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	 На	 бляскава	 церемо-
ния	 в	 зала	 „Възраждане“	
на	 20	 декември	 Община	
Габрово	 отличи	 най-заслу-
жилите	личности	в	сфера-
та	на	спорта	за	отиващата	
си	2022	година.	Наградени	
бяха	 десетте	 най-добри	
спортисти	 за	 изминали-
те	 12	 месеца,	 треньор	 и	
един	 по-различен	 отбор	
на	 годината.	 В	 специал-
на	звездна	категория	бяха	
поставени	и	професионал-
ните	 спортисти	 на	 Габро-
во,	 които	 представят	 гра-
да	 ни	 и	 България	 извън	
пределите	 на	 страната.	
Подреждането	 беше	 на-
правено	 от	 членовете	 на	
Постоянната	 комисия	 по	
младежта	 и	 спорта	 при	
Общински	съвет	–	Габрово	
и	спортните	експерти	в	об-
щинската	администрация.
	 За	 Спортист	 №	 1	 на	
Габрово	 за	 2022	 година	
беше	 определен	 светов-
ният	шампион	по	шотокан	
карате-до	 при	 мъжете	 в	
категория	 „Мастърс“	 Иван	

Димитров	 от	 КК	 „Янтра“.	
Освен	 че	 донесе	 на	 Бъл-
гария	 най-престижната	
титла	 от	 29-то	 Световно	
първенство	на	Обединени-
те	нации	в	Карлови	Вари,	
Чехия,	 възпитаникът	 на	
треньора	 Владимир	 Вътев	
спечели	 още	 два	 златни	

и	 два	 бронзови	 медала.	
Други	 шест	 отличия	 за-
воюва	 от	 Европейското	
първенство	 по	 шотокан,	
проведено	в	Сърбия	-	два	
златни,	 два	 сребърни	 и	
два	бронзови	медала.
	 Подгласник	 на	 Иван	
Димитров	 стана	 тенисист-

ката	 Михаела	 Цонева.	
Състезателката	 на	 Тенис	
клуб	 „Габрово“	 беше	 ва-
жна	 част	 от	 отбора	 на	
България,	 който	 спечели	
историческа	 първа	 титла	
от	 Европейското	 отборно	
първенство	 при	 девойки-
те	 до	 18	 години.	 Михаела	

допринесе	 за	 триумфа	 с	
четири	победи	на	сингъл	и	
три	на	двойки.	Тя	постигна	
и	 друг	 исторически	 успех,	
но	 за	 габровския	 тенис,	
като	 спечели	 титлите	 на	
сингъл	 и	 двойки	 на	 Дър-
жавното	 първенство	 за	
жени	на	 закрито.	На	 пър-

венството	 за	 девойки	 до	
18	 години	 стана	 шампион	
на	 сингъл	 и	 вицешампион	
на	двойки.
	 Третото	 място	 за	 2022	
година	 беше	 отредено	 на	
Моника	 Стоянова	 от	 СК	
„Надежда“.	 Възпитаничка-
та	 на	 треньора	 Красимир	

Илиев	представи	страната	
ни	 на	 няколко	 световни	
и	 европейски	 първенства	
по	 киокушин	 при	 девой-
ките	 до	 21	 години	 в	 ка-
тегория	 до	 55	 килограма.	
През	април	триумфира	със	
златото	 от	 първенството	
на	 Международната	 фе-
дерация	 по	 карате	 във	
Валенсия,	 Испания.	 През	
лятото	зае	второ	място	на	
Световната	младежка	купа	
в	 Камчия,	 а	 през	 есента	
записа	първи	места	в	още	
две	 европейски	 първен-
ства.	 Завърна	 се	 с	 титла	
на	 Международната	 кара-
те	 организация	 от	 Барсе-
лона,	 след	 това	 завоюва	
златото	 и	 от	 шампионата	
на	 Световната	 киокушин	
федерация	в	Лисабон.	
	 В	Топ	10	са	още	Мире-
ла	Косева	и	Сияна	Павло-
ва	(скокове	на	батут),	Пе-
тьо	Стефанов	 (вдигане	 на	
тежести),	 Илия	 Димитров	
(ръгби),	 Йордан	Йорданов	
(таекуон-до),	 Преслава	
Пенчева	 (скокове	 на	 ба-
тут),	Мартин	Христов	(лека	
атлетика)	и	Симеон	Турла-
ков	(футбол).			    

продължава на стр. 3

Ивàí Димитров е топ 
ñпортиñтът íà Гàáрово, 
Юлиàí Георãиев е 
№1 ñред треíьорите

Отборът на годината с кмета на Габрово Таня Христова и заместник-кметовете Мария Йозова и Невена Минева (вдясно)

Иван Димитров – спортист №1 Юлиан Георгиев – треньор №1

Отличеíите

 Фотоклуб	 „Севлиево”	 при	 НЧ	 „Развитие-1870”	 в	 Севлиево	
гостува	в	Парламента	с	фотоизложбата	„Изоставените…“,	която	
беше	открита	вчера	от	председателя	на	Комисията	по	култура	
и	медии	в	48-то	НС	Иван	Ченчев,	съобщи	за	вестника	читалищ-
ният	секретар	Деси	Димитрова.	Тя	уточни	още,	че	за	първи	път	
в	историята	на	севлиевския	фотоклуб	фотоизложба	на	фотогра-
фи	любители	от	Севлиево	гостува	в	Народното	събрание.	
	 „Това	 е	 сбъдната	 мечта	 и	 прекрасна	 възможност	 впечат-
ляващите	кадри	да	бъдат	разгледани	от	по-голяма	аудитория	
–	сподели	Деси	Димитрова.	-	Изборът	именно	„Изоставените…”	
да	бъде	представена	в	Народното	събрание	не	е	случаен.	

продължава на стр. 2

Фотоклуá „Севлиево
“
 ãоñтувà

в Нàродíото ñъáрàíие ñ 
изложáàтà „Изоñтàвеíите...

“

Във Фрàíция, по-мàлко 
позíàтàтà ñ Георãи 
Треíдàфилов          8
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малки Обяви за „100 вести“ се приемат 
От 9:30 дО 17:00 на вхОда на редакцията

На	 20	 декември	 в	 Мол	
Габрово	 беше	 открито	
ново	химическо	чистене	с	
методи,	 в	 които	 всъщност	
не	 се	 използват	 химиче-
ски	разтворители.
Новата	 бизнес	 инициа-

тива	 е	 на	 Роза	 Пчелова,	
която	 има	 33-годишна	 ка-
риера	в	текстилния	бранш,	
изградена	стъпка	по	стъп-
ка.	Както	казва	бившият	º 
работодател,	 нейният	 про-
фесионален	 опит	 е	 натру-
пан	„от	памуковите	полета	
до	кашона“.
На	 откриването	 във	

вторник	 вечер	 Пчелова	
съобщи,	 че	 ще	 предлага	
химическо	 чистене	 Wet	
Cleaning,	 при	 което	 за	
разлика	 от	 традиционното	
не	 се	 използват	 химиче-
ски	разтворители,	най-чес-
то	 срещаният	 от	 които	 е	
перхлор.	

„Не	се	използват	опасни	
химикали,	не	се	генерират	
опасни	отпадъци,	нито	пък	
процесът	 създава	 замър-
сяване	на	въздуха,	водата	
и	 почвата	 –	 обясни	 Роза	
Пчелова.	 –	 Компютърно	
контролираните	 маши-
ни,	 специалните	 сушилни,	
безопасните	 и	 нетоксични	
препарати	 за	 отстранява-
не	на	петна	са	това,	което	
превръща	този	вид	почист-
ване	 в	 екологично	 чист	
метод.	Специалните	маши-
ни	имат	контролери,	които	
им	 позволяват	 безопасно	
и	 ефективно	 да	 почистват	
голямо	 разнообразие	 от	
дрехи	във	вода.
Детергентите	 и	 препа-

ратите	за	отстраняване	на	
петна	 са	 неутрални,	 кон-
центрирани,	 ензимни,	 на-
правени	 от	 по-безопасни	
за	работниците	и	околната	

среда	съставки,	но	въпре-
ки	това	са	и	ефективни	за	
отстраняване	 на	 петна	 и	
миризми.																																										
Специализираните	 пе-

рилни	 препарати,	 използ-
вани	 при	Wet	Cleaning,	 са	
по-меки	 от	 продуктите	 за	
домашно	ползване.
Статистиката	сочи,	 че	в	

САЩ	 близо	 75%	 от	 еже-
дневните	 и	 спортни	 дре-
хи	 се	 почистват	 чрез	Wet	
Cleaning.
Ако	 трябва	 да	 кажа	 в	

няколко	 изречения	 какви	
са	 предимствата	 на	 този	
нов	метод,	те	са:	
•	 По-добро	 за	 потреби-

телите.
•	По-добро	за	текстила.
•	По-добро	за	природата.
•	По-добро	за	бизнеса.“
Как	се	ражда	идеята	за	

химическото	почистване?
Пчелова	 споделя,	 че	 се	

е	 родила	 от	 грижата	 за	
семейството	 и	 натрупания	
опит.	 „Появи	 се	 по	 време	
на	 COVID.	 Първоначално	

беше	 социално	 насочена	
–	 в	 помощ	 на	 възрастни	
хора	и	семейства	с	малки	
деца,	 като	 общата	 насока	

беше	 грижа	 за	 здравето.	
Като	търсех	ниша,	в	която	
бих	 могла	 да	 стартирам,	
стигнах	до	технологията	за	

мокро	почистване.“
Пчелова	 благодари	 спе-

циално	 на	 хората,	 които	
са	я	подкрепили.

Ново химичеñко почиñтвàíе по ñиñтемàтà 
Wet Cleaning открихà в Мол Гàáрово

На	 26	 декември	 от	 9	
часа	 в	 храм	 „Свети	 Ар-
хангел	 Михаил“	 в	 Новата	
махала	ще	бъде	отслужена	
тържествена	 Света	 литур-
гия	 по	 случай	 Рождество	
Христово.

След	литургията	в	дво-
ра	 на	 храма	 коледарски	
състав	ще	 представи	 спе-
циално	 обичая	 Коледува-
не.	

Всички	 присъстващи	
ще	имат	възможността	да	
се	 потопят	 в	 атмосфера-
та	 на	 тази	 традиция	 и	 да	
чуят	 автентични	 коледар-
ски	песни	и	наричания	за	
здраве	и	берекет.

По-късно	 коледарите	
ще	обикалят	по	домовете.

Коледувàíе в Новàтà мàхàлà íà 26 декември
	 По	повод	предстоящия	
светъл	празник	Рождество	
Христово	и	в	навечерието	
на	 новата	 2023	 година	 РБ	
„Априлов	-	Палаузов”	пра-
ви	 подарък	 на	 четящите	
хора	-	безплатна	регистра-
ция	за	библиотечни	услуги	
на	всички	големи	и	малки	
габровци,	 които	 искат	 да	
получат	 достъп	 до	 богати-
те	 й	 фондове,	 колекции	 и	
ресурси	 във	 всички	 обла-
сти	на	знанието.
	 От	възможността	да	се	
регистрират	 могат	 да	 се	
възползват	 всички,	 които	
нямат	читателски	карти	за	
библиотеката,	както	и	оне-
зи	 читатели,	 чиято	 регис-
трация	е	изтекла	преди	29	

декември	2023	година.	
	 На	 некоректни	 потре-
бители	 на	 РБ	 „Априлов-
Палаузов”	 (имащи	 задъл-
жения	 към	 библиотеката)
безплатни	 карти	 няма	 да	
бъдат	издавани.
	 При	записването	 тряб-
ва	 да	 бъдат	 представени	
документи	за	самоличност	
за	пълнолетните	граждани,	
а	 за	 децата	 и	 учениците	
–	 ученическа	 карта	 и/или	
лична	 карта	 на	 родител/
настойник	и	попълнена	де-
кларация	 съгласно	 Регла-

мент	 (ЕС)	 2016/679	 на	 Ев-
ропейския	парламент	от	27	
април	2016	 г.	и	Закона	за	
защита	на	личните	данни.	
	 Издаването	на	картите	
се	извършва	на	гише	„Ре-
гистрация	 и	 информация“	
в	 централната	 сграда	 на	
библиотеката	 от	 9.00	 до	
18.30	 ч.,	 както	и	 в	Детски	
отдел,	 който	 се	 намира	 в	
сградата	 на	 Народно	 чи-
талище	 „Априлов	 –	 Пала-
узов”	 (Театъра),	от	9.00	до	
17.30	часа	в	дните	29	и	30	
декември	2022	г.

