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Вела лазароВа

	 Очакваните	 Дни	 на	
камерната	 музика	 бяха	
открити	 на	 8	 септември	
по	 традиция	 от	 ансамбъл	
„Софийски	 солисти”	 с	 ди-
ригент	 Пламен	 Джуров	 в	
зала	 „Възраждане”	 заради	
мерките	-	коронавирус.		
„В	 тези	 болни	 времена	
всички	сме	заредени	с	оп-
тимизъм	 и	 ще	 се	 радва-
ме	 на	 обичаната	 музика.	
Преди	 44	 години	 в	 тази	
зала	 се	 е	 състояло	 пър-
вото	 издание	 на	 фестива-
ла	 и	 то	 пак	 със	 „Софий-
ски	солисти”.	 	Мисията	на	
фестивала	 е	 да	 издирва,	
открива	 и	 представя	 заб-
равени	 шедьоври,	 нови	 и	
нови	 композитори.	 Йохан	
Себастиан	Бах	е	имал	над	
1000	 произведения,	 а	 тези	
на	Волфганг	Амадеус	Моца-
рт	са	над	600.
	 Благодарим	на	Община	
Габрово,	 че	 останали	 без	
държавна	 субсидия,	 те	 ни		
помогнаха	да	го	има	чети-
ридневния	фестивал”,	отбе-

ляза	 Иван	 Стоянов,	 дири-
гент	на	Габровски	камерен	
оркестър.
	„В	една	нетипична	година	
много	се	вълнувам	да	бъда	

част	 от	 този	 формат	 на	
възраст	 малко	 по-малка,	
на	 която	 съм	 аз.	 За	 тези,	
които	 обичат	 класическа-
та	 музика	 -	 фестивалът	 е	

факт.	 Тук	 са	 прекрасните	
изпълнители.	 С	 надежда,	
че	 светът	 е	 по-красив	 с	
едно	 от	 най-великите	 из-
куства	 -	 музиката”,	 каза	 в	

обръщението	 си	 кме-
тът	 Таня	 Христова	 и	
откри	 фестивала	 Дни	
на	камерната	музика.
Програмата,	 подготве-
на	 специално	 за	 фес-
тивала	 от	 проф.	 Пла-

мен	Джуров,	събира	в	една	
вечер	 две	 различни	 епохи	
от	 историята	 на	 европей-
ската	 музика	 -	 барок	 и	

класицизъм.
	 „Прелюд	 в	 до	 минор”	 на	
Й.	С.	Бах	ни	връща	в	цър-
ковната	 тишина	 и	 приглу-
шена	 молитва.	 	 Концертът	
от	Антонио	Вивалди	за	три	
цигулки	 и	 оркестър	 е	 над-
свирване,	 което	 дава	 въз-
можност	да	проличи	инди-
видуалността	 на	 всеки	 от	
тримата	 солисти.	 „	 Дивер-

тименто”	 от	 Йозеф	 Хайдн	
бе	от	многобройните	опуси	
на	композитора	за	струнен	
оркестър.	 Втората	 част	 на	
концерта	 бе	 посветена	 на	
В.	А.	Моцарт	„Дивертимен-
то	във	фа	мажор”	и		„Квар-
тет		№	11	оп.	95	фа	минор”	
от	 Лудвиг	 Ван	 Бетховен,	
чиято	250-годишнина	светът	
чества.	

В тези áîлíи времеíà сме зàреäеíи îптимизъм 

СТеФКа БУрМоВа

	 По	 традиция	 Техниче-
ски	 университет-Габрово	
стартира	зимния	семестър	
със	студентите	от	редовна	
форма	 на	 обучение	 през	
септември.	 Официалното	
откриване	 на	 академич-
ната	 2020-2021	 година	 ще	
бъде	 на	 14	 септември	 от	
10	 часа	 пред	 Корпус	 1	
–	 съобщиха	 от	 висшето	
училище.	То	ще	се	прове-
де	присъствено	при	спаз-
ване	 на	 всички	 противо-
епидемични	 мерки.	 След	
церемонията	 студентите	
от	всички	специалности	и	

курсове	 ще	 се	 срещ-
нат	 с	 членовете	 на	
обучаващите	 катедри,	
за	да	получат	подроб-
на	информация	за	на-
чина	 на	 провеждане	
на	обучението.	
	 Новата	 акаде-
мична	 година	 за	 сту-
дентите	 от	 редовна	
форма	 на	 обучение	
ще	 се	 осъществява	 в	
платформата	Microsoft	
Teams.	 Студентите	 от	
всички	 специалности	
и	курсове	ще	провеж-
дат	 лекции	 и	 семи-
нарни	 упражнения	 в	
електронна	 среда,	 а	

лабораторните	 упражне-
ния	ще	се	провеждат	при-
съствено.
	 „Имаме	 пълна	 сте-
пен	 на	 готовност	 по	 от-
ношение	 организацията	
на	 учебния	 процес	 през	
новата	 академична	 годи-
на	 –	 сподели	 пред	 вест-
ника	 проф.	 Александров,	
зам.-ректор	 по	 учебната	
дейност.	 -	 Всички	 студен-
ти	разполагат	с	подробни	
указания	 как	 да	 се	 при-
съединят	 към	 отделните	
курсове	 на	 дисциплини	 и	
да	участват	пълноценно	в	
онлайн	занятията.

на стр. 8

ЦВеТоМира иВаноВа

	 Училищата	 в	 област	
Габрово	имат	готовност	за	
началото	на	новата	учебна	
година.	Всяко	едно	от	 тях	
е	 създало	 собствена	 ор-
ганизация,	информираност	
и	 комуникация	 с	 всички	
заинтересовани	 страни	 с	
цел	 безпроблемно	 проти-
чане	 на	 процеса.	 Всички	
имат	осигуреност	по	отно-
шение	 на	 материално-тех-
ническата	база,	приключи-
ли	 са	 ремонтните	 дейнос-
ти	 -	 там,	 където	 е	 имало	
такива,	 	 имат	 правила	 за	
регулиране	 на	 движение-
то	 за	 влизане	 /	 излиза-
не	 и	 на	 придвижването	

по	 коридорите	 и	 етажи-
те,	както	и	предварително	
обсъдени	 и	 приети	 мерки	
за	 плавно	 преминаване	
от	 присъствено	 към	 обу-
чение	 в	 електронна	 сре-
да	 от	 разстояние.	 Имат	
осигурени	 средства,	 както	
и	 налични	 дезинфектанти.	
Всички	 училища	 ще	 стар-
тират	присъствено	учебна-
та	година	на	15	септември,	
спазвайки	 противоепиде-
мичните	мерки.	Това	стана	
ясно	по	време	на	проведе-
на	днес	работна	среща	на	
областния	 управител	 Не-
вена	Петкова	с	началника	
на	 РУО	 -	 Габрово	 Георги	
Маринов.	

Училищàтà сà ãîтîви зà 15 септември

Миглена ВъгленоВа

	 Община	Габрово	канди-
датства	 с	 проектно	 пред-
ложение	 за	 въвеждане	
на	 умна	 система	 за	 упра-
вление	 на	 отпадъците	 в	
местността	 Узана.	 Идеята	
е	биоразградимите	отпадъ-
ци	 да	 бъдат	 компостирани	
на	 място,	 а	 от	 подлежа-
щите	 на	 преработка	 -	 да	
се	 извадят	 всички	 чисти	
компоненти	 за	 повторна	
употреба.	Планирано	е	из-

граждане	 на	 интелигентни	
клетки	 за	 разделно	 съби-
ране	 на	 отпадъци,	 снабде-
ни	със	система	за	следене	
на	 нивото,	 устройство	 за	
оповестяване	 и	 гасене	 на	
пожар,	 соларно	 захранва-
не	 и	 др.	 На	 част	 от	 пло-
щадките	ще	бъде	монтира-
но	видеонаблюдение.	
	 Всички	 почивни	 бази	
в	 комплекса	 ще	 получат	
съдове	за	отпадъци,	в	кои-
то	 да	 изхвърлят	 разделно	
боклука,	ще	има	и	споделе-

ни	компостери.	Предвижда	
се	 закупуване	 на	мобилни	
контейнери,	 които	 да	 се	
ползват	 при	 различни	 съ-
бития	на	открито.	
	 Заложени	 са	 редица	
дейности	за	популяризира-
не	на	ползите	от	разделно-
то	събиране	на	отпадъците,	
проучване	 за	 тенденциите	
в	 региона,	 разработване	
на	 правила	 за	 третиране	
на	отпадъците	в	Узана,	обу-
чения	и	други.
	 Прогнозната	 стойност	

на	проекта	е	781	913.22	лв.	
със	 срок	 за	 изпълнение	
от	 две	 години.	 В	 случай	
че	 бъде	 одобрен,	 дейност-
ите	 ще	 се	 реализират	 в	
партньорство	 с	 норвежкия	
Университетски	 колеж	 за	
зелено	 развитие	 и	 Регио-
налния	 иновационен	 цен-
тър	„Амбициозно	Габрово“.
	 Кандидатстването	 е	
по	 процедурата	 „Кръго-
ва	 икономика	 и	 ресурсна	
ефективност“	 на	 програма	
„Опазване	 на	 околната	

среда	 и	 климатични	 про-
мени“,	 съфинансирана	 от	
Финансовия	механизъм	 на	
европейското	 икономиче-
ско	пространство	2014-2021	
г.	 Максималният	 размер	
на	безвъзмездната	помощ,	
която	може	да	бъде	отпус-
ната,	е	400	000	евро.	Под-
борът	е	конкурентен.	Няма	
изискване	за	съфинансира-
не	от	кандидатите.

Оáщиíà Гàáрîвî с иíîвàтивеí прîект зà упрàвлеíие íà îтпàäъците в Узàíà

ТУ ще îткрие àкàäемичíàтà ãîäиíà присъствеíî

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 2

СВеТозар гаТеВ

	 Любослав	 Любомиров	
от	София	ще	ръководи	дву-
боя	на	„Янтра“	от	6-я	кръг	
на	първенството	във	Втора	
професионална	 лига	 сре-
щу	 „Хебър“.	 Мачът	 е	 тази	
събота	от	 17	 часа	на	ста-
дион	„Георги	Бенковски“	в	
Пазарджик.	За	помощници	
на	Любомиров	са	назначе-
ни	Николай	Попниколов	от	
Благоевград	и	Кирил	Чакъ-
ров	от	Сандански.	Четвър-
ти	 рефер	 на	 срещата	 ще	
бъде	 Димитър	 Димитров	
(София),	 а	 съдийски	 на-
блюдател	 -	 Илко	 Топалов	
(Пловдив).	

Рефер îт стîлицàтà ще 
ръкîвîäи „Õеáър" – „Яíтрà"

Продължава на стр. 8

Геîрãи Мàриíîв: „Две 
ãîлеми преäизвикàтелствà 
стîят преä îáрàзîвàíиетî”Æ2

„Дни на камерната музика” - 44-то издание беше открито по традиция от "Софийски солисти"
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Уведомление
Електроразпределение Север АД, 

Разпределителен обслужващ 
център Габрово и Горна Оряховица    

         
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 23.09.2020 - 25.09.2020 г., от 
08:30 ч. до 16:30 ч.,	 поради	 извършване	 на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръжени-
ята	 за	 доставка	 на	 електроенергия,	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	
Габрово, Квартал „Войново“.

 На 24.09.2020 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., 
поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия,	ще	бъде	прекъснато	електроза-
хранването	в	района	на:	Габрово, ул. „Върба“, 
ул. „Граничар“, ул. „Никола Войновски” №109 
и 212 до края, ул.„Урожай”, ул. „Звезда”, ул. 
„Момина скала” , ул. „Малина” квартали „Вел-
чевци”, „Гачевци”, „Чехлевци”, „Славовци”; 
селата : Чукили , Бамболово, Трънето, Бойнов-
ци, Врабци, Мечковица, Пъртевци, Геновци, 
Янкула и Горнова могила. Фирмите „САРЖЕ“, 
„Лотос“, „СТЕРА“ ЕООД. Фирмите, захранени 
от трафопоста в двора на бившето „ДЗС Га-
чевци“: „МИРЕЛА ПЛАСТ“ ЕООД, „РИВЕКС“ 
ЕООД, „НИКАЛЛ“ ЕООД, ЕТ „КРАСИ-КРАСИ-
МИР АВРАМОВ“, „ПРЕЦИЗ-СК“ ООД, „АВЕС-
ТА“ ЕООД, „УНИ.-Н-НАЙДЕНОВ Р,РАЙКОВ“ 
СД, „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД, 
„УНИВЕРС-КОМЕРС“ ООД, „ММ-ПОЛИТРЕЙД“ 
ЕООД, „ЕХО – СТРОЙ“ ЕООД. .

 На 21.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч.,	по-
ради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дей-
ности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	,	ще	бъде	прекъснато	електрозахранва-
нето	в	района	на:	Габрово, Квартал „Войново“..

 В периода 16.09.2020 - 18.09.2020 г., от 
08:30 ч.	 до	 16:30	 ч.,	 поради	 извършване	 на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръжени-
ята	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	
Габрово,	Квартал „Войново“..
 Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център Габрово и Гор-
на Оряховица се извинява на своите клиенти 
за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране.
 Допълнителна информация можете да по-
лучите на тел. 0700 1 61 61
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телен	обслужващ	център	Габрово	и	Горна	Оряхо-
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 - С присъствена фор-
ма ли ще започне новата 
учебна година?
				 	 -	 Да,	 новата	 учебна	
година	започна	с	присъст-
вена	 форма.	 Всички	 учи-
лища	в	областта	са	готови	
за	 откриването	 й.	 Трябва	
да	се	избягва	струпването	
на	 много	 хора	 на	 едно	
място.	 Но	ще	 бъдат	 изне-
сени	 знамената	 и	 симво-
лите	 на	 училищата.	 Тър-
жественото	 откриване	 на	
учебната	 година	 е	 много	
важно	за	децата,	особено	
за	най-малките.	 .
	 Пред	нас	стоят	две	го-
леми	 предизвикателства,	
определящи	политиките	на	
училищното	 образование.	
Новата	 учебна	 година	 за-
почва	 при	 строги	 проти-
воепидимични	мерки.	Без-
опасността	 е	 свързана	 с	
необходимостта	училищата	
да	 намалят	 рисковете	 	 от	
предаване	 на	 инфекции,	
да	 се	 насърчава	 здраво-
словното	 поведение	 при	
спазване	на	социална	дис-
танция	 в	 образователната	
среда.
	 Второто	 предизвика-
телство	 е	 още	 по-важно	

-	 за	 новите	 възможности,	
създадени	от	затваряне	на	
училищата	в	кризата,	като	
се	 създават	 присъствени	
модели	 с	 ефективни	 фор-
ми	 на	 електронно	 обуче-
ние	от	разстояние,	ако	се	
наложи	отново.	
	 За	началото	на	учебна-
та	 година	 Министерство-
то	 на	 образование	 раз-
пространи	 препоръчител-
ни	 насоки	 за	 работа	 в	
системата	 на	 училищното	
образование,	 разписани	
са	 мерки	 за	 организация,	
за	 планиране	 на	 образо-
вателния	 процес.	 Те	 са	
разпространени	до	всички	
образователни	институции.	
Всяко	едно	 училище	 тряб-
ва	 да	 анализира	 възмож-
ностите	за	това	как	може	
да	посрещне	учениците,	да	
осигури	 техническа	 обез-
печеност	 за	 евентуално	
работа	 в	 електронна	 сре-
да.	Ако	 се	 наложи	 всички	
училищни	 екипи	 органи-
зирано	ще	 координират	 и	
ще	подпомагат	работата	и	
разпределяне	 на	 отговор-
ностите.	
	 Училищата	 ще	 разра-
ботят	правила,	с	които	ше	

бъдат	 запознати	 децата,	
учителите,	 родителите.	
Всяка	една	образователна	
институция	 ще	 осигури	 и	
ще	поддържа	необходимо-
то	 количество	 предпазни	
средства,	 в	 това	 число	 и	
дезифектанти.	Тези	 прави-
ла	 трябва	 да	 бъдат	 спаз-
вани	 от	 всички.	 Мерките	
ще	 бъдат	 публикувани	 на	
сайтовете	 на	 училищата,	
за	 да	 станат	 достояние	

както	на	децата,	така	и	на	
техните	родители.
	 Препоръчах	 на	 обра-
зователните	 институции	
предварително	 да	 прове-
дат	 родителски	 срещи,	 да	
направят	 предварителни	
комуникации	 с	 тях	 пре-
ди	 началото	 на	 учебната	
година.	 Колкото	 по-бързо	
стигне	 информацията	 до	
заинтересованите	 страни,	
толкова	по	добре.

