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Аíкетà С кàкво ще зàпомíите отивàщàтà ñи 
ãодиíà, кàкво очàквàте от íовàтà 2023-тà? 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

РАДОСЛАВ 
ПЪРВАНОВ, 
КОРЕСПОНДЕНТ НА 
БТА, ФОТОГРАФ: 

	 "За	 мен	 годината	
творчески	беше	доста	ус-
пешна,	а	също	така	нямах	
срещи	 със	 системата	 на	
здравеопазването.	Изпъл-

нил	съм	плановете,	които	
си	 бях	 набелязал,	 като	
цяло	 годината	 бе	 доста	
успешна	 и	 силна,	 реа-
лизирах	 проекти,	 които	
ми	носеха	творческо	удо-
влетворение.	Успях	да	за-
върша	 проекта	 "Аз	 съм	
българка	 -	 пазителка	 на	
дома",	заснет	е	в	 "Етъра"	
с	 11	 момичета,	 заснехме	
23	 битови	 занимания	 на	

българката.	 Нещо,	 което	
не	си	представях,	че	мога	
да	 направя,	 но	 успях	 от	

пролетта	 до	 есента	 да	
осъществя.	 Направих	 ня-
колко	 успешни	 изложби,	
гостувах	 с	 изложба	 за	
втори	 път	 в	 Народното	
събрание	 с	 "Аз	 съм	 бъл-
гарка"	-	трета	част.	Успях	
да	издам	авторски	кален-
дар	за	2023	година.	
	 	 	 	 През	 тази	 година	
след	 почти	 цяла	 година	
изпитателен	 срок	 вече	
съм	 назначен	 в	 Българ-
ската	телеграфна	агенция	
да	 ръководя	 пресклуба	 в	
Габрово	 и	 да	 съм	 корес-
пондент	за	цялата	област.	
Това	 е	 предизвикател-

ство,	 към	 което	 подхож-
дам	достатъчно	сериозно,	
за	да	покажа,	че	в	Габро-
во	се	случват	стойностни	
неща,	 че	 информацион-
ните	 поводи	 са	 добри,	
разбира	 се	 няма	 да	 из-
бягвам	 проблемите,	 да	
търся	 отговор	 на	 въпро-
сите,	 ще	 работя	 за	 това	
националният	клуб	на	БТА	
да	стане	средище	на	кул-
турни	събития,	 за	 срещи,	
отворено	 за	 всички,	 за	
да	се	вършат	полезни	за	
обществото	и	за	града	ни	
дела.

продължава на стр. 3   

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
	 Близки	и	приятели,	ко-
леги	 и	 познати	 изпрати-
ха	 ден	 преди	 Бъди	 вечер	
Васил	 Кънев	 и	 си	 взеха	
последно	сбогом	с	него.
	 “Винаги	 е	 тежко,	 кога-
то	 си	 отиват	 добри	 хора,	
защото	 живите	 осиротя-
ваме.	 Така	 се	 чувстваме	
днес.	Васил	Кънев	беше	от	
онези	 големи	 сърца	 и	 го-
леми	 умове,	 които	 трудно	
се	 побират	 в	 представата	
на	съвременниците	им,	но	
той	 успяваше	 да	 проглед-
не	в	бъдещето	и	в	същото	

време	 да	 бъде	 и	 един	 от	
нас	 -	 важен	 по	 различен	
начин	за	всеки	един	човек	
в	 този	 град”,	 каза	 кметът	
на	 Община	 Севлиево	 в	
словото	си	и	още:	“Той	ус-
пяваше	 да	 намери	 време	
за	всеки.	Умееше	да	види	
най-доброто	 у	 всеки	 и	 да	
го	извади	на	преден	план,	
за	 да	 даде	 на	 човека	 от-
среща	нова,	вярна	посока	
и	сили	да	сбъдне	мечтата	
си.	 Затова	 каквото	 и	 да	
кажем	за	него	-	ще	е	мал-
ко…,	защото	той	помагаше	
много.	 Помогнал	 е	 на	 хи-

ляди”.
	 Кметът	 припомни,	 че	
няма	обществена	сфера	в	
общината,	 в	 която	 Васил	
Кънев	 да	 не	 е	 помогнал.	
“Помогна	 за	 здравеопаз-
ването,	 за	 образование-
то…	 Много	 милееше	 за	
младите	 хора	 и	 държеше	
да	 се	 образоват,	 но	 и	 да	
имат	условия	да	се	върнат	
след	 това	 в	 Севлиево,	 за	
да	развиват	родния	град”.
В	 края	 на	 словото	 си	 д-р	
Иванов	 се	 обърна	 към	
близките	 и	 приятелите	 на	
Кънев:	 “Скръбта	 е	 огро-

мна,	но	и	отговорността	е	
огромна	 -	 да	 продължим	
заветите	 му,	 да	 помага-
ме	на	другите,	да	продъл-
жим	 да	 правим	 за	 града	
всичко,	 което	ни	е	по	си-
лите,	 защото	 (както	 той	
казваше)	 “дребнавости-
те	 на	 ежедневието	 нямат	
особено	 значение,	 ако	 си	
направил	това,	което	тряб-
ва”.
	 Д-р	Иванов	изказа	съ-
болезнования	 на	 близки-
те	 на	 Васил	 Кънев	 и	 на	
всички,	 които	 споделиха	
достойния	му	земен	път.

Севлиево ñе ñáоãувà ñ Вàñил Къíев

МИГЛЕНА ВЪГЛЕНОВА

	 Габровските	 фотогра-
фи	 Калин	 Митев	 и	 Яро-
слав	 Чепурной	 спечелиха	
второ	 място	 в	 кампания-
та	 на	 Министерството	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 (МРРБ)	
на	 тема	 „ОПРР	 обновя-
ва	и	вдъхновява	 -	покажи	
ни	 най-добрите	 обекти	 от	
твоя	град“.
	 Калин	Митев	 е	 заснел	
с	 дрон	 кръстовището	 и	
предгаровото	 простран-
ство	 на	 площад	 „Марсел	
де	 Бископ“,	 които	 бяха	
реконструирани	 по	 про-
екта	 „Развитие	 на	 устой-
чив	 градски	 транспорт	 на	
Габрово“.	 Авторът	 мотиви-
ра	 кандидатурата	 си	 със	
значимостта	 на	 обекта,	
като	 подчертава,	 че	 реа-
лизацията	 му	 допринася	

за	 развитието	 на	 транс-
портната	 инфраструктура,	
облекчаването	на	трафика	
и	 по-красивия	 облик	 на	
града.
	 Фотосът	 на	 Ярослав	
Чепурной	 показва	 впечат-
ляваща	 гледка	 от	 птичи	
поглед	на	кръговото	кръс-
товище	при	Шиваров	мост,	
изпълнено	 по	 проекта	
„Габрово	 -	 инвестиции	 за	
изграждане	 на	 съвремен-
на	 градска	 среда“.	 Фото-
графът	 е	 озаглавил	 твор-
бата	 си	 „Градските	 жили“,	
препращайки	 към	 ефек-
та,	 който	 създава	 новото	
улично	 осветление.	 През	
2019	г.	Ярослав	беше	голе-
мият	победител	в	първото	
издание	 на	 фотоконкурса	
на	 МРРБ	 със	 снимка	 на	
кръговото	 кръстовище	 на	
пл.	„Белорусия“.
	 Фотографите	 получиха	

своите	 отличия	 от	 зам.-
министър	Десислава	Геор-
гиева	 и	 Ангелина	 Бонева	
-	зам.	 главен	директор	на	
ГД	 „Стратегическо	 плани-
ране	 и	 програми	 за	 реги-
онално	развитие“.	Награж-
даването	 се	 състоя	 на	 22	
декември	 в	 НХА	 -	 София	
по	време	на	годишното	ин-
формационно	 събитие	 на	
Оперативна	програма	„Ре-
гиони	 в	 растеж“	 2014-2020	
г.	(ОПРР).
	 Първа	награда	спечели	
Красимир	 Коев	 за	 пред-
ставяне	 на	 обновения	 по	
ОПРР	 парк	 в	 Морската	
градина	 на	 Варна.	 Трето	
място	зае	Ивет	Бабулкова	
от	Горна	Оряховица,	която			
е	 показала	 обновените	
паркове	в	града.	
 В	състезанието	се	над-
преварваха	 над	 130	 сним-
ки.

Двàмà фотоãрàфи от Гàáрово – фиíàлиñти 

	 “Дан	 Колов	 -	 балканският	 лъв“	
-	 така	 се	 нарича	 изложбата,	 пред-
ставена	 от	 Историческия	 музей	 в	
Севлиево	по	повод	130-годишнината	
от	 рождението	 на	 легендарния	 бо-
рец.	 	 Експозицията	 във	 фойаето	 в	
сградата	 на	 Община	 Севлиево	 бе	
открита	на	23	декември	и	ще	е	на	
разположение	 до	 края	 на	 януари	

2023	година.	Тя	е	част	от	събитията,	
организирани	 от	 местната	 управа	
и	 Народно	 читалище	 „Св.	 Климент	
Охридски-1899“	 в	Сенник	 -	 родното	
село	на	Дан	Колов.	Върху	20	табла	
е	представен	пътят	към	световната	
слава	 на	 великия	 българин.	 Дан	
Колов	е	роден	на	26	декември	1982	
година,	умира	на	26	март	1940	г.

"Дàí Колов - Бàлкàíñкият Лъв"

От дясно наляво: Ярослав Чепурной и Калин Митев - момент от награждаването © МРРБ

Фотоконкурс на тема “ОПРР обновява и вдъхновява - покажи ни най-добрите обекти от твоя град
“

По традиция в края на годината „100 вести“ се обръща 
към представители на институции, ръководители, творци, 
граждани с два въпроса – за равносметката и за надеждата: 
С какво ще запомните отиващата си 2022 година, каква 
беше тя за Вас, за мястото, където работите, за държава-
та? Какво очаквате от новата 2023 година?

 По	искане	на	Окръжна	
прокуратура	 –	 Габрово	 е	
задържан	под	 стража	об-
виняем	за	държане	на	два	
вида	наркотични	вещества	
с	 цел	 разпространение,	
както	 и	 за	 разпростране-
ние	 на	 наркотични	 веще-
ства.	 Състав	 на	 Окръжен	
съд	–	Габрово	уважи	иска-
нето	на	Окръжна	прокура-
тура	–	Габрово	за	вземане	
на	 най-тежката	 мярка	 за	
неотклонение	 	 „Задържа-
не	 под	 стража“	 спрямо	
И.Х.
	 33-годишният	 мъж	 от	
Севлиево	 е	 привлечен	 в	
качеството	на	обвиняем	за	

това,	 че	 на	 13.12.2022	 г.,	
в	 Севлиево,	 без	 надлеж-
но	 разрешително,	 държал	
високорискови	 наркотични	
вещества	 с	 цел	 разпрос-
транение	 (метамфетамин	и	
марихуана)	с	цел	разпрос-
транение	и	за	 това,	 че	на	
същата	 дата	 в	 Севлиево	
разпространил	коноп	и	ме-
тамфетамин	на	две	лица.
	 За	 престъплението	 по	
чл.	354а		ал.	1		от	НК,	за	
което	 И.Х.	 е	 привлечен	 в	
качеството	 на	 обвиняем	
се	 предвижда	 наказание	
лишаване	 от	 свобода	 от	
2	 до	 8	 години	 и	 глоба	 от	
5000	до	20	000	лева.	

Оáвиíяем зà държàíе íà двà 
видà íàркотичíи вещеñтвà е 
зàдържàí под ñтрàжà

Шест занаята, овладени до съвършенство, 
разкрива фотографският дневник "Ръчно сътворено"

Роñиíà Пеíчевà: Идеятà е дà преоñмиñлим рàáотàтà íà 
мàйñторите, дà я àдàптирàме към дíешíия деí и дà я 
превърíем в чàñт от ñъвремеííия културеí оáлик  8

	 С	 допълнително	 спо-
разумение	 между	 Община	
Габрово	 и	 Управляващия	
орган	на	ОП	„Развитие	на	
човешките	ресурси“	са	до-
говорени	 още	 90	 381	 лв.	
за	 подкрепа	 на	 деца	 в	
ранна	 възраст	 и	 техните	
семейства.	 Така	 общи-
ят	 размер	 на	 отпуснатата	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 до	 момента	 става	
1	057	763	лв.							на стр. 2

Още 90 хил. левà зà 
децà в рàííà възрàñт 
и ñемейñтвàтà им
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ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
 
	 От	 1971	 г.	 датира	 тра-
дицията	 в	 Дряново	 да	 бъ-
дат	 отличавани	най-добри-
те	 спортисти	 в	 общината.	
След	 две	 издания	 в	 по-
особен	 формат,	 свързан	
с	 ограниченията	 заради	
пандемията,	през	този	път	
церемонията	 „Спортист	 на	
годината“	 се	 проведе	 в	
пълна	зала	и	с	цялата	по-
добаваща	тържественост.
	 Спортните	 клубове	 от	
Дряново	 направиха	 15	 но-
минации	 на	 състезатели,	
от	 които	 беше	 подредена	
почетна	десетка.	За	поред-
на	година	начело	е	лекоа-
тлетката	 Маринела	 Нине-
ва.	Малка	част	от	нейните	
успехи	са:
	 • Балкански	 шампио-
нат	 на	 маратон	 -	 Кюстен-
дил,	 България	 -	 1	 място,	
отборно	-	1	място
	 • Балкански	 шампио-
нат	по	полумаратон	-	Тира-
на,	Албания	-	4	място
	 • Балкански	 шампио-
нат	за	мъже	и	жени	-	зала	
-	Истанбул,	Турция	-	6	мяс-
то
	 • Национална	 шампи-
онка	на	маратон	-	Кюстен-
дил	-	1	място
	 • Национална	 шампи-
онка	 на	 оф-роуд	 бягане	 -	
Бистрица	--	1	място
	 • Национален	шампио-
нат	за	мъже	и	жени	-	зала	
-	София-	2	място
	 • 40-ти	 юбилеен	 меж-
дународен	 крос	 „Ивайло“	
-	 гр.	 Велико	 Търново	 -	 1	
място
	 • Международен	 Ма-
ратон	 София	 -	 полумара-
тон	-	1	място
	 • Международен	 Ма-
ратон	Варна	-	1	място
	 • „Пробег	 на	 свобод-
ния	дух“	-	Гюргево-Русе	-	1	
място
	 • Международен	мемо-
риален	маратон	-	Съедине-
ние	-	Пловдив	-	2	място
	 На	втората	позиция	се	
класира	друг	представител	
на	 клуба	 по	 лека	 атлети-
ка	 -	 Стоян	 Владков.	 През	
изминалите	 12	месеца	 той	
има	 спечелени	 6	 златни	
и	 1	 сребърен	 медал	 от	
кросове	 и	 шосейни	 бяга-
ния	 в	 страната,	 както	 и	
успехи	 от	 международни	
и	 национални	 състезания,	
сред	които:
	 • Национален	 шампи-

он	на	полумаратон	-	Стара	
Загора	-	1	място
	 • Национален	 шампи-
он	 по	 оф-роуд	 бягане	 -	
Бистрица	-	1	място
	 • Национален	шампио-
нат	за	мъже	и	жени	-	зала	
-	София	-	2	място
	 • Национален	 шампи-
онат	 за	 мъже	 и	 жени	 -	
писта	-	Велико	Търново	-	2	
място
	 • 40-ти	 юбилеен	 меж-
дународен	 крос	 „Ивайло“	
-	 гр.	 Велико	 Търново	 -	 1	
място
	 • Международен	 Ма-
ратон	Стара	Загора	-	полу-
маратон	-	21	097м	-	2	място
	 • Международен	 Ма-
ратон	Варна	-	къса	дистан-
ция	-	10.5	км	-	2	място
	 Трети	 в	 подреждане-
то	е	тенисистът	Станислав	
Косев.	 Талантът	 на	 ТК	
„Кристи“	 изпраща	 изклю-
чително	 успешна	 година,	
през	 която	 записа	 7-мо	
място	 на	 Световното	 от-
борно	 първенство	 до	 14	 г.	
в	 Чехия,	 а	 от	 държавни	 и	
международни	 турнири	 до	
14	и	до	16	години	има	спе-
челени	3	златни,	4	сребър-
ни	и	5	бронзови	отличия.
	 Силни	 резултати	 има	
и	Вяра	Илиева	от	Спортен	
клуб	по	ориентиране	„Бачо	
Киро“,	която	заема	четвър-
то	 място	 в	 класирането.	

