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прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.64896, EUR - 1.95583, CHF - 1.81112, GBP - 2.20152  ВалуТни

курсоВЕ
ЧЕТВЪРТЪК 300/150              ПЕТЪК 250/130                 СЪБОТА 260/120

изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303
0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

Да си спомним...

СТЕФАН 
БЕРОВ

19 години
нестихваща обич!

От нас

Куклеíият теàтър 
с първî зà сезîíà 
турíе – íà îткритî  
в Орешàк
	 Близо	200	зрители	посетиха	по-
становката	 „Принцесата	 и	 грахо-
вото	 зърно“	 на	 Държавен	 куклен	
театър	-	Габрово	на	откритата	сцена	
в	 Орешак,	 съобщи	 директорът	 на	
театъра	Алфидин	Ахмедов.	
	 Представлението	 е	 първото	 им	
за	сезона	турне,	а	за	Националното	
изложение	на	художествените	зана-
яти	в	Орешак	–	второто	официално	
събитие	след	 традиционния	панаир	
на	15	август.		                    стр. 8

Светозар Гатев

За	пръв	път	в	местната	
футболна	 история	 габров-
ски	 отбор	 ще	 участва	 в	
държавното	първенство	за	
жени.	 Четири	 години	 след	
своето	сформиране	селек-
цията	 на	 треньора	 Радо-
мир	 Николов	 от	 ДЮФК	
„Янтра	2013“	ще	се	включи	
в	шампионата	при	дамите	
от	 сезон	 2020/2021,	 който	
ще	 стартира	 в	 края	 на	
тази	седмица.

14	 тима	 ще	 играят	 в	
Държавното	 първенство.	
Останалите	 отбори	 са:	

„Локомотив“	 (Стара	 Заго-
ра),	 „Етър“	 (В.	 Търново),	
„Риал“	 (с.	 Ковачевци),	
„Енко“	 (Пловдив),	 „Пъл-
дин“	 (Пловдив),	 „Севлиево	
лейдис“	 (Севлиево),	 ЖФК	
„Варна“	 (Варна),	 „Бароко“	
(София),	 „Пирин	 Лейдис“	
(Благоевград),	 НСА	 (Со-
фия),	 ПФК	 „Локомотив	
1926“	(Пловдив),	„ЛП	Супер	
Спорт“	 (София),	 „Левски	
Чепинци“	 (София).	 Срещи-
те	са	на	разменено	госту-
ване,	като	първите	двубои	
са	 тази	 събота	 и	 неде-
ля.	 В	 I	 кръг	 „Янтра	 2013“	
ще	 гостува	 на	 „Пълдин“	 в	

Пловдив.	Мачът	 е	 в	 неде-
ля	 от	 17.30	 часа.	 Първото	
домакинство	 на	 отбора	 е	
на	 12	 септември,	 събота,	
от	 17	 часа	 –	 регионално-
то	 дерби	 със	 „Севлиево	
лейдис“.	 За	 домакинските	
срещи	 на	 женския	 отбор	
ДЮФК	 „Янтра	 2013“	 е	 за-
явил	 стадион	 „Априлов“.	
От	Аматьорската	футболна	
лига,	 която	 администрира	
първенството	 при	 дамите,	
планират	 във	 всеки	 кръг	
по	 един	 мач	 да	 бъде	 из-
лъчван	директно	по	7/8	ТВ.	
В	програмата	за	директно	
излъчване	 е	 предвиден	

двубоят	 на	 „Янтра	 2013“	
срещу	„Бароко“	(София)	от	
4-ти	кръг	в	Габрово.

Треньорът	 Радомир	
Николов	 ще	 продължи	 да	
разчита	 на	 момичетата,	
които	до	миналия	сезон	се	
състезаваха	във	възрасто-
вите	 групи	 на	 девойките	
до	15	и	до	17	години	-	Вик-
тория	Вилиянова,	Ивелина	
Рангелова,	Цветелина	Вла-
димирова,	 Преслава	 Ива-
нова,	 Благовеста	 Ненова,	
Йоана	Борисова,	Габриела	
Генчева,	Александра	Мари-
нова,	Преслава	Василева,											

продължава на стр. 2

	 На	 4	 септември	 от	
17:30	 часа	 в	 габровска-
та	 художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев”	 ще	 се	 от-
крие	фотоизложба	на	Цон-
чо	Балканджиев	„Родопски	
шарки”.	

Експозицията	включва	
36	пейзажа	от	Родопите.	

Любовта	 на	 автора	
към	 това	 райско	 кътче	 от	
България	се	появява	през	
1984	 г.,	 когато	 за	 първи	
път	 посещава	 Родопите.	
През	 годините	 	 изминава	
хиляди	 километри	 в	 тър-
сене	на	интересни	сюжети	
и	 различни	 гледни	 точки.	
Има	 места,	 на	 които	 се	
връща	по	30-40	пъти,	дока-
то	успее	да	направи	добър	
кадър.	

Снима	планината	през	
всички	 сезони.	 Казва,	 че	
за	 да	 се	 направи	 един	

кадър,	е	нужно	да	се	дви-
жи	 много,	 да	 търси	 нови	
места.	

Усета	 за	 композиция	
и	 светлина	 Цончо	 Бал-
канджиев	 формира	 като	
учител	 по	 изобразително	
изкуство.		

Не	 обича	 да	 обработ-
ва	 кадрите	 си	 прекалено	
много.	 Компютърната	 на-
меса	е	съвсем	минимална,	
колкото	 да	 подчертае	 ав-
тентичността	 на	 уловения	
момент.	

Цончо	Балканджиев	е	
роден	на	27	май	1953	 г.	 в	
Павликени,	 област	Велико	
Търново.	След	завършване	
на	 средното	 си	 образова-
ние	продължава	обучение-
то	си	в	Учителския	инсти-
тут	 „Кирил	 и	 Методий“	 в	
Дупница.	

продължава на стр. 2

Гàáрîвî с îтáîр в Държàвíîтî 
пî футáîл зà жеíи, зà първи път 

Фîтîизлîжáà íà Öîíчî Бàлкàíäжиев - утре в ÕГ "Õристî Öîкев"
Женина Денчева

	 В	 дирекция	 „Социално	
подпомагане“	 са	 подадени	
175	 молби	 за	 помощ	 на	
родителите	 на	 първоклас-
ници.	
 Дете,	 записано	 в	
първи	 клас	 за	 учебната	
2020/2021	година,	има	пра-
во	на	помощ	от	250	лв.	В	
„Социално	 подпомагане“	
трябва	 да	 се	 представи	
служебна	бележка	от	учи-
лището	и	документ	за	до-
ход	 на	 родителите	 за	 12	
месеца	 назад,	 преди	 да	
е	 подадено	 заявлението.	
Помощ	 се	 отпуска,	 ако	
средномесечният	доход	на	
семейството	 е	 до	 450	 лв.	
на	член	от	семейството	за	
този	период.
					Помощта	се	изплаща	
на	 два	 транша,	 125	 лв.	 в	
месеца	 след	 подаване	 на	
заявлението	и	125	лв.	след	

записване	 на	 детето	 за	
втория	 учебен	 срок.	 Ако	
обаче	през	първия	 учебен	
срок	 допусне	 5	 неизвине-
ни	 отсъствия,	 помощта	 се	
прекратява	 и	 родителите	
трябва	 да	 върнат	 получе-
ното	 от	 първия	 транш.	От	
училищата	 пращат	 редов-
но	 информация	 за	 отсъст-
вията	 в	 „Социално	 подпо-
магане“.
	 По	същия	начин	е	уре-
дена	и	помощта	в	размер	
на	250	лв.	за	осмокласни-
ци.	 Условията	 и	 критери-
ите	 са	 същите	 като	 при	
първолаците.	Това	е	мярка	
във	връзка	с	пандемията	и	
за	пръв	път	на	родителите	
на	осмокласници	се	отпус-
кат	 помощи.	 До	 момента	
са	подадени	77	молби.
	 Срокът	за	подаване	на	
заявление	 за	 помощ	 на	
първокласници	и	осмокла-
сници	е	до	15	октомври.

	 Дряновци	настояват	да	
се	възстанови	прелезът	по	
жп	 линията	 Русе	 -	 Ста-
ра	Загора.	 Кметът	Трифон	
Панчев	 се	 обърна	 към	
протестиращите	 с	 молба	
мирно	 да	 изразят	 недо-
волството	и	позицията	си.	
Той	обясни	ситуацията.
	 „След	 затварянето	 на	
жп	прелеза	по	стария	път	
за	 Царева	 ливада	 преди	
повече	 от	 20	 години	 една	
част	 от	 Дряново	 е	 бук-
вално	 откъсната	 от	 града.	
При	високо	ниво	на	река-
та	хората,	които	живеят	в	
квартала	 над	 прелеза,	 са	
длъжни	да	използват	оби-
колен	 маршрут	 с	 колите	
си.	За	него	е	нужна	винет-
ка,	 а	 пешеходците	 трябва	

или	 да	 използват	 гумена	
лодка,	за	да	се	придвижат	
към	 централните	 части	 на	
града,	или	да	минават	не-
законно	през	жп	релсите,	
застрашавайки	живота	си.
	 След	поредица	от	пис-
ма	 между	 Общината	 и	
НКЖИ	 бяхме	 уведомени,	
че	може	да	изградим	над-
лез,	който	е	напълно	неиз-
ползваем	 и	 изключително	
скъп	 като	 инвестиция.	 Хо-
рата	 искат	 да	 бъде	 отво-
рен	прелезът	или	поне	да	
бъде	 направен	 пешеходен	
прелез	на	мястото.
	 Общината	 ще	 продъл-
жи	 да	 опитва	 по	 законен	
път	 да	 изисква	 от	 държа-
вата	 решаването	 на	 този	
проблем.“	

	 Жена	загина	в	тежката	
катастрофа,	станала	вчера	
сутринта	в	Севлиевско	на	
разклона	 за	 село	 Добро-
мирка.	Екипи	на	полицията	
пренасочваха	 движението	
от	Велико	Търново	към	Со-
фия	през	Габрово.
	 "Ударили	 са	 се	 две	
коли.	 Има	 един	 загинал	
човек,	а	друг	е	пострадал",	
съобщиха	 електронните	
медии.
	 Заради	 тежкото	 про-
изшествие,	 станало	 рано	
сутринта,	пътят	към	Севли-
ево	беше	затворен.
	 Катастрофата	 е	 стана-
ла	около	8	часа	и	30	мину-
ти.	
	 По	неясни	причини	лек	
автомобил	 навлиза	 в	 на-

срещното	 платно	 и	 удря	
патрулна	 кола	 на	 частен	
СОТ.	
	 При	 удара	 е	 ранен	
възрастният	шофьор	в	дру-
гия	 автомобил.	 На	 място	
е	 починала	 пътувалата	 до	
него	жена.
	 За	да	не	се	образуват	
„тапи“	 екипите	 на	 полици-
ята	 оказваха	 съдействие	
още	 на	 изхода	 на	Велико	
Търново	към	София	и	пре-
насочваха	 автомобилите	
по	обходен	маршрут.	
 На	 място	 пристигна-
ха	и	екипи	на	прокурату-
рата.	 След	 проведените	
разследвания	 движение-
то	по	пътя	Велико	Търно-
во	 -	 София	 беше	 норма-
лизирано,

Пîмîщи зà I и VIII клàс 

Гàáрîвскàтà ãимíàзия първà се îтзîвàвà 
íà призивà íà Бàтеíáерã и îáрàзувà 
Учеíически леãиîí през 1885 ãîäиíà 5

Дряíîвци прîтестирàт, 
искàт стàрия жп прелез

Тежкà кàтàстрîфà íà рàзклîíà 
зà Дîáрîмиркà, имà зàãиíàл

Пîвече приятели и сàмîстîятелíîст 
äàвà íà äецàтà летíият лàãер íà 
Оáсервàтîрия зà иäеи - 2Д         8
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уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

уведомява своите клиенти, че:
 на 24.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	Габрово	в	района	на	улица	„Ра-
децка“	№	15,	№	17,	площад	„10	юли“	№	5	–	„Фантази	7“	ЕООД,	ЕТ	„Триумфира	
-	Недьо	Радев“,	„Мити-Д“	ЕООД,	площад	„1	май“	№	1	–	„ДЗИ	-	Животозастрахо-
ване“	ЕАД,	улица	„Цанко	Дюстабанов“	№	18,	улица	„Петко	Каравелов“	№	8	–	ЕТ	
„Български	 имоти-98	Юлий	 Радев“,	 „Технострой	 инвест“	 ЕООД,	 улица	 „Николае-
вска“	№	10,	улица	„Цанко	Дюстабанов“	№	24,	улица	„Априловска“	№	1	–	„Реги-
онален	исторически	музей	–	Габрово“,	Бюро	по	труда,	 „Юробанк	България“	АД,	
улица	„Опълченска“	№	22	–	ЕТ	„	БЕАС	-	Люция	Декова“,	улица	„Николаевска“	№	
29	–	„Изи	асет	мениджмънт“	АД,	улица	„Индустриална“	№	14	–	„Бодилукс“	ЕООД,	
„Гипсотехника“	ООД,	„Профпеткорпорейшън	България“	ЕООД,	ЕТ	„Астра	-	Дими-
тър	 Костов“,	 „Метал	 строй	 -	 Габрово“	 ЕООД,	 „ПЛ	Контрол“	 EООД,	 „Алтернатив	
уей“	ЕООД,	„Бългериан	интернешънъл	бизнес“	ООД,	„Ехо	–	строй“	ЕООД,	улица	
„Бойката“,	улица	„Индустриална“	№	67	-	ЕТ	„Геммарк	-	Гошо	Георгиев“,	„ИДНА	39“	
ЕООД,	„Стийл	дизайн“	ЕООД,	улица	„Варовник“	№	6,	№	8,	№	10,	№	12,	№	14,	№	
16,	№	18,	№	20.

 на 24.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	Трявна	в	района	на	улица	„Акаде-
мик	Алекси	Пухлев“	№	1,	№	2,	№	3,	№	4,	№	5,	№	6,	№	8.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и 
Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 
61 61.