     - Какви са задължител-
ните противоепидемични 
средства?
	 -	 Задължителните	мер-
ки	 за	 ограничаване	 на	
рисковете	 от	 разпростра-
нение	на	вируса	включват	
носене	 на	 лични	предпаз-
ни	 средства	 (маски	 или	
шлемове)		в	общите	закри-
ти	части	на	учебната	сгра-
да	 -	преддверие,	фоайета,	
стълбища,	коридори,	сани-
тарни	 възли,	 медицински	
кабинет,	 учителска	 стая,	
библиотека,	 бюфет	 и	 сто-
лова	 -	 за	всички	ученици,	
учители,	в	т.ч.	от	външните	
за	институцията	лица.
	 Задължително	 е	 носе-
нето	 на	 предпазни	 сред-
ства	 в	 кабинети,	 физкул-
турен	салон	от	учителите,	
които	 преподават	 на	 уче-
ници	 от	 повече	 от	 една	
паралелка.	 При	 учители,	
които	 преподават	 само	 в	
една	 паралелка	 носенето	
на	защитна	маска/шлем	е	
по	тяхно	желание.	А	също	
така	и	в	в	училищните	ав-
тобуси.
				Носенето	на	маска	или	
шлем	 в	 класната	 стая	 от	
учениците	е	по	желание.
	 Маските	 за	 учениците	
се	 осигуряват	 от	 техни-
те	 родители.	 Училищата	
осигуряват	 маски	 в	 слу-
чаите,	 когато	 учениците	
нямат	 такива	 или	 не	 са	
подходящи	за	ползване,	а	
за	 учителите	 -	 маски	 или	

шлемове.
	 Необходимо	 е	 еже-
дневно	 двукратно	 (преди	
началото	и	след	приключ-
ване	 на	 смяната)	 влажно	
почистване	и	дезинфекция	
на	 всички	 критични	 точ-
ки	 -	 подове	 в	 училища,	
бюра,	чинове,	маси,	дръж-
ки	 на	 врати,	 прозорци,	
ключове	 за	 осветление,	
бутони	 на	 асансьори,	 па-
рапети,	 уреди,	 екрани,	
тоалетни	 чинии,	 мивки,	
кранове	и	др.,	а	при	нали-
чие	 на	 потвърден	 случай	
на	COVID-19	 хигиенните	 и	
дезинфекционните	 меро-
приятия	трябва	да	се	уве-
личат,	 като	 в	 зависимост	
от	 обектите	 варират	 от	 4	
пъти	на	ден	до	дезинфек-
ция	на	всеки	час.
	 Учебните	 стаи	 се	 про-
ветряват	по	време	на	вся-
ко	 междучасие,	 като	 се	
обръща	 специално	 вни-
мание	на	кабинетите,	учи-
телската	 стая,	 физкултур-
ния	салон,	лабораториите,	
работилниците,	 в	 които	
повърхностите,	 мишките,	
клавиатурите	и	инструмен-
тите	се	дезинфекцират	във	
всяко	междучасие.
	 Във	 всички	 санитарни	
помещения	 и	 тоалетни	 в	
училищата	 е	 необходимо	
да	 се	 следи	 за	 изразход-
ването	 и	 своевременно-
то	 осигуряване	 на	 течен	
сапун	 или	 дезинфектанти,	
еднократни	 салфетки	 за	

подсушаване	 на	 ръцете,	
тоалетна	 хартия,	 както	 и	
регулярно	 изхвърляне	 на	
боклука.
	 На	 дезинфекция	 и	 по-
чистване	 подлежат	 и	 учи-
лищните	автобуси	преди	и	
след	всеки	курс.
    - Ще успеете ли да об-
хването всички ученици в 
училищата?
	 	 	 	 -	 Създали	 сме	 гру-
пи	 на	 областно	 ниво	 за	
обхващане	 на	 ученици	 в	
учебния	 процес.	 Препоръ-
чах	 на	 всички	 директори	
да	 се	 възобнови	 дейност-
та,	 свързана	 с	механизма	
за	 обхват	 на	 учениците.	
Много	 е	 важна	 комуника-
цията	с	родителите	и	уче-
ниците.	 За	 тези	 ученици,	
които	 умишлено	 не	 ходят	
на	училище		се	предприе-
мат	определени	мерки.	За	
миналата	година	до	месец	
март	 екипите	 си	 свърши-
ха	 работата,	 съвместно	 с	
другите	 институции	 и	 20	
ученика	 бяха	 върнати	 в	
класните	стаи.
 - Осигурена ли е нуж-
ната материално-техни-
ческа база?
	 -	 Всички	 училища	 са	
осигурени	 с	 учебници,	 те	
са	безплатни	за	учениците	
от	 първи	 до	 седми	 клас.	
Задължителната	 училищна	
документация	 е	 доставена	
във	 всяко	 едно	 училище.	
Извършени	са	нужните	ре-
монти.

Геîрãи Мàриíîв: „Две ãîлеми преäизвикàтелствà стîят преä îáрàзîвàíиетî”

Женина ДенчеВа

	 На	8	септември	в	бли-
зост	 до	жилищен	 блок	 на	
улица	 „Свищовска“	 е	 на-
мерена	сума	пари.	Парите	
са	 предадени	 на	 служи-
тели	от	РУ	 -	Габрово	и	се	
намират	 в	 полицейското	
управление.
	 До	 този	 момент	 не	 е	
подаден	 сигнал	 за	 случая	

и	 собственикът	 не	 е	 уста-
новен.
	 Той	 може	 да	 потърси	
контакт	 със	 служители	 на	
РУ	-	Габрово	чрез	ЕЕН	112	
или	 на	 телефони	 066/800-
865	или	066/800-866.
	 Собственикът	ще	 тряб-
ва	 да	 удостовери	 подроб-
ности	около	случая	-	сума,	
купюри	 и	 евентуално	 дру-
ги,	характерни	детайли.

Пîлициятà търси сîáствеíикà 
íà íàмереíà сумà пàри

	 Община	 Севлиево	 в	 съ-
трудничество	 с	 фирма	
„Хедуей	 Интернешънъл“	
ЕООД	 стартира	 поетапно	
изграждане	 на	 система	
за	 разделно	 събиране	 на	
текстилните	 отпадъци,	 об-
разувани	 на	 територията	
на	общината,	с	цел	тяхно-
то	рециклиране	или	опол-
зотворяване.
	 Реализирането	 на	 но-
вата	 система,	 включва	
поставянето	 на	 специа-
лизирани	 сини	 съдове	 с	
надпис	 „Дрехи	 и	 обувки“,	
в	които	гражданите	ще	мо-
гат	да	доставят	ненужните	
си	дрехи,	обувки,	хавлиени	
кърпи,	 пердета,	 завеси	 и	
чанти,	 като	 е	 необходимо	
същите	 да	 бъдат	 опакова-
ни	в	затворена	торба.
	 Първите	 монтирани	
съдове	за	дрехи	и	обувки	
на	 територията	 на	 гра-
да,	 са	 разположени	 на	
контейнерните	 площадки	
съответно	 в	 ж.к.	 „Митко	

Палаузов“	 в	 близост	 до	
магазин	 „Две	 плюс	 Две“,	
ж.к.	 „Д-р	 Атанас	 Москов“	
до	Блок	№	8	и	на	паркин-
га	на	кръстовището	на	ул.	

„Никола	 Генев“	и	 ул.	 „Оп-
ълченска“,	 като	 предстой	
монтирането	 и	 на	 един	
съд	 в	 ж.к.	 „Димитър	 Бла-
гоев“.	

	Още	повече,	че	обучение-
то	на	студентите	в	задоч-
на	 форма	 се	 проведе	 по	
същия	начин“.	
	 Лабораторните	 упраж-
нения	 на	 студентите	 ще	
се	 провеждат	 присъстве-
но	 по	 утвърдените	 раз-

писания	 и	 при	 спазване	
на	 мярката	 за	 социална	
дистанция	и	всички	проти-
воепидемични	 мерки.	 По	
този	начин	студентите	ще	
могат	 да	 работят	 в	 лабо-
раториите	 на	 Университе-
та	и	въпреки	извънредна-
та	 обстановка	 да	 получат	

необходимите	 практичес-
ки	умения.	
	 „Според	 обстановката	
можем	бързо	да	реагира-
ме,	както	да	започнем	ра-
бота	 изцяло	 онлайн,	 така	
и	да	възобновим	присъст-
веното	обучение“	-	уточни	
още	проф.	Александров.

ТУ ще îткрие àкàäемичíàтà ãîäиíà присъствеíî

Женина ДенчеВа

 За	началото	на	новата	учебна	година,	за	приорите-
тите	й,	за	задължителните	противоепидемични	мерки,	
за	готовността	на	училищата	да	посрещнат	спокойно	
учебната	година	разказва	Георги	Маринов,	началник	на	
Регионално	управление	на	образованието	Габрово.

Нîвà системà зà съáирàíе íà 
îтпàäъците въвежäàт в Севлиевî

	 „На	 4	 септември	 из-
тече	 крайният	 срок	 за	
кандидатстване	 в	 Първата	
конкурсна	 сесия	 по	 Про-
грама	 Младежки	 дейности	
-	 ГАБРОВО	 НА	 МЛАДИТЕ	
за	2020	година,	финансира-
на	от	бюджета	на	Община	
Габрово.	 Общият	 бюджет	
на	Програмата	е	до	30	000	
лв,	 а	 постъпилите	 предло-
жения	 са	 шест“	 -	 съобщи	
Галина	Витанова,	началник	
отдел	 „Протокол	 и	 връзка	
с	обществеността“	в	Общи-
на	Габрово.	
	 Предвидените	 по	 съ-
ответните	 приоритети	
средства	 и	 съответната	
максимална	 сума,	 които	
могат	 да	 бъдат	 отпуснати	

на	един	проект	в	тази	кон-
курсна	сесия:
 ПО ПРИОРИТЕТ 1: Ре-
ализирани в Габрово  - 
обща	 прогнозна	 сума	 за	
приоритета	 -	 12	 000	 (два-
надесет	 хиляди)	 лв.	 Мак-
симална	сума,	която	може	
да	бъде	отпусната	на	едно	
проектно	предложение	-	до	
4	000	(четири	хиляди)	лв.
 ПО ПРИОРИТЕТ 2: Ак-
тивни в Габрово	 -	 обща	
прогнозна	 сума	 за	 прио-
ритета	-	12	000	(дванадесет	
хиляди)	 лв.	 Максимална	
сума,	 която	може	да	бъде	
отпусната	 на	 едно	 проект-
но	предложение	-	до	4	000	
(четири	хиляди)	лв.
 ПО ПРИОРИТЕТ 3: Ди-

гитални в Габрово	 -	 обща	
прогнозна	сума	за	приори-
тета	 -	 6	 000	 (шест	 хиляди)	
лв.	Максимална	сума,	коя-
то	може	да	бъде	отпусната	
на	 едно	 проектно	 предло-
жение	-	до	3	000	(три	хиля-
ди)	лв.
	 Ще	 се	 подкрепят	 про-
екти,	 които	 стимулират	
младежката	инициативност	
и	 лидерство,	 предлагат	
оригинални	 и	 новаторски	
подходи,	 творчески	 и	 не-
традиционни	 решения	 при	
реализиране	 на	 проекти	
в	 сферата	 на	 младежки-
те	 дейности,	 развитие	 на	
младежкия	 сектор	 и	 в	 ин-
терес	 на	 гражданите	 на	
община	Габрово.

30000 зà първàтà кîíкурсíà сесия

Продължава от стр. 1

066/87-04-89, 
0888/255-318
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0889/900-000 от 10:00 до 14:00



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 10 септември 2020 г., година XVI, брой 35 (3298)

ХРИСТИЯНИ

  

10 ч Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора      
11 п Преп. Теодора Александрийска
12 с Св. свщмчк Автоном (Отдание на Рождество Богородич-
но) (Тип. с. 75)
13 н U неделя преди Въздвижение. св. свщмчк корни-
лий стотник (предпразненство на Въздвижение на честния 
кръст). гл. 5, утр. ев. 3, ап. гал. 6:11-18 (с. 378), лит. ев. ин 
3:13-17 (Тип. с. 76)
14 п U Въздвижение на св. кръст господен (кръстовден) 
(строг пост) (Тип. с. 77-81)
15 в Св. вмчк Никита. Преп. Филотей. Св. мчк Леонид
16 с Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. 
Киприан, митр. Киевски и Московски. Св. Севастиана. Св. Мели-
тина Марцианополска
17 ч * Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца 
Теодотия 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
10 - 17 СЕПТЕМВРИ Зелеíàтà 

църквà
Мария Димиева

 Като	всяка	църква	зеле-
ният	храм	е	късче	от	рая.	
	 Силни	 са	 пробивите	 на	
светлината	през	клоните,	от	
които	 горският	 мрак	 посте-
пенно	 отстъпва.	 Тайната	 е	
не	само	„скритост”,	но	и	от-
криване,	нещо,	което	отчас-
ти	се	появява,	но	го	няма	в	
пълнота.	
	 „Птиците	 небесни	 по-
сред	 клоните	 издават	 глас”	
(103	Пс.).	Те	прелитат	сред	зелените	листа	и	
лъчистата	мрежа.	Химните	им	идват	от	раз-
лични	места	в	леса.	Звуци,	сякаш	целуващи	
самата	 душа.	 Намират	 те,	 придружават	 те,	
пресичат	пътя	ти	бързо	или	те	спират,	за	да	
потърсиш	 певеца.	 Дихания,	 благославящи	
Бога,	те	съвсем	приличат	на	нас	–	неразгада-
еми	като	хората,	трепетни	като	тях,	плашли-
ви.	Да	оставиш	Бог	да	струи	през	теб	–	в	гор-
ската	светлина,	 чрез	птичата	литургия,	 сред	
омагьосващите	 появи	 на	 сърна,	 катерица,	
чрез	коса	–	пътеводител	по	горската	пътека.	
Да	 почувстваш,	 че	 както	 казва	 Пастернак,	
тишината	е	най-доброто	от	всичко,	което	си	
чувал.
	 Колко	красив	е	човекът	в	своята	нищож-
ност…	
	 Осветена	 с	 любов	 нищета.	 Колко	 са	
красиви	всички	нищожни	неща.	Птичето	и	чо-

векът	–	Нeгови	сме	всички.	Вече	не	птичето	
живее,	но	Бог	живее	в	него…	разтворило	се	
е	като	душа,	която	се	моли,	пеейки	–	разтво-
рило	се	е	в	Бога.	Диша	с	Бог,	слави	го	и	се	
радва.	
	 И	 ти	 идва	 наум	 Давидовото:	 „Няма	 да	
умра,	 но	 ще	 живея	 и	 ще	 разгласям	 делата	
Господни”	(Пс.	117:17).	
	 Птичата	 литургия	 е	 безсмъртна.	Тя	 е	 ис-
кряща,	 празнична	 разгласа	 на	 Бога.	 Днес	
едни	са	певците,	утре	ще	са	други,	по	незна-
ен	за	нас	начин	те	ще	се	сменят,	невидими	
като	 истински	 църковен	 хор.	 Но	 хилядите	
дихания	ще	поддържат	вечно	Божието	хвале-
ние	 в	 зеления	 храм.	 Неразличими	 в	 своето	
служение,	безименни.	Послушници	в	зеления	
рай.
	 Във	всяко	същество	Той	е	вложил	говор.	
Обкръжен	 от	 птичите	 гласове	 като	 ученик	
от	 учители,	 слушаш	 внимателно.	 Бдиш	 над	

гласовете.	 И	 всеки	 ти	 раз-
казва	за	Бог	малкото,	което	
знае.	 Когато	 слушаш	 тях,	
разбираш	Него.	Тези	гласове	
са	 отзвуци	 Божии	 от	 все-
ленския	 разказ	 за	 царя	 на	
живота.	Той	извиква	птичите	
трели.	И	те	се	стрелват	към	
Него	 като	 чисти	 движения	
на	 душа.	 Като	 величествен	
храм	 Господен	 става	 гората	
и	 като	 развълнуван	 свеще-
нослужител	слънцето	й	даря-
ва	лъчите	 си.	Става	съвсем	
тихо	и	прозрачно.	Родителят	
на	 човека	и	 горските	певци	
свързва	рожбите	си.	И	вся-
ка	 от	 тези	 рожби	 на	 своя	
език	казва	едно	и	също:
	 Тебе	поем…
	 Тебе	славим…
	 Тебе	благодарим,	Господи
	 И	молим	Ти	ся…	Боже	наш.
	 Самият	 Бог	 е	 като	 птица.	
За	 Него	 Тадей	 Витовнишки	

казва:	 „Не	се	опитвай	да	Го	удържиш	с	ми-
слените	 си	 ръце,	 защото	Той	 е	 неуловим	 и	
щом	дръзнеш	да	се	опиташ	да	Го	хванеш	или	
само	да	си	помислиш	да	Го	задържиш,	вече	
няма	да	намериш	в	себе	си	нищо.	Той	ведна-
га	ще	си	иде	и	ще	стане	неосезаем	за	теб”.
	 Подобни	умиляващи,	но	и	предупредител-
ни	слова	пише	светител	Николай	Велимиро-
вич:	„Дръжте	ревностно	Божествения	Младе-
нец	у	себе	си	и	се	пазете	да	не	Го	подпла-
шите.	Защото	Той	е	плашлив	като	птица	и	не	
привиква.	От	една	грозна	мисъл	бяга	от	ума.	
От	едно	нечисто	желание	бяга	от	сърцето.	
	 Запомнете,	 ако	Той	 напусне	 вас,	Своето	
последно	земно	пристанище,	светът	ще	бъде	
празна	обвивка	на	живота,	свлак,	който	зми-
ята	оставя	в	тръните”.
	 Наистина,	 кожа	 на	 змия,	 оставена	 сред	
тръни	–	това	е	светът	без	Христос.