Тя	 записа	 2-ро	 място	 в	
щафети	и	4-то	място	дълга	
дистанция	 при	 жените	 в	
Шампионата	по	ориентира-
не	за	Югоизточна	Европа,	
две	4-ти	позиции	на	спринт	
от	 Държавно	 първенство	
по	ориентиране,	сребро	от	
състезанията	Купа	Иванов-
ден,	 Купа	 Габрово	 и	 Купа	
Трите	 хълма	 и	 се	 окичи	
със	златото	от	Купа	Велик-
ден.
	 Петата	 позиция	 беше	
отредена	 за	 таланта	 на	
ФК	 „Локомотив-1927“	
Джеймс	Райков.	Той	е	ос-
новен	 реализатор	 на	 Зо-
нално	 първенство	 Футбол	
5,	 Група	А,	 където	 участие	
вземат	 12	 отбора.	 В	 изи-
граните	 22	 срещи	 от	 про-
летния	 и	 есенния	 сезон	
на	първенството	през	2022	
г.,	 той	е	отбелязал	над	70	
гола.	 Представя	 се	 отлич-
но	и	на	турнири	на	местно	
и	регионално	ниво,	на	кои-
то	получава	и	персонални	
награди	 за	 голмайстор	 и	
най-полезен	състезател.
	 На	 шестото	 място	 е	
още	 една	 представител-
ка	 на	 леката	 атлетика	 и	
възпитаничка	 на	 треньора	
Иван	 Михайлов	 -	 Елена	
Димитрова.	 Сред	 нейните	
успехи	тази	година	са:
	 • Европейско	 първен-
ство	 по	 оф-роуд	 бягане	

-	 Ел	 Пасо,	 Испания	 -	 39	
място	и	7	място	в	отборно	
изкачване.
	 • Балканско	 първен-
ство	 по	 оф-роуд	 бягане	
-	 Камполунг	Молдовенеск,	
Румъния	 -	 10	 място	 при	
жени	 и	 3-то	 място	 отбор-
но.
	 • Национален	 шампи-
онат	 по	 оф-роуд	 бягане	 -	
Бистрица	--	3	място
	 • Национален	 шампи-
онат	по	маратон	-	Кюстен-
дил	-	3	място	
	 • Национален	 шампи-
онат	по	крос-кънтри	-	Сун-
гурларе	--	6	място
	 • Национален	шампио-
нат	по	полумаратон	-	Ста-
ра	Загора	-	7	място
	 • Международен	мара-
тон	 Кюстендил	 -	 маратон	
-	3	място
	 • Международен	 ме-
мориален	 маратон	 -	 Съ-
единение	 -	 Пловдив	 -	 5	
място
	 За	 поредна	 година	 в	
десетката	е	Ивайло	Симе-
онов	от	Тенис	клуб	„Крис-
ти“,	 който	 този	 път	 е	 на	
седмата	 позиция.	Той	 има	
1-во	 място	 на	 Държавно	
лично	 първенство	 до	 16	
години,	 2-ро	 място	 син-
гъл	и	двойки	на	Държавно	
лично	 първенство	 до	 16	
години,	 както	 и	 1-во	 мяс-
то	 двойки	 и	 четвъртфинал	

сингъл	 на	Тенис	Европа	 в	
Пловдив.
	 На	 осмо	 място	 в	 под-
реждането	 е	 талантът	 на	
клуба	 по	 лека	 атлетика	
Георгий	Можейко.	 Във	 ви-
зитката	 ми	 личат	 успехи	
като:
	 • Национален	 шампи-
он	 за	 юноши	 под	 18г.	 -	
писта	 -	София	 -	 800	м	 -	 1	
място
	 • Национален	 шам-
пион	 по	 оф-роуд	 бягане	
-	Бистрица	 -	 вариант	оби-
колка	-	юноши	под	18г.	-	4	
км	-	1	място
	 • Национален	 шампи-
онат	 за	юноши	и	 девойки	
под	 18г.	 -	 зала	 -	 София	 -	
800	м	-	2	място
	 • Национален	 шампи-
онат	 за	юноши	и	 девойки	
под	 18г.	 -	 зала	 -	 София	 -	
1500	м	-	3	място
	 • 40-ти	 юбилеен	 меж-
дународен	 крос	 „Ивайло“	
-	гр.	Велико	Търново	-	юно-
ши	под	18г.	-	3	км	-	1	място
	 • XX	 Международен	
мемориал	„Веселин	Даска-
лов“	 -	 Луковит	 -	 писта	 -	
юноши	под	18г.	-	1500м	-	1	
място
	 • XXXII	 Mеждународен	
крос	 -	кънтри	“Луковитски	
моми	-	2022”	-	3км	-	2	мяс-
то
	 Девети	 е	 още	 един	
обещаващ	млад	футболист	

-	 Мирослав	 Иванов.	 Той	
е	 състезател	 в	 подготви-
телна	 възрастова	 група	
Футбол	 7,	 а	 от	 есенния	
полусезон	играе	и	към	гру-
па	Футбол	 9,	 участващи	в	
Зонално	първенство	Вели-
ко	 Търново.	 Мирослав	 се	
представи	 достойно	 със	
своите	 участия	 в	 Tryavna	
Championship	 2022,	 в	 Дет-
ски	 футболен	 турнир	 за	
Купата	на	Община	Дряно-
во,	 турнир	 за	 Купата	 на	
Община	 Бяла,	 в	 между-
народен	 детски	 футболен	
турнир	 в	 община	 Сероцк,	
Република	Полша.	 Голмай-
стор	е	на	турнира	в	памет	
на	Димитър	Кушев.
	 Поради	 равенство	 в	
точките,	 десетата	 позиция	
се	дели	от	двама	състеза-
тели	 -	 Десислава	 Хаджи-
тодорова	 от	 ФК	 „Боруна“	
(Царева	 ливада)	 и	 Мар-
тин	Косев	от	ТК	 „Кристи“.	
През	 2022	 г.	 Десислава	
участва	 в	 4	 турнира	 за	
девойки	 до	 15	 години,	 с	
общо	 20	 изиграни	 срещи,	
както	 и	 в	 3	 турнира	 за	
девойки	 до	 17	 години,	 с	
16	 изиграни	 срещи.	 Мар-
тин	 изпраща	 годината	 с	
3-то	 място	 на	 Държавно	
лично	 първенство	 в	 Русе,	
3-то	 място	 в	 Регионален	
турнир	до	12	 г.	в	Орешак,	
2-ро	 място	 в	 Регионално	
първенство	до	12	г.	в	Русе	
и	1-во	място	в	Регионален	
турнир	в	Дряново.
	 Отличието	 за	 Треньор	
на	годината	бе	връчено	от	
кмета	 Трифон	 Панчев	 на	
треньора	по	лека	атлетика	
Иван	Михайлов.
	 Наградени	 бяха	 и	 три-
мата	 най-добри	 в	 катего-
рия	„Спортисти	с	уврежда-
ния“.	Първенец	в	класаци-
ята	е	Банко	Костов	Томов	
състезател	 към	 СКХУ	 Ус-
пех.	Той	извоюва	12	място	
на	 Държавно	 първенство	
по	 шоудаун	 в	 гр.	 Сили-
стра,	 както	 и	 едно	 2-ро,	
две	 3-ти	 и	 две	 4-ти	 места	
от	регионални	и	държавни	
първенства	по	шахмат.
	 На	2-ро	място	застава	
Пенчо	Тодоров	 Обрешков,	
състезател	 към	 СКХУ	 Ус-
пех.	 Той	 участва	 активно	
в	 държавни,	 национални	
и	 регионални	 турнири	 по	
шахмат,	като	през	 година-
та	 се	 класира	 достойно	 в	
редица	състезания.
	 3-та	 позиция	 е	 за	Ма-

рин	 Минчев	 Денев	 със-
тезател	 към	 СКХУ	 Успех.	
Един	заслужил	шахматист,	
който	 спортната	 слава	 на	
Дряново	 помни	 като	 дъл-
гогодишен	треньор	по	шах-
мат	 на	 талантливите	 дря-
новски	 шахматисти,	 които	
се	 подреждаха	 сред	 най-
добрите	 в	 България.	 Той	
продължава	 с	 шахмата	 и	
през	 2022	 г.	 спечели	 две	
1-ви	 места	 в	 регионални	
турнири.
	 Специална	 награда	 за	
цялостен	 принос	 бе	 връ-
чена	 на	 председателя	 на	
клуб	 за	 състезатели	 с	 ув-
реждания	 Йордан	 Йорда-
нов,	 който	 в	 годините	 не	
само	поддържа	и	развива	
дейността	 на	 клуба,	 но	 и	
достойно	представя	родно	
Дряново	в	национални,	ев-
ропейски	и	световни	фор-
мати	по	канадска	борба.	В	
израз	 на	 благодарност	 за	
многократната	 подкрепа	
през	 годините,	 г-н	 Йорда-
нов	подари	своя	медал	от	
Европейско	първенство	на	
кмета	Трифон	Панчев.
	 Специална	 награда	
получи	 и	 дългогодишни-
ят	 дряновски	 футболист,	
треньор	 и	 спортен	 деятел	
Димитър	 Методиев	 Гавра-
илов.
	 Отличени	 бяха	 и	 Клуб	
по	 бокс	 „Локомотив“,	 чий-
то	 състезатели	 записаха	
сериозни	 успехи	 през	 из-
миналата	 година,	 но	 като	
представляващи	 еднои-
менния	клуб	от	Горна	Оря-
ховица,	 както	 и	 Баскетбо-
лен	клуб	„Чардафон“,	който	
работи	 с	 91	 деца	 от	 Дря-
ново	на	възраст	от	4	до	12	
години.	Добрата	новина	е,	
че	 боксовият	 клуб	 вече	 е	
официално	 регистриран	 и	
ще	 представлява	 Дряново	
във	всички	състезания,	съ-
ответно	ще	номинира	със-
тезатели	 за	 следващата	
церемония	 „Спортист	 на	
годината“.
	 Поздрав	 към	 всички	
спортисти	 и	 гости	 в	 Риту-
алната	 зала	 на	 Община	
Дряново	направиха	децата	
от	танцови	състави	„Дете-
линки“	и	„Пендари“	към	НЧ	
„Дряновска	 пробуда-2008“	
с	 ръководител	 Петя	 Тодо-
рова.	 Поздрав	 имаше	 и	
от	 страна	 на	 СУ	 „Максим	
Райкович“	-	изпълнение	на	
песента	„Приятели“	от	Ели-
савета	Димитрова.	

 Уважаеми читатели,
    През 2022 г. многократно бе увеличавана це-
ната на хартията, електроенергията и други 
материали и консумативи, свързани с полигра-
фическата промишленост, което наложи зна-
чителни корекции в цената за печат. Повече-
то от изданията реагираха пропорционално, 
увеличавайки цените си с 25 – 40% от 1 август 
2022 г. За съжаление, усилията на редакцията 
на "100 вести" да запази коричната цена на 
вестника не могат да надхвърлят текущата 
година. Целта е тя да е такава, че да покрива 
разходите за печат и разпространение. От 1 
януари 2023 г. брой на "100 вести" ще струва 
70 ст. 
 Цените за обяви и реклами, ако няма нови 
драстични макроикономически промени, няма 
да се променят. Те ще останат на фиксирано-
то на 1 ноември 2021 година ниво. Най-търсе-
ният рекламен формат - малките обяви, ще 
са 20 ст./дума, както досега. Напомняме, че 
всички заявени малки обяви се публикуват без-
платно и в сайта на вестника.
 Редакцията се надява на разбиране 

от страна на читателите!

Иван Господинов, 
управител и главен редактор 

Мàриíелà Ниíевà зà поредеí път e ñпортиñт íà 
ãодиíàтà в Дряíово, треíьор № 1 е Ивàí Михàйлов

	 С п е ц и а л и з и р а н и -
те	 грижи	 се	 предоставят	
почасово	 и	 безплатно	 в	
Комплекса	 за	 социално-
здравни	 услуги	 за	 деца	 и	
семейства	на	ул.	„Ивайло“	
№	13.	Вниманието	е	насо-
чено	 към	 педагогическата	
подкрепа	и	ранната	интер-
венция	 на	 деца	 с	 увреж-
дания,	 здравната	 консул-
тация	 и	 превенцията	 на	
заболяванията.	Малчугани-
те	 до	 7	 години	 и	 техните	
родители	 ползват	 съвети	
за	 постъпване	 в	 учили-
ще,	за	семейно	планиране	
и	 родителски	 умения.	 От	
стартирането	 на	 проекта	
през	 2016	 г.	 са	 обхванати	
над	 510	 деца	 и	 родители.	
През	тази	година	са	склю-
чени	 60	 нови	 договора	 за	

индивидуална	 или	 групо-
ва	работа	със	специалист.	
Запазва	се	големият	брой	
случаи	 на	 деца,	 които	 се	
нуждаят	 от	 логопед	 и	 от	
специален	 педагог.	 Тради-
ционното	 лятно	 училище	
през	юли	отново	е	подпо-
могнало	 бъдещи	 първок-
ласници.	 С	 подписаното	
споразумение	 срокът	 на	
проекта	 се	 удължава	 с	 6	
месеца	 и	 дейностите	 ще	
продължат	 да	 се	изпълня-
ват	до	края	на	юни	2023	г.	
Междувременно	по	новата	
процедура	„Бъдеще	за	де-
цата“	 ще	 бъде	 подготвен	
друг	проект,	с	който	се	оч-
аква	 работата	 на	 центъра	
да	продължи.	
	 Информация	 –	 на	 066	
985	353	и	моб.	0884	191	516

Още 90 хил. лв. зà децà в рàííà 
възрàñт и ñемейñтвàтà им

	 Община	 Габрово	 ще	
получи	 31	 680	 лв.	 за	 за-
купуване	на	нов	лекотова-
рен	 автомобил	 за	 домаш-
ния	 социален	 патронаж.	
Финансирането	 е	 по	 про-
грамата	 „Патронажна	 мо-
билност	 за	 предоставяне	
на	 топъл	 обяд“	 към	 Фонд	
„Социална	 закрила“.	 До-
пълнително	от	местния	бю-
джет	 ще	 бъдат	 осигурени	
още	3	520	лв.
	 С	 транспортното	сред-
ство	 ще	 се	 доставя	 до	
адресите	на	потребителите	
храната,	приготвена	в	кух-
нята	 на	 патронажа.	 През	
последната	 година	 соци-
алната	 услуга	 са	 ползва-
ли	 над	 450	 възрастни,	 са-
мотно	 живеещи	 и	 лица	 с	
увреждания	 от	 общината.
Автомобилът	ще	се	ползва	
и	по	проекта	„Топъл	обяд“	
за	 хора,	 които	 са	 труд-
ноподвижни,	лежащоболни	
или	 живеят	 в	 отдалечени	
квартали	 и	 не	 могат	 лич-
но	 или	 с	 чужда	 помощ	
да	получават	храната.	Тази	
услуга	е	с	капацитет	от	230	
души	е	ще	продължи	да	се	
предоставя	по	новата	Про-
грама	за	храни	и	основно	
материално	 подпомагане	

2021-2027	 г.	 Управителният	
съвет	 на	Фонд	 „Социална	
закрила“	 към	 Министер-
ството	на	труда	и	социал-
ната	 политика	 одобри	 88	
проекта	 на	 общини,	 които	
осигуряват	 домашен	 со-
циален	 патронаж.	 Стой-

ността	 на	 финансовата	
помощ	е	близо	3	млн.	лв.,	
като	те	се	отпускат	за	за-
купуването	на	лекотоварни	
автомобили	 за	 доставка	
на	топъл	обяд	по	домовете	
на	 хора	 в	 неравностойно	
положение.

