888/314-563. [12, 6]
за рЕсТоранТа на Ком-
плекс Трендафила търсим 
готвач и пицар. За връзка: 
тел. 0883/277-770. [11, 
3]
пасТир сЕ търси на тел. 
0897/80-22-51. [11, 2]
„озЕлЕняВанЕ и под-
дръжка“ търси работник. 
Справки на тел. 0899/14-
02-54. [26, 3]

зидаро-кофражисТи и 
общи работници се търсят 
на тел. 0898/97-06-77. [5, 
3]
жЕна до 65 години за 
гледане на стари хора 
търси тел. 0899/971-564. 
[5, 2]

фирМа „ЕлТЕх-М“ ЕООД 
търси дърводелец, шлай-
фист и бояджия. Справки 
на тел. 0888/675-878. [5, 
1]
„подЕМ гаБроВо“ 
ЕООД търси оператор 
на ЦПУ. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]
„подЕМ гаБроВо“ 
ЕООД търси шлосер-мон-
тьор. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]

раБоТа Търси
Търся раБоТа като ох-
ранител - 0897/555-244. 
[5, 3]

грижа за дЕца,
Болни и ВъзрасТни
глЕда Болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561.
прЕдлага поМощ при 
отглеждане на дете - тел. 
0899/495-330. [5, 5]

уроци, курсоВЕ

карЕла сЕйлинг. 
курсоВЕТЕ за пра-
ВоспосоБносТ „Во-
дач на кораБ до 
40 БТ по МорЕ“ (ка-
пиТански курсо-
ВЕ)  под ръкоВод-
сТВоТо на родЕния 
В гаБроВо капиТан 
илия дянкоВ. Ин-
дивидуален график за 
всеки курсист. Можете 
да съчетаете учебната 
програма с годишна-
та си отпуска. За до-
пълнителна информа-
ция и записване - тел. 
0898/535-793

курсоВЕ по ветро-
ходство с родения 
в габрово капитан 
илия дяков - с три 
прекосявания на ат-
лантическия океан. 
Курсовете се водят по 
индивидуален график в 
акваторията на Несебър 
с 25-футова яхта. За 
допълнителна информа-
ция и записване - тел. 
0898/535-793.

Женина Денчева

	 Проблемите	на	улично-
то	осветление	в	общината	
неведнъж	 са	 били	 обект	
на	 дискусии,	 въпроси	 и	
недоволства	 в	 Общинския	
съвет.
	 Питанията	 са	 резонни,	
отговаря	 им	 се	 изчерпа-
телно,	 но	 това	 въобще	 не	
е	 подобрило	 уличното	 ос-
ветление	в	Габрово.	Очак-
ва	 се	 това	 да	 стане	 след	
реализиране	 на	 проект	 и	
сключване	 на	 договор	 за	
цялостна	 подмяна	 и	 под-
дръжка	на	уличното	освет-
ление.	
	 Поредната	 порция	 пи-
тания	 в	 местния	 парла-
мент	 са	 на	 Пепа	 Сомле-
ва,	 общински	 съветник	 от	
„Будно	Габрово“.	Какви	са	
причините	 за	 възлагане	
дейността	 по	 поддръжка,	
ремонт	 и	 профилактика	
на	 улично	 осветление	 на	
територията	 на	 община	
Габрово	 на	 фирма,	 защо	
не	се	положиха	усилия	да	
се	съхрани	групата	за	под-
дръжка	на	уличното	освет-
ление?	Какъв	е	осъществя-
ваният	контрол	по	догово-
ра?	Каква	е	причината	за	
включване	на	8%	надценка	
за	 транспортни	 разходи	

на	 фирмата	 изпълнител,	
при	положение,	че	тя	не	е	
доставчик	 на	 материали-
те?	 Кметът	Таня	 Христова	
подробно	обяснява	причи-
ните	за	проблемите.
	 „Групата	 за	 поддръж-
ка	на	уличното	осветление	
към	ОП	„Благоустрояване”	
бе	от	пет	човека,	включва-
ща	един	организатор	и	че-
тирима	електромонтьори.
	 Организаторът	 на	 гру-
пата	 почина,	 а	 единият	
от	 електромонтьорите	 на-
пусна	по	негово	желание.	
Така	 от	 3	 февруари	 2020	
г.	в	групата	за	поддръжка	
на	 уличното	 осветление	
останаха	трима	служителя	
без	ръководител.	На	един	
от	 тях	 бе	 предложено	 да	
стане	ръководител.	Той	се	
съгласи	да	поеме	отговор-
ностите	 на	 организатор	 с	
условие,	че	ще	работи	до	
края	 на	 месец	 април	 и	
след	 това	 приключва	 тру-
дово-правните	 си	 отноше-
ния.
	 Многократните	 опити	
да	се	попълнят	вакантните	
места	 от	 квалифицирани	
кадри	не	доведоха	до	по-
ложителен	резултат.	
	 Намаленият	 състав	 на	
групата	 с	 40%	 и	 постъп-
ващите	 сигнали,	 както	 и	

необходимостта	 от	 подо-
бряване	 на	 състоянието	
на	 уличното	 осветление	
доведоха	 до	 забавяния	
и	 невъзможност	 за	 сво-
евременно	 отстраняване	
на	авариите.	Още	по-мал-
ко	 за	 предприемане	 на	
действия	по	профилактика	
на	системата.	
	 Увеличените	 неотрабо-
тени	 сигнали	 в	 комбина-
ция	 и	 с	 невъзможността	
за	 изпълнение	 на	 редица	
дейности	 от	 критично	 на-
малената	 група	 принуди	
ръководството	 ОП	 „Бла-
гоустрояване“	 да	 направи	
предложение	 за	 поемане-
то	на	тази	дейност	от	вън-
шен	 изпълнител,	 тъй	 като	
с	всеки	ден	системата	на	
уличното	 осветление	 се	
амортизира,	а	неотработе-
ните	сигнали,	по	обясними	
причини,	 се	 натрупваха.	
Дейностите	 на	 групата	 от	
самото	начало	са	били	на-
сочени	 към	 поддръжка	 и	
дребно	 мащабни	 ремонти	
на	 съществуващата	 мре-
жа.
	 Сключвани	 са	 догово-
ри	 за	 външна	 услуга	 с	
трети	 лица.	 След	 проце-
дури	 е	 възлагана	 външна	
услуга	 както	 през	 2018-
2019	 г.,	 така	 и	 в	 годините	

назад,	 когато	 групата	 е	
била	в	пълен	състав.
	 Организацията	 и	 кон-
трола	 по	 изпълнение	 на	
дейностите,	 осъществява-
ни	от	групата,	и	тези	осъ-
ществявани	 като	 външна	
услуга	 са	 идентични.	 До-
колкото	 спецификата	 на	
работата	 по	 отстраняване	
на	 аварии	 по	 системата	
позволява	контрол,	то	той	
се	осъществява	при	същи-
те	условия	и	ред,	както	и	
при	 работата	 на	 групата	
за	поддръжка	към	Община	
Габрово,	 а	 след	 това	 и	
към	 ОП	 „Благоустроява-
не“.	 Всеки	 сигнал	 за	 ава-
рия	 или	 неизправност	 по	
системата,	 подаден	 в	 ОП	
„Благоустрояване”	 и	 Об-
щина	 Габрово,	 се	 подава	
на	фирмата	изпълнител	по	
електронен	път.
	 Обезпечаването	 на	
материалите,	 необходими	
за	 ремонта,	 се	 предоста-
вят	 от	 ОП	 „Благоустроя-
ване”	 поради	 наличието	
на	 сключен	 договор.	 Ма-
териалите	 се	 предоставят	
след	заявка	от	изпълните-
ля,	което	се	явява	и	един	
предварителен	 контрол,	
тъй	 като	 възложителят	 е	
наясно	 по	 какви	 сигнали	
работи	 изпълнителят,	 съ-

ответно	 какви	 материали	
са	 предоставени.	 За	 вло-
жените	материали	се	пре-
доставя	отчет	от	изпълни-
теля,	 също	 така	 предпри-
ятието	 и	 Община	 Габрово	
със	своите	експерти	могат	
да	правят	по	всяко	време	
проверка	на	влагането	на	
всеки	един	материал	и	ка-
чеството	на	извършваните	
работи.	Също	така	се	осъ-
ществява	обратен	 контакт	
с	част	от	 гражданите,	по-
дали	сигнали	за	проблеми	
по	 системата,	 за	 мнение	
относно	 отстраняването	
на	 авариите	 и	 неизправ-
ностите.
	 Доставно-складови	
разходи	от	8%	са	предви-
дени	 в	 случаи	 на	 невъз-
можност	 на	 доставка	 или	
строго	 специфични	 мате-
риали,	 неописани	 в	 тех-
ническата	 спецификация,	
с	 която	 работи	 ОП	 „Бла-
гоустрояване”,	 и	 сключе-
ния	 договор	 с	 предмет	
„Периодична	 доставка	 на	
строителни	 материали	 за	
нуждите	на	община	Габро-
во	 и	 второстепенни	 раз-
поредители	 с	 бюджет	 по	
обособени	позиции”	с	цел	
гарантиране	 на	 доставка	
на	необходимите	материа-
ли.

Зàщî уличнîтî îñветление пîнякîãà ñвети, äруã път тъмнее

	 В	 събота,	 20	 юни,	 Община	 Дряново	 организира	
извозване	на	събраните	до	момента	капачки	по	иници-
ативата	 „Капачки	 за	 бъдеще”.	 Общината	 моли	 всички	
граждани	на	града,	които	имат	налични	капачки	и	же-
лаят	да	ги	дарят,	да	го	направят	в	срок	до	утре	в	Ин-
формационния	център	на	Община	Дряново.	До	момента	
благодарение	на	кампанията	са	рециклирани	близо	260	
000	кг	пластмаса	и	са	дарени	кувьози	в	22	града.

В Дрянîвî ñъзäàвàт îрãàнизàция зà 
извîзвàне нà плàñтмàñîвите кàпàчки в ñъáîтà

продължава от стр. 1
проект	 на	 швейцарска	
организация	 (International	
Certification	 Association	
GmbH),	 която	 присъжда	
отличия	въз	основа	на	не-
зависимо	 пазарно	 проуч-
ване.	
	 Въпросите,	 зададени	
на	 анкетираните,	 са	 фор-
мулирани	 с	 отворен	 край.	
Това	означава,	че	потреби-
телите	 са	 имали	 възмож-
ността	 свободно	 и	 според	
техните	лични	впечатления	
и	 мнение	 да	 посочат	 коя	
компания/продукт	 според	
тях	 е	 символ	 на	 най-ви-
соко	 качество	 в	 категори-
ята	 „Санитарни	 продукти“	
и	 „Санитарна	 арматура”.	
Днес,	в	това	време	на	пре-
дизвикателства	 и	 труднос-
ти,	повече	от	всякога	хора-
та	се	нуждаят	от	ясни	пос-
лания	 от	 пазара	 и	 знаци,	

които	 внушават	 сигурност	
и	увереност.
	 Сертификатът	QUDAL	 –	
Quality	 meDAL	 насърчава	
точно	това,	което	е	изклю-

чително	 важно	 за	 потре-
бителите	 днес:	 качество,	
стойност,	честност,	репута-
ция	и	надеждност.	
	 QUDAL	 е	 абревиатура,	

образувана	 от	 първата	
сричка	 на	 английския	 ва-
риант	на	думата	„качество”	
и	 последната	 от	 думата	
„медал”	-	QUality	meDAL.

Съñ злàтен меäàл зà кàчеñтвî QUDAL ñà îтличени 
ñàнитàрните прîäукти "Ideal Standard" и "Vidima"

ОФК „Янтрà” преäñтàви три нîви 
пîпълнения - млàäи и îáещàвàщи

продължава от стр. 1
и	„Берое“	(Стара	Загора).	
	 Попадал	е	в	полезре-
нието	на	 селекционерите	
на	 юношеските	 нацио-
нални	 гарнитури.	 През	
декември	 направи	 своя	
дебют	 в	 Първа	 профе-
сионална	 лига,	 при	 гос-
туването	 на	 „Берое“	 на	
„Ботев“	 в	 Пловдив.	 „Ид-
вам,	 за	 да	 се	 опитам	 да	
помогна	 на	 „Янтра“	 да	
постигне	 целите	 си,	 а	 аз	
съответно	 да	 продължа	
да	се	развивам	като	вра-
тар	 и	 да	 трупам	 опит	 в	
мъжкия	футбол.	
	 Възможността	 да	 ра-
ботя	 с	 доказано	 име	 в	
българския	 футбол	 като	
Петко	 Петков	 е	 един	
страхотен	плюс	за	мен	и	
ще	ми	помогне	да	израс-
на.	 Проектът	 на	 „Янтра“	

ми	 допада.	 Виждам,	 че	
има	организация	в	клуба,	
налагат	 се	 млади	момче-
та	и	вярвам,	че	ни	пред-
стоят	 хубави	 неща	 заед-
но“,	каза	младият	страж.
	 Третото	ново	попълне-
ние	е	 десният	 бек	Илиян	
Попов.	Той	има	роднинска	
връзка	с	 Габрово	 –	него-
вата	 леля	 и	 чичо	живеят	
тук.	Илиян	е	на	22	години.	
Юноша	е	на	„Левски“	и	е	
печелил	 Купата	 на	 БФС	
с	 юношеските	 гарнитури	
на	„сините“.	Изиграл	е	и	9	
срещи	с	екипа	на	нацио-
налния	отбор	на	България	
до	17	години.	
	 Има	 2	 мача	 в	 Пър-
ва	 професионална	 лига	
за	 отбора	 на	 „Витоша“	
(Бистрица)	и	31	изиграни	
срещи	за	тима	на	„Струм-
ска	слава“	(Радомир)	във	

Втора	лига.
	 „Наясно	 съм	 с	 новия	
проект,	 който	 се	 създа-
ва	 тук,	 и	 с	 условията.	
Вярвам,	 че	 всичко	 ще	
бъде	добре,	а	аз	от	своя	
страна	 ще	 се	 раздавам	
максимално	 на	 терена.	
Искам	 да	 трупам	 опит	
с	 повече	 мачове	 в	 про-
фесионалния	 футбол,	 да	
помогна	на	„Янтра“	с	как-
вото	 мога,	 да	 помогна	 и	
на	 себе	 си	 –	 да	 продъл-
жа	да	се	развивам“,	каза	
Илиян.
	 Тримата	 ще	 дебюти-
рат	за	отбора	на	„Янтра“	
в	 събота,	 в	 първата	 кон-
тролна	среща	от	лятната	
подготовка.	 Габровският	
тим	 ще	 гостува	 на	 „Ли-
текс“.	Мачът	ще	се	играе	
на	официалния	стадион	в	
Ловеч	от	18	часа.



Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
и Архиерейско наместничество - Габрово   
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18 ч Св.	мчци	Леонтий,	Ипатий	и	Теодул
19 п *	Св.	ап.	Иуда	брат	Господен.	Преп.	Па-
исий	Велики.	Преп.	Паисий	Хилендарски.	Св.	мчк	
Зосима	Созополски
20 с *	Преп.	Наум	Охридски.	Св.	свщмчк	Мето-
дий,	епископ	Патарски.	Св.	Калист,	патр.	Констан-
тинополски	(Тип.	с.	335,	т.	1)
21 н U 2 Неделя след Петдесетница   на Всички 
български светии. Св. мчк Юлиан Тарсийски. Св. 
свщмчк Терентий, епископ Иконийски. Гл. 1, утр. 
ев. 2, ап. 2 Кор. 4:6-15 (с. 171), лит. ев. Мт 4:18-23 
(Тип. с. 480)
22 п Св.	свщмчк	Евсевий,	епископ	Самосатски.	
Св.	мчци	Зинон	и	Зина
23 в Св.	мчца	Агрипина	Римска.	Св.	преп.	Анто-
ний	и	Йоаникий
24 с *	Рождение	на	св.	Йоан	Кръстител.	Св.	
Никита,	еп.	Ремесиански	(Еньовден)	(Тип.	с.	342,	т.	
7)
25 ч Св.	 прпмчца	 Феврония.	 Преп.	 Дионисий	

Атонски.	Св.	прпмчк	Прокопий	Варненски

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
18 - 25 юни

ХРИСТИЯНИ

Двери на православието

	 Йоан	 (Димитров),	 извес-
тен	повече	като	о.	Иван	–	
създател	на	приютите	в	с.	
Нови	хан	и	след	това	в	с.	
Якимово,	 Ломско,	 издаде	
книга,	 в	 която	 разказва	
за	своето	благотворително	
дело.	 „Това	 е	 първата	 ми	
книга	в	подкрепа	на	Дома	
за	 сираци	 „Св.	 Николай	
Чудотворец“,	 разказваща	
моята	 история	 и	 потапя-
ща	 читателя	 в	 живота	 на	
Дома“,	казва	в	анонса	към	
изданието	авторът.
	 В	описването	на	исто-
риите	отецът	е	бил	подпо-

могнат	 от	 младия	 писател	
Тихомир	 Димитров,	 който	
е	дошъл	за	кратко	да	жи-
вее	в	приюта,	за	да	усети	
неговата	 атмосфера.	 Там	
той	 споделя	 ежедневието	
си	 с	 отец	 Иван	 и	 слуша	
неговите	 разкази	 за	 труд-
ностите	 и	 радостите	 при	
създаването	 на	 Дома	 за	
сираци	 и	 грижата	 за	 оби-
тателите	му.
	 Книгата	 ще	 се	 прода-
ва	 с	 благотворителна	 цел	
и	 се	 предлага	 в	 по-голе-
мите	 клонове	 на	 „Българ-
ски	пощи“	в	страната	като	
част	 от	 кампанията	 „Купи	
и	дари“.

    свещ. Кирил синев 
 На 8 юни, празника на Све-
тия Дух, архиепископът на Томи 
(Кюстенджа) Теодосий освети 
параклиса „Света Троица“ на 
манастира „Въкърещи нои“, об-
щина Лумина, окръг Кюстенджа. 
По време на богослужението 
владиката ръкоположи за све-
щеник световноизвестния нев-
рохирург протодякон д-р Сте-
фан Алекса Миндя. О. Стефан 
прекарва повече от тридесет 
години в Америка. Завършва 
университета „Станфорд“ в Ка-
лифорния, САЩ. На 36 години 
става най-младият началник на 
отделение в историята на из-
вестния университет, както и 
университетски преподавател. 
Животът на неврохирурга се 
променя коренно след запоз-
нанството му със стареца Юс-
тин (Първу), който го съветва 
да се завърне в родината и да 
поеме по пътя на духовното 
поприще. Затова той изоставя 
успешната си светска кариера 
отвъд океана и се завръща в 
Румъния заедно със съпругата 
си и шестте си деца.
 Преди хиротонията (след 
Великия вход) архиеп. Теодо-
сий се обърна към вярващите 
с думите: „Обични вярващи, 
ето дългоочаквания момент от 
средата на св. Литургия – све-
щеническото ръкоположение на 
отец протодякон Стефан Мин-
дя: най-бляскавия неврохирург, 
който днес е признат навсякъде, 
най-младия университетски пре-
подавател в Америка, човек с 
изключително положение. Той 
възлюби преди всичко вярата. 
О. Миндя каза за дяконското 
служение, че превъзхожда слу-

жението на медицината, която 
изучи и владее с толкова ве-
щина, а колко по-възвишено е 
свещеническото служение!“.
 Кандидатът за свещени-
ческо ръкоположение прочете 
тържествено и подписа специ-
ална декларация (Изповедание 
на вярата), в която обещава 
да спазва свещените канони 
на Православната църква, Ус-
тава на Румънската православ-
на църква и правилниците и 
да проявява пълно послушание 
към своя архиерей и неговите 
наследници по катедра.
 По традиция презвитерата, 
облечена в народна носия, по-
дари букет цветя на архиерея 
и целуна десницата на новоръ-
коположения. Дядо Теодосий 
разказа, че тя също е лекар 
неврохирург. „Те се молят тук 
заедно с шестте си деца. Ето 
едно семейство за пример, кое-
то дойде, за да ни даде толкова 
благодеяния. Бог да им дарува 
здраве“, пожела архиеписко-
път. Владиката се обърна и 
към новия свещеник с думите: 
„Следвайте примера на о. Юс-
тин (Първу), който ви доведе 
тук. Бог да ви дарува дейно и 
душеполезно свещенство. Сега 
ще съчетавате по-добре меди-
цинското с църковното дело, 
защото ще служите като духов-
ник и ще лекувате. Нека всички 
ваши операции бъдат успешни, 
защото и Бог ще бъде с вас. 
Амин!“.
 На въпрос от медиите, 
как ще съчетава медицинско-
то и духовното служение, о. 
д-р Миндя каза: „Медицината 
и свещенослужението вървят 
ръка за ръка. Ако погледнем от 

историческа перспектива: про-
кажените са били изпратени 
при свещениците (Лука 17:14). 
Нашата Църква е изпълнена със 
светци, които са изцерявали 
немощните. Всяка физическа 
болест има и духовна причина. 
Затова смятам, че в най-добрия 
случай всеки лекар може да 
бъде и свещеник. Това е иде-
алната ситуация, опитвайки се, 
на първо място, да изцеряваме 
душите на хората. Давам си 
сметка, че освен професионал-
ните усилия, които полага всеки 
лекар, е необходима и Божията 
благодат, иначе лечението не 
постига желания резултат. В 
медицинската си практика съм 
имал случаи, когато нещата са 
вървели много трудно, но съм 
имал и други моменти, когато 
най-тежки медицински интер-
венции са се провеждали съв-
сем естествено и красиво. За-
това се моля на благия Бог ви-
наги да ме придружава Неговата 
благодат, защото независимо от 
професионалната подготовка и 
равнище на образованост, без 
Бога нищо не е възможно. Бог 
е толкова снизходителен, че 
понякога допуска една операция 
да премине успешно, без лека-
рят изобщо да си дава сметка 
за Неговата помощ“.
 Миналата година о. Миндя 
получи от Хушкия еп. Игнатий 
отличието епископски кръст „за 
изключителна дейност, извър-
шена за изцерението на ближ-
ните“.

	 На	 10	 юни	 синодните	
митрополити	 се	 събраха	
на	 първото	 си	 заседание	
след	 края	 на	 извънредно-
то	 положение.	 Владиците	
решаваха	текущи	въпроси.	
Няма	официална	информа-
ция	за	дневния	ред	на	за-
седанията,	 които	 ще	 про-
дължиха	и	следващия	ден.	
Така	 на	 практика	 лятната	
сесия	на	Св.	Синод	ще	се	
сведе	до	две	заседания.
	 По	 традиция	 митро-
политите	 не	 оповестяват	
дневния	ред	на	своите	за-
седания,	 а	 през	 послед-
ните	години	става	все	по-
оскъдна	 и	 информацията	

за	взетите	от	тях	решения,	
които	 иначе	 засягат	 ця-
лата	 БПЦ.	 Според	 устава	
на	 БПБ,	 чл.	 63,	 ал.	 1,	 в	
поканата	 за	 заседанията	
председателстващият	 си-
нода	 (обикновено	 това	 е	
патриархът)	изпраща	пока-
на	 до	 синодните	 членове	
най-малко	 три	 дена	 пред-
варително	 с	 посочване	
на	 дневния	 ред	 на	 пред-
стоящите	 заседания.	 Си-
нодната	канцелария	обаче	
няма	 обичая	 да	 предос-
тавя	 официална	 информа-
ция	на	обществеността	за	
съдържанието	 на	 дневния	
ред.

бълГарсКа патриаршия
 Свещенослужител на 
Еладската православна 
църква, Проповед, про-
изнесена на Преждеосве-
щена литургия, сряда, 
11.03.2020 г. Превод: 
Анула Христова; източ-
ник pemptousia.com
	 Всичко,	 което	 се	 от-
нася	 до	 духовния	 живот;	
всичко,	 което	 преживява-
ме	 в	 Църквата,	 се	 върши	
по	 някой	 от	 следните	 два	
начина.
	 При	единия	сърцето	на	
човека	 никак	 не	 се	 анга-
жира	 със	 случващото	 се	
около	него.	Всичко	е	само	
формално,	 теоретично	 и	
логично.	 Сърцето	 остава	
безчувствено	и	съвсем	не	
го	интересуват	нещата,	за-
сягащи	духовния	му	живот.	
Тоест	човекът	съвсем	съз-
нателно	държи	сърцето	си	
на	дистанция	от	ставащото	
наоколо,	 като	по	 този	на-
чин	 си	 създава	 усещане-
то,	 че	 държи	 контрол	 над	
нещата.	 Тук	 има	 голяма	
клопка,	 защото	 всеки	 път,	
когато	 човек	 открие,	 че	
сърцето	му	е	извън	неща-
та,	 разбира,	 че	 и	 самият	
той	е	останал	извън	неща-
та,	че	не	участва	в	живота	
на	Църквата,	не	участва	в	
духовния	живот.
	 Другият	начин	е	човек	
да	 вижда,	 че	 сърцето	 му	
участва	 в	 нещата.	 Което	
означава,	 че	 всичко	 случ-
ващо	 се	 получава	 вътре-
шен	 отзвук	 в	 сърцето	 му.	
Тоест	 да	 вижда,	 че	 ста-
ващото	 външно	 -	 било	 в	

Църквата,	 в	 църковното	
богослужение,	 или	 било	
нещо,	 ставащо	 в	 борбата	
на	 някого,	 че	 то	 се	 про-
цежда	и	някъде	навътре	в	
него,	 в	 самото	 му	 сърце,	
че	се	докосва	до	сърцето	
му,	 засяга	 го	 персонално,	
на	 много	 лична	 основа.	
Тогава	 всичко	 вече	 става	
лично	усещане,	лично	слу-
жение.	 Всичко	 вече	 е	 ис-
тинско,	 всичко	 се	 отразя-
ва	лично	и	всичко	наоколо	
е	 отображение	 на	 това,	
което	човек	сам	преживя-
ва.
	 Да	 преминеш	 от	 фор-
малното	 към	 съществено-
то,	сиреч	да	преминеш	от	
логиката	 на	 нещата	 към	
личното	 им	 съпреживява-
не,	към	живот	на	сърцето,	
съвсем	не	е	просто	нещо.	
Човек	 трябва	 да	 се	 сми-
ри.	Само	смиреният	човек	
притежава	 сърдечен	 жи-
вот.	 Гордият	 човек	 всичко	
прави	логично,	за	да	може	
да	плава	в	своята	си	гор-
дост.	Но	ако	човек	се	сми-
ри,	 тогава	 всичко	 в	 него	
става	 истинско.	 Сърцето	
му	започва	да	има	прежи-
вявания,	започва	и	да	има	
усещания,	да	има	духовни	
сетива.	 Всичко	 в	 живота	
му	 започва	 да	 бъде	 ис-
тинско.	 Тогава	 за	 първи	
път	той	самият	открива,	че	
има	 личностен	 живот,	 ду-
ховен	живот,	личностен	ду-
ховен	живот.	И	дори	това,	
че	 Божията	 личност	 вече	
го	занимава	на	личностно	
ниво,	не	на	вътрешно	ути-
литарно	 ниво,	 а	 на	 лично	