Пîслеäíият пîãлеä 
íà рîäителя
 Неописуемо	нежна	взряност…
	 Широко	 разтворени	 очи,	 които	 те	 изпра-
щат,	защото	вече	знаят,	че	никога	повече	няма	
да	те	видят.
Как	болезнено	копнеят	да	 те	обхванат,	 да	 те	
запечатат	в	себе	си,	да	не	изтърват	последния	
ти	жив	отпечатък,	защото	вече	се	опитват	да	
го	занесат	в	другото.
	 Този	копнеж	на	очите,	несравним	с	топлото	
им	гордо	сияние,	с	което	са	светели,	когато	си	
прохождал,	когато	си	успявал	в	нещо…
	 Пречистен	предсмъртен	копнеж.
	 Тази	 тайнствена	 последна	 радост	 от	 лю-
бимото	 присъствие	 на	 детето,	 вече	 пораснал	
човек,	 ненагледното…	 Мистичната	 сигурност,	
че	в	този	миг	те	притежават	–	дори	само	като	
изплъзваща	се	фигура.
	 Тази	смъртна	жажда	по	теб…
	 Особената,	 несравнима	 по	 чистотата	 си	
молба	за	прошка,	коленопреклонна	пред	края	
на	времето,	пред	изтичащия	живот	и	пред	Бог.
	 И	като	че	ли	някак	особено	очите	на	твоя	
родител	 се	 усмихват.	 С	 върховна	 безнадежд-
ност	и	с	безкрайна	надежда.
	 Пред	тази	скръбна	усмивка	всичко	отпада.	
Всичко	житейски	червиво,	всичко,	което	уж	е	
било	голямо,	и	всичко,	което	уж	е	било	малко.	
Отпада	лъжовната	безкрайност,	в	която	е	гос-
подствал	 навикът	 на	 вашите	 невинаги	 добри	
отношения.	Пясъчният	часовник	се	обръща.	И	
по	 някакъв	 неестествен	 и	 болезнено	 човечен	
начин	сякаш	от	рожба	се	превръщаш	в	роди-
тел	на	този	абсолютно	безпомощен,	отиващ	си	
човек.
	 А	той	те	ражда	в	очите	си	за	последен	път	
преди	своята	смърт.

Мария Димиева

ДВери на праВоСлаВиеТо

	 Белгородският	 и	 Ста-
роосколски	 митрополит	
Йоан	 (Попов)	 се	 зарази	
с	 коронавирус.	 Прес-цен-
търът	 на	 митрополията	
съобщи	 на	 25	 август,	 че	
„във	връзка	с	болестта	на	
главата	 на	 Белгородска	
митрополия,	 Високопреос-
вещения	митрополит	Йоан,	
всички	 богослужения	 и	
публични	 мероприятия	
през	 следващите	две	 сед-
мици	се	отлагат	за	среда-
та	 на	 септември.	 Молим	
за	молитвите	ви	за	нашия	
архипастир“.
	 Митр.	 Йоан	 привлече	
общественото	 внимание	 в	
Русия	 с	 необичайния	 на-
чин	 на	 борба	 с	 епидеми-
ята	 –	 заповяда	 камбаните	
на	всички	храмове	да	бият	
по	пет	пъти	на	ден.	Тогава	
той	 обясни	 решението	 си	
така:	 „Изследванията	 за	

камбанния	 звън	 и	 много-
бройните	 опити	 са	 дока-
зали,	 че	 той	 унищожава	
всички	 болестни	 бактерии	
и	 обезврежда	 вирусите	 –	
това	 е	 доказано	 от	 док-
тора	 на	 биологическите	
науки	 академик	 Шипунов.	
Неслучайно	 във	 всички	
епохи	в	Русия	са	звънели	
камбаните	и	са	имали	жи-
вителен	ефект“.
	 Митр.	 Йоан	 оглавява	
синодалния	 Мисионерски	
отдел	на	Московска	патри-
аршия.

ДВери на праВоСлаВиеТо

	 От	 няколко	 месеца	
в	 българското	 интернет	
пространство	има	нов	пра-
вославен	портал	–	Христи-
янство.бг.
	 Създателите	 му	 го	
описват	 като	 независим	
портал	 с	 рубрики	 за	 бо-
гословието,	 проповедта	
и	 мисията	 на	 църквата,	
който	 представя	 публици-
стични	 теми	 от	 християн-
ската	съвременност	и	кул-
тура	 и	 църковната	 памет	
на	 поколенията.	 Включва	
авторски	 и	 преводни	 ма-
териали	 на	 съвременни	
православни	 богослови,	
теми	по	християнска	етика	
и	 еклисиология	 на	 църк-
вата,	 катехизис,	 агиогра-
фия,	преводи	за	светци	на	
църквата	 преди	 схизмата,	
малко	познати	у	нас.
	 Инициаторът	 на	 начи-
нанието	 –	 богословът	 Ре-

нета	Трифонова	–	посочва,	
че	сред	акцентите	на	сай-
та	са	темите	за	Евхаристи-
ята,	 за	 паметта	 на	 поко-
ленията,	 за	 мъчениците	 и	
изповедниците,	 загинали	
при	атеистичния	режим.	
	 „Днес	 липсата	 на	 па-
мет	 е	 основен	 недостатък	
на	няколко	поколения	бъл-
гари	 и	 затова	 тя	 е	 много	
важна	 в	 съвременността	
ни	–	без	памет	за	минало-
то	 хората	 нямат	 бъдеще“,	
разказва	 Ренета	Трифоно-
ва	в	интервю	за	Двери.
	 Създателката	на	сайта	
е	 събрала	 около	 себе	 си	
екип	 от	 приятели,	 които	

допринасят	 със	 своя	 труд	
в	 този	 проект:	 Николай	
Джорев,	Генади	Михайлов,	
Вера	Давидова,	Елисавета	
Георгиева,	 Атанас	 Дими-
тров-АтаДим.	
	 „Всеки	 има	 интереси	
в	 своята	 област	 и	 така	
принася	 своя	 плод	 към	
общото	 дело“,	 казва	 г-жа	
Трифонова.
	 Сайтът	 има	 и	 форум,	
който	е	във	фейсбук:	мяс-
то,	 където	 читателите	 ко-
ментират	 темите,	 обсъж-
дат	 се	 проблеми,	 дава	 се	
възможност	 за	 свободно	
общуване	 и	 създаване	 на	
общност.

ДВери на праВоСлаВиеТо

	 Преди	 началото	 на	
учебната	 година	 Св.	 Си-
нод	 на	 БПц	 съобщи,	 че	
вече	 е	 издал	 одобрените	
от	МОН	учебници	по	Рели-
гия,	съставени	от	авторски	
екипи	на	БПц.	църковното	
ръководство	 ще	 предос-
тави	 изданията	 безплатно	
на	учителите	по	Религия	в	
страната,	 както	 и	 на	 тех-
ните	ученици.	
	 Учебниците	 на	Св.	Си-
нод	 по	 Религия	 от	 първи	
до	 пети	 клас	 вече	 са	 из-
пратени	 по	 епархиите	 и	
всяка	 митрополия	 трябва	
да	събере	заявките	на	учи-
телите	за	пособията.	Анга-
жирани	 са	 координатори	
по	места,	 които	организи-
рат	процеса	по	места.
	 Министерството	на	об-
разованието	обаче	одобри	
учебниците	 по	 Религия	 на	

още	 две	 издателства.	 Ав-
торските	 колективи	 и	 на	
трите	 комплекта	 учебници	
са	православни	християни.	
	 Учителите	 могат	 да	
избират	 кои	 учебници	 да	
ползват	те	и	учениците	им.	
Тъй	като	учебният	предмет	
Религия	не	е	сред	тези	по	
задължителна	 подготовка,	
одобрените	 от	 МОН	 учеб-
ници	 не	 се	 предоставят	
безплатно	от	държавата,	а	
се	 закупуват	 от	 родители-
те	на	децата.	
	 Решението	 на	 Св.	 Си-
нод	 по	 предоставяне	 на	
безплатни	 учебници	 на	
учениците	поставя	другите	
издатели	 в	 неравностой-
но	положение,	коментират	
представители	 на	 голямо	
издателство,	което	сега	не	
може	да	достигне	до	пре-
подавателите	 по	 Религия.	
Те	са	се	обърнали	с	писмо	
до	 Негово	 Светейшество	

патриарх	 Неофит,	 за	 да	
искат	 съдействие.	 Според	
тях	 по	 този	 начин	 не	 се	
дава	възможност	за	избор	
на	 учителите,	 каквато	 е	
идеята	 при	 одобряването	
на	 учебници	 от	 няколко	
издателства	 и	 авторски	
екипи.
	 С	 действията	 си	 по	
осигуряване	 на	 учебници	
по	Религия	Св.	Синод	иска	
да	 демонстрира	 загриже-
ност	за	духовната	просве-
та	на	българските	деца.	В	
същото	време	обаче	пред-
ставител	 на	 конкурентно	
издателство	 пита:	 	 „Защо	
Св.	 Синод	 не	 заяви	 анга-
жимента	 си	 за	 създава-
не	на	учебници	от	самото	
начало,	 а	 трябваше	 да	 се	
ангажират	 и	 други	 изда-
телства?	Усилията	и	 сред-
ствата	за	тези	издания	са	
много	големи,	а	сега	не	ни	
се	дава	възможност	да	ре-

ализираме	 направеното“.	
Проблемът	се	задълбочава	
и	от	това,	че	този	сегмент	
от	 пазара	 на	 учебници	 е	
изключително	 малък.	 Под	
един	процент	от	учениците	
в	страната	изучават	Рели-
гия.
	 Осигуряването	на	учеб-
ници	по	предмета	би	тряб-
вало	 да	 доведе	 до	 уве-
личаване	 на	 интереса	 на	
учители	 и	 родители	 към	
преподаването	по	Религия	
в	училищата,	тъй	като	това	
беше	 един	 от	 сериозните	
проблеми	в	организацията	
на	 обучението.	 Възмож-
ността	 за	 избор	 между	
одобрените	учебници	също	
би	допринесло	за	този	ре-
зултат,	за	да	се	преодолее	
предубеждението,	че	църк-
вата	 иска	 „да	 индоктри-
нира“	 децата,	 а	 не	 да	 ги	
ограмоти	 в	 християнското	
учение.

Св. Сиíîä преäîстàвя áезплàтíî свîите учеáíици пî Релиãия

Нîв прàвîслàвеí пîртàл в áълãàрския иíтерíет Белãîрîäският митр. Йîàí 
(Пîпîв) е áîлеí îт кîрîíàвирус
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 Продължава от бр. 171
	 Не	понеже	нямам,	а	поне-
же	не	искам,	аз	реших	живо-
тът	ми	да	е	 такъв,	ако	исках,	
можех	 да	живея	 по	 различен	
начин.
	 Това	естествено	го	казвам,	
не	 за	 да	 му	 подражаваме,	
защото	навярно	в	света,	къде-
то	 живеем,	 не	 трябва	 или	 не	
можем	 да	 правим	 тези	 неща	
поради	 нашите	 задължения.	
Сърцето	 ни	 обаче	 нека	 бъде	
свободно,	мъдро	и	да	научим	
кое	 е	 това,	 което	 има	 значе-
ние	в	нашия	живот,	че	в	край-
на	сметка	Бог	има	значение	и	
трябва	да	съдим	нашия	живот	

не	 чрез	 светските	 и	 човешки	
неща,	 а	 чрез	 Божиите	 даде-
ности.	 И	 ще	 бъдем	 трижди	
щастливи,	когато	Бог	е	с	нас.
	 Ти	 казваш:	 „Ама	 не	 успях	
в	 едно,	 не	 успях	 в	 друго,	 не	
станах	 това,	 което	 исках,	 а	
си	 мечтаех”.	 За	 какво	 ги	 ис-
каш	тези	неща?	Всичко	е	пре-
ходно,	 суетно.	 Постигни	 това,	
което	има	стойност.	Постигнал	
си	 Бога?	 Имаш	 ли	 Бога	 в	
сърцето	 си?	 Имаш	 ли	 очак-
ването	 на	 Божието	 царство?	
Това	 има	 стойност.	Останало-
то	 е	 за	 малко	 време,	 хайде,	
прибави	 тези	 неща,	 и	 какво	
стана?	 Ония,	 които	 имат,	 да	

бъдат	 като	 че	нямат.	Не	след	
дълго	ще	ги	загубиш,	няма	да	
ги	имаш	цял	живот,	дори	най-
скъпите	 неща	 и	 лица,	 дори	
те	 няма	 да	 са	 с	 тебе	 в	 часа	
на	 твоето	 затруднение.	 Бог	 е	
Този,	 Който	 ще	 бъде	 винаги	
с	 тебе,	 от	 това	 имаш	 нужда,	
от	 Христос	 имаш	нужда.	Това	
да	 търсим.	 Всички	 затрудне-
ния	 в	 нашия	 живот	 ни	 учат,	
че	 в	 крайна	 сметка	 това,	 от	
което	 имаме	 нужда,	 е	 Хрис-
тос.	 Както	 казваше	 старецът	
Порфирий,	 Христос	 е	 Всичко.	
Когато	 Го	 имаш,	 нямаш	 ни-
каква	 нужда.	 А	 когато	 липс-
ва	 Христос,	 тогава	 ти	 липсва	

всичко.	 Каквото	 и	 да	 имаш,	
ти	 липсва	 всичко,	 защото	 не	
можем	 да	 намерим	 покой	 в	
лъжливи	неща.	Затова	нека	да	
имаме	 надежда	 и	 любов	 към	
Христос	 и	 да	 се	 научим	 да	
се	молим	за	другите	хора,	за	
целия	свят,	за	починалите,	за	
всеки	човек,	който	има	нужда	
и	е	в	затруднение,	познат	или	
непознат,	нека	да	се	молим	за	
нуждите	на	братята	и	тази	ду-
ховна	милостиня	ще	се	върне	
в	 душата	 ни	 като	 божествена	
отплата.

Превод: 
Константин Константинов

Мîлитвàтà е милîстиíя зà светà

ДВери на праВоСлаВиеТо

	 За	 първи	 път	 от	 много	 го-
дини	Министерството	 на	 обра-
зованието	в	Гърция	е	включило	
в	 процедурата	 по	 назначаване	
на	 учители	 на	 вакантни	 мес-
та	 в	 страната	 богослови.	 Сто	
двадесет	 и	 осем	 теолози	 са	
получили	 назначение	 на	 сво-
бодните	 места	 за	 учители	 по	
Религия	 от	 общо	 пет	 хиляди	
и	 шестстотин	 новоназначени	
учители.	 Според	 общогръцкия	
съюз	 на	 богословите	 „Керос“	
става	 дума	 за	 систематично	
неглижиране	от	страна	на	дър-
жавата	 на	 предмета	 „Религия“,	
което	се	проявява	в	липсата	на	
постоянни	 назначения	 на	 учи-
тели	 по	 „Религия“,	 завършили	
„Теология“.	 В	 резултат	 от	 това	
в	 много	 училища	 липсват	 пре-
подаватели	 по	 предмета	 и	 той	
се	пропуска	като	свободен	час	
или	пък	се	поема	от	учители	с	
друга	специалност.	Нещо	пове-
че,	 квотата	 за	 учители-теолози	
е	прехвърлена	към	филолозите,	
от	 чиито	 среди	 най-често	 се	
осигуряват	учителите	по	„Рели-
гия“.