Оáщиíà Гàáрово ще купи íов 
àвтомоáил зà ñоциàлíия пàтроíàж



29 декември 2022 г. 3

РУМЯНА СТАНЧЕВА

	 -	Г-н	Ангелов,	как	виж-
дате	 община	 Дряново	 на	
третата	година	от	мандата	
си?
	 -	 В	 края	 на	 третата	
годината	 съм	 доволен	 от	
постигнатите	резултати,	но	
много	 по-важна	 е	 оценка-
та	 на	 жителите	 и	 гостите	
на	общината.	Важно	беше	
да	 се	 погрижим	 за	 чис-
тотата	 на	 града	 и	 селата	
и	 смело	 мога	 да	 заявя,	
че	Общинско	 предприятие	
„Чисто	Дряново“	се	справя	
отлично	с	поставената	за-
дача.
	 Въведохме	нова	услуга	
за	извозване	на	строител-
ни	отпадъци,	която	улесня-
ва	много	жителите	 на	 об-
щината	и	през	последната	
година	 са	 изпълнени	 над	
200	заявки.	
	 Изпълнихме	 си	 обеща-
нието	 и	 към	 най-малките	
като	 изградихме	 най-мо-
дерната	 писта	 за	 пъмп-
трак	 в	 областта	 за	 ве-
лосипеди	 и	 тротинетки.	

Същевременно	 до	 края	
на	 годината	 ще	 бъдат	 об-
новени	4	детски	площадки,	
които	ще	отговарят	на	съ-
временните	изисквания	за	
безопасност.	
	 До	 края	 на	 годината	
ще	 приключи	 и	 основният	
ремонт	 на	Културния	 дом,	
където	се	въвеждат	мерки	
за	 енергийна	 ефективност	
чрез	подмяна	на	покривно	
покритие	 и	 монтиране	 на	
топлоизолация	по	стените.	
	 Основно	 бяха	 ремон-
тирани	 улици	 и„Васил	
Левски“,	 „Стефан	 Лафчи-
ев“,	 „арх.	 Пенчо	 Койчев“,	
ул.	 „Железничарска“,	 ул.	
„Ангел	 Кънчев“	 в	 	 Дряно-
во.	 	 Пак	 през	 тази	 годи-
на	 ремонтирахме	 улици	 и	
в	 селата	 Царева	 ливада,	
Ганчовец,		Керека	и	др.	
	 -	За	какво	ще	работи-
те	през	Новата	2023	годи-
на?	
	 -	 Предвид	 обстоятел-
ството,	 че	 не	 се	 очаква	
да	 има	 приет	 държавен	
бюджет	 до	 края	 на	 годи-
ната,	 през	 2023	 година	 за	

общините	ще	бъде	предиз-
викателство	да	изпълняват	
възложените	 от	 държава-
та	 дейности.	 В	 началото	
на	 годината	 няма	 да	 има	
заложени	 средства	 за	 ка-
питалови	 разходи,	 което	
ще	 доведе	 до	 изпълнение	
на	 проекти,	 за	 които	 има	
осигурено	финансиране.	
	 Важно	е	да	се	отбеле-
жи,	 че	 през	 2023	 г.	 няма	
да	 променяме	 данъците	 и	
такса	битови	отпадъци.		
	 Важен	 проект	 е	 из-
граждане	на	подпорна	сте-
на	 на	 река	 Дряновска	 от	
моста	 за	 жп	 прелеза	 до	
съществуващата	 подпорна	
стена,	за	която	има	осигу-
рено	финансиране.		
	 Предстои	 подписване	
на	договор	за	основен	ре-
монт	 на	 3	 улици	 в	 града,	
като	 финансирането	 е	 по	
МИГ	 „Дряново	 –	Трявна	 в	
сърцето	на	Балкана“.	
	 Друга	 важна	 задача	
ще	 бъде	 да	 се	 подпомог-
нат	 всички	 собственици	
на	 многофамилни	 жилища	
да	 участват	 в	 програмата	

за	Енергийна	 ефективност	
по	 Националния	 план	 за	
възстановяване	и	устойчи-
вост.	
	 Преди	2	дни	бяха	пуб-
ликавани	 насоките	 и	 сро-
кът	 за	 кандидатстване	 за	
100	 процевна	 финансира-
не	 е	 31	 май	 2023	 г.	 След	
тази	 дата	 до	 31.12.2023	 г.	
Сдруженията	ще	 могат	 да	
получат	 80	 процента	 фи-
насиране.	 Като	 председа-
тел	на	Сдружение	на	соб-
ствениците	 на	 6	 жилищни	
блока	 в	 жк	 „Априлци“	 ми	
предстои	 усилена	 подго-
товка	 на	 изискуемата	 до-
кументация,	 за	 да	 може	
входът	на	Дряново	да	при-
добие	 съвременен	 облик	
и	 живущите	 да	 живеят	 в	
енергоефективни	домове.
	 -	Кои	са	онези	важни	
неща,	 които	 се	 случиха	в	
живота	 Ви	 през	 2022	 го-
дина?
	 -	 Важно	 събитие	 беше	
подписването	 на	 договор	
за	 сътрудничество	 между	
община	 Дряново	 община	
Сероцк,	 Полша.	 В	 резул-

тат	 на	 сътрудничеството	
Детският	 футболен	 отбор	
посети	Полша	и	участва	в	
международен	 турнир,	 къ-
дето	завоюва	престижното	
3	-то	място	от	12	участва-
щи	отбора.	
	 Предизвикателство	
беше	 да	 организираме	
традиционния	 есенен	 па-
наир	на	нова	 локация,	 но	
мисля,	че	се	справихме	и	
получихме	одобрението	на	
търговците	и	посетителите.
В	 личен	 план	 продължих	
образованието	си	и	завър-
ших	 семестриално	 специ-
алност	 „Публична	 админи-
страция“	в	ТУ	Габрово	и	в	
момента	 се	 подготвям	 за	
държавен	изпит.
	 -	 Какво	 е	 Вашето	 ко-
ледно	послание	към	дря-
новци?
	 -	Пожелавам	на	всички	
дряновци	 да	 бъдат	 живи	
и	 здрави,	 да	 посрещнат	
новата	 година	 с	 нови	 по-
високи	 цели	 и	 в	 края	 на	
годината	да	бъдат	щастли-
ви	от	успехите	и	постиже-
нията.

РУМЯНА СТАНЧЕВА

 -	Кои	са	онези	важни	
неща,	 които	 се	 случиха	
в	 живота	 Ви	 през	 2022	
година?	С	какво	настро-
ение	 изпращате	 отива-
щата	си	година?
	 -	 Сигурно	ще	 се	 пов-
торя	с	предишни	свои	от-
говори,	 но	 за	 мен	 всяка	
година,	 която	 изпращаме	
с	 хората,	 които	обичаме,	
е	 добра	 година.	Аз	 няма	
от	 какво	да	се	оплаквам	
и	съм	благодарна,	че	жи-
вотът	 ми	 е	 такъв,	 какъв-
то	 е.	 Разбира	 се,	 имаше	
добри	 и	 лоши	 моменти,	
мигове	 на	 възходи	 и	 па-
дения,	 но	 въпреки	 това	
съм	доволна	от	това,	кое-
то	ми	предложи	вече	оти-
ващата	си	година.	Гледам	
с	 голямо	нетърпение	към	
следващата,	 защото	 и	 в	
личен,	 и	 в	 професиона-
лен	план	съм	си	постави-
ла	 големи	 цели,	 а	 всяко	
ново	 начало,	 каквото	ще	
празнуваме	в	новогодиш-
ната	нощ,	носи	много	на-
дежда.	
	 -	 Каква	 летва	 си	 по-
ставихте	 като	 председа-

тел	 на	 една	 от	 най-ва-
жните	 постоянни	 коми-
сии	в	Общинския	съвет	в	
началото	на	2022	година	
и	достигнахте	ли	я?
	 -	 Беше	 ми	 много	 ва-
жно	 да	 изградя	 добра	
комуникация	с	всички	ин-
ституции,	 които	 са	 пряко	
свързани	 с	 образование-
то,	 културната	 дейност,	
спорта.	Смятам,	че	успях.	
Няма	 да	 крия,	 че	 моите	
цели	 са	 доста	 по-големи	
–	по-голям	диалог	с	мла-
дежката	 общност	 в	 об-
щината	 ни,	 подпомагане	
на	образованието,	спорта	
и	 туризма.	 Не	 мога	 да	
кажа,	 че	 съм	 изпълнила	
всичко,	което	съм	си	по-
ставила	 за	 цел,	 но	 смя-
там,	 че	 е	 добро	 стъпало	
за	следващата	година.	
	 -	 Как	 работихте	 през	
третата	 мандатна	 годи-
ната	 с	 Общинска	 адми-
нистрация	и	конкретно	с	
кмета	Трифон	Панчев?	
	 -	 Нашите	 отношения	
с	 кмета	 са	 прекрасни,	
а	 и	 няма	 как	 да	 е	 ина-
че,	 при	 положение	 че	
всичко,	 което	 се	 прави,	
е	 градивно	и	в	полза	на	

общината	 ни.	 Мисля,	 че	
обликът,	 който	 придоби	
градът	 ни,	 както	 и	 онези	
проекти,	които	се	случват	
в	 другите	 населени	 мес-
та,	 говорят	сами	за	себе	
си,	 че	 работата,	 която	
е	 свършена	 от	 кмета	 и	
екипа	му,	 е	много.	 Вина-
ги,	 когато	 имам	 нужда,	
получавам	 съдействие	 и	
професионализъм.	
	 -	 Предстои	 Ви	 по-
следната	 година	от	ман-
дата	 -	 каква	 искате	 да	
бъде	тя?	Питам	Ви	и	като	
общински	 съветник,	 и	
като	дряновка.	
	 -	 Бих	 искала	 да	 бъде	
спокойна.	 В	 момента	 в	
Общинския	 съвет	 рабо-
тим	 в	 разбирателство	 и	
се	 надявам	 да	 продъл-
жим	така	до	самия	край.	
Единомислието,	което	по-
стигнахме,	 е	 в	 полза	 на	
Дряново.	Надявам	се,	 че	
през	 идната	 година	 ще	
спомогна	 за	 реализира-
нето	на	няколко	събития,	
за	 които	 се	 мисли	 от-
давна	 –	 кръглата	 маса	
на	 тема	 „образование“,	
която	касае	пряко	нашите	
училища,	 спортни	 прояви	

и	 такива,	 свързани	 с	 ту-
ризма.	
	 -	 Как	 Ви	 изглежда	
Дряново	в	края	на	трета-
та	година	от	мандата?
	 -	 За	 мен	 Дряново	 е	
синоним	 на	 „дом“	 и	 все	
повече,	 когато	 се	 приби-
рам,	 усещам	 уют	 и	 под-
реденост.	 Мисля	 си,	 че	
никой	 не	 би	 отрекъл,	 че	
през	 последните	 години	
нашият	град	е	много	чист,	
работи	се	по	инфраструк-
турни	 обекти,	 набляга	 се	
на	 културата	 и	 спорта.	
Смятам,	че	това	се	вижда	
не	само	от	нас,	дряновци,	
но	и	от	хората,	които	ни	
посещават.	
	 -	Какво	е	Вашето	ко-
ледно	 послание	 към	 чи-
тателите	на	вестник	„100	
вести"	и	към	дряновци?
	 -	 Желая	 на	 Вашите	
читатели	 и	 на	 моите	 съ-
граждани	да	бъдат	преди	
всичко	 здрави	 и	 много	
щастливи.	 Нека	 новата	
година	им	донесе	всичко	
онова,	 за	 което	 най-съ-
кровено	са	мечтали,	мно-
го	 топплина	 в	 домовете	
им	и	радост.

"Предизвкàтелñтво áеше дà орãàíизирàме трàдициоííия еñеíеí пàíàир íà íовà локàция"

"Едиíомиñлието, което поñтиãíàхме в Оáщиíñкия ñъвет, е в ползà íà Дряíово"
Десислава  Симеонова , педседател на Комисията по образование, култура, спорт и младежки дейности в ОбС Дряново: 

Ангел Ангелов, заместник-кмет на Община Дряново: 

Като	 млад	 човек	 не	 съм	
с	приятни	чувства	към	го-
дината	на	толкова	голяма	
несигурност,	 толкова	 го-
лям	 раздор	 и	 неразбира-
телство	 в	 политическите	
сили.	Държавата	функцио-
нира,	макар	и	 трудно,	 по	
инерция,	но	да	съжаление	
не	може	да	се	върши	дъл-
госрочна	работа,	не	може	
да	се	заложат	дългосроч-
ни	приоритети	и	да	запо-
чне	 тяхното	 изпълняване.	
Цари	инфлация,	разходите	
растат,	 ниските	 доходи,	
това	са	проблемите,	които	
тревожат	 хората.	В	 такъв	
момент	 те	 трудно	 мислят	
за	изкуство,	за	култура,	а	
мислят	за	собственото	си	
оцеляване,	 което	не	бива	
да	 бъде	 нашия	 дневен	
ред.	 Трябва	 да	 живеем	
нормално,	 нещо	 за	 което	
държавата	 и	 тази	 година	
не	 успя	 да	 се	 погрижи.	
Надявам	се	да	се	намери	
решение	 на	 политическа-
та	криза	в	страната	и	не-
щата	ще	влязат	в	релси.
	 От	 новата	 година	 оч-
аквам	 нови	 предизвика-
телства,	 решение	 на	 ня-

кои	 проблеми,	 очаквам	
да	 се	 сблъскам	 с	 неща,	
които	досега	не	са	ми	се	
случвали.	 Аз	 съм	 човек	
на	 предизвикателствата,	
духът	 ми	 е	 авантюристи-
чен,	 харесвам	 интересни-
те	задачи.	Надявам	се	да	
ми	се	случи	всичко	 това,	
семейството	 ми,	 всички	
съграждани	 да	 сме	 здра-
ви,	да	вървим	напред,	за	
се	 отърсим	 напълно	 от	
Ковида,	 нещата	 да	 ни	 се	
подредят.	 Надявам	 се	 да	
имам	възможност	да	тво-
ря	 спокойно,	 свободно,	
така	както	съм	го	правил	
досега.	 Имам	 много	 пла-
нове,	искам	да	се	разви-
вам.	Надявам	се	да	имам	
време	и	да	уча	още	мал-
ко.	Искам	да	си	пожелая	
да	 изпълня	 набелязаното	
и	 да	 срещна	 много	 нови	
предизвикателства.
	 	 	 	 През	 2023	 година	 се	
надявам	да	помислим	до-
бре	 за	 нашето	 бъдеще,	
да	анализираме	достатъч-
но	 добре,	 това	 което	 ни	
предстои	 -	 Шенген	 и	 ев-
рото.	 Като	 общество	 да	
сме	 сигурни	 в	 тези	 стъп-
ки,	 защото	 те	 са	 много	

важни.	Да	направим	така,	
че	в	края	на	2023	 година	
да	 кажем,	 че	 сме	 извър-
вели	 някакъв	 път	 напред,	
а	не	сме	тъпкали	на	едно	
място."
	 Светослав	 Славчев,	
актьор	в		Драматичен	те-
атър	"Рачо	Стоянов": 

	 "2022	 година	 бе	 мал-
ко	 объркана.	Тя	 тръгва	 в	
пандемична	 обстановка,	
засега	 нещата	 малко	 по-
малко	 се	 оправят,	 успях-
ме	 да	 си	 поемем	 глътка	
въздух,	 да	 се	 завърнем	
към	 нормалния	 начин	 на	
живот	 -	 хората	 да	 вли-
зат	 спокойни	 в	 театъра,	
да	имаме	нови	премиери,	