ниво.
	 Всяко	 нещо	 резонира	
вътре	в	него.	И	там	човек	
вижда	степента	на	Божие-
то	 присъствие	 в	 своя	жи-
вот.	 Там	 вижда	 доколко	
той	 лично	 се	 е	 отворил	
за	 Духа	 Божий,	 доколко	
е	 отхвърлил	 от	 себе	 си	
своите	 страхове,	 съмне-
ния	 и	 човешка	 логика,	 за	
да	 успее	 да	 предостави	
място	 на	 Божието	 при-
съствие.	 Доколко	 той	 сам	
усеща	 своята	 греховност,	
доколко	 тази	 греховност	
се	 е	 вкоренила	 в	 него	 и	
е	 станала	 препятствие	 за	
връзката	 му	 с	 Бога	 и	 до-
колко	Божието	присъствие	
бива	 възпрепятствано	 от	
собствения	 ни	 личен	 жи-
вот.	 Тогава	 всичко	 придо-

бива	 лично	
измерение.	
Тогава	вече	
болката	 и	
покаянието	
стават	един	
много	 ис-
тински,	 ли-
чен	въпрос.
	 М о -
литвата	 е	
нещо	много	
ис тинско ,	
защото	 за-
сяга	 вика	
на	 една	
душа	 към	
Бога	–	един	
искрен	 вик,	
който	 про-
излиза	 от	
вътрешна -
та	 същност	
на	 чове -
ка,	 а	 не	 от	

логиката	 му.	 Всичко	 вече	
е	 истинско.	 Човек	 тога-
ва	 заживява	 собствена-
та	 си	 истина	 пред	 Бога.	
Но	 това	 се	 предшества	
от	 един	 продължителен	
етап,	 в	 който	 той	 трябва	
да	 постигне	 състоянието	
на	 смирение,	 за	 да	 може	
сам	 да	 чуе	 своето	 сърце,	
за	да	може	да	осъществи	
контакта	 със	 своето	 сър-
це.
	 Казвам	 всичко	 това,	
за	да	можем	да	разберем,	
че	 тези	 дни,	 в	 които	 ние	
преминаваме	през	външни	
трудности,	под	натиска	на	
външни	 обстоятелства,	 са	
времето,	 когато	 всеки	 от	
нас	може	да	види	доколко	
личността	 му	 е	 активна	

и	 действаща	 в	 личния	 му	
живот.	 Доколко	 личното	
му	 същество,	 самото	 му	
сърце	 е	 активно	 и	 дейст-
ващо,	 доколко	 лично	 го	
касае	връзката	му	с	Бога,	
доколко	 може	 вътре	 в	
себе	 си	 да	 се	 бори	 със	
своите	страхове	и	затруд-
нения;	 доколко	 мислите,	
които	 често	 настъпват	
враждебно	настроени	сре-
щу	му,	могат	 да	 бъдат	 от-
хвърляни	чрез	вяра,	любов	
и	доверие	в	Бога.	Доколко	
всички	 те	 са	 истински	 в	
живота	му.
	 Настана	 време	 да	 ви-
дим	 какъв	 е	 духовният	 ни	
християнски	 живот.	 Колко	
истинска	 е	 вярата	 ни	 в	
Бога?!	Доколко	страхът	ни	
се	стапя	от	вярата.	Докол-
ко	сме	искрени	пред	Бога.	
Доколко	 живеем	 с	 опит	
от	 присъствието	 на	 Бога	
в	 нас.	 Доколко	 всеки	 от	
нас	 чувства	 греховността	
си	като	пречка	и	страда	и	
плаче	заради	нея.	Доколко	
чувстваме	 Божието	 при-
съствие	като	сила.	Защото	
много	 често	 ни	 е	 трудно	
да	 поверим	 съществува-
нето	 си	 в	 Негови	 ръце.	
Всичко	 това	 показва	 кои	
сме	ние	всъщност.
	 Когато	 настават	 таки-
ва	изпитания,	когато	идват	
подобни	 неща,	 които	 по-
тискат	 човешкото	 същест-
вуване,	 се	 дава	 възмож-
ност	 на	 всеки	 от	 нас	 да	
види	 кой	 е	 наистина	 този	
в	 него,	 който	 стои	 пред	
Бога.	Кой	е	наистина	този,	
който	 стои	 пред	 собстве-

ната	му	съвест.	Кой	е	на-
истина	 този,	 който	 е	 в	
неговото	 същество.	 Дава	
ни	се	сега	възможност	да	
видим	 колко	 вяра	 има	 в	
молитвата	 ни.	 Колко	 тя	
е	 истинска.	 Колко	 реално	
е	 отворена	 тя	 към	 Бога.	
Доколко	се	опира	на	Него	
с	 доверие.	 Доколко	 чув-
ства	 отмора	 у	 Бога,	 ма-
кар	и	навън	да	има	борби	
и	 натиск.	 Всеки	 от	 нас	
да	 види	 какво	 наистина	
иска	 в	 себе	 си,	 истински	
и	искрено;	 каква	е	 собст-
вената	 му	 личност;	 какъв	
е	 личният	 му	 живот	 пред	
Бога.
	 Сега	 имаме	 чудесна-
та	 възможност	 за	 това.	
Защо?	 Защото	 многократ-
но	 четем	 в	 житията	 на	
светците	 за	 техните	 тру-
дове	 и	 борби,	 за	 труд-
ностите	 и	 достиженията	
им,	 за	 решенията,	 които	
са	 изнамирали,	 за	 да	 се	
справят	 с	 изпитвания	 от	
тях	натиск.	Но	всичко	това	
ние	 в	 повечето	 случаи	 го	
разбираме	 само	 емоцио-
нално	и	логично,	а	не	ре-
ално	 и	 екзистенциално.	 А	
ето	сега	и	в	нашия	живот	
настава	 времето,	 когато	
на	 вратата	 ни	 тропа	 ис-
тината	 на	 живота	 и	 ни	
казва:	хайде	да	видим	как-
во	 сме	 направили	 досега;	
какво	сме	постигнали;	кои	
сме	 всъщност;	 какви	 сме	
реално	 ние	 самите;	 какво	
е	реалното	ни	нравствено	
покритие	 на	 духовния	 ни	
живот.
	 Днес	 интензивно	 усе-

тих	 колко	 е	 важно	 да	 се	
възползваме	от	такива	мо-
менти.	Не	за	да	се	прово-
кира	страх,	а	за	да	видим,	
за	да	се	почувстваме	раз-
крити,	истински,	голи	пред	
лицето	на	Божията	истина.
	 Нещата,	 които	сега	ни	
притискат,	ще	минат	и	ще	
заминат.	 Други	 ще	 дой-
дат,	 ще	 отминат	 и	 те.	 Но	
ние	 трябва	 да	 извлечем	
някаква	 полза	 от	 всичко	
това.	Ние	трябва	да	бъдем	
част	 от	 Божията	 истина	
и	 това	 трябва	 да	 стане	
нашата	 реалност.	 Казано	
по-просто,	 ние	 трябва	 да	
се	 борим	 срещу	 всичко	
онова	вътре	в	нас,	което	е	
болно,	слабо,	кухо	и	лице-
мерно.	Трябва	 първо	 сре-
щу	това	да	се	води	борба.	
А	 това	 се	 преборва	 вътре	
в	дълбокия	мрак	на	собст-
вената	ни	килия.	Там	вътре	
то	може	да	бъде	преборе-
но,	там	вътре	може	да	ви-
дите	кой	сте	вие	всъщност.
	 Моля	 се	 от	 все	 сърце	
да	извлечем	голяма	полза	
от	тези	превратности,	кои-
то	нашата	страна	и	целият	
свят	изпитват	сега.	Да	сме	
по-смирени	пред	Бога,	по-
истински	пред	Него	и	пред	
съвестта	 си.	 А	 за	 всичко	
останало	 Бог	 ще	 се	 по-
грижи.	 Той	 Сам	 ни	 го	 е	
обещал.	 Затова	 намираме	
истински	покой,	 когато	 се	
изпълваме	 с	 доверие	 в	
Божествения	 план,	 в	 Бо-
жието	присъствие.
	 Пожелавам	от	все	сър-
це	тези	дни	да	бъдат	пол-
зотворни	за	всички	нас!

Нà врàтàтà трîпà иñтинàтà зà äухîвния ни живîт

Зàпîчнàхà зàñеäàния нà Св. Синîä

Излезе книãà зà äелîтî 
нà î. Ивàн îт Нîви хàн

Светîвнîизвеñтен неврîхирурã 
прие ñвещеничеñкî 
ръкîпîлîжение в Румъния
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 Това,	 което	 най-много	 ме	
ядосва,	 са	 проявяващите	 глу-
пост	по	своя	воля.	Това	са	хора	
–	много,	за	съжаление	–	които	
вярват,	че	тази	болест	е	нищо,	
„една	 настинка,	 обикновен	
грип.	 Всичко	 е	 лъжа“.	 Питам	
се:	 нима	 не	 виждат	 цифрите	
в	 другите	 страни,	 не	 виждат	
ли	погребенията	и	безкрайната	
скръб	 на	 хората?	 Всичко	 това	
са	лъжи?
	 Докато	 Доналд	 Тръмп	 раз-
бере,	 че	 вирусът	 не	 е	 предиз-
борна	 измама	 на	 демократите	
или	 изобретение	 на	 китайците,	
коронавирусът	 се	 разпростра-
ни	 в	 САЩ	 и	 никой	 не	 знае	
кога	 ще	 спре.	 Борис	 Джонсън	
направи	 почти	 същото.	Не	 взе	
мерки.	Имаше	илюзорното	чув-
ство	 за	 всесилност.	 Забрави,	
че	 и	 той	 е	 човек.	 Вирусът	 не	
различава,	нито	се	страхува	от	
властта.	 Накрая	 и	 той	 се	 раз-
боля,	 а	 страната	 е	 подложена	
на	тежко	изпитание.
	 За	 съжаление,	 вирусът	 на	
глупостта	 се	 разпространява	
с	 огромна	 скорост	 и	 заразява	
безброй	умове.	Когато	разгова-
ряш	 с	 повечето	 хора,	 усещаш	
голямо	безсилие.	Сблъскваш	се	
с	невероятен	механизъм	за	от-
блъскване.	 Говориш	 с	 конкрет-
ни	аргументи,	статистически	из-
следвания,	 но	 другият	 не	 иска	
да	 чуе.	 Всичко	 зачерква	 като	
несъществуващо.	 Напомнят	 ми	
на	 едно	 дружество	 в	 Англия	
(не	зная	дали	съществува	още),	
което	оспорва	сферичността	на	
Земята.	Образуваха	дружество,	
за	да	защитават	позицията	си,	
че	Земята	е	квадратна!
	 Споменах	 и	 предишните	
си	 изказвания	 по	 въпроса	 за	
конспирологията	 и	 „пророчест-
вата“.	 Положението	 е	 трагич-
но.	 Ако	 можеше	 да	 съберем	
всички	 конспирологични	 сце-
нарии,	 които	 се	 разпространя-
ват	 през	 този	 период,	 всички	
fake	news,	ще	напълним	хиляди	
страници.	 Бъдещите	 историци	
ще	имат	много	работа	и	много	
ще	 се	 смеят…	 Разумните	 хора	
предприеха	 мерки,	 разбирай-
ки	 какви	 сериозни	 последи-
ци	 ще	 имат	 те	 за	 семейства-
та,	 работата,	 икономиката.	 В	
този	 момент	 обаче	 приоритет	
е	здравето.	За	конспиролозите,	
религиозни	или	не,	за	„прогре-
сивните“,	които	се	тревожат	за	
ограничаването	 на	 човешките	
права	 и	 нарушаването	 на	 лич-
ното	пространство,	 тези	мерки	
са	недопустими.	Заедно	с	това	
върви	 и	 любимият	 бонбон	 за	
печата	на	антихриста,	за	чипа,	
който	ще	 ни	 сложат,	 за	 да	 ни	
следят,	и	т.	н.,	и	т.	н.
	 Скъпи	 мои	 теоретици	 на	
конспирацията	 и	 прогресисти,	
в	 момента,	 когато	 носим	 на-
всякъде	 мобилни	 телефони	 и	
не	правим	дори	крачка	без	тях,	
ние	 се	 притесняваме,	 че	 мер-
ките	 застрашават	 личната	 ни	
информация?	 Когато	 изпраща-
ме	 хиляди	 съобщения	 и	 лични	
снимки	 и	 постоянно	 сме	 във	
facebook	 и	 в	 мрежата,	 което	
значи,	 че	 във	 всеки	 един	 мо-
мент	 доброволно	 стоим	 пред	
очите	на	някой	Big	Brother,	ние	
се	притесняваме	за	личните	си	
данни?!
	 Какво	мога	да	кажа?	Всич-
ки	 тези	 конспирологични	 сце-
нарии	ще	побъркат	хората,	ако	
не	 са	 го	 и	 направили	 вече.	
Една	 истинска	 новина	 рядко	 е	
споделяна	от	повече	от	хиляда	
души.	 Разпространителите	 на	
лъжливи	 слухове	 обаче	 надми-
нават	и	сто	хиляди.
	 Нека,	в	крайна	сметка,	при-
емем,	че	коронавирусът	е	съз-
даден	от	мултинационални	ком-
пании.	И	какво	правим	тогава?	
Справяме	 се	 с	 възникналия	
проблем	или	му	обръщаме	гръб	
и	живеем,	сякаш	нищо	не	се	е	
случило?	 До	 момента,	 когато	
ние	 се	 окажем	 на	 апаратно	
дишане…
	 Днес	 се	 правят	 огромни	
усилия	 да	 се	 намери	 ваксина	
или	 поне	 някакво	 лекарство.	
Учени	 от	 целия	 свят	 работят	
изключително	 активно.	 Израз-
ходват	се	огромни	суми.	Съгла-