Женина Денчева

	 Общинският	 съвет	
даде	 съгласие	 Община	
Габрово	да	кандидатства	с	
проектно	предложение	по	
процедура	Открита	покана	
№	 2	 „Кръгова	 икономика	
и	 ресурсна	 ефективност“,	
по	програма	„Опазване	на	
околната	 среда	 и	 клима-
тични	промени“.
	 	 	 Също	 така	 одобри	 из-
пълнението	на	проекта	да	
е	в	партньорство	с	Регио-
нален	иновационен	център	
„Амбициозно	 Габрово“	 и	
Høgskulen for Landbruk og 
bygdeutvikling	 SA	 -	 Нор-
вегия.
	 Допустими	 кандидати	
са	 общините	 на	 терито-
рията	на	страната.	Канди-
датите	могат	да	кандидат-
стват	самостоятелно	или	в	
партньорство.	 Допустими	
партньори	 са	 всички	 пуб-
лични	или	частни	лица	със	
стопанска	или	с	нестопан-
ска	цел,	както	и	неправи-
телствените	 организации.	
Целта	на	поканата	е	да	се	
подобри	 управлението	 на	
отпадъците	 на	 общинско	
ниво	 и	 използването	 им	
като	ресурс	чрез	реализи-

ране	 на	 общински	 схеми	
за	 разделно	 събиране	 и	
рециклиране	на	отпадъци-
те.
	 Дейностите,	 които	 ще	
се	 финансират	 по	 проце-
дурата	 и	 чрез	 които	 ще	
се	 постигнат	 поставените	
цели,	 следва	 да	 са	 свър-
зани	 с	 реализиране	 на	
неприлагани	 до	 момента	
общински	 схеми	 за	 ре-
циклиране/	 разделно	 съ-
биране	 на	 отпадъците	 за	
последващо	 рециклиране,	

както	 и	 повишаване	 на	
осведомеността	и	общест-
веното	 самосъзнание	 за	
спазване	 на	 йерархията	
за	 управление	 на	 отпадъ-
ци	 и	 за	 увеличаване	 на	
участието	на	гражданите	в	
разделно	събиране.
	 Общият	 бюджет	 по	
процедурата	 за	 всички	
одобрени	 проектни	 пред-
ложения	 е	 до	 1	 582	 303	
EUR.	 Максималният	 раз-
мер	 на	 безвъзмездната	
финансова	 помощ,	 който	

може	 да	 бъде	 предоста-
вен	 за	 реализиране	 на	
едно	 проектно	 предложе-
ние,	 е	 до	 400	 000	 EUR,	
като	 процедурата	 не	 из-
исква	собствен	принос	от	
бенефициента.
	 Максималният	срок	за	
изпълнение	 на	 проекта	 е	
до	24	месеца.
	 В	 проектното	 предло-
жение	 на	 Общината	 ще	
бъдат	 заложени	 всички	
задължителни	 дейности,	
съобразени	 с	 нормативно	

определените	 максимални	
размери	 и	 ограничения	 в	
стойностите	 за	 опреде-
лени	 категории	 разходи,	
приложими	 по	 процеду-
рата.	 Проектното	 предло-
жение	 предвижда	 разра-
ботване	 на	 комплексно	
решение	за	умно	управле-
ние	на	отпадъците	в	мест-
ност	 Узана.	 Намерението	
е	 да	 се	 даде	 старт	 на	
обособяване	 на	местност-
та	като	екологичен	„зелен“	
комплекс	 с	 разработени	
правила	 и	 създадени	 ус-
ловия	 за	 разделно	 съби-
ране	 на	 отпадъци.	 Същ-
ността	 на	 идеята	 е	 да	 се	
въведе	 цялостна	 система	
за	 управление	 на	 отпа-
дъците	 в	 местност	 Узана,	
така	 че	 биоразградимите	
отпадъци	 да	 бъдат	 ком-
постирани	 на	място,	 а	 от	
рециклируемата	 фракция	
да	бъдат	извадени	всички	
чисти	компоненти.
	 Идейното	 предложе-
ние	 включва	 анализ	 и	
проучване	 на	 нуждите	 и	
нагласите	 на	 заинтересо-
ваните	страни,	чрез	които	
да	се	идентифицират	удач-
ни	 подходи	 за	 въвеждане	
на	 разделно	 събиране	 на	

отпадъците,	 провеждане	
на	дискусии,	споделяне	на	
добри	 практики	 и	 обмяна	
на	опит	с	норвежкия	парт-
ньор.
	 	Ще	 бъдат	 разработе-
ни	 ясни	 правила	 за	 раз-
делно	 събиране	 на	 отпа-
дъците,	ще	бъдат	изграде-
ни	 „интелигентни	 клетки“	
за	 разделно	 събиране	 на	
рециклируемите	 отпадъци	
и	 компостерни	 площадки	
за	компостиране	на	място	
на	 биоразградимите	 отпа-
дъци.	В	предложението	са	
включени	 информационни	
кампании	 и	 публични	 съ-
бития,	 които	 да	 доприне-
сат	за	създаване	на	трай-
ни	 навици	 за	 разделно	
събиране	 на	 отпадъците,	
както	 за	 популяризиране	
на	проектните	дейности.
	 Реализацията	 на	 про-
ектното	предложение	дава	
възможност	 за	 създаване	
на	 цялостна	 система	 за	
управление	на	отпадъците	
в	 местност,	 където	 към	
момента	 не	 се	 извършва	
сметосъбиране	 и	 съответ-
но	 няма	 разположени	 съ-
дове	за	отпадъци.	Въвеж-
дането	 на	 сметосъбиране	
на	разделно	събирани	от-

падъци	 в	 местността	 Уза-
на	посредством	иноватив-
ни	 съдове	 и	 оборудване	
ще	 доведе	 до	 подобрява-
не	на	управлението	на	от-
падъци	на	общинско	ниво	
и	 използването	 им	 като	
ресурс	 чрез	 реализиране	
на	 нововъведените	 схеми	
за	 разделно	 събиране	 и	
рециклиране	 на	 отпадъ-
ците.	 Включените	 в	 про-
ектното	предложение	дей-
ности	и	мерки	са	с	инова-
тивен	 и	 демонстрационен	
характер,	 с	 възможност	
да	 бъдат	 мултиплицирани	
на	други	места.
	 Реализирането	на	дей-
ността	 по	 разработване	
на	 прототипа	 на	 „интели-
гентните	 клетки“	 за	 раз-
делно	 събиране	 на	 отпа-
дъците	 е	 ангажимент	 на	
РИЦ	 „Амбициозно	 Габро-
во“.
	 Принос	 за	 поставени-
те	 цели	 има	 споделянето	
на	добри	практики	с	парт-
ньора	от	Норвегия	и	про-
ведените	 от	 тях	 дейности	
на	 място	 за	 повишаване	
на	 уменията	 и	 компетен-
циите	 във	 връзка	 с	 при-
лагане	 на	 принципите	 на	
кръгова	икономика.

Оáщиíà Гàáрîвî ще кàíäиäàтствà с прîект 
зà умíî упрàвлеíие íà îтпàäъците в Узàíà

 Оркестър Габрово кани габровци на улица „Радецка“ днес от 18.30 часа. 
Вечнозелени хитове, любими мелодии и горещи ритми ще звучат под дири-
гентството на маестро Николай Венков. Стефан Косев, Камелия Ноева и Таня 
Соколова ще ни разказват любовни истории с неповторимите си гласове, а 
музикантите на оркестъра ще ни потопят в необята на музикалния си свят!
 Входът е свободен!

	 Дългоочакваният	 фес-
тивал	 за	 куклено-театрал-
но	изкуство	„Рачо	и	Деш-
ка“	 ще	 зарадва	 малки	 и	
големи	 през	 месец	 сеп-
тември	в	Габрово.
	 След	успешната	реали-
зация	 на	 фестивала	 през	
2019	 година	 в	 рамките	 на	
програма	„Култура“	на	Об-
щина	 Габрово	 Рекламна	
агенция	 „Елмазови“	 и	 те-
атър	 „Весел“	 отново	 ще	
ни	предложат	открита	сце-
на,	 великолепна	 актьор-
ска	 игра,	 запомнящи	 се	
сюжети,	 музика,	 танци,	
кукли	 и	 смях	 под	 открито	
небе!	 Всичко	 това	 стана	
възможно	 с	 финансовата	
подкрепа	на	Министерство	
на	културата	и	в	партньор-
ство	 с	 Община	 Габрово,	
„100	вести“,		Gabrovo	News	
и	радио	„Бумеранг“.
	 Всяка	събота	и	неделя	
от	септември	на	пл.	„Въз-
раждане“	ще	оживяват	ге-
рои	от	различни	приказки.	

продължава от стр. 1
Гергана	 Хубанова,	 Ка-

мелия	 Таукова,	 Надежда	
Иванова	 и	 Дара	 Димова.	
След	известно	прекъсване	
към	футбола	ще	се	завър-
не	и	Сара	Тодорова.	Тимът	
ще	бъде	подсилен	и	с	ня-
колко	 момичета	 от	 други	
градове.	

Своето	съгласие	да	иг-
раят	 за	 „Янтра	 2013“	 вече	
са	 заявили	 дефанзивни-
те	 състезателки	 Зорни-
ца	 Стефанова	 (2004	 г.)	 и	
Радостина	 Адамова	 (2001	
г.)	 –	 и	 двете	 от	 Тетевен,	
левият	 бек	 Цветелина	Пе-
ткова	 (1999	 г.)	 от	 Плов-
див,	десният	външен	халф	
Алисия	 Попова	 (2004	 г.)	
от	 Русе,	 десният	 бек	 Рок-
сана	 Рашкова	 (2002	 г.)	 от	
Трявна,	 защитникът	 Прес-
лава	Романова	(2005	г.)	от	
Свищов	 и	 нападателката	
Мария	 Маринова	 (2002	 г.)	
от	Плевен.	

За	 гарнитурите	 в	 га-

бровският	 клуб	 ще	 про-
дължат	 да	 се	 състезават	
и	 родените	 2006	 година	
близначки	 от	 Плевен	 Ра-
дослава	и	Миглена	Георги-
еви	–	вратар	и	нападател.

„Четири	 години,	 след	
като	 стартирахме	 участие	
с	отбор	девойки,	мисля,	че	
дойде	моментът	да	напра-
вим	и	 тази	 голяма	крачка	
–	към	женския	футбол.	

Ще	се	опитаме,	докол-
кото	 можем,	 да	 направим	
един	отбор,	който	да	бъде	
конкурентен	 на	 големите	
в	 родния	 женски	 футбол.	
Дали	 ще	 се	 получи,	 вре-
мето	 ще	 покаже.	 Едно	 е	
сигурно	 –	 ще	 растем	 от	
мач	на	мач.	

Целта	ни	на	първо	вре-
ме	 е	 да	 стартираме	 този	
проект,	 да	 завъртим	 коле-
лото	и	да	постигаме	добри	
резултати.	 Ако	 сме	 около	
златната	 среда	 в	 края	 на	
шампионата,	това	ще	бъде	
едно	 отлично	 постижение	

–	 коментира	 селекционе-
рът	на	тима	Радо	Николов.	
-	 Няколко	 по-опитни	 мо-
мичета	от	Габрово	и	други	
градове	 вече	 тренират	 с	
нас.	 Очаквам	 да	 се	 при-
съединят	и	още,	дори	това	
да	стане	по	време	на	пър-
венството.	

Групата	 за	 мачовете	
ще	бъде	допълвана	от	на-
шите	девойки.	Макар	и	по-
малки	 –	 на	 14-15	 години,	
те	 са	 показали,	 че	 могат	
и	 заслужават	 да	 играят	
женски	футбол	в	България.	
Имаме	 бюджет	 за	 година-
та	 и	 сме	 разчели	 всичко	
около	 участието	 в	шампи-
оната.	

Организационно	 все	
още	има	детайли,	по	които	
работим,	но	това	са	дреб-
ни	неща.	Важната	част	от	
работата	вече	е	свършена.	
Надявам	 се	 и	 любители-
те	 на	 футбола	 в	 Габрово	
да	ни	подкрепят“,	допълни	
младият	наставник.				

Гàáрîвî с îтáîр в Държàвíîтî пî 
футáîл зà жеíи, зà първи път

Нàциîíàлеí 
куклеí фестивàл 
„Рàчî и Дешкà“ 
îтíîвî в Гàáрîвî

продължава от стр. 1
От	 1978	 до	 2015	 годи-

на	 работи	 като	 учител	 по	
изобразително	 изкуство	 в	
СОУ	 „Бачо	 Киро“	 –	 Пав-
ликени.

Сериозните	 си	 зани-
мания	 с	 фотография	 за-
почва	 през	 1977	 година.	
Първото	му	участие	е	през	
1979	 година	 в	 национален	
фотоконкурс	 „Биенале	 на	
фотографията”.	 През	 1982	
година	 получава	 първата	
голяма	 награда	 от	 фото-
конкурс.	 Изявите	 му	 бър-
зо	 го	 налагат	 като	 име	
във	 фотографските	 среди.	
А	 предпочитанията	 към	
портрета	и	пейзажа	откро-
яват	 неговата	 творческа	
индивидуалност.	През	1984	
година	 от	 Министерство	
на	 културата	 е	 удостоен	
със	 званието	 „Фотограф-
художник”.

През	 1985	 година	 е	

отличен	с	 голямата	награ-
да	 на	 Общински	 народен	
съвет	-	Велико	Търново	за	
участие	 във	 фотопленер	
„Велико	Търново“.	 Следва-
щата	 година	 идва	 и	 пър-
вото	 международно	 при-
знание	–	трета	и	четвърта	
награда	 от	 фотоконкурса	
„Цайс	практика“	–	Берлин.	
През	 1989	 г.	 получава	 от-
ново	отличия	от	този	меж-

дународен	конкурс.
	 Участва	 в	 редица	 фо-
тографски	 форуми	 -	 све-
товния	 салон	 в	 гр.	 Рига	
–	Латвия,	по	случай	150	го-
дини	от	изобретяването	на	
фотографията,	 заедно	 със	
150	фотографа	от	цял	свят;	
салони	 за	 художествена	
фотография	 под	 егидата	
на	 FIAP	 (Международната	
асоциация	 по	 артистис-
тична	 фотография)	 в	 над	
30	 държави	 -	 Германия,	
Полша,	 Русия,	 Франция,	
Италия,	 Турция,	 Сърбия,	
Австрия,	 Израел,	 Китай	 и	
др.	
	 Негови	 работи	 са	 на-
граждавани		на	национал-
ни	 и	 международни	 фото-
изяви.	 Носител	 е	 на	 два	
златни	 медала	 на	 FIAP,	
два	златни	медала	на	PSA	
(Американската	 асоци-
ация	 по	 артистична	 фо-
тография),	 златен	 медал	

на	Фотографска	 академия	
„Янка	 Кюркчиева”,	 сребъ-
рен	медал	 на	Австрийска-
та	асоциация	по	артистич-
на	фотография,	както	и	на	
почетни	дипломи	на	FIAP.	
	 През	 2013	 г.	 е	 удос-
тоен	 със	 звание	 „артист	
на	FIAP	(AFIAP)“.		
	 През	2020	г.	е	удостоен	
със	 звание	 „ексълънс	 на	
FIAP	(EFIAP)“.
	 През	 2017	 година	 за	
изключителен	 принос	 към	
развитието	на	българската	
фотография	 получава	 най-
високата	 годишна	награда	
на	Национално	сдружение	
Фотографска	 академия	
„Янка	Кюркчиева“	–	стату-
етка	и	почетна	грамота.	
	 Повече	 от	 20	 години	
сътрудничи	 на	 много	 бъл-
гарски	 вестници	 и	 списа-
ния.	 Автор	 е	 на	 15	 са-
мостоятелни	 изложби	 на	
художествена	фотография.	

Фîтîизлîжáà íà Öîíчî Бàлкàíäжиев 
- утре в ÕГ "Õристî Öîкев" - Гàáрîвî



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 3 септември 2020 г., година XVI, брой 34 (3297)

ХРИСТИЯНИ

  

3 ч Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. 
Св. Фива дякониса. Св. мчца Василиса Никомидийска. Св. Йоа-
никий II, патр. Сръбски
4 п Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. пророк и бого-
видец Моисей
5 с Св. прор. Захария и праведна Елисавета
6 н U 13 неделя след петдесетница. св. мчк Евдоксий. 
преп. архип. гл. 4, утр. ев. 2, ап. Евр. 2:2-10 (с. 373), лит. ев. 
Мт 21:33-42
7 п Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богоро-
дично) (Тип. с. 69)
8 в U рождество на пресвета богородица (Тип. с. 71)
9 с Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. Св. мчк Севириан 
(Тип. с. 73)
10 ч Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
3 - 10 СЕПТЕМВРИ

бълГарСка 
патриаршия

	 Патриарх	 Неофит	 бла-
гослови	 духовното	 ръко-
водство	 на	 Софийска	
епархия	 за	 началото	 на	
църковната	година.
	 На	1	септември	Право-
славната	църква	отбелязва	
началото	 на	 църковната	
нова	година.
	 По	 този	 повод	 в	 Со-
фийска	 света	 митрополия	
се	състоя	среща	между	ки-
риарха	на	Софийска	епар-
хия	-	Негово	Светейшество	
Софийския	 митрополит	 и	
Български	 патриарх	 Нео-
фит,	 и	 архиерейските	 на-
местници	 на	 седемте	 Со-
фийски	духовни	околии.
	 Негово	 Светейшество	
благослови	лично	всеки	от	

присъстващите	 духовници	
и	 отправи	 топли	 пожела-
ния	 за	 успешна	 и	 ползот-
ворна	църковна	година.
	 В	срещата	взеха	учас-
тие:	 Негово	 Преосвещен-
ство	 Белоградчишки	 епис-
коп	 Поликарп	 -	 викарий	
на	Софийския	митрополит,	
архимандрит	 Василий	 -	
протосингел	 на	 Софийска	
митрополия,	 архимандрит	
Януарий	-	архиерейски	на-
местник	на	Годечка	духов-
на	 околия,	 архимандрит	
Исаак	 -	 архиерейски	 на-
местник	 на	 Кюстендилска	
духовна	околия,	архиманд-
рит	Евтимий,	ставрофорен	
иконом	Йосиф	Серев	-	ар-
хиерейски	 наместник	 на	
Ихтиманска	 духовна	 око-
лия,	ставр.	ик.	Ангел	Анге-
лов	 -	 духовен	 надзорник	

на	Софийска	епархия,	ико-
ном	 Георги	 Паликарски	 -	
архиерейски	наместник	на	
Дупнишка	духовна	околия,	
иконом	 Йоан	 Чикалов	 -	
архиерейски	наместник	на	
Трънска	 духовна	 околия,	
иконом	 Михаил	 Колев	 -	
архиерейски	наместник	на	
Самоковска	 духовна	 око-
лия,	 протойерей	 Алексан-
дър	 Стоев	 -	 архиерейски	
наместник	 на	 Радомирска	
духовна	околия,	и	г-н	Ангел	
Младенов	 -	 секретар	 на	
Софийска	митрополия.
	 В	непринуден	разговор	
духовниците	 споделиха	 с	
първойерарха	 на	 Българ-
ската	 църква	 духовната	
и	 материална	 ситуация	 в	
околиите	 им,	 както	 и	 на-
стъпилите	 промени	 вслед-
ствие	на	епидемичната	об-

становка	в	страната.	Като	
отбелязаха	 свои	 добри	
постижения	 и	 резултати	
от	 извършена	 през	 годи-
ните	 работа,	 те	 засегна-
ха	 част	 от	 затрудненията,	
които	 имат	 понастоящем	
в	 поверените	 им	 околии.	
Те	 ясно	 очертаха	 нуждата	
от	 по-чести	 срещи	 между	
духовното	 ръководство	 на	
Софийска	 епархия	 и	 све-
щенството,	 които	 със	 си-
гурност	ще	допринесат	 за	
своевременното	 решаване	
и	отстраняване	на	редица	
трудности.
	 С	 гръмко	 многолет-
ствие,	 благопожелания	 за	
успешна	 църковна	 година	
и	първосветителски	благо-
слов	 завърши	 срещата	 на	
духовното	 ръководство	 на	
Софийска	епархия.

