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Утре Националната Априловска гимназия ще отбележи патронния си празник 

Инж. Владимир Василев, 
управител на 

”ВиК” ООД – Габрово: 

1 170 000 лeва 
инвеñтиции в 
пуáлични активи 
ñме заложили 
за 2023 ãоäина 8

Вицепрезиäентът ще учаñтва в тържеñтвото
	 В	 петък	 Националната	
Априловска	 гимназия	 ще	
отбележи	 патронния	 си	
празник	 и	 188	 години	 от	
откриването	 на	 първото	
взаимно	 светско	 училище	
на	новобългарски	език.
	 Гост	 на	 тържеството	
ще	 бъде	 вицепрезидентът	
на	 Република	 България	
Илияна	Йотова.
	 Празничната	 програма	
започва	 ден	 по-рано,	 за-
щото	14	януари	е	неучебен	
ден.
	 В	10:00	часа	на	13	яну-
ари	ще	започне	12-ото	из-
дание	 на	 традиционната	
вътрешноучилищна	 инте-
лектуална	 игра	 „Шифърът	
на	 Априлов“.	 Уникалната	

игра,	 създадена	 от	 учени-
ци,	 разкрива	 творческия	
потенциал	 и	 умения	 на	
Априловите	 възпитаници,	
провокира	 стремежа	 им	
да	научават	повече	за	ис-
торията	 на	 своето	 учили-
ще,	 да	 действат	 екипно	 в	
отбори	и	да	побеждават.
	 Връзката	 между	 поко-
ленията	 в	 голямата	 Апри-
лова	общност	ще	придаде	
допълнителен	 емоциона-
лен	 оттенък	 на	 празника	
и	 ще	 зареди	 с	 мотива-
ция	сегашните	ученици.	За	
10:30	 часа	 е	 предвидена	
среща	с	Михаела	Алексан-
дрова	и	Владимир	Ангелов	
от	випуск	2008	под	наслов	
„Завръщане“.	

	 Тържественият	 ритуал	
пред	 паметника	 на	 Васил	
Априлов	 започва	 точно	 в	
12:00.
	 Половин	час	след	това		
ще	 се	 открие	 изложба	 на	
Института	 за	 литература	
към	БАН,	посветена	на	20	
знакови	 имена	 на	 българ-
ската	 литературнокритиче-
ска	 мисъл.	 Експозицията,	
уредена	 във	 фоайето	 на	
новата	 училищна	 сграда,	
ще	 бъде	 представена	 от	
доц.	 д-р	Александра	Анто-
нова.
	 Програмата	 в	 петък	
включва	 и	 среща	 с	 ге-
нералния	 директор	 на	
Българската	 телеграфна	
агенция	 Кирил	 Вълчев.	 В	

края	на	ноември	миналата	
година	 агенцията	 подписа	
договор	за	сътрудничество	
с	 Националната	 Априло-
вска	гимназия.
	 На	 18	 януари	 учени-
ците	 ще	 имат	 творчески	
разговор	с	проф.	д-р	и.	н.	
Петър	Стоянович.	Бившият	
министър	 на	 културата	 е	
правнук	на	обществения	и	
държавен	 деец	 Иван	 Сто-
янович	 –	 Аджелето,	 чия-
то	 дейност	 е	 свързана	 с	
Габрово.	 (През	 1881	 г.	 е	
управител	 на	 телеграфо-
пощенската	станция.)

Бояна Пенчева
 * * *
	 Графиката	 е	 на	 Иван	
Стоянов,	XI	„а“	клас,	НАГ

	 Палежът	 на	 производ-
ствения	 цех	 в	 село	 Вра-
ниловци	 е	 възмутително	
и	 безпардонно	 деяние	 с	
демонстрация	 на	 чувство	
за	безнаказаност.	От	свое	
име	 и	 от	 името	 на	 Об-
щина	 Габрово	 изразявам	
съпричастност	 към	 фирма	
„УКО	 България”,	 нейните	
собственици,	 служители,	
партньори	и	клиенти,	 сре-
щу	които	беше	извършено	
престъпното	действие.	
	 Фирмата	 е	 коректен	
работодател,	 пример	 за	
корпоративна	 социална	
отговорност,	 един	 от	 го-
лемите	 дарители	 в	 общ-
ността,	 партньор	 на	 Об-
щината,	 който	 от	 години	
засвидетелства	 своята	
ангажираност	 към	 Габро-
во,	 подкрепяйки	 детския	
спорт,	 социалните	 услуги	
за	възрастни	хора,	еколо-

гични	 инициативи	 и	 дей-
ности,	 които	 правят	 града	
по-красив	и	зелен.	
	 Призовавам	 право-
охранителните	 органи	 и	
отговорните	 институции	
за	 професионализъм	 при	
разкриването	на	извърши-
телите	 и	 адекватност	 на	
наказанието!	 Апелирам	
българската	 държава	 да	
не	 остава	 безучастна	 към	
опити	 за	 унищожаване	 на	
чуждестранен	 бизнес	 у	
нас,	 защото	 редът,	 сигур-
ността	 и	 справедливостта	
са	характеристики	на	пра-
вовата	държава!
	 Страната	 ни	 трябва	
да	 бъде	 място,	 подкре-
пящо	 отговорния	 бизнес	
и	 гарантиращо	 спокойна	
среда	 за	 развитие	 на	 ин-
вестиции,	 които	 създават	
заетост	 и	 подобряват	 ка-
чеството	на	живот.

Таня Õриñтова: Поñеãателñтвата върху еäин почтен 
меñтен áизнеñ ñа щета за Гаáрово и за ñтраната

Кмeтът на Община Габрово Таня Христова връчва свидетелство за дарение на фирма 
„УКО България” (Мариана и Патрик Кайзер). 2018 година

О
рганизацията, която ни 
обединява, е Сдруже-
нието с нестопанска 
цел в обществена пол-

за Регионален иновационен 
център "Амбициозно Габро-
во" - заяви категорично пред 
"100 вести" Николинка Хинко-
ва, негов председател, член 
на борда на директорите на 
"Мехатроника" АД, предсе-
дател на настоятелството на 
Технически университет - 
Габрово.
Интервю с инж. Хинкова   стр. 2

Светозар Гатев

 Отборите	 на	 „Боби	
Фишер“	 и	 „Карата	 ауто“	
излязоха	 начело	 в	 групи	
„Б“	 и	 „В“	 след	 изиграва-
нето	на	първите	си	срещи	
на	 турнира	 по	 минифут-
бол	 в	 спортна	 зала	 „Ор-
ловец“.	
	 Съставът	 на	 „Боби	
Фишер“	 се	 разправи	 със	
селекцията	 на	 „Интерна-
ционале“.	Николай	Георги-

ев	 откри	 резултата	 само	
12	 секунди	 след	 първия	
съдийски	сигнал	и	отново	
той	 удвои	 в	 8-та	 минута.	
Тихони	 Петков	 направи	
резултата	 класически,	
а	 Тодор	 Стоянов	 върна	
едно	 попадение	 преди	
почивката.	 През	 втората	
част	 отборът	 на	 „Боби	
Фишер“	наниза	още	шест	
гола	във	вратата	на	 „Ин-
тернационале“.	 Николай	
Георгиев	оформи	хеттрика	

си,	 два	 пъти	 се	 разпи-
са	 Димитър	 Митев,	 а	 по	
един	 гол	 добавиха	 Мар-
тин	 Ботев,	 Стефан	 Йоси-
фов	и	Живко	Иванов.	
	 Убедителен	 беше	
стартът	 и	 на	 „Карата	
ауто“	 в	 група	 „В“.	 Воде-
ният	от	Християн	Василев	
състав	надигра	с	6:0	тима	
на	„Христо	Мечков“.		
	 Мачът	 започна	 с	 ми-
нута	 мълчание	 в	 памет	
на	 емблематичния	 за	

този	 турнир	 Христо	 Ме-
чков.	 Иван	 Велев	 откри	
от	дузпа	в	5-та	минута,	а	
Андрей	Петров	покачи	на	
2:0	 секунди	 преди	 почив-
ката.	 През	 втората	 част	
Велев	 се	 разписа	 още	
два	пъти,	а	Веско	Карако-
лев	 и	 Денислав	 Николов	
фиксираха	победата	с	6:0.

16 ãола във втория äен на турнира по минифутáол

Как ñе тъче ръчно – учиха 
млаäи и ñтари в читалището 
в ñело Скалñко     страница 3        
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- Г-жо Хинкова, какви бяха 
приоритетите на РИЦ „Амби-
циозно Габрово“ през измина-
лата 2022 година?

-	 От	 началото	 на	 своето	
съществуване	 до	 настоящия	
момент	 сдружението	 е	 изпра-
вено	 пред	 много	 трудности.	
Основната	 от	 тях	 беше	 неосъ-
щественото,	 заради	 COVID-19	
мерките,	 предвидено	 програм-
но	финансиране	 за	 създаване-
то	 на	регионални	 иновационни	
центрове.	 Но	 благодарение	 на	
фирми,	 организации	 и	 прозор-
ливи	личности,	 убедени	в	нуж-
дата	 от	 такава	 организация,	
РИЦ	продължи	да	съществува	и	
се	 стреми	 да	 изпълнява	 целта	
си,	за	която	е	създаден.

Малобройният	 млад	 и	 ен-

тусиазиран	 екип	 на	 РИЦ	 няма	
собствен	 офис	 и	 се	 радва	 и	
благодари	за	дарителския	под-
слон	 от	 страна	 на	 фирми	 и	
организации	за	различните	съ-
бития	и	за	офис	нуждите	си.	

РИЦ	 обединява	 общинска	
и	 областна	 администрации,	
Технически	 университет,	 някол-
ко	 иновативни	 фирми,	 както	 и	
членската	 маса	 от	 фирми	 на	
Габровската	 търговско-промиш-
лена	палата.

- Какво успя да свърши 
„Амбициозно Габрово“ досе-
га?

-	 Въпреки	 трудностите,	
свързани	 с	 финансирането,	
РИЦ	 вече	 има	 зад	 гърба	 си	
3	 пълни	 години,	 през	 които	
сдружението	формира	екип,	по-

пуляризира	 дейността	 си	 сред	
фирми	 и	 организации	 на	 на-
ционално	 и	 европейско	 ниво,	
партньор	 е	 и	 по	 два	 европей-
ски	проекта.	

С	проект	„InnoForward“	РИЦ	
е	 част	 от	 мрежата	 Enterprise	
Europe	Network	 (EEN)	с	достъп	
до	широка	Платформа	 за	 под-
помагане	на	фирмите	в	тяхната	
комерсиализация	 –	 за	 нами-
ране	 на	 международни	 биз-
нес	 партньорства	 и	 достъп	 до	
финансиране;	 Проект	 ARIES4,	
чрез	който	РИЦ	е	част	от	схе-
ма	за	сътрудничество	и	обмяна	
на	 поток	 от	 знания	 между	 ос-
новните	участници	в	стратегии-
те	за	интелигентна	специализа-
ция	в	регионите	на	ЕС.

Голям	успех	за	сдружението	
през	 2022	 година	 е	 и	 оцен-
ката	 на	 проекта	 за	 Европей-
ски	 цифров	 иновационен	 хъб,	
за	 който	 РИЦ	 получи	 Seal	 of	
Excellence	и	има	голяма	вероят-
ност	проектът	да	получи	нацио-
нално	 финансиране.	 Неговата	
основна	цел	е	подпомагане	на	

фирмите	 и	 администрацията	 в	
тяхната	 цифрова	 трансформа-
ция.

Благодарение	 на	 подкре-
пата	 на	РИЦ	 габровска	фирма	
успешно	 участва	 в	 каскадно	
финансиран	 проект	 по	 Хори-
зонт	2020	–	за	иновативен	екс-
перимент.

Тъй	 като	 споменавам	 само	
успешните	 проекти,	 нека	 чита-
телите	 не	 се	 заблуждават,	 че	
всички	 проекти	 са	 успешни.	
Зад	 успехите	 се	 крие	 огромен	
труд	 по	 написването	 на	 много	
други	проекти,	 с	 които	не	сме	
успели	 или	 пък	 е	 преминат	
минималният	 праг	 за	финанси-
ране,	но	поради	липса	на	сред-
ства	проектът	не	е	финансиран.

- С кое от свършеното през 
изминалата година се гордее-
те най-много?

-	С	ентусиазъм	и	младежка	
енергия	екипът	на	РИЦ	и	мно-
го	 доброволци	 дариха	 време,	
труд	 и	 организационен	 хъс	 за	
осъществяването	 на	 Гинес	 ре-
корд	 през	 2022	 година.	 Той	 е	
направен	на	територията	на	об-
щина	Габрово	и	е	за	най-много	
излитания	и	 кацания	за	 1	 час.	
Рекордьорът	е		военният	пилот	
Николай	Калайджиев.	Той	даде	
добър	 пример	 на	 всички	 нас	
за	самодисциплина,	целеустре-
меност,	 прилагане	 на	 теория-
та	 в	 практиката,	 самооблада-
ние	–	качества,	необходими	за	
постигането	 на	 всеки	 успех.	
Участниците	 в	 Иновационния	
лагер,	 организиран	 от	Община	
Габрово,	 имаха	 щастието	 да	
се	 докоснат	 до	 харизмата	 на	
младия	 пилот.	 Нико	 е	 отличен	
мотиватор	 за	 стари	 и	 млади	
хора	 и	 им	 дава	 незабравим	 и	
пълен	с	адреналин	пример	как	
да	 преследват	 мечтите	 си.	 По	
време	 на	 едночасовия	 полет	
той	 демонстрира	 комбинация	
от	 технически	 познания,	 уме-
ния,	 голяма	 отдаденост,	 пълна	
концентрация,	 амбиция,	 хлад-
нокръвие	и	др.

- Какви други инициативи 
бяха реализирани през 2022 г. 
с подкрепата на РИЦ „Амбици-
озно Габрово“?

-	 Сдружението	 подкрепя	
различни	 инициативи	 на	 фир-
ми	 и	 организации.	 Пример	 за	
това	 е	 финансовата	 подкрепа	
от	 сдружението	 за	 поставяне	
на	детски	фигури	до	пешеходни	

пътеки	 в	 града	 по	 инициатива	
на	Областна	администрация.	

Като	 дейност	 по	 кръгова	
икономика	 РИЦ	 стартира	 ини-
циативата	 „Happy	 tube”	 -	 ре-
шение	 за	 намаляване	 на	 от-
падъците	 от	 пластмаси.	 РИЦ	
брандира	неодобрени	за	печат	
тубички,	които	са	 годни	за	из-
ползване.	Тубичките	са	достъп-
ни	 за	 всеки,	 който	 желае	 по	
иновативен	 и	 екологично	 съо-
бразен	 начин	 да	 разнообрази	
корпоративните	 си	 рекламни	
материали.