сен	съм,	че	има	икономически	
интереси.	Ако	обаче	 се	открие	
ваксина	 и	 тя	 е	 наистина	 без-
опасна,	 нима	 ще	 откажем	 да	
си	 я	 сложим?	 Помислили	 ли	
сме,	 че	 ако	 днес	 повечето	 от	
нас	 сме	 живи,	 го	 дължим	 на	
ваксините?	 Болести,	 които	 са	
покосявали	 населението,	 днес	
са	 изчезнали.	 Онези	 ваксини	
са	били	добри,	а	тази	няма	да	
бъде?
	 За	съжаление,	същите	неща	
се	 пишеха	 преди	 десет-петна-
десет	 години	 за	 вирусите	 на	
птичия	 и	 свинския	 грип:	 „Ви-
русът	 излезе	 от	 биологичните	
лаборатории	на	американската	
армия“.	 „Кисинджър	 през	 1976	
година	заяви,	че	световното	на-
селение	трябва	да	се	намали	с	
една	пета	от	днешното“.	„Птичи-
ят	грип	беше	пуснат	с	тази	цел,	
но	не	им	се	получи.“	И	разбира	
се,	 съветът:	 „Не	 ходете	 да	 си	
купувате	 ваксина,	 защото	 така	
ще	 се	 обогатят	 главните	 ак-
ционери	на	мултинационалните	
компании.	Това	искат	шефовете	
на	новия	световен	ред“	и	т.	н.,	
и	т.	н.
	 Това	 беше	 тогава.	 Днес	 се	
пишат	и	други	неща.	Ваксината	
вече	е	с	чип.	Това	щяло	да	бъде	
„печатът“.	Чуйте	и	още.	„Свеще-
никът,	който	има	чип	на	ръката	
си	 и	 благославя	 честнѝте	 Да-
рове	или	други	 тайнства,	 няма	
да	 предава	 благодатта	 и	 тайн-
ствата	 ще	 бъдат	 недействени!“	
(Добре,	че	не	са	се	сетили	за	
клапите	 и	 пейсмейкърите	 на	
сърцето,	защото	и	там	може	да	
се	 крие	 антихристът!)	 Можете	
ли	 да	 понесете	 още?	 „Корона-
вирусът	ще	доведе	панрелигия-
та.“
	 В	 един	 от	 мейлите	 ми	 пи-
саха:	 „Приехте	 всички	 тези	
мерки	 за	 един	 вирус,	 който	 в	
голямата	 си	 част	 е	 телевизио-
нен?	Ако	 наложат	 задължител-
но	 ваксиниране?	 Не	 ви	 ли	 се	
струва	всичко	това	като	проба	
за	 предсказаното	 в	 Открове-
нието?“	А	 една	 друга	 благочес-
тива	госпожа	пък	имаше	благо-
честив	 помисъл	 с	 богословско	
вдъхновение:	„Коронавирусът	е	
Христос!	 Корона+ios	 =	 царят	
Христос,	Божият	Син“	(на	гръц-
ки	 ιός	 –	 вирус,	 и	 със	 същото	
произношение	Υιός	–	син).	Как-
во	да	каже	човек…
	 За	 съжаление,	 братя,	 ако	
сме	искрени,	трябва	да	призна-
ем:	 коронавирусът	 извади	 на	
повърхността	много	болести.	И	
в	обществото	 –	 по	целия	 свят,	
но	и	в	Църквата.	Моят	блажен	
предшественик	 Яков	 казваше:	
„Човешката	страна	на	Църквата	
страда“.	 Носим	 много	 болести.	
Ще	ми	кажете,	че	затова	сме	в	
Църквата,	за	да	се	излекуваме.	
Ако	обаче	сме	лоши	болни	и	се	
съпротивляваме	 на	 лечението?	
Да,	 наистина	 Църквата	 е	 ле-
чебница,	 има	 своите	 лечебни	
средства	и	лекува	падналия	чо-
век,	освещава	го	и	т.	н.	Ако	ние	
обаче	 хвърляме	 лекарствата,	
както	 постъпват	 много	 болни?	
Ако	 не	 слушаме	 лекаря	 и	 му	
създаваме	 трудности?	 Химно-
писецът	казва:	„Кой	човек,	ако	
иска	да	се	излекува,	ядосва	ле-
каря,	като	мене?“.	И	още	нещо.	
В	 нашите	 болници	 днес	 има	
вътрешноболнични	 инфекции,	
които	са	се	превърнали	в	кош-
мар	за	лекарите.	Правиш	труд-
на	 операция	 и	 всичко	 върви	
добре,	 но	 се	 появява	 някаква	
вътрешноболнична	 бактерия	 и	
преобръща	всичко.	За	съжале-
ние,	това	се	случва	на	практи-
ка	и	в	Църквата.	Тук	също	сме	
застрашени	 от	 вътрешноцър-
ковните	инфекции…
	 И	 стигам	 до	 най-важния	
и	 критичен	 въпрос.	 Основният	
аргумент	 на	 фантазьорите	 „из-
поведници“	е,	че	когато	влезеш	
в	храма,	не	се	разболяваш.	Ся-
каш	казваме,	че	храмът	е	сте-
рилна	антибактериална	камера,	
която	 не	 позволява	 на	 микро-
бите	да	влязат	вътре.	Друг	пък	
написа	 следното:	 „Когато	 це-
луваме	 ръката	 на	 свещеника,	
участваме	 в	 нетварните	 енер-
гии	 на	 Бога.	 Ако	 вярваме,	 че	
свещеникът	 може	 да	 пренася	
болести,	ние	отричаме	благода-
тта	на	свещенството,	а	значи	и	
Божията	благодат“.
	 Лично	аз	признавам,	че	ко-
гато	съм	болен	от	заразна	бо-
лест,	 не	поздравявам	никого	с	

ръкостискане,	нито	позволявам	
да	 ми	 целуват	 ръка,	 нито	 си	
позволявам	да	раздавам	нафо-
ра.	Винаги	съм	постъпвал	така,	
не	само	сега.	Това	е	въпрос	на	
отговорност.	Много	хора	обаче,	
които	са	заразни,	не	се	стара-
ят	 да	 пазят	 другите,	 да	 не	 ги	
поздравяват	 с	 ръкостискане.	
Много	често	сме	се	заразявали	
заради	невниманието	на	други-
те.
	 „Нима	 е	 възможно	 Господ	
да	 позволи	 да	 се	 заразим?“,	
пита	 друг.	 Господ	 ни	 е	 дал	
разум,	 а	 днес	 и	 инструмента	
на	науката,	за	да	можем	да	се	
предпазваме.	 Преди	 няколко	
години	 посетих	 един	 женски	
манастир.	Там	живееха	 повече	
от	 тридесет	 монахини.	 Една	
монахиня	 се	 разболя	 от	 грип.	
Останалите	 мислеха	 по	 след-
ния	начин:	„Бог	ще	ни	пази“,	и	
не	взеха	никакви	мерки.	Когато	
отидох,	 всички	 бяха	 на	 легло,	
с	 висока	 температура,	 с	 из-
ключение	 на	 две.	 Когато	 вече	
стигнаха	 до	 безизходица,	 едва	
тогава	 се	 обърнаха	 към	 лекар	
и	той	препоръча	някакви	пред-
пазни	 мерки.	 Двете	 монахини	
започнали	 да	 си	 мият	 ръцете,	
да	носят	маски	и	успяха	да	се	
грижат	 за	 манастира,	 докато	
другите	се	оправят.	Кажете	ми,	
проява	 на	 маловерие	 ли	 е,	
че	са	взели	предпазни	мерки?	
Това,	че	са	сложили	маска,	ан-
тимонашеско	ли	е	и	чуждо	ли	е	
на…	православното	предание?
	 Нека	 не	 забравяме,	 че	 ко-
ронавирусът	 се	 появи	 в	 Пело-
понес	с	поклонници	от	Светите	
земи.	 Хората	 са	 отишли	 на	
поклонение!	А	двамата	монаси,	
които	 занесоха	мощите	на	Св.	
Георги	 във	 Великобритания	 и	
се	върнаха	болни?	И	другите	с	
тях	 се	 заразиха.	 Защо	 Господ	
не	ги	предпази?	Не	знам,	нито	
мога	 да	 тълкувам	 волята	 Му.	
(Някой	 обаче	 ми	 обясни,	 че	
въпросният	 манастир	 симпати-
зирал	 на	 папистите	 и	 затова	
Бог	ги	бил	наказал.	Какво	бого-
словско	обяснение!)
	 Още	един	аргумент,	за	кой-
то	 писаха	 мнозина,	 е,	 че	 в	
славянските	 страни,	 които	 не	
затвориха	 църквите	 си,	 не	 са	
се	появили	нови	огнища.	Аз	об-
щувам	много	с	Русия	и	Украйна	
и	 знам	 много	 добре	 какво	 се	
случва	там.	Тези	наши	събратя	
обаче	 не	 бяха	 изобщо	 инфор-
мирани	 и	 не	 знаеха	 за	 траге-
дията,	която	се	разиграва	там.	
Тези	 дни	 получих	 много	 стра-
ници,	описващи	случващото	се.	
Ще	изброя	някои	неща.
	 Ако	 в	 Гърция	 конспироло-
гията	и	антихристологията	имат	
добра	 почва	 –	 и	 са	 винаги	
свързани	с	един	фанатизъм,	то	
нещата	 в	 двете	 големи	 страни	
-	 Русия	 и	 Украйна,	 са	 много	
по-зле.	 И	 казвам	 това	 от	 ли-
чен	 опит.	 Това	 състояние	 ста-
на	причина	с	коронавируса	да	
се	 заразят	 цели	 манастирски	
общности	и	църковни	училища,	
като	се	превърнат	в	огнища	на	
зараза	 и	 за	 поклонниците.	 За	
повечето	 от	 тези	 манастири	
у	 нас	 имаше	 съвсем	 малко	
информация,	 защото	отгоре	 бе	
наложена	 „политика	 на	 мълча-
ние“.	 Сянката	 на	 някога	 слав-
ното	 КГБ	 изглежда	 е	 покрила	
всичко.
	 Първите	 съобщения,	 които	
стигнаха	до	нас,	бяха	за	смър-
тта	 на	 двама	 епископи	 и	 един	
свещеник	 -	 о.	 Александър,	 с	
когото	 се	 запознах	 на	 един	
семинар	в	Москва.	Става	дума	
за	 един	 изключителен	 клирик,	
едва	 49-годишен,	 който	 остави	
три	деца	сирачета.
	 После	 разбрахме	 за	 тра-
гедията,	 която	 преживява	
прочутата	 руска	 лавра	 на	 св.	
Сергий,	 където	живеят	 стотици	
монаси	и	студенти	в	Богослов-
ската	 академия.	 Деканът	 на	
академията	 епископ	 Питирим	
и	 игуменът	 на	 манастира	 еп.	
Парамон	се	заразиха.	Първият	
даде	 гласност	 на	 ситуацията.	
Докато	 монасите	 искали	 ма-
настирските	 порти	 да	 бъдат	
затворени	 преди	 Страстната	
седмица,	 „вярващите“	 настоя-
вали	 да	 влязат	 вътре	 и	 да	 се	
черкуват.	 Монасите	 били	 при-
нудени	да	отстъпят	и	лошото	се	
случи.	Епископ	Питирим,	между	
другото,	 пише:	 „Велики	 поне-
делник,	 сутринта.	 Вратите	 на	