ДеСиСлава Сутева

	 МРРБ	 официално	 пуб-
ликува	 утвърдени	 Насо-
ки	 за	 кандидатстване	 по	
процедура	 „Подкрепа	 за	
устойчиво	 енергийно	 об-
новяване	 на	 жилищния	
сграден	 фонд	 –	 Етап	 I“,	
финансирана	със	средства	
от	 Националния	 план	 за	
възстановяване	 и	 устой-
чивост.	 Процедурата	 вече	
е	 отворена	 и	 всички	 же-
лаещи	 собственици	 на	
многофамилни	 жилищни	
сгради,	 които	 се	 управля-
ват	 по	 реда	 на	 Закона	
за	 управление	 на	 етажна-
та	 собственост,	 могат	 да	
започнат	 подготовката	 на	
документи	 и	 подаването	
им	 чрез	 общинските/ра-

йонните	администрации.
	 Общият	 размер	 на	
средствата	за	тази	проце-
дура	е	в	размер	на	1	129	
881	600	лева	с	ДДС.
	 Допустими	 са	 всички	
многофамилни	 жилищни	
сгради,	 които	 се	 управля-
ват	 по	 реда	 на	 Закона	
за	 управление	 на	 етажна-
та	 собственост	 (ЗУЕС)	 и	
са	 проектирани	 преди	 26	
април	 1999	 г.	 Одобрените	
сгради	ще	получат	до	100%	
безвъзмездна	 финансова	
помощ.	Основната	 цел	 на	
програмата	 е	 подобрява-
не	 на	 енергийните	 харак-
теристики	 на	 жилищните	
сгради,	 достигане	 на	 клас	
на	 енергопотребление	 „В“	
на	 многофамилните	 жи-
лищни	 сгради,	 намаление	

на	 енергийното	 потреб-
ление	 на	 страната,	 реду-
циране	 на	 емисиите	 на	
парникови	 газове;	 пости-
гане	на	30%	спестяване	на	
първична	енергия	за	всеки	
обект	 от	 жилищния	 сгра-
ден	 фонд,	 намаляване	 на	
енергийната	 бедност	 чрез	
намаляване	 на	 разходите	
за	 енергия,	 подобряване	
на	условията	и	качеството	
за	живот	чрез	технологич-
но	обновление	и	модерни-
зиране	 на	 сградния	 фонд	
и	др.
	 Към	настоящия	момент	
едва	7%	от	площта	на	оби-
таваните	 жилищни	 сгради	
(построените	след	2010	г.	и	
обновените)	 са	 в	 съответ-
ствие	 със	 съвременните	
изисквания	 за	 ЕЕ.	 Спо-

ред	 извършения	 преглед	
на	необновените	жилищни	
сгради	 по	 енергийни	 ха-
рактеристики	 и	 потребле-
ние	 на	 енергия	 90%	 от	
необновените	 сгради	 се	
характеризират	 с	 най-ло-
ши	 енергийни	 характерис-
тики	–	с	класове	на	енер-
гопотребление	E,	F	и	G.
	 Насоките	 за	 кандидат-
стване	 са	 публикувани	 на	
електронната	 страница	 на	
МРРБ	www.mrrb.bg,	раздел	
„Проекти	по	НПВУ“,	секция	
„Процедури	по	НПВУ“,	под-
секция	 „Процедури,	 отво-
рени	 за	 кандидатстване“,	
Насоки	за	кандидатстване	
по	процедура	BG-RRP-4.023	
„Подкрепа	 за	 устойчиво	
енергийно	 обновяване	 на	
жилищния	 сграден	 фонд	

-	етап	I“,	както	и	на	порта-
ла	 на	ИСУН	 2020:	 https://
eumis2020.government.bg.
	 Крайният	 срок	 за	 кан-
дидатстване	 по	 настояща-
та	 процедура	 е	 31	 май	
2023	г.
	 След	 приключването	
на	 този	 първи	 етап	 ще	
стартира	прием	на	 проек-
ти	 по	 втори	 етап	 от	 реа-
лизирането	 на	 подмярка	
„Подкрепа	 за	 устойчиво	
енергийно	 обновяване	 на	
жилищния	 сграден	 фонд“.	
Във	 втория	 етап	 безвъз-
мездната	 финансова	
помощ	 ще	 бъде	 80%	 от	
допустимите	 разходи.	 Тя	
ще	 стартира	 след	 края	
на	 тази	 процедура	 и	 кан-
дидатстването	 по	 нея	 ще	
приключи	 на	 31	 декември	
2023	г.

Стàртирà кàíдидàтñтвàíето зà еíерãийíà 
ефективíоñт íà мíоãофàмилíи жилищíи ñãрàди

Светозар Гатев

	 Пътищата	на	„Янтра“	и	
Иван	 Петков	 се	 разделят.	
37-годишният	 нападател	
приема	 ново	 предизвика-
телство	 и	 се	 завръща	 в	
родното	 Велико	 Търново,	
за	да	помага	с	богатия	си	
опит	на	младите	 „боляри“.	
Цар	 Иван,	 както	 го	 нари-
чан	феновете	на	„Етър“,	от	
новия	 полусезон	 ще	 бъде	
играещ	помощник	 на	Сте-
фан	Ангелов	в	дублиращия	
тим	на	„виолетовите“.
 Иван	Петков	две	годи-
ни	носи	екипа	на	„Янтра“.	
Той	се	присъедини	в	нача-
лото	на	2021-ва	и	с	опита	
и	 лидерския	 си	 характер	
бързо	 се	 превърна	 в	 ду-
шата	 на	 отбора	 и	 беше	
много	 важна	 фигура	 в	
състава	 в	 трудните	 първи	

два	сезона	след	завръща-
нето	на	 габровския	тим	в	
професионалния	 футбол.	
Със	 зелено-бялата	 фла-
нелка	№	9	изигра	56	мача,	
отбеляза	 7	 гола	 и	 даде	 5	
асистенции.			
	 „Благодаря	 за	 стра-
хотното	 приключение,	
„Янтра“!	За	мен	беше	чест	
да	бъда	в	такъв	обор	с	ог-
ромни	традиции!	–	каза	на	
раздяла	Петков.	-	Благода-
ря	 за	 професионализма,	
за	 отношението	 и	 уваже-
нието	към	мен,	които	усе-
тих	в	„Янтра“!		 	
	 Това	е	един	страхотен	
отбор,	 с	 чудесен	 колек-
тив	 и	 прекрасни	 млади	
футболисти!	От	 сърце	же-
лая	успех	и	много	бъдещи	
победи	 на	 тима	 и	 весели	
празници	 на	 всички,	 оби-
чащи	„Янтра“	(Габрово).“

„Яíтрà" ñе 
рàзделя ñ 
Ивàí Петков

Реãиоíàлíà áиáлиотекà „Априлов – Пàлàузов”
ñ подàрък зà ãàáровци – áезплàтíà реãиñтрàция

продължава от стр. 1
	 Фотографиите	 ще	 да-
дат	 възможност	 за	 досег	
до	 места	 и	 хора,	 около	
които	 някога	 е	 кипял	 жи-
вот,	 но	 днес	 вече	 са	 об-
речени	на	забвение.	И	са	
станали	жертва	 на	 разру-
хата.	 Фотоизложбата	 ще	
покаже	многообразието	от	
сюжети	и	размишления	по	
темата	 „Изоставените…”,	
която	 е	 уж	 за	 миналото,	
но	е	пътуване	в	настояще-
то,	 в	 различни	 паралелни	
светове	на	светлина,	фор-
ми,	 истории	 и	 оставени	
следи	 от	 хората“	 –	 счита	
още	тя.

Фотоклуá „Севлиево
“
 ãоñтувà в Нàродíото 

ñъáрàíие ñ изложáàтà „Изоñтàвеíите...
“

	 „Благодаря	 на	 читалищните	 дейци	 от	 НЧ	
„Развитие-1870“	и	местния	фотоклуб	в	Севли-
ево,	 на	Антоанета	 Обретенова	 и	 Десислава	
Димитрова	за	оценката,	доверието	и	общата	
ни	работа	–	сподели	Иван	Ченчев.	–	Убеден	
съм,	ще	запомним	какво	ни	казва	изложбата	
на	 творците	 от	 фотоклуб	 „Севлиево“	 –	 „Из-
оставените…“,	 която	 открихме	 в	 Народното	
събрание.	 Ще	 запомним	 и	 продължим	 до-
брите	 дела	 на	 едно	 съвременно	 и	 модерно	
българско	читалище,	каквото	е	читалището	в	
Севлиево.	Времето	помни	добрите	дела	днес	
-	за	да	имаме	утре.	Благодаря	на	Валери	Ми-
тов,	на	Станимир	Стойчев,	на	съмишлениците	
и	 приятелите	 от	 общинската	 организация	 на	
БСП	в	Севлиево	за	подкрепата,	 която	оказ-
ват	на	родолюбивите	местни	инициативи,	 за	
активната	работа,	за	срещата	и	разговора	ни	
в	Народното	събрание	днес.“
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ТЕОДОР КАБАКЧИЕВ
	 Той	 изпрати	 поредна-
та	 изключително	 успешна	
година.	 Подпомаганият	 от	
„Еконт“	 габровски	 мотоц-
иклетен	 ас	 влезе	 в	Топ	 5	
на	 Световния	 шампионат	
по	хард	ендуро	и	завърши	
сезон	 2022	 на	 престижно-
то	 четвърто	 място.	 Освен	
това	 записа	 и	 първите	 си	
два	 подиума	 –	 в	 Сърбия	
и	на	най-тежкото	хард	ен-
дуро	 рали	 на	 планетата	
–	 „Red	 Bull	 Romaniacs“	 в	
Румъния.	 Към	 тях	 звезда-
та	 ни	 прибави	 6-то	 място	
в	 Израел,	 8-мо	 в	 Италия,	
5-то	 в	 САЩ	 и	 7-мо	 в	 Ка-
нада.	 В	 края	 на	 година-
та	 развя	 победоносно	
българския	 флаг	 и	 в	 още	
едно	кътче	от	планетата	–	
Южен	Борнео,	Индонезия.	
За	приноса	му	към	издига-
нето	на	авторитета	на	гра-
да	 ни	 Кабакчиев	 напълно	
заслужено	 беше	 удостоен	
и	 с	 отличието	 „Почетен	
гражданин	 на	 град	 Габро-
во“.

ХРИСТИЯН СТОЯНОВ
	 Още	 един	 голям	 га-
бровски	 спортист,	 също	
надхвърлил	 пределите	 на	
местния	 спорт.	 Сребърни-
ят	медалист	от	Параолим-
пийските	 игри	 в	 Токио	 в	
бягането	 на	 1500	 метра	
продължава	 професионал-
но	 и	 целенасочено	 под-
готовката	 си	 за	 защита	
на	 световната	 титла	 от	
2019-та	 на	 първенството	 в	
Париж	 следващото	 лято	
и	 за	 игрите	 във	 френска-
та	 столица	 през	 2024-та.	
Тази	 година	 възпитаникът	
на	Евгени	Игнатов	спечели	
три	 държавни	 титли	 при	
мъжете	 –	 на	 1500	 и	 5000	
метра	и	в	шампионата	по	
крос	кънтри.		
	 В	 момента	 Теодор	 и	
Християн	са	извън	страна-
та.	Двамата	ни	топ	профе-
сионалисти	тренират	заед-
но	и	се	подготвят	за	новия	
сезон	 в	 южния	 испански	
град	 Малага,	 откъдето	 ни	
отправят	своето	послание.	

ИВАЙЛО ИВАНОВ
	 Голямата	 звезда	 на	
българското	 ръгби	 в	 мо-
мента.	 Абсолютен	 лидер	
на	 мъжките	 ни	 национал-
ни	 отбори	 по	 Ръгби	 15	 и	
Ръгби	7.	Ивайло	е	част	от	
представителния	 ни	 тим	
в	 класическото	 ръгби	 от	
2006		година	насам	и	вече	
има	зад	гърба	си	31	мача	
с	 националната	 фланелка,	
като	 многократно	 е	 изби-
ран	за	най-полезен	играч.	
С	 много	 сериозен	 принос	
е	 за	изкачването	на	 тима	

ни	 в	 по-горната	 Конфе-
ренция	1	на	европейското	
ръгби	 и	 за	 огромния	 про-
грес	 на	 отбора	 ни	 през	
последните	две	години.	От	
2017	година	е	играещ	тре-
ньор	 на	 националите	 по	
Ръгби	 7	 и	 през	 миналата	
година	 воденият	 от	 него	
състав	 стана	 шампион	 на	
Европа	в	Конференция	1	и	
се	изкачи	в	по-горната	Ди-
визия	Трофи.	От	2010-та	се	
състезава	в	силното	френ-
ско	първенство	–	първо	в	
Сент	Етиен,	а	след	това	и	
в	 Руан.	 От	 тази	 година	 е	
играещ	треньор	на	мъжкия	
тим	на	Руан.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
	 Той	 е	 първият	 габров-
ски	 футболист,	 привлечен	
в	 тим	 от	 американска-
та	 Мейджър	 сокър	 лийг,	
в	 която	 се	 изявяват	 куп	

звезди	 на	 световния	 фут-
бол.	Стаси	има	професио-
нален	договор	с	отбора	на	
„Чикаго	Файър“.	За	бившия	
тим	 на	 легендата	 Христо	
Стоичков	 Иванов	 има	 921	
игрови	минути	в	16	офици-
ални	срещи.	Първия	си	гол	
за	 „Чикаго“	 отбеляза	 при	
гостуването	на	„ДС	Юнай-
тед“	за	победата	с	2:0	след	
асистенция	 на	 Джердан	
Шакири.	Преди	да	замине	
за	Америка,	 Иванов	 шест	
сезона	защитаваше	честта	
на	 „Левски“,	 за	 който	 де-
бютира	 още	 на	 16	 години	
и	 е	 един	 от	 любимците	
на	 сините	 фенове.	 Реа-
лизира	 13	 гола	 и	 даде	 15	
асистенции	 за	 столичния	
гранд.	С	„Левски“	игра	и	в	
турнира	Лига	Европа.	Има	
участие	във	всички	нацио-
нални	гарнитури	и	10	гола	
за	България.	

МАРТИН РАЙНОВ
	 Още	 един	 габровец	 –	
футболен	национал	на	Бъл-
гария.	За	мъжкия	предста-
вителен	отбор	на	страната	
ни	 полузащитникът	 дебю-
тира	в	мач	срещу	Швеция	
през	2016-та,	а	до	момента	
има	осем	изиграни	срещи	
за	 „лъвовете“.	 Има	 и	 два	
мача	за	младежкия	ни	тим	
до	 21	 години.	 Бивш	 капи-
тан	на	„Берое“	и	„Левски“,	
като	 за	 „сините“	 има	 78	
мача,	 2	 гола	 и	 2	 асистен-
ции	 във	 всички	 турнири.	
Играл	е	за	10	клуба.	В	мо-
мента	е	футболист	на	тима	
от	 румънската	 Суперлига	
„Арджеш“.	

СИМОНА ПЕТКОВА
	 Симона	е	№	1	на	Бъл-
гария	 за	 2021	 година	 при	
дамите	 и	 представя	 род-

ния	женски	футбол	в	чуж-
бина.	След	силната	за	нея	
2021-ва	 тя	 направи	 серио-
зен	 скок	 в	 швейцарската	
Суперлига,	 преминавайки	
от	отбора	на	Лугано	в	със-
тава	на	гранда	„Йънг	Бойс“	
от	 столицата	 на	 страната.	
В	 чужбина	 е	 носила	 еки-
пите	 още	 на	 английските	
„Лийдс“	 и	 „Уотфорд“,	 на	
италианските	 „Пинк	 Бари“	
и	„Емполи“,	на	„Сан	Мари-
но“.	 Основен	 играч	 и	 ли-
дер	 на	 възстановения	 ни	
женски	 национален	 отбор	
по	футбол.			