бълГарСка 
патриаршия

	 Митрополит	 Киприан	
отслужи	 празничен	 моле-
бен	в	Потопената	църква	в	
село	Виден.
	 На	 29	 август,	 когато	
Православната	 църква	 от-
белязва	 Отсичане	 глава-
та	 на	 Св.	 Йоан	 Предтеча	
и	 Кръстител,	 както	 и	 па-
метта	 на	 преп.	Анастасий	
Струмишки,	 Негово	 Висо-
копреосвещенство	 Ста-
розагорският	 митрополит	
Киприан	 отслужи	 празни-
чен	молебен	в	Потопената	
църква	 „Св.	 Атанасий”	 в	
павелбанското	 село	 Ви-
ден.	Тя	е	построена	между	
1851-1854	г.	и	е	известна	с	
най-кристалния	 камбанен	
звън.	Казват,	че	удивител-
ната	 й	 акустика	 можела	
да	се	мери	с	тази	на	Ми-
ланската	скала,	а	 тайната	
била	 в	 един	 строителен	
трик.	
	 Майсторите	 зазидали	

в	 дуварите	
празни	 гли-
нени	 гърне-
та	 по	 слож-
на	 схема,	
така	 че	 ку-
хините	 пер-
фектно	 да	
о т р а з я в а т	
църковните	
песнопения.	
Ц ъ р к в а т а	
си	 имала	
и	 балкон,	
на	 който	 в	
п р а з н и ч -
ни	 дни	 се	
разполагал	
хорът. 	 В	
средата	 на	
миналия	 век	
в	 България	
се	 развихря	
ударно	стро-
ителство	 на	
язовири	 и	 ВЕЦ-ове.	 В	 из-
граждането	 на	 „Копринка“	
се	 включват	 бригадири	от	
цяла	 България.	 През	 60-
те	 години	на	миналия	 век	

каптираните	 от	 река	 Тун-
джа	 водни	 маси	 заливат	
района	 и	 хората	 са	 изсе-
лени.	 Днес	 насред	 голото	
поле	 могат	 да	 се	 видят	
само	 останките	 на	 храма	

и	основите	от	стари	зидо-
ве.
	 „Духовна	 радост	 за	
всички	 ни	 е	 да	 бъдем	 в	
този,	 останал	 в	 основите	
си	храм,	който	е	бил	пото-

пен	във	водите	на	язовир	
Копринка	 и	 преди	 десе-
тина	 години	 отново	 се	 е	
появил.	 И	 ето,	 днес	 сме	
тук	заедно,	в	молитва	към	
Всеподателя	 Бога,	 който	
ни	 дава	 мир	 в	 душите	 и	
спокойни	бъднини.	Мнози-
на	от	Вас	си	спомнят	този	
храм,	 който	 днес	 е	 само	
в	 руини,	 но	 Св.	Атанасий	
никога	 не	 е	 оставял	 своя	
поверен	 народ.	 И	 ето,	 в	
утрешния	 ден,	 ние	ще	 ос-
ветим	 новия	 храм,	 носещ	
същото	име.	Нека	Божието	
благословение	 бъде	 върху	
всички	Ви,	за	да	може	до	
дълбоки	старини	да	пазим	
нашата	 Христова	 вяра	 и	
истината,	 която	 ни	 е	 съх-
ранила	и	ще	ни	съхранява	
за	идните	поколения“,	каза	
в	 словото	 си	 митрополит	
Киприан.	Той	получи	от	ро-
дения	 в	 село	 Виден	 доц.	
д-р	Васил	Хаджиилиев	се-
мейна	 реликва	 –	 картина-
та	„Иисус	Христос	в	Гетси-
манската	градина“.

Двери на правоСлавието

	 Активното	 участие	 на	
архим.	 Дионисий	 (Мишев)	
в	 протестите,	 провеждани	
в	 центъра	 на	 столицата,	
и	 публичните	 му	 изяви,	
свързани	 с	 политическата	
обстановка	в	страната,	не	
останаха	незабелязани.	Те,	
както	и	коментарите	му	за	
църковни	прояви,	окачест-
вявани	 от	 него	 като	 „за-
дкулисни“,	 предизвикаха	
реакция	 от	 страна	 на	 Св.	
Синод	на	БПЦ.	В	специал-
но	 изявление,	 публикува-
но	на	официалния	сайт	на	
Св.	 Синод,	 ръководството	
на	 БПЦ	 се	 разграничи	 от	
него,	 като	 заяви,	 че	 „ар-
хим.	 Дионисий	 (Мишев)	
не	 е	 и	 не	 може	 да	 бъде	
изразител	 на	 становища	
на	 Българския	 патриарх	 и	
Св.	Синод	на	Българската	
православна	църква	–	Бъл-
гарска	патриаршия.
	 Всички	 изказвания,	
действия	и	призиви	на	ар-

хим.	Дионисий	(Мишев)	да	
се	считат	за	негово	частно	
мнение,	 което	 по	 никакъв	
начин	не	изразява	позици-
ята	на	Българската	право-
славна	църква“.
	 Св.	 Синод	 също	 така	

напомня,	 че	 от	 2017	 г.	
клирикът	 „се	 намира	 под	
запрещение	 от	 свеще-
нослужение	 (забрана	 за	
извършване	на	богослуже-
ния	 –	 аргос).	 Срещу	 него	
има	и	заведено	църковно-

наказателно	 дело	 за	 пър-
востепенни	 канонически	
нарушения“.
	 Според	Устава	на	БПЦ,	
аргосът	 е	 временна	 нака-
зателна	 мярка,	 като	 сро-
кът	 ѝ	 на	 действие	 трябва	
да	 се	 посочи	 при	 налага-
нето	на	наказанието.	Арго-
сът	може	да	бъде	наложен	
за	 време	 от	 петнадесет	
дни	 до	 шест	 месеца	 (чл.	
191,	т.	5).
	 В	продължение	на	 три	
години	 случаят	 на	 архим.	
Дионисий	 е	 „висящ“.	 По	
неговото	 църковно-наказа-
телно	дело	все	още	не	се	
е	произнесла	назначената	
архиерейска	комисия.	
	 Междувременно	 преди	
няколко	 месеца	 на	 засе-
дание	 на	 Св.	 Синод	 се	 е	
коментирало	 евентуалното	
кариерно	 издигане	 на	 ар-
химандрита	 и	 възстановя-
ване	 на	 служението	 му,	
но	 не	 е	 било	 постигнато	
единство	по	въпроса.
	 Налагането	 на	 аргос	

от	 страна	 на	 църковния	
съд,	 според	 чл.	 191,	 т.	 5		
от	 устава	 на	 БПЦ,	 се	 съ-
пътства	 и	 „с	 лишаване	 от	
възнаграждение	в	размер,	
определен	 от	 съда,	 но	 не	
повече	от	петкратния	раз-
мер	на	брутното	му	възна-
граждение“.	
	 През	годините,	в	които	
архим.	 Дионисий	 „се	 на-
мира	 под	 запрещение	 от	
свещенослужение“	(според	
цитираното	изявление),	за-
платата	му	не	е	спирана	и	
той	е	на	издръжка	на	БПЦ	
(според	 църковни	 източ-
ници	тази	заплата	не	е	на	
равнището	 на	 осигурени-
те	 от	 държавния	 бюджет	
свещенически	 заплати).	
За	 сравнение	 даваме	 и	
един	 друг	 случай:	 бивша-
та	 игуменка	 на	 Самоков-
ския	 манастир	 Пелагия	
беше	свалена	от	длъжност	
и	 изгонена	 от	 манасти-
ра	без	конкретна	причина,	
като	заплатата	ѝ от	400	лв.	
беше	незабавно	спряна.

 Излезе книгата „Рилският 
манастир в най-ново време 
(1944-2019). Политика, идео-
логия, вяра“ с автор Мария 
Златкова.
 Книгата разглежда разви-
тието на Рилската св. обител 
от края на 1944 година до 
днес. Представени са репреси-
ите срещу несъгласни с новата 
политика монаси, лишаването 
на обителта от икономическа 
самостоятелност чрез отнемане 
на обработваеми земи, гори 
и индустриални предприятия и 
по тази начин лишаването й 
от средства за поддържане на 
сградния фонд и безценните 
творби на изкуството, съхраня-
вани там. Специално внимание 
е отделено на одържавяването 
на обителта през 1961 г. и из-
гонването на монасите, връща-
нето на част от тях през 1968 г. 
и конфликтното им съжителство 
с новосъздадения Национален 
музей „Рилски манастир“.
 В увода игуменът на Рил-
ския манастир Адрианополски 
епископ Евлогий пише: „Пери-
одът след деветосептемврий-
ския преврат в България от 
1944 г. е един от най-мрачните 
в историята на Рилската св. 
обител, сравним само с вре-
мето на турското управление 
и дори по-зле, защото след 
първата вълна на запустение 
иноверните поробители допус-
кат Обителта да се възстанови 
и нейните обитатели да живе-
ят и изпълняват монашеските 
си задължения. Те позволяват 
честните мощи на Небесния по-
кровител на България, преп. 

Йоан Рилски, да се върнат от 
старопрестолния Търновград в 
манастира и да станат отново 
място за поклонение и извор 
на благодатни изцеления, вяра 
и надежда. При новата бъл-
гарска власт безпросветни и 
бездуховни люде започват да 
притесняват братството по най-
различни начини и във всички 
направления. Дори един от бра-
тята, изпълняващ послушание 
в метоха „Рила“ - йеромонах 
Аверкий, бива убит и безследно 
изчезва, защото синовете на 
тъмнината не обичат светлина-
та (1 Сол. 5:5)... Дано идните 
поколения се поучат от тези 
срамни деяния и не допускат 
никога повече да се повторят“.
 Авторката Мария Златкова 
е работила тридесет и девет 
години в Националния истори-
чески музей, а сега е уредник 
в музея на Рилската св. обител. 
Книгата е издание на ИК „Гутен-
берг“.

Пàтриàрх Неîфит áлàãîслîви äухîвíîтî ръкîвîäствî íà 
Сîфийскà епàрхия зà íàчàлîтî íà църкîвíàтà ãîäиíà

Св. Сиíîä се рàзãрàíичи îт äействиятà íà àрхим. Диîíисий, 
íî ãîäиíи íàреä íе решàвà въпрîсà зà стàтутà му

Митрîпîлит Киприàí îтслужи прàзíичеí 
мîлеáеí в Пîтîпеíàтà църквà в селî Виäеí

Излезе кíиãà зà истîриятà íà Рилския 
мàíàстир през периîäà 1944-2019 ã.
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бълГарСка патриаршия

	 Обични	 в	 Господа	 братя	 и	
сестри,
	 Тази	 сграда	 зад	 нас	 е	 по-
строена	 преди	 240	 години	 за	
училище	 на	 децата	 на	 право-
славните	християни	в	Пловдив.	
Под	 ръководството	 на	 първия	
си	ръководител,	йеромонах	Ан-
тим,	 това	 училище	 се	 превръ-
ща	 в	 първостепенен	 духовен	
и	 просветен	 център	 на	 право-
славната	 църква.	 Казвам,	 на	
православната	 църква,	 защото	
в	 онази	 епоха	 именно	и	 един-
ствено	православната	църква	е	
създала,	развила	и	поддържала	
учебното	 дело	 по	 тези	 земи.	
В	 най-тежките	 и	 тъмни	 години	
на	 робството	 православните	
наши	съграждани	са	построили	
най-внушителното	 здание,	 на	
най-видимата	точка	в	града,	за	
да	 покажат	 несломимостта	 на	
православния	дух	и	непреклон-
ността	 на	 нашата	 вяра.	 Тази	
сграда	 е	 замислена	 да	 бъде	
знак	и	е	знак.
	 Преминала	 през	 много	
перипетии,	 отчуждавана,	 на-
ционализирана,	 разрушавана,	
отново	 построявана,	 тя	 наме-
ри	 прибежище	 в	 лоното	 на	
православната	 църква.	 В	 един	
момент	 Бог	 е	 промислил,	 че	
тя	трябва	да	бъде	поверена	на	
пловдивската	епархийска	църк-
ва,	вероятно	защото	тук	в	най-
висока	степен	ще	бъде	запазе-
на	 и	 развита	 идеята,	 вложена	
в	 тази	 сграда.	 Създадена,	 за	
да	 бъде	 символ,	 след	 толкова	
години	 тази	 сграда	 отново	 ще	
бъде	 символ	 за	 православни-
те	 християни	 в	 града.	 Видимо	
доказателство,	че	онова,	което	
е	обречено	да	служи	на	Бог,	е	
Божие.	Може	да	минат	стотици	
години,	но	винаги	идва	момент,	
в	който	Истината	възтържеству-
ва	и	нещата	си	идват	по	места-

та.	 Важното	 е	 да	 имаме	 вяра.	
Бог	вижда	и	ако	молитвите	ни	
са	 искрени,	 ако	 намеренията	
ни	 са	 искрени,	 той	 винаги	 ще	
ни	 укрепи	 във	 вярата,	 като	
ни	 даде	 знак.	Това,	 че	 именно	
тази	 сграда	 вече	 принадлежи	
на	църквата,	е	такъв	знак.
	 Понеже	 Бог	 даде	 знак,	 че	
е	 милостив	 към	 нас	 и	 че	 по-
мага	на	Своята	църква,	то	ние,	
смирените	 Божии	 служители,	
сме	 длъжни	 веднага	 да	 отвър-
нем	със	знак,	че	сме	разбрали	
това,	 и	 да	 помогнем	 да	 се	
възстанови	онова,	което	е	било	
Божие,	но	временно	е	било	за-
губено.
	 Тук,	няколко	метра	по-надо-
лу,	 е	 имало	 древен	 правосла-
вен	храм,	посветен	на	Светите	
Архангели.	Но	този	храм	е	бил	
разрушен.	Това	е	 голям	 грях	и	
този	грях	трябваше	да	бъде	по-
правен.	Винаги	сме	знаели,	че	
този	грях	рано	или	късно	тряб-
ва	да	бъде	поправен,	но	не	сме	
и	 предполагали,	 че	 това	 може	
да	 стане	 по	 толкова	 красив	 и	
достоен	 начин.	 По	 волята	 на	
дарителя	на	сградата	г-н	Георги	
Гергов,	 в	 нейния	 двор	 е	 отре-
дено	място	за	малък	храм.	Той	
ще	 бъде	 изграден	 и	 ще	 бъде	
наречен	 на	 името	 на	 Светите	
Архангели.	 Духовното	 средище	
ще	 получи	 своя	 духовен	 цен-
тър.	 По-голяма	 Божия	 милост,	
по-голяма	 Божия	 благодат	 над	
нашата	 църква	 и	 над	 нашия	
Богоспасаем	 град	 аз	 не	 мога	
да	си	представя.	С	полагането	
и	освещаването	днес	на	основ-
ния	 камък	 на	 новия-стар	 храм	
се	затваря	един	кръг.
	 Пловдив	ще	получи	седали-
щето	на	епархийския	си	църко-
вен	живот,	а	над	града	отново	
ще	бдят	Светите	Архангели,	 за	
вечна	 Божия	 слава	 и	 за	 спа-
сението	на	нашите	души,	както	
и	на	душите	на	тези,	които	са	