карнавалът	 да	 се	 прове-
де,	 читалищата	 да	 могат	
да	 събират	 съставите	 си	
и	 самодейци.	 Малко	 по-
малко	 се	 върнахме	 към	
обичайния	 си	 ритъм	 на	
живот.	
	 	 	 Ще	 запомня	 годината	
с	 премиерата	 на	 спекта-
къла	 "Моби	 Дик",	 с	 въз-
становяването	 на	 Жана	
Дарк,	 за	 гостуванията	 ни	
в	Народния	 театър.	 Беше	
една	 динамична	 година,	
изпълнена	 с	 много	 тур-
нета,	 много	 гостувания	 в	
други	градове.	Случиха	се	
няколко	 важни	 театрални	
събития.	Едно	от	тях	беше	
летният	 театрален	 форум,	
един	 проект,	 финансиран	
от	 Националния	 фонд	
"Култура".В	 Габрово	 прис-
тигнаха	 30	 млади	 хора,	
които	 тепърва	 прохождат	
в	 актьорската	 професия	
и	 имаха	 възможност	 да	
общуват	 с	 професионали-
сти,	едни	от	най-големите	
имена	 в	 момента	 в	 бъл-
гарския	театър.
			В	читалището	"Будители-
те"	успяхме	да	реализира-
ме	 проекта	 "Фестивал	 на	
огъна	 и	 светлината".	Това	

беше	един	младежки	фес-
тивал,	който	огласи	целия	
Шести	 участък.	 Бившето	
помощно	училище	се	пре-
върна	в	един	съвременен	
културен	център.
				За	съжаление	държа-
вата	не	мога	да	я	запомня	
с	 нищо	 хубаво.	 Помня	 я	
с	 хаоса,	 които	 политиче-
ските	 партии	 успяха	 да	
сътворят,	с	липсата	на	ре-
довно	 правителство	 през	
част	 от	 годината,	 нераз-
бории,	 груб	 политически	
език,	 липса	 на	 диалогич-
ност.
			От	Новата	година	очак-
вам	 най-вече	 Ковид	 пан-
демията	и	войната	да	при-
ключат.	Всичко	това	да	е	
само	 минало,	 само	 един	
лош	спомен.	Светът	да	се	
върне	към	усмивката,	към	
хубавото,	 добро	 настрое-
ние,	 отново	 да	 общуваме	
помежду	си.	Да	живеем	с	
усмивка	в	един	по-хубав	и	
по-добър	свят."
	 Цветомир	 Цанков,	
джаз	 певец,	 общин-
ски	 съветник	 от	 "Будно	
Габрово":
	 "Ще	 запомня	 2022	 го-
дина	 лично	 с	 факта,	 че	

продължавам	 да	 водя	
предаването	 "Вечерен	
джаз"	 по	 радио	 Стара	
Загора.	 Емисията	 вече	
се	 качва	 в	 онлайн	 плат-
формата	 на	 Българското	
национално	 радио.	 През	
годината	 имах	 два	 кон-
церта	с	Михаела	Филева,	
ще	 запомня	 и	 участието	
ми	в	Десетото	юбилейно	
издание	 на	 Старозагор-
ския	джаз	фестивал,	 бях	
зрител	 на	Пловдив	 джаз	
фест,	един	от	най-големи-
те	 фестивали	 за	 джаз	 в	
страната.
	 	 	 	 Освен	 това	 в	 личен	
план	съм	доволен,	че	хо-
рата	 с	 които	 общувам	

са	 интелигентни	 и	 кре-
ативни.	 Като	 общински	
съветник	съм	доволен	от	
работата	си,	искам	граж-
даните	да	имат	по-голяма	
чуваемост	на	проблемите	
си.	
	 Правя	 каквото	 мога	
в	това	отношение,	давам	
глас	за	актуални	пробле-
ми	 на	 хората,	 които	 са	
неглижирани	 във	 вре-
мето	 от	 местната	 власт.	
Надявам	се	догодина	по-
рано	да	приемем	бюдже-
та,	но	това	първо	трябва	
да	се	реши	на	държавно	
ниво.	Тази	година	го	при-
ехме	чак	април	месец.
	 	 	 	 За	 държавата	 какво	
да	кажа?	Тази	година	два	
пъти	 ходихме	 на	 парла-
ментарни	 избори.	 Лично	
аз	 смятам,	 че	 пак	 ще	
ходим	 през	 март	 2023	
година	на	парламентарни	
избори.	Отделно	са	мест-
ните	избори	догодина.
	 През	 Новата	 година	
очаквам	 не	 само	 надеж-
да,	но	и	реалност	по	от-
ношение	 финансовата,	
икономическата	 и	 пси-
хическата	 стабилност	 на	
хората	в	България."

С кàкво ще зàпомíите отивàщàтà ñи ãодиíà, кàкво очàквàте от íовàтà 2023 ãодиíà? 
Продължава	от	стр.	1
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Детñки ñпомеí зà Коледà в цàрñкия дворец 
и подàръците от кíяãиíя Клемеíтиíà  

Художникът Александър Божинов – една от колоритните личности от миналото

Александър Божинов е роден 
на 24 февруари 1878 г. в Свищов. 
Завършва живопис в София, а след 
това учи в Мюнхен, Германия. Из-
вестно време редактира хумористич-
ния български вестник „Българан“. 
Публикува карикатури във „Вечерна 
поща“ и в „Камбана“.[1] След 1929 
г. е избран за дописен член на 
БАН, а след 1939 г. и за редовен 
член. Член е на Македонския научен 
институт.
 А. Божинов е смятан за осно-
вател на карикатурата като изкуство 
в България. Неговите карикатури се 
отличават с разнообразните си теми 
и остроумния текст. Едни от най-
популярните му произведения в ка-
рикатурата са срещу личния режим 
на Фердинанд. Редовни герои в кари-
катурите на Александър Божинов са 
Пижо и Пендо, които по това време 
са се превърнали в постоянни герои 
на народното творчество. След 1944 
г. в темата на неговите произведения 
настъпва съществена промяна. Ос-
новна тема за Александър Божинов 
става защитата на мира. Пресъздава 
и типични трудови герои. През своя-
та кариера той рисува и множество 
живописни картини.
 Александър Божинов пише сти-
хове и фейлетони, а в края на ка-
риерата си и художествена критика.  
Умира на 30 септември 1968 г.

продължава от бр. 250
Според	Балабанов	художникът	
притежава	две	качества	–	въ-
ображение	 и	 темперамент.	Те	
са	 неговата	 енергия,	 неговия	
талант.	 Точно	 въображението	
и	 таланта	 му	 помагат,	 за	 да	
стане	 голям	 карикатурист	 и	
художник.
	 През	 1902	 г.	 Александър	
Божинов	 е	 изпратен	 на	 спе-
циализация	 в	Мюнхен,	 Герма-
ния,	 където	изучава	 тънкости-
те	 на	 рисуването	 повече	 от	
година.	 След	 завръщането	 си	
у	 нас,	 заедно	 с	 Александър	
Кипров	и	Христо	Силянов	ос-
новава	 знаменития	 вестник	
за	хумор	и	сатира	„Българан“.	
Божинов	 е	 негов	 главен	 ре-
дактор.	Публикува	също	кари-
катури	 във	 „Вечерна	 поща“	 и	
в	 „Камбана“.	Негови	известни	
герои	са	Пижо	и	Пендо,	които	
по	онова	време	са	част	от	на-
родното	творчество.
	 Той	 е	 един	 от	 незабрави-
мите	 образи	 на	 софийската	
бохема,	чест	посетител	на	из-
вестните	 сладкарници,	 кафе-
нета,	 бирарии	 и	 ресторанти,	
места	 за	 срещи	 и	 разговори	
на	 известните	 ни	 писатели,	
артисти,	 художници,	 музикан-
ти	 и	 политици.	 Там	 набитото	
му	 око	 е	 улавяло	 детайли	 от	
поведението	 на	 присъстващи-
те,	 които	 изобразява	 върху	
листовете	 си.	Така	 се	 раждат	
стотици	скици,	шаржове	и	ка-
рикатури.	
	 Константин	 Константинов	
разказва	 за	 изложбата	 му	
в	 „Постоянната	 художестве-
на	 галерия“	 на	 Тръпков	 през	
1910	 г.	 „Можеха	 да	 се	 видят	
повечето	 характерни	 фигури	
на	 престолния	 град:	 начал-
никът	 на	 тайния	 дворцов	 ка-
бинет	 Добрович,	 който	 уреж-
даше	 срещите	 на	 Фердинанд	
с	 българските	 държавници,	
известният	старозагорски	мит-
рополит	Методий	Кусевич,	на-
родният	поет	с	 гарсонета	и	с	
кученцето	си,	Лора	Каравело-
ва,	 премирана	 наскоро	 кра-
савица,	 тънкият	 като	 бастун,	
с	широка	капела	и	папийонче	
Андрей	Протич,	Пенчо	Славей-
ков	и	Мара	Белчева,	частният	
секретар	на	царя	Чапрашиков	
и…	барон	Георги	Кракра	Пер-
нишки,	с	неизменния	редингот	
и	 цилиндър…	На	 карнавалния	
бал	 в	 градското	 казино,	 Во-
енния	 клуб	 или	 в	 хотел	 „Бъл-
гария“	 свиреше	 знаменитият	
оркестър	на	Бръмбазъците.	За	
тоя	оркестър,	който	беше	едно	
щастливо	 колективно	 хрумва-
не,	 струва	 да	 се	 кажат	 две	
думи.	В	него	участваха	Борис	

Денев	 с	 кавал	 или	 тамбура,	
Александър	Божинов	с	дайре,	
Сирак	 Скитник	 с	 тарамбука,	
Никола	 Танев	 с	 особен	 ин-
струмент	от	две	лъжици,	които	
тракат,	 Константин	 Щъркелов	
с	 тъпан…	 Тоя	 оркестър	 беше	
сензацията	 и	 гордостта	 на	
дома	 поради	 личния	 си	 със-
тав.“	В	тази	весела	атмосфера	
живее	и	твори	Александър	Бо-
жинов.
	 Освен	 автор	 на	 шаржове	
и	 карикатури,	 той	 е	 създа-
тел	на	хумористичния	сборник	
„Злободневки“	и	„Златна	книга	
за	 нашите	 деца“,	 двете	 отпе-
чатани	 през	 1921	 г.	 Пет	 годи-
ни	 по-късно	 излиза	 от	 печат	
и	 „Азбука	 за	 малките“.	 Пише	
стихове	и	фейлетони,	а	в	къс-
на	 възраст	 -	 и	 художествена	
критика.	
	 След	 идването	 на	 „народ-
ната	 власт“	 е	 съден	 от	 На-
родния	 съд	 и	 е	 в	 немилост.	
Живее	до	преклонна	възраст,	
но	 в	 последните	 години	 от	
живота	 му	 се	 случват	 тъжни	
и	съкрушаващи	душата	му	съ-
бития.	Починали	са	вече	всич-
ките	 му	 приятели.	 Внезапно	
умира	 синът	 му.	 Божинов	 за-
гърбва	 рисуването.	 Само	 по-
някога	нахвърля	мисли	в	стар	
скицник.	 Няколко	 дни	 преди	
смъртта	 си,	 на	 30	 септември	
1968	 г.,	 чувства	 болки	 в	 ко-
рема.	 Приемат	 го	 в	 болница,	
където	си	отива.	
	 За	 житейската	 си	 фило-
софия	 казва:	 „По	 същия	 ред,	

както	 всички	 хора,	 съм	 из-
лязъл	 на	 бял	 свят.	 Оттогава	
до	 днес	 съм	 живял	 в	 едно	
голямо	безредие.	Обичам	как-
вото	мисля,	 да	 го	 нарисувам,	
или	 да	 го	 наредя	 в	 стихове.	

Затова	 минавам	 за	 художник	
и	 сегиз-тогиз	 за	 поет.	 Прави	
ми	 удоволствие	 да	 се	 зака-
чам,	затуй	и	мене	ме	закачат:	
тъй	 разбирам	 аз	 смисъла	 на	
живота	 и	 се	 считам	 за	 най-

щастливия	 човек	 на	 земното	
кълбо.	 Обичам	 хубавия	 смях,	
хубавата	бира,	хубавите	хора“.	
	 В	 крайна	 сметка	 успява	
да	 преживее	 дните	 си	 като	
истински	 философ	 -	 отдаден	

на	 съзерцанието.	 Съдбата	 го	
дарява	с	въображение	и	 тем-
перамент,	 с	 изключителен	 та-
лант.	 Това	 го	 прави	 незабра-
вим	и	неповторим	в	историята	
на	изкуството	ни.
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ХРИСТИЯНИ

29 декември, четвъртък
	 Св.	 четиринадесет	 хи-
ляди	 младенци-мъченици,	
избити	от	Ирод	във	Витле-
ем.	 Св.	 преподобни	 Мар-
кел,	игумен	на	Обителта	на	
незаспиващите	(†	485).

30 декември, петък
 	 	 Св.	 мъченица	 Анисия	
(285-305).	Св.	свещеномъче-
ник	Зотик	презвитер	Сиро-
питател	(IV).	Св.	преподоб-
на	Теодора	 Кесарийска	 (†	
II	пол.	VIII).	Св.	преподобна	
Теодора	Цариградска	(†	ок.	
950).	

31 декември, събота
Отдание	 на	 Рождество	
Христово	Света	преподоб-
на	 Мелания	 Римлянка	 (†	
434).

1 януари, неделя
†	 Нова	 година.	 Обреза-
ние	Господне.	Св.	Василий	
Велики	 (ВасилиеВа	 лит.)	
(Василовден)	(Блажи	се).

2 януари, понеделник
†	 Неделя	 пред	 Богоявле-
ние.	 Св.	 Силвестър,	 папа	
Римски.	 Преп.	 Серафим	
Саровски	Чудотворец.

3 януари, вторник
Св.	 пророк	 Малахия,	 Св.	
мъч.	Гордий	(Блажи	се).

4 януари, сряда
Събор	 на	 Седемдесетте	
апостоли,	 Св.	 преподоб-
номъченик	 Онуфрий	 Га-
бровски.	 Св.	 преподобни	
Теокист.