ЛИДИЯ КОВАЧЕВА
	 Безспорно	 един	 от	
най-ярките	 таланти	 на	 га-
бровския	 хандбал	 за	 по-
следните	 години.	 Лидия	 е	
капитан	 на	 възстановения	
ни	 женски	 национален	
отбор,	 който	 тази	 есен	
участва	 в	 квалификации	
за	 Световно	 първенство	
срещу	Италия.	Тя	предста-
вя	 габровската	 хандбална	
школа	и	страната	ни	вече	
втора	 година	 като	 профе-
сионален	състезател	в	ав-
стрийския	 шампионат.	 Ли-
дер	е	на	тима	от	Фелдикх	
„Шпаркасе	Блау-Вайс“,	за-
едно	с	друга	състезателка,	
изградена	 в	 школата	 на	
„Бъки“	 (Габрово)	–	Мадлен	
Тодорова.	 Лидия	 е	 много-
кратен	шампион	и	голмай-
стор	във	всички	възрасто-
ви	групи	у	нас.	Има	и	со-
лидно	 количество	 мачове	
с	националната	фланелка.

СТЕФАН СТОЕВ
	 Една	 от	 ярките	 звез-

ди	на	автомобилния	спорт	
у	 нас.	 От	 години	 Стефан	
Стоев	 държи	 топ	 ниво,	 а	
неговият	 болид	 Силвър	
Кар	 EF-10,	 брандиран	 с	
логото	на	млечните	проду-
кти	„Боженци“,	e	познат	на	
всички	 любители	 на	 ско-
ростния	 спорт	 у	 нас.	 Аб-
солютен	 професионалист,	
многократен	 шампион	 на	
България	 в	 различните	
класове.	 Печелил	 е	 стар-
тове	от	румънския	шампи-
онат,	 представял	 страна-
та	 ни	 и	 в	 битката	 между	
първенците	 в	 планинските	
шампионати	 на	 европей-
ските	 страни	 –	 FIA	 HILL	
CLIMB	 MASTERS.	Тази	 го-
дина	Стефан	Стоев	отново	
беше	номер	1	у	нас	и	обра	
овациите	 на	 автомобил-
ните	 фенове	 на	Шипка,	 в	
Шумен	и	Гоце	Делчев.	

МАРИЕЛА ПЕНЕВА
 Една	 от	 звездите	 на	
България	 в	 скоковете	 на	
батут,	представила	страна-
та	 ни	 във	 всички	 краища	
на	Европа.	Достатъчно		да	
кажем	 за	 нея	 е	 това,	 че	
през	 2017-та	 стана	 све-
товна	 вицешампионка	 за-
едно	 със	 своята	 по-малка	
сестра	 Христина	 Пенева.	
Представяла	 е	 страната	
ни	 в	 редица	 европейски	
и	 световни	 първенства,	
световни	купи,	европейски	
игри.	Тази	година	Мариела	
отново	носеше	трикото	на	
България	в	шампионата	на	
планетата,	проведен	в	Со-
фия.	Обяви	обаче,	че	това	
е	 последното	 º	 състеза-
ние,	 поне	 на	 този	 етап.	

Дали	голямата	сцена	няма	
да	 º	 липсва	 –	 бъдещето	
ще	покаже.			

МАРТИН МАРИНОВ
	 Още	 един	 габровски	
национален	състезател,	но	
в	 колоезденето.	 Изграден	
като	 колоездач	 и	 личност	
в	 местния	 „Янтра-Испо-
лин“,	 Мартин	 вече	 кара	
в	 чужбина	 и	 е	 част	 от	
френския	 „Мартиг“.	 От	
2020	 година	 той	 е	 част	
и	 от	 националния	 отбор	
на	 България,	 като	 пред-
ставя	 страната	 ни	 на	 Ев-
ропейско	и	Световно	пър-
венство.	 През	 миналата	
година	 стана	 и	 републи-
кански	 шампион	 в	 шест		
дисциплини	и	постави	нов	
национален	 рекорд	 на	 3	
километра	индивидуално.

ПРЕСЛАВ БАЛАБАНОВ
	 През	 този	 сезон	 той	
защитаваше	 цветовете	
на	 континенталния	 итали-
ански	 Коратек,	 с	 който	
участва	 във	 вътрешния	
календар	 и	 на	 някои	 про-
фесионални	 състезания	 в	
Италия	 и	 Франция.	 През	
миналата	 година	 Преслав	
се	 състезаваше	 за	 друг	
италиански	тим	–	Пистойе-
зе.	 Национален	 шампион	
е,	 печелил	 е	 множество	
стартове	 у	 нас.	 Предста-
вял	 е	 страната	 ни	 в	 мла-
дежкия	 олимпийски	 фес-
тивал	 в	 Гьор,	 Унгария,	 на	
европейски	 първенства	 в	
Чехия	 и	 Холандия	 и	 две	
Балканиади	 –	 в	 Турция	 и	
Румъния.

Снимки:
Цветомира Иванова

Ивàí Димитров е топ ñпортиñтът 
íà Гàáрово, Юлиàí Георãиев
е №1 ñред треíьорите

продължава от стр. 1
	 Отличието	 „Треньор	на	
годината“	 стана	 притежа-
ние	на	Юлиан	Георгиев	от	
КСАБ	 „Акро-арт“.	 Ръково-
дителят	 и	 главен	 треньор	
на	 клуба	 подготви	 цели	
осем	 състезатели	 за	 на-
ционалния	 отбор	 на	 Бъл-
гария,	който	взе	участие	в	
Световното	 първенство	 в	
края	на	ноември	в	София.	
Две	 от	 възпитаничките	му	
–	 Мирела	 Косева	 и	 Си-
яна	 Павлова,	 станаха	 и	
вицесветовни	 шампионки.	
Завоювани	 бяха	 още	 три	
четвърти	 и	 едно	 девето	
място.	
	 Отборът	 на	 годината	
този	път	беше	съставен	от	

цели	 38	 имена.	 Заслуже-
но	място	в	него	намериха	
треньорите	 на	 всички	 ко-
лективни	 спортове	 в	 гра-
да	 –	 футбол,	 баскетбол,	
хандбал,	ръгби	и	волейбол,	
които	 обхващат	 в	 еже-
дневната	 учебна	 работа	
над	1000	габровски	деца.		
	 Тази	 година	 имаше	 и	
специална	 звездна	 кате-
гория	 на	 отличени	местни	
спортисти.	Габровци,	запо-
чнали	спортната	си	карие-
ра	тук,	в	родния	град,	спе-
челили	 титли	 и	 отличия,	
преминали	през	национал-
ните	 отбори	 на	 България	
и	 продължили	 подготовка-
та	 и	 участията	 си	 извън	
пределите	 на	 родината.	 В	

битка	за	постигане	на	най-
добрите	резултати	за	себе	
си,	за	Габрово,	за	страна-
та.	Най-добрите	посланици	
на	нашия	град	по	света	и	
примери,	от	които	се	нуж-
даем.	 Отличените в нея 
вижте в материала по-долу.
	 Наградите	на	призьор-
ите	 връчиха	 кметът	 Таня	
Христова,	 заместник-кме-
товете	Мария	Йозова,	Не-
вена	 Минева	 и	 Николай	
Меразчиев.	 Отличия	 на	
състезатели	 от	 Десятката	
връчиха	 и	 легенди	 на	 га-
бровския	спорт	от	близко-
то	 минало	 като	 футболис-
тът	Вангел	Стаматов-Пуфа,	
лекоатлетката	Невена	Ми-
нева,	 акробатите	 Ана	 Оп-

рова	 и	 Цветан	 Бояджиев,	
ръгбистът	 Любен	 Ялъмов,	
щангистът	Янко	Янков.				
	 Церемонията	 беше	
украсена	 от	 великолепен	
бенд	 с	 китарист	 и	 вокал	
талантливият	 Момчил	 Ко-
сев	 –	 габровската	 звезда	
на	 българската	 музикална	
сцена.	 С	 него	 на	 сцена-
та	 бяха	 Елена	 Сиракова	
(вокал),	 Радослав	 Слав-
чев	Riverman	(бас	китара),	
Ивелин	Атанасов	(пиано)	и	
Ники	Тошев	(барабани).
 На снимката: Легендата 
във футбола Вангел Стама-
тов-Пуфа награждава Симеон 
Турлаков. Между тях е Симо-
на Петкова – №1 на България 
за 2021 г. при дамите.

Отáорът íà звездите íà ãàáровñкия ñпорт

В момента Теодор и Християн са извън страната
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Вàñил Къíев: „Миñля, че ñъм ñъумял дà упрàвлявàм животà ñи”
СтеФКа БурМова

  
 - Г-н Кънев, да започ-
нем от началото на пътя 
- трудно ли беше за то-
ку-що завършилия млад 
специалист да стигне до 
водеща позиция в транс-
национална корпорация?
	 -	Не	си	спомням	дали	
ми	е	било	трудно	в	нача-
лото,	 но	 беше	 интересно.	
Имах	предложения	за	ра-
бота	 от	 няколко	 завода	
в	 Севлиево.	 Самият	 аз	
бях	 стипендиант	 на	 за-
вод	„Стоян	Бъчваров“	и	не	
проявих	 колебание	 къде	
да	 започна.	 Другият	 ми	
шанс	 беше	 изключително	
доброто	 отношение	 към	
младите	 специалисти	 и	
работници	 в	 завода.	 Без	
тогава	 да	 се	 говори	 за	
„инвестиране	 в	 младите	
хора“,	 без	 да	 има	 про-
грами	 за	 кариерно	 раз-
витие	и	т.	н.,	 тогавашните	
стопански	 ръководители	
на	всички	нива	просто	се	
грижеха	за	нас,	за	нашето	
израстване.	 Те	 бяха	 не-
вероятно	 добронамерени	
не	 само	 към	 мен,	 а	 към	
всички	 млади	 специали-
сти	 и	 с	 огромно	желание	
ни	 помагаха	 да	 станем	
част	 от	 целия	 колектив.	
Дълги	 години	 организи-
рахме	 „вечер	 на	 първа	
работна	 заплата“,	 „вечер	
на	първа	работна	книжка“	
и	 др.	 Атмосферата	 беше	
много	 топла	 и	 привлека-
телна	 за	 младите.	 Оста-
ваше	 единствено	 ние	 да	
преценим	какво	трябва	да	
направим,	 за	 да	 останем.	
През	 този	 период	 дори	
не	съм	мислил,	 че	някога	
бих	 могъл	 да	 бъда	 част	
от	висшия	мениджмънт	на	
мултинационална	 компа-
ния,	 защото	 просто	 няма-
ше	 условия	 и	 поводи	 за	
подобни	 мечти.	 Тогаваш-
ният	 завод	 „Стоян	 Бъчва-
ров“	 беше	 единственото	
предприятие	за	производ-
ство	 на	 санитарно-битова	
арматура	 у	 нас.	 Държа-
вата	се	 грижеше	да	няма	
конкуренция.	 Пазарът	 се	
регулираше	 също	 от	 нея.	
Заводът	 и	 стопанските	
обединения	се	грижеха	за	
израстването	 на	 кадрите,	
за	пренасочването	им,	за	
външните	 пазари	 и	 кон-
тактите	 –	 за	 всичко.	Ние,	
младите,	 трябваше	 да	 ра-
ботим,	 да	 показваме	 и	
развиваме	нашите	качест-
ва,	 да	 преценяваме	 дали	
сме	 попаднали	 на	 подхо-
дящото	място	и	да	мислим	
за	 развитие	 и	 участие	 в	
конкурси	 и	 т.	 н.	 Вероят-
но	 тогава	 съм	 направил	
впечатление,	 защото	 след	
третата	 година	 в	 завода	
бях	 поканен	 за	 началник	
„Конструктивно-техноло-
гичен	 отдел“	 на	 Базата	
за	 развитие.	Пак	 по	 това	
време	 получих	 предложе-
ние	да	стана	председател	
на	 Клуба	 за	 техническо	
и	 научно	 творчество	 на	
младежта	(ТНТМ),	ангажи-
мент,	 който	 ми	 допадна.	
Тогава	самият	аз	разбрах,	
че	 може	 би	 притежавам	
определени	 качества	 за	
ръководител	 и	 участник	
в	 организационната	 дей-
ност.	
 - Не сте ли се изкуша-
вал да влезете в полити-
ката?
	 -	 Никога	 не	 съм	 се	
изкушавал.	 Винаги	 за	
мен	 бизнесът	 е	 бил	 во-
дещ,	 особено	 в	 малък	
град	 като	 Севлиево.	 А	 и	
малкият	 град	 не	 може	 да	
бъде	 политически	 център.	
Да,	 има	 политически	 или	
синдикални	 борби,	 но	 те	
са	 временни.	 Докато	 ис-
тинският	 двигател	 в	 Се-
влиево	 през	 последните	
20	 години	 беше	 бизнесът.	
На	 базата	 на	 обединена-
та	компания	„Идеал	Стан-
дарт	-	Видима“	има	много	