Сдружението	 оказа	 и	 ло-
гистична	 подкрепа	 за	 инициа-
тивата	 на	 Дома	 на	 хумора	 по	
създаване	 на	 филмите	 „(не)
Сметни	 богатства“	 и	 за	 две-
те	 инсталации	 до	 сградата	 на	
бившия	 Текстилен	 техникум.	
РИЦ	 участва	 в	 организация-
та	 и	 спонсорството	 на	 чаптър	
от	 най-голямата	 лига	 в	 све-
та	 на	 състезания	 с	 дронове	
–	 MultiGP.	 DHL	 FPVScape	 2022	
MultiGP	 Championship	 Qualifier	
тъй	като	счита,	че	подобни	изя-
ви	мотивират	младежите	да	се	
занимават	 с	 наука	 и	 техника,	
както	и	да	оползотворяват	сво-
бодното	 си	 време	 по	 полезен	
за	тях	начин.

РИЦ	 подкрепи	 разработва-
нето	и	инсталирането	на	стан-
ции	 за	 контрол	 на	 качеството	
на	 въздуха	 и	 на	 интелигентни	
кофи	за	разделно	събиране.	

- Какви са плановете на 
„Амбициозно Габрово“ за 2023 
година?

-	Основната	ни	задача	през	
2023	 година	 е	 да	 продължим	
сближаването	 на	 междуинсти-
туциално	 ниво	 (образовател-
на,	научна	и	развойна	дейност	
–	 регионална	 администрация	
-	 бизнес)	 с	 цел	 устойчивост	 и	
регионален	просперитет.	

През	 2023	 година	 всички	
в	 сдружението	 си	 пожелава-
ме	 здраве,	 за	 да	 успяваме	 с	
лекота	 във	 всички	 начинания,		
както	 и	 да	 имаме	 много	 осъ-
ществени	 идеи	 в	 подкрепа	 на	
фирмите	от	региона.

На снимката:
Военният пилот Николай 

Калайджиев постави рекорд 
на Гинес през 2022 година на 
територията на Габрово за 
най-много излитания и каца-
ния за 1 час.

Николинка Õинкова: „Амáициозно Гаáрово
“
 

е орãанизацията, която ни оáеäинява
СтеФКа БУрМова

 „Организацията, която ни обединява, е Сдружението с нестопан-
ска цел в обществена полза Регионален иновационен център (РИЦ) 
„Амбициозно Габрово” – заяви категорично Николинка Хинкова, негов 
председател, член на борда на директорите на „Мехатроника” АД, 
председател на настоятелството на Технически университет – Габро-
во. То е създадено в края на 2019 година, а неговата основна цел е 
подпомагане на микро-, малки и средни предприятия в община Габрово 
и в област Габрово. Членовете на Управителния съвет на РИЦ са: Ни-
колинка Хинкова, Таня Христова, Калоян Кашавелов, Петър Шандурков и 
Румен Колев.
 За свършеното от РИЦ „Амбициозно Габрово“ през 2022 година е 
разговорът с инж. Николинка Хинкова.

	 На	10	януари	2023	 г.	в	
читалня	 „Д-р	 Петър	 Цон-
чев”	на	РБ	„Априлов	–	Па-
лазузов”	с	кратка	и	вълну-
ваща	церемония	бяха	връ-
чени	 наградите	 „Читател 
на годината”	 в	 две	 кате-
гории	–	до	14	години	и	над	
тази	 възраст.	 Наградите	
са	първа,	втора	и	трета	в	
двете	категории	за	проче-
лите	най-много	книги	през	
изминалата	2022	година.
	 Отличените	 получават	
грамоти,	 ваучер	 за	 заку-
пуване	 на	 книги,	 предмет-
ни	 награди	 и	 право	 на	
безплатна	 регистрация	 за	
библиотечни	услуги.
	 В	категория	до	14	годи-
ни	са	наградени	Лъчезара 
Цветкова, на 14 години, 
с 201 прочетени книги 
за 2022 г.; Марина Дико-
ва, на 8 години, със 175 
книги и Румяна Димова, 
също на 8 години, със 133 
прочетени книги.
	 При	 по-възрастни-
те	 читатели,	 във	 втората	
възрастова	 категория,	 на	
първо	 място	 се	 класира	
отново	 миналогодишният	
победител	–	д-р Мирослав 
Пантев, с 313 заети и про-
четени заглавия, полито-

лог, преподавател, автор 
на книги с обществено-
историческа тематика, 
дългогодишен читател и 
потребител на цялата па-

литра от услуги в библио-
теката. 
 На второ място е Ру-
мен Стефанов, който чете 
много художествена ли-

тература - неговите заети 
и прочетени през отмина-
лата година книги са 222. 
 На трето място заста-
ва дама – Миглена Досева 

– със 178 прочетени кни-
ги, също предимно от об-
ластта на художествената 
литература.	 И	 Мирослав,	
и	Румен,	и	Миглена	са	чи-
татели	и	приятели	на	биб-
лиотеката	отдавна,	четене-
то	за	тях	е	удоволствие	и	
страст,	 както	 и	 надежден	
източник	 на	 информация	
от	всякакъв	характер.
	 Директорът	 Савина	
Цонева	 поздрави	 сърдеч-
но	 наградените	 читатели	
и	 сподели	 с	 младежите	
–	 доброволци	 от	 Клуба	
при	 РБ	 „Априлов-Палау-
зов“,	които	присъстваха	на	

церемонията,	 че	 тези	 на-
гради	 носят	 много	 голяма	
радост	 и	 удовлетворение	
и	 за	 библиотечния	 екип,	
който	 работи	 всеотдайно	
за	изграждане	на	читател-
ска	 култура	 и	 любов	 към	
книгата	 и	 четенето	 сред	
гражданите	от	всички	въз-
расти.
	 Тя	съобщи,	че	най-въз-
растният	 активен	 читател	
в	 библиотеката	 е	 на	 95	
години	–	това	е	краеведът	
Ангел	Илиев,	а	най-млади-
те	 регистрирани	 читатели	
са	само	на	около	2	годин-
ки	 –	 разбира	 се,	 техните	

родители	 заемат	 книжки	
от	 Детски	 отдел	 на	 РБ	
„Априлов-Палаузов“,	 за	 да	
четат	 на	 Велин,	 Алексан-
дра,	Мартин	и	Адрияна	до	
момента,	 в	 който	 те	 сами	
ще	могат	да	прочетат	лю-
бимите	си	книги.
	 Екипът	 на	 библиоте-
ката	 пожелава	 здраве	 и	
просперитет	 на	 всички	
свои	 настоящи	 и	 бъдещи	
читатели	 като	 кани	 габро-
вци	 да	 се	 възползват	 от	
богатите	 информационни	
и	 образователни	 възмож-
ности	на	библиотеката.

РБ „Априлов – Палазузов”

За ñеäми път áеше отличен „Читател на ãоäината” в 
Реãионалната áиáлиотека „Априлов - Палаузов”
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Мариана Мандичева 

Урокът	 по	 тъкачество	 бе	
навръх	Стефановден	в	една	от	
залите	 на	 читалище	 „Светлина	
1922“	 в	 село	 Скалско,	 а	 сбир-
ката	 организаторите	 нарекоха	
седянка	в	духа	на	празнуваните	
някога	 коледни	 и	 новогодишни	
обичаи.	

„Виждам	 голяма	 възмож-
ност	 да	 възродим	 дейността	
на	читалището	и	това	ще	бъде	
много	 хубаво	 за	 живеещите	 в	
селото.	 Хората	 не	 трябва	 да	
остават	 само	 вкъщи,	 а	 да	 са	
по-социализирани,	да	споделят	
времето	си	и	заедно	с	други	да	
упражняват	 различни	 занима-
ния	–	мястото	е	в	читалището,	
както	някога.	Много	се	радвам,	
че	 сред	 нас	 напоследък	 има	
оживление.	 Аз	 живея	 в	 село	
Скалско	вече	40	години	и	сега	
животът	ни	става	по-интересен,	
правим	сбирки,	всеки	каже	по	
нещо,	 опознаваме	 се“	 –	 каза	
Иванка	 Иванова,	 с	 която	 раз-
говаряме	пред	камбаната	 -	по-
дарък	 от	 немското	 семейство	
Шрьодер	 –	 то	 също	 вече	 е	
сред	местните	хора,	защото	от	
много	години	живее	в	Скалско,	
което	 дарило	 камбаната,	 след	
като	 реликвата	 на	 селото	 -	
100-годишната	 камбана,	 била	
открадната	 от	 стойката,	 издиг-
ната	 на	 площада,	 а	 до	 нас	 бе	
отрупаната	за	празника	маса	с	

баници	 и	 различни	 лакомства,	
приготвени	у	дома	за	празника.		

През	 последните	 няколко	
години	 читалищните	 дейци	 в	
дряновското	 село	 Скалско	 на-
истина	 упорито	 възстановяват	
дейността	 му,	 обновяват	 мате-
риалната	 база	 на	 просторната	
читалищна	 сграда.	Тук	 все	 по-
често	се	чува	глъчката	на	мла-
ди	и	стари,	а	меракът	им	да	го	
превърнат	 в	 културно	 средище	
на	живущите	в	околността	е	не-
укротим.	 Почистване,	 нова	 за-
веса	за	сцената,	попълване	на	
библиотечния	 фонд,	 който	 бил	
тотално	 унищожен,	 нова	 под-
редба	 и	 привлекателна	 среда,	
са	една	част	от	вече	постигна-
тите	 амбиции	 на	 читалищното	
ръководство.	Но	 тези	 трудоем-
ки	 задачи	 се	 случват	 най-вече	
благодарение	на	отзивчивостта	
на	местните	хора,	които	участ-
ват	 с	 доброволческа	 помощ,	
като	 младите	 хора	 са	 първите	
ентусиасти.	

„Живеем	 тук	 и	 неочаква-
но	 ни	 се	 получи	 много	 добър	
социум.	Когато	 дойдох	 в	 село-
то,	 бях	 изненадана.	 Не	 само	
моите	 деца,	 но	 и	 останалите	
през	 цялото	 лято	 помагаха	 на	
Минка	 Георгиева	 –	 председа-
телката	на	 читалищното	насто-
ятелство,	 подреждаха	 книгите,	
правеха	каквото	можеха	и	ето,	
резултатът	 е	 налице.	 Грехота	
е	 всичко	 това	 да	 го	 има	 и	 да	

не	се	ползва	-	каза	ми	Силвия	
Стоянова,	 която	 е	 посветена	
на	 занаятите,	 занимава	 се	 с	
текстил,	 прави	 детски	 дрехи	 и	
всичко,	свързано	с	текстила,	й	
представлява	интерес.	Тя	беше	
тук,	 за	 да	 подкрепи	 инициати-
вата	на	читалището	да	покаже	
тъкачеството,	 каквото	 нашите	
баби	и	прабаби	са	правили,	да	
докосне	 днешните	 поколения	
деца	и	върне	искриците	красо-
та	и	уют	в	душите	на	възраст-
ните,	 които	 помнят	 становете	
у	дома.	–	Искаме	децата	също	
да	имат	представа	как	се	полу-
чава	плата“	 –	допълни	Силвия,	
която	 допълва	 хобито	 си	 към	
занаятите	 с	 образование	 за	
художник	 оформител	 и	 сега,	
макар	 че	 живее	 в	 съседното	
село	 Славейково,	 в	 Скалско,	
в	 известната	 местна	 забеле-
жителност	 Геровата	 къща,	 има	
ателие.	 Това	 е	 родната	 къща	
на	двамата	братя	Герови,	които	
завещават	имотите	си	на	фонд	
„1300	години	България“.	

И	 докато	 Ваня	 и	 гостите	
разпределяха	цветните	кълбета	
прежда	и	присядаха	до	детски-
те	 станове,	 към	 които	 плахо	
посягаха,	 встрани	 чакаше	 ред	
за	 участие	 в	 програмата	 на	
седянката	 историкът	 Димитър	
Димитров,	който	живее	съвсем	
наблизо	 сред	 тишината	 и	 спо-
койствието	на	родното	си	село	
Ритя.	 Първото,	 което	 сподели	

той,	 е,	 че	 е	 в	 първия	 випуск,	
завършили	 Великотърновския	
университет	 през	 1967	 година.	
Сега	 очакваха	 той	 да	разкаже	
за	обичаите	на	село	някога.	За	
себе	 си	 побърза	 да	 каже	 още	

как	 се	 е	 разминал	 с	 разпре-
деление	в	Родопите,	след	като	
завършил	 история	 в	 универси-
тета,	как	имал	шанса	да	стане	
уредник	в	музея	в	Дряновския	
манастир,	 после	 ръководител	

на	 разкопките	 на	 крепостта	
Дискодуратера,	после	участвал	
в	сондажните	разкопки	в	мест-
ността	 Чуката	 над	 Дряново,	 а	
след	школата	по	френски	език	
през	 1967-1968	 година,	 органи-
зирана	от	Комитета	за	култура,	
която	 завършил	 с	 отличие,	 за-
почнал	 работа	 в	 новооткрития	
Градски	 исторически	 музей	 в	
Дряново.

„Роден	 съм	 в	 село	 Ритя.	
Всичко	 си	 беше	 подредено,	
като	 това,	 което	 се	 произвеж-
даше	 в	 селото,	 беше	 доста-
тъчно,	 за	 да	 изхрани	 хората.	
Те	 в	магазин	 влизаха	 само	 за	
ориз,	 за	 захар,	 за	 олио.	През	
1961	година	завърших	гимнази-
ята	 в	Дряново	 –	много	 обичах	
историята,	 и	 след	 казармата	
кандидатствах	 в	 университета.	
Постоянно	се	връщах	на	село.	
Тук	животът	кипеше.	Имаше	16	
къщи	и	110	души	жители“	–	раз-
каза	историкът.		

Ваня	 вече	 обясняваше,	 че	
при	тъкането	трябва	да	се	вни-
мава	 да	 се	 върне	 един	 ред	
назад.	

„Разбира	 се,	 греши	 се,	 но	
всичко	 е	 поправимо.	 Тръгваш	
да	 тъчеш,	 разсееш	 се,	 нищел-
ката	 е	 отгоре	 или	 отдолу	 -	 то	
си	 показва.	 Ако	 конецът	 е	 от	
грешното	 място,	 връщаш	 едно	
назад.“

В	 този	момент	Деси	Дими-
трова	–	тя	беше	доста	уверена,	

ми	 показа	 своите	 тъкани.	 Тя	
винаги	 е	 една	 от	 първите	 по-
мощнички,	 когато	 читалището	
организира	нещо.	

„Тъкането	наистина	е	много	
интересно	 и	 успокояващо“	 –	
каза	тя.	

Зад	 становете	 беше	 и	 го-
лямата	 младежка	 компания	 от	
село	 Славейково	 с	 постоянно	
жителство	 там.	 Питам	 първо	
Тервел	 Янков	 с	 какво	животът	
на	 село	 привлича	 млади	 хора	
като	него.		

„О!	Много	интересно	живе-
ем	 на	 село.	 Остава	 ми	 време	
за	 разходки,	 за	 лични	 зани-
мания“	 –	 каза	Тервел	 на	 чист	
български.	 Той	 и	 останалите	
момчета	 и	 момичета	 учат	 в	
американския	колеж	във	Вели-
ко	 Търново,	 докъдето	 пътуват	
всеки	ден,	а	вечер	се	прибират	
на	село.