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

ГЕОРГИОС КОРДИС РИСУВА СЪС СВЕТЛИНА

	 Евангелията	 от	 Матей,	
Марко,	Лука	и	Йоан	са	че-
тири	 независими	 повест-
вования	 за	живота	 и	 дея-
нията	 на	 Господа	 Иисуса	
Христа.	Но	е	малко	споме-
нато	за	неговото	детство. 
	 Според	 Лука	 детство-
то	 и	 младостта	 си	 Иис-
ус	 прекара	 в	 едно	 малко	
планинско	 село	 в	 неиз-
вестния	Назарет.	Ето	крат-
кия	 доклад	 за	 ранните	
му	 години:	 “А	 детенцето	
растеше,	 крепнеше	 и	 се	
изпълваше	 с	 мъдрост;	 и	
Божията	 благодат	 бе	 на	
Него”.	 В	 слънчевата	 свет-
лина,	излъчвана	от	лицето	
на	Отца,	Иисус	“напредва-
ше	в	мъдрост,	 в	 ръст	 и	 в	
благоволение	пред	Бога	и	
човеците”	(Лука	2:52).	
  Интересен	 апокриф	 е	
евангелието,	в	което	е	оп-
исано	 детството	 и	 което	
датира	 най-късно	 от	 II	 в.,	
ако	 не	 и	 от	 по-ранен	 пе-
риод.	 За	 него	 говорят	 	 в	
книгата	 си	 Майкъл	 Бей-
джънт,	 Ричард	Лий	 и	 	 Хе-
нри	 Линкълн	 “The	 Holy	
Blood	 and	The	 Holy	 Grail”.	
В	него	Иисус	е	представен	

като	 изключително	 будно	
дете	от	плът	и	кръв,	роде-
но	 от	 обикновен	 простос-
мъртен.	 Човешките	 черти	
у	него	са	дори	в	повечко:	
като	малък	 той	е	палав	и	
немирен,	 често	 проявява	
по	 доста	 смайващ	 начин	
своя	нрав	и	е	твърде	без-
отговорен	в	чудодействата	
си.	На	едно	място	 удря	и	
убива	друго	дете,	което	го	
е	 обидило.	 Същата	 съдба	
спохожда	един	от	неговите	
учители,	 който	 го	 държи	

изкъсо.	Подобни	описания	
явно	са	силно	преувеличе-
ни,	от	тях	обаче	личи	как	в	
ония	години	е	трябвало	да	
бъде	 изобразяван	 Иисус,	
за	да	се	превърне	в	бог	за	
своите	последователи.
	 Освен	твърде	скандал-
ното	 поведение	 на	 Иисус	
като	 малък,	 в	 евангелие-
то	 за	 детството	 Иисусово	
откриваме	 и	 един	 любо-
питен	 и	 може	 би	 показа-
телен	 епизод.	 Когато	 го	
обрязват,	 краекожието	 му	

е	 взето	 от	 стари-
ца,	 чието	 име	 не	
е	 посочено,	 която	
го	 слага	 в	 алаба-
строва	 кутийка	 за	
нардово	масло.	„В	
същата	алабастро-
ва	 кутийка,	 която	
Мария	грешницата	
извади	и	от	която	
изля	мирото	върху	
главата	 и	 нозете	
на	Иисуса.“
	Тоест	 и	 тук,	 как-
то	 в	 одобрените	
от	 църквата	 еван-
гелия,	 има	 помаз-
ване,	 което	 явно	
означава	 повече,	
отколкото	 ни	 се	

струва	 на	 пръв	 поглед,	 и	
може	би	влиза	във	важен	
ритуал.	Ала	в	 този	случай	
се	вижда,	че	помазването	
е	 предвидено	 и	 подгот-
вяно	 отдавна.	 А	 епизодът		
навежда	 на	 мисълта,	 че	
между	 Мария	 Магдалина	
и	 семейството	 на	 Иисус	
съществува	 връзка	—	ма-
кар	и	смътна	и	заплетена,	
и	то	много	преди	той,	вече	
трийсетгодишен,	да	тръгне	
да	изпълнява	мисията	си.	

ДЕТСТВОТО НА МАЛКИЯ ИИСУС Е ТВЪРДЕ 
ОСКЪДНО ОПИСАНО В ЕВАНГЕЛИЯТА

"НАРАСТВА ТЪГАТА НИ ПО 
ОТСЪСТВАЩАТА ЛЮБОВ"

    По традиция почти всички митрополити се обърнаха 
към християните от своите епархии с рождественски 
послания, които бяха прочетени от амвоните на църк-
вите след края на Рождественската литургия. През 
тази година много български архиереи не изключиха от 
посланията си реалността на войната, която се води 
в непосредствена близост до нас, като подчертаха, че 
Христовият мир остава недостъпен за хората, които 
се мразят и убиват, а това е краен предел на търже-
ството на греха в света.

    В	Патриаршеското	и	синодално	послание	се	каз-
ва:	Днес,	когато	нашият	свят	продължава	да	бъде	раз-
късван	 от	 междуособни	 борби	 и	 противоречия,	 когато	
благоволението	между	хората	все	повече	отстъпва	пред	
враждата	и	непоносимостта	към	другия,	когато	военните	
конфликти	като	средство	за	разрешаване	на	споровете	
ни	не	само	не	намаляват,	но	възприемат	все	по-застра-
шителни	размери	 и	 съсипват	милиони	 човешки	 съдби,	
ние	 отново	 имаме	 една	 единствена	 истинска	 надежда	
и	тя	е	нашата	вяра	и	упованието	ни	в	Божията	благост	
и	 Божията	 всеопрощаваща	 любов.	Тази	 любов,	 която	
накара	 Самия	 Бог	 да	 възприеме	 човешката	 природа,	
да	влезе	в	нашия	свят	и	да	живее	сред	нас	като	човек;	
която	Го	доведе	до	Кръста	и	разпятието,	страданията	и	
смъртта,	и	дори	до	бездната	на	ада,	за	да	извърши	така	
нашето	изкупление	и	спасение.
   	Сливенски	митрополит	Йоаникий:	Както	най-много	
ценим	 водата,	 когато	 сме	 жадни,	 а	 почивката	 е	 най-
сладка,	 когато	 сме	 уморени,	 така	 и	 в	 дните,	 когато	
светът	ни	се	разтърсва	от	страшна	война,	за	нас	става	
жадуван	повече	от	всичко	покоят	на	мира.	С	особена	
сила	звучат	евангелските	слова:	„На	земята	мир,	между	
човеците	благоволение!“
	 От	преданието	е	известно,	че	когато	Ангелите	бла-
говестили	 на	 пастирите	 раждането	 на	 Богомладенеца	
Христос,	 в	 този	 наистина	 най-централен	 момент	 за	
човешката	история,	по	цялата	земя	не	се	водeла	нито	
една	война.	И	това	било	знамение,	че	идва	Предсказа-
ният	от	пророк	Исайя	„Княз	на	мира“	(Ис.	9:6),че	Той	се	
ражда,	за	да	донесе	на	земята	най-важния	мир	-	поми-
ряването	на	човеците	с	Бога.			 											на стр. 6

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЪЖЕ СТАВАТ УЧИТЕЛИ ПО РЕЛИГИЯ
	 През	 изминалите	 20	
години	 предметът	 Религия	
в	 българското	 училище	 се	
преподаваше	 предимно	 от	
жени.	 Но	 напоследък	 все	
повече	 мъже	 поемат	 по	
пътя	на	това	служение.	
 От	 няколко	 години	
учител	 по	 Религия	 във	
Вършец	е	горският	инспек-
тор	Николай	Петров	Нико-
лов.	Преподава	на	ученици	
смесени	 групи	 от	 първи	
и	втори	клас	и	от	трети	и	
четвърти	 клас.	 Желанието	
му	 да	 ограмотява	 религи-
озно	децата	го	изпраща	на	
обучение	 в	 Богословския	

факултет	 на	 Софийския	
университет	 „Св.	 Климент	
Охридски“,	 където	 завърш-
ва	 бакалавърска	 степен	
през	 2022	 г.	 и	продължава	
в	магистърска	програма.
 Двама	 учители	 по	 Ре-
лигия	 от	 София.	 Стефан	
Иванов	е	зам.-директор	на	
149-о	СУ	в	кв.	Овча	купел,	
учител	 по	 история	 и	 по	
Религия.	Твърди,	че	децата	
имат	интерес	към	предмета	
и	 че	 пандемията	 не	 се	 е	
отразила	на	желанието	им	
да	изучават	Религия.
	 В	 другия	 край	 на	 Со-
фия	–	в	кв.	Дружба	2,	в	150	

Основно	 училище,	 Божин	
Дончев	 има	 пет	 групи	 по	
Религия	от	1	до	5	клас.	Той	
преподава	там	и	история.	
 Николай	Михов,	 който	
преподава	Религия	в	благо-
евградското	 9-то	 училище,	
има	 11	 групи	 по	 Религия	
православие	 в	 начален	
етап.	Преди	три	години	той	
започва	 да	 работи	 като	
учител	 по	 Религия	 само	
с	 две	 паралелки	 в	 първи	
клас.	През	годините	успява	
да	приобщи	към	дисципли-
ната	почти	всички	ученици	
от	 випуска	 на	 четвърток-
ласниците	в	училището.	

	 „Рисуване	 със	 свет-
лина”	 -	 така	 се	 нарича	
експозицията	 на	 един	 от	
най-видните	 иконописци	
на	съвремието	ни	–	проф.	
Георгиос	Кордис,	която	бе	
открита	във	Велико	Търно-
во.	Творбите	бяха	изложе-
ни	в	зали	„Рафаел	Михай-
лов”	на	духовната	столица	
на	България	в	навечерието	
на	Бъдни	вечер.
	 Проф.	 Кордис	 е	 зна-
кова	 личност	 за	 съвре-
менното	християнско	изку-
ство.	 Той	 е	 преподавател	
в	 престижни	 учебни	 заве-
дения	в	САЩ	като	Универ-
ситета	 в	 Йейл,	 Универси-
тета	на	Южна	Каролина	и	
Университета	 Нотр	 Дам	 в	
Индиана.
	 Георгиос	Кордис	 е	 ро-
ден	в	Макрирахи,	Фтиоти-
дас;	 израснал	 е	 в	 Атина.	
По	 време	 на	 следването	
си	 в	 Богословския	 факул-
тет	 на	Атинския	 универси-
тет,	изучава	византийската	
иконографска	 техника	 при	
кипърския	 иконописец	 о.	
Симеон	Симеу.	Продължа-
ва	 обучението	 си	 в	 Бого-
словската	школа	в	Бостън,	
където	получава	магистър-
ска	 степен	 по	 богословие	
и	завършва	курс	по	изоб-
разителна	 техника	 в	Шко-
лата	 по	 изкуства	 към	Му-

зея	на	Бостън	(1987-1989).
След	 завръщането	 си	
в		 Гърция	 продължава	
да	 изучава	 изобразител-
но	изкуство	и	 дърворезба	

при	Фотис	Мастихиадис	и	
специализира	 богословие	
и	 естетика	 на	 византий-
ското	изобразително	изку-
ство.	През	1991	г.	получава	

докторска	 степен	 по	 бо-
гословие	 в	 Богословския	
факултет	 на	Атинския	 уни-
верситет,	а	от	1993	г.	става	
и	 преподавател	 в	 универ-

ситета.
	 Кордис	твори	в	рамки-
те	 на	 византийската	 тра-
диция,	следвайки	примера	
на	 светското	 византийско	

изкуство,	 както	 и	 пости-
женията	 на	 съвременното	
западно	 изкуство.	Негови-
те	 картини	 и	 пластики	 са	
излагани	 в	 повече	 от	 20	
самостоятелни	 изложби	 в	
Гърция	и	чужбина,	както	и	
в	 рамките	 на	 множество	
групови	изложби.	Творбите	
му	са	притежание	на	раз-
лични	 частни	 и	 обществе-
ни	колекции.
	 Проф.	 Георгиос	 Кор-
дис	 разкрива	 изкуството	
на	 иконата	 по	 целия	 свят	
–	 включително	 в	 Рио	 де	
Жанейро,	 Канада,	 САЩ	 и	
Австралия,	на	много	места	
в	Европа	и	в	Москва.
	 Изучавал	 е	 живопис	
и	 иконография	 при	 отец	
Симеон	 Симеу.	 Има	 спе-
циализация	 по	 среднове-
ковни	 техники	 в	 Школата	
към	 Музея	 на	 изящните	
изкуства	 -	 Бостън,	 САЩ.	
Изучавал	 е	 гравюра	 при	
видния	 гравьор	 Фотис	
Мастихадис.
	 Бил	е	 гостуващ	препо-
давател	 в	 Университета	 в	
Йейл	 в	 САЩ,	 в	 Богослов-
ски	 факултет	 -	 Департа-
мент	 за	 изящни	 изкуства	
и	 реставрация	 в	 Букурещ	
-	 Румъния,	 в	 Департамент	
за	 изкуство	и	 дизайн	 към	
Университета	 в	 Клуж,	 На-
пока	 -	Румъния,	 в	Украин-

ски	 национален	 педагоги-
чески	 университет	 -	 Оде-
са,	 Православен	 институт	
по	 богословие	 и	 свещени	
изкуства	 -	 Санкт	 Петер-
бург	 -	 Русия,	 в	 Универси-
тета	 в	 Южна	 Каролина,	
Департамент	 за	 изкуство,	
Колумбия	 -	 САЩ,	 в	 Уни-
верситет	Нотр	Дамр	 -	Де-
партамент	 по	 богословие	
и	 Институт	 за	 църковен	
живот,	САЩ.
	 Представял	 е	 самос-
тоятелни	 изложби	 в	 Гър-
ция,	САЩ,	Италия,	Канада,	
Франция,	 Тайван,	 Сърбия	
България	и	др.
	 От	1990	 година	Георги-
ос	Кордис	преподава	ико-
нография,	 както	 в	 Гърция,	
така	и	в	чужбина;	изписал	
е	 храмове	 в	 Гърция,	 Ли-
ван,	Италия,	Канада	и	дру-
гаде,	като	само	в	САЩ	са	
повече	 от	 девет.	 Автор	 е	
на	десетки	книги,	на	много	
научни	и	популярни	статии	
в	 областта	 на	 иконогра-
фията	 и	 богословието	 на	
иконата.	Илюстрирал	е	по-
вече	от	35	книги.
	 Проф.	Кордис	е	познат	
на	българската	публика	от	
участието	 си	 в	 изложба-
та	„Нови	балкански	икони“	
и	 съпътстващия	 семинар,	
който	 се	 проведе	 през	
март	2008	г.	в	София.

	 Обрезанието	 на	 Гос-
пода,	 извършвано	 според	
Мойсеевия	 закон,	 съот-
ветства	на	Томина	неделя	
след	Възкресение	Христо-
во	 и	 също	 е	 образ	 на	
осмия	 ден,	 на	 реалността	
в	 есхатона,	 на	 Небесно-
то	царство.	Ще	рече,	 ние	
предвкусваме	 реалността	
на	 Небесното	 царство,	
живота	 в	 Осмия	 ден,	 на	
който	може	 да	 се	 надява	
всеки	човек.[75]
	 Както	 явяването	 на	
Господа	 на	 Тома	 допри-
нася	 за	 потвърждаването	
на	 свръхестественото	 съ-

битие	 на	 възкресението	
от	 мъртвите	 и	 убеждава	
и	най-съмняващия	се	 уче-
ник,	така	и	обрезанието	в	
Осмия	ден	и	даването	на	
име	 представлява	 печат	
и	потвърждение	на	съвър-
шеното	 въчовечаване	 на	
Христос,	 на	 възприемане-
то	на	човешката	природа,	
на	 реалността	 на	 свръх-
естественото	 Въплъщение	
на	 Словото	 Божие	 и	 на	
включването	му	чрез	зна-
ка	 на	 обрезанието	 към	
Божия	 народ,	 както	 и	 на	
подчинението	Му	на	Зако-
на.																		на стр. 6
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Продължава от стр. 5	 Понеже	 грехопадението	 на	 първите	
хора	направило	и	тях,	и	потомците	им	„чеда	на	гнева“	(Еф.	2:3)	
и	врагове	Божии	(Рим.	5:10).	А	с	раждането	Си	обещаният	Спа-
сител	Иисус	Христос,	Когото	св.	апостол	Павел	нарича	„нашият	
мир“,	“благовести	мир	на	далечни	и	близки“	(Еф.	2:14,	17).	Има	
ли	нужда	някой	да	бъде	убеждаван	колко	велико	благо	и	какъв	
Божествен	дар	е	мирът?
 На	САЩ,	Канада	и	Австралия	Йосиф: "Божият Син слезе 
на земята от любов към нас, да ни примири (2 Кор. 5:10), да 
ни даде „словото на живота” (Фил. 2:16) и да ни възнесе на 
небесата (Фил. 3:20). Това е Христовото евангелско послание, 
което апостолите разпространиха до всички народи по света, 
та повярвалите да станат членове на Христовата църква, 
както и чеда Божии (1 Йоан. 3:1) чрез тайнството на светото 
Кръщение. Чрез усилията на апостолите и проповедта им на 
благата вест се появили поместни църкви по всички части на 
света като оазиси в пустиня и тези църкви по свой ред съста-
вят едната, света, вселенска и апостолска Църква, на която 
Глава е Христос".
 Варненски	митрополит	Йоан: "Чрез този празник е унищо-
жена продължителната вражда и дългата война и настъпил мир, 
отдавна очакван от ангелите и желан от праведните люде, и 
апостол Павел възклицавал, говорейки: „Той е нашият мир, Който 
направи от двата народа един и разруши преградата, що беше 
посред, като с плътта Си унищожи враждата, а с учението – 
закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа 
един нов човек, въдворявайки мир...“ (Еф. 2:14-15). Чрез Него е въз-
дигнато блестящото и славно знамение на кръста – придобивка 
Христова, начатък на нашата природа, въоръжение на нашия 
Цар!“ – възкликва св. Йоан Златоуст. Господ казал на Своите 
апостоли и ученици: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви 
давам не тъй, както светът дава“ (Йоан 14:27). Христос преди 