поддоставчици	 и	 клиенти.	
През	 годините	 поканихме	
външни	доставчици,	които	
да	 инвестират	 в	 произ-
водството	 и	 в	 нашия	 ре-
гион.	Те	са	тук,	а	деветото	
е	 в	 Добрич.	 Така	 че	 ние	
развихме	 успешно	 бизнес	
център,	който	е	сред	най-
добрите	у	нас	и	в	Европа.
 - Човек има две въз-
можности пред себе си 
– или да преживява, или 
сам да проектира живота 
си, кога разбрахте, че е 
важно да изберете второ-
то?
	 -	 Може	 би	 след	 1985	
г.,	 когато	 вече	 бях	 ръко-
водител	на	Базата	–	имах	
не	 малък	 опит,	 имах	 и	
гласуваното	 доверие	 за	
по-голяма	 самостоятел-
ност.	 Спечелихме	 приза	
за	 най-добро	 изделие	 за	
петилетката	(1980-1985	г.)	с	
разработен	в	Базата	про-
дукт,	 който	 беше	 плод	 на	
нашите	усилия	с	участието	
на	 тогавашния	 Държавен	
комитет	 за	 наука	 и	 тех-
нически	 прогрес.	 Да	 спе-
челиш	 подобна	 награда	
никак	не	беше	лесно,	 тъй	
като	 продуктът	 трябваше	
не	само	да	бъде	разрабо-
тен,	но	и	внедрен	в	редов-
но	 производство,	 да	 има	
и	отзиви	от	потребителите	
и	 т.	 н.	 Добихме	 по-голя-
мо	самочувствие	и	тогава	
разбрах,	 че	 мога	 да	 про-
ектирам	следващи	стъпки,	
месеци,	години	в	областта	
на	 бизнеса.	 Започнахме	
кампания	 за	 набиране	 на	
научни	 сътрудници	 с	 ми-
сълта	 Базата	 постепенно	
да	 прерасне	 в	 Институт.	
Колегите	 бяха	 категорич-
ни	 в	 своята	 позиция,	 че	
е	 нужно	 да	 поемем	 ос-
вен	 по	 пътя	 на	 внедря-
ването	 и	 към	 изследова-
телската	 дейност.	 Тогава	
разбрах,	 че	 ежедневното,	
ежемесечното	 оперативно	
ръководство	 не	 е	 доста-
тъчно	 удовлетворяващо,	
а	 трябва	 да	 проектираме	
цялостното	бъдещо	разви-
тие	–	кадрово,	технологич-
но,	пазарно,	така	че	след	
определен	 период	 ние	 да	
бъдем	лидери.
 - Какво точно е нужно 
днес, за да бъдеш лидер?
	 -	 Мащабност	 на	 ми-
слене,	 знания	 на	 днешно	
ниво,	 лоялност	 към	 оп-
ределен	 бизнес,	 търсене	
и	 печеливши	 действия,	
нестандартни	 решения	 за	
израстване	 на	 талантите.	
Известно	 е,	 че	 лидерът	
мисли	след	две-три	години	
и	 повече	 за	 перспектива-
та,	а	мениджърът	осигуря-
ва	 днешния	 ден.	 Разбира	
се,	и	от	двамата	има	нуж-
да.	Добрият	баланс	между	
двамата	е	най-добрата	га-
ранция	 за	 развитието	 на	
определен	бизнес.
 - Случвало ли Ви се е 
да отлагате дълго нещо, 
което е трябвало да свър-
шите, и някой друг да го 
направи вместо Вас?
	 -	 За	 40	 години	 сигур-
но	 е	 имало	 и	 единия,	 и	
другия	случай	–	или	аз	да	
отложа,	или	да	прехвърля	
някой	друг	да	го	направи.	
Човешко	е.	Но	истината	е,	
че	винаги	съм	се	стремил	
бързо	 да	 вземам	 реше-
ния,	 без	 да	 отлагам.	 С	
това	съм	известен	и	сред	
колегите	 си	 –	 че	 съм	 и	
оптимист	 и	 често	 вземам	
решенията,	 а	 след	 това	
обмислям	 определената	
ситуация	и	подхода,	който	
трябва	да	използваме.	По-
някога	 съм	 оценявал,	 че	
в	 интерес	 на	 бързото,	 на	
изпреварващото	 вземане	
на	решение,	то	не	е	било	
най-точното,	 но	 въпреки	
това	 времето	 доказва,	 че	
този	 подход	 е	 бил	 най-
правилен.	 Навременното	
решение	винаги	носи	пре-
димство.
 - Страхувате ли се от 

допускане на фатални 
грешки?
	 -	Мисля,	че	до	момен-
та	 такива	 сериозни	 греш-
ки	не	съм	направил.	Счи-
там,	че	това	е	благодаре-
ние	на	екипа,	с	който	съм	
работил	 през	 годините.	 В	
него	 винаги	 са	 били	 про-
фесионално	 подготвени,	
изключително	 всеотдай-
ни	 и	 лоялни	 към	 каузата	
хора.
 - Чувствал ли сте се 
някога застанал на ко-
лене?
	 -	Не,	никога	не	съм	се	
поддавал	на	черни	мисли.	
При	 положение,	 че	 съм	
имал	постоянно	чувството,	

че	20	години	споделят	по-
литиката	на	компанията	и	
ме	подкрепят	непрекъсна-
то,	не	съм	се	чувствал,	че	
съм	на	колене.	
	 Напротив.	 Имали	 сме	
поводи	 само	 за	 радости	
от	достижения	през	нашия	
изключителен	период	1995-
2002,	 а	 по	 краткосрочен	
период	 1997-2000	 сме	 съ-
жалявали,	че	има	почивни	
дни	 и	 празници.	 Толкова	
хубави	 неща	 ставаха	 и	
сме	се	питали	защо	в	тези	
дни	 трябва	 да	 се	 почива,	
вместо	да	се	работи.	Все-
ки	 петък	 имаше	 събитие,	
свързано	 с	 откриване	 на	
нов	процес	или	нова	иде-
ология.	 Обикновено	 опе-
ративки	 се	 провеждаха	 в	
събота,	 за	 да	 не	 се	 губи	
време	 през	 седмицата.	
Дори	и	трудни,	всички	мо-
менти	бяха	хубави.	Никъде	
няма	лесно.	А	и	да	стигнеш	
до	високото	ниво,	не	може	
да	стане	с	безметежен	жи-
вот,	а	с	много	отговорност	
и	 труд.	 Затова	 считам,	 че	
голямата	 промяна	 беше	 в	
мисленето,	тъй	като	„Види-
ма“	беше	уникален	случай.	
Ние	 бяхме	 единственото	
предприятие	 с	 местен	 ръ-
ководител.	 Всички	 други	
смесени	предприятия,	съз-
дадени	 по-късно	 в	 стра-
ната,	 бяха	 ръководени	 от	
външни	 представители.	
Ние,	 целият	 екип,	 успях-
ме	да	постигнем	за	малко	
време	сериозни	резултати.	
Затова	 винаги	 изказвам	
благодарност	 на	 всички,	
тъй	 като	 вдъхновението	
беше	 обхванало	 не	 само	
мен	и	ръководния	екип,	 а	
и	целия	завод.	
 - Каква беше връзка-
та Ви с общинското ръко-
водство?
	 -	За	мен	 тези	взаимо-
действия	 бяха	 в	 основата	
на	 успеха	 на	 това	 време.	
Ние	имахме	изключително	
добра	 координация	между	
политиката	 на	 компанията	
и	Общината.	Това	ни	даде	
повод	 да	 се	 чувстваме	

съпричастни	и	да	участва-
ме	 в	 социалната	 полити-
ка	на	Общината,	което	по	
това	време	беше	сериозен	
въпрос.	Считам,	че	това	е	
бил	нашият	най-голям	при-
нос	 –	 беше	 твърде	 чувст-
вителен	 по	 отношение	 на	
образованието,	на	здраве-
опазването,	 на	 културата,	
на	спорта,	на	сигурността.	
Компанията	 беше	 в	 осно-
вата	за	развитие	на	всич-
ки	дейности	и	в	общината.	
 - Имате ли някакво 
притеснение относно раз-
витието на България през 
следващите години?
	 -	 Като	 ръководител	 и	
като	човек,	участващ	в	ръ-

ководството	 на	
определен	 биз-
нес	 и	 ръководи-
тел	 на	 едно	 от	
знаковите	 пред-
приятия,	 нами-
рам,	 че	 най-го-
лемият	 бич	 за	България	е	
изтичането	на	хора	навън.	
И	 то	 хора,	 които	 са	 в	
най-добрата	си	възраст	за	
реализация.	Освен	изтича-
нето	на	мозъци	е	налице	и	
естественото	 намаляване	
на	прираста	на	население-
то,	от	което	става	ясно,	че	
няма	да	имаме	достатъчен	
потенциал.	Затова	считам,	
че	в	продължение	на	мно-
го	години	напред	политика	
на	 държавата	 трябва	 да	
бъде	създаване	на	условия	
за	 връщането	 на	 младите	
хора	 у	 нас.	 Смятам,	 че	
една	 част	 от	 българите	 в	
чужбина	 са	 на	 много	 от-
говорни	 позиции	 в	 ръко-
водствата	 на	 европейски	
компании.	 Друга	 част	 от	
сънародниците	 ни	 са	 на	
по-ниски	 позиции,	 но	 ра-
ботят	 и	 печелят	 достатъч-
но,	за	да	харчат	парите	си	
в	България.	
	 На	 различни	 срещи	 в	
Белгия	 съм	 се	 срещал	 с	
наши	 сънародници	 –	 соб-
ственици	 на	 фирми,	 във	
висшия	 мениджмънт	 на	
други	 компании,	 музикан-
ти	 от	 Кралския	 оркестър,	
художници.	 Достатъчно	
е	 такива	 хора	 да	 бъдат	
приобщени	 да	 се	 връщат	
тук	 за	 по	 няколко	месеца	
и	 да	 инвестират	 парите	
си	 в	 България,	 за	 да	 се	
възроди	 държавата	 ни.	Те	
трябва	 да	 бъдат	 обект	 на	
такава	правителствена	по-
литика,	 която	 да	 напра-
ви	 за	 тях	 развитието	 на	
страната	и	да	инвестира	в	
него.
  - Излиза, че широко 
скроеният човек винаги 
печели?
	 -	 Човек	 не	 може	 сам	
да	се	направи	широко	или	
тясно	 скроен,	 той	 го	 има	
или	го	няма	в	себе	си.	Та-

къв	се	ражда.
 - Животът е низ от 
правилни и неправилни 
решения, кога разбирате, 
че сте избрали правилно-
то?
	 -	 Резултатите	 от	 пра-
вилните	 решения	 се	 усе-
щат	бързо.	По-важно	е	как	
ще	 се	 реагира	 при	 не-
правилните	 решения,	 тъй	
като	 те	 могат	 да	 доведат	
до	 необратими	 загуби.	 И	
тук	 отново	 достигам	 до	
подготовката	 на	 ръково-
дителите	 на	 всички	 нива,	
до	 умението	 да	 работят	 в	
екип,	 да	 делегират	 права,	
да	 търсят,	 откриват	 и	 из-
граждат	водещи	кадри	във	
всички	направления.	Точно	
това	 е	 инвестиране	 в	 хо-
рата	 и	 този	 подход	 може	
да	ни	доведе	до	минимум	
неправилни	решения.	
 - Като каране на коле-
ло ли приемате бизнеса, 
при което или продължа-
ваш да се движиш, или 
падаш?
	 -	 Не	 бих	 използвал	
това	 сравнение.	 Може	 би	
някъде	 е	 така,	 но	 считам,	
че	бизнесът	е	доста	слож-
на	 материя	 и	 философия,	
за	 да	 се	 прави	 подобно	
сравнение.	 Ненапразно	
бизнесът	се	поставя	в	ос-

новата	 на	 финансово-ико-
номическото	 развитие	 на	
отделни	 страни	 и	 пазари.	
Още	 повече,	 ако	 срав-
ним	 падането	 от	 колело	
със	 спад	 или	 фалит,	 това	
съвсем	 не	 означава	 края		
на	 определен	 бизнес	 или	
бизнесмен.	 Много	 често	
тези	 негативни	 промени	
помагат	 за	 извършването	
на	 бърз	 анализ	 и	 реше-
ния,	които	стопират	проце-
са	 спад	 или	 криза,	 дават	
идея	за	уверено	преодоля-
ване	 на	 тези	 и	 следващи	
критични	 състояния.	 Няма	
непрекъснат	 възход.	 Във	
всеки	бизнес	се	наблюда-
ва	редуването	на	възходя-
щи	и	низходящи	движения.	
И	 в	 крайна	 сметка	 фило-
софски	е	да	се	приеме,	че	
падането	 от	 колелото	 или	
спада	 и	 кризата	 спомагат	
за	появата	на	нещо	добро	
през	следващите	години.
 - Оправдавал ли сте 
се някога за нещо пред 
другиго, освен пред себе 
си?
	 -	Човешко	е	да	се	оп-
равдаеш	пред	себе	си	или	
да	 потърсиш	 оправдание	
чрез	 някого.	 Вероятно	 и	
аз	съм	изпадал	в	подобни	
ситуации,	но	съм	се	опра-
вдавал	 единствено	 пред	
себе	 си.	 В	 такива	 случаи	
съм	си	казвал,	че	сигурно	
така	е	трябвало	да	стане	и	
че	 всяко	 зло	 е	 за	 добро.	
Никога	 не	 съм	 търсил	 на-
чин	 да	 се	 оправдая	 чрез	
някого	 или	 с	 някого,	 тъй	
като	 не	 го	 намирам	 за	
нормално	 и	 за	 мен	 това	
не	 е	 начин	 за	 решаване	
на	 проблем.	 Убеден	 съм,	
че	 с	 времето,	 с	 опита,	
с	 помъдряването	 такива	
случаи	стават	все	по-мал-
ко.	 Затова	 за	 определени	
позиции,	 особено	 за	 по-

високите,	 е	 нужен	 освен	
професионализъм,	 позна-
ване	 на	 новите	 технологи	
и	 т.	 н.,	 богат	 опит	 за	 то-
чен	анализ	на	ситуацията,	
недопускане	 търсенето	 на	
оправдания	 пред	 когото	 и	
да	било	и	поемане	на	от-
говорност	 за	 всички	 свои	
действия.	 А	 за	 да	 поеме	
отговорността	 сам,	 човек	
трябва	 да	 бъде	 достатъч-
но	 добър	 анализатор,	 да	
предвиди	 всички	 негатив-
ни	 моменти,	 обстановката	
като	 цяло	 и	 възможните	
обстоятелства,	 които	 биха	
могли	 да	 повлияят	 изпъл-
нението	на	определено	ре-
шение.	Тогава	той	би	имал	
много	 по-малко	 случаи,	
при	 които	 да	 се	 оправда-
ва,	дори	пред	себе	си.	
 - Допускал ли сте не-
простима грешка?
 -	 Мисля,	 че	 сериозни	
грешки	 не	 съм	 допускал.	
Но	и	никога	не	съм	се	при-
теснявал	 от	 откровените	
разговори	с	моите	колеги,	
в	 резултат	 на	 които	 веро-
ятно	 съм	 бил	 възпрепят-
стван	 от	 грешки.	 Винаги	
съм	 се	 вслушвал	 в	 тяхно-
то	 мнение.	 Никога	 не	 съм	
вземал	 решения	 изолира-
но	от	управленския	тим,	с	
когото	работя.	Винаги	съм	