„Супер	 се	 чувствам	 на	
село!	Приятно	ми	е.	Обичам	да	
съм	сред	природата.	Разхожда-
ме	се	из	селото	и	нищо	не	ми	
липсва.	Тук	ми	е	добре.	Градът	
не	ми	липсва“	–	каза	Теа	Тихин.		

„И	аз	се	чувствам	много	до-
бре	на	село.	На	13	години	съм,	
братята	ми	са	на	16	и	18	годи-
ни.	 Събираме	 се	 по	 различни	
поводи,	 празнуваме,	 играем	

игри,	 забавляваме	 се,	 гледаме	
филми“	-	каза	Люсия	Янков.

„Дали	 нещо	 ни	 липсва	 на	
село?	 Моят	 отговор	 е	 -	 не.	
Всичко	тук	е	толкова	наблизо	–	
ако	искаме	да	излезем,	можем	
да	се	разходим	до	Габрово	или	
до	Велико	Търново.	На	 село	 е	
спокойно,	хубаво	е,	красиво	е.	
По	 принцип	 големият	 град	 не	
ми	 липсва.	 Ние	 израснахме	 в	
Лондон	 и	 миналата	 година	 се	
прибрахме	в	България.	Искахме	
да	се	преместим	да	живеем	на	
село,	 извън	 големите	 ситита	 и	
калабалъка	 на	 големия	 град“	 -	
сподели	Самуил	Янков.

„И	 аз	 идвам	 от	 Лондон.	
Да,	бих	казала,	че	някои	неща	
липсват	на	село,	но	като	цяло	
тук	 е	 много	 приятно	 и	 много	
хубаво.	 Например	 сега	 -	 аз	
не	 съм	 виждала	 стан	 и	 нямам	
представа	от	ръчно	тъкане.	За-
това	ми	е	много	интересно	да	
опитам	 да	 направя	 нещо	 на	
стана“	–	каза	Далия	Хитрова.

Откъде	 и	 кой	 е	 разпалил	
у	 Ваня	 Проданова	 огъня	 на	
старите	 български	 занаяти,	
разказа	 самата	 тя,	 като	 не	
изпускаше	от	 око	 урока	 си	 по	
тъкачество,	 който	 бе	 увлякъл	
деца,	мами,	баби	и	татковци.	

„Израснала	 съм	 в	 село	
Скалско,	 но	 живея	 в	 Дряново	

и	 в	 София.	Моята	 баба	 Ивана	
първа	ме	 запали	 по	 занаятите	
и	 по	 тъкането.	 Тя	 изгради	 ин-
тереса	 ми	 към	 тях	 -	 научи	 ме	
да	 плета	 на	 една	 и	 на	 някол-
ко	 куки,	 да	шия	 на	 ръка	 и	 на	
машина,	 но	 никога	 не	 ми	 бе	
показвала	тъкане,	защото	у	нас	
сме	нямали	стан.	Да	шием	зна-
ем,	но	откъде	идват	платовете?	
Така	 се	 зароди	 любопитството	
ми	 към	 тъкачеството.	 Първо-
начално	 сама	 разгадавах	 тех-
нологията	 му,	 а	 впоследствие	
се	 учих	 при	 Лидия	 Раева	 в	
Етнографския	музей	в	София,	а	
след	това	и	при	Велика	Стоева	
–	тя	е	от	Чушкаревия	род	от	Чи-
провци	–	те	са	моите	две	учи-
телки.	Тъкането	 е	 фина,	 шаре-
на	 работа,	 изпълнена	 с	 много	
красота.	Могат	 да	 се	 тъкат	 не	
само	платове,	а	и	килими,	чер-
ги,	 шалове,	 носиите,	 престил-
ките	 –	 всички	 тези	 неща	 едно	
време	 са	 били	 тъкани	 ръчно.	
Обърнах	 се	 първо	 към	 Дария	
Апостолова	 от	 Варна	 -	 голям	
майстор,	но	тя	е	много	заета	и	
нямаше	време	да	ме	учи.	Рабо-
тя	в	IT	сферата,	а	тъкачеството	
ми	е	хоби.	Любопитството	рас-
теше	и	аз	постепенно	започнах	
да	 уча	 занаята	 сама	 на	 две	
детски	 станчета.	 Така	 покрай	

тях	започнах	да	уча	деца	–	не	
знам	 как	 стана.	 Впоследствие	
записах	магистратура	„Начална	
педагогика“,	за	да	мога	да	под-
крепя	 хобито	 си	 с	 академично	
образование.	 При	 занаятите	
много	неща	опират	до	усет,	но	
някои	неща	трябва	да	се	знаят.	

„Отдавна	 бяхме	 замислили	
седянката	и	решихме,	че	точно	
на	Стефановден	можем	да	по-
кажем	 занаятите,	 като	 хем	 се	
съберем	за	празниците,	хем	ос-
мислим	 срещата	 с	 нещо	 инте-
ресно	–	каза	Минка	Георгиева,	
председател	 на	 настоятелство-
то	на	читалище	„Светлина	1922“	
в	 село	 Скалско.	 –	 Нали	 през	
зимата	 се	 тъче,	 преде,	 плете,	
защото	през	лятото	жените	са	
ходили	 на	 къра,	 а	 мъжете	 са	
били	 на	 гурбет	 като	 дюлгери.	
Радвам	 се,	 че	 седянката	 под-
крепиха	всички,	с	което	даваме	
шанс	 на	 младите	 на	 практика	
да	видят	тъкачеството	като	за-
наят	и	усетят	уменията,	с	които	
нашите	прабаби	и	баби	някога	
са	създавали	красиви	тъкани.	В	
залите	ни	е	топло	и	уютно,	хо-
рата	се	чувстват	добре	–	какво	
повече,	хем	изпращаме	старата	
2022	година,	хем	почитаме	зим-
ните	 празници,	 като	 наричаме	
живот	 и	 здраве	 през	 новата	
година.“

Как ñе тъче ръчно – учиха млаäи и 
ñтари в читалището в ñело Скалñко

Силвия Стоянова, вдясно, е посветена на занаятите,  всичко, свър-
зано с текстила, й представлява интерес

Част от възстановените книги.
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	 Известният	 проф.	 Тодор	
Кантарджиев	 -	 епидемиолог	 и	
съветник	по	здравните	въпроси	
в	 Столичната	 община	 прогно-
зира	 в	 предаването	 „Здравей	
България”	 на	 Нова	 телевизия,	
че	 	 пикът	 на	 грипната	 епиде-
мия	 у	 нас	 ще	 бъде	 в	 средата	
на	февруари.	Той	съобщи,	че	в	
момента	най-много	болни	има	в	
Габрово,	 след	 това	 са	 Шумен,	
Пазарджик	и	Ямбол.
	 В	 Бургас	 са	 по-малко,	 но	
при	обявяването	на	грипна	епи-
демия	в	дадена	област	се	взи-
мат	 предвид	 не	 само	 броя	 на	
заболелите,	 а	 и	 други	фактори	
като	 гъстотата	на	населението,	
търсене	на	медицинска	помощ,	
брой	 на	 болниците	 и	 т.	 н.	Той	
определи	като	правилна	мярка	
обявяването	 на	 грипна	 вакан-
ция	там.
	 „Няма	нужда	да	се	създава	
паника,	грип	има	всяка	година.	
И	да,	ще	обхване	цялата	стра-
на.	Само	че	ще	е	малко	по-бав-
но	от	това,	което	мислят	коле-
гите”,	коментира	Кантарджиев.

	 „Грипните	ваканции	са	мер-
ки,	 които	 дават	 ефект“,	 катего-
ричен	бе	специалистът.
	 Проф.	 Кантарджиев	 увери,	

че	 се	 следи	 внимателно	 и	 об-
становката	в	София	–	в	столи-
цата	 покачването	 е	 плавно	 и	
засега	 няма	 нужда	 от	 грипна	

ваканция.
	 Той	 препоръча	 на	 хората	
да	носят	маски	на	обществени	
места	 –	 в	 градския	 транспорт,	
на	 места,	 в	 които	 се	 струпват	
много	 хора,	 задължително	 в	
болници	и	аптеки.
	 „Важно	е	да	се	върнем	към	
маските,	 които	 позабравихме“,	
подчерта	специалистът.	
	 След	коронавируса	се	оказ-
ва,	 че	 хората	 по-тежко	 карат	
и	 грипа.	Другите	респираторни	
вируси	 –	 риновирус,	 аденови-
рус,	 парагрипни	 вируси,	 също	
причиняват	 заболяване	 с	 по-
тежко	 протичане,	 посочи	 епи-
демиологът.	 „Кашлицата,	 която	
преди	 коронавируса	 минаваше	
само	за	1	седмица,	сега	е	по	3	
седмици,	дори	се	радваме,	ако	
е	2	седмици,	особено	по-тежко	
преминава	 при	 по-възрастни-
те”,	каза	проф.	Кантарджиев.
	 Той	предупреди,	че	е	много	
важно	 да	 се	 обърне	 внимание	
на	 имунитета	 –	 ако	 човек	 е	
с	 една	 вирусна	 инфекция,	 да	
внимава	да	не	получи	и	втора,	

както	 и	 след	 това	 да	 не	 бъде	
засегнат	от	бактериална	–	сину-
зит,	отит	и	т.	н.
	 Всеки,	 който	 повиши	 тем-
пература,	има	симптоми	на	ин-
фекция,	 или	 секретът	му	 стане	
зеленикав,	 да	 се	 обръща	 към	
лекар,	 посъветва	 проф.	 Кан-
тарджиев.	 Също	 така	 той	 пре-
поръча	 болният	 да	 си	 направи	
и	 тест,	 за	 да	 види	 дали	 не	 е	
омикрон.
	 Има	 доказани	 антивирусни	
терапии	при	грип,	които	трябва	
да	 се	 назначат	 възможно	най-
рано,	в	първите	часове,	и	така	
човек	 се	 възстановява	 много	
бързо,	 не	 предава	 заразата	 и	
може	 да	 се	 върне	 на	 работа	
без	притеснение,	поясни	проф.	
Кантарджиев.	Той	припомни,	че	
грипният	вирус	се	размножава	
единствено	 в	 епитела	 на	 ди-
хателната	 система	 и	 по	 тази	
причина	лекарствените	спрейо-
ве	 действат,	 но	 за	 съжаление,	
тези	 терапии	не	 са	подходящи	
за	 деца.	 При	 деца	 се	 прила-
гат	 таблетките,	 подчерта	 проф.	

Кантарджиев.
	 Той	 засегна	 и	 темата	 за	
важността	 на	 ваксините,	 като	
цитира	 изказване	 на	 своите	
колеги	 епидемиолози	 от	 цен-
тровете	 за	 контрол	 на	 заболя-
ванията	на	САЩ	в	Атланта:	„Ако	
си	 се	 ваксинирал	 срещу	 грип,	
вероятността	 да	 се	 срещнеш	
с	лекаря	си	по	тази	причина	е	
два	пъти	по-малка“.
	 Той	призна,	че	има	извест-
но	объркване	след	закриването	
на	COVID	отделенията	и	клини-
ките	 относно	 това	 къде	 могат	
да	се	лекуват	пациенти	с	коро-
навирусна	инфекция.
	 Що	 се	 отнася	 до	 инфор-
мациите	 за	 заболели	 в	 Китай,	
проф.	 Кантарджиев	 обясни,	 че	
населението	в	Европа	се	е	сре-
щало	с	тези	разновидности	на	
коронавируса,	но	единствената	
опасност	 е	 при	 тези	 милиони	
боледуващи	в	азиатската	стра-
на	 оттам	 да	 не	 се	 селектира	
някаква	 нова	 неприятна	 мута-
ция.

източник: www.zdrave.net

	 Държавите	 трябва	 да	 об-
мислят	 препоръки	 към	 пъту-
ващите	 със	 самолет	 да	 носят	
маски	при	полети,	особено	на	
дълги	разстояния,	заради	бър-
зото	разпространение	на	най-
новия	 подвариант	 на	 омикрон	
в	САЩ.	Това	заявиха	експерти	
на	 Световната	 здравна	 орга-
низация	 (СЗО)	 на	 брифинг	 по	
темата.
	 В	 Европа	 подвариантът	
XBB.1.5	 все	още	е	открит	при	
малък	 брой	 хора,	 но	 все	 пак	
трябва	да	се	има	предвид,	че	
случаите,	 причинени	 от	 него,	
нарастват,	казват	от	СЗО.
	 Пътниците	трябва	да	бъдат	
съветвани	да	носят	маски	във	
високорискови	 условия,	 кате-

горична	 бе	 Катрин	 Смолууд,	
старши	 служител	 по	 спешни	
ситуации	в	СЗО	-	Европа.
	 Все	 още	 не	 е	 ясно	 дали	
XBB.1.5	 ще	 предизвика	 нова	
вълна	 от	 глобални	 инфекции,	
но	сега	съществуващите	вакси-
ни	продължават	да	предпазват	
от	тежки	симптоми,	хоспитали-
зация	и	смърт,	смятат	вирусо-
лози.
	 Говорителят	на	СЗО	Карла	
Драйсдейл	 съобщи,	 че	 на	 27	
януари	 експерти	 на	Световна-
та	здравна	организация	ще	се	
съберат	в	Женева,	за	да	обсъ-
дят	дали	пандемията	COVID-19	
все	още	представлява	 глобал-
на	извънредна	ситуация.