били	преди	нас,	и	на	тези,	кои-
то	ще	дойдат	след	нас.
	 Някой	 попита	 тези	 дни:	
„Има	ли	нужда	Пловдив	от	още	
един	храм?	Ама	защо	сега	тряб-
ва	да	се	строи	тази	църква,	не	
са	ли	ни	достатъчно	тези,	които	
имаме?	 Защо	 властта	 помага	
да	 се	 строи	 църква?	 Кому	 е	
нужна	тя?”.
	 По	време	на	робството,	ко-
гато	 са	 изградени	 всички	 хра-
мове	 в	 Стария	 град	 на	 Плов-
див,	 градът	 е	 бил	 десет	 пъти	
по-малък	от	сега.	Защо,	според	
вас,	 в	 онази	 епоха	 и	 в	 онзи	
десет	пъти	по-малък	 град	хора	
като	Вълко	Чалъков,	Салчо	Чо-
маков,	 Константин	 Моравенов,	
Захари	Зограф,	Станислав	Дос-
певски	и	другите	ктитори,	стро-

ители	 и	 зог-
рафи	са	вди-
гали	 неумор-
но	 църква	
след	църква?	
Защо	 на -
шите	 пред-
шественици	
са	 издигали	
сгради,	 вну-
шителни	като	
тази	 зад	
нас?	 Защото	
са	знаели,	че	
това	 са	 зна-
ци	на	вярата!	
Защото	 те,	
градейки,	 са	
изграждали	
духа	на	бъде-
щата	 нация,	
който	 в	 ос-
новата	 си	 е	
християнски	
и	 правосла-
вен!	 Наши-
те	 предше-
ственици	 не	
просто	не	са	
се	 отказвали	
от	вярата	си,	
а	 напротив,	

издигали	 са	 я	 като	 знаме.	 И	
са	 били	 уважавани	 за	 това,	
включително	 от	 друговерската	
власт.	 Чувате	 ли,	 друговерска-
та	 власт	 не	 е	 пречила	 да	 се	
строят	 православни	 храмове	
в	 Пловдив!	 Днес	 българи	 пи-
тат	 българската	 власт	 защо	
тя	 помага	 на	 църквата.	 Може	
би	 искат	 българската	 власт	 да	
пречи	 на	 българската	 църква?	
Или	 искат	 българската	 власт	
да	 се	 страхува	 да	 помага	 на	
църквата	 си?	Това	 доживяхме!	
Българи	да	критикуват	българи,	
че	помагат	на	българската	пра-
вославна	църква!
	 Нашите	 предшественици	
едва	ли	са	можели	да	си	пред-
ставят	 и	 за	 миг,	 че	 в	 техния	

Пловдив	 ще	 има	 хора,	 които	
ще	 пречат	 да	 се	 строи	 храм	
и	 ще	 ругаят	 православната	
църква	 с	 надеждата	 да	 изка-
рат	 някой	 допълнителен	 лев	
от	спонсорите	си.	Впрочем,	аз	
не	 вярвам,	 че	 спонсорите	 им	
изискват	 това	от	 тях,	по-скоро	
нашите	си	въобразяват,	че	като	
поругават	вярата	на	дедите	си,	
ще	 им	 се	 харесат.	 Ако	 тези,	
които	 искат	 да	 пречат	 да	 се	
построи	 църква,	 правеха	 това	
по	 свое	 вътрешно	 убеждение,	
защото	искрено	мразят	правос-
лавието	и	ненавиждат	църквата	
и	 го	 правеха	 безвъзмездно,	
то	 те	 щяха	 да	 заслужат	 поне	
нашето	 внимание.	 Но	 понеже	
знам,	че	го	правят	за	пари,	не	
заслужават	нищо	повече	от	на-
шето	презрение.
	 На	 този	 градеж,	 братя	 и	
сестри,	 ще	 се	 пречи.	 Вече	 се	
пречи.	 Не	 от	 държавата	 и	 не	
от	Общината	–	те	помагат.	А	от	
лица,	 които	 преследват	 една	
точно	 определена	 цел.	 Такива	
лица	 ще	 вкарат	 държавата	 и	
Общината	 във	 всички	 възмож-
ни	 съдебни	 процедури,	 за	 да	
ги	 плашат.	 За	 да	 ги	 блокират.	
Тяхната	 цел	 е	 да	 се	 пречи	 на	
църквата,	 всячески	 и	 с	 всички	
средства!	 Искам	 отсега	 да	 е	
ясно,	 че	 Божието	 ще	 бъде	 от-
дадено	Богу.	Ние	ще	построим	
храма	 на	 Светите	 Архангели,	
защото	 това	 е	 кауза,	 която	
е	 по-голяма	 от	 нас.	 Ще	 въз-
становим	 древната	 църква	 на	
Светите	 Михаил	 и	 Гавриил,	 на	
най-личното	място	в	града.	Да,	
това	е	знак!
	 Това	 е	 знак,	 че	Пловдив	 е	
бил,	 е	и	ще	бъде	православна	
твърдина	 до	 края	 на	 време-
ната.	 И	 няма	 сила,	 която	 да	
ни	 попречи	 да	 поставим	 този	
знак.	 Нека	 това	 се	 знае	 от	
всички	 светски	 власти,	 насто-
ящи	и	бъдещи,	както	и	от	наши-

те	критици	и	техните	спонсори.	
Ние	ще	строим	живи	 храмове,	
на	живия	Бог!	Искаме	критици-
те	 ни	 да	 ни	 покажат	 те	 какво	
могат	да	построят?	Какво	могат	
да	 разрушат	 –	 знаем.	 Разру-
шиха	 морала	 на	 народа	 ни	
и	 нашата	 държава.	 Продадоха	
всичко,	 което	 можеше	 да	 се	
продаде!	 Но	 Църквата,	 слава	
Богу,	 няма	 да	 могат	 да	 раз-
рушат.	Тя	 не	 е	 от	 този	 свят	 и	
затова	ще	пребъде	и	ще	е	спа-
сителният	кораб	за	българите.
	 Похвалвам	 още	 веднъж	 г-н	
Георги	 Гергов	 за	 това,	 че	 сам	
и	по	своя	воля	отдава	Божието	
Богу.	 Благодаря	 на	 г-н	 кмета	
Здравко	Димитров,	 който	 даде	
обет,	 че	 лично	 ще	 изнесе	 до	
горе	 основния	 камък	 и	 удър-
жа	 на	 думата	 си.	 Благодаря	
на	 министъра	 на	 културата	 г-н	
Боил	 Банов,	 освен	 за	 разре-
шението	 тук	 да	 има	 храм,	 но	
и	 за	 всички	 други	 негови	 за-
слуги	за	православната	църква	
в	 България,	 заради	 които	 го	
благославяме.	Тези	 хора,	 всич-
ки	вие,	които	сте	тук,	и	другите	
стотици,	които	ще	дойдат,	за	да	
помагат	 на	 строежа,	 са	 заста-
нали	 от	 дясната	 страна.	 Тези,	
които	ще	пречат	–	да	идват,	да	
застават	от	лявата	страна	и	да	
си	 казват	 имената.	 Ако	 не	 ги	
е	 срам.	 Колкото	 до	 въпроса:	
кому	е	нужна	 тази	църква,	ще	
отговорим	–	нужна	е	на	всички	
нас,	както	са	ни	нужни	всички	
църкви,	които	сме	построили	и	
които	ще	построим.
	 Бог	 да	 благослови	 делото,	
което	започваме	не	в	свое,	а	в	
Неговото	име.
	 Поздравявам	 всички	 ви	 с	
началото	 на	 Новата	 църковна	
година.Призовавам	 Божието	
благословение	 над	 всички	 вас	
и	над	всички	жители	на	Богос-
пасаемия	град	Пловдив.
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 Продължава от бр. 166
	 Понякога	 тук	 идват	 хора	 и	
ми	казват:
	 -	 Знаеш	 ли,	 еди-кой	 си	 ме	
обвини!
	 И	плачат,	и	ридаят,	а	аз	им	
казвам:
	 -	 Бре,	 един	 човек	 те	 об-
винил	 и	 го	 казал	 в	 квартала.	
Мене	ме	писаха	по	вестниците,	
телевизиите,	 радиото,	 и	 нищо	
не	 ми	 стана!	 Какво	 ти	 стана	
сега,	 че	 казали	 една	 дума	 за	
тебе?	 Какво	 толкова	 е	 стана-
ло?
	 Когато	молитвите	на	нашите	
братя	 са	 с	нас,	 това	е	 голяма	
сила	и	Писанието	го	казва:	ця-
лата	Църква	се	молила	усърдно	
за	св.	ап.	Павел,	когато	той	бил	
в	 тъмница,	 всички	 се	 молели	
за	св.	ап.	Павел	и	Бог	така	го	
покрил	-	той	бил	апостол,	имал	
духовна	 сила,	 но	 и	 молитвите	
на	християните	имали	сила.
	 Особено	 когато	 всички	 се	
молим	 заедно.	 И	 когато	 сме	
сами,	Бог	чува,	но	общите	мо-
литви,	молитвите	на	много	хора	
за	 другите	 имат	 голяма	 сила.	
Това	 е	 наблюдавано	 и	 даже	
научно	 доказано.	 Направили	
експеримент,	казва	един	благо-
честив	психиатър,	и	разделили	
хората	 50	 на	 50,	 за	 първи-
те	 били	 определени	 други	 50	
души,	 които	 се	 молели	 за	 тях	
всеки	 ден,	 а	 за	 другите	 никой	
не	се	молил.	Не	предупредили	
за	 експеримента	 и	 видели,	 че	
първите,	 за	 които	 другите	 се	
молили,	 били	 много	 силни,	 и	
тяхното	 здраве	 имало	 голямо	
подобрение.	 Виждате,	 че	 дори	
в	такива	случаи	молитвата	има	
сила,	а	колко	повече	молитвите	
на	 всички	 нас	 като	 Църква,	
като	Тяло	Христово;	общата	мо-
литва	за	близките	ни	има	голя-
ма	сила.
	 Затова	 не	 трябва	 да	 бъ-
дем	 нехайни,	 когато	 например	
Църквата	 ни	 призовава	 да	 се	
молим	 за	 нещо,	 че	 в	 еди-кой	
си	 ден	 ще	 се	 отслужи	 моле-
бен,	бдение,	Литургия	за	даде-

но	 нещо.	 Нека	 отидем	 да	 се	
молим	като	едно	Тяло,	да	осъз-
наем,	че	сме	членове	от	Тялото	
Христово,	 не	 сме	 изолирани,	
не	сме	индивиди,	т.	е.	неделими	
(от	άτομος	-		неделим),	които	не	
можем	да	споделим	себе	си	с	
другите,	а	сме	личности,	които	
общуваме	 в	 любов	 с	 нашите	
братя.	Нека	бързаме	за	общите	
молитви,	общото	богослужение,	
защото	 там	 получаваме	 ипос-
тас	и	сила	като	Църква,	защото	
Сам	 Христос	 ни	 е	 казал:	 дето	
са	 двама	 или	 трима,	 събрани	
в	Мое	име,	там	съм	Аз	посред	
тях.	 Когато	 Христос	 е	 с	 нас,	
тогава	 Той	 чува	 нашите	 общи	
молитви.
	 Няма	да	забравя	един	при-
мер.	 Сещам	 се,	 когато	 бях	 в	
Света	 гора	 в	 Новия	 скит,	 от-
среща	имаше	един	старец,	по-
движник,	 който	 страдаше	 от	
някаква	 болест.	 Животът	 му	
беше	 към	 своя	 край	 и	 се	 мъ-
чеше	 естествено	 без	 никак-
ва	 медицинска	 грижа.	 Там	 е	
пустиня	 и	 нямаше	 медицинско	
обслужване.	 Питахме	 се	 какво	
да	 правим,	 грижехме	 се	 за	
него,	но	мъчейки	се,	 той	беше	
в	последния	стадий	на	живота	
си.	Нашият	старец	ни	каза:
	 -	 Отци,	 да	 се	 съберем	 в	
църква,	 да	 се	помолим	Бог	 да	
помогне	на	 този	старец,	 който	
е	на	края	на	живота	си.
	 Наистина	 се	 събрахме	 и	
решихме	да	се	помолим	с	Иис-
усовата	молитва.	 Господи	Иис-
усе	Христе,	помилуй	и	помогни	
на	раба	Си!
	 Точно	 на	 последния	 възел	
(на	 броеницата),	 веднага	 щом	
свършихме,	 братът,	 който	 се	
грижеше	за	него,	ни	извика:
	 -	Отци,	бързайте!
	 Старецът	 Калистос	 беше	
починал...
	 Тази	 молитва	 има	 сила	 и	
затова	 не	 трябва	 да	 я	 прене-
брегваме.	 Много	 е	 важно	 да	
търсим	 молитвите	 на	 братята	
ни.	Не	е	 лошо	нещо	да	 кажем	
на	брата	ни:	„Знаеш	ли,	помоли	

се	за	мене,	или	 утре	имам	за-
труднение,	помоли	се	за	мене!”.	
Да	отидем	в	храма,	да	помолим	
светците,	 свещениците	 да	 се	
молят	за	нас,	това	е	значимо	–	
и	те	за	нас,	и	ние	за	тях.	Така	
ставаме	едно	Тяло	и	участваме	
в	общата	борба	на	всички	хора,	
на	 целия	Адам,	 както	 казваше	
старецът	Паисий.
	 Знаете	ли	каква	полза	има	
за	 човека,	 който	 се	 моли	 за	
другите	 хора?	 Голяма	 полза,	
защото	 това	 е	 заповедта	 на	
любовта,	 това	е	реална	любов	
и	 понасяш	 бремето	 на	 брата	
си,	 на	 целия	 свят.	 Ще	 видите	
колко	благодат	човек	получава	
в	 душата	 си,	 когато	 се	 моли	
за	 братята	 си,	 за	 починалите	
братя,	 защото	 те	 имат	 по-го-
ляма	 нужда	 от	 живите.	 Там,	
където	се	намират,	се	нуждаят	
от	молитвите,	за	да	ги	доближи	
Божията	 благодат,	 Бог	 да	 им	
помогне,	да	ги	укрепи	и	да	им	
даде	утеха	със	Своето	присъст-
вие	 в	 духовното	 пространство,	
където	се	намират.
	 Освен	 практическото	 уп-
ражняване	 на	 любовта	 чрез	
молитвата,	 милостинята,	 под-
крепата	 и	 всяка	 друга	 форма	
на	 практическа	 любов,	 какво	
друго	произлиза	от	всички	тези	
неща?	 Духовната	 полза.	 Виж-
даме	 суетността	 на	 човешките	
неща,	 какво	 означава	 чове-
кът,	настоящият	живот	и	накрая	
казваме:	 „Какво	 има	 значение	
в	този	живот,	в	който	сме?	Как-
во	ни	остава?”.
	 Много	 често	 казваме:	 „Ауу,	
този	ме	онеправда,	обвини	ме	
несправедливо!	 Този	 е	 богат,	
а	 аз	 съм	 беден!	 Еди-кой	 си	
ми	взе	нещата!”.	Хиляди	неща,	
които	ни	занимават	всеки	ден.	
Но	помисли	си	за	края	на	на-
стоящите	неща,	че	всичко	това	
има	 край,	 всичко,	 без	 изклю-
чение.	 Всички	 ще	 се	 окажем	
пред	Христос	и	там	ще	се	види	
кой	е	умен	и	кой	безумен,	кой	
е	 успял	 и	 кой	 неуспял,	 кой	 е	
реално	богат	и	реално	беден.