Троицко-Сергиевата	 лавра	 са	
затворени.	 Пред	 тях	 стои	 раз-
горещена	 тълпа,	 настояваща	
лаврата	да	бъде	отворена.	Про-
тестиращите	 се	 държат	 мно-
го	 агресивно,	 кълнат.	 Владика	
Парамон	 отваря	 лаврата	 за	
цялата	Страстна	седмица	и	на	
Пасха.	Морът	започна	на	Вели-
ки	 петък.	 Най-добрите	 ни	 све-
щеници	се	разболяха,	някои	са	
в	тежко	състояние.	Разболя	се	
владика	Парамон,	 разболях	 се	
аз,	старците	от	лаврата	и	един	
наш	клирик,	от	академията.	На	
Велики	петък,	както	е	по	прави-
лата,	 всички	 бяхме	 приковани	
на	кръста.	А	отдолу,	по	правило,	
имаше	 тълпа,	 настояваща	 за	
чудо.	Чудото	не	стана.	Упрекват	
ни,	 че	 сме	 изоставили	 хората.	
Това	не	е	истина.	Ние	можехме	
да	 отговорим	 само	 по	 един	
начин:	като	сами	се	разболеем,	
за	 да	 могат	 хората,	 виждайки	
нашите	 мъчения,	 да	 пожалят	
тези,	 които	са	още	здрави,	 да	
пожалят	 своите	 епископи,	 све-
щеници,	 певци.	 Намирайки	 се	
в	 реанимацията,	 умирайки	 от	
болка	 и	 задушаване	 (аз	 днес	
видях	 тези	 тежко	 болни,	 сте-
нещи	 от	 болка	 и	 задушаващи	
се),	 ние	 безмълвно	 молим	 на-
шите	 енориаши:	 пожалете	 ни,	
пожалете	 тези,	 които	 са	 още	
живи,	още	са	здрави.	Пожалете	
лекарите	–	те	буквално	умират	
на	работата	си,	без	да	се	ща-
дят.	 Тях	 пожалете!	 Кой	 ще	 ви	
ръководи	 духовно,	 кой	 ще	 ви	
причастява,	 лекува,	 услажда	 с	
дивното	 църковно	 пеене,	 ако	
част	 от	 нас	 умрат,	 а	 част	 ос-
танат	 инвалиди	 с	 повредени	
от	 фиброза	 бели	 дробове?	 Аз	
прекарах	лека	форма	на	болес-
тта	и	въпреки	това	днес	компю-
търната	томография	показа,	че	
имам	частична	фиброза	на	бе-
лите	дробове.	А	какво	ще	стане	
с	 тежко	 болните?	 Ние,	 све-
щенослужителите	 и	 църковни-
те	 служители,	 се	 разболяваме	
най-често	от	всички	–	пожалете	
ни!	 Нали	 и	 Господ	 се	 обръща	
към	всички:	Милост	искам,	а	не	
жертва“.
	 И	още	от	неговите	думи:
	 „Колкото	 и	 да	 е	 странно,	
общата	 беда	 не	 обедини,	 но	
раздели	 вярващите	 на	 таки-
ва,	 които	 смирено	 останаха	
по	 домовете	 си,	 лишавайки	 се	
от	пасхалните	служби,	но	не	и	
от	 самата	Пасха,	 и	 на	 такива,	
които	настояваха	да	отидат	на	
черква.	 Първите	 са	 като	 бла-
горазумния	Никодим	и	послуш-
ните	 верни	 жени,	 които	 носят	
миро.	 Вторите	 са	 като	 ревни-
теля	Петър,	който	се	закле,	че	
никога	няма	да	предаде	Госпо-
да,	защити	Го	с	меч	и	внезап-
но,	неочаквано	за	всички,	дори	
и	за	самия	себе	си,	Го	предаде,	
уплашен	от	тези,	които	Го	раз-
познаха.
	 Кои	 обаче	 виждаме	 на	
Кръста?	 Майката	 на	 Господа,	
обичания	 Негов	 ученик	 Йоан,	
мироносиците	 жени,	 Йосиф	 и	
Никодим.	 Къде	 са	 останалите,	
които	се	бяха	заклели	във	вяр-
ност?	Всички	избягаха.	Каква	е	
тяхната	грешка?	Самоуверенос-
тта	 им	 ги	 провали:	 дори	 всич-
ки	 да	 се	 отрекат	 от	 Тебе,	 аз	
никога	 няма!	 И	 къде	 се	 скри-
ват,	 уплашени?	 В	 горницата	
на	 Сион,	 която	 стана	 първият	
християнски	храм.	И	пропусна-
ха	Разпятието	и	Възкресението.	
Там,	на	Кръста	и	в	Гроба,	бяха	
Неговите	пречисти	Тяло	и	Кръв.
	 И	 накрая	 тази	 чиста,	 без-
користна	 любов	 се	 оказа	 по-
висока	 от	 ревността,	 смелост-
та	 и	 всички	 обети	 на	 вярата.	
Какво	 обаче	 спаси	 учениците,	
как	 накрая	Петър	 се	оправда?	
Признаването	 на	 грешките	 и	
покаянието	–	това	са	единстве-
ните	 черти,	 които	 различават	
Велики	 петък	 от	 Велика	 сряда	
–	 Петър	 от	 Юда.	 Колко	 труд-
но	 е	 за	 днешните	 „Петровци“	
да	 признаят,	 че	 са	 направили	
грешка,	 че	 не	 са	 имали	 без-
користна	 любов	 към	 Бога	 и	
състрадание	 към	 ближните	 си!	
В	 крайна	 сметка	 ние	 можем	
да	 превърнем	 дори	 търсенето	
на	благословение	в	егоистична	
алчност…“.
	 Днес	 виждаме,	 че	 обще-
ството	 концентрира	 внимание-
то	 си	 върху	 факта,	 че	 се	 раз-
боляха	 много	 клирици.	 Някои	
предлагат	 дори	 да	 се	 публи-

куват	 списъци	 с	 имената	 на	
болните	 свещеници,	 „за	 да	 се	
види	истината“.	Каква,	мислите,	
е	причината	за	това	необичай-
но	внимание?	Нима	не	е	вярно,	
че	 хора	 от	 всички	 професии	
боледуват	 и	 никой	 не	 може	
да	 каже	 с	 точност	 къде	 се	 е	
заразил?	 На	 практика	 свеще-
ниците	 принадлежат	 към	 висо-
корискова	 група,	 особено	 тези	
в	 манастирите.	 По	 време	 на	
църковните	служби	в	храмовете	
е	много	 трудно,	 за	съжаление,	
да	 спазваме	 с	 точност	 всички	
мерки,	 които	 предотвратяват	
заразяване.	 Ние	 веднага	 взе-
хме	строги	мерки,	опитахме	се	
да	 спазваме	 и	 разстоянието	
между	 хората,	 дезинфекцирах-
ме	 ръцете	 си	 и	 давахме	 мас-
ки	 на	 всички.	 Но,	 например,	
разстоянието	 намалява,	 когато	
свещеникът	 прекадява	 храма	
и	 хората	 се	 събират	 по-близо	
един	 до	 друг,	 за	 да	 мине	 све-
щеникът.	 Молихме	 ги	 да	 носят	
маски,	но	повечето	не	ни	пос-
лушаха.	 Свещениците	 изповяд-
ват	непрекъснато,	а	много	бяха	
хората,	 които	 не	 проявяваха	
разсъдителност	да	останат	вкъ-
щи,	 когато	 се	 чувстват	 леко	
болни.	И,	разбира	се,	особено	
опасно	е,	когато	някой	заразен	
се	окаже	в	църковния	хор	–	то-
гава	 е	 вероятно	 да	 се	 зарази	
почти	целият	хор.
 - Преди коронавируса 
свещениците в храмовете съ-
ветваха хората със следните 
думи: ако сте християни, ще 
се черкувате по-често, ще се 
изповядвате по-често, ще се 
причастявате, за да обитава 
Бог в душата ви“, и също „една 
обща молитва, изречена от 
всички - „Господи, помилуй“, 
струва колкото сто отделни, 
лични молитви“. По времето 
на коронавируса свещеници-
те казват: „Ако сте християни, 
не идвайте в храма, защото 
на първо място трябва да по-
мислите за вашите ближни, 
можете да се молите и вкъщи 
и да наблюдавате службите, 
които се излъчват; в този мо-
мент честото Причастие може 
и да е грешка, не е лошо да 
ни липсва за известно време, 
най-важното е държим Бога в 
сърцата си“. А когато епидеми-
ята, ако е рекъл Бог, свърши 
и храмовете отворят отново 
врати за вярващите, тогава 
какво ще чуем от нашите пас-
тири?
	 -	Най-голямата	 християнска	
добродетел	 е	 разсъдителност-
та.	Именно	тя	липсва	често	на	
всички,	 които	 се	 опитват	 да	
прилагат	буквално	каноните	на	
Църквата	 и	 онова,	 което	 се	 е	
утвърдило	 от	 векове	 в	 Църк-
вата	 без	 никакво	 желание	 за	
адаптиране,	 особено	 при	 из-
вънредни	 ситуации	 като	 днеш-
ната,	които	ни	извеждат	извън	
обичайното	русло.	Именно	това	
преживяваме	 в	 този	 момент,	
когато	 се	 налагат	 временни	
ограничения,	 за	 да	 се	 спасят	
човешкия	живот	 и	 здраве,	 без	
изобщо	да	става	дума	за	ново	
гонение	срещу	Църквата,	както	
обявяват	много	епископи	и	све-
щеници,	 които	 не	 притежават	
добродетелта	 на	 разсъдител-
ността.	 Вярващите	 християни	
се	 довериха,	 разбира	 се,	 но	
подложиха	 на	 съмнение	 свои-
те	 свещеници	 и	 духовни	 отци,	
като	резултатът	беше,	че	се	ув-
лякоха	от	крайни	позиции	като	
тази	на	иг.	Сергий	Романов	от	
Екатеринбург,	 който	 подбури	
хората	 да	 се	 надигнат	 срещу	
плановете	 на	 евреите,	 които	

замислили	 коварен	 заговор	
срещу	Църквата…“.
	 Този	 текст	 е	 толкова	 раз-
търсващ,	 че	 няма	 какво	 да	
добавя	 или	 коментирам.	 Нека	
това	свидетелство	от	Русия	ни	
помогне	 да	 осъзнаем,	 че	 глу-
постта,	 фанатизмът,	 егоизмът,	
демоничната	 самоувереност	
вредят	 сериозно	 на	 здравето!	
Но	нека	продължим	по-нататък.
	 Колко	 са	 болните	 в	Троиц-
ко-Сергиевата	 лавра?	 Никой	
не	 знае.	 Нито	 колко	 са	 почи-
налите.	 В	 Богословската	 ака-
демия	 сведенията	 са,	 че	 от	
сто	 двадесет	 и	 шест	 студенти	
и	 преподаватели	 заболели	 са	
петдесет	и	двама,	между	които	
почти	 всички	 преподаватели,	
повечето	от	които	са	възрастни	
и	в	сериозно	състояние.
 - Какво е положението в 
манастира на Св. Серафим 
Саровски в Дивеево?
	 -	Това	 е	 едно	 многобройно	
сестринство,	 което	 съм	 посе-
щавал	 три	 пъти.	 Последният	
път	беше	през	2001	 година	за-
едно	 с	 архиепископ	 Йероним.	
Тогава	имаше	триста	монахини,	
а	 днес	 мисля,	 че	 са	 надхвър-
лили	 шестстотин.	 И	 тъй	 като	
там	са	мощите	на	Св.	Серафим	
Саровски,	 манастирът	 приема	
хиляди	 поклонници.	 Никой	 не	
можеше	да	спре	вълната,	 осо-
бено	през	Страстната	седмица.	
Поклонниците	 не	 само	 че	 не	
се	 съобразиха	 с	 призива	 да	
не	 посещават	манастира,	 но	 и	
влизаха	 в	 храма	 без	 никакви	
санитарни	 мерки.	 Резултатът	
беше,	 че	 много	 от	 монахините	
се	 разболяха.	 Някои	 казват,	
че	 боледуват	 сто	 и	 шестдесет.	
Игуменката,	 която	 е	 и	 лекар,	
беше	преместена	с	хеликоптер	
в	Москва.	И	всичко	това	е	по-
крито	с	мълчание.	Факт	е,	че	от	
25	 април	 манастирът	 е	 поста-
вен	под	карантина.
	 Богословската	 семинария	
„Перевинки“.	 Броят	 на	 заболе-
лите	там	е	неизвестен,	но	на	3	
май	 патриарх	 Кирил	 отстрани	
декана	 заради	 неспазване	 на	
разпоредбите.
	 Манастирът	„Св.	Елисавета“	
в	Беларус.	И	тук	се	пази	пълно	
мълчание.	 Информацията	 е	 за	
шестдесет-осемдесет	болни	мо-
нахини	и	една	починала.
	 Киево-Печерската	 лавра.	
Това	 беше	 един	 от	 първите	
манастири,	 поразени	 от	 коро-
навируса.	 От	 разговорите	 ми	
по	телефона	с	мои	познати	там	
разбрах,	 че	 информациите	 са	
противоречиви.	 Едни	 говорят	
за	 шестдесет	 и	 осем	 болни,	
други	за	деветдесет,	а	трети	за	
двеста	 монаси	 и	 около	 петде-
сет-шестдесет	 студенти.	 Почи-
налите	монаси	вече	са	трима.
	 Същото	се	случи	и	в	мана-
стира	на	Св.	Йона	в	Киев	и	в	
Почаевската	 лавра	 в	 Западна	
Украйна,	 където	 не	 само	 ма-
настирът,	 но	 и	 целият	 Почаев	
беше	 поставен	 под	 карантина.	
Боя	 се,	 че	 реалната	 ситуация	
е	 много	 по-лоша	 и	 жертвите	
са	 повече.	 Но	 „благочестиви-
те“	конспиролози	настояват,	че	
всичко	това	е	план	на	ционис-
тите,	 на	 „световното	 правител-
ство“,	„силите	на	мрака“,	чиято	
цел	е	разрушаването	на	„света-
та	Рус“.	Всяка	прилика	с	нас	е	
напълно	случайна.
	 Мисля,	че	за	добронамере-
ните	хора	всичко	това	е	доста-
тъчно,	за	да	променят	мнение-
то	си.	За	останалите	не	можем	
на	направим	нищо	друго.	Нека	
продължават	 да	 вярват,	 че	Зе-
мята	е…	квадратна.