източник: www.zdrave.net

	 193	 са	 новодиагности-
цираните	 с	 COVID-19	 за	
последното	денонощие	при	
4308	 теста,	 което	 прави	
4,48%	 положителни	 проби.	
55,44%	 от	 новооткритите	
случаи	 са	 при	 неимуни-
зирани	 хора.	 Това	 сочат	
данните	на	Единния	инфор-
мационен	 портал	 за	 по-
следното	денонощие.
	 Разпределението	 по	
области	по	настоящ	адрес	
на	лицата	е,	както	следва:	
Благоевград	 –	 6;	 Бургас	 –	
17;	Варна	–	18;	Велико	Тър-
ново	–	2;	Видин	–	3;	Враца	
–	5;	Габрово	–	2;	Кърджали	
–	2;	Кюстендил	–	5;	Ловеч	
–	 2;	 Монтана	 –	 2;	 Перник	
–	4;	Пловдив	–	19;	Разград	
–	2;	Русе	–	3;	Силистра	–	9;	
Сливен	 –	 7;	 Смолян	 –	 1;	
София	област	–	20;	София	
град	 –	 48;	Стара	Загора	 –	
9;	Търговище	 –	 1;	 Хасково	
–	2;	Шумен	–	1;	Ямбол	–	3.
	 1	 293	 684	 са	 общо	 по-
твърдените	 случаи	 на	 но-
вия	 коронавирус	 у	 нас.	
Активните	 към	 вчерашния	
ден	са	4118.
	 Излекуваните	 са	 1	 251	
436,	като	за	последните	24	
часа	броят	им	е	164.
	 Броят	 на	 хоспитали-
зираните	 пациенти	 с	 по-
твърдена	 коронавирусна	
инфекция	 нараства	 до	 370	
души,	 а	 пациентите	 в	 ин-

тензивни	отделения	са	41.
	 Според	 информацията	
в	портала	новопостъпилите	
в	 болница	 са	 43-ма	 души,	
като	 74,42%	 от	 тях	 нямат	
завършен	 имунизационен	
курс.	Националната	инфор-
мационна	 система	 отчита,	
че	 от	 началото	 на	 епиде-
мията	у	нас	броят	на	меди-
ците	с	доказана	коронави-
русна	 инфекция	 остава	 26	
309.	 За	 вчера	 са	 отчетени	
пет	 нови	 случая,	 като	 от	
тях	 един	 е	 установен	 при	
лекар,	 един	 –	 при	 меди-
цинска	сестра,	и	три	–	при	
друг	медицински	персонал.
	 Общият	 брой	 поста-
вени	 дози	 ваксина	 сре-
щу	 COVID-19	 е	 4	 604	 400.	
През	 вчерашния	 ден	 са	
поставени	254	дози	от	вак-
сините	 на	 Pfizer/BioNTech,	
Moderna	 и	 J&J.	 Напълно	
ваксинирани	 са	 2	 075	 062	
души.
	 Хората	 с	 поставена	
подсилваща	 доза	 ваксина	
пък	вече	са	общо	940	374,	
като	от	тях	67	805	души	са	
с	бустер	с	адаптирана	вак-
сина.
	 Броят	 на	 починалите	
достигна	 38	 130.	 За	 вчера	
са	 регистрирани	 3	 смърт-
ни	 случая,	 като	 66,67%	 от	
починалите	 са	 били	 без	
завършен	 имунизационен	
курс.

	 Процедурите	 по	 приемане	
на	 промени	 в	 Наредбата	 за	
медицинската	 експертиза	 из-
искват	да	бъде	обсъдено	всяко	
постъпило	предложение	в	рам-
ките	 на	 обществените	 консул-
тации,	които	приключиха	на	11	
декември	2022	г.	Това	заявяват	
от	 Министерството	 на	 здра-
веопазването	 във	 връзка	 с	
проведения	 протест	 с	 искане	
за	 незабавно	 обнародване	 на	
Наредбата.	 На	 брифинг	 пред	
здравното	 ведомство	 зам.-ми-
нистърът	Тома	Томов	увери,	че	
екипът	 на	 Министерството	 на	
здравеопазването	ще	направи	
всичко	 възможно	 анализът	 и	
обобщението	 на	 предложени-
ята	 да	 приключат	 до	 края	 на	
този,	 началото	 на	 следващия	

месец,	 когато	 ще	 влязат	 в	
Министерския	 съвет.	 „На	 22	
декември	 миналата	 година	 се	
състоя	заседанието	на	Нацио-
налния	 съвет	 за	 тристранно	
сътрудничество	по	проекта	на	
нормативния	акт,	в	рамките	на	
което	 също	 са	 изразени	 раз-
лични	становища	по	 текстове-
те	на	Наредбата.
	 Предложените	 промени	 от	
МЗ	 в	 Наредбата	 за	 медицин-
ската	 експертиза	 са	 обсъде-
ни	 на	 Националния	 съвет	 за	
хората	 с	 увреждания,	 както	
и	 на	 Националния	 съвет	 за	
тристранно	 сътрудничество,	
където	 промените	 са	 разгле-
дани,	 дискутирани	 и	 приети	 в	
тяхната	 цялост“,	 изреждат	 от	
здравното	 ведомство.	 Оттам	

отбелязват	още,	че	в	периода	
на	 обществените	 консултации	
са	 постъпили	 предложения	 и	
бележки,	 преобладаващата	
част	от	които	касаят	заболява-
нията	в	Приложение	№	1	към	
Наредбата.	
	 По	тази	причина	е	необхо-
димо	да	бъдат	изискани	стано-
вищата	 от	 специализираните	
експертни	 състави	 към	 НЕЛК,	
както	 и	 от	 експертните	 съве-
ти	по	съответните	медицински	
специалности.	 Този	 процес	 в	
момента	е	в	ход	и	очакванията	
на	 Министерството	 на	 здра-
веопазването	 са	 всички	 необ-
ходими	 становища	 да	 бъдат	
получени	в	рамките	на	насто-
ящия	месец,	допълват	оттам.
	 МЗ	 прави	 уточнението,	 че	

във	 връзка	 с	 внесен	 законо-
проект	за	изменение	и	допъл-
нение	 на	 Закона	 за	 хората	 с	
увреждания,	 с	 който	 се	 пра-
вят	 идентични	 промени	 и	 в	
Закона	 за	 здравето,	 с	 писмо	
от	 21.12.2022	 г.	 до	 Народното	
събрание	 Министерството	 е	
изразило	подкрепа	за	извърш-
ване	 на	 нормативни	 промени,	
регламентиращи	 правото	 на	
лицата	 да	 ползват	 подкрепа/	
права,	 и	 след	 изтичане	 на	
срока	 на	 експертното	 им	 ре-
шение,	в	случай	че	са	подали	
заявление-декларация	 за	 пре-
освидетелстване	 в	 норматив-
но	 определения	 срок,	 но	 не	
са	 били	 преосвидетелствани	
своевременно	 от	 органите	 на	
медицинската	експертиза.

	 С	промените	в	Закона	
за	 лечебните	 заведения,	
се	 дава	 възможност	 на	
държавата	 да	 подпома-
га	 финансово	 областните	
болници	у	нас.	При	пред-
ставянето	 на	 законопро-
екта	 неговият	 вносител	
проф.	 Костадин	 Ангелов	
от	 ГЕРБ	 изтъкна,	 че	 	 „Те	
имат	особено	място	в	на-
ционалната	 система	 на	
здравеопазването“,	 като	
отбеляза,	 че	 областни-
те	 болници	 са	 с	 водеща	
роля	в	обезпечаването	на	
здравето	 на	 населението	
в	28-те	области	в	страната	
и	са	основна	опора	и	из-
пълнители	 на	 държавната	
политика	 в	 тази	 дейност.	
Че	 те	 са	 най-често	 са	
структурите,	 които	 първи	
посрещат	и	лекуват	спеш-
ните	 пациенти,	 подчерта	
той	 и	 допълни,	 че	 освен	
грижата	 за	 пострадалите	
при	извънредни	ситуации,	
върху	тях	лежат	и	редица	
други	функции,	гарантира-
щи	 и	 политики	 в	 социал-
ната	и	съдебната	система,	
например	 структури	 като	
съдебна	медицина,	патоа-
натомия,	 инфекциозни	 от-
деления,	 телкове	и	други,	
което	 означава	 разход-
ване	на	финансов	ресурс	
и	 поддържане	 на	 кадро-
ви	 потенциал	 без	 реално	

адекватно	финансиране.
	 „Тези	 болници	 също	
така	често	оказват	помощ	
на	 социалнослаби	 и	 не-
осигурени	пациенти,	което	
води	 до	 трайно	 наложено	
хронично	 недофинансира-
не“,	 каза	 проф.	 Ангелов	
и	 обясни,	 че	 идеята	 на	
законопроекта	 е	 да	 даде	
възможност	на	министъра	
при	 наличие	 на	 свободен	
финансов	 ресурс	 да	 фи-
нансира	 дейности	 в	 об-
ластните	 лечебни	 заведе-
ния.
	 В	 кратки	 изказвания	
представители	 на	 някол-
ко	 партии	 в	 парламента	
–	 ДПС,	 БСП,	 ДБ	 и	 „Про-
дължаваме	 промяната“,	
изразиха	 подкрепата	 си	
за	тези	изменения.
	 За	 формулирането	 на	
всички	свои	предложения	
между	 първо	 и	 второ	 че-
тене	 пък	 депутатите	 ще	
имат	 не	 обичайните	 се-
дем,	 а	 три	 дни.	 Предло-
жението	за	това	дойде	от	
вносителя	 на	 законопро-
екта	 проф.	 Костадин	 Ан-
гелов,	 който	 аргументира	
искането	 си	 с	 факта,	 че	
проектът	е	консенсусен.
	 Всички	присъстващи	в	
залата	 народни	 предста-
вители	 гласуваха	 едино-
душно	 „за“	 предложените	
изменения.

	 Модулът	за	електронна	
обработка	на	приетите	па-
циенти	беше	въведен	офи-
циално	в	експлоатация	на	
1	август	2022	 г.	в	съответ-
ствие	с	Националния	рам-
ков	 договор.	Той	 позволя-
ва	на	лечебните	заведения	
да	подават	по	електронен	
път	извършените	дейности	
по	хоспитализация,	дехос-
питализация,	 проведените	
лабораторни	 изследвания,	
консултации,	 издаване	 на	
епикризи	и	др.	
	 За	 по-малко	 от	 годи-
на	 регистрираните	 елек-
тронни	 прегледи	 са	 над	
25	милиона,	извършени	от	
общопрактикуващите	лека-
ри,	 специалистите	 от	 из-
вънболничната	и	болнична	
медицинска	 помощ	 през	
Националната	 здравно-
информационна	 система	
(НЗИС),	съобщава	„Инфор-
мационно	обслужване“.	
	 Средно	 на	 ден	 се	
регистрират	 170	 000	 „е-
прегледа“	 от	 близо	 7	 200	
лекарски	 практики.	 Общо	
със	системата	работят	над	
17	 000	 лекари	 от	 болнич-
ната	 и	 извънболничната	
медицинска	помощ.	НЗИС	
дава	възможност	за	пълно	
електронно	документиране	
и	 съхранение	 на	 всички	
извършени	 медицински	

прегледи.	 Чрез	 електро-
низирането	 на	 процеса	
всички	пациенти	имат	пъл-
на	 проследимост	 на	 за-
боляванията,	 диагнозите,	
назначените	 терапии,	 из-
следвания	и	др.
	 В	 близките	 месеци	
предстои	изготвяне	и	при-
емане	на	наредба	за	дей-
ността	на	НЗИС.	След	вли-
зането	й	в	сила	се	очаква	
лекарите	 да	 въвеждат	 в	
системата	 всички	 прегле-
ди,	 независимо	 от	 източ-
ника	на	финансиране.
	 „Данните	 показват,	 че	
НЗИС	 обработва	 близо	 3	
млн.	електронни	заявки	на	
ден,	което	превръща	плат-
формата	в	една	от	най-из-
ползваните	у	нас“,	каза	из-
пълнителният	 директор	 на	
„Информационно	 обслуж-
ване“	 Ивайло	 Филипов.	
По	 думите	 му,	 чрез	 нея	
значително	 се	 подобрява	
качеството	 на	 здравните	
услуги	 в	 България.	 Сред-
но	 на	 ден	 НЗИС	 издава	
близо	 600	 000	национални	
референтни	номера	(НРН).	
НРН	 се	 издава	 за	 всеки	
индивидуален	 електронен	
документ	в	системата.
	 Модулът	 за	 издаване	
на	 електронни	 рецепти	
също	 отчита	 внушителни	
резултати.	

	 За	 две	 години	 центра-
лизираната	 онлайн	 сис-
тема	 за	 предписване	 и	
отпускане	 на	 лекарствени	
продукти	 е	 регистрирала	
над	 25.7	 млн.	 е-рецепти,	
като	близо	24	млн.	от	 тях	
вече	 са	 изпълнени.	 Към	
системата	 успешно	 са	
свързани	над	3	000	аптеки	
от	страната,	 а	над	 	 4	 000	
фармацевти	 успешно	 из-
пълняват	предписаните	по	
електронен	 път	 лекарства	
на	пациентите.	Средно	на	
ден	се	изпълняват	по	над	
60	 000	 електронни	 рецеп-
ти,	 съобщава	 „Информа-
ционно	обслужване“.
	 Близо	15	млн.	са	изда-
дените	електронни	направ-
ления	през	здравноинфор-
мационната	 система.	 От	
тях	 повече	 от	 половината	
са	направления	за	лабора-
торни	 изследвания,	 а	 над	
5	 млн.	 са	 направленията	
за	 консултация.	 НЗИС	 е	
регистрирала	над	1.1	млн.	
е-направления	 за	 хоспи-
тализация,	 близо	 530	 000	
за	 високоспециализирани	
дейности	 и	 над	 280	 000	
електронни	 документа	 за	
медицинска	експертиза.
	 Реализираните	 елек-
тронни	 хоспитализации	 в	
болниците	 доближават	 1	
милион

Проф. Кантарäжиев ñъоáщи, че в момента най-мноãо áолни от ãрип има в Гаáрово: 
"Няма нужäа от паника, ãрип има вñяка ãоäина. Пикът ще áъäе 
в ñреäата на февруари, важно е äа ñе върнем към маñките!"