	 Както	 се	 казва	 в	 Открове-
нието,	 понеже	си	беден	и	 гол,	
дойди	 да	 ти	 дам	 богатство,	
Моето	богатство,	Моята	одежда	
и	 имущество.	 Това,	 което	 ти	
имаш,	 е	 лъжливо,	 суетно,	 пре-
ходно,	нямат	ценност,	ти	си	гол,	
и	 беден,	 и	 мъртъв,	 имаш	 име,	
че	си	жив,	но	си	мъртъв.	
	 В	 крайна	 сметка	 това	 има	
значение.	Да	разберем,	че	сме	
живи,	именно	когато	сме	близо	
до	 Бога,	 богати,	 когато	 сме	
близо	до	богатия	Бог,	и	успели,	
когато	 живеем	 близо	 до	 Бога.	
Всичко	 останало	 не	 е	 трайно,	
а	суетно,	суета	на	суетите.	За-
щото	 смъртта	 неизбежно	 идва	
при	всеки,	макар	и	на	дълбоки	
старини,	рано	или	късно	–	това	
няма	толкова	голямо	значение.	
И	затова	нека	се	окажем	бла-
горазумни	 и	 да	 съдим	 насто-
ящия	живот	не	чрез	сегашните	
обстоятелства,	казвайки	си:	Ах,	
колко	 е	 хубаво	 така!,	 а	 чрез	
последните.	 Краят	 съди	 пре-
дишните	неща,	краят	ще	сложи	
върху	човека	печата	на	неговия	
успех	или	неуспех.
	 Много	 пъти,	 понеже	 съм	
владика,	ходя	на	различни	мес-
та,	 в	 луксозни	салони	и	 къщи,	
и	в	същото	време	си	спомням	
за	килията	на	стареца	Паисий,	
където	нямаше	нищо,	знаете	ли	
какво	означава	нищо?	Абсолют-
но	 нищо,	 в	 пълния	 смисъл	 на	
думата.	Някакви	кашони	и	ста-
ри	одеяла,	които	беше	намерил	
и	прострял,	това	бяха	неговите	
„канапета”.	За	тях	той	казваше:
	 -	Тези	 канапета	 ги	 поръчах	
специално	от	Франция,	от	Лю-
довик!	–	така	казваше,	за	да	се	
смеем.
	 В	 началото,	 когато	 отива-
хме	 при	 него,	 понеже	 аз	 бях	
млад,	той	ми	казваше:
	 -	 За	 тебе,	 попе,	 имам	 спе-
циален	 фотьойл,	 ще	 седнеш	
там,	 защото	 е	 специален	 и	 го	
държа	само	за	официални	гос-
ти!
	 Какво	 мислите,	 че	 беше?	
Една	касетка,	върху	която	беше	

постлано	и	заковано	друго	оде-
яло	 към	 стената,	 за	 да	 не	 се	
опираш	в	стената	и	да	ти	става	
студено.	 Нищо	 нямаше,	 него-
вите	 икони	 бяха	 хартиени	 и	
поставени	 в	 найлон,	 за	 маса	
ползваше	 едно	 столче,	 в	 ко-
ленете	 си	 слагаше	 една	 дъска	
и	 там	 пишеше	 това,	 което	 пи-
шеше.	Беднотия,	нищо	нямаше,	
не	 защото	 нямаше,	 а	 защото	
не	 искаше.	Ако	 искаше,	 щеше	
да	бъде	богат,	милионер	–	ако	
искаше,	 но	 не	 искаше.	 Целият	
му	 склад	 беше	 един	 сандък,	
в	 който	 имаше	 малко	 фасул,	
обикновен	 ориз	 и	 нещо,	 което	
му	даваха	по	някой	път	от	ма-
настирите	–	малко	сухи	плодо-
ве	или	локум,	с	който	черпеше	
посетителите.	 Нито	 тенджера,	
нито	нищо,	 т.	 е.	 нещата,	 които	
за	нас	са	самопонятни,	за	него	
бяха	лукс.
	 Веднъж	 старецът	 направи	
чай	 на	 един	 човек	 в	 какво	
мислите?	 В	 консервена	 кутия,	
сещате	 се	 бабите	 едно	 време	
правиха	 така.	Той	 слагаше	 ня-
колко	 билки	 вътре	 и	 правеше	
чай,	 след	 това	 го	 изливаше	 в	
друга	консервена	кутия	и	всич-
ки	 билки	 паднаха	 вътре.	 Този	
човек	 отиде	 и	 му	 купи	 една	
цедка,	а	той	му	каза:
	 -	Абе,	 детето	 ми,	 за	 какво	
ми	го	донесе	това?	Лукс	ли	ис-
каме	сега?
	 -	 Добре	 де,	 геронда,	 една	
цедка	за	чай	лукс	ли	е?	За	да	
не	 влизат	 билките	 вътре	 и	 да	
ядем	и	тях,	какво	е	луксозното	
в	това?
	 А	той	отговори:
	 -	Защо	го	донесе?	Сега	ще	
трябва	да	 го	мия,	ще	ми	тряб-
ва	 пирон	 да	 го	 закача,	 тесла,	
за	 да	 го	 закова,	 да	 го	 пазя...	
За	 какво	 ми	 е	 тази	 дандания,	
вземи	 си	 я	 тази	 цедка,	 няма	
нужда,	не	я	искам.
	 Толкова	 прости	 неща	 за	
него	 бяха	 лукс.	 Но	 ви	 призна-
вам,	 че	 бих	 заменил	 всички	
салони	 на	 света	 със	 стаята,	
с	 онази	 килия,	 крайно	 бедна,	

скромна,	която	обаче	беше	пъл-
на	с	Бога,	дори	прахта,	всичко	
беше	пълно	с	Бога.	Казаха	ми	
какво	 направили	 някои	 хора	
от	Америка:	те	отишли	и	взели	
изтривалката,	в	която	старецът	
си	изтривал	обувките	преди	да	
влезе	в	килията,	нарязали	я	на	
хиляда	 парчета	 и	 ги	 раздали	
на	хората	и	те	с	вяра	и	благо-
говение	 пазели	 изтривалката,	
в	 която	 той	 триел	 краката	 си	
и	 ставали	 чудеса.	 Казваш	 си:	
Виж	 какво	 означава	 Божият	
човек!	 Човек	 се	 покланя	 дори	
на	праха	от	нозете	му.
	 Кой	 сега	 е	 успял?	 Този,	
който	е	живял	в	дворци	и	па-
метта	за	него	се	е	загубила	и	
не	 знаем	дали	изобщо	децата	
му	 ще	 го	 помнят,	 или	 този	
крайно	 беден,	 неук,	 подвиж-
ник,	 сред	 горите,	 който	 обаче	
беше	 изпълнен	 с	 благослове-
ние	от	Бога,	с	радост,	щастие,	
оптимизъм,	 който	 беше	 като	
извор,	 от	 който	 тече	 щастие	
и	радост.	И	всички	ние	отива-
хме,	 както	 и	 всички	 страдащи	
хора,	 пиехме	 и	 се	 насищахме	
от	тази	вода,	която	течеше	от	
този	 пребеден	 човек,	 който	
много	 пъти	 нямаше	 какво	 да	
яде.	 Спомням	 си,	 че	 веднъж,	
когато	отидох	в	Солун,	понеже	
имаше	 много	 проблеми	 със	
стомаха,	 му	 купих	 мляко	 на	
прах	и	му	го	дадох.
	 -	Какво	е	това?
	 -	Геронда,	за	стомаха	ви!	С	
вода	 и	 една	 лъжичка	 и	 става	
мляко!
	 -	Добре,	остави	го	там!
	 След	 една-две	 години	 слу-
чайно	 върших	 някакви	 работи	
там	и	намерих	млякото	в	същия	
ъгъл,	дори	не	го	беше	отворил,	
нито	 докоснал.	 Както	 го	 взех,	
така	си	стоеше	там.
	 -	Геронда	благословени,	ос-
тавил	си	го	там?
	 А	той	ми	отговори:
	 -	Ако	исках,	сам	щях	да	си	
купя!	Не	съм	те	карал	да	ми	го	
носиш!

Продължава в четвъртък

Мîлитвàтà е милîстиíя зà светà

Слово на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай при полагането на основния 
камък за изграждането на храм „Св. Архангели“ при новата сграда на Пловдивската света митрополия

Зàщî в îíàзи епîхà и в îíзи äесет пъти пî-мàлък ãрàä ктитîри, 
стрîители и зîãрàфи сà вäиãàли íеумîрíî църквà слеä църквà?
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Даниела Цонева

	 Съединението	 и	 пос-
ледвалата	го	Сръбско-бъл-
гарска	 война	 предизвик-
ват	 масово	 доброволче-
ско	 движение	 за	 защита	
на	 постигнатото	 единство	
и	 национална	 независи-
мост	 на	 България.	 Сред	
изявилите	 готовността	 си	
да	се	запишат	доброволци	
са	 учениците	 от	 горните	
класове	 на	 Габровската	
държавна	 мъжка	 гимна-
зия.	 Убедени,	 че	 „могат	
да	 понесат	 тежестите	 на	
бойната	 военна	 служба”,	
те	 се	 включват	 в	 събити-
ята	 от	 есента	 на	 1885	 го-
дина.	Проява	със	значимо	
обществено	 въздействие,	
тяхната	 доброволческа	
инициатива	 е	 част	 от	 на-
ционалните	 характеристи-
ки	 в	 историческото	 раз-
витие	 на	 училището	 през	
80-те	години	на	XIX	век.	
	 Конкретните	 факти,	
психологическата	 нагла-
са,	изживените	емоции	на	
младите	 габровски	добро-
волци	са	съхранени	в	спо-
мените	на	учителя	Стефан	
Ватев	 (1925	 г.),	 на	 Алек-
сандър	п.	Симеонов	 (1925	
г.),	 Иван	 Хр.	 Найденов	
(1930	 г.),	 Серяков	 (1936	 г.)	
и	 Йеротей	 Ил.	 Сирманов	

–	ученици	по	това	време	в	
училището.	Те	носят	беле-
зите	 на	 несъвършенство-
то,	 незрелостта,	 несигур-
ността	 на	 съхранената	 от	
авторите	 им	 фактология,	
въпреки	 че	 са	 възпроиз-
ведени	 във	 време,	 когато	
са	 вече	 оформени	 зрели	
дейци	в	своите	професио-
нални	 области.	 Спомени-
те	 илюстрират	 своеобра-
зието	 в	 гледните	 точки,	
специфичните	 посоки	 при	
възстановяване	на	събити-
ята		и	личностите.
	 	Изявите		от	обществе-
но-политическия	 и	 култу-
рен	 живот	 на	 гимназията	
се	 вписват	 успоредно	 с		
усилията	за	формиране	на	
правилна	 образователна	
политика.	 Сред	 палитра-
та	 от	 публични	 дейности,	
които	 илюстрират	 свое-
образието	 в	 летописа	 на	
първата	 светска	 гимназия	
в	 българските	 земи	 в	 по-
следните	 десетилетия	 на	
ХIХ	век,	е	и	 участието	на	
ученици	 и	 учители	 в	 до-
броволческото	 движение	
през	1885	година.	
	 Натрупаният	опит	през	
годините	на	организирано-
то	 националноосвободи-
телно	 движение	 подпома-
га	 вземането	 на	 решения	
и	 тяхното	 реализиране	 в	

полза	на	делото	на	Съеди-
нението.	
	 Учители,	 ученици	 и	
училищни	 настоятели	 са	
сред	инициаторите	и	учас-
тниците	 в	 събитията	 по	
подготовката	 на	 въстани-
ята	от	1875	година	(Старо-
загорското)	и	1876	 година	
(Априлското),	по	време	на	
Освободителната	 руско-
турска	война	(1877-1878	г.).
	 „Много	 от	 легионисти-
те	бяха	преживели,	макар	
и	като	деца	помнеха	още	
неотдавнашното	тежко	иго	
на	турското	владичество	и	
затуй	с	жар	отидоха	да	се	
жервуват	за	свободата	на	
своето	 отечество”	 –	 беле-
жи	в	спомените	си	Стефан	
Ватев	 от	 Ловеч,	 който	 в	
продължение	на	три	учеб-
ни	години	 (от	1882-1886	 г.)	
учителства	 в	 Габровската	
мъжка	гимназия.
	 Като	 водещо	 просвет-
но	средище	за	българския	
народ	 и	 след	 Освобож-
дението	 Габровската	 гим-
назия	 привлича	 ученици	
от	 различни	 краища	 на	
балканските	 земи,	 а	 за	
учителството	тя	е	възмож-
ност	да	утвърждава	и	раз-
ширява	педагогическия	си	
опит,	 да	 реализира	 инте-
лектуалните	 си	 способно-
сти	и	образователни	идеи.	

	 Габрово	е	предпочита-
но	заради	наследените	от	
Възраждането	 добро	 име	
и	традиции	на	„габровска-
та	школа”.	
	 „Ученици	 имаше	 най-
много	 от	 Габрово	 и	 окол-
ността	 му,	 а	 след	 това	
от	 Търново,	 Севлиево,	
Дряново,	 Трявна,	 Елена,	
Горна	 Оряховица,	 Ляско-
вец,	 Ловеч,	 Троян,	 Сви-
щов,	 Русе	 и	 пр.	 Имаше	
много	 ученици	 селенчета	
от	Търновския	 и	 тогаваш-
ния	 Севлиевски	 окръг.	 В	
1881	 година	 дойдоха	 уче-
ници	 от	 Кюстендил,	 Ца-
риброд,	 Дупница,	 Лом	 и	
другаде.	През	това	време	
целокупна	 България	 беше	
представена	в	гимназията.	
Имаше	 ученици	 от	 Бълга-
рия,	 Тракия,	 Македония,	
Моравско	и	Добруджа.”	
	 Тази	 характеристика	
на	тревненеца	Александър	
п.	Симеонов	е	 точна	кар-
тина	 за	 състоянието	 на	
ученическия	 състав	 в	 на-
чалото	на	80-те	години	съ-
образно	месторождението	
на	гимназистите.	
	 През	 учебната	 1884-
1885	 година	 приключва	
обучението	 си	 първият	 й	
следосвобожденски	 ви-
пуск.																					
	 Времето	 на	 Съедине-

нието	 и	 Сръбско-българ-
ската	 война,	 на	 послед-
валите	 го	 остра	 вътреш-
нополитическа	 криза	 и	
стопанска	 нестабилност	
се	 отразява	 не	 само	
върху	 общото	 състояние	
на	 обществения	 	 живот	
в	 България,	 но	 и	 върху	
развитието	 на	 българско-
то	 училище.	 През	 есента	
на	1885	година	Габровска-
та	 гимназия	 напускат	 235	
ученика.	Поради	военните	
обстоятелства	в	последни-
те	месеци	на	 1885	 година	
са	 преустановени	 учебни-
те	 занятия	 от	 7	 ноември	
до	 16	 декември	 и	 учили-
щето	 работи	 с	 намален	
учителски	 и	 ученически	
състав.
	 На	 път	 от	Търново	 за	
Пловдив	 на	 8	 септември	
1885	г.	

княз АлексАндър 
БАтенБерг преминАвА 
през гАБрово, кАто 
призовАвА гАБровци 
дА съдействАт 

за	 успешното	 завърш-
ване	 на	 обединителното		
дело.	 Още	 на	 следващия	
ден	 настоятелството	 на	
ученическото	 дружество		
„Седянка”	 свиква	 по-въз-
растните	 ученици	 за	 об-
съждане	 инициативата	 за	

образуване	 на	 ученически	
доброволчески	 отряд.	 На	
събранието,	състояло	се	в	
„Даскал-Цятковото	школо”,	
Стефан	 Манафов	 –	 млад-
ши	 подофицер,	 учениците	
Петър	Тишков	 и	 Иван	 Хр.	
Найденов	 говорят	 за	 сми-
съла	на	доброволчеството,	
за	 значението	 на	 Добро-
волческата	чета.	За	водач	
на	 формирания	 отряд,	 в	
който	първоначално	се	за-
писват	 47	 ученика	 от	 IV	
до	VII	 клас	 (18-24-годишни	
момчета),	 е	 избран	 мла-
дият	учител	Стефан	Ватев,	
а	 за	 знаменосец	 –	 Васил	
Радойнов.	Евтим	Китанчев	
-	 брат	 на	 учителя	 Трай-
ко	 Китанчев,	 се	 явява	 с	
военна	 тръба	 за	 подава-
не	 на	 сигнали.	 Четата	 е	
разделена	 на	 три	 взвода,	
разпределени	 под	 коман-
дата	 на	 Стефан	Манафов,	
младши	подофицер	Драган	
Божинов	 и	 бившия	 юнкер	
Младен	Касабов.