Продължава в четвъртък

Земятà е квàäрàтнà Глупîñттà и фàнàтизмът вреäят 
ñериîзнî нà вàшетî зäрàве
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	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев“	 има	 удо-
волствието	 да	 представи	
пред	 габровска	 публика	
творчеството	 на	 един	 от	
най-ярките	 и	 най-ориги-
налните	 художници	 в	 бъл-
гарското	 изобразително	
изкуство	 от	 края	 на	 XX	 и	
началото	на	XXI	век	–	Ва-
сил	 Попов.	 Изложбата	 ни	
среща	 с	 една	 изключи-
телно	 интересна	 техника	
–	ксилография,	която	пред-
ставлява	 цветна	 гравюра	
на	дърво.	
	 Тази	техника	е	най-ста-
рият	 вид	 печатна	 графика	
на	 дърво,	 първоначално	
развила	 се	 в	 Китай,	 Япо-
ния	 и	 Корея	 през	VI	 -	VIII	
век.	 Освен	 това	 цветната	
ксилография	е	доста	рядко	
разпространена	 техника	
за	 печат	 днес,	 защото	 е	
трудоемка	 -	 всеки	 отде-
лен	цвят	в	изображението	
изисква	 работа	 с	 отделна	
дъска.	 Поради	 това	 про-
цесът	 на	 изработване	 на	
цветна	 ксилография	 се	
превръща	в	истински	твор-
чески	ритуал.
	 През	 1989	 година	 Ва-
сил	 Попов	 прави	 първата	
си	 изложба	 с	 цветни	 гра-

вюри.	 През	 90-те	 години	
на	 XX	 век	 се	 утвърждава	
като	 	 един	 от	 най-ориги-
налните	 графици	 у	 нас,	
работещи	с	тази	техника.	
	 Приживе	 в	 едно	 свое	
интервю	 художникът	 спо-
деля,	 че	 „гравюрата	 на	
дърво	 е	 доста	 тъжна,	 за-
щото	 изисква	 отсичането	
на	 дърво,	 което	 ражда	
плодове,	 и	 това	 би	 могло	

да	бъде	оправдано,	ако	от	
добре	полираните	дървени	
блокове	 се	 раждат	 други	
плодове	със	същата	живи-
телна	 стойност“.	 Лаконич-
ността	 на	 графичните	 об-
рази	Васил	Попов	изпълва	
със	 смисъл.	 Живителната	
сила	 на	 графиката	 му	 се	
състои	 в	 познанието	 на	
тези	смисли	и	тяхната	при-
ложимост	в	нашия	живот.	

		 Васил	 Попов	 е	 роден	
в	 Габрово	през	1958	 годи-
на.	 Професионалното	 си	
образование	 получава	 в	
Художествената	 гимназия	
в	 София,	 която	 завършва	
през	 1977	 година.	 За	 це-
лия	 си	 творчески	 живот	
той	 организира	 повече	 от	
20	 самостоятелни	 излож-
би	 не	 само	 в	 България,	
а	 и	 извън	 нея.	 Географ-
ските	 местоположения	 на	
изложбите	 му	 са	 доста	
разнообразни:	 Франция,	
Германия,	 Словения,	 Сър-
бия,	 Италия,	 Полша,	 Хо-
ландия.	 Васил	 Попов	 има	
редица	 участия	 в	 между-
народни	 графични	 фору-
ми,	сред	които:	Биеналето	
на	 графиката	 в	 Сарсел,	
Франция;	 Международно-
то	 биенале	 на	 графиката	
в	 Белград,	 Интерграфия	 в	
Катовице,	 Международно-
то	 биенале	 на	 графиката	
в	 Любляна	 и	 в	 Художест-
вения	музей	 на	Ямамаши,	
Япония.	Носител	е	на	Пър-
ва	 награда	 за	 графика	 от	
Есенния	 салон	 в	 София	
през	1994	г.,	както	и	на	на-
гради	 от	 Международното	
триенале	 на	 графиката	 в	
София	(1995),	Международ-

ното	триенале	за	гравюра	
на	дърво	в	Банска	Бистри-
ца,	Словакия	(1995),	и	Пър-
ва	 награда	 от	 Handicap	
Competition,	Centrum	OBRA	
(1996).	
	 Графичните	 творби	 на	
Васил	 Попов	 привличат	
зрителя	 с	 колористична	
изисканост,	 композицион-
на	 камерност	 и	 вътрешна	
чувственост.	 Художникът	
ни	 кани	 да	 се	 потопим	
в	 едно	 медитативно	 пъ-
туване	 сред	 образите	 и	
знаците,	които	подобно	на	
будистката	 сутра	 прибли-
жават	 съзнанието	 ни	 към	
познанието	на	истината.
	 През	 октомври	 2019	 г.	
в	 интервю	 за	 БНР	 изку-
ствоведът	 Филип	 Зидаров		
споделя	 следното:	 „...Ва-
сил	 Попов,	 освен	 всичко,	
прави	 един	много	 интере-
сен	преход	към	 търсенето	
на	разбиването	на	конвен-
циите,	които	са	се	случили	
в	края	на	80-те	години.	Не-
говата	образност	е	на	гра-
ницата	между	конкретното	
и	 абстрактното,	 той	 точно	
осъществява	прескачането	
между	двете.	Освен	друго,	
неговите	 образи	 са	 без-
крайно	 естетични.	 Те	 са	

красиви	като	мисъл	и	като	
изпълнение...”.
		 В	 настоящата	 експо-
зиция	 ХГ	 „Христо	 Цокев”		
представя	 39	 творби,	 соб-
ственост	 на	 семейството	
на	 художника,	 създадени	
през	 90-те	 години	 на	 ХХ	
век.	 Откриването	 ще	 се	
състои	 на	 19	 юни	 2020	 г.	

(петък)	от	17.30	часа.	
	 Изложбата	 е	 част	 от	
инициативата	 на	 галери-
ята,	 свързана	 с	 отбеляз-
ването	 на	 160	 години	 от	
обявяването	на	Габрово	за	
град,	 и	 представя	 худож-
ници,	 свързали	 житейския	
или	 творческия	 си	 път	 с	
града.	

Öветнà ãрàвюрà нà äървî пîкàзвà 
Вàñил Пîпîв в ÕГ “Õриñтî Öîкев”

анГел анГелов

 Момчил	 Цонев	 и	 Да-
ниела	 Цонева	 в	 своята	
книга	 „Спомени	 от	 д-р	
Константин	 Вапцов“,	 С.,	
2019	 г.,	стр.	167	и	168	пи-
шат:	 „През	 1875	 г.	 Райчо	
Каролев	 става	 и	 първият	
директор	 на	 Габровската	
мъжка	гимназия“.
	 Райчо	Михов	 Каролев	
е	 роден	 на	 27	 февруари	
1846	г.	(15	февруари	1846	г.	
стар	стил)	в	Габрово.	Род-
ната	 му	 къща	 е	 била	 на	
улицата	край	реката,	сре-
щу	 Бобевата	 къща.	 Баща	
му	Михо	Енев	Каролев	по	
професия	бил	ковач.	Спо-
ред	Братя	Гъбенски	Каро-
лите,	 какъвто	 е	 прякорът	
на	рода	им,	били	с	куман-
ски	произход.	Майката	на	
Райчо	-	Иванка,	е	от	село	
Шипка,	 Казанлъшко.	Тя	 е	
сестра	 на	 Недьо	 Хаджи-
радев,	монах	и	свещеник.
	 От	 1852	 година	 Райчо	
Каролев	 учи	 във	 Взаим-
ното	 училище	 в	 Габрово.	
Негов	 учител	 е	 Цвятко	
Самарджиев.	 След	 за-

вършване	 на	 училището	
през	1856	 г.	 	за	известно	
време	 учи	 в	 Соколския	
манастир,	където	неговият	
вуйчо	 от	Шипка	 е	монах.	
От	 1857	 до	 1862	 година	
той	учи	в	Главното	мъжко	
училище	 в	 Габрово,	 къде-
то	 негови	 учители	 после-
дователно	 са	 били	Тодор	
Бурмов,	Никола	Стефанов	
и	 Илия	 Христович.	 При	
учителя	Никола	Стефанов	
учи	 френски	 и	 италиан-
ски	 език.	 С	 Априловска	
стипендия	 през	 1863	 го-
дина	 е	 изпратен	 да	 учи	
в	 град	 Киев,	 Русия.	 За-
вършва	 Духовната	 семи-
нария	 през	 1867	 година,	
а	 след	 това	 в	 1871	 годи-
на	завършва	и	Духовната	
академия	 в	 Киев.	 Защи-
тава	 докторска	 дисерта-
ция	 за	 Богомилството	 в	
България.	 Присъдено	 му	
е	 званието	 „кандидат	 на	
богословските	 науки“.	Той	
е	 първият	 габровец	с	 на-
учна	 степен	 преди	 Ос-
вобождението	 през	 1878	
година.
	 	Душеприказчиците	на	

завещанието	на	Васил	Ап-
рилов	 в	 Одеса	 изпращат	
Райчо	 Каролев	 като	 Ап-
риловски	 стипендиант	 за	
учител	 в	 Главното	 мъжко	
училище	 в	 Габрово.	 На-
значават	 го	с	договор	за	
учител	 от	 1	 септември	
1871	година	за	срок	от	три	
години.	Преподавал	 исто-
рия	 –	 всеобща	 българска	
и	 църковна.	 От	 началото	
на	същата	1871/1872	учеб-
на	година	одеските	насто-
ятели	изпращат	за	учител	
в	 Габрово	 и	 Иван	 Гюзе-
лев,	 родом	 от	 Габрово,	
завършил	 с	 Априловска	
стипендия	 Новорусийския	
университет	 в	 Одеса	 със	
специалност	 физика	 и		
математика.	 Изпратен	 е	
също	за	учител	в	Габрово	
и	 Петър	 Генчев,	 завър-
шил	 Духовната	 академия	
в	 Киев,	 Русия.	 Тримата	
нови	 учители	 с	 висше	
образование	 превръщат	
от	 началото	 на	 учебната	
1871/1872	година	Главното	
мъжко	 класно	 училище	 в	
Габрово	 в	 Седмокласна	
гимназия	с	учебен	план	и	

програми,	близки	до	тези	
на	 руските	 гимназии.	 По-
следователно	 в	 гимнази-
ята	 се	 откриват	 V,	 VI	 и	
VII	 класове	 и	 през	 учеб-
ната	 1874/1875	 година	 тя	
вече	 е	 със	 седем	 класа.	
За	 неин	 директор	 през	
1875	 година	 е	 назначен	
Райчо	Михов	Каролев.	До	
това	 време	 директори	 на	
училищата	 в	 Габрово	 не	
са	назначавани.	Те	 са	се	
ръководели	 от	 училищ-
ните	 настоятелства.	 Така	
че	 Райчо	 Каролев	 е	 не	
само	първият	директор	на	
Априловска	 гимназия,	 но		
изобщо	 първият	 дирек-
тор	 на	 училище	 в	 Габро-
во.	Под	ръководството	на	
Райчо	Каролев	Габровска-
та	 седмокласна	 гимназия	
укрепва	и	си	извоюва	име	
на	 първостепенно	 учебно		
заведение	в	европейската	
част	на	Турция.
	 По	 време	 на	 Габров-
ското	въстание	през	 1876	
година	 гимназията	 през	
месец	 май	 е	 закрита,	 а	
директорът	 Райчо	 Каро-
лев	 и	 други	 учители	 са	

арестувани	 с	 обвинение,	
че	 са	 участвали	 в	 под-
готовката	 на	 въстанието.	
Поради	 недоказване	 на	
вина	 след	 едномесечен	
престой	 в	 затвора	 в	Тър-
ново	 те	 са	 освободени.	
Райчо	 Каролев	 се	 връща	
в	Габрово	и	неофициално	
продължава	 да	 обучава	
ученици.	 След	 Освобож-
дението	през	1878	 година	
Габровската	 гимназия	 от-
ново	е	открита	от	начало-
то	 на	 учебната	 1878/1879	
година	 под	 името	 Дър-
жавна	мъжка	реална	гим-
назия.	 От	 1	 юли	 1880	 г.	
Райчо	 Михов	 Каролев	 за	
втори	 път	 е	 назначен	 за	
директор	на		Габровската	
мъжка	 гимназия.	 Работи	
като	 такъв	 до	 учебната	
1884/1885	година,	когато	е	
назначен	 за	министър	 на	
народното	просвещение.
	 И	 след	 Освобожде-
нието	директорът	й	Райчо	
Каролев	успява	да	утвър-
ди	 Габровската	 държавна	
гимназия	като	първоклас-
но	средно	учебно	заведе-
ние	в	България.