СЗО препоръчва ñлаãането на 
маñки в ñамолетите, оñоáено 
коãато летите на äълãо разñтояние

Коронавируñът у наñ: 
4,5% положителни 
проáи, трима починали

МЗ: Промените в меäицинñката екñпертиза 
ще влязат в МС äо края на меñеца

Суáñиäирането на оáлаñтните 
áолници от äържавата 
приеха на първо четене в 
Нароäното ñъáрание

Електронните преãлеäи в 
НЗИС наäхвърлиха 25 млн. 
за по-малко от ãоäина
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ХРИСТИЯНИ
 
 

12 ч Св.	мчца	Татяна	Римска.	Св.	Сава	Сръбски.	Св.	
мчк	Мертий.	Мчк	Петър	Авесаломит
13 п Св.	 мчци	 Ермил	 и	 Стратоник.	 Св.	 мчк	 Петър	
Анийски.Св.	преп.	Максим	Кавсокаливит.	Преп.	Ири-
нарх	Ростовски
14 с Преп.	отци,	избити	в	Синай	и	Раита.	Св.	Нина.	
Св.	Потит	Сердикийски	(Отдание	на	Богоявление)
15 н † Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение 
на 10-те прокажени. Преп. Гавриил Лесновски, Про-
хор Пшински, Павел Тивейски и Йоан Колибар, св. 
Герасим, патр. Александрийски. Гл. 6, утр. ев. 9,ап. 
Кол. 3:4-11 (с. 266), лит. ев. Лк 17:12-19, 0,
16 п Честни	 вериги	 на	 св.	 ап.	Петър.	Преп.	 Ромил	
Видински.	Св.	свщмчк	Дамаскин	Габровски
17 в * Преп. Антоний Велики (Тип. с. 184) (Анто-
новден)
18 с * Св. Атанасий и Кирил Александрийски. Св. 
Йоаким, патр. Търновски (Тип. с. 187) (Атанасовден)
19 ч Преп.	Макарий	Египетски.	Св.	Марк,	еп.	Ефески

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
12 - 19 януари

	 Молитвата	 помага	 на	 жлезите	 да	 възприемат	
цялата	 светлина,	 като	 успокоява	 обичайните	 ви-
брации,	особено	по	време	на	медитация.
	 Всеки	център	съответства	на	аспект	от	молит-
вата.	Като	разтълкуваме	правилно	значенията	на	
пасажите,	ние	можем	да	предизвикаме	верния	от-
клик	в	центровете,	което	ще	ни	доведе	до	по-ясно	
разбиране	на	връзката	ни	с	Бога.	Това	определено	
е	 вярно,	 когато	 Господнята	 молитва	 се	 използва	
като	 медитация	 -	 когато	 застанем	 спокойни	 и	
знаем,	когато	човек	е	освободен	от	всичко,	което	
пречи	на	съзидателните	сили	да	бъдат	цялостни	и	
да	протичат	през	центровете.	На	силите	се	дава	
свободен	достъп	да	се	придвижват	през	жлезите	
незасегнати.	
	 Молитвата	се	свързва	с	жлезите,	както	следва:
ОТЧЕ наш (хипофиза),	Който си на небето,
да се свети ИМЕТО Твое (епифиза),
да дойде ЦАРСТВОТО Твое, да бъде ВОЛЯТА Твоя 
както на небето	(щитовидна),
така и на земята.
ХЛЯБА наш насъщний дай ни го и днес	 (полова	
жлеза),
и прости ни ДЪЛГОВЕТЕ наши	 (надбъбречна),	
както
и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не веди нас в ИЗКУШЕНИЕ	(панкреас),	
но избави нас от ЛУКАВИЯ	(тимус).
Защото е Твое ЦАРСТВОТО (щитовидна)
и СИЛАТА	(надбъбречна),	
и СЛАВАТА	(хипофиза).	Амин!“

Едгар Кейси

СоФийСКа Света Митрополия

	 На	10	януари	Негово	Светейшество	Софийският	мит-
рополит	и	Български	патриарх	Неофит	благослови	нача-
лото	 на	 първото	 за	 2023	 година	 редовно	 заседание	 на	
Софийския	епархийски	съвет.	Светейшият	патриарх	даде	
своя	първосветителски	благослов	на	членовете	на	Епар-
хийския	съвет,	които	встъпват	в	своя	нов	четиригодишен	
мандат,	и	им	пожела	здрава	и	мирна	година,	плодотвор-
ни	заседания	и	успешна	работа	за	полза	на	светата	ни	
Църква	и	Софийска	епархия.
	 Патриарх	Неофит	подари	на	своите	близки	сътрудни-
ци	подаръци	за	благословение.

БълГарСКа патриаршия

Позäравление на Бълãарñкия 
патриарх Неофит äо новоизáрания 
Кипърñки архиепиñкоп
ВАШЕ	БЛАЖЕНСТВО,
ВЪЗЛЮБЕНИ	В	ГОСПОДА	БРАТЕ	
И	СЪСЛУЖИТЕЛЮ,
БОГ	НА	МИРА	И	ЛЮБОВТА	
ДА	БЪДЕ	ВИНАГИ	СРЕД	НАС!
	 С	искрена	радост	и	братска	в	Христа,	на-
шия	Господ	и	Спасител,	любов,	всесърдечно	
приветстваме	встъпването	Ви	на	престола	на	
архиепископите	 на	 Нова	 Юстиниана	 и	 цял	
Кипър.	 Престолът,	 който	 е	 основан	 от	 све-
тия	 Христов	 апостол	 и	 свидетел	 Варнава	 и	
който	през	хилядолетното	си	съществуване	е	
бил	осветен	от	светителстването	на	безброй	
достойни	 архипастири,	 Ваши	 прославени	
предшественици,	 чието	 църковностроително,	
духовно-просветно	 и	 мисионерско	 дело	 от	

днес	нататък	Ви	предстои	да	продъл-
жите.
	 Познаваме	Ви	като	ревностен	ар-
хиерей	и	вярваме,	че	като	предстоя-
тел	 на	 братската	 света	 Църква	 на	
Кипър	 ще	 положите	 всички	 усилия,	
за	да	оправдаете	високото	доверие,	
което	Бог,	 чрез	волеизявлението	на	
Своя	народ	и	на	Свещеноначалието,	
Ви	е	 гласувал.	В	усилното	време,	в	
което	 по	 Божие	 допущение	 живеем	
–	време	на	нови	тежки	изпитания	за	
църковното	 единство,	 когато	 врагът	
на	човешкото	спасение	сее	нови	се-
мена	на	вражда	и	разделение	между	
православните	 народи,	 отговорност-
та	 на	 архипастирите	 в	 Църквата	
Христова	 е	 огромна.	 Надяваме	 се,	
че	 във	 Ваше	 лице	 не	 само	 светата	 Църква	
на	Кипър,	но	и	цялото	свето	Православие	ще	
намери	още	един	стълб	на	вярата	и	благочес-
тието,	 който	с	апостолска	ревност	 в	делото	
на	Църквата	и	архипастирска	разсъдителност	
уверено	ще	води	църковния	кораб	през	сти-

хиите	на	мира	сего.
	 Надяваме	 се	 и	
вярваме,	 че	 през	 дните	 и	
годините	 на	 Вашето	 слу-
жение	традиционно	добри-
те	 и	 братски	 отношения	
между	 нашите	 братски	
църкви	 и	 народи	 ще	 про-
дължават	да	се	задълбоча-
ват	–	за	слава	Божия	и	за	
нашето	 общо	 възрастване	
към	 „пълната	 възраст	 на	
Христовото	съвършенство“	
(Еф.	4:13).
	 Молитвите	 и	 не-
бесното	 застъпничество	
на	 Божията	 майка	 и	 на	
всички,	 просияли	 в	 све-

тост	 Божии	 угодници,	 да	 бъдат	 с	 Вас	 и	 с	
цялата	света	Църква	на	Кипър!
	 На	многая	лета,	Блаженейши	владико!
	 С	братска	в	Христа	обич,

 † НЕОФИТ 
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

ловчанСКа епархия

predanie.bg

	 Света	 мъченица	 Татя-
на	произлизала	от	знатно	
и	 богато	 римско	 семей-
ство,	 което	 я	 възпита-
ло	 от	 ранно	 детство	 в	
християнската	 вяра,	 ма-
кар	нейният	баща	да	бил	
три	 пъти	 прeфект	 на	 гр.	
Рим.	 Изцяло	 проникната	
от	тази	вяра,	Татяна	била	
посветена	 за	 дякониса	 и	
всецяло	се	отдала	на	ми-
лосърдие	 и	 непрестанна	
молитва.	 Тя	 се	 отказала	
от	 светски	 радости	 и	 се	
обрекла	на	целомъдрие	и	
по	 този	начин	още	пове-
че	засияла	като	достойна	
за	мъченически	венец.
	 Скорошната	 насил-
ствена	 смърт	 на	 жесто-
кия	 император	 Хелиога-
бал	 (203-212	 г.)	 освобо-
дила	 християните	 от	 за-
плахата	 на	 едно	 може	
би	 чудовищно	 гонение	 и	
всички	били	готови	да	си	
отдъхнат,	когато	на	прес-
тола	 го	 заменил	 16-го-
дишният	 му	 братовчед	
Александър	 Север	 (205-
238	г.),	майката	на	когото,	
Юлия	 Мамея,	 решително	
покровителствала	христи-
яните	 и	 била	 почитател-
ка	 на	 знаменития	 хрис-
тиянски	 учител	 Ориген.	
Самият	 Александър	 имал	
еклектически	 убеждения:	
равнодушен	 към	 вярва-
нията	 на	 другите,	 той	 не	
се	 придържал	 към	 един	

определен	 светоглед,	 по-
ради	което	всред	идолите	
на	 различните	 езически	
божества	в	дома	си	имал	
изображението	и	на	Иис-
ус	Христос.	Но	тъкмо	при	
Александър	Север	 дошъл	
страшният	час	за	мъчени-
ца	Татяна.
	 Поради	 малолетство	
на	 императора	 държав-
ните	 работи	 били	 ръко-
водени	 от	 администра-
тивни	 сановници	 и	 пъл-

номощници	 на	 сената,	
които	 по	 своя	 преценка	
прилагали	 неотменените	
закони	 за	 сигурността	
на	 държавата.	 Още	 били	
меродавни	 противохрис-
тиянските	разпореждания	
на	 императорите	 Траян,	
Марк	 Аврелий	 и	 Септи-
мий	 Север.	 Анонимният	
житиеписец	на	св.	Татяна	
съобщава	 за	 жестоките	
разпоредби	 и	 преслед-
вания	 на	 християните	 от	

управители	 и	 сановници	
като	 Улпиан,	 Виталий	 и	
Кай,	 които	 „проливали	
християнската	 кръв	 като	
вода“.
	 Без	да	гледат	на	знат-
ното	положение	на	Татяна	
и	 на	 нейния	 безукорен	
живот,	 тя	 била	 заведе-
на	 в	 храма	 на	 Аполон,	
за	 да	 принесе	 жертва.	
Девойката	 не	 само	 отка-
зала	 да	 стори	 това,	 но	
по	 нейна	 молитва	 идо-
лът	 се	 сгромолясал	 и	 се	
разбил	 на	 парчета.	 След	
напразните	 увещания	 на	
градоначалника	да	се	от-
рече	 от	 Христа	 младата	
Татяна	 била	 многократно	
подлагана	 на	 най-свире-
пи	 изтезания,	 като	 дори	
изболи	очите	 й	 и	 рязали	
ивици	от	нейната	снага.	
	 След	 всяко	 мъчение	
Бог	 извършвал	 чудо	 със	
Своята	 изповедница	 –	 тя	
се	явявала	на	другия	ден	
излекувана.	Това	привеж-
дало	 в	 голямо	 смущение	
обърканите	 мъчители.	
Тези	 слуги	 на	 управите-
ля	 били	 разколебани	 в	
правотата	 на	 своите	 гос-
подари,	 а	 молитвата	 на	
неустрашимата	 девойка	
била	само	една	–	Бог	да	
докосне	сърцата	им	и	да	
ги	обърне	към	Себе	Си.
	 И	 молитвата	 на	 све-
тата	мъченица	била	чута.	
Самите	 мъчители	 моли-
ли	 господаря	 си	да	 спре	
мъченията	 над	 невинна-
та	 римлянка.	А	 когато	 ги	

осияла	 светлина	 от	 не-
бето	 и	 те	 видели	 ангели	
да	подкрепят	страдащата	
девица,	 не	 могли	 да	 из-
държат	 повече.	 И	 осми-
ната	 управителеви	 слуги	
коленичили	пред	Татяна	и	
възкликнали:	 „Прости	 ни,	
служителко	 на	 истинския	
Бог!“. 
	 Разбира	се,	всички	те	
веднага	 били	 предадени	
на	смърт,	като	новоявени	
християни.
	 Когато	 след	 цело-
дневно	 мъчение	 отвели	
девойката	 в	 тъмницата,	
през	 цялата	 нощ	 тя,	 ог-
ряна	 от	 нетленна	 свет-
лина,	 велегласно	 славос-
ловела	 Бога,	 пригласяна	
от	 небесни	ангели,	 които	
лекували	 нейните	 страш-
ни	 рани.	 И	 това	 чудо	 не	
трогнало	мъчителя.	
	 На	другия	ден	той	от-
ново	я	подложил	на	жес-
токи	 изтезания.	 Уморен	
от	 нейната	 несломимост,	
безсилният	 управител	
наредил	 да	 я	 предадат	
на	 изгладнелите	 зверо-
ве,	 но	 пуснатият	 лъв	 се	
заумилквал	 около	 света-
та	 мъченица	 и	 ближел	
кротко	 нозете	 й.	 Изпъл-
нен	 със	 страх	 да	 не	 би	
подобна	 гледка	 да	 обър-
не	 и	 други	 езичници	 към	
омразната	 вяра	 на	 „га-
лилеяните“,	 управителят	
наредил	 незабавно	 да	 я	
обезглавят.	 Същата	 участ	
постигнала	 и	 бащата	 на	
мъченица	Татяна.

ЖИТИЕ НА СВ. мъчЕНИцА ТАТЯНА
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	 Ние	общуваме	главно	чрез	
думи	 и	 има	 голямо	 значе-
ние	 как	 го	 правим.	 Нашата	
дума	 (слово)	 е	отражение	на	
Въплътеното	 Слово.	 Господ	 е	
казал:	 „Да	 бъде	 светлина”.	И	
невидимото	 получило	 свое-
то	 съществуване	 чрез	 слово.	
Словото	 е	 най-голямата	 сила	
в	света.	„Чрез	словото	на	Гос-
пода	 са	 сътворени	 небесата,	
и	чрез	духа	на	устата	Му	–	ця-
лото	 им	 воинство”	 (Пс.	 32:6).	
Така	също	и	в	нас	скритото	се	
проявява	чрез	слово	и	тайни-
те	стават	известни.	Ето	защо	
ние	трябва	да	използваме	ду-
мите	с	голямо	внимание.	Мно-
го	 е	 важно	 за	 нашата	 дума	
да	 има	 атмосфера	 на	 добро.	
Когато	 общуваме	 чрез	 думи,	
ние	търсим	полза	за	себе	си;	
искаме	да	имаме	добро	в	нас.	
Думи,	произлизащи	от	добро,	
правят	 живота	 ни	 по-ведър.	
Ако	 добрата	 дума	 е	 мощна	
в	 разговор,	 тогава	 ние	 дълго	
ще	 имаме	 добро	 чувство	 за	
нещо	ценно	и	благочестиво	за	
нас.	Думите	трябва	да	ни	на-
правят	по-близки	един	с	друг,	
да	 ни	 обединяват,	 а	 не	 да	
ни	 ожесточават	 и	 разделят.	
Думите,	 които	 чуваме,	 имат	
най-голямо	влияние	и	огромно	
значение	в	живота	на	всички	
нас.
	 И	 все	 пак	 ние	 живеем	
в	 състояние	 на	 греховност.	
Нашата	дума	(слово)	е	отсла-
бена	 от	 нашата	 греховност	 и	
не	достига	живота	ни	с	пълно-
тата	на	звука	си.	Само	слово,	
отделено	 от	 греха,	 може	 да	
покаже	 истинската	 си	 сила,	
защото	 тогава	 то	 е	 обеди-
нено	 със	 Словото,	 Което	 е	
сътворило	 света.	Ако	 нашите	
думи	не	са	отслабени	от	грях,	
когато	произлизат	от	 тайните	
места	 на	 нашите	 души,	 тога-
ва	 тези	думи	имат	силата	на	