 
доБроволческАтА 
ученическА 
гАБровскА четА 
тръгвА нА 10 
септември следоБед,

изпратена	 особено	 емо-
ционално	от	 гражданство-

то.	 „Тържествени	 речи,	
благопожелания,	 благо-
словии,	 насърдчения,	 го-
щавки...	
	 На	площада	при	 град-
ския	часовник	се	събраха	
доброволците,	 заобико-
лени	 от	 цялото	 градско	
население.	 След	 мила	 и	
трогателна	 прощавка	 и	
възторжени	 патриотични	
напътствени	 речи,	 млади-
те	 доброволци	 отпътува-
ха...”	 –	 записва	 в	 споме-
ните	 си	 Никола	 Станев,	
тогава	 част	 от	 състава	
на	 търновските	 добровол-
ци,	 а	 години	 по-късно	 (в	
1889	 г.)	 назначен	 за	 учи-
тел	 в	 Габровската	 мъжка	
гимназия.	 	
	 	 След	 сърдечно	
посрещане	 и	 преспива-
не	 в	 Соколски	 манастир,	
на	 11	 септември	 добро-
волците	 продължават	 към	
село	 Шипка	 и	 Калофер.	
По	 пътя	 към	 четата	 се	
присъединяват	 още	 много	
ученици.	
	 „От	 Шипка,	 Казанлък,	
Калофер	 и	 Карлово	 се	
записаха	 доста	 ученици,	
така	 че	 четата	 ни,	 която	
тръгна	 от	 Габрово	 с	 47	
души,	 докато	 пристигнах-
ме	 в	 Пловдив,	 почти	 се	
удвои”	 –	 отбелязва	 Се-
ряков	 в	 спомените	 	 за		

участието	 си	 в	 четата.	 А	
според	 ученика	 доброво-
лец	 Йеротей	 Сирманов	
от	 гимназията	 в	 Габрово	
„се	 формира	 ученическа	
чета	от	226	души.	Те	първи	
пристигнаха	 в	 Пловдив	 и	
се	 представиха	 на	 воен-
ното	 командване,	 за	 да	
защитят	 Съединението.	 В	
късо	 време	 доброволци-
те	 надминаха	 1000	 души”.	
Списъкът,	приложен	в	спо-
мените	на	Ив.	Хр.	Найде-
нов,	 също	 включва	 пои-
менно	226	души,	участници	
в	 Доброволческата	 чета,	
която	се	съставя	в	Габро-
во.	 По	 данни	 на	 Военно-
то	 министерство	 техният	
брой	 достига	 243	 души.	
Във	войната	участват	1431	
ученици-доброволци,	 раз-
пределени	 в	 различни	
бойни	 части,	 полкове	 и	
дружини,	 но	 най-голям	 е	
броят	 им	 от	 Ученическия	
легион,	окончателно	сфор-
миран	в	Пловдив	със	със-
тав	от	1	086	души.	
	 „Несгодите	 по	 пъту-
ването	 се	 надделяваха	
с	 ентусиазма	 на	 идеята	
да	 се	 запази	 отечество-
то	 от	 нападението	 на	 на-
шите	 вековни	 угнетители.	
Учениците	 от	 габровската	
гимназия	първи	се	отзова-
ха	 ...	 и	 първи	 образуваха	

ученически	 легион...”	 -	 не	
пропуска	 да	 хроникира	
водачът	Стефан	Ватев.
	 Заедно	 с	 ученици	 от	
Лясковец	 (Петропавлов-
ската	 семинария)	 и	 от	
Търново	 габровската	 чета	
създава	ядрото	на	самос-
тоятелен	 батальон,	 към	
който	 са	 включени	 още	
ученици	от	Казанлък,	Сли-
вен,	Садово	-	Пловдивско	
(от	 земеделската	 гимна-
зия),	 Образцов	 чифлик	 -	
Русенско	 (от	 земеделско-
то	 училище),	 Ямбол,	 Ви-
дин.
	 Преди	 влизането	 на	
габровската	 чета	 на	 14	
септември	в	столицата	на	
Съединението	е	изпратена	
делегация,	която	да	уведо-
ми	за	пристигането	й.	
	 „Бяхме	 доволно	 измо-
рени,	 а	 в	 града	 Пловдив	
искахме	 да	 влезнем	 не	
само	бодри	и	весели,	но	и	
да	 привлечем	вниманието	
на	 гражданите	 с	 нашето	
пристигане,	 те	 трябваше	
да	почувстват	и	патриоти-
зма,	 който	 ни	 вълнуваше”	
–	 пише	 Йеротей	 Сирма-
нов.	
	 Появата	 на	 младежи-
те	 доброволци	 в	Пловдив	
е	 пресъздадена	 и	 от	 Ив.	
Найденов:	 „Дюгенджиите	
и	любопитните	жители,	по-
ради	 пеението,	 излизаха	
на	 тротоарите	 да	 видят	
четата,	 хората	 на	 която,	
освен	 опълченците,	 бяха	
в	 гражданско	облекло,	за	
което	не	правеха	особено	
впечатление”.	
	 При	 срещата	 им	 с	
командира	 на	 Източния	
корпус	 подполковник	 Да-
наил	 Николаев	 той	 изра-
зява	 високата	 похвала	
от	 „Върховното	 прави-
телство”	 за	 „доброволно	
патриотическата	 постъпка	
и	 готовността”	 на	 габров-
ските	 ученици	 	 „да	му	се	
отдадат	 в	 негово	 пълно	
разположение	 в	 делото	
му	 за	 осъществяването	
на	 Съединението”.	Той	 им	
обявява,	 че	четата	е	пре-
именувана	Доброволчески	
ученически	 легион,	 който	
ще	съставлява	 9-а	 дружи-
на	 от	 I-ви	 пехотен	 полк	
на	княз	Александър	Батен-
берг.	
	 За	 тези	 събития	 Сте-
фан	 Ватев	 отбелязва	 в	
спомените	 си:	 „В	 Плов-
див	 образувахме	 първа	
рота	 на	 ученическия	 ле-
гион,	 дадоха	 ни	 офицер	
и	 инструктори,	 облякоха	
ни	 в	 униформа	 и	 ни	 уче-
ха	на	военното	изкуство”.	
Според	 него	 легионисти-
те	 се	 различават	 „кой	 от	
коя	 школа	 е...	 Габровска-
та	 школа	 беше	 дала	 на	
своите	 питомци	 особен	
характер	–	учениците	бяха	
трезви,	 послушни	 и	 из-
пълнители	 на	 дълга,	 без	
претенции	и	без	роптание	
понасяха	несгодите”.
	 Съставът	на	Легиона	е	
настанен	 по	 квартири,	 а	
за	 храна	 е	 зачислен	 към	
I-ви	 пехотен	 Софийски	
полк.	Първите	дни	преми-
нават	 под	 командата	 на	
подпоручик	Юрдан	Илиев.	
Като	 негови	 помощници	
са	определени	Стефан	Ва-
тев	 и	 двамата	 бивши	 оп-
ълченци	 Драган	 Божинов	
и	Стефан	Манафов,	които	
провеждат	 обучението	 на	
доброволците,	 продължи-
ло	 до	 2	 ноември	 1885	 г.	
То	се	води	по	съкратения	
курс	 всеки	 делничен	 ден.	
За	легистите	„военните	уп-
ражнения	 и	 гимнастики”	
са	като	 „игра,	а	не	мъче-
ние”.		
	 В	 строевата	 подго-
товка	 те	 проявяват	 усър-
дие	и	 „се	надваряха	 като	
спортисти”.	 Тренират	 се	

да	разглобяват,	чистят,	на-
мазват,	сглобяват	и	да	се	
пазят	 при	 боравенето	 с	
пушките	 „Кринка”.	 В	 сво-
бодното	 си	 време	 следят	
за	 „вървежа	 на	 делото	
за	 осъществяване	 на	 Съ-
единението.	Те	можеха	не	
само	да	 четат	 вестниците	
и	 списанията,	 а	 също	 да	
се	срещат	с	ония	гражда-
ни,	 от	 които	 биха	 се	 ос-
ветлили	 най-добре	 върху	
нашето	политическо	поло-
жение”	–	пише	Ив.	Найде-
нов	 за	 впечатленията	 си	
при	занятията	по	боевата	
подготовка.
	 С	обявяването	на	вой-
ната	и	започването	на	во-
енните	 действия	 команд-
ването	е	поето	от	капитан	
Михаил	 Тепавски,	 който	
заявява	на	доброволците:		
„желая	 по-скоро	 да	 ви	
видя	 в	 полето	 на	 честта,	
а	 сега	 ви	 поздравявам	 с	
похода	към	фронта”.	На	4	
ноември	Легионът	потегля	
пеш	за	София,	но	с	прис-
тигането	 си	 е	 зачислен	
в	 резерва	 на	 Западния	
корпус,	което	създава	не-
доволство	 между	 добро-
волците.	 „Дошли	 сме	 от	
Габрово	 до	 тука	 не	 да	
стоим	 в	 София	 –	 заявя-
ват	 те,	 -	 а	 да	 отидем	 на	
фронта,	иначе	е	безцелно	
нашето	 стоене	 тук.”	След	
упоритото	 им	 настоява-
не	 и	 голямо	 желание	 да	
тръгнат	 за	 фронта,	 на	 14	
ноември	те	са	вече	в	Пи-
рот,	 където	 получават	 и	
първата	 си	 бойна	 задача	
–	да	завземат	„сръбската	
махала	на	града”	и	в	нея	
да	 пренощуват	 на	 „квар-
тири	 при	 всички	 мерки	
на	 охранение	 откъм	 не-

приятели”.	 От	 битката	 за	
овладяване	 на	 града	 до	
24	 ноември	 ученическият	
легион	заема	позиция	на	
височината	Келташ,	южно	
от	Пирот,	където	изпълня-
ва	стражева	охрана.	„Тук,	
разположени	в	землянки,	
срещу	 сръбската	 бойна	
линия,	 която	 отстоеше	
на	 около	 4-500	 метра	 от	
нашата,	 прекарахме	 най-
тежко,	 защото	 времето	
беше	 много	 студено	 и		
храна	 	 не	 	можехме	 	 да		
получим		по		3-4	дена.”
	 След	 завършване	 на	
войната	всички	ученици	–	
доброволци,	са	наградени	
със	 сребърен,	 а	 на	 тези,	
които	 не	 вземат	 участие	
в	боевете,	но	са	в	поход	
или	 в	 тила	 –	 с	 бронзов	
медал.	
 Завърналите	 се	 в	 на-
чалото	 на	 януари	 1886	
година	 в	 Габрово	 добро-
волци	 изявяват	 желание	
„пак	 да	 постъпят	 в	 гим-
назията	и	да	се	приемат	
за	 редовни	 ученици”.	 В	
заседание	 от	 7	 януари	 е	
решено	тези	от	тях,	които	
до	края	на	месеца	пода-
дат	молби,	да	бъдат	отно-
во	 „зачислени	 за	 учени-
ци”.	Учителският	съвет	се	
ангажира	 „да	 ходатайс-
тва”	 пред	 Министерство-
то	 на	 просвещението	 за	
възстановяване	 отнетите	
стипендии	 на	 добровол-
ците.	
	 Стоте	 дни,	 изпълнени	
с	 „патриотически	 идеали-
зъм	от	първия	до	послед-
ния	ден”,	се	определят	от	
доброволците	като	 „слав-
на	епопея,	свойствена	на	
всяка	 интелигентна	 родо-
любива	младеж”.

Гàáрîвскàтà ãимíàзия първà се îтзîвàвà íà призивà íà 
Бàтеíáерã и îáрàзувà Учеíически леãиîí през 1885 ãîäиíà

135 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Най-младият учител в Габровската гимназия - 19-годиш-
ният Стефан Ватев, пише в спомените си: 

„...Стана голямо възбуждение и желание да отидем и 
пазим съединението от нападението на турците. Записаха 
се за доброволци много ученици и понеже се явиха и много 
млади, то учителите решиха да допуснат само по-възраст-
ните. Аз бях определен за техен водител и началник, като ни 
се дадоха пари за път, събрани от гражданите. 

Още на 15 септември отпътувахме през Стара планина, 
Шипка за Пловдив. Несгодите по пътуването се надделяваха 
с ентусиазма на идеята да се запази отечеството от напа-
дението на нашите вековни угнетители”. 
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виолета раДева, в. „лечител“

	 В	центъра	на	Букурещ	се	нами-
ра	 известната	 улица	 „Габровени”.	
Името	 подсказва,	 че	 това	 място	 е	
свързано	с	България,	и	по-точно	с	
Габрово	 и	 габровци.	 През	 ХVIII	 и	
ХIХ	век	тук	живеят	и	работят	много	
видни	български	търговци	и	еснафи,	
допринесли	 съществено	 за	 наше-
то	 Възраждане	 и	 оставили	 трайна	
диря	 в	 историята.	 За	 тях	 и	 родо-
любивата	 им	 дейност	 разказват	 в	
книгата	 си	 „Незабравените”	 Лучия	
Керчова-Пъцан	 и	 Лука-Франчиск	
Велчов.	Техният	обобщаващ	разказ	
за	 многобройната	 група	 българ-
ски	 емигранти	 в	 Букурещ,	 тази	 на	
предприемчивите,	находчиви,	будни	
габровци,	е	богато	документиран.
	 Но	 книгата	 им	 е	 и	 нескрит	
упрек	 към	 нас	 и	 към	 нашите	 дър-
жавни	институции,	позорно	предали	
български	 светини	 в	 румънската	
столица,	вече	изчезнали	от	лицето	
на	града.	Възхита	и	омерзение	из-
пълват	читателя	на	тази	емоционал-
на	жална	повест.	
	 Възхита	от	това,	че	сме	имали	
предходници	като	братята	Димитър	
и	Христо	Мустакови,	Иван	Бакало-
глу,	 д-р	 Никола	 Василиади,	 Иван	

Грудов,	братя	Килифарови,	Теодоси	
Йовчев,	 Силвестър	 Пенов,	 Петър	
Станимир,	като	техните	бащи	и	тех-
ните	синове,	продължили	в	унисон	
с	 времето	 и	 с	 разбирането	 си	 за	
морал	и	дълг	една	по	същество	бу-
дителска,	 просветителска	 дейност,	
макар	 самите	 те	 да	 са	 търговци,	
еснафи,	 ханджии,	 фабриканти.	 Но	
без	техните	практически	занятия	и	
без	 резултата	 от	 тяхната	 дейност	
не	 би	 имало	 Българско	 възражда-
не,	не	би	се	повдигнало	народност-
ното	 съзнание	 на	 съплеменниците	
им	 в	 границите	 на	 Османската	
империя.	
	 Възпитавани	 в	 духа	 и	 буквата	
на	 болшевизма,	 ние	 сме	 научени	
да	поставяме	рязка	граница	между	
просветителството	 и	 революцията.	