 

Новата	учебна	 година	е	втора-
та	поредна,	в	която	тази	прак-
тика	се	променя,	но	предишна-
та	година	новите	назначения	на	
теолози	са	били	едва	двадесет.	
Увеличеният	 брой	 учители-бо-
гослови	 през	 тази	 година	 не	
разрешава	 проблема,	 но	 е	 за-
явка	за	положителна	промяна	в	

отношението	към	предмета.
	 Системата	 за	 назначаване	
на	 учители	 в	 Гърция	 се	 раз-
личава	 много	 от	 познатата	 у	
нас.	 Тя	 е	 централизирана	 и	
в	 първата	 си	 фаза,	 която	 се	
провежда	 преди	 началото	 на	
учебната	 година,	 одобрените	
на	 вакантни	 места	 нови	 учи-
тели	 се	 назначават	 временно,	

а	 постоянното	 им	 назначение	
се	 извършва	 на	 по-късен	 етап	
по	различни	критерии	(заявено	
желание,	 семейно	 положение,	
местожителство	и	др.).	Според	
общогръцкия	 съюз	 на	 богосло-
вите	 много	 квалифицирани	 бо-
гослови-учители	 по	 „Религия“	
така	и	не	получават	постоянно	
назначение	и	 са	принудени	да	

сменят	училищата,	а	нерядко	и	
града,	и	то	в	средата	на	учеб-
ната	 година.	 Неотдавна	 беше	
огласен	 случай	 на	 учител	 по	
„Религия“	от	о-в	Керкира,	който	
се	е	пенсионирал,	без	да	доча-
ка	постоянно	назначение.
	 В	 писмото	 си	 до	 Минис-
терството	 на	 образованието	
дългогодишните	 проблеми	 на	
учителите-богослови	се	описват	
така:
	 „През	последните	години	се	
наблюдава	 голям	брой	свобод-
ни	места	за	учители	богослови	
в	 училищата	 в	 гимназиалния	
етап,	които	постоянно	се	увели-
чават	поради	липсата	на	посто-
янни	 назначения.	 Въпреки	 че	
Министерството	 е	 осведомено	
за	тези	липси	още	от	началото	
на	учебната	година,	много	чес-
то	 учителите	 богослови	 биват	
изключвани	от	първата	фаза	на	
назначенията.	 Тяхното	 времен-
но	назначаване	обикновено	се	
случва	 в	 средата	 на	 учебната	
година,	 в	 резултат	 от	 което	
свободните	 места	 се	 запълват	
с	 голямо	 закъснение	 и	 само	
частично.	 Проблемът	 е	 голям	
както	за	учителите,	които	тряб-

ва	да	уредят	преместването	си	
заедно	 със	 своите	 семейства,	
така	и	за	училищата,	като	има-
ме	 предвид,	 че	 училищата	 с	
липса	 на	 учител-богослов	 са	
многократно	повече	от	броя	на	
свободните	 места	 (за	 учители	
по	„Религия“).
	 Учителите	 богослови,	 които	
всяка	 година	покриват	свобод-
ните	 места,	 са	 наши	 изявени	
колеги,	 с	 дълги	 години	 стаж,	
които	 в	 личен	 и	 семеен	 план	
търпят	 много	 трудности,	 изто-
щени	 са	 финансово	 и	 профе-
сионално,	 обикалят	 из	 цялата	
страна,	за	да	работят	където	ги	
извикат,	очаквайки	постоянното	
и	 трайно	 решение	 на	 своето	
работно	назначение.
	 През	 новата	 учебна	 година	
влизат	 в	 сила	 новите	 учебни	
програми	и	учебни	пособия	по	
„Религия“,	което	ще	е	съпрово-
дено	с	повишена	трудност	в	ор-
ганизирането	 и	 провеждането	
на	предмета.	Назначаването	на	
теолози-педагози	 от	 началото	
на	 учебната	 година	 и	 тяхната	
адекватна	 подкрепа	 е	 абсо-
лютно	необходимо“,	се	казва	в	
писмото	на	богословите.

Българска 
Патриаршия

 Божият	промисъл	подготвил	
постепенно	появяването	на	св.	
Дева	 Мария.	 В	 дълга	 реди-
ца	 поколения	 благородството	
се	 издигало	 непрекъснато,	 чо-
вешката	 природа	 ставала	 по-
съвършена,	 докато	 най-после	
благословената	 двойка	 –	 Йо-
аким	 и	 Ана	 –	 се	 явила	 като	
благодатна	почва,	на	която	мо-
гла	 да	 поникне	 такава	 чудна	
издънка	 –	 пресвета	 Богороди-
ца.
	 На	 три	дни	път	 от	Йеруса-
лим	се	намирал	малкият	градец	
Назарет.	Там	живели	праведни-
те	Йоаким	и	Ана,	които	светата	
църква	нарича	„богоотци“.
	 Йоаким	произхождал	от	Да-
видовия	род,	а	света	Ана	–	от	
рода	 на	 Аарон.	 Били	 много	
щедри,	 милосърдни.	 За	 себе	
си	 изразходвали	 само	 една	
трета	 от	 доходите	 си.	 Другата	
трета	 жертвали	 за	 храма,	 а	
последната	трета	раздавали	на	
бедните.
	 Всекидневна	 скръб	 помра-
чавала	 живота	 на	 тези	 добри	
хора:	нямали	деца.	У	израилтя-
ните	това	се	считало	за	голямо	
нещастие,	 понеже	 бездетните	
родители	 се	 лишавали	 от	 на-
деждата	да	имат	за	свой	пото-
мък	очаквания	Месия.
	 На	 един	 от	 големите	 праз-
ници	 Йоаким	 дошъл	 със	 свои	
роднини	 в	 Йерусалимския	
храм.	Искал	да	принесе	жертва	
на	Бога.	Храмът	бил	препълнен	
с	народ.	Застанал	Йоаким	пред	
първосвещеника	 и	 му	 открил	
желанието	 си.	 Първосвещени-
кът	започнал	да	го	укоряла,	че	
заради	греховете	му	Бог	не	го	
благословил	 с	 деца.	 При	 това	

положение	той	не	бил	достоен	
да	принася	жертва.
	 Йоаким	 се	 натъжил	 дълбо-
ко.	Излязъл	от	 храма,	 като	 се	
утешавал	 с	 мисълта	 за	 без-
бройните	милости	на	Бога	към	
израилския	народ.
	 По	някое	време	скръбта	му	
обаче	станала	толкова	 голяма,	
че	 не	 пожелал	 да	 се	 върне	
вкъщи.	 Отишъл	 в	 пустинята,	
където	 пасяло	 стадото	му.	Там	
прекарал	той	в	молитва	и	строг	
пост	40	дни.	Молел	се	усърдно	
Бог	 да	 се	 смили	 над	 него,	 да	
извърши	чудо	–	да	стане	и	той	
баща,	както	някога	Авраам	ста-
нал	баща	в	дълбоки	старини.
	 Вестта	за	тревогата	на	Йо-
аким	 в	 Йерусалим	 стигнала	 в	
Назарет	 до	Ана.	Тя	 затъгувала	
дори	повече	от	мъжа	си.	Счи-
тала	 себе	 си	 за	 причина	 за	
бездетството	 им.	И	 като	мъжа	
си	почнала	също	тъй	горещо	да	

се	моли	на	Бога	да	я	облагоде-
телсва	с	рожба.
	 Веднъж,	 като	 работела	 в	
домашната	 си	 градина,	 видяла	
сред	клоните	на	едно	лаврово	
дърво	 гнездо	 с	 малки	 птичен-
ца.	Гледката	на	това	щастливо	
гнездо	я	хвърлила	в	още	по-го-
ляма	скръб.
	 -	Само	аз,	 Господи	–	каза-
ла	 тя	със	сълзи	на	очи,	 -	 съм	
мъртва	 и	 безжизнена.	 цялата	
природа	те	прославя	със	свои-
те	 плодове.	 Всички	 се	 радват	
на	свои	деца.	Само	аз	съм	без-
детна	 като	 безводна	 пустиня...	
Господи,	 Господи!	Ти	 си	 дарил	
на	 Сарра	 в	 старините	 й	 син.	
Чуй	и	мене.	И	аз	ще	Ти	прине-
са	роденото	от	мене	в	дар,	за	
да	 бъде	 благословено	 в	 него	
Твоето	милосърдие!
	 Ана	 вложила	 цялата	 си	
душа	в	тая	молитва.
	 И	ето	–	ангел	Господен	за-

станал	пред	нея	и	й	казал:
	 -	Ано,	Ано,	 твоята	 молитва	
е	чута.	Твоите	вопли	преминаха	
облаците.	Твоите	сълзи	капнаха	
пред	 Господа.	 Ти	 ще	 родиш	
благословена	 дъщеря,	 заради	
която	 ще	 бъдат	 благословени	
всички	земни	родове.	Чрез	нея	
ще	 бъде	 дадено	 спасение	 на	
целия	свят.	Ще	я	наречеш	Ма-
рия.
	 Ана	 веднага	 дала	 обеща-
ние,	 че	 ако	 роди	 дете,	 ще	 го	
даде	в	служба	на	Бога.
	 Преди	 да	 сподели	 своята	
радост	 с	 мъжа	 си,	 тя	 отишла	
в	 Йерусалимския	 храм,	 за	 да	
благодари	 на	 Бога	 и	 там	 да	
повтори	своето	обещание.
	 В	 това	 време	 ангелът	 Гос-
поден	 се	 явил	 и	 на	Йоаким	 в	
пустинята	и	му	казал:
	 -	 Бог	 чу	 твоята	 молитва.	
Жена	ти	Ана	ще	роди	дъщеря,	
която	ще	 бъде	 ваша	 обща	 ра-

дост.	За	да	се	увериш	в	моите	
думи,	 иди	 в	 Йерусалим.	 Там	
при	 златните	 врата	 ще	 наме-
риш	жена	си,	на	която	вече	е	
възвестена	тази	радост.
	 Щастливите	 съпрузи	 се	
срещнали	 в	 Йерусалим.	 Раз-
плакали	 се	 взаимно	 за	 явя-
ването	 на	 ангела	 и	 принесли	
заедно	жертва	в	храма.
	 На	9	декември	светата	Пра-
вославна	 църква	 чества	 праз-
ника	 Зачатие	 на	 света	 Ана.	
Това	 е	 денят,	 в	 която	 света	
Дева	Мария	се	заченала	в	 ут-
робата	 й.	 Девет	 месеца	 след	
това	 –	 на	 8	 септември	 –	 пре-
чистата	 Дева	 се	 родила	 на	
света.
	 Като	 навършила	 три	 годи-
ни,	 малката	 Мария,	 бъдещата	
пресвета	Майка	на	Божия	Син,	
Господ	Иисус	Христос,	била	за-
ведена	в	Йерусалимския	храм.	
Тъй	 родителите	 й	 изпълнили	
обещанието	си:	предали	своята	
единствена	рожба	в	служба	на	
Бога.
	 В	 това	 време	 при	 храма	
живеели	 в	 отделни	 малки	 ки-
лии	мъже,	жени,	девици,	които	
посветили	 себе	 си	 изцяло	 на	
Бога	и	тъй	водели	чист,	благо-
честив	живот.	Те	 били	 предоб-
рази	на	бъдещите	християнски	
монаси	и	монахини.
	 В	тържествено	шествие	Ана	
се	 приближила	 с	 детето	 към	
храма.	 В	 ръцете	 на	 девойки-
те,	които	придружавали	Мария,	
както	 и	 в	 ръцете	 на	 другите	
присъстващи,	горели	свещи.
	 За	да	посрещнат	Йоаким	и	
Ана,	с	пение	излезли	из	храма	
свещеници,	начело	с	първосве-
щеника.
	 Ана	 поставила	 отроковица-
та	 Мария	 на	 първото	 стъпало	
на	храма,	който	имал	15	висо-
ки	 стъпала.	 И	 станало	 голямо	

знамение.	От	никого	не	водена,	
от	 никого	 не	 покрепяна,	 Дева	
Мария	 изкачила	 леко	 и	 пра-
во	 всички	 стъпала.	 Почуда	 се	
изписала	по	 лицата	на	 всички	
присъстващи.
	 Малката	 Мария	 била	 ос-
тавена,	 като	 другите	 девици,	
да	 живее	 при	 храма.	 Тъй	 се	
лишила	 тя	 от	 родителите	 си,	
предадена	изцяло	на	Бога.
	 Починал	баща	й	Йоаким	на	
80-годишна	възраст.	Като	оста-
нала	сама,	света	Ана	се	пресе-
лила	от	Назарет	в	Йерусалим.	
Сдобила	се	с	жилище	близо	до	
дъщеря	си.	Молела	се	постоян-
но	в	храма	до	своята	смърт.
	 Така	в	нежна	възраст	била	
обречена	 да	 изпита	 скръбно	
сиротство	тази,	която	впослед-
ствие	с	блажена	радост	приела	
върху	себе	си	дълга	да	лекува	
сиротството	 на	 всички	 самот-
ни,	 изоставени	 хора,	 да	 стане	
Майка	Утешителка	и	Застъпни-
ца	на	всички	сирачета.
	 На	 всяко	 богослужение	 се	
прославя	 пресвета	 Дева	 Ма-
рия,	 която	 се	 удостоила	 да	
бъде	майка	на	нашия	Спасител	
Господ	 Иисус	 Христос.	 Спо-
менават	 се	 с	 благословение	
и	 нейните	 родители	 Йоаким	 и	
Ана	като	богоотци,	като	праот-
ци	на	Бога,	явил	се	в	човешка	
плът	 за	 спасението	 на	 цялото	
човечество.
	 А	 на	 празника	 Рождество	
Богородично	 се	 пее	 следната	
песен:
	 „Рождението	ти,	Богороди-
це	Дево,	донесе	радост	на	ця-
лата	вселена,	защото	из	тебе	
изгря	 Слънцето	 на	 правдата	
–	 Христос,	 нашия	 Бог,	 Който	
развърза	 клетвата,	 даде	 бла-
гословение	 и,	 като	 унищожи	
смъртта,	 дари	 ни	 вечен	 жи-
вот.“
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Даниела ЦонеВа
     
	 През	лятото	на	1875	г.	евро-
пейските	 владения	 на	 Осман-
ската	 империя	 са	 разтърсени	
от	 въстанието	 в	 Босна	 и	 Хер-
циговина.	То	е	посрещнато	със	
съчувствие	и	надежди	от	бълга-
рите,	 възприето	е	от	 	 револю-
ционната	 българска	 емиграция	
като	 	 знак	 за	 подготовка	 на	
въстание	 и	 в	 Българско.	 Га-
бровци	също	са	впечатлени	от	
първите	успехи	на	въстаналите	
босненци	 и	 херцеговинци.	 На	
14	 август	 в	 навечерието	 на	
храмовия	празник	на	църквата		
в	Соколския	манастир	 новина-
та	 за	 радостното	 събитие	 се	
разпространява	от	уста	на	уста	
сред	множеството	от	поклонни-
ци	 и	 гости	 на	 светата	 обител.		
Емоционалното	 им	 отношение	
към	случващото	се	в	западните	
балкански	земи	е	илюстрирано	
чрез	спомените	на	калофереца	
Ив.	Т.	Бракалов,	който	бележи:	
„Страшен	 шум	 се	 дигна:	 свир-
ни,	 песни,	 хора,	 па	 и	 пушки	
и	 пищови	 се	 изпразниха	 от	
силни,	юначни	и	буйни	балкан-
ски	момци	посред	най-голямото	
веселие”.	 	 Вероятно	 измежду	
„юначни[те]	 и	 буйни[те]”	 	 са	
и	 представители	 на	 местната	
революционна	 общност,	 чия-
то	 деятелност	 след	 гибелта	 на	
Апостола	 през	 1873	 до	 1875	 г.	
„се	запряла”.		
	 	 Повлияни	 от	 случващото	
се	 в	 западните	 Балкани	 през	
лятото	 на	 1875	 г.,	 българите	
започват	подготовка	на	една	от	
поредните	 организирани	 изяви	
за	политическото	си		освобож-
дение	 –	 Старозагорското	 въс-
тание.	Съвременната	българска	
историография	 е	 категорична	
относно		подкрепата	на	 габро-
вци	 в	 организирането	 му,	 	 за	
значимото	място,	което	заемат		
Габрово	 и	 Габровския	 край	 в	
плановете	 за	 реализацията	 на	
всеобщото	 въстание.	 Няколко	
писма,	разменени	между	БРцК	
и	 вътрешните	 дейци,	 между	
Търновският	и	Русенският	рево-
люционни	 комитети,	 изясняват	
основните	моменти	от		страте-
гическите	 и	 тактическите	 цели		
за	провеждането	му.	За	„главни	
опорни	 пунктове	 и	 съсредото-
чия”	 са	 определени	 Габрово	 и	
Габровския	 балкан,	 Троянския	
манастир	и	Котленските	плани-
ни.	 Предвижда	 се	 въстаналите	
от	 другите	райони	да	 се	насо-
чат	към		тези	пунктове.	Габрово	
е	посочено	за	сборно	място	на	
сформираната	в	Русенско	чета	
и	организиралите	се	в	Търнов-
ско	въстаници.	
	 Габровско	 участие	е	засви-
детелствано	 още	 в	 изначална-
та	 подготовка	 на	 въстанието.		
Габровците	 Райчо	 Попхристов	
и	 братовчед	му	 Райчо	 Гръблев	
са	сред	имената	от	представи-
тели	на	българската	емиграция,	
които	 в	 определени	 моменти	
от	 организацията	 му	 заемат	
позиции,	реализират	конкретна	
дейност.	Няколко	писма,	разме-
нени	между	войводата	Панайот	
Хитов,	Рафаил	Атанасов	и	Иван	
Драсов	 през	м.	юни,	 илюстри-
рат	 	 кога	 и	 с	 какво	 двамата	
братовчеди	стават	част	от	иде-
ята	за	ново	въстание.	Получил	
предложение	от	Хитов	да	обсъ-
дят	 какво	 да	 предприеме	 еми-
грацията	 след	 избухването	 на	
Херцеговинското			въстание	и	с	
убеждението,	че	за	„важна	ра-
бота”	 трябват	 „по-важни	 лица”,	
Р.	 Атанасов	 пише	 на	 Райчо	
Попхристов,	 комитетски	 деец	
от	 Плоещ,	 „да	 се	 приготви”.	
Поради	 „придобитото	 влияние”	
габровецът	е	включен	в	подбо-
ра	от	българи,		които	да	бъдат	
привлечени	 в	 инициативата	 на	
Панайот	 Хитов.	 Р.	 Попович	 е	
известен	сред	българската	еми-
грация	 във	 Влашко	 със	 съпри-
частието	си	към	политическите	
тежнения	 на	 българите	 и	 при-
общаването	му	към	движенията	
за	 национално	 освобождение	
през	 60-те	 години	 на	 ХIХ	 век.	