скритото	добро	в	нас.	Когато	
такива	 думи	 излизат	 от	 нас,	
те	 носят	 добро	 и	 светлина,	
бидейки	 обединени	 с	 Източ-
ника	на	светлина,	Бог	Слово.	
Думите	стават	въплътени.
	 Когато	 хабим	 нашите	
думи,	 без	 да	 обръщаме	 вни-
мание,	 ние	 дори	 не	 мислим,	
че	 тези	 думи	 могат	 да	 при-
чинят	разделение	и	раздор	в	
семейството,	 в	 обществото	 и	
в	света	около	нас.	Когато	за-
почваме	 разговор,	 ние	 обик-
новено	започваме	от	размиш-
ляване	 за	нещо,	 а	 след	 това	
бързо	 минаваме	 към	 осъж-
дане	 на	 някой	 и	 не	 считаме,	
че	 това	 е	 грях.	 Съденето	 на	
другите	е	язва,	която	покваря-
ва	живота	 ни.	То	 ни	 разделя	
един	 от	 друг	 и	 води	 до	 раз-
валяне	на	доброто,	което	е	в	
нас.	 Думите	 имат	 за	 цел	 да	
изградят	живота	си,	да	доне-
сат	добро,	за	да	ни	направят	
по-близки	 един	 с	 друг,	 да	 ни	
обединят,	 а	 не	 да	 предизви-

кат	 разделение,	 развала	 и	
смърт.	Много	е	важно	нашето	
слово,	 което	 е	 отражение	 на	
Логоса	 (Словото)	 на	 земята,	
да	 ни	 дава	 светлина	 и	 ра-
дост	от	живота	в	средата	на	
враждебност	 и	 разделение,	
сред	която	живеем.	В	нашите	
думи	 ние	 често	 приписваме	
на	хората	качества,	 които	не	
притежават,	 подозираме	 ги	
неправомерно.	Такова	използ-
ване	 на	 думите	 предизвиква	
разделение	сред	нас.	Но	една	
добра	 дума,	 ако	 тя	 се	 чува,	
предизвиква	 голяма	 промяна	
и	 може	 да	 премества	 плани-
ни.	Ние	виждаме	това	в	цяла-
та	човешка	история.
	 Нашата	 вербална	 комуни-
кация	 не	 е	 маловажна.	 Ду-
мата	 е	 вечна.	 Нашите	 думи	
не	 изчезват,	 но	 отиват	 във	
вечността.	Ние	 трябва	да	из-
ползваме	 думите	 помнейки,	
че	 ще	 бъдем	 отговорни	 за	
тях	в	Деня	на	Страшния	съд,	
защото	 е	 казано	 „за	 всяка	

празна	дума,	която	кажат	чо-
веците,	 ще	 отговарят	 в	 съд-
ния	 ден”	 (Мат	 12:36).	 Ние	 не	
искаме	 да	 бъдем	 осъдени	 от	
словото	 на	 този	 ден.	 Господ	
е	казал,	че	не	Той,	а	словото	
ще	ни	съди	(Йоан	12:48).	Свет-
лината	дойде	на	тази	земя,	а	
ние	не	я	забелязваме.	
	 В	 общуването	 помежду	 си	
ние	 трябва	 да	 търсим	 това,	
което	 е	 общо,	 захвърляйки	
всичко,	което	ни	разделя	един	
от	друг.	Колкото	се	отнася	до	
нашата	 човешка	 греховност,	
Господ	ще	дойде	да	ни	съди	и	
ще	 унищожи	 греха	 и	ще	 въз-
награди	 всеки	 според	 делата	
му.	Когато	ние	грешим	на	тази	
земя,	ние	произнасяме	присъ-
да	 над	 себе	 си.	 Господ	 е	 ка-
зал:	„Не	дойдох	да	съдя	света,	
а	да	спася	света”	(Йоан	12:47).	
Така	 че	 ние	 също	 трябва	 да	
се	стремим	да	не	съдим.	Ние	
трябва	да	се	стремим	към	до-
бро	 на	 тази	 земя.	 Царството	
Божие,	светлината	и	радостта,	

е	тук	близо	до	нас	и	наистина	
в	нас.	Ние	само	трябва	да	се	
борим	 с	 нашите	 страсти,	 да	
се	 борим	 с	 тъмнината,	 която	
лукавият	вкарва	в	сърцата	ни.	
Когато	ние	се	борим	с	грехо-
вете,	ние	помагаме	на	Господ	
да	установи	Своето	царство	в	
сърцата	ни	и	чрез	нас	на	тази	
земя.
	 Трудно	 е	 да	 се	 борим	 с	
греха.	 Себелюбие,	 осъждане	
на	 другите,	 раздразнение	 и	
гордост	 –	 всички	 те	 са	 ос-
триета,	които	ни	нараняват,	а	
също	нараняват	и	тези	около	
нас.	 Премахването	 на	 тези	
остриета	 също	 боли,	 но	 ние	
трябва	 да	 го	 направим.	Това	
е	 нашият	 кръст.	 И	 все	 пак,	
когато	променим	сърцата	си	и	
допуснем	Господ	в	тях,	тогава	
ние	изпитваме	радост.	Тогава	
светлината	 на	 Бога	 осветява	
сърцата	ни.	Затова	ние	пеем:	
„Кръстът	 носи	 радост	 на	 це-
лия	 свят”.	 Кръстът	 води	 до	
установяването	 на	 Царството	
Божие	 на	 земята	 и	 за	 слава	
на	Бога.	Когато	ние	полагаме	
усилия	да	преодолеем	нашата	
греховност,	 ние	 се	 разпъва-
ме	 заедно	 с	 нашите	 страсти	
и	 похоти.	 Това	 е	 кръстът,	 от	
който	 всички	 ние	 толкова	 се	
страхуваме.	 Разбира	 се,	 кръ-
стът	може	и	да	е	тежък,	но	и	
самият	 Христос	 падаше	 под	
тежестта	 на	 кръста,	 но	 чрез	
кръста	 човек	 може	 да	 види	
радостта	 на	 възкресението.	
Нашето	 възкресение	 се	 из-
вършва	чрез	преодоляване	на	
греха.	„О,	възкръснал	Иисусе,	
възкреси	нашите	души!”
	 Когато	говорим,	ние	често	
почваме	 да	 осъждаме	 други-
те,	 но	 се	 страхуваме	 да	 го-
ворим	 за	 добро.	 Страхуваме	
се,	че	хората	ще	ни	се	смеят.	
И	какво	от	това?	Добре	е	да	
се	 страда	 за	 Христос.	 Дя-
волът	 се	 страхува	 от	 добри	
думи	 и	 се	 присмива	 на	 тях.	
Нашите	 добри	 думи	 са	 една	
съзидателна	сила,	подобна	на	
силата	на	Бог	Слово.	Подобно	
на	 Божията	 сила,	 думата	 по-

беждава	злото	и	дявола.	Една	
дума	може	също	да	бъде	в	ти-
шина:	 това	е	 вътрешна	дума.	
Една	дума,	дори	и	да	не	е	ка-
зана	на	глас,	има	сила.	Често	
като	кажем	някоя	добра	дума,	
срещаме	подигравка	и	съпро-
тива,	 но	 човек	 не	 трябва	 да	
се	страхува.	Една	добра	дума	
има	съзидателен	 елемент.	Не	
се	 страхувайте	 да	 казвате	
добри	думи.	Една	дума,	която	
пада	на	добра	земя,	може	да	
произведе	изобилен	плод.
	 В	 момента,	 когато	 една	
дума	 се	 ражда	 вътре	 в	 нас,	
ние	трябва	да	помолим	Бог	за	
помощ.	 Когато	 правим	 това,	
небесната	 светлината	 идва	 в	
нас	и	тогава	думата,	която	се	
ражда,	носи	светлина	на	све-
та	и	е	съзидателна	и	обединя-
ваща.	Тъмнината	 се	 страхува	
от	светлината.	Нашата	воля	е	
леко	отслабена	от	някоя	поди-
гравателна	усмивка	на	хората	
около	нас.	Ние	се	страхуваме	
да	кажем	добра	дума	и	лука-
вият	е	щастлив	за	неговия	ус-
пех	 и	 нашата	 безпомощност.	
Пълнотата	 на	 енергията	 на	
доброто	е	помрачена	от	страх	
от	подигравки.
	 Човешкото	 същество	 е	 в	
очакване	 на	 нещо	 през	 ця-
лото	време.	Сега	ние	нямаме	
какво	 да	 чакаме;	 ние	 трябва	
да	действаме.	Човек	не	тряб-
ва	 да	 си	 казва:	 аз	 не	 съм	
воин.	Ти	 си	 воин	 с	 въоръже-
нието,	което	имаш.	Трябва	да	
се	опитваш	да	казваш	добра,	
мила	дума.	Господ	е	дал	тази	
мисия	 на	 всеки	 човек.	 И	 на-
шите	 добри	 думи	 са	 градив-
ните	 елементи	 на	 жилището,	
което	 се	 подготвя	 за	 нас	 от	
Самия	Господ.	
	 Добрите	 думи	 ни	 носят	
щастие	 в	 този	 живот	 и	 ще	
ни	носят	блаженство	от	виж-
дането	 на	 Бога	 във	 вечния	
живот.	 Точно	 като	 семето	 в	
добре	 познатата	 притча	 от	
Евангелието,	така	също	и	до-
брата	дума	ще	дава	плод,	ко-
гато	тя	попада	в	добра	почва;	
понякога	 тридесет,	 понякога	
шестдесет,	 а	 понякога	 и	 сто-
кратно.

Св. новосвещеномъченик Йоан Рижки
Източник: http://orthodoxinfo.com
Превод: Павел Стефанов

	 Смъртта	 на	 хора,	 които	 са	
близки	и	скъпи	за	нас,	е	едно	
от	 най-трудните	 изпитания,	 из-
пратено	 ни	 от	 Бога	 през	 този	
временен	 живот.	 Няма	 сълзи,	
по-горчиви	 от	 сълзите	 на	 една	
майка	за	любимото	й	чедо,	кое-
то	 отива	 в	 гроба	 твърде	 рано.	
Каква	мъка	може	да	се	сравни	
с	мъката	на	вдовици	и	сираци?	
Независимо	 от	 това,	 нашият	
Господ	 и	 Спасител	 се	 обръща	
към	 тези	 хора,	 най-нещастните	
в	очите	на	света,	казвайки:	„Не	
плачи”.	Св.	Ап.	Павел	наставля-
ва	тези	страдащи	души	с	думи-
те:	„Не	скърбете”.
	 Какво	 означава	 всич-
ко	 това?	 Разбира	 се,	 това	 не	
означава,	 че	 ние	 трябва	 да	
забравим	 онези	 скъпи	 наши	
близки,	които	са	починали,	или	
че	 трябва	 да	 ги	 изгоним	 от	
сърцата	 си.	 Не.	 Ние	 трябва	
да	 ги	 обичаме	 след	 тяхната	
смърт,	 така	 както	 сме	 ги	 оби-
чали,	 докато	 са	 били	 живи.	
Обаче	 не	 трябва	 да	 скърбим	
прекомерно	 за	 тяхната	 смърт.	
Смъртта	не	разделя	нас,	хрис-
тияните,	от	общение	в	любов	с	
нашите	ближни.	Сам	Господ	ни	
е	 дал	 много	 благодатни	 сред-
ства,	необходими,	за	да	имаме	
общение	с	тях.	На	първо	място	
сред	тези	средства	е	молитва-
та.	 Молитвата	 е	 най-доброто	
средство	 за	 духовно	 общение	
сред	 хората,	 които	 са	 още	
живи.	Св.	 апостол	Павел	 умо-
лява	 вярващите	 да	 се	 молят	
непрестанно	 за	 него,	 за	 това	
Господ	 да	 го	 дари	 със	 сила	 и	
мощ	да	проповядва.	По	същия	
начин	 Св.	 ап.	 Павел	 се	 моли	
за	другите	Господ	да	ги	укрепи	
във	 вярата	 и	 в	 християнския	
живот.	Няма	 съмнение,	 че	мо-

литвите	 на	 вярващите	 подкре-
пили	 Апостола	 и	 че	 неговите	
молитви	укрепяват	тях.
	 Ние	 намираме	 невероятен	
пример	за	силата	и	действието	
на	взаимната	молитва	в	Деяни-
ята	на	апостолите.	Докато	Све-
ти	Петър	е	бил	в	затвора,	спящ	
между	двама	пазачи,	Църквата	
непрестанно	 се	 е	 молела	 за	
него	(Деяния	12:5).	Какъв	беше	
резултатът	 от	 тази	 молитва?	
В	 същата	 тази	 нощ	 Ангелът	
Господен	 се	 явил	 в	 затвора,	
събудил	 спящия	 Апостол	 и	 го	
извел	вън	от	затвора.
	 Силата	и	действието	на	мо-
литвата	 за	 душите	 на	 почи-
налите	 е	 дори	 по-голяма	 от	
молитвата	 за	 живите.	 Няма	
по-голямо	 благо	 от	 молитвата	
и	 няма	 по-голяма	 радост	 от	
радостта	 в	 Господа,	 за	 тези,	
които	са	отделени	от	телата	им.	
Не	е	справедливо,	както	някои	
мислят,	да	приемем,	че	нуждите	
на	нашите	починали	ближни	са	
неизвестни	за	нас.	Обаче	това	
не	 е	 вярно.	 Духовните	 нужди	
на	 починалите	 са	 същите	 като	
духовните	нужди	на	живите.	По-
чиналите	се	нуждаят	от	милост-
та	 и	 добротата	 на	 Небесния	
Отец,	прошка	и	опрощаване	на	
греховете,	благодатна	помощ	от	
Бога	в	изпълнението	на	всички	
добри	 желания,	 и	 спокойстви-
ето	 и	 лекотата	 на	 сърцето	 и	
съвестта.	Тези	неща	са	най-ва-
жни	–	и	за	живите,	и	за	почина-
лите.	 „Упокой,	 Господи,	 душите	
на	Твоите	 починали	 раби”	 –	 е	
постоянната	 молитвата	 и	 най-
доброто	 намерение	 на	 нашата	
Майка	 Църква	 за	 душите	 на	
Нейните	 заминали.	 Ние	 също	
трябва	да	се	молим	на	Господа	
с	това	намерение	за	упокой	на	
душите	 на	 нашите	 собствени	
близки.
	 Възможно	 е	 някоя	 душа	
да	 бъде	 обвързана	 със	 земни	