145 ãîäини îт нàзнàчàвàнетî нà Рàйчî Кàрîлев 
зà първи äиректîр нà Априлîвñкà ãимнàзия

	 Обхващане	на	4-годиш-
ните	 деца	 в	 предучилищ-
ното	 образование	 и	 въз-
можност	 за	 обучение	 от	
разстояние	 в	 електронна	
среда,	 предвиждат	 проме-
ни	 в	 Закона	 за	 предучи-
лищното	и	училищното	об-
разование,	които	предлага	
Министерският	съвет.
	 Мотивът	 е,	 че	 обхва-
щането	 в	 детска	 градина	
на	 децата	 на	 4	 години	 е	
изключително	 важно	 за	
езиковото,	 когнитивното,	
емоционалното	 и	 социал-
ното	 им	развитие.	 Заедно	
с	 обучението,	 възпитание-
то	 и	 социализацията	 се	
осигурява	 и	 редовна	 гри-
жа,	 здравословна	 храна	
и	 контролирани	 хигиенни	
условия.	 В	 същото	 време	
се	 дава	 възможност	 на	
родителите	 да	 са	 активни	
на	 пазара	 на	 труда.	 Оси-

гуряването	на	подкрепа	за	
преодоляване	 на	 обучи-
телните	 затруднения	 чрез	
ранно	 идентифициране	 на	
потребностите	 на	 децата	
ще	 предотврати	 натрупва-
нето	 на	 дефицити,	 а	 впо-
следствие	 отпадането	 им	
от	образователната	систе-
ма.
	 В	 държавния	 бюджет	
са	предвидени	10	млн.	лв.,	
които	освен	за	въвеждане	
на	 задължителното	 преду-
чилищно	 образование	 за	
4-годишните,	ще	бъдат	и	за	
подпомагане	 заплащането	
на	 такси	 от	 родителите,	
които	са	в	неблагоприятно	
социално	 положение.	 По	
този	начин	ще	се	стимули-
ра	 включването	 в	 преду-
чилищно	 образование	 на	
децата,	 които	 не	 посеща-
ват	 детска	 градина	 пора-
ди	 нисък	 социален	 статус	

или	 трайна	 безработица	
на	родителите.	По	отноше-
ние	 на	 настоятелствата	 с	
промените	 се	 очаква	 въз-
препятстване	 на	 възмож-
ността	 за	 разходване	 на	
средства	 от	 имуществото,	
включително	 приходите	 от	
земеделски	 земи,	 за	 дей-
ности	 извън	 постигането	
на	 основната	 им	 цел	 по	
подпомагане,	 подкрепа	 и	
съдействие	 на	 образова-
телната	институция.
	 Съществена	 промяна	
е	 въвеждането	 на	 трайна	
законова	 уредба	 за	 обу-
чението	 от	 разстояние	 в	
електронна	среда	чрез	из-
ползване	на	средствата	на	
информационните	 и	 кому-
никационните	 технологии,	
което	 беше	 приложено	
успешно	по	време	на	обя-
веното	 в	 страната	 извън-
редно	 положение.	 Такова	

обучение	 може	 да	 се	 из-
ползва	 от	 училищата	 при	
грипни	епидемии	или	други	
непредвидени	 обстоятел-
ства,	поради	които	компе-
тентен	орган	е	разпоредил	
преустановяване	 на	 учеб-
ните	 часове	 за	 учениците	
в	 присъствените	 форми	
на	 обучение	 във	 всички	
училища	 в	 определен	 ре-
гион	или	в	цялата	страна.	
Обучението	 от	 разстояние	
в	 електронна	 среда	 може	
да	се	прилага	и	за	учени-
ци,	които	по	здравословни	
или	други	уважителни	при-
чини	не	могат	да	посеща-
ват	училище	за	не	повече	
от	30	учебни	дни,	а	също	и	
като	елемент	на	иновация	
в	 организацията	 в	 инова-
тивни	 училища	 при	 съот-
ветните	 ограничения	 -	 не	
повече	от	20%	от	часовете	
в	 определени	 раздели	 на	

учебния	план.
	 За	да	не	се	преустано-
вява	 и	 предоставянето	 на	
подкрепа	 за	 личностното	
развитие	на	децата	и	уче-
ниците,	 се	 предлага	 още	
да	се	въведе	трайна	зако-
нова	уредба	за	провежда-
нето	 на	 тези	 дейности	 от	
разстояние	 в	 електронна	
среда	чрез	използване	на	
средствата	 на	 информа-
ционните	 и	 комуникацион-
ните	технологии.
	 Целта	 на	 предложе-
нието	 е	 да	 се	 преодолее	
пропускането	 на	 учебен	
материал,	 когато	 поради	
форсмажорни	 обстоятел-
ства	присъственият	учебен	
процес	 в	 училище	 е	 пре-
установен,	 както	 и	 да	 не	
се	 спира	 предоставянето	
на	подкрепа	за	личностно	
развитие	на	децата	и	уче-
ниците.

Оáхвàщàне нà 4-ãîäишните äецà в преäучилищнîтî îáрàзîвàние
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ



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.
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 - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват 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 - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
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.

МЕТроВи дърВа се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 20]
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 20]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 17]
дърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - 
справки на тел. 0897/87-
98-07. [24, 13]
дърВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 13]
сМЕсЕни МЕТроВи дър-
ва - 50 лв., се продават 
на тел. 0897/828-088. 
[12, 12]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 10]
гоТоВи, нарязани и 
нацепени дърва за огрев 
- бук, дъб, метрови дър-
ва, се продават на тел. 
0896/80-76-88. [12, 6]

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 по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 23]
Бригада изВърШВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 18]
изВърШВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 20]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона 
- тел. 0898/421-281. [26, 
19]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 13]
рЕМонТ и направа на по-
криви, външна изолация, 

хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 13]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 11]
рЕМонТ на стари къщи 
- покриви, изолации, ла-
марини, бетони и др., 
извършва тел. 0882/279-
749. [24, 7]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, дренаж и др. - 
0882/279-749. [24, 7]
ШпаклоВки, гипсокар-
Тон, мазилки, замазки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 4]

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 и теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 7]

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

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.

щори

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

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 - 0894/22-
05-09. [23, 3]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 20]
Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/22-05-09. [23, 
8]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 9]

градини, БасЕйни

ландШафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
пранЕ на килими и чер-
ги. Вземане от адрес. Тел. 
0896/061-411. [23, 8]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 

къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 9]

косЕнЕ
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [24, 
13]
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [22, 11]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 10]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[19, 8]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 2]

хидроизолации
хидроизолация на 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 13]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове 
и фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 14]
рязанЕ на опасни дър-
вета се извършва на тел. 
0894/602-701. [19, 8]
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КУхНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

ÌЕБЕËИ

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.
ТранспорТни услуги 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 12]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[15, 6]

паркЕТ продаВа

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

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 

лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 20]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 16]
сухи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 12]
дВулицЕВ каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 12]

продаВа разни
МЕТална цисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 

0888/975-692. [12, 8]
Трифазна ярМоМЕлка 
и кантар до 500 кг се 
продават на тел. 0897/82-
80-88. [5, 2]

жиВоТни продаВа
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0888/975-692. [12, 8]
пилЕТа сЕ продават на 
тел. 0889/88-06-06. [11, 
2]

продаВа Мляко,
сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 26]

купуВа разни

сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа Буркани сре-
щу „Капитан Дядо Никола“ 
- справки на тел. 066/88-
21-13, 0884/156-497.
сТари жЕлЕза всякакви 
изкупува - тел. 0893/893-
754 [22, 9]
орЕхи, рЕколТа 2019 го-
дина, се купуват на тел. 
0879/13-28-32. [3, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.
сТаро жЕлязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 
12]

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, 19]
ТойоТа ТЕрсЕл 4х4 се 
продава на тел. 0876/799-
923. [12, 6]
МЕрцЕдЕс а160 - 1998 
г., в движение, всичко 
платено, за 900 лева се 
продава на тел. 0899/075-
544. [4, 3]

МикроБуси, каМиони
караВана „Монца“, 
дължина 5 м, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
7]

аВТоМоБили 
под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
аВТоМоБили под наем 
- 0878/929-080.

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 12]

МоТори/ВЕлосипЕди
сиМсони купуВа тел. 
0889/88-06-06. [11, 2]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана) - тел. 0999/009-
008.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - 
0894/277-849. [11, 3]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 1]
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 11]
апарТаМЕнТ В кв. Пала-
узово, на 6 етаж, за 32 
000 лева се продава на 
тел. 0896/640-685. [3, 2]

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

купуВа сТари къщи и 
постройки по селата на 
ниски цени - справки на 
тел. 0889/991-977.
изкупуВа сТари, съ-
борени, полусъборени 
къщи. Изгодни цени. Тел. 
0877/51-33-94. [11, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
изгодно! поМЕщЕниЕ 
за живеене се дава под 
наем на тел. 0899/106-
016. [12, 10]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до болницата, основен ре-
монт, обзаведен,  250 лв. 
наем, се дава под наем на 
тел. 0898/939-303. [5, 2]
ноВорЕМонТирана по-
луоБзаВЕдЕна боксони-
ера срещу тих двор в ши-

рок център се отдава под 
наем дългосрочно на тел. 
0879/57-35-60. [11, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, се 
дава под наем на тел. 
0897/64-57-46. [3, 1]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080
нощуВки В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
22]
апарТаМЕнТ - самостоя-
телни нощувки -  справ-
ки на тел. 0889/931-264. 
[22, 8]

В-К „100 ВеСТИ“ излиза 
всеки ден без събота и неделя

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-868.

Рекламата в “100 вести” - 810-411

запознансТВа
29-годиШЕн Търси съжителство с жена до 35 години 
- тел. 0892/033-560. [7, 2]

счЕТоВодсТВо

счЕТоВодна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годишно 
приключване, регис-
трация на фирми - 
0898/480-821.
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вела лазарова

 - Г-н Гатев, откога има-
те трайни спомени за жи-
вота в Габрово? 
	 -	 Трайни	 спомени	 за	
живота	 в	 Габрово	 имам	
от	 1935	 г.	 Бил	 съм	 двего-
дишен,	 когато	 семейство-
то,	 заради	 търговията	 на	
баща	ми	Гатьо	Христов,	се	
преселва	във	Варна.	
	 Много	 често	 бях	 „ко-
мандирован”	 в	 Габрово	
при	 баба	 Иванка	 и	 леля	
Мара.	 Бил	 съм	 в	 трето	
отделение,	 когато	 семей-
ството	 ни	 се	 завърна	 в	
Габрово	 през	 1935	 г.	 Жи-

веехме	в	родната	къща	на	
майка	 ми	 Райна	 Гатева.	
Къщата	беше	двуката,	с	го-
лям	чардак	в	Шести	учас-
тък,	 на	 ул.	 „Опълченска”,	
до	музея	„Дечкова	къща”.	
	 Дядо	 Петко	 Станчев,	
баща	 на	 майка	 ми,	 е	 бил	
златар,	 загинал	 млад	 на	
война.	 Възпитанието	 вкъ-
щи	 беше	 строго.	 Животът	
в	 будно	 Габрово	 течеше	
в	 труд	 и	 зачитане	 на	 се-
мейните	ценности.	В	отно-
шенията	 между	 габровци	
имаше	уважение	и	зачита-
не.	

Думата “морал” 
беше чужДа, 
непозната. Важно 
беше приличието.

На	него	ни	учеха	вкъщи,	в	
училище,	в	църквата.
	 В	 семейството	 преди	
да	 седнем	 на	 масата	 се	
четеше	 „Отче	 наш”.	 На	
обяд	 от	 по-голямата	 ми	
сестра	-	Веселина,	а	аз	го	
четях	на	вечеря.	Уважение	
се	отдаваше	на	възрастни-
те,	държавните	служители,	
учителите,	 духовенството.	
Успелите,	богати	и	замож-
ни	 хора	 бяха	 давани	 за	
пример	 -	 индустриалци,	
търговци,	 занаятчии,	 лека-
ри,	модни	шивачи,	шапка-
ри,	 обущари	 и	 др.	 Всеки	
дюкян	бе	 с	фирма.	Името	
на	 фирмата	 бе	 гаранция	
за	почтеността	и	качество-
то	на	услугите.
	 Всеки	 зачиташе	 и	

спазваше	 йерархията	 -	
„всяка	 жаба	 да	 си	 знае	
гьола	и	мястото	в	гьола”.
 - Кипял е труд вкъщи 
и в занаятчийската рабо-
тилница?
	 -	 Домашното	 произ-
водство	 се	 упражняваше	
главно	 от	 жените.	 Вкъщи	
баба	 ми	 Иванка	 тъчеше	
на	стан.	Леля	Мара	имаше	
плетачна	 машина	 и	 взе-
маше	работа	от	по-големи	
фирми.	 Поръчката	 изпле-
тени	 фланели,	 вързани	 в	
бохчи,	 носеха	 със	 свако	
на	собственика.	Често	по-
магах	в	носенето	на	бохчи	
с	 прежди	 и	 превиването	

им	на	бобини.
	 До	 къщата	 ни	 имаше	
бакърджийска	 работилни-
ца.	Тримата	братя	Милеви	
от	сутрин	до	вечер	удряха	
с	 чукачите.	 Изработваха	
бакърени	 домакински	 съ-
дове,	казани	за	варене	на	
ракия.	 Въпреки	 непрекъс-
натото	 чукане,	 никой	 от	
комшиите	не	е	възразявал.	
Кипеше	 трудът	 на	 занаят-
чиите.
 - От ранни зори? 
	 -	Така	 е.	 Денят	 започ-
ваше	от	ранна	сутрин.	По-
мощният	персонал		на	ма-
газини,	 работилници,	 гос-
тилници	 отиваше	 рано	 да	
подготви	 помещенията,	 да	
очисти	около	заведенията.	
	 Зимата	 ринеха	 сняг	 и	
правеха	 партини	 до	 вхо-
довете.	За	тази	работа	се	
залавяха	 и	 някои	 умстве-
но	 изостанали	 хора.	 Те	
сами	 предлагаха	 услугите	
си	 и	 помагаха	 по	 на	 ня-
колко	 места.	 Занаятчиите	
не	 ги	 оставяха.	 Зачитаха	
ги.	 Плащаха	 им	 скромно,	
даваха	 им	 храна,	 дрехи,	
обувки.	 Макар	 и	 бедни,	
тези	 хора	 се	 чувстваха	
щастливи	 и	 доволни	 от	
това,	 че	 помагаха	 и	 об-
щуваха	 с	 гражданите.	 По-
знаваха	 ги	 всички,	 а	 и	 те	
търпяха	шеги.	Пращали	са	
ги	 да	 носят	 пакет	 завити	
тухли	 от	 един	 магазин	 на	
друг…	

В ГаброВо Всеки 

беше зает с някакВо 
произВоДстВо, 
търГоВия, услуГи.