Неговият	 дом	 в	 Плоещ	 и	 име-
нието	 му	 са	 използвани	 като	
сборно	 място	 и	 убежище	 на	
известни	дейци	на	българската	
революционна	емиграция,	сред	
които	 и	 Георги	 С.	 Раковски.	
Заради	неговата	заслуга	за	въ-
оръжаването	и	екипирането	на	
четата	 на	 Хаджи	 Димитър	 и	
Стефан	 Караджа	 (1868	 г.)	 той	
е		оценяван	от	революционната	
емиграция	 за	 „един	 от	 най-до-
брите	Българи”.
	 Райчо	 Гръблев,	 доверен	
приятел	 на	 войводата	 П.	 Хи-
тов,	 е	 поканен	 на	 срещата	 в	
сръбската	 столица	 чрез	 Иван	
Драсов.	 С	 вярата,	 че	 ще	 „да	
послуша	гласа”	им,		габровецът	
е	 призован	 „да	 остави	 всичко	
за	 едно	 късо	 време”,	 за	 да	
участва		в	обсъждането	на	„из-
ключително	 благоприятната	 за	
освободителното	 ни	 движение	
ситуация”.	Тази	покана	е	важна	
оценка	 за	 неговия	 опит,	 при-
добит	 в	 средите	 на	 „младите”	
от	бившия	Таен	централен	бъл-
гарски	 комитет	 (създаден	 1866	
г.	 и	 преустановил	 дейността	
си	 в	 1868	 г.),	 които	 се	 групи-
рат	 около	 читалище	 „Братска	
любов”.	 Райчо	 Гръблев	 е	 един	
от	 пратениците	 на	Млада	 Бъл-
гария	 за	 среща	 с	 именитите	
ръководители	 на	 италианското	
и	руско		революционно	движе-
ние	 –	Дж.	Мацини,	Ал.	 Херцен	
и	 Мих.	 Бакунин,	 от	 които	 се	
очакват	 съвети	 и	 	 съдействие		
за	 развитието	 на	 освободи-
телното	 движение	 на	 българи-
те.			 	 	 	
	 С	убедеността,	че	„времето	
е	важно”	и	„днес	вече	не	е	за	
седене”,	защото	на	„Балканския	
полуостров	 веч	 гори	 огънят”,	
заявена	 в	 	 писмо	 от	 15	 юли	
1875	 г.	 	до	Николай	Минков	от	
Болградския	 комитет,	 войвода-
та	П.	 Хитов	 се	 опитва	 да	 кон-
солидира	 емигрантските	 среди	
за		организиране	на	народните	
работи.
	 Свикването	 на	 общо	 коми-
тетско	 събрание	 	 за	 разрабо-
тване	на	ясен	план	за	действие	
се	 превръща	 във	 	 вътрешно	
убеждение	 за	 емигрантските	
дейци	като	единствено	правил-
ния	 път.	 Като	 представител	 на	
Плоещкия	 комитет	 Райчо	 Гръ-
блев	 се	 причислява	 към	 дей-
ците,	 одобрили	 „незбежната”	
необходимост	 „при	 днешното	
сгодно	 време	 да	 прогласим	
всеобщо	 въстание	 в	 Българ-
ско”.	 Това	 се	 потвърждава	 и	
от	 писмо	 на	 Христо	 Ботев	 до	
Хитов	 от	 14	 август.	 То	 свиде-
телства,	 че	 Р.	 Гръблев	 е	 сред	
представителите	 на	 емиграция-
та,	които	„подобриха	наредбата	
ни	 и	 подписаха”	 с	 обещание,	
че	 „ще	 внесат	 назначената	 им	
помощ”.	Два	дена	след	общото	
събрание	от	12	август	и	взетото	
решение	 за	 организиране	 	 на	
въстание	 започва	 събиране	 на	
средства	и	оръжие.		
	 Принудено	 от	 обстоятел-
ствата	 (бързо	 променящата	 се	
обстановка	във	въстаналите	ра-
йони,	 приетият	 вече	 план	 за		

въстание	 и	 в	 Българско,	 крат-
кото		време	за	приготовление-
то	 му),	 ръководството	 на	 Бъл-
гарския	 революционен	 комитет		
се	 позовава	 на	 историческия	
опит	и	особено	на	тактическите	
схващания	 на	 Васил	 Левски.	
В	 плана	 за	 организиране	 на	
„всеобщото”	 въстание	 	 коми-
тетското	ръководство	залага	на	
становището,	 че	 то	 „трябва	 да		
избухне	отвътре”.	Още	в	среда-
та	на		м.	юни	Хр.	Ботев		пише	
във	 в.	 „Дума	 на	 българските	
емигранти”,	че	„без	вътрешната	
организация	е	невъзможно	все-
общо	 въстание	 с	 две	 незначи-
телни	чети”.		 	
	 В	 Обръщението	 на	 БРК	 от	
21/23	август		ясно	се	дава	при-
оритет	подготовката	и	реализа-

цията	 на	 въстанието	 да	 стане	
„отвътре”.	 Затова	 и	 по	 време	
на		събранието	от	12	август,	на	
последвалото	 го	 заседание	 на	
БРК	и	в	дните	непосредствено	
след	тях	са			определени		„ня-
колко	 лица	 –	 апостоли,	 които	
ще	 минат	 тайно	 или	 явно	 в	
Българско,	за	да	приготвят	бун-
та”.	„Признатите”		по	различно	
време	 апостоли	 са	 	 Стефан	
Стамболов,	 Панайот	 Волов,	
Михаил	 Сарафов,	 Никола	 Об-
ретенов,	 Таньо	 Стоянов,	 Сава	
Танасов,	Станчо	Драгнев,	които	
са	насочени	към	отделни	райо-
ни	 според	 реалното	 състояние	
на	комитетската	дейност	в	тях.	
Димитър	Страшимиров	бележи,	
че	 окръзите	 са	 Стара	 Загора	
(„най-надеждният	 и	 най-важен	
център	в	Южна	България”),	Ло-
веч	 („старата	 революционна	

столица	на	Левски”)	и	Търново,	
който	още	от	пролетта,	а	през	
лятото	на	1875	г.		безусловно	се	
превръща	във	важен	център	на	
комитетските	дела	във	вътреш-
ността	на	българските	земи.	
	 Според	 	 основните	 насоки	
за	 развитие	 на	 въстанически-
те	 действия	 Габрово	 и	 Габров-
ският	 балкан	 са	 „свободната	
въстаническа	 територия”,	 към	
която		трябва	да	се	съсредото-
чат	 въстаниците	 от	 Северна	 и	
Южна	 България.	
След	 премина-
ването	 на	 чети-
те	 от	 Румъния	
се	 предвиждат	
трима	–четирима	
войводи	 да	 бъ-
дат	изпратени	за	

Габрово.	 Планира	 се	 форми-
ране	 на	 Габровска	 чета,	 която	
заедно	с	Червеноводската,	Тър-
новската	 и	 отвъд	 балканските	
чети	трябва	да	завземат	Балка-
на	„изведнъж”.	Писмо	на		пред-
седателя	на	Търновската	 коми-
тетска	 структура	 Иван	 Хаджи-
димитров	до	Русенския	комитет	
внася	 още	 детайли	 относно	
възлаганите	 на	 Габрово	 дове-
рие	и	отговорност	като	„опорен	
пункт”	 на	 въстаниците.	 Само	
няколко	 дена	 преди	 „назначе-
ния”	 за	 въстанието	 ден,	 на	 12	
септември	 той	 пише:	 „Която	
чета	ще	дойде	в	Габрово,	нека	
побърза,	 ако	 е	 възможно	 и	
повече	 оръжие	 да	 вземе	 […].	
Войводите	 и	 офицерите	 нека	
бързат	по-скоро	да	пристигнат,	
защото	без	глава	не	я	бива	ра-
ботата.	И	офицерите	да	 гледат	

да	 стигнат	 Габрово.”	 Създаде-
ните	 в	 Стара	 Загора	 и	 селата	
четири	големи	чети		следва	да	
се	отправят			към	Балкана,	към	
селата	 Енина	 и	 Шипка,	 оттам	
да	 се	 слеят	 с	 главните	 въста-
нически	 сили,	 съсредоточени	
откъм	 Габрово.	 За	 Чирпанско,	
Пловдивско,	 Хасковско,	 Сли-
венско,	 които	 също	 се	 очаква	
да	 се	 включат	 във	 въстанието	
също	 бил	 определен	 като	 сбо-
рен	пункт	централния	Балкан	в	
района	на	Шипка	–Габрово.	
	 Значимото	 място,	 отредено	
на	 Габрово	 и	 Габровско	 при	
планиране	на	въстанието,	не	е	
случайно.	Революционният	опит	
на	 габровци,	 натрупан	 в	 пре-
дходните	 десетилетия,	 стабил-
ното	 обществено-икономическо	
и	 културно-просветно	 развитие	
на	 селището	 през	 изминалите	
години	 на	 19-то	 столетие	 са	
оценени	 като	 съществено	 ус-
ловие,	което	не	само	подготвя,	
но	 и	 осигурява	 	 включването	
на	 този	 старопланински	 район	
в	стратегическите	и	тактически	
цели	 на	 въстаническите	 дейст-
вия.
	 В	 Габрово	 приготовлението	
на	 замисленото	 през	 септем-
ври	 общо	 въстание	 се	 поема	
от	възобновения	Габровски	ре-
волюционен	 комитет,	 създаден	
от	 времето	 на	 Васил	 Левски	
през	втората	половина	на	1870	
г.	 Основният	 историографски	

източник	 за	 случващото	 се	 в	
Габрово	през	лятото	на	 1875	 г.	
са	изследователските	търсения	
на	 	 Христо	 и	 Петър	 Гъбенски.	
Те	 събират	 материал	 за	 исто-
рията	на	 габровските	въстания	
от	„различни	лица”,	от	все	още	
живите	 поборници,	 за	 да	 на-
правят	достояние	всичко,	което	
„ходи	от	уста	в	уста	между	ста-
рите	габровци”.
	 	 Въпреки	 че	 Стефан	 Стам-
болов	е	отреден	за	„мисионер”	
в	Старозагорско,	той	се	вписва	
в	 историческата	 съдба	 и	 на	
габровци	 като	 работи	 за	 под-
готовката	 на	 общото	 въстание	
и	 в	 Габровския	 регион.	 И	Тър-
новският	 комитет	 	 наблюдава		
дейността	 на	 планинския	 ра-
йон	 Троян-Габрово,	 определен	
за	 главно	място	на	съсредото-

чаване	 на	 въстаниците.	 Като	
негов	 представител,	 Габрово	
неведнъж	 е	 посещавано	 и	 от	
Никола	 Кабакчиев.	 Преобле-
чен	 като	 търговец	 на	 шаяци,	
търновецът	 се	 среща	 с	 будни-
те	 габровски	 младежи,	 за	 да	
ги	 напътства	 в	 организацията	
на	народния	бунт.		 	
Историографите	 Христо	 и	 Пе-
тър	 Гъбенски	 пишат,	 че	 през	
1875	 г.	 Стамболов	 често	 идва	
в	 Габрово,	 поддържа	 връзки	 с	
учителите	 и	 възстановява	 ре-
волюционния	 комитет.	 В	 своя	
разказ	за	„Историята	на	града	
Габрово	 и	 габровските	 въста-
ния”,	 издадена	 през	 1903	 г.,		
те	 	 бележат:	 „През	 1875	 г.	 той	
се	 явил	 в	 учителската	 стая	 на	
Габровската	 [мъжка]	 гимназия,	
дето	 заварил	 учителя	 Ив[ан]	
Гюзелев.	 Почнал	 се	 разговор	
за	 приготовлението	 на	 въста-
ние,	 и	 Стамболов	 настоявал,	
щото	 учителите	 на	 гимназията	
да	вземели	живо	участие	и	да	
се	заловят	за	организацията	в	
Габрово...	 Вечерта	 Стамболов	
се	 срещнал	 с	 Хр[исто]	 Кон-
килев	 в	 дома	 на	 последния,	
дето	 станало	 споразумение	 за	
образуване	на	комитет	и	начи-
на	на	действие.	На	другия	ден	
Конкилев	 се	 срещнал	 с	 Еким	
цанков,	 Н[икола]	 Саранов	 и	
Тотя	Иванов,	на	които	съобщил	
разговора	си	с[ъc]	Стамболова,	
и	 габровският	 революционен	
комитет	се	подновил”.	Гъбенски	
отбелязват	 още,	 че	 с	 подновя-
ването	на	работата	му	„форма-
лен	комитет	с	председател,	по-
дпредседател,	касиер,	секретар	
и	пр.	в	Габрово	не	е	имало.	Тук	
просто	хората	работели,	без	да	
се	 кичат	 нито	 с	 една	 от	 горе	
поменатите	титли”.	Активни	чле-
нове	на	комитета	са	още	Пенчо	
Постомпиров,	 Георги	 Кръстни-
ков,	Хр.	Топузанов,		Георги	Бо-
чаров	 и	 Асен	 Каменов,	 които		
действат	 сред	 свои	 познати	
и	 в	 скоро	 време	 във	 всяка	
махала	са	образувани		бунтов-
нически	дружинки.	Според	сви-
детелствата	 на	 братя	 Гъбенски	
на	 махленските	 сбирки	 всяка		
група	 обсъжда	 въпросите	 за	
предстоящото	дело,	но	послед-
ното	 решение	 принадлежало	
на	 комитетските	 дейци.	 Всяка	
новина	 се	 предава	 от	 уста	 в	
уста,	а	всеки	вестник	(с	важно	
за	целта	съдържание)	–	от	ръка	
в	ръка.		През		лятото	по-дейни-
те	 се	 събират	 	 на	 габровския	
манастир,	 където	 организират	
един	 вид	 маневри,	 разделени	
на	две	(едните	българи,	другите	
турци)	и	гърмят	само	с	барут.
	 Габровци	 се	 подготвят	 за	
въстанието	 и	 като	 осигуряват	
огнестрелно	 и	 хладно	 оръжие.	
Тюфекчийството	 и	 ножарство-
то	 са	 занаяти,	 които	 оформят	
стопанския	 облик	 на	 Габрово	
в	 продължение	 не	 на	 десети-
летия,	 а	 на	 векове.	 За	 раз-
витото	 „пушкарство”	 бележи	
в	 своята	 „Денница”	 Васил	 Ап-
рилов,	 свидетелство	 за	 това	
е	 и	 наличието	 на	 „тюфекчи	
махлеси”	 в	 селището.	 Габров-
ските	 производители	 на	 раз-
лични	 видове	 пушки,	 	 ножове	
и	ятагани	са	известни	не	само	
из	 европейските	 владения	 на	
Османска	Турция.	В	Габрово	се	
произвежда	оръжие	за	 турска-
та	армия	още	през	ХVIII	в.	като	
са	 работени	 основно	 цевите,	
а	 турски	 майстори-оръжейни-
ци		доработват	прикладите.	По	
спомените	на	куюмджията	Еню	
цвятков	 Каролев	 през	 1875	 г.	
габровци	 	правят	опити	да	из-
работят	пушки	„иглянки”	по	мо-
дел,	 донесен	 тайно	 в	 Габрово	
от	 габровеца	 Стефан	 Парла-
панов.	 Тайно	 са	 работени	 за	
въстаниците	 и	 касатури	 (вид	
саби).	цвятко	Каролев,	баща	и	
син	Рачко	и		Христо	Мехочеви,	
Минчо	Качито	и	синът	му	Петър	
от	 Габрово,	 дядо	 Стою	 от	 с.	
Илювци,	 	 Христо	 Райков	 от	 с.	
Новата	махала	изработват	раз-
лични	елементи	на	

Продължава на стр. 6
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Продължава от стр. 3
този	 вид	 саби	 –	 дръжките,	
ножа,	ножниците,	 кукичките	за	
ремъците	 за	 запасването	 им	
през	кръста.	Част	от	продукци-
ята	 им	 е	 изпращана	 за	 райо-
на	 на	 Ловеч.	 Ловчалията	 Рачо	
Панчев	 ги	 пренася	 с	 кола	 и	
за	 по-голяма	 сигурност	 товари	
върху	тях	обработени	кожи,	за-
купени	от	габровските		кожари.
	 В	 Габрово	 по-дързостните	
момци	 чакали	 само	 знак	 от	
Търново,	 за	 да	 въстанат.	 Но			
търновци	 като	 се	 уверяват,	 че	
организацията	е	слаба,	отлагат	

въстанието.	 Когато	 се	 разчу-
ва,	че	в	Старозагорско	 	почти	
всички	въстаници	са	изловени,	
в	 Габрово	 укриват	 оръжията	
си	и	се	спотаяват,	за	да	чакат	
удобно	 време.	 Сред	 арестува-
ните	 е	 и	 Никола	 Г.	 Кабакчиев	
най-продължително	 време	 ра-
ботил	 в	 Габрово	 от	 външните	
агитатори.	
	 От	Търново	през	Габрово	за	
Стара	Загора		той	е	конвоиран		
от	 две	 заптиета.	 Габровският	
комитет,	 като	 се	 страхувал	 да	
не	 би	 Кабакчиев	 да	 издаде	
работата,	 разпорежда	 да	 се	