пристрастия,	 с	 житейски	 гри-
жи,	и	да	не	може	да	се	осво-
боди	от	тях	след	смъртта.	Зем-
ни	мисли	за	дома,	разни	грижи	
за	придобиване	на	неща,	може	
още	да	теглят	тази	душа,	да	я	
измъчват,	 да	 не	 й	 позволяват	
свободата	 да	 се	 стреми	 със	
сърце	 и	 душа	 към	 Бога.	 Ние	
трябва	да	се	молим	на	Господ	
да	дари	мир	на	такава	душа	в	
тихото	 пристанище	 на	Негово-
то	Царство.	Ние	 трябва	 да	 се	
молим	 на	 Господ	 да	 унищожи	
и	 изгори	 с	 огъня	 на	 Неговата	
благодат	 паметта	 за	 земните	
грижи	 на	 душата.	 Ние	 трябва	
да	 се	 молим	 на	 Господ	 да	
сгрее	 тази	 душа	 с	 любов	 и	 с	
желание	 за	 вечно	 съкровище,	
Господ	да	й	даде	покой	в	най-
сладката	 надежда	 за	 вечно	
блаженство…
	 Може	 би,	 след	 като	 се	 е	
изповядал	 в	 часа	 на	 смъртта	
си,	някой	го	е	направил	твърде	
бързо,	по	объркан	начин.	Тази	
душа	 може	 да	 е	 забравила	
нещо	 поради	 смущаващи	 чув-
ства	 и	 сега	 скърби	 над	 това.	
Може	би	този	човек	не	е	имал	
време	да	предложи	на	Бога	ис-
тинско	покаяние,	да	се	очисти	
напълно	 от	 греховете	 си	 чрез	
сълзи	 на	 умиление.	 Може	 би	
осъзнаването	на	неизповядани	
и	 неопростени	 грехове	 раз-
късва	 и	 изтезава	 тази	 душа.	
Молете	 се	 за	 тази	 душа,	 коя-
то	 страда.	 Молете	 се	 Господ	
Бог	 да	 я	 утеши	 със	 защитата	
на	Неговата	неизчерпаема	ми-
лост.	Молете	 се	 тази	 душа	 да	
може	 да	 получи,	 макар	 и	 в	
този	 късен	 час,	 опрощаване	
на	 греховете	 поради	 искрено	
разкаяние.
	 Кой	може	да	изброи	всич-
ки	тези	връзки,	с	които	нашата	
душа	 може	 да	 свърже	 себе	
си	 в	 този	 живот	 и	 от	 които	
може	 да	 остане	 свързана	 за	

вечността.	 Човек	 би	 могъл	 да	
завижда	на	ближния	си	в	дъл-
бините	 на	 душата	 си	 и	 да	 се	
свързва	 сам	 по	 този	 начин.	
Друг	човек	може	да	се	е	при-
смял	на	недостатъка	(греха)	на	
ближния	си	и	да	стане,	според	
думите	на	Господа,	достоен	за	
ада.	Друг	човек	може	да	е	из-
лъгал	и	в	резултат	на	това	да	е	
станал	син	на	бащата	на	лъжи-
те.	Ако	Ти	забелязваш	беззако-
нията,	о,	Господи,	Господи,	кой	
ще	устои?	Ето	защо,	независи-
мо	от	това	колко	свят	и	праве-
ден	може	да	бъде	животът	 на	
даден	 човек,	 никой	 не	 може	
да	 бъде	 сигурен,	 че	 той	 ще	
премине	в	другия	свят	напълно	
примирен	 с	 Бога.	 Никой	 не	
може	да	каже,	че	молитвеното	
застъпничество	 на	 тези	 ближ-
ни,	които	са	останали	живи,	не	
са	необходими	за	него.
	 Не	беше	ли	покаянието	на	
Св.	 Ефрем	 Сирин	 искрено	 и	
дълбоко?	 Дори	 той,	 усещайки,	
че	 краят	 му	 е	 близо,	 молеше	
братята	 си:	 „О,	 братя,	 придру-
жавайте	 ме	 в	 горния	 свят	 с	
молитви,	 псалми	 и	 милостиня.	
Поменете	ме	на	четиридесетия	
ден	 след	 смъртта	 ми.	 Защо-
то	 молитвите	 и	 милостинята,	
правени	от	живите,	помагат	на	
починалите”.
	 Правенето	 на	 милостиня	 е	
още	 едно	 средство	 за	 общу-
ване	с	починалите.	„Ако	имате	
желание	 да	 почетете	 почина-
лия,	 дайте	 пожертвование	 за	
него.	 Поменете	 го	 чрез	 добри	
дела,	 милостиня	 и	 панихиди”	
(Св.	 Йоан	 Златоуст).	 Изпрати	
дарове	 за	 починалия	 чрез	ръ-
цете	на	бедните	и	нещастните.	
В	 името	 на	 покойния,	 напра-
вете	актове	на	милосърдие	от	
най-доброто	 от	 себе	 си	 и	 бъ-
дете	 уверени,	 че	 вашият	 дар	
ще	бъде	приет	от	Бога.	Нашият	
Господ	 Иисус	 Христос	 ни	 е	

уверил,	 че	 нашите	 дарове	 ще	
бъдат	приети,	казвайки,	докол-
кото	сте	сторили	това	на	едно-
го	 от	 тия	Мои	 най-малки	 бра-
тя,	Мене	 сте	 го	 сторили	 (Мат.	
25:40).	 Може	 ли	 Той,	 който	 е	
всемогъщ,	 да	 остане	 в	 дълг	
към	 нас?	Ако	 дадете	 храна	 и	
питие	 на	 гладния	 и	 жадния	
в	 Негово	 име,	 тогава	 Господ	
ще	 изпълни	 душата	 на	 вашия	
починал	 ближен	 със	 Своята	
светлина	и	радост.
	 Може	 душата	 на	 вашия	
близък	 да	 се	 срамува	 пред	
светите	 Ангели	 поради	 липса	
на	добри	дела	и	поради	жалки-
те	си	грехове,	и	той	да	се	крие	
в	 тъмните	 и	 мрачни	 дълбочи-
ни	 от	 лицето	 на	 Бога.	Облечи	
голия;	 умий	 нозете	 на	 уморе-
ния;	 приеми	 и	 дай	 отдих	 на	
странника	 в	 името	 на	 такава	
душа;	 и	 милостивият	 Господ	
ще	облече	тази	душа	в	дрехата	
на	 Неговата	 милост,	 ще	 я	 ук-
раси	 в	 мантията	 на	 Неговото	
оправдание,	ще	измие	нейната	
греховна	мръсотия	 в	Неговата	
най-пречиста	Кръв…
	 Може	душата	на	ваш	прия-
тел,	свързана	от	греховете,	да	
гние	 в	 тъмница,	 без	 да	 вижда	
Божието	 лице.	 Побързайте	 до	
някой	затвор	и	успокойте	сър-
цето	 на	 страдащ	 затворник	 в	
името	на	вашия	приятел,	зами-
нал	си	от	този	свят.	Господ	ще	
изпрати	 Своите	 светли	Ангели	
да	 утешат	 душата	 на	 вашия	
бедстващ	 приятел,	 да	 го	 под-
силят	с	надежда	и	да	го	карат	
да	се	радва	на	обещанието	на	
Божията	милост.
	 Може	 една	 душа	 да	 е	 на-
пуснала	 този	 свят,	 без	 да	 е	
поставена	 близо	 до	 светите	
жители	на	небесния	свят	чрез	
молитва;	тя	може	да	се	появи	
в	тази	висша	сфера	като	едно	
навлизане	 в	 странна	 и	 непо-
зната	 земя	 и	 може	 да	 не	 на-

мери	 някой	 духовен	 „роднина”	
в	 тази	 горна	Сион.	Приберете	
странника;	 успокойте	 сирома-
ха;	дайте	му	място	да	подсло-
ни	 главата	 си,	 и	 Господ	 ще	
даде	 на	 душата,	 за	 която	 вие	
направите	 това,	 едно	 от	 най-
светлите	 жилища	 в	 имението	
на	Своя	Отец.
	 Душите	 на	 праведните	 ще	
посрещнат	тази	душа	в	светло	
и	 радостно	 общуване.	 Свети	
Йоан	Златоуст	казва:	„Ако	же-
лаем	да	облекчим	страданията	
на	 някой	 грешник,	 нека	 пра-
вим	милосърдие	в	негово	име.	
Въпреки	 че	 той	 е	 недостоен,	
Господ	 ще	 го	 утеши	 и	 помил-
ва”.
	 Когато	 се	 молим	 за	 почи-
налите	и	правим	милосърдие	в	
тяхно	име,	необходимо	е,	бра-
тя,	 да	 размисляме	 за	 нашата	
собствена	 смърт,	 докато	 все	
още	има	време.	Ние	трябва	да	
се	подготвяме	в	момента,	така	
че	да	не	преминем	в	бъдещия	
живот	 на	 мъчения,	 свързани	
с	последствията	на	 греха.	Без	
значение	колко	късо	или	колко	
дълго	 време	 Господ	 е	 опреде-
лил,	че	ще	живеем	на	земята,	
няма	 съмнение,	 че	 целият	 ни	
живот	 е	 път,	 водещ	 до	 смърт	
и	до	прага	на	вечността.	Няма	
нищо	 по-добро	 или	 по-ценно	
за	 нас	 от	 това	 да	 придобием	
мирен,	 непорочен,	 в	 покая-
ние,	непосрамен	и	християнски	
свършек	 на	 живота	 си.	 Който	
е	 живял	 праведно,	 ще	 почине	
в	 праведност.	 Този,	 който	 е	
живял	 с	 Господа,	 ще	 умре	 с	
Господа.	 Този,	 който	 ревност-
но	 служи	 на	 Господа	 преди	
смъртта,	 ще	 бъде	 с	 Господ	 и	
след	 смъртта	 си.	 Където	 съм	
Аз,	 там	ще	бъде	и	служителят	
Ми.	 Защото,	 ако	 вярваме,	 че	
Иисус	 умря	 и	 възкръсна,	 така	
и	починалите	в	Иисуса	Бог	ще	
приведе	заедно	с	Него.
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Работа ПРедлага
„ФИРма „СтС Принт” 
АД търси да назначи 
„Водач мотокар”. За 
контакти: тел. 066/817-
132. [7, 7]
магазИн за хранител-
ни стоки търси прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0887/82-55-34. 
[19, 7]
бИСтРо „КаРтал“ тър-
си да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 7]
магазИн за хранител-
ни стоки „Ивекс“ търси 

продавачка. Справки на 
тел. 0888/321-619. [7, 
6]
РеСтоРант „СоПРано“ 
търси миячка, вечер. За-
плата 900 лв. Справки 
на тел. 0879/22-11-32. 
[6, 6]
заведенИе тъРСИ гот-
вачка за обедно меню 
с опит, може и млада 
пенсионерка. Справки 
на тел. 0898/441-776. 
[6, 6]

тРанСПоРтна ФИР-
ма набИРа шоФьо-
РИ на гондолИ С 
КатегоРИя „С+е“. За 
контакти: 0887/818-
462. [22, 5]

заведенИе тъРСИ 
сервитьори/ки, барма-
ни/ки. Справки на тел. 
0899/96-21-64. [12, 5]
заведенИе тъРСИ гот-
вач/ка и помощник/ка 

кухня. Справки на тел. 
0899/96-21-64. [12, 5]
маЙСтоРИ СРещу от-
лично заплащане се тър-
сят на тел. 0895/424-
308. [24, 5]
заведенИе тъР-
СИ пицар, може и без 
опит. Справки на тел. 
0899/740-502. [11, 3]
„Подем габРово“ 
ЕООД търси общ работ-
ник. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 2]
„Подем габРово“ 
ЕООД търси шлосер-
монтьор. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 
2]
автомонтьоРИ Се тър-
сят на тел. 0888/300-
430. [12, 1]

Работа тъРСИ
ПочИСтване на входо-
ве - 0884/510-589. [2, 
2]

автомобИлИ КуПува
КолИ, буСове, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват 
на тел. 0897/429-374.

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

СКРаП, СтаРИ
автомобИлИ
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 тоР
обоРСКа тоР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 7]

домашнИ любИмцИ
КаРаКачанСКа овчаР-
Ка - женска, на 1 годи-
на, с паспорт, се пода-
рява на тел. 0897/58-
36-16. [11, 7]

ИмотИ ПРодава
аПаРтамент, 67 кв. 
м, на Гарата за 53 000 
лв. се продава на viber 
0034/609-917-778.

ИмотИ КуПува
гаРаж Се купува на тел. 
0893/70-30-50. [12, 6]

ИмотИ дава

Под наем
СтоматологИчен Ка-
бИнет се дава под наем 
на тел. 066/80-61-05. [9, 
7]

ИмотИ тъРСИ 
Под наем
КваРтИРа Се търси на 
тел. 0877/495-882. [15, 
7]
КваРтИРа Се търси на 
тел. 0878/872-645. [22, 
7]
боКСонИеРа, гаРСонИ-
еРа спешно се търси под 
наем на тел. 0879/499-
324 [10, 5]

нощувКИ
нощувКИ - тел . 
0888/254-625.

СтРоИтелСтво
КъРтИ И пробива - 
0897/832-363.
уСлугИ С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
Ремонт на стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 

на тел. 0876/416-716. 
[7, 7]
бетонИ, ПодПоРнИ 
стени, дренажи, покриви, 
хидро- и топлоизолация, 
гипсокартон, мазилка и 
други СМР - 0897/390-
194. [22, 5]
ХИдРоИзолацИя на 
покриви, гаражи и други 
вътрешни ремонти. Рабо-
тим и по селата. Справки 
на тел. 0882/471-678. 
[22, 5]
Ремонт И направа на 
покриви, комини, ка-
паци, улуци, топлоизо-
лация, мазилки и др. - 
0888/020-187. [22, 5]
обРъщане на врати и 

прозорци, шпакловка, 
мазилка, замазка, изола-
ция, боя - 0898/672-883. 
[6, 5]

вътРешен Ремонт

ПаРКет, дюшеме 
- редене, безПРа-
Хово циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.

безПРашно цИКлене - 
0887/040-471.
шПаКловане, боядИС-
ване, фаянс, теракота, 
бани. Справки на тел. 
0899/970-757. [6, 3]

ИзолацИИ
вътРешнИ И външ-
ни изолации със ске-
ле - справки на тел. 
0896/655-839.
алПИнИСтИ, СКе-
ле - справки на тел. 
0898/907-400.
алПИнИСтИ - справки 
на тел. 0899/321-190

виК
машИнно отПушване, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.

КомИнИ
ПРоФеСИонално По-
чИСтване на коми-
ни - отгоре и отдолу. 

ПО ВСЯКО 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 хладилници 
и фризери по домовете 
- 0895/74-39-12. [33, 2]

вРатИ, огРадИ, 
ПаРаПетИ
ИзРаботКа на ковани 
орнаменти, парапети, 

огради, врати, порти, на-
веси, метални конструк-
ции, маси и столове. Тел. 
0876/147-440. [22, 3]

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

уСлугИ

ПочИСтване на 
двоР, ИзХвъРляне 
на боКлуК, Съба-
Ряне на ПоКРИвИ, 
ПРенаСяне на ба-
гаж. ИзКуПуване 
на желязо. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[26, 6]

ПочИСтване
ПочИСтване на апарта-
менти. Собствен превоз. 
Най-ниски цени. Тел. 
0877/771-903. [11, 5]
ПочИСтване на мази, 
тавани, апартаменти и 
други помещения -  тел. 
0894/265-340. [5, 4]

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
наРязанИ, наце-
ПенИ дърва, чували - 
0892/329-728.
дъРва за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
дъРва в чували и раз-
палки. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0884/709-
093.