всичко ни дарува мир на човека с Бога и със съвестта – мир, 
изпълнен с любов. Този, който носи в себе си истинска християн-
ска настроеност, той знае какво значи мир".
 Неврокопски	митрополит	Серафим:	 "Великият празник на 
Рождество Христово заема особено място в църковния календар. 
Той е своеобразно начало на всички празници. Във времето, в кое-
то живеем, всеки от нас несъмнено е изправен пред изпитание-
то да избере и да следва своите духовни ориентири и ценности. 
За хората, които търсят спасение и вечен живот, изборът е 
ясен. Най-висшата ценност е Богочовекът Иисус Христос. Св. 
апостол Павел ни насочва ясно: „Плътското мъдруване е смърт, 
а духовното мъдруване – живот и мир” (Рим. 8:6). Мирът е онова 
добро, което винаги е желано и необходимо, а ноговото отсъст-
вие от нашия живот носи скръб и болка. Постигането на мира е 
дело духовно. Най-напред е необходимо всеки човек да бъде в мир 
с Бога".
 Русенски	митрополит	Наум: "В тихата нощ на Рождество 
Христово, когато десетки милиони наши братя и сестри както 
в раздираната от ужаса на войната братска Украйна, така и 
по целия свят преживяват неописуеми страдания, мъки и болки, 
нека да се помолим и според силите и възможностите си да се 
погрижим за тях – в името на божествения Младенец, Който 
и днес продължава да ни припомня от страниците на светото 
Евангелие, че всяка милост и благодеяние, всяко добро, което 
„сте сторили… на едного от тия Мои най-малки братя, Мене 
сте го сторили“ (Мат. 25:40). По този начин дните на нашата 
споделена рождественска радост ще бъдат дни за осъзнаване 
и на нашето християнско съзнание и призвание. Ще бъдат дни, 
когато в умовете и сърцата ни с особена сила ще звучи и ще 
действа предупреждението: „Не всеки, който Ми казва: Господи, 
Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява 
волята на Моя Отец небесен“ (Мат. 7:21)".

НАРАСТВА ТЪГАТА НИ ПО ОТСЪСТВАЩАТА ЛЮБОВ

С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО ЦЪРКВАТА  ИЗГРАЖДА РЕЛИГИОЗНИ 
РИТУАЛИ В ПРОТИВОВЕС НА ЕЗИЧЕСКИТЕ, НОВА ГОДИНА НЕ ПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ
За	 древните	 българи	 най-

таченият	 празник	 бил	 българ-
ската	Нова	 година	 -	 	първият	
средищен	ден	в	годината	–	де-
нят	 на	 зимното	 слънцестоене	
–	Идинак.	На	този	ден	е	била	
Бъдни	 вечер.	 На	 нея	 се	 при-
кадявали	 пръст,	 вода,	 дърво	
(бъдникът	 –	 голям	 пън,	 който	
се	изгаря	в	огнището),	а	също	
и	 жертвените	 девет	 храни	 –	
свиня,	 печена	на	бъднивечер-
ското	огнище,	 обредни	 хлябо-
ве	 със	 златни	 или	 сребърни	
късове	в	тях,	а	също	и	дряно-
ви	клончета	с	пъпки	и	др.

Обредните	 хлябове	 се	 из-
рисували	 със	 знака	 на	 слън-
чевия	 кръговрат,	 на	щастието	
и	 въобще	 на	 кръговрата	 в	
природата	и	живота	–	свасти-
ката.	 Бабите	 я	 рисуват	 върху	
обредните	пити	и	днес.	

Във	 владетелския	 двор	 и	
във	 всички	 родове	 –	 от	 най-
малките	 до	 най-големите	 -	 се	
правел	 “Малък	 събор”	 (един	
от	годишните	събори).	На	него	
идвали	 и	 чужди	 първенци,	
крале	и	князе,	носели	данъци-
те,	имало	живописни	шествия	
с	коне,	шейни	и	коли.

Станнанинът	–	в	двора	са-
мият	 владетел	 –	 прикадявал	
трапезата,	 на	 която	 имало	 и	
мед,	 варено	 жито	 (булгур),	
кървавица	 или	 риба	 (обикно-
вено	 шаран),	 петел,	 орехи	 и	
вино	 –	 и	 тържествената	 ве-
черя	 започвала.	 Особено	 се	
държало	 на	 прикадяването	 –	
стар	български	обичай.

Владетелят	 бил	 сурвакан	
от	 децата,	 а	 след	 това	 об-
ливан	 с	 вода	 на	 открито,	 а	
след	него	–	и	всички	възраст-
ни	 участници	 в	 тържествата.	
Младежите	 обикаляли	 онгъла	
(средището	 –	 столицата	 на	
държавата,	 на	 областта	 или	
друг	 по-главен	 град)	 и	 сели-
щата	с	песни	до	разсъмване	-	
коледуването.	Имало	спортни	
игри	и	състезания.	На	Идинак	
(Годинак)	 гледаме	 кой	 пръв	
ще	 прекрачи	 прага	 ни	 -	 ка-
къвто	 е	 гостът	 -	 сега	 полаз-
ник	-	такава	година	идва.	Той	
влизал	 и	 разпалвал	 жарта	 в	
огнището	 с	 трески	 от	 дръв-
ника.	И	пожеланията	му	били	
свързани	 с	 огъня	 -	 колкото	
са	 искрите,	 толкова	 деца	 и	
изобилие	 да	 донесе	 новата	
година.	 Черпят	 го	 с	 баница,	
питиета	и	ошав,	дават	му	кра-
вай	и	чорапи.

Днес	 празникът	 не	 се	
празнува	 на	 същия	 ден,	 а	
обичаите	от	вечерята	са	раз-
покъсани	 и	 елементи	 от	 нея	
има	 на	 Никулден,	 Игнажден,	
Коледа	и	Нова	година.	Днеш-
ните	обичаи,	свързани	с	него,	
са	 се	 видоизменили	 и	 вече	

показват	 само	 в	 общи	 черти	
най-главното	 –	 благодарност	
за	 даровете	 на	 земята	 и	 на-
дежда	за	бъдещо	плодородие.	
През	вековете	остава	и	поже-
ланието,	 което	 отправяме	 и	
днес	 -	 нов	 ден,	 нова	 година,	
нов	късмет.

Първите	два	месеца	в	на-
родната	 традиция	 -	 Голям	 и	
Малък	Сечко,	 са	отъждестве-
ни	 с	 приблизително	 съответ-
стващите	 им	 римски	 месеци	
януари	и	февруари...

Посрещането	 на	 новата	
година	датира	от	древността	
и	е	един	от	най-старите	праз-
ници,	 отбелязван	 от	 човека.	
За	 първи	 път	 преди	 4000	 го-
дини	се	празнувал	в	древната	
Вавилонска	 кула.	Около	 2000	
г.	пр.	н.	е.	вавилонците	започ-
нали	да	честват	първата	Нова	
Луна	(фактически	пълнолуние)	
след	първия	ден	на	пролетта.

Нейното	начало	било	вре-
мето,	когато	настъпвала	нова-
та	 година.	 Това	 бил	 сезонът	
на	 засяване	 на	 реколтата	 и	
цъфтежа	 на	 растенията.	 Пър-
ви	 януари	 нямал	 нито	 астро-
номическо,	 нито	 земеделско	
значение.	Вавилонската	Нова	
година	се	отбелязвала	едина-
десет	дни,	като	всеки	ден	се	
празнувал	по	различен	начин.

Около	600	г.	пр.	н.	е.	древ-
ните	гърци	чествали	своя	бог	
на	 виното	 Дионисий	 навръх	
Нова	година.

Римляните	 продължили	
традицията	 и	 леко	 я	 видо-
изменили,	 като	 започнали	
да	 посрещат	 новата	 година	 в	
края	 на	 месец	 март.	 Техният	
календар	 постоянно	 бил	 про-
менян	 от	 различни	 императо-
ри	 и	 скоро	 изгубил	 връзката	
с	фазите	 на	Слънцето.	 За	 да	
пооправи	 грешката,	 през	 153	
г.	н.	е.	римският	Сенат	обявил	
1	януари	за	начало	на	 	 годи-
ната.

Но	 промените	 на	 кален-
дара	 продължили	 до	 идване-
то	 на	 власт	 на	 Юлий	 Цезар,	
който	през	46	година	въвежда	
познатия	ни	Юлиански	кален-
дар.	 В	 него	 първият	 ден	 на	
януари	също	отбелязвал	нача-
лото	на	новата	година.	Вместо	
да	 синхронизира	 календара	
със	 слънцето,	 Цезар	 „разте-
глил”	 предишната	 година	 на	
454	дни.

Ранната	католическа	църк-
ва	заклеймила	тържествата	за	
Нова	година	като	паганизъм.	

С	 разпространяване	 на	
християнството	 църквата	 за-
почнала	 да	 изгражда	 религи-
озни	 ритуали,	 в	 противовес	
на	езическите	празници,	като	
Нова	година	не	прави	изклю-
чение.	

Едва	 от	 около	 400	 години	
този	ден	се	счита	за	празник	в	
западните	държави.

Днес	 навсякъде	 по	 света	
началото	 на	 новата	 година	 е	
весел	 празник,	 всеки	 оставя	
зад	 гърба	 си	 несбъднатите	
мечти	 и	 създава	 нови.	 Все-
ки	 народ	 в	 продължение	 на	
векове	 е	 създавал,	 предавал	
от	 поколение	 на	 поколение	
новогодишните	 си	 традиции	 и	
поверия.

Ето	 защо	 те	 са	 толкова	
разнообразни,	 но	 са	 обедине-
ни	от	вечната	човешка	надеж-
да,	 че	 новата	 година	 непре-
менно	 ще	 бъде	 по-щастлива	
от	старата.	Монетата	е	символ	
на	 късмет	 и	 благоденствие	 не	
само	 у	 нас.	Тя	 е	 в	 коледната	
пита,	 част	 от	 изненадите	 на	
новогодишната	 баница,	 краси	
сурвачките.

АНГЛИЧАНИТЕ	 не	 посре-
щат	 новите	 години	 с	 шумни	
празненства.	На	Острова	не	е	
прието	 да	 се	 канят	 гости.	 Но	
неписано	правило	е,	че	срещу	
Нова	година	или	на	следващия	
ден	 всеки	 може	 да	 навести	
който	 и	 да	 е	 дом	без	 покана.	
Гостът	обаче	трябва	да	донесе	
бучка	 въглища,	 която	 да	 хвър-
ли	 в	 домашното	 огнище,	 и	 да	
пожелае	огънят	в	този	дом	да	
не	угасва.

ШОТЛАНДЦИТЕ	са	отишли	
по-далеч	 -	 те	 ходят	 на	 гости	
дори	на	хора,	които	не	позна-
ват.	Обичай	е	да	излизат	обле-
чени	като	коминочистачи.

НЕМЦИТЕ	 И	АВСТРИЙЦИ-
ТЕ	 са	приели	 за	 свой	символ	
на	 благополучие	 и	щастие	 ко-
миночистача	и…	прасето.	В	на-
вечерието	на	Нова	година	Мо-
нетният	 двор	 на	 Виена	 пуска	
звонкове	 с	 изображение	 на	
дете,	 покачило	 се	 върху	 пра-
сенце.	 В	 Германия	 и	 Австрия	
наричат	 31	 декември	 Силвес-

тър.	Думата	идва	от	италиански	
и	означава	“Този,	който	живее	
в	 гората”.	 В	 последните	 годи-
ни	 в	 двете	 страни	 обикновено	
празнуват	 Силвестър	 на	 ули-
цата,	 събрани	 около	 местната	
църква	 или	 друга	 забележи-
телност.	 Естествено,	 гърмят	 се	
тапите	на	пенливо	вино.	Пода-
ряват	 се	 фигурки	 на	 прасенца	
от	 марципан,	 яде	 се	 щолен	
-	плодов	хляб.

На	някои	места	в	хлебчета-
та	се	слагат	дребни	монети.	Не	
се	поднася	месо	от	пернати,	за	
да	не	отлети	късметът.

В	ИТАЛИЯ	 дълго	 време	 се	
е	 смятало	 за	 задължително	 в	
навечерието	на	Нова	година	да	
се	 изхвърлят	 старите	 мебели	
през	прозореца	и	да	се	 заме-
нят	 с	 нови.	 Това	 обаче	 днес	
е	 доста	 рисковано	 и	 вече	 са	
измислени	 по-безопасни	 начи-
ни	 за	 веселие.	 Традиционният	
Capodanno	 задължава	 всеки	
член	на	семейството	да	поста-
ви	на	перваза	запалена	свещ	и	
монети	 за	 щастие.	 За	 да	 при-
влекат	 късмета,	 жени	 и	 мъже	
надяват	червено	бельо.

ФРАНЦУЗИТЕ	 имат	 разно-
образни	 новогодишни	 обичаи.	
Един	от	най-старите	е	първата	
жена,	 която	 налее	 в	 празнич-
ната	 нощ	 вода	 от	 извора,	 да	
остави	там	франзела	хляб,	вто-
рата	 я	 взема	 и	 оставя	 своя	 и	
така	всички	домакини	в	селото	
си	разменят	хляб.

ВЪВ	ФИНЛАНДИЯ	 в	 ново-
годишната	нощ	девойките	хвър-
лят	 през	 рамото	 си	 обувка.	
Поверието	 е,	 че	 ако	 тя	 падне	
с	върха	си	към	вратата	-	пред-
стои	 сватба.	 Подобни	 обичай	
имат	и	прибалтийските	страни,	
където	не	сядат	без	традицион-
ните	рибни	ястия	и	пай	с	коняк.

ПОРТУГАЛЦИТЕ	 И	 ИСПАН-
ЦИТЕ	 имат	 обичай	 да	 окачват	
над	празничната	трапеза	добре	

запазен	 грозд.	Кога-
то	часовникът	започ-
ва	 да	 отмерва	 12-те	
удара,	 всеки	 бърза	
да	 откъсне	 и	 изяде	
последователно	 12	
зърна,	като	същевре-
менно	 си	 намисля	
желания	 за	 отдел-
ните	 месеци	 на	 на-
стъпващата	 година.	
Когато	 часът	 удари	
12,	 испанците	 изли-
зат	 на	 улицата	 и	 си	
разменят	подаръци.

В	 новогодишна-
та	 вечер	 за	 УНГА-
РЦИТЕ	 традицион-
но	 блюдо	 е	 чесън	 с	
мед.	В	някои	градове	
и	села	там	на	1	януа-
ри	сутринта	се	изми-
ват	вместо	със	сапун	
с	монети,	за	да	имат	

пари	през	цялата	година.
В	 РУМЪНИЯ	 почитат	 тра-

диционните	 питки	 с	 извара	 и	
сметана	и	рибните	плата.

На	 празничната	 	 трапеза	
в	НИДЕРЛАНДИЯ	 се	 поднасят	
топли	 понички	 със	 стафиди,	
които	 се	 приготвят	 само	 вед-
нъж	 в	 годината	 -	 на	 този	 ден.	
Момичетата	 там	се	 стараят	 да	
свършат	 работа	 преди	 залез,	
за	 да	 се	 омъжат	 през	 следва-
щата	година.