вземал	предвид	всички	до-
води	и	мнения	и	затова	не	
е	 имало	 големи	 грешки,	
което	се	вижда	и	от	разви-
тието	на	компанията.
 - Колкото по-висока 
е позицията, толкова по-
големи са изкушенията 
– трудно ли е да им се 
устои?
	 -	 Наистина	 колкото	
е	 по-висока	 позицията	 в	
служебна	 йерархия,	 тол-
кова	по-големи	са	изкуше-
нията.	Съществуват	случаи	
и	 на	 умишлено	 поставени	
капани	от	различен	харак-
тер	за	компрометиране	на	
някого	 или	 с	 други	 цели.	
Но	 обикновено	 големите	
компании	 имат	 изграден	
механизъм	 чрез	 опреде-
лени	вътрешни	правила	да	
предотвратяват	 подобни	
случаи,	 особено	 при	 вис-
шия	мениджмънт.	Провеж-
дат	 се	 разговори,	 одити,	
използват	 се	 различни	
инструменти	 за	 проверка	
и	 навреме	 се	 предотвра-
тяват	 подобни	 изкушения.	
Опитвам	 се	 да	 се	 сетя	
дали	в	нашата	компания	е	
имало	такава	ситуация,	но	
не	 мога.	 Още	 в	 зародиш	
те	 се	 пресичат.	 Затова	 и	
правилата	 в	 компанията	
се	 спазват	 много	 точно.	
А	 да	 се	 поддаде	 човек	
на	 изкушение,	 съвсем	 не	
е	 трудно,	 самият	 аз	 съм	
имал	такива	възможности,	
но	никога	дори	не	съм	си	
и	помислял	да	се	възполз-
вам	от	тях,	независимо	от	
обстоятелствата.	 За	 това	
допринасят	 семейната	
среда,	 възпитанието,	 раз-
витието,	 колективът,	 про-
фесионалното	 отношение	
към	 собствените	 задълже-
ния,	отговорността	и	лоял-
ността	към	компанията.	
 А	и	аз	съм	търсил	ви-

наги	откритост	и	прозрач-
ност	 при	 вземането	 на	
решения	 и	 във	 всичките	
си	 действия.	 Затова	 днес	
мога	 да	 бъда	 спокоен	 за	
всичко	–	при	разговори	с	
клиенти	и	доставчици,	при	
срещи	с	колеги.	
 - През миналата годи-
на от централата на „Иде-
ал Стандарт Интернешъ-
нъл“ съобщиха за пред-
стоящото Ви пенсиони-
ране. Какви чувства Ви 
обзеха в този момент?
	 -	 Във	 всяка	 голяма	
мултинационална	 компа-
ния	не	се	взема	и	обявява	
решение	без	предварител-
но	 да	 са	 водени	 разго-
вори,	 без	 да	 е	 направен	
анализ	 на	 последствията,	
без	 да	 се	 прецени	 кое	
е	 най-доброто	 решение.	
Особено	 внимателно	 се	
действа,	когато	то	е	свър-
зано	 с	 висшия	 менидж-
мънт.	 Така	 беше	 и	 в	 моя	
случай	 –	 изненади	 няма-
ше,	тъй	като	всичко	беше	
уточнено	 предварително.	
Лично	аз	останах	удовлет-
ворен	от	отношението	към	
мен	 през	 последните	 две	
години,	 тъй	 като,	 както	
вече	 казах,	 ми	 се	 даде	
възможност	да	помогна	на	
един	 много	 добър	 тим	 от	
шест-осем	 човека,	 които	
да	бъдат	приети	от	Брюк-
сел	 като	 обединяващи	
бъдещи	 ръководители.	 Те	
се	 доказваха	 стъпка	 по	
стъпка	 и	 сега	 всеки	 от	
тях	заема	своята	позиция.	
И	 съм	 убеден	 в	 техния	
успех.	Желая	 го	от	 сърце	
и	 мисля,	 че	 това	 беше	
най-доброто	 през	 послед-
ните	 години.	 Самият	 аз	
излизам	от	компанията	на	
30	юли,	когато	ще	се	про-
веде	 заседание	 на	 Борда	
на	директорите.	Тогава	си	
подавам	 оставката	 като	
председател.	 До	 края	 на	
юли	съм	на	активна	рабо-
та.	
 - Оттам насетне какво 
пред Васил Кънев?
	 -	 Винаги	 съм	 казвал,	
макар	 и	 на	 шега,	 че	 чо-
век	 на	 65	 г.	 има	две	 въз-
можности:	 или,	 ако	влачи	
крак,	 да	 стане	 приятел	
с	 двама-трима	 доктори;	
или,	 ако	 се	 чувства	 до-
бре,	 да	 продължи.	 Като	
консултант	по	проект,	като	
участник	 в	 някои	 проекти	
да	остане	в	бизнеса	и	др.	
Мисля,	че	съм	от	втората	
група.
 - Кои са любимите 
занимания на Васил Къ-
нев?
	 -	 Винаги	 съм	 обичал	
да	спортувам,	затова	тър-
ся	 подобни	 възможности,	
независимо	 от	 голямото	
натоварване	 и	 малкото	
свободно	 време.	 В	 по-
следните	 години	 спорту-
вам	 като	 се	 подготвям	 и	
участвам	 в	 различни	 кро-
сове,	 предимно	 на	 сред-
ни	разстояния.	В	Брюксел	
бягането	 е	 религия,	 която	
се	подкрепя	от	държавата,	
което	и	на	мен	ми	допада.	
Обичам	да	чета.	При	мно-
гобройните	 си	 пътувания	
си	 подбирам	 подходяща	
литература,	 която	 чета	 в	
свободното	време.
 - Считате ли, че сте 
постигнал мечтите си?
	 -	 Считам,	 че	 съм	 съу-
мял	да	управлявам	живота	
си.	 Опитвал	 съм	 да	 над-
граждам	 постигнатото,	 да	
се	 пазя	 от	 навлизането	
в	 рутинност,	 да	 търся	 ин-
тересните	 промени	 в	 жи-
вота.	Надявам	се,	 че	 съм	
го	 постигнал,	 времето	 ще	
покаже	дали	е	така.
  - Вашата форму-
ла на успеха?
	 -	 Единна	 формула	 за	
всеки	 не	 съществува,	 но	
мисля,	че	като	сборна	та-
кава	 може	 да	 се	 посочи	
много	труд,	късмет,	бизнес	
нюх,	подкрепа	и	разбира-
не	от	семейството.

 
е роден на 11 юли 1947 г. в Севлиево. Завършва висшето си 
образование в ТУ в София и от 1970 г. постъпва на работа 
в завод „Стоян Бъчваров“ в Севлиево, чийто директор е 
от 1990 г. През 1992 г. подписва договора за създаване на 
първия в страната джойнт венчър с „Американ Стандарт“. 
Васил Кънев е създател на бизнес сдружението „Севлиево 
21 век“ и носител на званието „Почетен гражданин на Се-
влиево“. През 2001 г. той е обявен от сп. „Икономика“ за 
„Мистър Икономика 2000“. От 2001 г. е вицепрезидент на 
„Американ Стандарт“ за Източна Европа, а по-късно и на 

„Идеал Стандарт Интернешънъл“. През 2002 г. е носител на златна 
значка на БФС. През 2003 г. е номиниран отново за приз „Мистър Ико-
номика”. На 11 юли 2012 г. навършва 65-годишна възраст и 40 години 
трудов стаж. На 30 юли Васил Кънев ще напусне поста си като пред-
седател на Борда на директорите и изпълнителен директор на „Идеал 
Стандарт-Видима“ в Севлиево.

На 20 декември 2022 г. почина инж. Васил Кънев 
- ръководител, общественик, преобразил с идеи-
те и делата си социално-икономическия живот в 

Севлиево, харизматична личност, успяла да вдъ-
хне доверие не само у служителите си, но и на 
всички, до които се е докоснал приживе.

В пàмет íà иíж. Вàñил Къíев
се връщаме към интервю с него, публикувано 
през 2012 г. в брой 155 на вестник „100 вести“:

Иíж. Вàñил Къíев



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 22 декември 2022 г., година XVIII, брой 50 (3414)

ХРИСТИЯНИ

 
 

22 ч Св.	вмчца	Анастасия
23 п * Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в Крит. 
Св. мчк Геласий (Утреня, Царски часове, Отпуст) 
(Тип. с. 151) 
24 с Св.	прпмчца	Евгения.	Преп.	Николай	воин,	бъл-
гарин	 (Злат.	 лит.) (Вечерта Велика вечерня) (Бъдни 
вечер)
25 н † Рождество Христово (Всичко на празника) 
(Вас. лит. ) (Тип. с. 153, 154 и 155)
26 п † Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф 
Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий 
(Тип. с. 157)
27 в † Св. първомъченик и архидякон Стефан. 
Преп. Теодор Начертаний (Тип. с. 158) (Стефанов-
ден)
28 с Св.	20	хиляди	мъченици,	изгорени	в	Никомидия	
(Блажи	се)
29 ч Св.	 14	 хиляди	 младенци-мъченици,	 избити	 от	
Ирод	във	Витлеем.	Преп.	Маркел

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
22 - 29 декември

Спасителят 
като Дете
„Истина ви казвам, ако не се 
обърнете и не станете като 
деца, няма да влезете в цар-
ството небесно” (Мат. 18:3)

 „Толкова искам да приличам 
на теб!” е най-невероятното 
детско одобрение. 
 „Без него не искам да живея!” 
е най-невероятното живо взаимоотноше-
ние.
 На Него искаме да приличаме и без Него 
не можем да живеем.
 Вечно Съществуващият…
 Той ни прави деца, оставя ни да бъдем 
деца, защото знае, че без тази детскост 
ще се самоунищожим.

 Той снизхожда до детска немощ и нами-
ра най-бедното място в света, в който за 
Него няма място.
   Детската немощ е безпомощно величие…
 „Бе времето угасваща звезда,
 Йордански бряг, кръстителна обител.
 Добре че сред всемира на скръбта,
 Тъй мъничък, се криеше спасител.”
     (Петя Цонева)

     Бог благославя све-
та и домовете, в които 
живеят мънички спаси-
тели.
 Във всемира на 
скръбта Радостта се 
ражда – Синът. Отново 
се ражда, заради нас се 
ражда. Защото с нас е 
Бог.
 Усмихва се на непо-
слушанието ни и ни из-
висява до ангелите в ра-

достта ни.
 Ражда се святото Дете.
 Нека с цялата любов на душата си до-
коснем Този, Когото полагаме в нейната 
ясла!
 В тихата и свята нощ да посрещнем с 
тишина Тишината. Да не крещим на Дете-
то. То е нашият Баща.

 Мария Димиева

	 Истински	 празник	 за	
душата	 подари	 на	 габро-
вци	 Хорът	 на	 габровските	
момчета	 при	 Ротари	 клуб	
-	Габрово	заедно	с	малчу-
гани	 от	 детските	 градини	
„Радост”	и	„Явор”.	Концер-
тът	се	случи	в	храм	„Све-
ти	 Онуфрий,	 Дамаскин	 и	
всех	 мучеников	 Габров-
ских”,	 който	 се	 изпълни	

с	 десетки	 миряни,	 дошли	
да	съпреживеят	чудото	на	
Рождество,	 пресъздадено	
от	 децата	 на	 Габрово	 и	
тяхната	 интерпретация	 на	
любими	 стихотворения	 и	
песни.	
	 Празнични	 песнопения	
изпълни	 и	 Мъжкият	 хор	
при	храм	„Успение	на	Све-
та	Богородица”.	

	 С	 подаръци	 за	 учас-
тниците,	 радостни	 емоции	
и	 обща	 снимка	 завърши	
първият	 по	 рода	 си	 Рож-
дественски	 концерт,	 който	
стана	повод	всички	да	си	
пожелаят	 той	 да	 се	 пре-
върне	 в	 хубава	 габровска	
традиция.

Община	ГАБРОВО

Неистова награда

Молитвата – неистова награда –
Разговор с Божественият Аз.
Несметни сили, знания и слава,
Към тебе идват в пламенния час.
Дарени сме от раждането с нея
И цял живот на нея се крепим.
От всички знайни думи що ми вложи
С възхвалите към Теб съм неделим.
Не ще да спра молитвата сърдечна,
Сърцето ми нашепва я безспир. 
И ако спре сред дъхавата вечност,
Душата ще начене този пир!

о. Стефан

Храм "Света Троица" - Габрово

Рождеñтвеíñки коíцерт “Святà íощ” 
ñе ñъñтоя в хрàм “Свети Оíуфрий, 
Дàмàñкиí и вñех мучеíиков Гàáровñких”
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	 Има	 едно	 хубаво	 произведение	
на	 Бердяев:	 „За	 достойнството	 на	
християнството	 и	 недостойнството	
на	 християните“.	 В	 цялото	 заглавие	
е	изказана	не	само	неговата	мисъл	
и	 позиция,	 то	 събира	 в	 няколко	
думи	 историята	 на	 християнството	
и	 обяснява	 накратко	 това,	 което	
много	 хора	 днес	 –	 вярващи	 и	 не-
вярващи	 –	 установяват:	 че	 Христос	
и	 християнството	 са	 две	 различни	
неща,	 а	 заради	недостойнството	на	
християните	 страда	 не	 само	 цялата	
Църква,	 но	 и	 спасението	 на	 много	
хора,	 които	 са	 насочили	 взора	 си	
към	Бога	и	го	търсят.
	 Предполагам,	че	такива	мисли	за	
не	 едно	 събитие	 могат	 да	 изникват	
във	всеки	християнин,	когато	набли-
жи	Рождество	Христово.	Един	месец	
преди	 празника	 започват	 пригото-
вления,	които	радват	всички	–	елхи,	
подаръци,	 коледни	 намаления	 на	
стоките,	 коледни	 надбавки,	 промо-
ции	 на	 билети	 за	 пътувания	 по	 цял	
свят	и	каквото	още	се	сетите.	Паза-
рът	до	такава	степен	е	залят	с	всич-
ко	„коледно“,	че	когато	самият	праз-
ник	наближи	и	трябва	да	посрещнем	
Богомладенеца,	вече	сме	преситени	
от	цялата	„коледна	радост“	и	шумо-
тевица.
	 Не	знам	дали	в	миналото,	дори	
преди	 времето,	 когато	 този	 съвре-
менен	„коледен	дух“	завладява	све-
та	 за	 идващия	 празник,	 христия-
ните	 са	 се	 замисляли	 за	 целта	 на	
Боговъплъщението.	 В	 съвременния	
свят	на	големи	виртуални	общности	
и	 все	 повече	 самотни	 хора	 в	 тях	
все	 по-малко	 се	 говори	 за	 целта	
и	смисъла	на	човешкия	живот.	Все	
по-малко	 се	 говори	 между	 хрис-
тияните	 и	 за	 целта	 на	 Христовото	
Рождество	 и	 защо	 Църквата	 като	
Негово	 Тяло	 го	 посреща	 с	 такава	
тиха	 и	 дълбока	 радост	 и	 благодар-
ност.	Целта	на	Христовото	Рождест-
во	не	е	просто	да	ни	зарадва,	а	да	
ни	приобщи	към	един	важен	акт	на	
Божията	воля	–	не	само	да	видим,	
да	 свидетелстваме	и	 да	 повярваме	
на	 Христос,	 а	 да	 станем	 подобни	
на	 Него.	 Христовото	 Рождество	 е	
първото	свидетелство,	че	човекът	е	
призван	 от	 самото	 си	 сътворяване	
да	 стане	 богоподобен	 и	 христопо-
добен.	Бог	става	Човек,	за	да	стане	
човекът	бог	по	благодат.
	 Събитието	 на	 Божието	 Рожде-
ние	неслучайно	е	в	пещера,	в	ясли,	
далеч	от	всякакъв	шум	и	суета.	Бог	
идва	 тихо,	 без	 външна	парадност	 и	
„реклама“,	 идва	 в	 свят,	 който	 не	 Го	
приема	 и	 Го	 разпъва.	 Същият	 свят	
обаче	 днес	 подменя	 празника	 на	
Неговото	 Рождение	 с	 нещо	 друго,	
с	 някаква	 сълзливо-сладка	 Коледа,	
която	за	едни	е	просто	пазаруване,	