съберат	 няколко	 по-решителни	
момчета,	 които	 на	 пътя	 меж-
ду	 Габрово	 и	 Шипка	 да	 убият	
стражата	 и	 да	 го	 освободят.	
Тази	 идея	 не	 се	 въвежда	 в	
изпълнение,	защото	сам	Кабак-
чиев,	според	Хр.	и	П.	Гъбенски,	
„сколасал	 да	 каже	 на	 едного	
от	комитета:	„аз	съм	камък”,	от	
което	се	разбрало,	че	той	нищо	
няма	 да	 изкаже”.	 Освободен	
след	един	месец,	той	се	връща	
в	 Габрово	 и	 	 в	 Кръстниковия	
хан	 се	 среща	 с	 някои	 лица	
от	 комитета,	 а	 вечерта	 на	 по-
разширена	 сбирка	 в	 къщата	

на	Метя	П.	Кожухар	сред	18-20	
души	 габровци	 разказва	 как	
стои	работата	в	Стара	Загора,	
дава	 насърчение	 за	 ново	 въс-
тание	на	пролет.	
	 Подготвителният	 етап	 за	
въстанието,	 продължил	 не	 по-
вече	от	един	месец,	се	оказва	
твърде	 кратък.	 Самата	 подго-
товка	в	районите	на	Търновско,	
Ловешко	и	Габровско	се	оценя-
ва	 като	 слаба,	 незадоволител-
на.	Романтичната	представа	за	
състоянието	на	духа	на	народа,	
че	 при	 първи	 повик	 и	 насър-
чение	 той	 ще	 е	 готов	 да	 се	

вдигне	на	въстание,	 подценява	
политическата	и	организацион-
на	дейност	сред	мнозинството.	
Промененото	 в	 последния	 мо-
мент	решение	относно	начало-
то	 за	 вдигане	 на	 въстанието,	
избраният	неблагоприятен	годи-
шен	сезон	 (настъпващите	есен	
и	зима),	неизяснените	външно-
пилитически	 обстоятелства	 на	
Балканите,	също	дават	отраже-
ние	за	неуспеха	на	предприети-
те	 от	 българите	 революционни	
действия		през	1875	г.	
	 Обявяването	 на	 „всеобщо	
въстание	 в	 Българско”	 през	

септември	 1875	 г.	 е	 политиче-
ското	 обстоятелство,	 използ-
вано	 от	 обществено	 ангажира-
ните	кръгове	за	„извеждане	на	
българския	 въпрос	 във	 фокуса	
на	вниманието	на	европейската	
дипломация	 и	 общественост”,	
за	 задълбочаване	 кризата	 на	
Османската	 империя.	 Актив-
ността	 на	 габровци	 е	 доказа-
телство	 за	 политическата	 им	
зрелост	и	воля,	потвърдени	ня-
колко	месеца	по-късно	с	орга-
низирането	 и	 реализацията	 на	
Априлското	въстание	в	Габров-
ския	край.	

Детски спîмеíи îт Стàрî Гàáрîвî: “Нàшият кîмшулук”
БориС КонТохоВ

Продължава от брой 174
Насрещната	 страна	 на	 ул.	

“Добруджа”	 претърпя	 по-мал-
ки	 промени:	 след	 къщата	 на	
сем.	Хасекиеви	почти	нищо	не	
се	 промени	 –	 празното	 място	
пред	голямата	къща	с	вход	от-
към	ул.	“Емануил	Манолов”,	къ-
дето	живееха	зъболекарят	Гай-
даров,	сем.	Параскови	и	Веско	
Лиловски,	 и	 досега	 си	 стои	
така,	както	някога.	Не	се	про-
мениха	и	двете	къщи	на	Христо	
Пенчеви,	но	след	 тях	бяха	съ-
борени	 няколкото	 малки	 къщи	
от	тази	на	сем.	Шумкови	до	ъг-
ловата	на	сем.	Шкодрови,	като	
последната	си	остана	незасег-
ната.	На	празните	места	се	по-
строиха	многоетажни	жилищни	
блокове.	В	един	от	тях	живеят	
семействата	 на	 синовете	 на	
нашите	 близки	 цеца	 и	 Иван	
Шумкови	–	Любомир	и	Румен.				

В	края	на	70-те	 години	на-
стъпиха	 най-радикалните	 про-
мени:	след	събаряне	на	нашата	
къща,	както	и	тези	на	леля	Не-
дка	Иванова,	на	Вълко	Вълков	
и	на	Христо	Асенов	в	 течение	
на	няколко	години	се	издигна-
ха	сегашните	5-етажни	жилищ-
ни	кооперации	по	ул.	“Омуртаг”	
чак	 до	 къщата	 на	 Атанасов,	
Бакалов	 и	 Ямалиев.	 След	 съ-
баряне	старите	къщи	на	Маро-
кови	 и	 Заимови	 по	 ул.	 “Алеко	
Константинов”	 срещу	 тази	 на	
Коко	Томов	и	на	шивача	Петко	
Папазов	по	ул.	“Баждар”,	цели-
ят	ъгъл	и	двете	страни	по	него	
се	 застроиха	 с	 подобни	 5-ет-
ажни	 кооперации,	 стигащи	 до	
къщата	на	леля	Вела	Пенчева,	
от	която	ги	разделя	само	един	
вътрешен	двор,	граничещ	с	ул.	
“Баждар”.	 От	 него	 се	 вижда,	
движейки	 се	 по	 ул.	 “Баждар”,	
балконът	 и	 прозорците	 на	 но-
вото	жилище	на	сестра	ми	на	
последния	 етаж	 в	 новия	 блок	
на	ул.	“Омуртаг”	№	3.	

Що	 се	 отнася	 до	 района	
около	 “Пожарната	 команда”,	
там	 още	 от	 средата	 на	 ми-
налия	 век	 започнаха	 огромни	
промени:	 след	 събарянето	 на	
всички	 сгради,	 включително	 и	
на	 кино	 “Дипчиков”,	 последо-
вателно	 се	 построиха	 двата	
корпуса	 на	 тогавашния	 хотел	
“Балкантурист”	и	сегашния	рес-
торант,	 свързани	 с	 мост-тунел	
над	 улицата.	 Масивната	 сгра-
да	 на	Ангел	 Гръблев	 също	 не	
беше	 пощадена	 при	 разруша-
ване	къщите	на	сем.	Рибарови	
и	 сем.	 Халачеви.	 Надолу	 по	
ул.	“Брянска”	изчезнаха	всички	
сгради	чак	до	бившето	Падал-
ско	 училище	 от	 страната	 на	
“Балкантурист”,	където	сега	ул.	
“Брянска”	е	разширена	и	след	
широкия	 тротоар	 има	 зелени	
площи	 и	 цветя	 чак	 до	 кръсто-
пътя	 на	 улиците	 “Брянска”	 и	
“Емануил	Манолов”.	

Какво	не	се	промени	от	на-
шия	“комшулук”	през	тези	60-70	
години?	 Като	 се	 разхождам	
при	 моите	 летни	 посещения	
в	 Габрово	 в	 този	 живописен	
квартал,	 където	 се	 родих	 и	
отраснах,	 където	 създадох	 се-
мейство	 и	 в	 старата	 ни	 къща	
се	 роди	 синът	 ни	 Борислав,	
виждам	 само	 две	 къщи,	 които	

почти	 не	 се	 промениха:	
старата	 къща	 на	 учите-
ля	 Петър	 Ганчев,	 която	
отчасти	 беше	 ремонти-
рана,	 и	 хубавата	 къща	
на	 арх.	 Никола	 Гръблев,	
която	 само	 се	 пребоя-
дисва	и	не	промени	вида	
си	 от	 миналото.	 Там	 в	
сутерена	 има	 ресторант,	
а	от	много	години	Владо	
Гръблев,	 който	 отдавна	
живее	 в	 София,	 я	 пре-
достави	 чрез	 продажба	
на	 ловно-рибарското	
дружество	в	Габрово.	Не	
са	 основно	 променени	
и	 двете	 къщи	 на	 Христо	
Пенчев	 на	 ул.	 “Добру-
джа”,	а	 голямата	къща	с	
вход	 откъм	 ул.	 “Емануил	
Манолов”,	 където	живее-
ха	зъболекарят	Гайдаров,	
Параскови	 и	 Лиловски,	
е	 свежо	 боядисана,	 има	 нов	
хубав	покрив	и	придава	особен	
вид	на	изцяло	новоасфалтира-
ната	 през	 2006	 година	 улица	
“Емануил	 Манолов”.	 По	 тази	
улица	в	съседство	с	нея	беше	
старият	 родилен	 дом,	 където	
е	роден	нашият	син.	Сега	 там	
има	 луксозна	 сладкарница	 на	
два	етажа,	открита	също	през	
2006	година.	
	 Накрая	ще	отбележа	какво	
стана	 с	 обитателите	 на	 този	
“комшулук”	–	мои	роднини,	при-
ятели	и	другари	от	детинството	
и	юношеството	ми.	Няма	да	се	
спирам	 подробно,	 само	 най-
важното:	 много	 семейства	 се	
загубиха	или	изселиха	другаде	
през	 тези	 години.	 Много	 от	
наследниците	–	тогава	деца,	не	
са	ми	сега	така	близки	и	няма	
да	 пиша	 за	 тях.	 Ще	 спомена	
само	 най-близките	 от	 онова	
време:	Христо	Асенов	завърши	
гимназия	 с	 мене	 през	 1949	 г.,	
после	учи	в	строителен	 техни-
кум	във	В.	Търново	и	работи	в	
Габрово	 като	 строителен	 тех-
ник	 до	 преждевременната	 си	
смърт	 през	 1980	 година.	 Беше	
женен	 с	 две	 деца,	Асен	 и	Ан-
жела.	Асен	 е	 научен	 работник	
–	завърши	математика	и	рабо-
ти	в	Пловдивския	университет,	
още	 не	 е	 семеен.	 Анжела	 е	
омъжена	 и	 има	 двама	 сина.	
Живее	 със	 семейството	 си	 и	
майка	си	в	жилищния	блок	на	
мястото	на	старата	им	къща	на	
ул.	“Омуртаг”	№	7.	Коко	Томов	
и	сега	живее	със	съпругата	си	
Гинка	в	бащината	си	къща.	Си-
нът	Захари	надстрои	още	един	
етаж	и	живее	с	жена	си	и	сина	
си	 също	 там.	 От	 семейството	
на	Мара	Димова	все	още	жива	
е	 леля	 Зорка	 –	 майката	 на	
Тошко	и	Константин,	 вече	над	
90-годишна.	 Тошко	 отдавна	 се	
помина,	 а	 Косю	 се	 грижи	 за	
нея,	виждам	ги	и	разговарям	и	
с	двамата.	Тя	още	помни	отчас-
ти	майка	ми	Марийка,	понеже	
е	 живяла	 в	 този	 квартал	 още	
през	 30-те	 години	 на	 миналия	
век.	 От	 семейство	 Врабчеви	
–	 старата	 им	 къща	 стои	 още	
–	няма	никого:	синът	Йоско	от-
давна	се	помина,	а	другият	син	
-	 Колю,	 който	 живееше	 извън	
Габрово,	видях	случайно	за	по-
следен	 път	 при	мое	 гостуване	
в	края	на	миналия	век.	

От	 роднините	 ми	 и	 съсе-

ди	 по	 къщи	 сем.	 Донкови	 и	
сем.	Пенчо	Иванови	няма	вече	
живи	 наследници,	 живущи	 в	
Габрово.	Баба	Злата	Чукилева	
имаше	 внук	 –	 Петко,	 който	
като	дете	играеше	със	сина	ни	
Борислав.	 Той	 живее	 отдавна	
със	семейството	си	срещу	на-
шия	жилищен	блок	на	мястото	
на	 старата	 ни	 къща	 и	 често	
говорим	 с	 него	 при	 посеще-
нията	 ни	 там.	 Моят	 съученик	
и	 приятел	 Веско	 Захариев	 и	
сестра	 му	 Катя	 се	 изселиха	
отдавна	в	София	с	родителите	
си	след	продажбата	на	къщата	
им	през	50-те	години.	Веско	се	
помина	отдавна,	а	Катя	е	омъ-
жена	в	София	и	един	ден	през	
1992	 година	 я	 посетих	 в	 дома	
им.	В	София	се	виждам	почти	
всяка	 година	 със	 съседката	
Румяна	 Хасекиева,	 по	 съпруг	
Щерева,	 чиято	 сестра	 цеца	
Коланджиева	 отдавна	 се	 по-
мина.	Съпругът	цветан	Колан-
джиев	 –	 известен	 архитект	 и	
наш	приятел,	се	помина	преди	
няколко	 години.	 Братовчедите	
Петю	и	Дора	Пенчеви	виждам	
всяка	 година	 в	 Габрово.	 За	
тях	 и	 семействата	 им	 писах	
повече	подробности	в	книгата	
за	 баща	 ми,	 която	 издадох		
през	 2006	 година	 в	 Габрово.	
Синът	на	арх.	Никола	Гръблев	
–	 Владо,	 живееше	 в	 София,	
но	редовно	идваше	в	Габрово	
и	 всяка	 година	 се	 виждахме	
през	 лятото.	 Преди	 няколко	
години	 научих,	 че	 Владо	 се	 е	
поминал.	 До	 1995-1996	 годи-
на	 виждах	 и	 Жоро	 Гръблев,	
но	 от	 много	 години	 не	 съм	
го	 срещал,	 не	 знам	 какво	 е	
станало	 с	 него,	 не	 познавах	
семейството	 му.	 През	 лято-
то	 на	 2009	 година	 видях	 слу-
чайно	 стар	 некролог	 –	 Жоро	
се	 поминал	 предната	 година	
в	 Габрово.	 Синът	 на	 Йордан	
Рибаров	 –	 Стефан,	 стана	 ди-
ригент	 и	 работеше	 в	 Габрово,	
после	в	София	до	смъртта	си	
в	края	на	миналия	век.	Сестра	
му	 Калина	 живее	 в	 София,	 а	
родителите	са	покойници.

Това	 бяха	 бележките	 ми	
около	нашия	“комшулук”	и	оби-
тателите	 му,	 описанието	 на	
които	 ме	 върна	 много	 години	
назад	 в	 една	 отдавна	 изжи-
вяна	 епоха,	 пълна	 с	 детски	
преживявания,	игри	и	приклю-
чения,	 станали	 преди	 толкова	
много	 години.	 Тези	 бележки	

написах	в	ръкопис	през	проле-
тта	на	2007	година	в	Германия,	
а	през	юни	следващата	година	
ги	 обхванах	 на	 компютър	 в	
Габрово.	Така	 спомените	 бяха	
“електронно	 запаметени”	 там,	
където	са	се	родили	преди	65-
70	години.	

Бàжäàрският 
ãлàшàтàй  
и прîäàвàчът íà áîзà

Един	 далечен	 спомен	 от	
средата	 на	 30-те	 години	 на	
миналия	век	е	свързан	с	град-
ската	 звукова	 комуникация	 –	
осведомяването	на	гражданите	
в	 тази	 епоха.	 Тогава	 Габрово	
беше	 малко	 живописно	 “град-
че”	 с	 8-10	 хиляди	жители,	 със	
силно	развита	текстилна	и	ко-
жарска	промишленост,	с	много	
и	 най-разнообразни	 занаят-
чийски	работилници,	 с	 висока	
обща	култура	на	местното	на-
селение,	особено	в	музикално	
отношение,	 и	 любознателни	 и	
ученолюбиви	 граждани,	 зала-
гащи	 много	 на	 образованието	
на	 децата	 си.	 Стотици	 млади	
габровски	младежи	и	девойки,	
завършили	 прочутата	 Априло-
вска	гимназия	или	техническо-
то	 училище	 “Д-р	 Василиади”,	
продължаваха	 образованието	
си	 в	 тогавашните	 български	
висши	 учебни	 заведения	 или	
в	 университетите	 по	 цяла	 Ев-
ропа.