В	 ПОЛША,	 УНГАРИЯ,	 ЧЕ-
ХИЯ	 И	 СЛОВАКИЯ	 броят	 на	
ястията	 трябва	да	бъде	 кратно	
на	 12.	 Като	 всяко	 има	 своя	
символика	 -	 рибата	 е	 на	щас-
тие	 и	 благополучие	 (в	 Слова-
кия	 шаранът	 е	 задължителен),	
орехите	 символизират	 тайните	
и	трудностите	на	живота	и	т.	н.

В	ГЪРЦИЯ	е	традиция	да	се	
посрещне	новата	година	с	игра	
на	 карти,	 но	 на	 пари.	 Според	
поверието,	 който	 спечели	 по-
вече,	ще	му	върви	през	цялата	
година.	 Сред	 обичаите	 за	 по-
следния	ден	от	старата	 година	
е	 и	 почистването	 на	 камината	
и	 поставяне	 на	 ново	 дърво	 за	
късмет.

Традицията	 в	 Гърция	 по-
велява	 също	 така	 да	 дадеш	
на	 колкото	 може	 повече	 деца	
дребни	 монети.	 На	 1	 януари	
пък	 след	 прибиране	 от	 църква	
трябва	 да	 удариш	 нар	 пред	
вратата,	за	да	е	плодовита	го-
дината	за	цялата	къща.

В	ЯПОНИЯ	 посрещат	 Нова	
година	 не	 в	 полунощ,	 а	 рано	
сутринта	 на	 1	 януари.	 Поздра-
вяват	се	с	чаша	студена	вода.	
След	 замиране	 на	 обичайните	
108	 удара	 на	 камбаните	 всеки	
бърза	 да	 се	 изкачи	 нависо-
ко,	за	да	приветства	слънцето.	
Японецът	 няма	 да	 забрави	 да	
сложи	 слама	 на	 фасадата	 на	
дома	 си,	 която	 ще	 го	 пази	 от	

злите	духове.
В	 първия	 ден	 на	 КИТАЙ-

СКАТА	 НОВА	 ГОДИНА	 по	 тра-
диция	 не	 се	 произнасят	 думи	
с	 негативен	 смисъл	 -	 смърт,	
бедност,	 катастрофа,	 за	 да	 не	
се	 случват	 тези	 нещастия.	 В	
преддверието	 на	 празника	 ки-
тайците	 разплащат	 дълговете	
си,	 непременно	 купуват	 нова	
дреха,	приготвят	дарове	за	ду-
ховете.	 Разбира	 се,	 всяко	 се-
мейство	организира	пищно	се-
мейно	тържество.	На	трапезата	
винаги	има	нарциси.

В	Древен	Китай	на	Нова	го-
дина	се	обявявал	единственият	
празник	на	бедняка.

Тогава	 бедният	 човек	 мо-
жел	да	влезе	във	всеки	дом	и	
да	 вземе	 каквото	 му	 е	 нужно.	
Ако	откажеш	да	дадеш	на	бед-
няка,	съседите	ще	се	отвърнат	
от	теб,	вярвали	някога.

ИНДИЙЦИТЕ	 по	 принцип	
празнуват	 Нова	 година	 на	 1	
януари,	 само	 в	 Северна	 Ин-
дия	 тя	 идва	 на	 13	 април.	Там	
древен	обичай	повелява,	че	на	
този	 ден	 никой	 не	 бива	 да	 е	
зъл,	 раздразнителен	 или	 сър-
дит	някому.	В	противен	случай	
ще	е	такъв	през	цялата	година.

В	много	домове	на	ЛАТИН-
СКА	АМЕРИКА	имат	специална	
кристална	 чаша,	 която	 пълнят	
с	 вода	 в	 новогодишната	 нощ.	
Щом	 удари	 12	 часа,	 хората	
плисват	 течността	 през	 про-
зореца	 като	 знак,	 че	 старата	
година	си	е	отишла	успешно	и	
те	очакват	новата	да	бъде	така	
чиста	и	прозрачна	като	водата.

Има	и	универсални	поверия	
за	 Нова	 година.	 Например	 да	
се	 стараем	 в	 новогодишната	
нощ	да	не	сме	с	празни	джобо-
ве	и	да	не	се	караме	с	никого.	
Дамите	 трябва	 да	 имат	 нещо	
ново	 по	 себе	 си,	 защото	 се	
смята,	 че	 това	ще	донесе	къс-
мет.	 На	 масата	 пък	 не	 трябва	
да	 има	 морски	 дарове	 като	
раци,	омари	и	други,	за	да	“не	
върви	назад	 годината	към	ста-
рите	проблеми”.

Който	 изпие	 последната	
глътка	преди	полунощ,	ще	бъде	
късметлия,	 е	 една	 от	 поличби-
те,	свързани	с	пиенето	на	Нова	
година.

Да	 вярваме	 или	 не	 на	 но-
вогодишните	 поличби,	 избира	
всеки.	 Някои	 предпочитат	 да	
“разграфят”	 нощта	 предвари-
телно,	за	да	няма	пропуски.	Но	
тогава	и	най-малката	грешка	би	
се	възприела	като	трагедия.	За	
други	 настъпващият	 празник	 е	
въпрос	на	импровизации	и	ще	
е	щастлив	 заради	 спонтанните	
решения.	 Така	 че	 посрещнете	
Нова	година	според	собствена-
та	си	фантазия	и	това,	което	ви	
диктува	сърцето.

Продължава от стр. 5

Този	Осми	ден	чрез	явяването	
и	присъствието	на	Възкръсна-
лия	 сред	 учениците	Му	 става	
образ	 и	 на	 Осмия	 ден	 на	
бъдещия	 век,	 когато	 без	 пре-
късване	ще	 се	 наслаждаваме	
на	 присъствието	 на	 Христос.	
И	този	Осми	ден	след	ражда-
нето	 му	 „изобразява”	 според	
св.	химнописци	„бъдещия	без-
краен	живот”,	„носи	образа	на	
бъдещето”	 –	 именно	 заради	
присъствието	в	плът	на	Хрис-
тос	 сред	 Неговия	 народ	 и	
сред	човешкия	род.[76]
	 Обрезанието	 Господне	 е	

било	поставено	осем	дни	след	
Рождество	Христово,	
т.	е.	на	1	януари.	Въ-
веден	е	на	Изток	в	5	
в.	и	е	разпространен	
на	Запад	през	6	в.
	 1	 януари	
е	 бил	 началото	 на	
римската	 година	 и	
се	е	чествал	с	танци	
и	 карнавали,	 кога-
то	 са	 се	 случвали	
и	 много	 неприлични	
неща.	 За	 да	 отда-
лечи	 християните	 от	
тях,	 Църквата	 уста-

новила,	 от	 4	 в.	 нататък,	 ден	
за	 покаяние,	 пост	 и	 молитва.	
Въвеждането	 на	 Обрезанието	
Господне	 и	 празника	 на	 св.	
Василий	Велики,	който	се	спо-
менава	от	св.	Андрей	Критски	
в	 8	 в.,	 и	 постепеното	 изчез-
ване	 на	 споменатите	 праз-
ници,	 слага	 край	 на	 скръб-
ния	 възглед	 за	 този	 ден.[77]	
Празникът	на	Обрезанието	се	
споменава	още	в	5	в.,	в	слово	
на	 Константинополския	 архи-
епископ	 Прокъл	 (434-438)	 „За	
обрезанието	 на	 Христос”	 (PG	
65,	837).[78]

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
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РАБОТА ПРЕДЛАГА
“ЕСА КОНТРОЛ” търси 
работник за запоява-
не, монтаж и настройка 
на електронни изделия. 
Умения - работа с по-
ялник, мултицет, осци-

лоскоп. Постоянна, 5 
раб. дни, 8 часа. Габро-
во, ул. „Станционна“ 3, 
ет. 1 (район Автогара), 
0888/699-430. [15, 14]
РАБОТНИЦИ ЗА подго-
товка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-
371. [11, 10]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-
ПАРД“ търси да назна-
чи работници - мъже и 
жени, за производството 
си. Тел.0885/713-813. 
[10, 9]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-

ПАРД“ търси да назначи 
шофьор на товарен ав-
томобил с категория „С“, 
професионална компе-
тентност, удостоверение  
за психологическа год-
ност. Тел.0885/713-813. 
[10, 9]
„ФИРМА „СТС Принт” 
АД търси да назначи „Во-
дач мотокар”. За контак-
ти: тел.066/817-132. 
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки търси продавач-
консултант. Справки на 
тел. 0887/82-55-34.

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, ками-
они, трактори, ремар-
кета (може и дефекти-
рали) от място на най-
високи цени изкупува  
0897/429-374

АВТОМОБИЛИ
 ПОД НАЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава автомобили под 
наем - 0999/009-008.

СКРАП
ФИРМА ВАЙКАР из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточасти - 
0999/009-008.

ПЪТНА 
ПОМОЩ
ВАЙКАР РОУД АСИС-
ТЪНС - денонощна път-
на помощ - 0999/009-
008.

ПРОДАВА РАЗНИ
ПЛАСТМАСОВИ ЦИС-
ТЕРНИ - 1 тон, се про-
дават на тел. 0888/942-
095. [11, 10]
ОРЕХИ С черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [9, 
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.
ГАРАЖ НА ул. „Лазур-
на“ се продава на тел. 
0899/572-099. [5, 4]
АПАРТАМЕНТ СЕ прода-
ва на тел. 0876/44-66-
25. [5, 4]

ИМОТИ КУПУВА
ЕВТИНА КЪЩА, може 

и полусъборена, се ку-
пува на тел. 0895/752-
838.

ИМОТИ 
ДАВА ПОД НАЕМ
С ТОМА ТОЛО ГИЧ ЕН 
КАБИНЕТ се дава под 
наем на тел. 066/80-
61-05. [9, 8]
СТОМАТОЛОГИЧЕН КА-
БИНЕТ в Севлиево се 
дава под наем на тел. 
0889/211-869. [2, 2]
ГАРАЖ НА ул. „Нико-
ла Войновски“ 137 се 
дава под наем на тел. 
0879/361-297. [3, 2]

ИМОТИ 
ТЪРСИ ПОД НАЕМ
КВАРТИРА СЕ търси на 
тел. 0877/495-882. [19, 
18]

СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива - 
0897/832-363
ФИРМА СЪБАРЯ, по-
чиства за сметка на 
материалите - тел. 
0896/183-637.
УСЛУГИ С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
ФИРМА ИЗГРАЖДА, 
ремонтира или събаря 
- обезопасява всякак-
ви покриви. Изгражда 
навеси, огради и дру-

ги на най-ниски цени 
и с високо качество. 
Тел.0895/752-838.
РЕМОНТ НА стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. 
[18, 17]
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
от А до Я се предлагат 
на тел. 0897/21-55-13. 
[21, 20]
ОТСТРАНЯВАНЕ НА те-
чове по покриви, капа-
ци, комини, саниране, 
бетони, вътрешни СМР 
- 0888/020-187. [19, 18]
КЪРТЯ БЕТОН, камък - 
тел. 0888/544-438. [9, 
9]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ - 
0887/040-471.

ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
гипсокартон, бани, тапе-
ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-
194. [19, 18]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - 0899/321-
190
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ - 
0898/907-400.
ВЪТРЕШНИ И външни 
изолации със скеле - 
0896/655-839.

ПАРКЕТ, ЦИКЛЕНЕ

ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - 
редене, БЕЗПРАХОВО 
циклене, фино шлай-
фане, лакиране - мон-
таж на ламиниран пар-
кет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

КОМИНОЧИСТАЧ С 
опит. Чисти отгоре и 
отдолу. 40 лв. Гаран-
ция. 0894/525-258.

РЕМОНТ НА
ЕЛЕКТРОУРЕДИ И 
ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [24, 24]
РЕМОНТ НА всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 22]

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА 
покриви, гаражи, дренаж 

и други СМР - 0882/471-
678. [19, 18]

ГРАДИНИ, 
БАСЕЙНИ

ЛАНДШАФТЕН ДИ-
ЗАЙН, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални кътове, 
барбекюта.  0888/942-
335.

УСЛУГИ
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942.
РЕЗАЧ  - 0892/775-774. 
[22, 21]
СЪБАРЯНЕ, РАЗЧИСТВА-
НЕ, ИЗВОЗВАНЕ на не-
нужни вещи, старо об-

завеждане и друг вид от-
падъци от къщи, дворове 
и мази - 0892/37-33-50. 
[3, 2]

ВИК
МАШИННО ОТПУШВАНЕ, 
ВиК ремонти; Откриване 
на течове - 0887/680-
034.
ОТПУШВАНЕ НА канали - 
0886/954-053

ЩОРИ

EТ „КАСТЕЛО“  - 
ЩОРИ - външни и 
вътрешни, ВРАТИ - 
блиндирани, входни, 
автоматични гаражни, 
РОЛЕТКИ - охранител-
ни, ДОГРАМА - алуми-
ниева, PVC, БАРИЕРИ 
- автоматични - 87-04-
89, 0888/255-318

ЕРОТИКА
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ - 
0894/277-849. [5, 4]

ТЪРСИ

РОДЕНА СЪМ на 
05.01.1992 г. в Габро-
во и след 3 месеца 
съм осиновена. Търся 
биологичните си роди-
тели. Моля за помощ! 
Адрес: София, ПК 1407 
до поискване, Теменуж-
ка Борисова Георгиева.

ЛЕКАРИ
ПСИХИАТЪР И НЕВРО-
ЛОГ Д-р Трифонов, 
Габрово, 0885/251-655.
Д-Р МАРИНА Санке-

ва, специалист кожни 
и венерически болести, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
ИСКРА ХОТНИШКА 
- логопед/психолог - 
0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; email: 
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“  ПРО-
ДАВА  дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
ДЪРВА В чували и раз-
палки. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0884/709-
093.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА, раз-

палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-
ка. 0895/252-686.
ДЪРВА В чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
ДЪРВА ЗА печки и ка-
мини се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДЪРВА ЗА огрев в чу-
вали и разпалки. Дос-
тавка на място. Справки 
на тел. 0877/191-102.
ДЪРВА В чували и раз-
палки. Безплатна дос-
тавка. 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 - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА 
- 160 лв. - 0886/652-
152.
НАРЯЗАНИ, НАЦЕ-
ПЕНИ дърва, чували - 
0892/329-728.
ЧУВАЛ ДЪРВА - 9 лв. - 
0893/511-154 [14, 13]
РЕЖА ДЪРВА. Споразу-
мение само на място! 
Телeфон: 0894/363-
580. [6, 5]
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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, 
докерски услуги - из-
насяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на стро-
ителни и други тежки 
товари, извозване на 
ненужна покъщнина, 

строителни отпадъци до 
сметището - 0898/780-
448
ПРЕВОЗ С бус до 
2.5 т в цялата стра-
на-0878/888-439. [25, 
24]
ТРАНСПОРТ С бус - 
0.80 лв./км - 0894/004-
045. [23, 22]

НОЩУВКИ
Н О Щ У В К И  - 
тел .0888/254-625 , 
0879/272-528.

Текущите обяви изли-
зат всеки ден в онлайн 
изданието на вестника 

www.100vesti.info

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 

МЕБЕЛИ

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 подарък 
за новогодишните празници до старини - тел. 
0877/280-662. [3, 3]

СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ОБОРСКА ТОР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[11, 10]

ЖИВОТНИ 
ПРОДАВА
МАЛКИ ПРАСЕНЦА от 30 
до 50 кг се продават на 
тел. 0897/220-386. [20, 
19]
ПРЪЧОВЕ И шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [9, 8]
ДОМАШНИ МАЛКИ пра-
сенца се продават на тел. 
0892/37-33-50. [3, 2]

МЕБЕЛИ 
ЛУНГОВ

ИЗРАБОТКА
НА МЕБЕЛИ
ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0898 357 232



29 декември 2022 г.8

БОЯНА ПЕНЧЕВА

–	 Росина,	 може	 ли	 да	 се	
обръщам	 към	 теб	 по	 име	
вместо	 „госпожо	 Пенчева“.	
Дали	 е	 славянско	 или	 озна-
чава	магия,	все	е	красиво.	А	и	
разговорът	ни	ще	е	за	красо-
тата,	 която	 може	 да	 сътвори	
човешката	 ръка,	 за	 въобра-
жението	 и	 творчеството.	 Как	
подбра	 точно	 тези	майстори?	
По	 какви	 критерии,	 какво	 е	
общото	 между	 тях?	 Какво	 ти	
видя	в	тях,	в	техните	работил-
ници,	в	техните	произведения	
и	 искаш	 да	 го	 кажеш/пока-
жеш	на	нас,	публиката?