за	 други	 е	 почивка	 и	 гостуване,	 за	
трети	–	трапеза,	сурвакане	и	месене	
на	 обредни	 хлябове.	 И	 колкото	 и	
да	 се	 залъгваме,	 че	 светът	 е	 хрис-
тиянски	 и	 ние	 сме	 наследници	 на	
християни,	 фактът,	 че	 едни	 празну-
ват	Христовото	Рождество,	а	други	–	
нещо	друго,	означава,	че	тези,	които	
посрещат	Въплътилия	се	Бог,	стават	
все	по-малко.
	 Рождението	 на	 Христос	 идва	 да	
ознаменува	 началото	 за	 нов	 живот	
за	човека	–	раждането	на	нова	твар	
в	 Христос.	 Христовото	 Рождение	 е	
знак	за	новото	и	предстоящо	човеш-
ко	раждане	–	не	само	по	плът,	но	и	
по	 дух.	 Обличането	 на	 Бога	 в	 плът	
благоволи	към	целия,	потънал	в	грях	
човешки	свят,	а	слизането	на	Небе-
то	 на	 земята	 дава	 нови	 живителни	
сокове	 за	 човешкия	 род,	 връща	
смисъла	 на	 земното	 съществуване.	
Бог	 обръща	 взора	 Си	 към	 Своето	
творение,	 очаквайки	 то	 да	 сподели	
радостта	си	от	общението	с	Него.
	 Има	една	икона	на	Божията	май-
ка,	 която	 изобразява	 точно	 това	
„слизане	 на	 Небето	 на	 земята“	 –	
Богородица	 е	 в	 молитвена	 поза	
(Оранта)	с	вдигнати	ръце,	а	в	нея	–	
Божият	Син,	Който	благославя	целия	
свят	 и	 цялото	 творение.	 Нарича	 се	
„Ширшая	небес“	(по-голяма	от	небе-
то),	т.	е.	събрала	цялото	небе	в	себе	
си,	тъй	като	„Небето	и	небето	на	не-
бесата	не	Те	побират“	 (3	Цар.	8:27).	
Тази	 икона	 онагледява	 тайната	 на	
Боговъплъщението	–	Роденият	преди	
всички	векове	се	ражда	от	човек,	за	
да	 стане	 Богочовек.	 И	 всичко	 това	
–	в	утробата	на	Пречистата,	която	е	
по-пространна	от	цялото	творение.
	 Христовото	 Рождество	 дава	 не	
само	 нова	 ера	 и	 ново	 летоброене.	
Това	 предзнаменувано	 в	 Св.	 Писа-
ние	 и	 в	 Преданието	 на	 Църквата	
Рождение	 е	 нещо	 повече	 от	 най-
важното	 историческо	 събитие.	Това	
Рождество	е	преобръщане	на	цялата	
вселена.	 Безгрешният	 Бог	 идва	 в	
грешния	 свят;	 Ражда	 се	Този,	 Кой-
то	 е	 предвечно	 роден;	 в	 човешка	
утроба	 се	 вмества	 Невместимият;	
Безтелесният	се	облича	в	Тяло;	Бог	
става	Богочовек,	за	да	върне	човека	
отново	при	Себе	си.
	 „Защото	 човешката	 природа	 из-
начално	 бе	 сътворена	 за	 Новия	
човек.	 Към	 Него	 бе	 пригоден	 умът	
и	желанието.	Приехме	ум,	за	да	по-
знаваме	Христос;	желание,	за	да	Го	
следваме;	 памет,	 за	 да	 Го	 помним,	
тъй	като	още	при	сътворяването	ни	
Той	бе	архетипът	(началният	образ).	
Защото	не	старият	Адам	е	първооб-
раз	 на	 Новия	Адам,	 а	 Новият	 –	 на	
стария“	–	пише	св.	Николай	Каваси-
ла	(„Да	опазим	живота	в	Христос“).
	 Затова	човешката	свобода	е	ве-
лик	 Божи	 дар.	 Тя	 може	 с	 няколко	
думи	 да	 върне	 човека	 отново	 в	
общение	 със	 своя	 Създател,	 както	
преди	това	го	е	отдалечила	от	Него.	

Божията	майка	неслучайно	бива	пи-
тана	 –	 нейната	 воля	 и	 отказът	 й	 е	
можел	да	се	окаже	решаващ	за	съд-
бата	 на	 човешкия	 род.	Цялата	 тази	
Божия	тайна	се	случва	след	нейните	
думи:	 „ето	 рабинята	 Господня;	 нека	
ми	 бъде	 по	 думата	 ти!“	 (Лука	 1:38),	
„защото	у	Бога	няма	да	остане	без-
силна	ни	една	дума“	(Лука	1:37).
	 Когато	 говорим	 за	 Христовото	
Рождество,	трябва	да	помним,	че	то	
е	 преди	 всичко	 покана	 за	 охристо-
вяване	 на	 целия	 човешки	 род.	 Бог	
не	 се	 ражда	 случайно	 в	 пещера	 –	
светът	го	приема	толкова	тихо	и	не-
забележимо,	 че	 почти	 никой,	 освен	
пастирите	и	влъхвите,	не	разбира	за	
това	събитие.	Светът	приема	Богом-
ладенеца	 по	 най-враждебния	 начин	
още	 със	 самото	 Му	 Рождение	 и	 с	
първите	 мъченици	 –	 Витлеемските	
младенци,	избити	заради	Него:	 „Ра-
хил	 плаче	 за	 децата	 си	 и	 не	 иска	
да	се	утеши	за	тях,	защото	ги	няма“	
(Иер.	32:15).	И	цялата	тази	скръб,	це-
лият	този	ужас	от	убийствата	на	Ви-
тлеемските	 младенци	 се	 смесват	 с	
радостта	на	небето	заради	родилия	
се	Богочовек.	Всъщност	Христовото	
Рождество	 е	 предобраз	 на	 Хрис-
товия	 Кръст	 –	 както	 Невместимият	
се	 вмества	 в	 човешка	 утроба,	 така	
тридесет	и	три	години	по-късно,	Без-
смъртният	ще	легне	в	каменния	гроб,	
за	да	слезе	в	ада	и	да	благовести	за	
Себе	си.
	 В	една	хубава	проповед	на	тема	
„Възкресение	 и	 кръст“	 (тук)	 митр.	
Антоний	 Сурожки	 пише:	 „Рождение-
то	на	Христос	не	се	 явява	за	Него	
начало	 на	 живота,	 а	 начало	 на	
смъртта.	 Той	 приема	 всичко,	 което	
представлява	нашето	битие,	и	първи-
ят	Негов	ден	от	живота	на	земята	е	
първият	Негов	ден	на	Кръста“.
	 Това	е	някаква	велика	и	страшна	
тайна,	 непосилна	 за	 човешкия	 ум.	
Същата	 велика	 и	 страшна	 тайна	
превръща	 човешкото	 тяло	 на	 Бого-
родица	 в	 пещера	 за	 Невместимия	
и	 целия	 Божи	 план	 за	 спасението	
на	човека	–	в	една-единствена	цел:	
човекът	да	стане	подобен	на	Богочо-
века.	А	Неговата	майка	приема	цяла-
та	 радост	 от	 Рождеството	 и	 цялата	
мъка	 от	Кръста	 с	 достойнството	 на	
човешката	свобода	и	избор,	за	да	й	
пее	 човекът:	 „Достойно	 е	 наистина	
да	 те	 облажаваме,	 Богородице,	 ви-
наги	блажена	и	пренепорочна	и	май-
ка	на	нашия	Бог“.	Човешката	свобо-
да	прави	една	жена	по-почитана	от	
херувимите	и	несравнено	по-славна	
от	серафимите.
	 Затова,	 когато	 говорим	 за	 дос-
тойнството	 на	 човека,	 то	 никога	 не	
може	 да	 бъде	 извън	 свободата	 и	
достойнството	 на	 Бога,	 защото	 ние	
носим	 Божия	 образ	 в	 себе	 си.	 Чо-
вешкото	 достойнство	 е	 винаги	 във	
връзка	 с	 Божието	 достойнство	 и	
Неговото	 име.	 Такова	 достойнство	
трябва	да	имаме	и	по	отношение	на	

целия	си	живот	–	не	защото	човекът	
е	ценен	сам	по	себе	си,	а	защото	е	
ценен	в	Божиите	очи	и	защото	е	Бо-
жие	творение.	Дори	ангелското	дос-
тойнство	 е	 различно	 от	 човешкото	
достойнство,	 което	 Отец	 е	 вложил	
в	 човека	 при	 сътворението:	 „Що	 е	
човек,	 та	 го	помниш,	или	син	чове-
чески,	та	го	спохождаш?	Понизил	си	
го	малко	нещо	спроти	Ангелите;	със	
слава	и	чест	си	го	увенчал	и	си	го	
поставил	над	делата	на	Твоите	ръце“	
(Евр.	2:6-7).
	 Човекът	 има	 такава	 ценност	 в	
Божиите	 очи,	 че	 Той	 (Богочовекът)	
избира	да	облече	Себе	си	в	плът	и	
да	 изпита	 гонение	 и	 смърт,	 защото	
човекът	 не	 може	 сам	 да	 постигне	
Неговото	 подобие.	 Всъщност	 Хрис-
товото	 Рождество	 е	 връщане	 на	
човека	в	пътя	на	богоподобието.	Бо-
говъплъщението	 отваря	 дверите	 на	
друг	 път	 след	 смъртта	 –	 на	 вечния	
охристовен	живот.
	 Далеч	от	дълбочината	на	смисъ-
ла	 и	 целта	 на	 Божието	 Рождение,	
светът	вече	не	Го	приема	така	враж-
дебно,	 както	 в	 началото	 на	 новата	
ера.	Не,	светът	дори	показва,	че	се	
радва,	 защото	 идва	 някакъв	 праз-
ник.	 Но	 лишен	 от	 целия	 смисъл	 на	
Боговъплъщението,	 на	 тази	 дълбока	
и	страшна	тайна,	която	се	изпълва	в	
тишина,	 този	празник,	 наречен	 „Ве-
села	 Коледа“,	 носи	 друга	 „радост“,	
друг	смисъл,	друга	символика	и	друг	
живот.	Той	 носи	 духа	 на	 този	 свят,	
който	 не	 позна	 Христос	 в	 яслите,	
въпреки	че	го	водеше	Витлеемската	
звезда.	 Този	 дух	 е	 същият,	 който	
преследваше	 Младенеца	 на	 път	 за	
Египет;	 същият,	 заради	 когото	 бяха	
избити	 Витлеемските	 младенци	 и	

заради	 когото	 „Рахил	 плачеше	 за	
децата	 си“.	 И	 този	 „коледен	 дух“	
осветскостява	човека	по	такъв	обез-
образен	 начин,	 че	 го	 прави	 въз-
можно	най-далечен	на	своя	Архетип	
–	Христос.
	 Събитието	 на	 Христовото	 Рож-
дество	 неслучайно	 е	 предшествано	
от	пост	за	Църквата.	В	цялата	тази	
шумотевица	 постът	 е	 много	 важен,	
защото	 дава	 на	 човека	 тишина,	 ду-
шевен	уют,	мир	и	му	помага	да	потъ-
не	в	тихото	очакване	на	Идващия	да	
се	 роди.	Постът	 винаги	 предшества	
важни	събития	от	живота	на	Църква-
та,	като	помага	на	човека	да	утихне,	
да	се	вглъби	в	себе	си,	да	се	усамо-
ти,	 опомни	 и	 да	 осмисли	 предсто-
ящото	събитие	така,	че	да	поиска	да	
се	 охристови	 със	 същия	 този	 поз-
драв	–	нека	ми	бъде	по	думата	Ти,	с	
който	е	отговорила	Мария.	
	 Постът	„опразва“	душата	и	тяло-
то	от	враждебния	на	Христа	дух,	за	
да	има	място	за	истинската	радост	
от	 Рождението	 на	 Младенеца.	 И	
за	 да	 бъде	 радостта	 тиха,	 мирна	 и	
пълна.	На	света	идва	Дете,	което	ще	
преобърне	цялата	земя	и	ще	вмести	
небето	 в	 утроба.	 Идва	 Син,	 който	
никога	 преди	 това	 не	 се	 е	 раждал	
на	 света,	 но	 винаги	 е	 бил	 роден	
преди	 всички	 векове;	 идва	 време,	
когато	 човешкият	 род	 ще	 може	 от-
ново	 да	 встъпи	 в	 общение	 с	 Бога,	
идва	среща	на	радостта	в	Неговото	
Тяло,	която	никога	не	свършва.	Идва	
нова	надежда	за	мястото	на	всекиго	
от	нас	в	Божието	царство.	Идва	най-
прекрасният	(Пс.	44:3).
	 *	За	първи	път	този	текст	е	пуб-
ликуван	 във	 „Вяра	 и	 дело“,	 6	 (20),	
2019.