За	 нас,	 рожби	 на	 продължил	 по-
ловин	 век	 утопичен	 социален	 екс-
перимент,	 атеистичен	и	материали-
стичен,	преимущество	имат	револю-
ционните	методи.	Възпитани	сме	да	
поставяме	 на	 пиедестал	 хайдутите,	
революционерите,	 въстаниците	 и	
да	гледаме	отвисоко	и	с	презрение	
на	 тъй	 наречените	 еволюционисти,	
просветители.	 И	 не	 помисляме,	 че	
всъщност	 това	 са	 двете	 страни	 на	
една	 монета.	 Че	 преди	 да	 стигне	
най-будната	част	на	едно	общество	
до	 идеята	 за	 свобода	 и	 независи-
мост,	преди	неуките	и	духовно	сле-
пи	 селяни	 и	 еснафи	 да	 я	 припоз-
наят	 за	 своя,	 трябва	 тази	 идея	 да	
покълне	в	нечии	души,	да	израсте	и	
едва	тогава	можем	да	очакваме	да	
откъснем	нейните	плодове.
	 А	семето	е	Словото.
	 Какво	 правят	 габровските	 еми-
гранти	 в	 Букурещ,	 освен	 да	 уве-
личават	 броя	 на	 имотите	 си,	 да	
отварят	 кантори	 в	 Брашов,	 Виена,	
Лондон,	 да	 богатеят	 и	 да	 расте	
самочувствието	 им	 на	 уважавани	
граждани	 в	 една	 чужда	 държава?	
Разказът	на	Лучия	Керчова	и	Лука	
Велчов	 дава	 убедителен	 отговор.	
За	 една	 многобройна	 габровска	
фамилия	 в	 Букурещ	 през	 първата	
половина	на	ХIХ	век	те	обобщават:
	 „Мустакови	 стават	 известни	 не	
само	като	крупни	стопански	дейци,	
но	и	като	българи	с	будно	народно-
стно	съзнание,	участници	в	Българ-
ското	 национално	 възраждане,	 по-
кровители	 на	 българската	 светска	
просвета	 и	 специално	 с	 подкрепа-
та,	която	оказват	за	развитието	на	

“Незàáрàвеíите ãàáрîвски възрîжäеíци в Букурещ” 
- кíиãàтà, кîятî íе тряáвà äà áъäе зàáрàвеíà 

Д-р Николай Тодоров, 
преподавател по български език в Бъл-
гарския теоретичен лицей „Христо Бо-
тев“ - гр. Букурещ
	 Книгата,	 която	 са	 написали	 Лучия	
Керчова-Пъцан	и	Лука	Велчов	 -	дългого-
дишен	председател	на	Дружество	„Брат-
ство“,	 общопризнат	 лидер	 на	 българите	
в	Румъния,	един	от	най-достойните	пред-
ставители	на	българската	интелигенция	в	
тази	страна,	има	свойствата	на	добросъ-
вестно	и	на	високо	научно	ниво	изпълне-
но	изследване,	изложено	на	популярен	и	
достъпен	език	за	всеки,	интересуващ	се	
от	 темата	 читател.	Това	 е	 един	 интере-
сен	и	увлекателен	разказ	за	съдбата	на	
старата	и	по-новата	българска	емиграция	
във	Влашко.	Книгата	е	адресирана	обаче	
не	само	към	обикновения	читател	-	тя	е	
и	 един	 призив	 към	 днешните	 политици	
както	 в	 България,	 така	 и	 в	 Румъния	 да	
обърнат	най-сетне	внимание	върху	сери-
озния	и	важен	проблем	за	запазване	и	
възстановяване	на	паметниците	и	обекти-
те,	свидетелстващи	за	ключовите	момен-
ти	 в	 историята	 на	 Българското	 възраж-
дане,	 свързани	 с	 румънската	 столица.	
Тези	паметници	обаче	са	и	исторически	
свидетелства	 за	 полагане	 на	 основите	
на	 приятелските	 отношения	 на	 двете	
съседни	 страни.	Омрачени	 от	 някои	 по-
късни	неблагоприятни	събития	от	нашата	
история,	тези	отношения	днес	трябва	да	
бъдат	 възстановени,	 ако	 ние	 се	 стре-
мим	да	станем	цивилизовани	европейски	
страни.	В	това	се	състои	актуалността	на	
тази	книга	и	ние	се	надяваме,	че	гласът	
на	авторите	няма	да	остане	глас	на	вика-
щия	в	пустинята.
	 Едва	 ли	 има	 град,	 както	 отбелязват	
и	авторите,	който	би	могъл	да	се	конку-
рира	 с	 Букурещ	 като	място,	 в	 което	 се	
намират	 толкова	 паметници,	 свързани	 с	
историята	 на	 българското	 национално-
освободително	движение,	което	е	довело	
в	 крайна	 сметка	 до	 възстановяване	 на	
българската	 държавност.	 Малко	 са	 го-
лемите	 личности	 в	 Българското	 възраж-
дане,	 които	 да	 не	 са	 споменати	 в	 тази	
книга	като	живели	и	творили	в	Букурещ	
-	 като	 се	 започне	 от	 светия	 отец	 Соф-
роний	Врачански	 и	 се	 стигне	 до	 такива	
титани	 на	 българското	 революционно	
движение	 като	 Георги	 Раковски,	 Любен	
Каравелов,	Васил	Левски,	Христо	Ботев,	
Стефан	Стамболов	и	други.	Освен	това	в	
Букурещ	се	 полагат	 основите	 на	 новата	
българска	наука	и	култура,	литература	и	
журналистика.	 Преди	 двеста	 години	 тук	
излиза	първата	българска	печатна	книга,	
написана	 на	 новобългарски	 език,	 тъй	
нареченото	 „Софроние“,	 която	 получава	
голямо	разпространение	не	само	в	Румъ-
ния	и	в	България,	но	и	в	Бесарабия.	Аз	
съм	виждал	екземпляри	от	тази	книга	в	
някои	български	семейства	в	Бесарабия,	
които	за	никакви	пари	не	бяха	съгласни	
да	ми	я	отстъпят,	 тъй	като	я	пазят	 като	
скъпа	 семейна	 реликва.	 Тук	 се	 пишат	
и	 издават	 книгите	 на	 Каравелов,	 на	
Христо	 Ботев,	 на	 Иван	 Вазов	 и	 много	
други	изтъкнати	български	възрожденски	
писатели.	Тук	 се	 изковават	 основите	 на	
българската	национална	идеология,	която	
е	послужила	като	пътеводна	не	само	за	
освободителните	борби,	но	и	за	изграж-
дането	 на	 новата	 българска	 държава.	
Тук	 се	 създава	 българският	 театър,	 тук	
се	създава	и	българската	журналистика,	
издават	се	първите	български	вестници	и	
списания.
	 Но	 книгата	 съдържа	 и	 един	 печален	
аспект.	 Това	 е	 и	 история	 на	 безпамет-
ството	както	на	българския,	така	и	на	ру-
мънския	 чиновник.	 История	 на	 забравя-
нето	и	разрушаването,	на	равнодушието	
и	безхаберието,	което	няма	да	бъде	пре-
силено	 да	 бъде	 наречено	 и	 престъпно.	
Оттам	иде	и	болката,	която	неизбежно	ни	
придружава,	 когато	 четем	 за	 съдбата	 и	
съвременното	 състояние	 на	 българските	

светини	в	Букурещ.
	 Не	 искам	 да	 преразказвам	 книгата,	
защото	няма	да	 го	направя	по-добре	от	
самите	 автори.	 Радвам	 се,	 че	 именно	
Лука	Велчов	е	инициатор	за	написване-
то	на	тази	книга,	защото	едва	ли	има	в	
Румъния	и	в	България	човек,	който	да	е	
в	състояние	да	разкаже	по-добре	за	бъл-
гарските	паметници	в	Букурещ.	Водил	ме	
е	по	улиците	на	румънската	столица,	по-
казвал	ми	е	всички	тези	обекти,	разказ-
вал	ми	е	за	тях.	А	и	не	само	на	мене.	На	
всеки	българин,	който	е	съхранил	в	себе	
си	поне	капка	родолюбие,	му	иде	да	се	
разплаче,	а	някои	са	го	и	правили.	Тряб-
ва	ли	да	се	учудваме,	че	румънски	чинов-
ници	разрушават	български	паметници	в	
столицата	си,	когато	българските	полити-
ци	 не	 им	обръщат	 никакво	 внимание?	А	
когато	им	обръщат,	нищо	хубаво	от	това	
не	 излиза,	 а	 напротив!	 Разбира	 се,	 с	
това	в	никакъв	случай	не	се	опитвам	да	
оправдая	 действията	 на	 разрушителите.	
Защото	 и	 румънският	 чиновник	 не	 бива	
да	бъде	лишен	от	държавническо	мисле-
не	 и	 мъдрост.	 Не	 бива	 да	 се	 забравя,	
че	 историята	 на	 българската	 емиграция	
е	 неделима	 част	 и	 от	 румънската	 исто-
рия.	Тя	е	свързващо	звено	между	двете	
съседни	 държави,	 между	 двата	 народа	
и	 е	 пълна	 безотговорност	 да	 действаш	
по	 такъв	 начин,	 като	 се	 възползваш	 от	
равнодушието	 на	 колегите	 си	 оттатък	
Дунава.	Та	 нали	 голяма	 част	 от	 българ-
ските	 емигранти	 са	 станали	 и	 част	 от	
румънското	общество,	допринесли	са	със	
своя	 труд,	 със	 своя	 талант	 и	 за	 новото	
си	отечество!	Но	такава	е	човешката	ис-
тория	-	едни	създават,	други	разрушават.	
Едното	 характеризира	 едните,	 второто	
-	другите.	Славата	на	Херострат	не	е	най-
добрата	слава,	но	който	не	е	в	състояние	
да	създаде	нещо,	го	блазни	и	славата	на	
унищожителите.
	 Добрият	 политик	 не	 е	 този,	 който	
помни	 само	 лошото,	 добрият	 политик	 е	
този,	който	съхранява	и	развива	най-до-
брите	традиции	на	своите	предшествени-
ци.	Не	е	ли	по-достойно	да	се	съхранят	
традициите	на	добрите	отношения	между	
българи	и	румънци,	основите	на	които	са	
положени	 чрез	 приятелството	 и	 полити-
ческото	 сътрудничество	 на	 българските	
водачи	и	румънските	политици	от	XIX	век	
-	 такива	 като	митрополит	Дософтей,	 по-
канил	и	създал	условия	за	дейността	на	
отец	 Софроний;	 Александру	 Йоан	 Куза,	
Михаил	Когълничану,	Б.	П.	Хашдеу,	оказ-
вали	 политическо	 съдействие	 на	 Георги	
Раковски	 и	 другите	 представители	 на	
българската	революционна	емиграция,	за	
които	ни	напомня	настоящата	книга?	Не	
е	 ли	 това	 едно	 политическо	 богатство,	
което	трябва	да	се	съхранява	и	увелича-
ва,	а	не	да	се	тъпчи	и	разрушава?
	 Но	нека	бъдем	оптимисти,	в	края	на	
краищата	 надеждата	 е	 това,	 което	 ни	
крепи.	Ще	ми	се	да	 вярвам,	 че	 книгата	
ще	 има	 не	 само	 просветителен	 ефект,	
макар	че	и	това	не	е	малко.	Ще	ми	се	да	
вярвам,	че	един	ден	политиците	от	двете	
страни	 на	 Дунава	 ще	 седнат	 на	 една	
маса	и	ще	обсъдят	въпроса	какво	може	
конкретно	да	се	направи,	за	да	се	съхра-
ни	от	унищожаване	историческата	ни	па-
мет.	Тази	памет,	без	която	не	можем	да	
минем,	защото	който	не	помни	миналото,	
няма	и	бъдеще.
	 Има	едно	изказване,	че	съседът	е	по-
някога	по-близък	и	от	брата,	защото	бра-
тът	може	да	е	далеч,	а	съседът	е	винаги	
до	тебе.	И	от	това	какви	са	отношенията	
между	съседите	до	голяма	степен	зависи	
и	 животът	 им.	 Стига	 сме	 се	 затваряли,	
време	е	 да	 си	отворим	душите	 и	 да	 си	
кажем	 взаимно:	 „Добър	 ден,	 съседе!“	 -	
„Бунэ	 зиуа,	 вечине!“.	 И	 да	 си	 подадем	
ръка.	Тогава	 денят	 ще	 бъде	 хубав	 и	 за	
двамата.	 Но	 добрите	 отношения	 се	 гра-
дят	не	само	с	хубави	думи,	но	и	с	добри	
дела.

	 Книгата	 „Незабравени-
те	габровски	възрожденци	
в	 Букурещ“	 авторите	 Лу-
чия	 Керчова-Пъцан,	 Лука-
Франчиск	 Велчов	 издадо-
ха	през	2012	година.	През	
август	2010	година	двамата	
пристигнаха	 в	 Габрово	 за	
събирането	 на	 още	 мате-
риали	 за	 подготовката	 на	
книгата	си	и	бяха	гости	на	
Регионалния	 исторически	
музей.	Тогава	вестник	„100	
вести“	ги	представи	така:
	 Лука	 Велчов	 е	 банат-
ски	 българин,	 завършил	
славянска	 филология	 в	
Букурещ,	 учителствал	 в	
румънската	 столица,	 но	
години	 наред	 е	 обикалял	
Румъния	като	придружавал	
най-различни	 български	

делегации.	Така	той	научил	
много	интересни	неща,	за-
познал	се	с	доста	подроб-
ности	от	историята	в	Буку-
рещ,	 свързани	 с	 Българ-
ското	 възраждане.	 Идеята	
за	написването	на	книги	
за	 българската	 емигра-
ция	 в	 Букурещ	 възник-
нала	 съвсем	 спонтанно.	
Пристигнала	 делегация,	
ръководена	 от	 кмета	 на	
община	 Златарица,	 Ве-
ликотърновско.	 	 Кметът	
на	 два	 пъти	 проронил	
сълзи	 при	 обиколката	
на	 Букурещ	 и	 разказите	
на	 Велчов	 и	 накрая	 го	
попитал	 защо	 не	 напи-
ше	 всичко	 това	 в	 книги.	
Кметът	 се	 ангажирал	 с	
издаването	 и	 така	 запо-
чнало	 писането	 заедно	
с	Лучия	Керчова	–	бивш	
журналист	 в	 румънската	
Национална	 телеграфна	
агенция.	 Двамата	 –	 по	
това	 време	 пенсионери,	
бяха	 издали	 две	 книги	
за	 живелите	 в	 Букурещ	
българи.	 Втората	 е	 пос-
ветена	 на	 свищовлии	 и	
подготвяха	 третата	 -	 за	
габровци.	
	 Според	 Лука	 Велчов	 с	
времето	двамата	с	Лучия	
откриват	 все	 повече	 ин-
тересни	факти,	документи	
и	 спомени	 за	 бъдещата	
си	 книга.	 „Габрово	 няма-
ше	 как	 да	 се	 заобиколи,	

защото	 доста	 много	 въз-
рожденци	 са	 работили	 в	
Букурещ	 и	 са	 се	 трудили	
за	България,	за	град	Габро-
во,	за	Българското	възраж-
дане	 и	 Освобождението“	
-	 каза	 тогава	 Велчов.	 В	
своята	 практика	 като	жур-
налист	 Лучия	 Керчова	 е	
трябвало	 ежедневно	 да	
търси	 новини	 и	 анализи	
за	 България	 на	 български	
език,	да	рови	из	български	
вестници,	книги	и	т.	н.	Така	
тя	 придобила	много	 добри	
познания	 за	 историята	 на	
България,	 за	 нейните	 лич-
ности,	за	политиката.	
	 Затова	 я	 привлякло	
предложението	 на	 Лука	
Велчов	 да	 напишат	 книга	
за	 българската	 емиграция	
в	Румъния.	 „Искаме	да	се	
разбере	 колко	 голяма	 и	
важна	 е	 била	 тази	 бъл-
гарска	 емиграция	 за	 раз-
витието	 на	 културата	 и	
просветата	 на	 България	 и	
дори	 за	 възстановяването	
на	 българската	 държав-
ност“	-	обясни	на	срещата	
в	 музея	 мотивите	 си	 за	
писането	Лучия	Пъцан.	

	 Авторите	 са	 включили	
в	 книгата	 своите	 проучва-
ния	и	документи	за	габров-
ската	 колония	 в	 Букурещ	
през	 XVIII-XIX,	 за	 букурещ-
ките	габровски	възрожден-
ци	 и	 съдействието	 им	 за	
развитието	на	българското	
просветно	 и	 освободител-
но	 дело,	 за	 дарителството	
на	 букурещките	 габровски	
емигранти-патриоти	за	въз-
раждане	 на	 родния	 град,		
за	 живота	 и	 дейността	 на	
видни	 габровски	 възро-
жденци,	 живели	 в	 Буку-

рещ.	 Според	 Лука	 Велчов	
втората	 част	 на	 книгата	
ще	съдържа	някои	истори-
чески	 забележителности	 в	
Букурещ	с	карти,	спомени,	
документи	 и	 приложения,	
а	 така	 също	 и	 анализ	 на	
съвременното	 състояние	
на	 българската	 общност	 в	
румънската	столица.	
	 Двамата	 са	 събрали	
много	 материали	 за	 кни-
гата	 си,	 сред	 тях	 има	 и	
неизвестни	 досега	 неща.	
Лука	 Велчов	 показа	 ин-
тересна	 снимка,	 свърза-
на	 с	 известния	 габровски	
възрожденец,	живял	в	Бу-
курещ	 –	 Иван	 Бакалоглу.	
Според	 него	 неизвестен	
за	 българските	 историци	
е	 фактът,	 че	 той	 е	 бил	
награден	 от	 руския	 импе-
ратор	 с	 наградата	 „Свети	
Себастиян“.	 Причината	 е,	
че	 през	 1850-1853	 година	
габровецът	 създава	 към	
руската	 армия	 балкански	
военен	 корпус	 от	 около	
5	 хиляди	 души,	 от	 кои-
то	българите	са	най-много	
–	 4	 хиляди.	 Този	 корпус	

участва	 в	 Кримската	 вой-
на.	Още	по-интересен	факт	
е,	 че	 в	 Букурещ	 в	 самия	
център	до	развалините	на	
стария	 княжески	 дворец	
на	Константин	Бранковяну,	
убит	 от	 турците,	 където	
е	 бил	 търговският	 център,	
построен	от	българи,	и	до	
ден	 днешен	 стои	 интере-
сен	 мраморен	 паметник,	
открит	 случайно	 от	 Вел-
чов.	 В	 предната	 му	 част	
е	изобразена	дама,	а	над	
нея	 е	 изписано	 „Отечест-
во“.	 В	 лявата	 страна	 на	
камъка	 е	 изписано:	 „Тук	
почива	 Иван	 Бакалооглу	
–	Българин	от	Габрово.	Ро-
ден	1802	година,	януари	16.	
Починал	 1866	 година,	 яну-
ари	 12“.	 Според	 авторите	
само	 за	 този	 габровец	 те	
имали	да	разказват	много.
	 На	 срещата	 през	 2010	
година	 Лучия	 Пъцан	 каза,	
че	габровците,	купили	мес-
та	 и	 построили	 къщи	 и	
дюкяни	 и	 оформили	 тър-
говския	 център	 на	 няко-
гашния	Букурещ,	всъщност	
са	 забравени	 от	 история-
та	 ни.	 Например	 богатият	
габровец	Теодосий	Йовчев,	
който	имал	много	собстве-
ност	 в	 тази	 зона,	 е	 заве-
щал	 цялото	 си	 имущество	
за	 построяването	 на	 про-
светно	училище	в	Габрово	
и	неговата	идея	за	школо	
е	 била	 преди	 идеята	 на	
Васил	Априлов.	Но	това	не	
се	 подчертавало	 в	 исто-
рията	и	не	се	знае	много.	
Има	 и	 още	 много	 габро-
вци,	живели	и	търгували	в	
Букурещ,	 които	 са	 напра-
вили	много	за	габровското	
училище.	Те	платили	доста	
пари,	 за	 да	 се	 преведат	
и	 издадат	 книги,	 и	 така	
съдействали	много	за	раз-
витие	на	просветното	дело	
в	 Габрово.	Така	 че	 в	 кни-
гата	 си	 двамата	 автори	
ще	 подчертаят	 тези	 техни	
заслуги.