	 Имаше	 необявено	 съ-
ревнование	-	да	се	отвори	
някаква	работилница.	Било	
то	 техническа,	 текстилна,	
някакъв	 вид	 търговия	 и	
пр.	Личеше	стремеж	да	се	
развива	 и	 разнообразява	
дейността	 с	 цел	 по-добри	
печалби	 и	 резултати,	 за	
да	 се	 влезе	 в	 групата	 на	
замогнали	 и	 уважавани	
граждани.	Чираците	и	кал-
фите	на	занаятчиите	също	
бяха	 водени	 от	 желание	
да	се	изявят.	С	одобрение	
и	подписа	на	собственика	
да	 заслужат	 след	 изпит	
свидетелство	 за	 майстор-
ство.	 Те,	 чираците	 и	 кал-
фите,	 се	 степенуваха	 при	
кого	 работят.	 Колкото	 по-

признат	и	богат	е	майсто-
рът	им,	толкова	с	по-голя-
мо	уважение	се	ползваха.	

Думата „майстор“ 
носеше ГражДанско 
и общестВено 
признание. 

Тя	беше	като	титла,	гаран-
ция	 за	 доверие	 на	 въз-
можностите.	 По-възраст-
ните	 хора	 в	 града,	 заслу-
жили	 това	 признание	 и	
уважение,	 ги	 удостояваха	
с	обръщението	„бай”	-	бай	
Иван	 кундурджията,	 бай	
Петко	дрехара,	бай	Георги	
кафеджията.	
	 Хит	по	това	време	бяха	
занаятчийските	 работил-
ници	 за	 плетене	 на	 гай-
тани	 с	 така	 наречените	
машини	 „Рачо	 и	 Дешка”,	
произвеждани	 от	 габров-
ските	 занаятчии.	По-късно	
ги	ползваха	за	плетене	на	
ластици.	След	това,	разви-
ти	от	новаторския	 габров-
ски	 дух,	 бяха	 преобразу-
вани	 за	 изработване	 на	
лоени	 набивки	 от	 азбест	
или	памук,	необходими	за	
парни	котли	и	инсталации,	
за	 влаковите	 локомотиви.	
При	 национализацията	
(1947	г.)	тези	машини	бяха	
закарани	в	Севлиево.
	 В	много	 къщи	 се	 бяха	
появили	 станове	 за	 тъка-
не	на	килими,	железарски	
работилници	 за	 машинни	
части,	 оборудване	 и	 под-
дръжка	 на	машини.	Става	
дума	 за	 малки	 работил-

ници	 и	 фабрички.	 Големи-
те	 текстилни,	 трикотажни,	
кожарски	 фабрики	 дава-
ха	 облика	 на	 Българския	
Манчестър.
	 Времената	бяха	неспо-
койни,	устремни.	

Целта беше  
наДпреВара, 
самоизяВа за 
заслужено име 
и признание с 
решителност и 
ноВаторстВо.

	 Чест	 за	 Габрово	 бяха	
многобройните	 индустри-
алци,	 създали	 и	 хиляди	
работни	 места,	 жилища	
за	 работниците,	 социални	
грижи.	
 - В семейството тру-
долюбието е било на по-
чит?

	 -	Разбира	се.	Момиче-
тата	 с	 ръкоделие	 в	 ръце	
и	 помощници	 на	 майката,	
бъдещи	 уредни	 домакини,	
а	момчетата	в	дюкяна	или	
лятно	време	да	припечелят	
с	работа	пари	за	 училищ-
на	 униформа.	 Така	 беше	
и	при	мен.	Въпреки	че	не	
бяхме	 бедни	 хора,	 баща	
ми	 държеше	 един	 месец	
да	 работя	 не	 при	 него,	 а	
при	 чужди	 хора.	 Работил	

съм	 в	 дърводелска	 и	 те-
некеджийска	 работилница,	
разнасял	 съм	 писма	 на	
фабрика	 „Харикон”,	 някол-
ко	 години	 копах	 пръст	 за	
тухли	на	Ринга.
	 Останал	 ми	 е	 един	
спомен	от	бай	Руси,	когато	
веднъж	бях	седнал	на	дър-
воделския	 тезгях	 и	 полу-
чих	един	шамар	с	думите:	

„момченЦе, ти си 
сложил ДупенЦето 
на тезГяха, от който 
заВиси прехраната 
на семейстВото ми”.

	 Без	 много	 думи	 ми	
беше	 даден	 урок	 за	 цял	
живот.	 А	 и	 от	 други	 май-
стори	 съм	 получавал	 ня-
кои	 дребни	 на	 вид	 поуки,	
останали	живи	пак	за	цял	
живот.
	 Старо	 Габрово	 беше	
много	 чист	 град.	 Големи	
и	малки	бяха	приучени	да	
поддържат	 чисти	 къщата,	
двора,	 улицата.	Всеки	ме-
теше	 пред	 дома	 си.	 Пом-
ня	 как	 баба	 ме	 пращаше	
за	 четка	 -	 баданарка,	 у	
комшийката.	 Варосваха	 и	
външните	 стени,	 замърсе-
ни	от	пушек	и	прах.	Беше	
срамота	да	не	е	почистена	
къщата	 и	 около	 нея.	 Го-
лямо	 чистене	 се	 правеше	
напролет	 преди	 Великден.	
Кофите	за	боклук	бяха	на	
двора.	 През	 няколко	 дни	
минаваше	 боклукчията	 с	
каруцата	и	хлопка	в	ръка.	
И	той	се	радваше	на	ува-
жение.	 По	 Коледа	 и	 Ве-
ликден	 стопаните	 му	 да-
ваха	 подаръци.	 Подаръци	
получаваше	 и	 домашният	
лекар,	който	винаги	се	от-
зоваваше	било	по	празни-
ци	или	посред	нощ.
	 Не	 беше	 забравян	 по-
щаджията,	 дори	 барабан-
чикът	 -	 глашатаят,	 който	
оповестяваше	 градските	
новини.	

беДните ДеЦа 
бяха на особено 
Внимание. 

Майка	 ми	 приготвяше	 из-
прани	 и	 изгладени	 някои	
мои	 и	 на	 сестра	 ми	 дре-
хи,	 които	носех	у	познато	
семейство	 с	 повече	 деца.	
Преди	 това	 баща	 ми	 каз-
ваше	 на	майка:	 „Сложи	 в	
джобчето	на	жилетката	по	
някоя	паричка.	Детенцето,	
въпреки	 че	 има	по-голяма	
нужда	от	дрешката,	то	ще	
се	 зарадва	 повече	 на	 па-
ричката”.	
	 В	 квартала	 имаше	 се-
мейство	емигранти,	хърва-
ти,	с	три	деца	-	две	момче-

та	и	момиче.	На	тях	носех	
пакета.	Баща	им	рисуваше	
икони.	 Двамата	 буйни	 и	
будни	 синове	 избягаха	 в	
Америка.	Единият	от	тях	в	
Холивуд	се	замогнал	мно-
го.	Рисувал	реклами.	
 - Габровци са извест-
ни с хумора и майтапите?
	 -	 Майтапите	 между	
габровци	 бяха	 нещо	 оби-
чайно,	 част	 от	 градския	
фолклор.	 Някои	 доста	 пи-
перлии.
	 На	улица	„Опълченска”	
точно	срещу	нас	живееше	
в	 една	 стара	 къща	 Георги	
-	 Оката	 О,	 куцащ,	 дре-
бен	 търговец	 на	 капани	 и	
отрова	 за	 мишки.	 Имаше	
болно	 момче,	 което	 умря	
от	 туберкулоза.	Та	 той	хо-
деше	из	града	с	един	гер-
дан	с	нанизани	три-четири	
капана	и	викаше:	„Капани,	
капани	за	мишки	и	отрова	
за	мишки”.	След	9	септем-
ври	 1944	 г.	 новият	 му	 по-
вик	 беше:	 „Капани,	 капа-
ни	 за	 мишки	 и	 отрова	 за	
фашисти”.	 Обичаше	 да	 се	
почерпва.	 Когато	 дойдоха	
съветските	 военни	 части,	
които	 бяха	 настанени	 по	
училища,	 един	 войник	 се	
беше	сдушил	с	Оката,	 чи-
ято	„кантора”	беше	на	па-
зара,	седнал	на	един	стол.	
Не	 щеш	 ли,	 двамата	 яко	
се	почерпили	и	на	раздяла	
войникът	 му	 дал	 шмайзе-
ра	си,	 а	Оката	му	окачил	
гердана	 с	 капаните.	 На	
другия	ден	Оката	е	аресту-
ван.	Автоматът	 е	 прибран.	
Оката	си	получил	обратно	
капаните.	 Случката	 беше	
голяма	сензация	за	Габро-
во	и	дълго	се	говореше	за	
нея…	
	 Веднъж,	 вече	 голям,	
ме	 извикаха	 в	 Спортното	
дружество	 да	 закарам	 с	
мотора	 и	 оставя	 в	 хижа	
„Узана”	един	човек.	Преди	
тръгване	 сложиха	 на	 гър-
ба	му	една	тежка	раница.
Стигнали	на	хижата,	в	ра-

ницата	се	оказаха	два	го-
леми	ръбати	камъка,	които	
са	тежали	на	гърба	му	по	
целия	 неравен	 път.	 По-
сле	много	смях	падаше	за	
този	случай	в	града.	
 - Вие сте живели в 
центъра. Какво беше мяс-
тото на градския площад?
	 -	Площад	„Първи	май”.	
Той	 носи	 името	 „1	 май	
1876	г.”,	датата	е	началото	
на	 въстанието	 на	 Цанко	
Дюстабанов,	 войводата	
на	 габровските	 април-
ци.		
	 При	 часовникова -
та	 кула	 с	 чешмата	 беше	
действителният	 център	 на	
Габрово.	Там	 беше	 пиаца-
та	 на	 колите.	 През	 пло-
щада	 минаваше	 вада	 (ка-
нал)	 с	 вода	 от	 Топлика.	
На	 реда	 на	 халите	 (СВА)	
имаше	 малки	 дюкянчета,	
два	 колбасарски	 магази-
на.	 В	 габровските	 хали	
уважавани	 продавачи	 се	
надпреварваха	да	предла-
гат	 хубаво,	 прясно	 месо.	
Само	да	кажеш	какво	ще	
готвиш	 и	 за	 колко	 души	
и	 месарят	 ще	 ти	 отреже	
най-подходящото	 парче	 и	
количество.

някои карантии, 
които сеГа се 
научихме Да яДем, 
тоГаВа се ДаВаха 
безплатно за храна 
на кучета и котки.

	 Пак	 на	 площада	 има-
ше	 магазини	 за	 електри-
чески	материали,	платове,	
прежди,	колониал,	златар-
ски	 работилници,	 кантора	
за	застраховки.	Тук	в	един	
дюкян	можеше	да	се	купят	
взривни	 материали,	 пуш-
ки,	пищови,	патрони.	Като	
хлапетии	 за	 Нова	 година	
купувахме	каменарски	ба-
рут	и	ходехме	на	Петкова	
нива	 или	 на	 Киселчова	
могила	да	 гърмим	топчета	
със	самоделни	тръби.	

продължава утре

Някîãà в Гàáрîвî... ñъñ  
ñлàäкîäумния Ивàн Гàтев

 Габрово около 1930 година. Вляво се вижда фирменият надпис на печатницата и книжарницата на Д. Р. Пайнавелов. Вдясно 
е хотелът гостилница „Индустриал“, до него - дамски фризьор... търговия, оживление по централната улица.

1 октомври 1931 година. Първият джазов оркестър „Керков“ в Габрово. Снимки: Държавен архив - Габрово.

 Известният радиолюбител, търсещ новости, 
изобретател, заслужил майстор на спорта по мо-
тоциклетизъм Иван Гатев (1926 г.) като сладкоду-
мен разказвач ни връща отново към живота някога 
в Габрово.