Зàщо Боã 
допуñкà злото?
	 Когато	задавали	на	старе-
ца	Клеопа	въпроса:	Защо	Бог	
допуска	злото?,	той	обичал	да	
разказва	следната	история.
	 Някога,	 много	 отдавна	 в	
Египетската	 пустиня	 живял	
един	 монах	 –	 отшелник.	 По-
някога	 той	отивал	в	Алексан-
дрия,	 за	 да	 продаде	 кошни-
ците,	 които	 изработвал.	 По-
лучените	 пари	 раздавал	 на	
бедните,	като	с	останалото	си	
купувал	 само	 най-необходи-
мото.
	 Веднъж	 той	 вървял	 към	
града,	 като	 си	 мислел	 защо	
Бог	 допуска	 всичкото	 това	
зло	 в	 живота	 на	 човеците,	
при	условие,	че	е	Благ,	Спра-
ведлив	 и	 Всемогъщ.	 Умът	 му	
се	 смущавал	 от	 спомените	
за	 толкова	 много	 нещастия	
и	 скърби,	 които	 видял	 при	
последното	 си	 посещение	 в	
града.
	 Неочаквано	 срещнал	 друг	
монах,	 запътил	 се	 към	 съ-
щото	 място.	 Зарадвал	 се	 на	
срещата	 и	 от	 дума	 на	 дума	
споделил	терзанията	си.	Дру-
гият,	 виждайки	 неспокойното	
му	 състояние,	 го	 утешил,	 че	
Бог	ще	му	 яви	 истината,	 ако	
се	 моли	 непрестанно,	 мълчи	

и	не	пита	за	нищо,	което	той,	
неговият	спътник,	върши	през	
време	 на	 пътя	 им.	 Строго	 го	
предупредил,	че	ако	му	зада-
де	 макар	 и	 един	 въпрос,	 ще	
го	остави	и	ще	продължи	пътя	
си	 сам.	 Но	 след	 три	 дена,	
когато	стигнат	в	Александрия,	
може	да	пита	и	всичко	ще	му	
бъде	обяснено.
	 Отшелникът	 обещал	 и	 те	
продължили	 по	 пътя	 си.	 Ве-
черта	 спрели	 да	 пренощуват	
в	 една	 къща.	 Стопаните	 ги	
приели	 любезно	 и	 ги	 нагос-
тили.	 На	 масата	 стояла	 една	
красива	 сребърна	 кана.	 Пре-
ди	 да	 се	 оттеглят	 за	 сън,	
непознатият	 монах	 незабеля-
зано	 от	 стопаните	 мушнал	
каната	в	дисагите	си.	Отшел-
никът	понечил	да	го	упрекне,	
но	си	спомнил	за	обещанието	
и	замълчал.
	 На	 сутринта	 минали	 по-
край	 един	 вир.	 Спътникът	
му	 извадил	 каната,	 начертал	
кръст	върху	нея	с	пръста	си	и	
я	хвърлил	във	водата.
	 По	обяд	стигнали	до	едно	
село.	В	един	дом	ги	поканили	
на	трапеза.	Когато	си	тръгна-
ли,	дворното	куче	ги	залаяло.	
Непознатият	 монах	 го	 убил.	
Притичало	детето	на	стопани-
те	 и	 взело	 да	 вика.	Монахът	
му	счупил	дясната	ръка	и	спо-
койно	 си	 тръгнал.	 Възмутен,	
другарят	му	отворил	 уста,	 но	
пак	я	затворил,	щом	си	спом-

нил	за	договорката	им.
	 Замръкнали	 край	 някаква	
полусрутена	 къща,	 в	 която,	
както	 се	 оказало,	 живеели	
едни	осиротели	деца.	Родите-
лите	им	били	починали	и	сега	
нямало	 кой	 да	 се	 грижи	 за	
тях.	Прекарали	нощта	при	тях,	
а	на	заминаване	непознатият	
взел	една	главня	от	огнището	
и	 запалил	 дома.	 Отново	 от-
шелникът	 не	 бил	 на	 себе	 си	
от	 възмущение,	 но	 си	 нало-
жил	да	мълчи.
	 Влезли	 в	 поредното	 село.	
Там	 имало	 един	 позанемарен	
храм,	 но	 все	 пак	 можело	 да	
влязат	и	да	се	помолят.	Стран-
ният	 монах	 обаче	 го	 спрял,	
взел	 камък,	 хвърлил	 го	 по	
прозореца	 на	 църквата	 и	 го	
счупил.	 И	 задърпал	 изумения	
си	 събрат	 към	 кръчмата.	Там	
влязъл	и	направил	три	покло-
на	 на	 пода.	 Отшелникът	 вече	
се	бил	примирил	с	чудатости-
те	му	и	просто	само	се	молел.
	 Последната	 нощ	 били	 по-
канени	в	друга	къща.	Там	жи-
веело	 едно	 младо	 семейство	
без	 деца.	 Заранта	 те	 отишли	
на	нивата.	Непознатият	монах	
внезапно	 се	 върнал	 и	 запа-
лил	и	тази	къща.
	 Ето	 че	 най-после	 прис-
тигнали	 в	 Александрия	 и	 от-
шелникът	 нямал	 търпение	 да	
разбере	всичко,	което	се	слу-
чило.	Най-напред	запитал:
	 -	Кажи	ми,	кой	си	ти?

	 -	Аз	съм	ангел	–	отговорил	
странникът.
	 -	 Какъв	 ти	 ангел!	 –	 въз-
мутен	казал	монахът.	 –	Ти	си	
същински	 дявол!	 Само	 един	
демон	 може	 да	 върши	 та-
кива	 мерзки	 дела,	 които	 ти	
направи.	 През	 цялото	 време	
ти	 отвръщаше	 на	 гостопри-
емството	 на	 тия	 добри	 люде	
с	 черна	 неблагодарност.	 Ти	
беше	 крадец,	 подпалвач,	
убиец,	 светотатственик.	 А	 на	
всичко	отгоре	носиш	расо	на	
монах!
	 -	 Лъжеш	 се	 –	 спокойно	
му	 отговорил	 другият.	 –	 Аз	
наистина	 съм	 ангел.	 Бях	 из-
пратен	 при	 теб,	 защото	 Бог	
видя	твоите	терзания	и	поис-
ка	 да	 отговори	 на	 всичките	
ти	тревожни	мисли.	Искам	да	
разбереш,	 че	 Той	 промисля	
за	всичко	в	 тоя	свят	и	нищо	
случайно	не	се	случва.	Знам,	
че	 искаш	 да	 ме	 питаш	 защо	
направих	 тези	 неща.	 Ще	 за-
почна	от	самото	начало.
	 Защо	 откраднах	 каната	
ли?	Ще	ти	кажа.	Тя	самата	е	
открадната	от	дядото	на	сто-
панина	на	къщата	от	един	ма-
настирски	 храм.	Заради	 това	
светотатство	 три	 поколения	
от	 този	 род	 са	 наказани	 с	
болести	и	други	нещастия.	За-
това	като	награда	за	тяхното	
гостоприемство	 реших	 да	 ги	
избавя	 от	 тях.	 Сложих	 кръст	
на	 каната	 и	 я	 хвърлих	 в	 тоя	

вир,	в	който	ще	я	намерят	мо-
насите,	които	идват	да	перат	
тук.	И	така	тя	пак	ще	си	отиде	
на	мястото.
	 Знаех,	 че	 онова	 куче	 е	
болно	от	бяс.	Скоро	щеше	да	
почне	да	хапе	стопаните	си	и	
затова	 го	 убих.	А	 на	момчето	
им	счупих	ръката,	защото	пре-
дузнах,	че	след	като	порасне,	
ще	стане	разбойник.	А	така,	с	
тази	ръка,	няма	да	може…
	 Защо	 запалих	 къщата	 на	
децата	ли?	Тези	сираци	няма-
ха	 никакво	 бъдеще,	 щяха	 да	
загинат.	А	 така,	след	пожара,	
като	 разчистят,	 ще	 намерят	
скритото	 от	 родителите	 им	
сребро	 и	 с	 него	ще	 заминат	
за	 Александрия,	 където	 чичо	
им	е	епископ.	С	него	той	ще	
се	погрижи	за	тях.	Момчетата	
ще	 станат	 свещеници,	 моми-
четата	ще	се	омъжат.
	 Знам,	че	се	чудиш	и	защо	
хвърлих	камък	по	църквата,	а	
в	 кръчмата	 се	 поклоних.	 Аз,	
като	ангел,	можех	да	видя,	че	
демони	 танцуват	 около	 про-
зореца	 и	 така	 ги	 прогоних.	
А	 този	 храм	 така	 или	 иначе	
ще	се	ремонтира.	В	кръчмата	
един	 богат	 търговец	 тъкмо	
обещаваше	на	свещеника,	че	
ще	поеме	всички	разноски	за	
ремонта,	затова	и	му	се	пок-
лоних.
	 И	 накрая,	 за	 последната	
къща.	 Нея	 запалих,	 за	 да	
отърва	младото	семейство	от	

проклятието	бездетие.	Навре-
мето	мъжът	извършил	нечест-
на	 сделка	 и	 с	 придобитите	
пари	 я	 построил.	 И	 затова	
нямат	 деца.	А	 сега,	 виждам,	
че	 се	 е	 покаял	 и	 съжалява,	
но	как	да	се	отърве	от	нея?	
Сега	 ще	 си	 построи	 друга,	
по-скромна,	но	с	честно	спе-
челени	пари.	Бог	ще	ги	благо-
слови	и	с	деца.
	 Виждаш	 ли,	 във	 всичко	
личи	 Божието	 милосърдие	
към	хората,	но	те	не	го	виж-
дат	 и	 не	 го	 проумяват.	 Бог	
зло	 никога	 не	 върши.	 И	 ако	
допуска	 нещо,	 което	 хората	
смятат	за	нещастие	и	скърби,	
то	 е	 само	 за	 тяхно	 добро	 и	
изправление.	 Затова	 не	 гле-
дай	на	външното,	а	се	старай	
във	всичко	да	виждаш	Божия-
та	всесправедливост.
Източник:	Православен	свят

старецът	Клеопа	

Боãовъплъщеíието и коледíият дух
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Работа пРедлага

„еСа КонтРол” търси работ-
ник за запояване, монтаж и 
настройка на електронни изде-
лия. Умения - работа с поялник, 
мултицет, осцилоскоп. Посто-
янна, 5 работни дни, 8 часа. 
Габрово, ул. „Станционна“ 3, ет. 
1 (район Автогара), 0888/699-
430. [15, 12]
Работници за подготовка на 
пластмаса се търсят на тел. 
0887/396-371. [11, 8]
птицеКланица „гепаРд“ 
търси да назначи работници 
- мъже и жени, за производ-

ството си. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 7]
птицеКланица „гепаРд“ 
търси да назначи шофьор на 
товарен автомобил с категория 
„С“, професионална компетент-
ност, удостоверение за психо-
логическа годност. Справки на 
тел. 0885/713-813. [10, 7]
РеСтоРант „СопРано“ търси 
миячка - вечерна смяна. Справ-
ки на тел. 0885/467-197. [3, 2]
Хотел „пРима S“ - Узана 
търси камериерка с опит (може 
и пенсионери). Справки на тел. 

0888/009-001. [3, 2]
„ФиРма „СтС Принт” АД търси 
да назначи „Водач мотокар”. За 
контакти: тел.  066/817-132. 
[4, 1]

гРижа за болни
и възРаСтни
гледане на стари хора - 
справки на тел. 0878/88-15-01. 
[11, 11]
тъРСя жена за грижи за въз-
растна жена. Понеделник - пе-
тък от 8 до 11 часа. Справки на 
тел. 0896/66-97-28. [4, 3]

автомобили Купува
Коли, буСове, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

автомобили 
под наем

„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава автомобили под 
наем - тел. 0999/009-
008.

СКРап, СтаРи
автомобили
ФиРма вайКаР из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточа-
сти - справки на тел. 
0999/009-008.
изКупува  Коли 
за скрап. Високи 
цени! Справки на тел. 
0893/229-294. [3, 1]

пътна помощ
вайКаР Роуд АСИС-
ТЪНС - денонощна пътна 
помощ - 0999/009-008.

пРодава машини

телеФон-ФаКС „Сам-
Сунг“, телефони втора 
употреба, отлично състоя-
ние, цена по договаряне. 
В редакцията на „100 ве-
сти“ - 0887/611-753 [20, 
19]

пРодава Разни
плаСтмаСови циСтеР-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 8]
оРеХи С черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [9, 6]

животни пРодава

малКи пРаСенца от 30 
до 50 кг се продават на 
тел. 0897/220-386. [20, 
17]
пРъчове и шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [9, 6]

пРодава тоР
обоРСКа тоР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[11, 8]

Купува Разни
СтаРа наФта се купува 
на тел. 0895/752-838.

имоти пРодава
апаРтамент, 67 кв. 
м, на Гарата за 53 000 
лв. се продава на viber 
0034/609-917-778.
тРиСтаен обзаведен 
апартамент в кв. Трен-
дафил-2, ет. 5, се про-
дава или заменя на тел. 
0876/777-839. [12, 12]
гаРаж на ул. „Лазур-
на“ се продава на тел. 
0899/572-099. [5, 2]
апаРтамент Се прода-
ва на тел. 0876/44-66-
25. [5, 2]

имоти Купува

евтина Къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

имоти дава 
под наем
Стоматологичен Ка-
бинет се дава под наем 
на тел. 066/80-61-05. [9, 
6]
обзаведена боКСони-
еРа с ТЕЦ се дава под 
наем на тел. 0898/87-
85-48. [2, 2]

имоти тъРСи
под наем
КваРтиРа Се търси на 
тел. 0877/495-882. [19, 
16]
пенСионеР (77 г.) търси 
квартира в гр. Плачковци 
и гр. Трявна. Справки на 
тел. 0884/625-460. [3, 2]

нощувКи
нощувКи - тел . 
0 8 8 8 / 2 5 4 - 6 2 5 , 
0879/272-528.

СтРоителСтво
КъРти и пробива - 
0897/832-363
ФиРма СъбаРя, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
уСлуги С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
справки на тел. 0897/42-
93-74.
ФиРма изгРажда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-

ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
Ремонт на стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - справки на тел. 
0876/416-716. [18, 15]
СтРоителни Ремонти 
от А до Я се предлагат на 
тел. 0897/21-55-13. [21, 
18]
отСтРаняване на течове 
по покриви, капаци, ко-
мини, саниране, бетони, 
вътрешни СМР - справ-
ки на тел. 0888/020-187. 
[19, 16]
КъРтя бетон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [9, 8]

вътРешен Ремонт
безпРашно циКлене - 
справки на тел. 0887/040-
471.

вътРешни Ремонти, 
гипсокартон, бани, тапети, 
шпакловка, мазилка, из-
граждане на септични ями 
и др. - справки на тел. 
0897/390-194. [19, 16]

изолации
алпиниСти - справки на 
тел. 0899/321-190
алпиниСти, СКеле - 
справки на тел. 0898/907-
400.
вътРешни и външни из-
олации със скеле - справ-
ки на тел. 0896/655-839.