нацеПенИ дъРва, раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна дос-
тавка. Справки на тел. 
0895/252-686.
дъРва в чували и 
разпалки. Бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/471-466.
дъРва за печки и ка-
мини се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъРва за огрев в чува-
ли и разпалки. Доставка 
на място. Справки на 
тел. 0877/191-102.
дъРва в чували и раз-
палки. Безплатна дос-
тавка. Справки на 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.
„мг-леС“ ПРодава 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.
чувал дъРва - 9 
лв. - справки на тел. 
0893/511-154 [8, 7]
Режа дъРва. Спора-
зумение само на мяс-
то! Справки на тел. 
0894/363-580. [32, 7]
Режа дъРва - справки 
на тел. 0877/299-214. 
[24, 7]

 

Óï ðà âè òåë è ãëàâåí ðå äàê òîð: Иван Гос по ди нов - 0887/611-753
Äåæóðåí ðåäàêòîð, ðåêëàìà, îáÿâè: Димка Господинова - 0889/227-805 
Òåõíè÷åñêè ðåäàêòîð: Бояна Пенчева - 0888/261-847
Ðå ïîð òå ðè:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426, 
Вела Лазарова - 0897/227-275, Светозар Гатев - 0878/860-440
Êîðåêòîð: Стеф ка Бе ше ва -  0889/517-920 
Ðåê ëà ìåí ñúòðóäíèê: Свет ла Са во ва - 0888/428-906
Ñ÷å òî âîä ñ ò âî: Светослав Константинов - 0894/608-218 
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.

Текущите обяви излизат 
всеки ден в онлайн 

изданието на вестника  
www.100vesti.info

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
ПРевоз С бус до 2.5 тона в цялата страна - 
0878/888-439.

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.

Регионалният всекидневник 
„100 веСТИ“ ИЗлИЗА вСеКИ ДеН 

без събота и неделя.

еРотИКа
еРотИчен маСаж - 0894/277-849. [12, 1]

МЕБЕËИ 
ËУНГОВ

ИзРаботКа
на мебелИ
По ПРоеКт
на КлИента

0898 357 232
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Женина денчева

 – Инж. Василев, какви ин-
вестиции направи „ВиК” ООД 
- Габрово през 2022 година?
	 –	През	2022	г.	„ВиК“	ООД	-	
Габрово	инвестира	в	публични	
активи	 1	 076	 967	 лв.	 за	 тери-
торията,	която	обслужва	–	об-
ласт	 Габрово.	 Реконструирани	
са	общо	14	252	м	водопровод-
на	 и	 533	 м	 канализационна	
мрежи.	

За община Габрово 
инвестициите са на 
стойност 427 547 лв. 

	 Подменени	 са	 5250	 м	 во-
допроводни	и	120	м	канализа-
ционни	 тръби.	 Реконструкции	
на	 водопроводна	 мрежа	 са	
извършени	 по	 следните	 ули-
ци	 в	 гр.	 Габрово:	 „Перущица”,	
„Иван	 Люцканов”,	 „Съгласие”,	
„Рибарска”,	„Мак”	и	„Зюмбюл”.	
Реконструирани	 са	 водопро-
водите	 на	 части	 от	 ул.	 „Иван	
Андрейчин”,	 ул.	 „Тракия”,	 ул.	
„Никола	Балканеца“,	ул.	 „Мир“	
и	 ул.	 „Селимица”.	 Извършена	
е	подмяна	на	довеждащ	водо-
провод	до	напорен	резервоар	
„Любово“.	 Реконструкции	 на	
водопроводи	 са	 извършени	 в	
селата	 Гъбене,	 Армените,	 Ле-
сичарка,	Поповци,	Чавеи,	Узу-
ните,	 Велковци,	 Стоманеците	
и	 Киевци.	 Разширена	 е	 водо-

проводната	мрежа	в	с.	Думни-
ците	и	с.	Междени.	Подменени	
са	 части	 от	 канализационни-
те	 мрежи	 на	 улиците	 „Алеко	
Константинов”,	 „Панорамна“	 и	
„Никола	Балканеца”.

За община севлиево 
инвестициите са на 
стойност 327 877 лв.

	 Подменени	 са	 3	 652	м	 во-
допроводни	и	112	м	канализа-
ционни	 тръби.	Реконструирана	
е	 водопроводна	мрежа	по	 ул.	
„Иван	 Преснаков”,	 ул.	 „Нико-
ла	Дабев“,	 ул.	 „Света	Троица“,	
ул.	 „Сава	 Тошев“	 и	 ул.	 „Гочо	
Москов“	 в	 гр.	 Севлиево.	 Из-
вършени	 са	 реконструкции	
на	 довеждащи	 водопроводи	
за	 с.	 Кормянско,	 с.	 Столът	
и	 от	 ВЕЦ	 „Видима“	 до	 ПСПВ	
„Стоките“,	както	и	разширение	
на	 вътрешна	 водопроводна	
мрежа	 на	 село	 Кормянско	 и	
местността	 Севлиевски	 лозя.	
Подменени	 са	 водопроводи	
в	 селата	 Кръвеник,	 Селище,	
Тумбалово,	 Стоките,	 Боазът	 и	
Валевци.	 Реконструирани	 са	
частично	канализационни	мре-
жи	по	 ул.	 „Мара	Гидик”	и	ЖК	
„Митко	Палаузов”	в		Севлиево.

За община Дряново 
инвестициите са на 
стойност 157 995 лв.

	 Подменени	 са	 2466	 м	 во-
допроводни	и	257	м	канализа-
ционни	тръби.	

	 Реконструкции	на	водопро-
водна	 мрежа	 са	 извършени	
по	следните	улици	на	гр.	Дря-
ново:	 „Ангел	 Кънчев”,	 „Васил	
Левски”,	 „Арх.	 Пенчо	 Койчев”,	
„Поп	Харитон“	и	кв.	Никоевци.	
Подменена	е	част	от	водопро-
водната	 мрежа	 на	 ул.	 „Алек-
сандър	 Стамболийски”	 и	 ул.	
„Хан	Аспарух”	 в	 село	 Царева	
ливада.	Разширена	е	водопро-
водната	 мрежа	 в	 местностите	
Райчин	дол	и	Манга	(землище-
то	на	гр.	Дряново).	Подменена	
е	 канализационна	 мрежа	 по	
ул.	„Арх.	Пенчо	Койчев“	и	час-
тично	по	ул.	„Никола	Мушанов“	
и	ул.	„Стефан	Лафчиев“	в	Дря-
ново.	

 За община трявна 
инвестициите са на 
стойност 163 548 лв.

	 Подменени	 са	 2884	 м	 во-
допроводни	 и	 44	 м	 канализа-
ционни	 тръби.	 Реконструкции	
на	 водопроводна	 мрежа	 са	
извършени	 на	 следните	 улици	
на	гр.	Трявна:	„Стара	планина”,	
„Златьо	 Ошански”,	 „Димитър	
Горов”	 и	 по	 ул.	 „Георги	 Лаза-
ров”	в	гр.	Плачковци.	Частична	
реконструкция	 на	 водопрово-
да	 е	 извършена	 в	 селата	 Ки-
сийците,	 Черновръх	 и	 Руевци.	
Подменени	 са	 довеждащи	 во-
допроводи	за	селата	Кисийци-
те,	 Велчовци,	 Райнушковци	 и	

местността	Уруците	–	Белица.		
	 Подменена	 е	 част	 от	 ка-
нализационната	 мрежа	 на	 ул.	
„Украйна”	и	ул.	„Агликина	поля-
на“	в	гр.	Трявна.
	 Изграждане	 и	 реконструк-
ции	 на	 сградни	 водопроводни	
отклонения,	 подмяна	 на	 при-
ходни	водомери,	диспечериза-
ция,	 подмяна	 на	 неработещи	
модули	и	части	по	съоръжени-
ята	и	ремонти	са	част	от	оста-
налите	инвестиции,	извършени	
от	ВиК	 -	 Габрово	за	 2022	 г.	В	
собствени	 активи	 –	 машини,	

оборудване,	транспортни	сред-
ства,	 механизация,	 компютри	
–	 дружеството	 е	 инвестирало	
123	218	лева.
 – Въпреки това, аварии 
има доста често. Успявате ли 
да се справите навреме, има 
и недоволни граждани?
	 –	 Да,	 аварии	 има,	 защо-
то	 въпреки	 направените	 ин-
вестиции	 –	 със	 средства	 на	
дружеството,	 от	 държавата	 и	
европейски,	 все	 още	 голяма	
част	от	водопроводната	мрежа	
е	 остаряла	 и	 често	 аварира.	

Стараем	се	да	отремонтираме	
качествено	 и	 в	 срок.	 Призна-
вам	 –	 невинаги	 се	 получава,	
но	ще	насочим	усилията	си	за	
подобряване	 на	 тази	 същест-
вена	 част	 от	 нашата	 работа.	
Затова	 в	 инвестиционната	 си	
програма	 включваме	 улици-
те,	 чиято	 мрежа	 е	 най-силно	
амортизирана,	за	да	избегнем	
честите	 прекъсвания	 на	 водо-
снабдяването.	
 – С колко е увеличена це-
ната на водата за 2023 годи-
на?
	 –	 Вашият	 вестник	 публи-
кува	 в	 броя	 си	 на	 4	 януари	
съобщението	с	новите	цени	на	
водоснабдителните	 и	 канали-
зационни	 услуги,	 които	 бяха	
утвърдени	с	решение	на	КЕВР	
от	 30	 декември	 2022	 г.	Ще	 ги	
припомня	 за	 тези,	 които	 още	
не	 са	 се	 информирали:	 дос-
тавяне	 на	 вода	 –	 2,395	 лв.;	
отвеждане	 на	 отпадъчни	 води	
–	 0,238	 лв.;	 пречистване	 на	
отпадъчни	 води	 за	 битови	 и	
приравнени	 към	 тях	 потреби-
тели	 -	 0,864	 лв.	 Цените	 са	 с	
ДДС.	Крайната	цена	се	състои	
от	 сумата	 на	 цените	 на	 ви-
довете	 услуги,	 приложими	 за	
съответното	 населено	 място.	
Комплексната	 цена,	 включва-
ща	 доставяне,	 отвеждане	 и	
пречистване	 (с	 ДДС),	 става	
3,50	лв.	при	досегашна	3,40	лв.	
Увеличението	е	с	10	стотинки.	
Цените	са	под	нивото	на	соци-
алната	 поносимост	 на	 цената	

на	ВиК	услуги,	която	за	област	
Габрово	е	6,81	лв.	Съзнаваме,	
че	 тази	мярка	 е	 непопулярна,	
но	 е	 наложителна	 за	 нормал-
ната	 работа	 на	 дружеството.	
Иска	 ми	 се	 да	 обърна	 вни-
мание,	 че	цената	на	водата	в	
Габрово	 е	 в	 долната	 част	 на	
скалата	 на	 цените	 в	 страната	
–	на	17-о	място	от	областните	
градове.	 В	 Ловеч	 е	 4,033	 лв.,	
в	 Плевен	 –	 4,462	 лв.,	 в	 Русе	
–	 4,441	 лв.,	 в	 Стара	 Загора	 –	
4,607	лв.,	във	Велико	Търново	е	
3,732,	в	Разград	–	5,384	лева…	
Подробна	 информация	 е	 пуб-
ликувана	на	сайта	на	КЕВР.
 – Колко дължат ваши або-
нати за консумирана вода? 
Има ли заведени дела срещу 
нередовни платци?
	 –	 На	 годишна	 база	 про-
центът	 събираемост	 на	 ВиК	
-	 Габрово	 възлиза	 на	 91%.	
Имаме	 потребители	 със	 за-
дължения	 към	 дружеството	 и	
причините	 за	 това	 са	 различ-
ни.	 При	 просрочие	 повече	 от	
три	месеца	изпращаме	покана	
за	 доброволно	 изпълнение	 на	
задълженията	 на	 абоната,	 с	
която	 уведомяваме	 в	 какъв	
срок	 изчакваме	 издължаване-
то	 на	 сумите.	 За	 2022	 г.	 са	
изпратени	 1737	 покани	 за	 до-
броволно	плащане.	Ако	потре-
бителят	 изпитва	 затруднение	
да	 изплати	 изцяло	 дължимата	
сума,	 даваме	 възможност	 за	
сключване	на	договор	за	раз-
срочено	 плащане.	 Заведените	
дела	към	фирми	и	граждани	за	
събиране	 на	 задълженията	 по	
законов	ред	са	197.	
 – Какви са приоритетите 
на „ВиК” ООД - Габрово за 
дейността му през 2023 г.?
	 –	 Главната	 цел	 на	 друже-
ството	 е	 да	 предоставя	 ка-
чествено	и	непрекъснато	водо-
снабдяване,	 отвеждане	 и	 пре-
чистване	на	отпадъчните	води	

на	 населението	 в	 региона.	 С	
изпълнението	º	са	свързани	и	
приоритетите	ни.	

на първо място са 
инвестициите в 
реконструкция и 
нови воДопровоДни и 
каналиЗационни мрежи.

	За	2023	г.	сме	заложили	1	170	
000	 лв.	 Все	 още	 не	 мога	 да	
бъда	конкретен	за	инвестиции	
по	общини,	 тъй	като	предстои	
уточняване	 и	 съгласуване	 с	
инвестиционните	им	програми.	
	 Много	 залагаме	 на	 Реги-
оналното	 прединвестиционно	
проучване	(РПИП),	което	в	мо-
мента	 се	 подготвя	 от	 ДЗЗД	
„Аква	 пул”,	 съвместно	 с	 ВиК	
-	 Габрово.	 Вече	 са	 изготвени	
анализ	и	оценка	на	актуалната	
ситуация	и	бъдещите	нужди	на	
ВиК	 системите	 и	 съоръжения-
та	 за	 обособената	 територия,		
обслужвана	от	ВиК	 -	 Габрово.	
Това	ще	е	базата,	по	която	се	
дефинират	 приоритетните	 ин-
вестиции	във	ВиК	инфраструк-
турата.	 С	 реализирането	 му	
ще	бъдат	определени	обектите,	
за	 които	 ще	 се	 кандидатства	
за	европейско	финансиране.	
	 ВиК	 -	 Габрово,	 заедно	 с	
още	 шест	 оператори,	 е	 вклю-
чено	в	Приоритет	1	„Води”	на	
Индикативната	годишна	работ-
на	 програма	 на	 ОП	 „Околна	
среда	 2021–2027”	 за	 2023	 г.	
Процедурата	 е	 чрез	 директно	
предоставяне	на	безвъзмездна	
финансова	 помощ	 и	 ще	 бъде	
отворена	 за	 кандидатстване	
през	 третото	 тримесечие	 на	
2023	 г.	Важно	е	да	се	отбеле-
жи,	 че	 оперативната	 програ-
ма	 изисква	 и	 собствено	 фи-
нансиране,	 което	 не	 е	 малко.	
Крайният	 срок	 за	 подаване	
на	 проектните	 предложения	 е	
първото	тримесечие	на	2024	г.

Инж. Владимир Василев, управител на 
”
ВиК” ООД – Габрово: 

1 170 000 лв. инвеñтиции в пуáлични активи ñме заложили за 
2023 ãоäина, ще канäиäатñтваме и за европейñко финанñиране
В инвестиционната си програма включваме улиците, чиято мрежа е най-силно амортизирана