IN MEMORIAM
На	2	октомври	2019	г.	в	Букурещ	почина	Лучия	Керчова-
Пъцан	-	една	от	най-изявените	личности	сред	сънарод-
ниците	ни	в	Румъния.	Лучия	Керчова	бе	избрана	от	Дър-
жавната	 агенция	 за	 българите	 в	 чужбина	 за	 „българка	
на	годината	за	2016	г.“	заради	усилията	и	постиженията	
й	в	съхраняването	на	българския	дух	зад	граница.	

Улицà “Гàáрîвеíи”

Улица “Габровени” в Букурещ, 
първата половина на ХХ век

Улица “Габровени”  днес 



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 и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РАЗПАЛКИ - 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.
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.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - 
0893/511-154.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [23, 22]
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 6]
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 6]
дърВа за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 5]
Троянски пЕлЕТи про-
дава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0886/320-155. 
[11, 1]
рязанЕ на дърва - тел. 
0876/47-99-10. [11, 1]

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
услуги с мини багер - 
75 см ширина - 0897/42-
93-74.
рЕМонТ на покриви, 
нови конструкции, дървени 
конструкции, претърсване 
на покриви, повдигане на 
тавански стаи, боядисва-
не, гипсокартон, терако-
та, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, 
улуци, водосточни тръ-
би, тенекеджийски услу-
ги. Гаранция и качество! 
Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 28]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 11]

хидроизолация на 
покриви, гаражи и други 
СМР - тел. 0876/54-95-12. 
[22, 19]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
19]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
19]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
18]
Топлоизолации, об-
ръщанЕ на прозорци, 
шпакловки, мазилки, боя-
дисване - 0886/634-691. 
[11, 7]
рЕМонТ на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 5]
подМяна на улуци - 
0897/067-146. [4, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.

Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 4]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 14]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

коМиночисТач с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.

Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик - 0899/359-114. [22, 
14]

дограМа
ФирМа „Тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 25]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори 
по домовете - справки на 
тел. 0888/279-846. [23, 
16]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 19]
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 18]

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
изоставени места - тел. 
0886/308-017. [12, 12]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на циглени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 5]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
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продаВа Машини
банциг  продаВа  - 
справки на тел. 0897/828-
088. [8, 4]
ФуражоМЕлка  прода-
Ва тел. 0897/828-088. [8, 
4]

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.
изрЕзки дъбоВи и ча-
мови се продават на  тел. 
0899/137-896. [22, 4]

продаВа обзаВЕжданЕ
диВан - нов, за кухня, 
и секция - около 2.40 см 
висока и 3 м дълга, за 
стена (фурнирована), ПДЧ, 
спешно и изгодно продава 
тел. 0888/819-851. [6, 3]

продаВа разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 6]
коТЕл на дърва и въгли-
ща, с помпа, 18 кв., про-
дава тел. 0889/977-647. 
[5, 2]
жЕлязна ВраТа - 98 
см/2.20 см, с касата, про-
дава тел. 0885/235-021. 
[3, 1]

ракия - 8 лв., продава 
тел. 0896/824-544. [3, 3]

жиВоТни продаВа
дойни кози продава 
тел. 0885/177-483. [5, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара наФТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 18]
каФЕВарка купуВа тел. 
0896/897-480. [3, 3]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [8, 4]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
габроВо, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, 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]
опЕл заФира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 8]

рЕно МЕган, 1.8, ди-
зел, 2010 г., продава тел. 
0888/574-008. [4, 2]

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
18]

изкупуВаМ коли 
за скрап от място. 
0899/092-510 [22, 12]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 4]
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купуВа 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 6]
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иМоТи продаВа
ЕТаж оТ къща в кв. Не-
девци - 50 кв. м, тухлен, 
продава тел. 0887/203-
639, след 17.00 ч. [11, 9]
апарТаМЕнТ В град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракота, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, се прода-
ва на тел. 0888/650-690. 
[22, 14]
парцЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [14, 11]
гарсониЕра - 47 кв. м, 
кв. Младост (Крушата), ет. 
8, среден апартамент. До-
бра локация, блокът се 
намира над кафе „Мити“. 
Цена: 27 000 лв. Тел. 
0899/111-174. [6, 3]
къща продаВа тел. 
0895/710-934. [14, 4]

дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ на ул. „Брянска“ 
56, до Дома на хумора 
и сатирата, продава тел. 
0896/640-506. [5, 2]
Вила - масивна, село 
Харачери, цена: 23 
000 евро, продава тел. 
0988/370-512, 0988/398-
306. [4, 3]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
3]
гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 продава тел. 
0885/224-571. [22, 2]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 1]

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

иМоТи даВа под наЕМ
кВарТира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 10]
аВТокъща даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 4]

аВТоМиВка даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 4]
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 
4]
клЕТка оТ автосервиз на 
главен път дава под наем 
тел. 0888/41-53-11. [11, 
2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
изгодно се дава под наем 
на тел. 0899/169-255. [6, 
1]
апарТаМЕнТ до „Ка-
уфланд“ дава под наем 
тел. 0988/863-574. [3, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни сТаи в 
топ център - справки на 
тел. 0878/46-99-11. [22, 
18]
нощуВки В топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
18]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 16]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в идеален цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [11, 7]

счЕТоВодна къща: счетоводно обслужване, годишни данъчни 
декларации, годишно приключване, регистрация на фирми - 
справки на 0898/480-821.

прЕВози
услуги със самосвал - 25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с бус - 0.45 лв./км -  0894/004-045. 
[22, 20]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - 
0894/277-849. [11, 3]

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

рабоТа прЕдлага
МЕбЕлна Фабрика 
„Фацио“ търси да назна-
чи дърводелец-мебелист 
и монтажник на мебели 
от масив. Опит е пре-
димство. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 11]
„ТЕспоМ“ ад търси да 
назначи стругари. Изис-
кване: висока квалифи-
кация. Брутно възнаграж-
дение 1400 лв., с въз-
можност за завишение в 
зависимост от постигнати-

те резултати. Справки на 
тел. 0879/123-678 или на 
място. [11, 8]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 
до 17.30 часа, 4-8-часов 
работен ден, старт 750 
лв., търси тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 
7]
ВЕрига храниТЕлни 
магазини „Нивен“ търси 
майстор и работници за 
производство на закус-
ки и тестени изделия за 
новооткриващ се обект в 
Габрово. Справки на тел. 
0898/675-398. [5, 3]
хоТЕл В Априлци и хотел 
във Велико Търново тър-
сят да назначат персонал: 
камериерки, рецепционис-
ти, бармани, сервитьори, 

поддръжка. Справки на 
тел. 0888/343-434. [11, 
4]
болноглЕдачка с опит 
в гледането на болни с  
деменция в района на 
квартал Младост почасово 
търси тел. 0878/74-16-94. 
[7, 3]
сТолъТ под Община 
Габрово търси да назначи 
готвач - справки на тел. 
0894/63-23-67. [5, 3]
хигиЕнисТка за заведе-
ние търси тел. 0894/085-
622. [3, 3]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
Търся жЕна за гледане 
на възрастна жена. Тел. 
0889/439-509 [10, 8]

рабоТа Търси
жЕна Търси работа за почивни, празнични 
дни, почасово - тел. 0895/91-64-22. [5, 4]

проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл - поддръжка и управление 
на етажна собственост. Тел. 0876/543-241. [22, 19]

„сТоМано и МЕТало-
обрабоТВанЕ габро-
Во“ оод - габроВо, 
ул. „индусТриална“ 
36, Търси заВарчици 
на МЕТални издЕ-
лия, коиТо рабоТяТ 
с со, МожЕщи да 
разчиТаТ ТЕхничЕ-
ски чЕрТЕжи. Фир-
мата предлага отлично 
заплащане, осигурява-
не на 100 процента, 
съвременни условия 
на труд, възможност 
за постоянна работа и 
професионално разви-
тие. За контакт: smg.
be ro va@yahoo . com,  
тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [11, 1]

куХненски
шкафове 
офис 
меБели 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

типови 
и по проект 
на клиента

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензирана  - 

0999/009-008.



8 3 септември 2020 г.

	 Единадесет	деца	и	8	възрастни	взеха	участие	в	тазгодишния	летен	мо-
тивационен	лагер	на	сдружението	с	нестопанска	цел	Обсерватория	за	идеи	
2Д	-	Габрово.	Лагерът,	който	приключи	в	края	на	миналата	седмица,	тради-
ционно	се	провежда	в	базата	на	сдружението,	на	9	километра	от	Габрово.
	 За	 целта	 на	 станалата	 традиция	 инициатива	 координаторът	 Ивайло	
Раднев	сподели:	„Какво	е	нужно	на	малкия	човек	да	стане	голям	-	да	бъде	
самостоятелен;	да	изгради	навици,	които	да	му	помагат	да	живее	и	работи	
в	екип,	в	общност;	да	се	справя	в	нова	за	него	среда,	в	случая	сред	при-
родата.	Лагерът	е	на	палатки,	времето	е	организирано,	има	ритуали	като	
вдигане	на	знамето,	лагерен	огън	вечер...	има	нещо	за	обучение,	за	заба-
вление	и	такива	за	респект.	Например	лагерното	знаме	се	пази	от	децата,	
съхраняват	го	до	следващото	лято.	Но	цялата	програма,	дейността	в	лагера	
не	се	измества,	а	остава	подчинена	на	слогана	на	Обсерваторията	за	идеи	
-	2Д:	„Учене	чрез	правене“.	Моето	разбиране	за	процеса	на	предаване	и	ус-
вояване	на	знанията	не	е	свързано	с	натрупването	на	факти,	дати,	години...	
младите	хора	трябва	да	се	научат	на	по-важното	-	да	мечтаят,	да	творят,	да	
имат	смелост	да	следват	собствените	мечти,	да	носят	стремеж	в	себе	си“.
	 Една	от	основните	дейности	на	кампа	е	„Училище	за	соларни	специа-
листи“,	другата	е	надграждане	на	дейностите	за	Звездните	градове	-	тя	ще	
бъде	изцяло	в	дигиталния	свят.	За	реализирането	на	новия	етап	от	Звездни	
градове	се	използва	виртуална	или	добавена	реалност	 -	 участниците	все	
още	обсъждат,	но	докато	обсъждат,	шият	космическите	си	костюми	(снимка-
та	вдясно).
	 Всеки	лагер	е	свързан	и	със	събития,	които	имат	социална	насоченост.	
Миналата	година	децата	възстановиха	детска	площадка,	пребоядисаха	съ-
оръженията,	 облагородиха	 терена.	 Сега	 гостуваха	 на	 възрастните	 хора	 в	
село	Прахали,	черпиха	ги	с	приготвена	от	тях	баница,	носиха	им	различни	
дребни	подаръци.	Малкото	жители	се	просълзиха	от	жеста,	селото	се	ожи-
ви	и	лагерниците	останаха	до	вечерта	при	любезните	домакини.
	 Раднев	 благодари	 на	 целия	 екип,	 най-вече	 на	 организаторките	Татяна	
Дойнова	 и	 Соня	 Вълчева,	 които	 не	 позволили	 лагерниците	 да	 усетят,	 че	
селото	е	на	воден	режим.																																									

 Бояна Пенчева

Пîвече приятели и пîвече сàмîстîятелíîст äàвà íà 
äецàтà летíият лàãер íà Оáсервàтîрия зà иäеи - 2Д 

	 Съботният	ден	ни	изненада	
много	емоционално	с	постанов-
ка	 на	 приказката	 на	 Ханс	Ан-
дерсен	„Принцесата	и	грахово-
то	 зърно“	 на	Държавен	 куклен	
театър	 -	 Габрово	 в	 Национал-
ното	 изложение	 на	 художест-
вените	занаяти	в	Орешак,	пише	
„Троян	експрес“.
	 Това	 е	 второто	 официално	
събитие	след	традиционния	па-
наир	 на	 15	 август	 и	 първо	 по	
рода	си	за	Троянска	община	–	
куклен	театър	на	открито.
	 Под	 звуците	 на	 птичките		
всички	 деца	 и	 техните	 родите-
ли	 с	 усмивка	 гледаха	 куклен	
театър	 на	 открито	 в	 двора	 на		
изложението.	 Декорите	 бяха	
подредени	 нестандартно.	 Най-
малките	бяха	насядали	на	кра-
сива	черга	с	троянската	шарка	
на	тревата,	а	зад	тях	на	пейки		
и	техните	придружители.
	 Преди	 това	 обаче	 всички	
гости	бяха	посрещнати	още	от	

панаирните	врати	от	двете	пре-
красни	 и	 чаровни	 аниматорки	
Радостина	 Андреева	 и	 Борис-
лава	 Русева,	 които	 предраз-
полагаха	 малчуганите.	 Всички		
те	 правиха	 муцунки	 на	 своите	
щастливи	родители	и	баби,	тан-
цуваха	и	се	включиха	във	весе-
ло	влакче.
	 Артистите	 от	 Държавния	
куклен	 театър	 в	 Габрово	 Янна	
Генчева	 и	Атанас	 Филипов	 за-
радваха	малките	и	нетърпеливи	
деца	 от	 Троянска	 община	 с	
постановката	 „Принцесата	 и	
граховото	 зърно“.	 Известната	
Андерсенова	 приказка	 бе	 из-
пълнена	с	много	съвети,	много	
въпроси,	 с	 една	 принцеса	 и	
един	принц,	 едно	 грахово	зър-
но	 и	 една	 истинска…	 любов!	
Всичко	 това,	 предадено	 чрез	
магията	на	единството	от	кукла	
и	актьор.
	 Драматизацията	 и	 поста-
новката	 е	 на	Теменужка	 Кола-

рова.	 Сценографията	 е	 на	 Ди-
ана	Узунова	-	Коларова,	музика	
–	Георги	Гарчев.
	 Всички,	дошли	на	тази	пър-
ва	изява,	си	тръгнаха	с	усмив-
ки	 и	 щастие	 в	 очите	 и	 поже-
лания	това	да	не	е	първо	и	да	
има	все	повече	такива	спекта-
кли	на	Кукления	театър.
	 В	знак	на	благодарност	ди-
ректорът	 на	 кукления	 театър	
Алфидин	 Раифов	 връчи	 благо-
дарствена	 грамота	 и	 дар	 за	
Радион	 Букарев	 –	 изпълняващ	
дейността	управител	на	Нацио-
налното	изложение.
	 Инициативата,	 която	е	пър-
ва	по	рода	си,	е	между	Община	
Троян,	 НИХЗИ	 –	 Орешак,	 НЧ	
„Наука-1870	 г.“	 -	 Троян	 и	 НЧ	
„Развитие	–	1898	г.“	-	с.	Орешак.	
Целта	 на	 успешната	 колабора-
ция	 между	 институциите	 е	 да	
се	 достигне	 до	 традиционно	
представяне	 на	 репертоарните	
заглавия	на	ДКТ	–	Габрово.

Куклеíият теàтър с първî зà сезîíà турíе – íà îткритî в Орешàк