ХидРоизолации
ХидРоизолация на по-
криви, гаражи, дренаж и 
други СМР - справки на 
тел. 0882/471-678. [19, 
16]

паРКет, циКлене

паРКет, дЮшеме 
- редене, безпРа-
Хово циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - справки 
на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

щоРи

Eт „КаСтело“ - щоРи 
- външни и вътрешни, 
вРати - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, РолетКи - 
охранителни, догРа-
ма - алуминиева, 
PVC, баРиеРи - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

виК

машинно отпушване, 
ВиК ремонти; Откриване 
на течове. Справки на тел. 
0887/680-034.
отпушване на канали - 
0886/954-053

Комини
пРоФеСионално по-
чиСтване на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

К о м и н о ч и С т а ч 
С опит. чиСти от-
гоРе и отдолу. 40 
лв. гаРанция. Тел. 
0894/525-258.

Ремонт на
елеКтРоуРеди 
и елеКтРониКа
Ремонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [24, 22]

Ремонт на всички марки 
перални - справки на тел. 
0888/294-214. [23, 20]

уСлуги
Рязане, КаСтРене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.

почиСтване на 
двоР, изХвъРляне 
на боКлуК, Съба-
Ряне на поКРиви, 
пРенаСяне на ба-
гаж. изКупуване 
на желязо. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[26, 25]

Резач - справки на тел. 
0892/775-774. [22, 19]

гРадини, баСейни

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

леКаРи
пСиХиатъР и невРо-
лог д-Р тРиФонов, 
Габрово, тел. 0885/251-
655.
д-Р маРина СанКева, 

СпециалиСт Кожни 
и венеРичеСКи боле-
Сти, еСтетична деР-
матология, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140
иСКРа ХотнишКа 
- логопед/психолог - 
0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.
com.

КонСултации

КонСултации по пен-
СиониРане (изчиСля-
ване на пРогнозни 
пенСии), здРавно, пен-
Сионно оСигуРяване и 
дР. - ул. „Опълченска“ 45 
(срещу ДСК), 0899/654-
611.

отопление
„мг-леС“ пРодава дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дъРва в чували и раз-
палки. Незабавна достав-
ка. Тел. 0884/709-093.
нацепени дъРва, раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-

ка. Тел. 0895/252-686.
дъРва в чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
дъРва за печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
дъРва за огрев в чували 
и разпалки. Доставка на 
място. Справки на тел. 
0877/191-102.
дъРва в чували и раз-
палки. Безплатна достав-
ка. Тел. 0876/437-140.
наРязани и нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
наРязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 

0876/839-779.
дъРва за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
нацепени дъРва - 160 
лв. - 0886/652-152.
наРязани, нацепе-
ни дърва, чували - 
0892/329-728.
дъРва за огрев - мет-
рови, нарязани и в чува-
ли - тел. 0877/69-04-78. 
[22, 22]
чувал дъРва - 9 лв. - 
тел. 0893/511-154 [14, 
11]
Режа дъРва. Спора-
зумение само на мяс-
то! Справки на тел. 
0894/363-580. [6, 3]
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Þðè ä. ñú âåò íèê: Ев ге ни По пов - 0888/339-070
Wåb äè çàéí: Димитър Иванов Гос по ди нов. Ïå÷àò: ПК „Полипрес“ - 066/810-920

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; e-mail 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

КапитанСКи КуРСове
КуРСовете за правоспособност „Водач на кораб до 
40 БТ по море“ (капитански курсове)  под ръковод-
ството на родения в Габрово капитан Илия Дянков. 
Индивидуален график за всеки курсист. Можете да 
съчетаете учебната програма с годишната си отпуска. 
За информация и записване - тел. 0898/535-793

пРевози
тРанСпоРт С камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-

телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
пРевоз С бус до 2.5 
тона в цялата страна - 
тел. 0878/888-439. [25, 
22]
тРанСпоРт С бус - 0.80 
лв./км - 0894/004-045. 
[23, 20]

еРотиКа
еРотичен маСаж - 
0894/277-849. [5, 2]

тъРСи
РОДеНа Съм На 05.01.1992 Г. В ГаБРОВО 
И СлеД 3 меСеЦа Съм ОСИНОВеНа. ТъР-
СЯ БИОлОГИЧНИТе СИ РОДИТелИ. МОЛЯ	
ЗА	ПОМОЩ!	Адрес:	София,	ПК	1407	до	по-
искване,	Теменужка	Борисова	Георгиева.

КуРСове по ветРоХодСтво С Родения в 
габРово Капитан илия дяКов - С тРи 
пРеКоСявания на атлантичеСКия оКе-
ан. Курсовете се водят по индивидуален гра-
фик в акваторията на Несебър с 25-футова 
яхта. За допълнителна информация и запис-
ване - 0898/535-793

ветРоХодСтво

КУХНеНСКИ
шКафОВе 
ОфИС 
меБелИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОеКТ 
На КлИеНТа

МАЛКИ ОБЯВИ зА "100 ВестИ"  се ПРИеМАт от 
ПОнедеЛнИК до четВъРтъК  от 9.30 до 19:00 часа, 

в ПетъК  от 9.30 до 14 часа.

запознанСтва
вдовец, 76-годишен, търси жена като пода-
рък за новогодишните празници до старини - тел. 
0877/280-662. [3, 1]
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 трета част
	 Следващият	 мост	 е	
Pont	 au	Change,	 по	 кой-
то	 преминавам	 от	 дру-
гата	 страна	 на	Сена,	 за	
да	 отида	 до	 втората	 ми	
главна	 цел	 днес	 –	 църк-
вата	Sainte-Chapelle	(Сен	
Шапел	 или	 буквално	 –	
Светия	 Параклис),	 а	 по	
пътя	 ми	 към	 нея	 мина-
вам	 и	 край	 Консиержри	
–	любимата	ми	сграда	в	
Париж.	 Пред	 входа	 на	
църквата	 има	опашка	от	
желаещи	 да	 я	 посетят.	
Там	 разбирам,	 че	 билет	

трябва	да	се	купи	от	дру-
го	 място	 и	 то	 е	 доста	
далеч	оттук,	нещо,	което	
смятам	 за	 съвсем	 не-
логично,	 защото	 то	 е	 от	
другата	 страна	 на	 Сена,	
т.	 е.	 трябва	 да	 премина	

по	Pont	au	Change,	 този	
път	 в	 обратната	 посо-
ка.	 Недоумявам	 защо	 е	
така	–	дотам	са	поне	400	
метра,	 а	 билети	 се	 про-
дават	 в	 една	 неугледна	
барака,	 която	 на	 всичко	
отгоре	 е	 и	 затворена	 –	
ще	 отвори	 в	 15	 часа.	
Неочакван	проблем,	кой-
то	разстройва	плановете	
ми!	 Дотогава	 има	 час	 и	
половина,	 а	 не	 виждам	
какво	да	правя	наоколо.	
Тогава	 решавам	 да	 взе-
ма	метрото	до	някъде,	да	
сляза	 на	 метростанция	
близо	до	Сена	и	покрай	

нея	 да	 се	 върна	 дотук.	
Взех	метрото	до	станция	
Invalides,	т.	е.	до	Дома	на	
инвалидите,	 където	 е	 и	
величествената	 гробница	
на	Наполеон	Бонапарт.	
	 След	това	тръгнах	об-

ратно	по	десния	бряг	на	
Сена.	 Вървя	 и	 си	 при-
помням	всичко	–	кейове-
те	край	реката,	булевар-
дите,	мостовете,	един	от	
друг	 по-красиви,	 площа-
дите	 „Конкорд“	 и	 „Кару-
сел“,	Лувъра,	и	в	главата	
ми	 се	 оформя	 твърдо-
то	 убеждение,	 че	Париж	
е	 единствен,	 Париж	 е	
неподражаем	 и	 неповто-
рим,	 че	 друг	 такъв	 град	
няма	 на	 земята!	 Упрек-
вам	 се,	 че	 съм	 си	 поз-
волявал	 да	 сравнявам	
по	 някакъв	 начин	 други	
градове	 с	 него.	 А	 защо	

се	 е	 случвало?	 Защото	
явно	съм	бил	позабравил	
Париж.	 За	 последен	 път	
съм	бил	тук	точно	преди	
25	години!
	 Касата	 е	 вече	 отво-
рена	 и	 отново	 премина-
вам	 по	 Pont	 au	 Change,	
за	 да	 вляза	 в	 Сен	 Ша-
пел.	 Отвън	 църквата	 е	
великолепна	 –	 изключи-
телна	 сграда	 в	 готиче-
ски	 стил.	 Построена	 е	
на	 два	 етажа.	 Започвам	
от	 горния	и	с	влизането	
оставам	 без	 дъх.	 Сте-
ни	 почти	 няма.	 Всичко	
е	 в	 неописуемо	 красиви	
витражи	 –	 15	 прозоре-
ца	с	височина	15	метра,	
на	 които	 са	 изобразени	
над	 1100	 библейски	 сце-
ни	 от	 Стария	 и	 Новия	
завет.	А	порталът	на	този	
етаж	 е	 един	 от	 най-кра-
сивите,	които	някога	съм	
виждал!	 Когато	 слизам	
на	 долния	 етаж,	 вече	
съм	 разколебан	 кой	 от	
двата	 е	 по-красив.	 Тук	
витражите	 са	 по-мал-
ко,	 но	 пък	 има	 изящни	
сводове,	 арки	 и	 колони,	
които	 блестят	 в	 омай-
ни	 цветове.	 Изключител-
на	 красота!	 Неслучайно	
много	 от	 французите	 я	
поставят	 сред	 най-кра-
сивите	 сгради	 в	 своя-

та	 страна.	 Построена	 е	
само	 за	 седем	 години	
по	 искане	 на	 крал	 Луи	
IX	 -	 най-набожния	 френ-
ски	 крал	 (неговите	 вой-
ски	обсаждат	катарската	
крепост	 „Монсегюр“),	 за	
да	съхранява	там	Свети-
ят	 трънен	 венец,	 парче	
от	 Божия	 кръст	 и	 други	
реликви,	свързани	с	Ии-
сус,	които	кралят	е	при-
тежавал.	 Историята	 на	
параклиса	е	много	дълга	
и	противоречива.	Ще	до-
пълня	само,	че	през	1862	
г.	 е	 класифициран	 като	
исторически	паметник.
 Когато	 отново	 тръг-
нах	 покрай	 Сена,	 този	
път	 за	 да	 се	 върна	 в	
хотела	и	прибера	багажа	
си,	 точно	 под	 мен,	 на	
един	 от	 кейовете	 срещу	
Консиержри,	 видях	 ня-
каква	 изложба.	 Състое-
ше	 се	 от	 24	 постера	 на	
Кристо	 и	Жан	Клод,	 на-
правени	 по	 тройки	 като	
равностранни	 триъгълни-

ци.	 Първият	 беше	 със	
снимка	на	тях	двамата,	а	
другите	–	от	техни	опако-
вани	обекти.	Бях	изнена-
дан	 и	 по	 някакъв	 начин	
объркан.	Изглежда	имам	
някаква	 способност	 да	
налитам	 на	 изкуството	
на	 Кристо.	 Първите	 ми	
часове	 в	 Париж	 бяха	
с	 него	 (с	 опакованата	
Триумфална	 арка),	 по-
следните	 –	 също.	 Имах	
голямо	 желание	 да	 сля-
за	 и	 да	 разгледам	 екс-
позицията,	 да	 поговоря	
с	 организаторите,	 които	
се	навъртаха	там,	да	им	
кажа	 (може	 би),	 че	 съм	
сънародник	 и	 съгражда-
нин	на	Кристо.	Но	достъ-
път	към	изложбата	откъм	
най-близкия	 мост	 беше	
невъзможен	 (улицата,	
по	 която	 можеше	 да	 се	
слезе	към	нея,	беше	за-
творена	 и	 заключена	 с	
метални	 решетки).	 Най-
близкото	 място,	 за	 да	
сляза	до	нея,	би	било	до	
някой	 от	 съседните	 два	
моста,	но	нямах	никакво	
време	 да	 отида	 дотам.	
Ако	бях	го	направил,	щях	
да	 изпусна	 обратния	 си	
полет.	Аз	и	така	почти	го	
бях	изпуснал.
	 Беше	 петък	 следобед	
и	 автобусът	 до	 летището	
в	Бове	едва	креташе,	по-
падайки	 в	 постоянни	 за-
дръствания.	Boarding	time	
за	 моя	 самолет	 беше	 в	
20:00	 часа,	 а	 аз	 пристиг-
нах	на	летището	в	 20:05!	
При	 това	 не	 на	 гейта,	
нито	 дори	 на	 съответния	
терминал,	 а	 на	 спирка-
та,	 където	 пристигат	 ав-
тобусите!	Терминалите	са	
само	 два,	 но	 кой	 е	 пра-
вилният?	 И	 както	 обик-
новено	се	случва,	отивам	
в	 неправилния,	 увлечен	
може	би	от	голямата	гру-
па	 хора,	 които	 тръгнаха	
към	 него.	 Налага	 се	 да	
намеря	 другия	 терминал,	
което	 ми	 струва	 скъпо-
ценни	 минути.	 Предва-
рително	 съм	 чекиран	 по	
Интернет,	 но	 трябва	 да	
предам	 раницата	 си	 на	
багаж	 –	 още	 изгубени	
минути.	 Когато	 най-сетне	
влизам	 в	 салона	 за	 из-
веждане	 на	 пътниците	
към	самолетите,	с	облек-
чение	 виждам,	 че	 пред	
моята	 врата	 има	 много	
хора	–	тя	още	не	е	отво-
рена.	В	този	случай	щас-
тието	 бе	 на	 моя	 страна,	
защото	 полетът	 ми	 за-
късня!	Е,	 това	беше!	По-
нататък	всичко	бе	според	
очакванията	 и	 в	 София	
кацнахме	почти	навреме. 
С	това	се	разделяме!	Ве-
сели	празници	и	до	нови	
срещи	през	2023	година!

Във Фрàíция, по-мàлко позíàтàтà

Отíово в Пàриж

Долният етаж в параклиса

Постерната изложба на Кристо и Жан Клод, 
а на другия бряг е Консиержри, любимата ми сграда в Париж

Такива сгради ме карат да се възхищавам на 
Париж, а зад арките на тази е площад „Карусел“ 
(Place du Carrousel)

Две емблематични сгради в 
Париж: Параклисът Sainte-

Chapelle (вляво) 
и Съдебната палата 

(Palais de Justice de Paris) – зад 
красивата метална ограда

Порталът на горния етаж на Параклиса Sainte-Chapelle

Горният етаж в параклиса – витражите