Ние,	 малките	 5-6-годиш-
ни	 деца	 от	 неголемия	 тогава	
квартал	 Баждар,	 играехме	 по	
цял	 ден	 из	 съседните	 улици,	
градини	 и	 ливади-бахчии	 на	
живописния	 квартал,	 който	 се	
считаше	тогава,	пък	и	сега,	за	
един	от	най-привлекателните	и	
хигиенични	 квартали	 на	 града	
–	 близо	 до	 центъра,	 изложен	
на	 изток-юг-запад	 и	 огрян	 цял	
ден	от	слънцето	и	в	подножи-
ето	на	прекрасна	борова	гора.	
Сегашният	 Баждар	 по	 нищо	
не	 напомня	 на	 този	 квартал	
от	30-те	години	на	XX	век.	За-
строените	площи	под	боровата	
гора	се	брояха	на	пръсти,	само	
по	 двете	 страни	 на	 стръмната	
улица	 “Баждар”	 се	 издигаха	
хубави	дву-	и	триетажни	къщи,	
като	 най-горе	 на	 върха	 всич-
ко	 свършваше,	 с	 изключение	
на	няколкото	отделни	къщи	на	
месопродавецът	касапин	Дими-
тър	 Митев	 (Гугела),	 на	 нашия	
познат	 –	 банковият	 чиновник	
Иван	Вражилов,	 баща	на	при-
ятелките	 ни,	 сестрите	Мима	 и	
Данчето,	на	лекаря	д-р	Йовчев	
и	на	сестра	му	и	лятната	къща	
на	 леля	 Злата	 Чукилева,	 чие-
то	 семейство	 живееше	 срещу	
нашата	къща	на	ул.	 “Омуртаг”.	
Често	през	лятото	сем.	Чукиле-
ви	 бяха	 горе	 на	 върха	 в	 тази	
къща,	 където	 имаха	 градина	 и	
домашни	 животни.	 След	 тази	
къща	 се	 отиваше	 направо	 по	
“Алеите”	 в	 боровата	 гора,	 къ-
дето	като	деца	сме	играли	при	
хубаво	 време.	 В	 края	 на	 тази	
дълга	“алея”,	недалеч	от	сегаш-
ната	 Окръжна	 болница	 беше	
единствената	 тогава	 къща	 с	
обор	на	месаря	Йордан	Кара-
кочев,	 който	 имаше	 месарски	
магазин	 в	 Халите	 и	 от	 него	

сме	 купували	 през	 30-те	 и	 40-
те	 години	 през	 ден	 прясно	
краве	 мляко	 непосредствено	
от	обора	му	на	Баждар.	Аз	бях	
ученик	в	прогимназията,	когато	
някои	 сутрини	 преди	 училище	
съм	 ходил	 с	 2-3	 шишета	 за	
прясно	 мляко	 горе	 на	 върха.	
Обичах	природата	още	от	дете	
и	 чрез	 тези	 разходки	 укреп-
вах	 организма	 си	 и	 помагах	
в	 домашната	 кухня.	 При	 лошо	
време	 или	 ако	 аз	 бях	 въз-
препятстван,	млякото	 вземаше	
най-често	 нашият	 помощник	 в	
магазина	 ни	 Иван	 Станев,	 се-
стра	 ми	 или	 домашната	 ни	
помощничка.

Напречните	 на	 стръмната	
улица	 “Баждар”	 отгоре-надолу	
улици	“Тодор	Бурмов”,	“Тракия”	
и	 “Алеко	Константинов”	 тогава	
бяха	 застроени	 с	 единични,	
пръснати	 една	 от	 друга	 къщи	
с	 големи	 дворове	 и	 градини	
или	 с	 празни	места.	 По	 скло-
на	отдясно	 на	 “Тодор	Бурмов”	
въобще	 нямаше	 къщи,	 а	 отля-
во	 имаше	 само	 няколко,	 като	
най-импозантна	 беше	 тази	 на	
Стефан	 Гунчев;	 по-късно	 ме-
сарят	 Димитър	Митев	 построи	
хубава	 къща	 с	 вход	 откъм	 ул.	
“Тракия”.	 Там	 живееха	 моята	
съученичка	 Радка	 Митева	 и	
брат	 й	 Христо	 –	 съученик	 на	
сестра	 ми.	 По	 ул.	 “Тракия”	 и	
по	 ул.	 “Алеко	 Константинов”	
имаше	доста	хубави	и	спретна-
ти	 къщи,	 особено	 по	 дясната	
страна,	като	се	слиза	по	улица	
“Баждар”.	 Там	 живееха	 фами-
лиите	 на	 учителите	 Бумови,	
на	Иван	Попов	 –	 съученик	 на	
сестра	 ми	 и	 на	 много	 наши	
познати,	 като	 семейства	 Деег,	
Сярови,	 Рибареви,	 Блъскови,	
цанкови	 и	 други.	 Накрая	 на	
улица	 “Тракия”,	 почти	 до	 го-
рата	живееше	 моят	 приятел	 и	
съученик	Христо	Аврамов	с	ро-
дителите	си	и	двете	си	сестри.	
В	началото	на	 улица	 “Тракия”,	
от	 лявата	 страна,	 на	 ъгъла	 се	
издигаше	 кокетната	 едноетаж-
на	къща	на	Васил	Парашкевов	
и	Веса	Ямантиева	–	сестра	на	
известния	 архитект	 и	 худож-
ник	Нено	Ямантиев,	с	огромен	
двор-градина,	 стигащ	 надолу	
почти	до	нашата	улица	“Омур-
таг”.	В	тази	градина	сме	играли	
като	 малки	 деца	 –	 леля	 Веса	
беше	 бездетна	 и	 се	 радва-
ше	на	 детския	 смях	 и	 викове.	
Между	улиците	“Тодор	Бурмов”	
и	 “Тракия”,	 на	 ул.	 “Баждар”	
беше	двуетажната	къща	на	Пе-
тър	 Стоев,	 роднина	 на	 свако	
ми	Христофор	Негенцов,	 къде-
то	сме	били	на	посещения	при	
рождени	 или	 именни	 дни.	 По	
“Тракия”	от	лявата	страна	беше	
още	 къщата	 с	 голям	 двор	 на	
сем.	Врабчеви,	за	които	писах	
на	 друго	място.	По-нататък	 се	
излизаше	 на	 другата	 стръмна	
улица	“Хаджи	Димитър”,	до	се-
гашния	ректорат	на	габровския	
Технически	 университет.	 Там	
беше	 голямата	 къща	 на	 сем.	
Димитър	 Екимови	 с	 огромен	
двор,	 в	 който	 сме	 играли	 с	
двете	им	деца	–	Неда	и	цоню,	
почти	 на	 моя	 възраст.	 цоню	
по-късно	 завърши	 математика	
и	стана	университетски	препо-
давател	в	София.	За	къщите	на	
Борис	Гайтанджиев	и	на	учите-

ля	Васил	Колев	и	за	синовете	
им	писах	вече	на	друго	място.	
Почти	срещу	входа	на	ректора-
та	по-късно	се	издигна	къщата	
на	фамилия	Шумкови,	 с	 които	
родителите	 ми	 бяха	 близки,	 а	
със	синовете	Людмил	и	Джони	
бяхме	 в	 компания	 през	 60-те	
години.	

Изложих	дотук	това	описа-
ние	 на	 тогавашната	 структура	
на	квартал	Баждар,	защото	тя	
има	 отношение	 спрямо	 спо-
мена	 ми	 за	 масовото	 осве-
домяване	 на	 гражданството.	
Тогава	 нямаше	 градска	 радио-
уредба	 или	 високоговорители,	
чрез	 които	 управата	 на	 гра-
да	 периодично	 да	 осведомява	
населението	 за	 най-различни	
събития,	срокове	и	други	съоб-
щения	от	по-общ	характер.	

Вярно	е,	в	Габрово	излиза-
ше	 местен	 вестник,	 не	 помня	
вече	 заглавието	 му,	 но	 не-
говата	 цел	 беше	 друга.	 При	
това	 често	 се	 налагаше	 бър-
зото	съобщаване	например	за	
посещения	 на	 важни	 лица	 в	
града,	 чието	 присъствие	 се	 е	
наложило	в	къс	срок,	за	сроч-
ни	повреди	или	ремонти,	 кои-
то	 бързо	 да	 се	 разгласят	 на	
хората	 –	 за	 един-два	 дни,	 не	
повече.	Тъкмо	така	наречените	
тогава	“глашатаи”	изпълняваха	
тази	 екстрена	 задача.	 Колко	
на	брой	са	били	те	–	не	мога	
да	кажа.	

Аз	 помня	 “баждарският	
глашатай”	 –	 човек	 на	 средна	
възраст	 с	 някаква	 служебна,	
почти	 войнишка	 униформа,	 с	
фуражка	 на	 главата	 и	 малък	
барабан,	 преметнат	 на	 ремък	
през	 рамото	 му.	 Той	 се	 по-
казваше	 в	 началото	 на	 улица	
“Омуртаг”,	 идващ	 от	 Пожар-
ната	 команда	 (където	 сега	 е	
сградата	 на	 хотел-ресторант	
“Балкан”)	 към	 нас.	Ние,	 деца-
та,	 предугаждахме	 идването	
му,	 понеже	 чувахме	 отдалеч	
биенето	 на	 барабана	 с	 две-
те	 палки,	 когато	 той	 правеше	
съобщенията	 си	 на	 площада	
пред	Пожарната	 команда.	Ня-
маше	 точно	 определени	 дни	
за	това	събитие	–	може	би	1-2	
пъти	 седмично,	 но	 винаги	 по	
обяд	между	 12-13	 часа	 и	 над-
вечер	след	17-18	часа,	когато	в	
града	имаше	повече	движение	
на	 граждани	 през	 обедната	
почивка	или	след	приключване	
трудовия	 ден	 на	 чиновниците.	
“Работната	процедура”	на	 гла-
шатая	беше	следната:	на	точно	
определени	 места	 в	 квартала	
той	 спираше,	 биеше	 една-две	
минути	по	барабана	си,	за	да	
се	 съберат	 достатъчно	 хора,	
после	 снемаше	 фуражката	 от	
главата	си	и	изваждаше	изпод	
нея	 няколко	 сгънати	 листове,	
от	които	започваше	да	чете	на	
висок	глас	различните	съобще-
ния,	 които	общинската	управа	
желае	да	разгласи	на	населе-
нието.	 Накрая	 той	 прибираше	
листовете	под	фуражката,	пре-
метваше	барабана	през	рамо,	
като	преди	това	с	няколко	ба-
рабанни	удара	обявяваше	края	
на	съобщенията	и	се	запътва-
ше	към	следващата	улица	или	
по-централно	 място	 съгласно	
плана	му.

Продължава в следващия брой



оТоплЕниЕ
дърВа за огрев - 
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.0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
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.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
„флинТ - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 10]

нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв., пеле-
ти клас А - 390 лв./тон  
0893/511-154.
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 10]
дърВа за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 9]
дърВа за огрев  продава  
тел. 0893/718-492. [8, 8]
дъБоВи дърВа  се про-
дават на  тел. 0893/718-
492. [8, 8]
Троянски пЕлЕТи про-
дава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0886/320-155. 
[11, 5]
рязанЕ на дърва - тел. 
0876/47-99-10. [11, 5]
рЕжа дърВа - 0894/602-
701. [20, 4]
дърВа - нацепени, 75.00 
лева - тел. 0896/80-76-
88. [11, 4]
рЕжа и цепя дърва - 
справки на тел. 0888/005-
341. [3, 2]
рЕжа дърВа - справки 
на тел. 0899/278-396. 
[12, 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 ка-
чество. 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, 32]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 15]
Топлоизолации, оБ-
ръщанЕ на прозорци, 
шпакловки, мазилки, боя-
дисване - 0886/634-691. 
[11, 11]
рЕМонТ на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 9]
рЕМонТ на покриви из-
вършвам - справки на тел. 
0888/005-341. [3, 2]

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, 8]

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

изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на циглени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 9]

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, 
18]

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.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 18]
ЕлЕкТричЕски рЕМонТи 
по доМоВЕТЕ - справки 
на тел. 0888/005-341. [3, 
2]

дограМа
фирМа „Тд пласТ“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [23, 20]

почисТВанЕ
почисТВаМ дВоро-
ВЕ, мази и тавани - тел. 
0888/005-341. [3, 2]

поддръжка клиМаТици
профилакТика на кли-
матици - тел. 0888/049-
378. [16, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на запустели места - тел. 
0886/308-017. [11, 4]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942.
рязанЕ на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [20, 4]
Ел. и ВиК услуги - тел. 
0888/049-378. [16, 3]
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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 - тел. 0899/137-896. 
[22, 8]

продаВа оБзаВЕжданЕ
2 Бр. кухненски шкафове 
без врати, 1 бр. с врати, 
1 бр. диван продава тел. 
0896/640-278. [11, 4]

продаВа разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 10]
коТЕл на дърва и въгли-
ща, с помпа, 18 кв., про-
дава тел. 0889/977-647. 
[5, 4]
коТЕл „Виадрус“, 43 
kW, + бункер, + четки, + 
дистанционно (премина-
вам на газ), продава тел. 
0887/830-494. [11, 2]

жиВоТни продаВа
дойни кози се продават 
на тел.  0885/177-483. 
[5, 5]

сЕлскосТопански
Мляко - биволско, 1л 
. 3 лв; КРАВЕ 1 л - 1 
лв., се продава на тел. 
0879/645-245. [6, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [8, 8]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. д-р Трифо-
ноВ, гаБроВо, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИ-
АТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, специалист 
кожни и венерически болести, естетична 
дерматология, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, сряда и петък 
от 10.00 до 17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.
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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, 
11]
апарТаМЕнТ В град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракот, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, се прода-
ва на тел. 0888/650-690. 
[22, 18]
парцЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 3]
къща продаВа тел. 
0895/710-934. [14, 8]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ на ул. „Брянска“ 
56, до Дома на хумора 
и сатирата, продава тел. 
0896/640-506. [5, 4]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
7]

гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 продава тел. 
0885/224-571. [22, 6]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 5]
дВорно МясТо - 2 дка, 
с къща и стоп. постр., в 
село Горна Росица про-
дава тел. 0887/513-527, 
0888/453-909. [5, 4]
даВаМ МясТо за строеж 
в центъра - за справки 
тел. 0876/866-010 [11, 2]
дВусТаЕн, уширЕн, па-
нел, ТЕЦ, изолация, до-
грама, теракот, ламинат, 
„Трендафил 2“ ет.3, се 
продава на тел. 0876/322-
119, след 10 ч. [9, 2]
оТрЕгулирано МясТо в 
с. Златевци, южно изло-
жение - Стара планина, 
на север огромен скален 
масив, 20 лв./кв. м, се 
продава 0885/788-569 
[10, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
аВТокъща даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 8]
аВТоМиВка даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 
8]

клЕТка оТ автосервиз на 
главен път дава под наем 
тел. 0888/41-53-11. [11, 
6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
изгодно се дава под наем 
на тел. 0899/169-255. [6, 
5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0878/817-
472. [5, 2]
гараж сЕ дава под наем 
на тел. 0879/435-272. [3, 
1]

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

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, справки на тел.  
0878/532-714, 0888/532-
714.
саМосТояТЕлни сТаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 22]
нощуВки В топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
22]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 20]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в идеален цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [11, 11]

прЕВози
услуги със самосвал - 25 лв., и ба-
гер - 50 лв./час - 0893/511-154.
ТранспорТ със самосвал до 3.5 тона 
и работници - 0894/602-701. [20, 4]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - 
тел. 0894/277-849. [11, 
7]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 2]
Масаж с освобождава-
не - 65 лв. за 30 мин., 
90 лв. за час, се предла-
га на тел. 0876/261-820. 
[11, 1]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-868.
глЕданЕ на Свещен 
Коран, изчистване на 
негативни енергии, съ-
бира разделени - тел. 
0893/942-194. [5, 3]

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купу-
Ва - справки на тел. 
0893/70-30-50. [12, 
10]

аВТоМоБили продаВа

рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 23]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 11]
рЕно МЕган, 1.8, ди-
зел, 2010 г., продава тел. 
0888/574-008. [4, 4]
фолксВагЕн голф - ав-
томатик, бензин, газ, за 
1200 лв. продава тел. 
0882/50-11-34. [3, 3]

фолксВагЕн 4 Кабрио 
продава тел. 0878/855-
920. [11, 3]
пЕжо 307 комби - 1,6 
ХДН, 110 к. с., 2007 г., от 
частно лице се продава на 
тел. 0899/932-613. [7, 1]

гуМи
гуМи зиМни за бус 
205/65/16 „с“ се прода-
ват на тел. 0878/881-501. 
[11, 1]

скрап, сТари аВТоМоБили

фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
изкупуВаМ коли за 
скрап от място. 0899/092-
510 [22, 16]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 8]

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

раБоТа прЕдлага
МЕБЕлна фаБрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предим-
ство. Тел.0888/419-838. 
[22, 15]
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, 
11]
БолноглЕдачка с опит 
в гледането на болни с  
деменция в района на кв. 
Младост почасово търси 
0878/74-16-94. [7, 7]
сраМуВаТЕ ли се от 
високи доходи? Тел. 
0887/483-171. [11, 2]

ТранспорТна фир-
Ма набира шофьори 
на гондоли с катего-
рия „С+Е“. За контак-
ти: 0887/818-462. [18, 
11]

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, 
8]
фирМа за производство 
на пластмасови изделия 
търси да назначи работ-
ник. Образованието и 
квалификацията не са от 
значение. За повече ин-
формация: тел. 0897/93-
10-44 или 0888/83-50-29. 
[5, 3]
оБщ раБоТник за строи-
телство, възраст от 40 до 
60 години се търси на тел. 
0885/613-780. [3, 2]

чисТачка сЕ търси на 
тел. 0876/731-419. [2, 
2]
подЕМ гаБроВо ЕООД 
търси сТругар - справки 
на тел. 0884/854-354 [5, 
2]
фирМа Търси раБоТ-
ник за раБоТа на 
шприцаВТоМаТи - мъж 
с опит. Справки от 14 до 
17 часа на тел. 0888/378-
036. [3, 2]
фирМа Търси  ГОТВАЧ - 
денна смяна - справки на 
тел. 0885/069-027. [12, 
1]
пицария „Мания“ тър-
си готвачи, сервитьори - 
справки на тел. 0877/445-
882. [11, 1]