–	Благодаря,	харесвам	име-
то	си	и	ми	е	приятно	да	го	чу-
вам	в	неговия	пълен	вариант!	

Финалната	 селекция	 на	
шестимата	майстори	от	първа-
та	 селекция	 на	 „Ръчно	 сътво-
рено“,	 реализирана	 през	 2022,	
направих	аз.	

За	 целта	 разчитах	 и	 на	
предложенията	 на	 консултант-
ката	 по	 занаяти	 Росица	 Бине-
ва	 (главен	 уредник	 на	 музей	
„Етър“)	и	авторката	на	 тексто-
вете	 –	Мария	Бончева.	 Запоз-
нах	 ги	 с	 основните	 ми	 кри-
терии,	 които	 бяха	 това	 да	 са	
хора	 с	 уникални	 за	 България	
умения	 в	 занаяти,	 практикува-
ни	от	по-малко	от	10	човека	в	
страната.	Други	критерии	бяха	
да	има	разнообразие	в	сурови-
ните,	с	които	боравят	занаяти-
те	 (камък,	мед,	 дърво,	 козина,	
хартия	и	други);	артизаните	да	
са	 представители	 на	 различни	
поколения.	

Не	 на	 последно	 място	 за	
мен	беше	важно	и	да	имам	до-
бро	общуване	със	самите	май-
стори.	 Да	 съм	 сигурна,	 че	 те	
имат	отношение,	послание	и	че	
възприемат	 работата	 си	 като	
мисия.	 Държах	 да	 са	 силни	 и	
вдъхновяващи	личности.	

Всичко	това	е	с	цел	да	съ-
будя	 интереса	 на	 аудиторията	
към	занаятите,	но	и	да	ги	пред-
ставя	 в	 нова	 светлина,	 а	 не	
във	 вече	 познатата	 –	 възраст-
ни	 хора,	 изработващи	излязли	
от	 употреба	 вещи.	 Напротив	
–	работата	на	тези	хора	следва	
да	я	преосмислим,	да	я	адапти-

раме	към	днешния	ден	и	да	я	
превърнем	в	част	от	съвремен-
ния	 ни	 културен	 облик.	 Освен	
това	 занаятчийството	 е	 в	 хар-
мония	с	природата,	а	това	ко-
респондира	силно	с	наболелия	
въпрос	 за	 свръхконсумацията	
и	замърсяването	на	планетата.	

Друга	 цел	 е	 да	 познаваме	
големите	 си	 майстори,	 да	 ги	
уважаваме,	подкрепяме	и	това	
да	 се	 връща	 обратно	 до	 тях	
–	 да	 са	 горди	 и	 да	 имат	 дос-
тоен	 творчески	 път,	 докато	 са	
сред	нас.

–	Поздравления	за	първия	
майстор.	 Снимките	 са	 пре-
красни.	 Няколко	 пъти	 наблю-
давах	с	възхищение	как	Хрис-
то	 гради	 дувар	 в	 частен	 имот	
под	училище	„Ран	Босилек“	и	
сега	виждам,	че	си	запечатала	
тази	 прекрасна	 суха	 зидария	
за	вечността.	Вълнуващо	е,	че	

твоите	занаяти	живеят	сега,	с	
нас.	Така	ли	ще	е	и	при	след-
ващите	артизани?	Има	ли	жи-
вот	за	традициите?

–	Традицията	 не	 е	 само	 в	
архивите	 и	 не	 е	 само	 шеви-
ци.	 Тя	 е	 жива	 –	 присъства	 в	
ежедневието	 ни,	 развива	 се,	
адаптира	 се,	 надгражда	 се,	
основа	 е	 на	 иновациите.	 При	
планирането	 на	 проекта	 бях	
с	 мисълта,	 че	 ще	 представя	
застрашени	 от	 изчезване	 за-

наяти	 –	 които	 се	 практикуват	
от	 критично	 малък	 брой	 хора.	
В	 процеса	 на	 реализация	 на	
„Ръчно	сътворено“	и	в	разгово-
рите	ми	с	артизаните	си	дадох	
сметка,	 че	 освен	 изчезващи,	
има	и	възраждащи	се	занаяти.	
Тези,	 които	 се	 практикуват	 от	
младите	 майстори	 Стопан	 –	

книговезане,	 и	 Христо	 Тоцев	
–	суха	каменна	зидария.	И	два-
мата	успешно	съчетават	съвре-
менния	 си	 начин	 на	 мислене	
с	 традиционните	занаяти,	 като	
по	 този	 начин	 ги	 съживяват	 и	
адаптират	към	днешния	ден.	

В	 индивидуалните	 истории	
за	 тях	 в	 „Ръчно	 сътворено“	
можете	да	се	 убедите,	 че	има	
голям	потенциал	за	развитието	
им,	 че	 те	 самите	 са	 лично-
сти,	 привличащи	 последовате-

ли	 (освен	 почитатели).	 Те	 са	
представители	 на	 световната	
тенденция	 –	 ренесанс	 на	 за-
наятите	 в	 младежката	 култу-
ра	 –	 най-важният	 фактор	 за	
опазване	на	тези	традиционни	
умения.

Занаятът	 луларство	 също	
се	 практикува	 от	 малък	 брой	
майстори	 –	 пет-шест	 човека	 в	
страната	в	момента,	но	причи-
ната	за	това	не	е	нито	защото	
е	 на	 изчезване,	 нито	 защото	
се	 възражда,	 а	 понеже	 е	 нов	
за	България.	 Героят	 на	 „Ръчно	
сътворено“	 –	 Георги	 Тодоров-
Гец,	 е	 първият	 човек,	 който	
започва	да	се	 занимава	с	из-
работка	 на	 лули	 в	 страната.	
Уменията	 усвоява	 в	Чехия,	 къ-
дето	е	работил	няколко	години.

Всичко	това,	ме	накара	да	
обобщя	 представянето	 на	 за-
наятите	от	проекта	като	„редки	
за	България“.	 Разбира	 се,	 има	
още	 такива,	 които	 биха	 могли	
да	влязат,	и	вероятно	това	ще	
се	случи	чрез	продължение	на	
поредицата.

–	 Текстът	 на	 първия	 май-
стор	 Тоцев	 е	 смислен,	 точен	
и	 човешки	 –	 малко	 история,	
никакви	 сухи	 факти,	 много	
живот	и	вдъхновение.	

–	 Това	 е	 структурата	 на	
текста	за	всички	индивидуални	
представяния.	 И	 шестте	 ис-
тории	 на	 майсторите	 са	 из-
ключителни	 и	 вдъхновяващи!	
Още	докато	планирах	проекта,	
знаех,	че	темата	е	специфична	
и	 ще	 изисква	 силна	 текстова	
подкрепа,	 за	 да	 получи	 по-за-
дълбочено	 разбиране.	 Търсей-
ки	 подходящ	 човек,	 ми	 беше	
препоръчана	 Мария	 Бончева,	
която	е	дългогодишен	автор	на	
списание	 Осем,	 партньор	 на	
проекта.	За	първи	път	работя	с	
толкова	много	текст	към	фото-
графиите	си	и	съм	доволна	от	
резултата.	

–	 Проектът	 е	 двуезичен	
–	 на	 български	 и	 английски	
език.	 Но	 прозира	 една	 по-
голяма	 идея,	 освен	 комуни-
кацията.	 Поставяш	 занаята	
в	 световен	 контекст	 не	 само	
като	 умение,	 но	 и	 като	 при-
знание.	 Как	 виждаш	 разви-
тието	на	проекта?	Осъществи-
ма	ли	е	идеята	да	се	картогра-
фират	 занаятите	 на	 световна	
карта.

–	Генерално,	проектът	ми	е	
вдъхновен	 от	 посланическата	
ми	дейност	за	международната	
фондация	 „Микеланджело“	 за	
творчество	и	занаяти.	Нейната	
цел	 е	 точно	 това	 –	 да	 картог-
рафира	 занаятчиите	 по	 света.	
Създаден	 е	 дигитален	 пътево-
дител	 „Хомо	Фабер“,	 достъпен	
на	homofaber.com.	

Мащабната	 инициатива	
насърчава	 и	 презентира	 та-
лантливи	 артизани,	 а	 това	 се	
осъществява	 чрез	 множество	

инициативи	 –	 от	 изследвания,	
през	 изложение	 във	 Венеция,	
младежки	програми	и	др.

Чувствам	 се	 много	 ком-
фортно	 с	 дейността	 си	 на	
посланик	 за	 „Хомо	 Фабер“	 и	
действително	 я	 приемам	 като	
своя	 мисия.	 Бидейки	 част	 от	
тази	 международна	 мрежа,	
нейните	 членове	 имаме	 въз-
можност	да	обменяме	препоръ-
ки,	 да	си	партнираме,	да	спо-
магаме	 за	 идентифицирането	
на	хора	със	специални	умения	
–	 тези	 на	 човешката	 ръка	 да	
създава.

Английската	 версия	 на	
„Ръчно	 сътворено“	 е	 публи-
кувана	 както	 в	 мрежата	 на	
фондация	 „Микеланджело“,	
така	 и	 мрежата	 на	 ЮНЕСКО	
–	 „Творчески	 градове“,	 в	 която	
Габрово	 членува	 като	 град	 с	
фокус	на	занаятите.	Тези	меж-
дународни	 публикации	 отварят	
големи	възможности	пред	бъл-
гарските	автори	и	занаяти	–	от	
една	страна,	светът	да	разбере	
по-добре	за	актуалното	им	със-
тояние	 в	 България,	 а	 от	 друга	
–	 да	 им	 даде	 възможност	 за	
изява	 (участие	 в	 изложение,	
поръчки	и	други).

С	гордост	споделям,	че	до-
като	 бях	 музеен	 служител	 в	
„Етър“,	 препоръчах	 книговезе-
ца	 Стопан	 да	 бъде	 вписан	 в	
дигиталния	 пътеводител	 „Хомо	
Фабер“	 през	 2020	 (за	 остана-
лите	 петима	 герои	 на	 „Ръчно	

сътворено“	 предстои	 също	 да	
бъдат	включени).	A	по	тази	ли-
ния,	 през	 2022	 той	 беше	 един	
от	двамата	българи,	селектира-
ни	от	кураторите	на	мащабното	
събитие	(изложение)	„Хомо	Фа-
бер“	във	Венеция.	

Друга	 възможност,	 която	
му	 осигурих	 като	 музеен	 слу-
жител,	 беше	 участие	 в	 рези-
денция	 в	Южна	Корея,	 където	
в	 рамките	 на	 един	 месец	 той	
имаше	 възможността	 да	 рабо-
ти	 в	 сътрудничество	 с	 местен	
майстор	книговезец.	Това	му	се	
случи	за	първи	път,	тъй	като	в	
България	вече	няма	възрастни	
майстори	в	този	занаят.	

Участието	 на	 Христо	Тоцев	
като	 обучител	 в	 образовател-
ната	програма	за	традиционна	
архитектура	на	музей	 „Етър“	и	

сдружение	„Мещра“,	също	е	по	
моя	покана.	Вярвам,	че	точно	в	
това	е	част	от	ролята	и	силата	
на	 културните	институции	 –	да	
насърчават	 и	 улесняват	 по-
добни	 сътрудничества.	 Радвам	
се,	 че	 имах	 тази	 възможност.	
Без	 да	 съм	 част	 от	 екип	 на	
подобна	институция	като	музей	
„Етър“,	нямаше	да	е	възможно	
да	 направя	 това.	 Става	 дума	
за	 развитие,	 културен	 обмен,	
образователна	инициатива,	ма-
щабна	 международна	 изява	 и	
т.н.	 на	 млади	 български	 арти-
сти	и	занаятчии.

–	Да	поговорим	за	теб	–	от-
къде	 е	 интересът	 ти	 към	 кул-
турното	 наследство	 и	 съхра-
няването	на	традициите?

–	 В	 последните	 няколко	
години,	 опитвайки	 се	 да	 си	
отговоря	 на	 същия	 въпрос,	
си	 спомних	 как	 имах	 афини-
тет	 към	 семейния	 фотоархив.	
Но	 също	 така	 съм	 израснала	
между	 пространствата	 на	 ра-
ботилницата	 на	 дядо	 Никола,	
който	беше	зъботехник,	и	репе-
тиционните	зали,	в	които	май-
ка	ми	Павлина	играеше	 (МИМ	
Театър	 Габрово).	 Това	 дава	
ясен	отговор	защо	се	чувствам	
комфортно	 да	 проследявам	
и	 представям	 разнообразни	
творчески	процеси	–	от	театър,	
през	музика,	занаяти	и	съвре-
менно	изкуство.

–	Ти	 си	 посланик	 на	меж-
дународната	мрежа	за	творци	

в	областта	на	занаятите	„Хомо	
Фабер“.	 Какво	 означава	 това,	
каква	е	мисията	ти?

–	 Както	 вече	 споменах,	
„Хомо	 Фабер“	 е	 една	 от	 ини-
циативите	 на	 международна-
та	 фондация	 „Микеланджело“	
за	 творчество	 и	 занаяти.	 В	
нейната	мрежа	 членуваме	 над	
70	 посланици	 (личности	 и	 ин-
ституции),	 а	 целта	 ни	 е	 да	
разпространяваме	 мисията	 на	
инициативата,	 да	 осъществя-
ваме	международен	 обмен,	 да	
реализираме	 съвместни	 про-
екти	 (като	 настоящия	 ми),	 да	
работим	 заедно	 за	 каузата	 за	
развитие	 на	 занаятчийската	
култура.	Другият	български	по-
сланик	е	музей	„Етър“.	От	него	
наследих	и	работата	си	с	„Ми-
келанджело“.

Шест занаята, овладени до съвършенство, разкрива фотографският дневник "Ръчно сътворено"

Роñиíà Пеíчевà: Идеятà е дà преоñмиñлим рàáотàтà íà 
мàйñторите, дà я àдàптирàме към дíешíия деí и дà я 
превърíем в чàñт от ñъвремеííия íи културеí оáлик
 Един от 12-те проекта, получили съфинансиране по Програма 
Култура на Община Габрово за 2022 година, е дигиталният фото-
графски дневник на Росина Пенчева. В него тя запечатва моменти 
от срещи с майстори на редки занаяти, развили до съвършенство 
своите умения. 
 Майсторите в дневника са шестима мъже от Габрово, Сопот, 
Разград и София: Христо Тоцев – суха каменна зидария, Петър 
Паунов – медникар, Георги Тодоров-Гец – лулар, Христо Маринов – 
мутафчия, Стопан – книговезец, и Деян Денчев – лютиер. Най-мла-
дият е на 32 години. Най-възрастният вече навърши 74. 
 От ноември до април 2023 година визуалният артист Росина 
Пенчева ще представя по един от тях в своя сайт. Ако изпишете 
„Ръчно сътворено. Фотографски дневник“ или rosinapencheva.com/
rachno-satvoreno, ще се запознаете с проекта и първите истории.

Портрет на Росина Пенчева, заснет от Добрин Кашавелов

„Ръчно сътворено от Георги Тодоров-Гец“ – историята за майстора 
лулар излиза на 5. януари на rosinapencheva.com/rachno-satvoreno

Ръчно сътворено от Стопан“ – историята за майстора книговечец и артист излиза 
на 6. март на rosinapencheva.com/rachno-satvoreno

„Ръчно сътворено от Деян Денчев“ – историята за майстора лютиер 
на гъдулки излиза на 3. април на rosinapencheva.com/rachno-satvoreno