грижа за дЕца и
ВъзрасТни
саниТар с 20-годишен 
стаж търси да гледа болни 
на легло - тел. 0893/942-
194. [5, 3]

„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, 5]

профЕсионалЕн 
доМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн доМо-
упраВиТЕл - поддръжка и 
управление на етажна соб-
ственост. Тел. 0876/543-
241. [16, 1]
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СВеТозар гаТеВ

	 Никола	 Шнайдеров	 от	
ТК“Габрово“	 записа	 две	
призови	 места	 на	 Дър-
жавен	 турнир	 за	 юноши	
до	 16	 години,	 проведен	 в	
Плевен.	 Надпреварата	 от	
календара	на	БФ	Тенис	се	
състоя	на	кортовете	на	ТК	
„Плевен	90“	с	участието	на	

52-ма	юноши	и	29	девойки.
Десетият	 в	 националната	
ранглиста	за	тази	възраст	
Никола	 Шнайдеров	 беше	
поставен	под	№4	в	основ-
ната	 схема	 и	 се	 включи	
директно	от	 втори	 кръг.	В	
него	 той	 постигна	 победа	
над	 представителя	 на	 до-
макините	 Ангел	 Иванов	 с	
6:3,	 6:2.	 На	 четвъртфина-

лите	възпитаникът	на	Сви-
лен	 Мълчанков	 направи	
обрат	и	отстрани	премина-
лия	 през	 квалификациите	
Ивайло	Симеонов	от	Дря-
ново.	 Състезателят	 на	 ТК	
„Кристи“	взе	първия	сет	с	
1:6,	но	Никола	се	събра	и	
спечели	 следващите	 два	
с	6:4	и	6:3.	Победният	ход	
на	Шнайдеров	беше	спрян	
на	 полуфинала	 от	 втория	
в	 схемата	 -	 Павел	 Ма-
ринов	 (ТК	 „Супер	 Спорт“,	
гр.	Варна).	Двубоят	между	
двамата	 завърши	 при	 ре-
зултат	 2:6,	 2:6.	 В	 мача	 за	
титлата	Маринов	загуби	от	
дряновеца	 Дейвид	 Симе-
онов	 (ТК	 „Кристи)	 с	 2:6,	
6:7	(6).
Никола	 беше	 изключи-

телно	 близо	 до	 титлата	 в	
турнира	 при	 двойките,	 в	
който	 участва	 заедно	 със	
Станислав	 Стефанов	 от	
Тенис	 клуб	 „Вектор	 Тенис	
Спорт“	 (София).	 Двамата	
пропуснаха	 първия	 кръг,	
във	 втория	 отстраниха	
Алекс	Генчев	(НСА,	София)	
и	 Борил	 Басарбалиев	 (ТК	
„Приста	 2011“,	 гр.Русе),	 а	
на	 полуфинала	 надиграха	
вторите	 в	 схемата	 -	 Фер-
хат	 Рашидов	 (ТК	 „Асенов-
град“,	 Асеновград)	 и	 Анас	
Маздрашки	 (ТК	 „Егалите“,	
Несебър)	 с	 6:4,	 4:6,	 10:6.	
В	 двубоя	 за	 първото	мяс-
то	 Шнайдеров	 и	 Стефа-
нов	 направиха	 здрав	 мач	
срещу	 поставените	 под	
№1	 Дейвид	 Симеонов	 (ТК	

„Кристи,	 Дряново)	 и	 Па-
вел	 Маринов	 (ТК	 „Супер	
Спорт“,	 гр.	 Варна)	 и	 бяха	
съвсем	близо	до	победата.	
При	това	за	отбелязване	е	
фактът,	 че	 Стефанов	 изи-
гра	 срещата	 с	 контузия	
в	 рамото	 и	 не	 можеше	
да	 сервира	 пълноценно.	
Двамата	взеха	първия	сет	
с	 6:4,	 а	 вторият	 стигна	
до	 тайбрек.	 Габровско-со-
фийският	 тандем	 пропиля	
цели	 пет	 мачбола	 и	 това	
даде	шанс	на	съперниците	
им	да	изтръгнат	сета	с	6:7	
(9).	След	това	Симеонов	и	
Маринов	 взеха	 и	 третата	
част,	която	беше	под	фор-
мата	 на	 дълъг	 тайбрек,	 с	
10:7	 и	 измъкнаха	 крайния	
успех.

Красимира Данкова
	 „Преди	концерта,	който	се	състоя	на	5	септември	
в	 залата	 на	 Галерията,	 споделих	 в	 интервю	 за	 в-к	
„100	вести“	своите	намерения	и	очаквания.	Само	не	
казах,	че	организирането	на	такова	събитие	бе	моя	
мечта.	 Някак	 ми	 се	 стори	 идеалистично	 за	 нашето	
време.	 Сега	 съм	 радостна,	 че	 не	 оставих	 мечтата	
да	вехне.	Може	би	така	се	случват	в	живота	нашите	
малки	чудеса...
	 Звуците	 на	 музиката	 от	 концерта	 не	 бяха	 вре-
менни,	всеки	ги	отнесе	със	себе	си	заедно	с	общото	
вълнение,	 задушевната,	 топла	 атмосфера	 в	 залата.	
Няма	да	бъде	пресилено	ако	кажа,	че	изпълнители	и	
публика	изпитвахме	взаимна	обич.“

Люáимîтî пиàíî, 
ãîвîри мîятà äушà...

Продължава от стр. 1

Плàмеí Джурîв, 
äириãеíт: 
	 „Струнният	 квартет	
№11	 оп.	 95	 фа	 минор”	
от	 Лудвиг	 Ван	 Бетховен	
всъщност	 бе	 централно-
то	произведение.	Искахме	
публиката	 да	 усети	 още	
веднъж	еволюцията	на	му-
зикалния	език.
	 Започнахме	 концерта	
наглед	 със	 семпла	 пиеса	
„Прелюд”	 от	 Й.	 С.	 Бах	 в	
оркестрация	 от	 Леополд	
Стоковски,	 американски	
диригент	от	полски	произ-
ход.	 Последван	 от	 жизне-
ния	 Вивалди	 и	 след	 това	
съвременниците	 на	 Бетхо-
вен	 -	Хайдн,	Моцарт.	Това	
беше	 логиката	 на	 програ-
мата	 -	 да	 се	 види	 как	
за	 150	 години	се	променя	
не	само	музикалният	език,	
но	 и	 чувствителността	 на	
хората.	 Ражда	 се	 роман-
тичният	 герой.	 В	 случая	
това	 е	 самият	 автор	 Бет-
ховен.	 Даже	 си	 позволих	
да	 напиша	 в	 програмата	
за	 публиката	 едни	 думи	
на	 композитора,	 че	 „това	
произведение	не	е	за	ши-
роката	 публика,	 а	 за	 из-
брани	 ценители	 и	 понеже	
винаги	съм	казвал,	че	пуб-
ликата	 на	 Габрово	 е	 от	
ценители,	 си	 позволих	 да	
сложа	 едно	 от	 най-слож-
ните		произведения	на	Бе-
тховен	 като	 финална	 пие-
са.	 За	 мен	 тя	 като	 че	 ли	
предугажда	 събитията	 на	
XIX	век	с	всичките	драми,	
терзания,	 отчуждението	

на	 човека,	 на	 общността.	
Всичко	това,	което	бушува	
в	съзнанието	на	Бетховен.
	 Дирижирам	 камерен	
ансамбъл	 	 „Софийски	 со-
листи”	 от	 1988	 година.	 С	
удоволствие	 бих	 споделил	
за	 виолиста	 Ники	 (Нико-
лай)	 Сърменов,	 един	 от	
основателите	 на	 ансамбъ-
ла.	 Той	 е	 от	 първите	 13	
музиканти,	 които	 се	 съ-
браха	 тогава.	 Висок,	 сна-
жен	 с	 изключително	 кра-
сива	 усмивка.	 Той	 беше	
много	 добър	 колега,	 кой-
то	 никога	 не	 криеше,	 че	
е	 от	 Габрово.	 След	 1990	
г.,	 когато	 дойде	 време	 за	
пенсиониране,	 той	 отиде	
в	 Колумбия.	 Там	 работи	
като	 педагог.	 След	 като	
се	 върна,	 дойде	 с	 нас	 на	
някои	 турнета.	 Останахме	
си	 добри	 приятели.	 Доста	
години	работих	с	него.	По-
чина	внезапно.	До	края	си	
беше	лъчезарен,		с	добро-
душно	 излъчване.	 Баща	 е	
на	 Калин	 Сърменов,	 ди-
ректор	 на	 Сатиричния	 те-
атър,	 който	 тогава	 беше	
малко	момче…
 - Как се отрази пан-
демията на концертната 
дейност на ансамбъла? 
	 -	 Спряхме!	 Съставът	 е	
на	 58	 години	 и	 за	 първи	
път	-	три	месеца	не	се	ви-
дяхме.	Това	бе	много	мъчи-
телно.	На	мен	ми	подейс-
тва	недобре	и	наложеното	
обездвижване.	 Сега	 сви-
рим	и	се	чувстваме	добре.	
Всички	планове	за	концер-
ти	 в	 чужбина	 отпаднаха.	
Предстоят	 ни	изяви	 в	Со-
фия	и	страната”.

Никîлà Върáàíîв, 
циãулкà: 
 „Прекрасен	 фестивал!	
За	 нас	 е	 удоволствие	 да	
идваме	в	Габрово.	Гостувам	
с	ансамбъла	от	две	десети-
летия.	Много	хубава,	чувст-
вителна	 публика	 към	 това,	
което	 става	 на	 сцената.	
Залата	 е	 превъзходна.	 Ве-
роятно	сега	е	в	пъти	по-ху-
бава	от	когато	преди	годи-
ни	в	нея	е	открито	първото	
издание	„Дни	на	камерната	
музика“.	 Свирим	 редовно	
на	 фестивала,	 защото	 по	
думите	 на	 диригента	 Иван	
Стоянов	 -	 	 публиката	 ни	
иска	-	това	показали	анкет-
ни	допитвания”.

Öветîмир Лàзàрîв, 
кîíтрàáàс: 
	 „Също	 идвам	 редовно	
с	ансамбъла	в	последните	
двадесет	 години.	И	публи-
ката,	и	фестивала,	и	орга-
низацията	 винаги	 са	 били	
на	 високо	 ниво.	 Чест	 му	
прави	на	Иван	Стоянов,	че	
продължава	 толкова	 годи-
ни	да	го	поддържа	на	това	
ниво	 и	 с	 отношение	 на	
Общината.	 Винаги	 идваме	
с	 много	 голямо	 удоволст-
вие	 на	 фестивала	 и	 че	
имаме	 възможност	 да	 се	
срещнем	 с	 тази	 подготве-
на	и	компетентна	публика.	
Образована	 е	 сериозно.	
Явно	 фестивалът	 също	
много	е	помогнал	за	това.	
Да,	 да	 спомняме	 си	 за	
Николай	 Сърменов	 въпре-
ки,	че	не	се	засякохме	по	

време	на	неговата	активна	
работа	в	 „Софийски	соли-
сти”.	По-късно	той	е	идвал	
като	 попълнения	 на	 пъту-
ващи	концерти	на	състава	
и	в	чужбина.
	 И	с	друг	габровец	сме	
имали	 срещи	 -	 с	 дири-
гента	 Алипи	 Найденов.	
Дълги	 години	 той	 беше	 в	
сътрудничество	 с	 Италия.	
Участвахме	 в	 една	 Музи-
кална	 академия	 в	 Сиена.	
Една	 година	 случайно	 се	
разговорихме,	че	ни	пред-
стои	 идване	 в	 Габрово	 и	
тогава	 разбрах,	 че	 той	 е	
от	тук.	Наистина	много	го-
дини	сме	работили	заедно	
с	него.	Явно,	че	в	Габрово	
има	 изградена	 музикална	
традиция.
	 Аз	 и	 колегата	 Нико-
ла	 Върбанов	 дойдохме	 на	
мястото	на	последните	ос-
нователи	 на	 състава.	 По-
стъпих	на	мястото	на	Мар-
чо	 Марков,	 първият	 кон-
трабасист.	 С	 пожелание	
още	два	пъти	по	44	години	
да	изкарат	фестивала	със	
същия	успех”.

Димитър Пеíчев, 
челист  
в „Софийски солисти”  
от 17 години: 
	 „В	 тези	 смутни	 време-
на	 да	 се	 осъществи	 фес-
тивалът	 е	 цяло	 геройство,	
а	 също	 да	 премине	 през	
всякакви	 изпитания	 него-
вото	организиране	в	годи-
ните.	Често	сме	свирили	с	
Минчо	Минчев.	Това	лято	и	
на	„Варненско	лято”.

Продължава от стр. 1
Габровско	участие	ще	има	
в	 още	 два	 мача	 от	 кръга	
във	 Втора	 лига.	 Христи-
ян	 Гутева	 е	 назначена	 за	
главен	 съдия	 на	 двубоя	
„Струмска	 слава“	 –	 „Со-
зопол“	 в	 Радомир.	 Йосиф	
Ронков	пък	ще	бъде	съдий-
ски	 наблюдател	 на	 мача	
в	 Благоевград	 „Пирин“	 –	
„Спортист“	(Своге).	
Останалите	срещи	от	кръ-
га	са:
Добруджа	 1919	 (Добрич)	
-	 Локомотив	 София	 1929	
(София)					
Кариана	(Ерден)	-	Локомо-
тив	(Горна	Оряховица)	
Литекс	 (Ловеч)	 -	Нефтохи-
мик	1962	(Бургас)	
Витоша	(Бистрица)	-	Лудо-
горец	1945	II	(Разград)	
Септември	 (София)	 -	 Ми-
ньор	(Перник)

Рефер îт стîлицàтà 
ще ръкîвîäи 
„Õеáър" – „Яíтрà"

В тези áîлíи времеíà сме зàреäеíи îптимизъм 
„Дни на камерната музика” - 44-то издание беше открито по традиция от "Софийски солисти"

Никîлà Шíàйäерîв с втîрî и 
третî мястî в Държàвеí турíир

	 Чудесно	 класиране	 на	
обещаващия	 габровски	 тенис	
талант	 Иво	 Найденов.	 Възпи-
таникът	 на	 треньора	 Свилен	
Мълчанков	от	ТК	„Габрово“	зае	
четвърто	 място	 на	 Мастърс	
турнира	за	момчетата	и	моми-
четата	до	10	 години,	който	съ-
бира	 най-добрите	 състезатели	
от	страната	в	тази	възрастова	
група.	 Надпреварата	 от	 кален-
дара	 на	БФ	Тенис	 се	 проведе	
на	 кортовете	 на	 Тенис	 клуб	
„Дема““	в	столицата.	
	 16-те	 участници	 бяха	 раз-
пределени	 в	 четири	 предвари-
телни	групи.	В	Група	4	Иво	зае	
първото	 място	 с	 три	 победи	
-	 6:3	 срещу	 Георги	 Ставрев	
(ТК	 „Локо	 98“,	 гр.Пловдив),	 7:5	
срещу	Пламен	Колев	(ТК	„Про	
спорт“,	 гр.София)	 и	 6:0	 срещу	
Самуил	 Милков	 (ТК	 „Черномо-
рец	 „,	 гр.Бургас).	 В	 потока	 за	
разпределяне	 на	 местата	 от	
първо	до	осмо	Найденов	стар-

тира	с	победа	над	Дамян	Авра-
мовски	 от	 ТК	 „Бароко	 Спорт“	
(София)	 -	 7:5.	 В	 битката	 за	
място	на	финала	обаче	габров-
ският	 тенисист	 беше	 спрян	 от	
бъдещия	победител	в	Мастърс-
а	 Мартин	 Иванов	 (ТК	 „Лев-
ски“,	гр.София).	Двубоят	между	
двамата	 завърши	 при	 0:2	 сета	
в	полза	на	състезателя	от	сто-
лицата.	 В	 мача	 за	 3-4	 място	
Иво	 допусна	 още	 едно	 пора-
жение	 -	 от	 Димитър	 Топчий-
ски	 (ТК	 „Авеню“,	 гр.Бургас),	 с	
резултат	 3:5,	 2:4.	 На	 финала	
Мартин	 Иванов	 (ТК	 „Левски“,	
гр.София)	победи	с	4-2,	4-0	Бо-
рис	Борисов	 (ТК	 „Асеновград“,	
гр.Асеновград).	
	 При	 момичетата	 до	 спора	
за	 титлата	 стигна	 Кристияна	
Колева	от	дряновския	клуб	(ТК	
„Кристи“).	 Тя	 обаче	 отстъпи	 в	
мача	за	първото	място	на	Евге-
ния	Стоянова	(ТК	„Асеновград“,	
гр.	Асеновград)	с	2:4,1:4.				

Ивî Нàйäеíîв îт ТК “Гàáрîвî”
- четвърти íà Мъстърс-à


