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Петър Кирилов в Мàйñторñки клàñ 
по проãрàмà "Млàäежки äейíоñти"
Проектът "Майсторски клас по народно пеене" на НЧ "Габрово - 2002", 
финансиран от Община Габрово, започва в събота в Дома на културата  

	 Бояна	Пенчева

	 Известният	 народен	
певец	 Петър	 Кирилов	 е	

вокален	 педагог	 на	 Май-
сторския	клас	по	народно	
пеене,	 който	 започва	 в	
събота	в	Габрово.

	 Инициативата	е	проект	
на	 НЧ	 „Габрово	 -	 2002“,	
финансиран	 	 по	 програма	
„Младежки	 дейности“	 на	
Община	Габрово.	
	 Класът	ще	 се	 проведе	
в	рамките	на	две	седмици	
в	Дома	на	културата
	 В	 него	 ще	 участват	
младежите	от	детска	фол-
клорна	формация	 „Габров-
ски	 гласчета“	 с	 ръково-
дител	 Стефка	 Стоева	 към	
читалище	„Габрово	-	2002“.
	 Основната	 цел	 на	
Майсторския	 клас	 е	 съх-
ранение	 и	 развитие	 на	
народната	песен,	на	инди-

видуалното	 и	 многогласно	
пеене.
	 „Като	 ръководител	 на	
състава,	 който	 вече	 на-
броява	28	деца	и	младежи,	
постоянно	 търся	 различни	
начини	за	изяви	-	концер-
ти,	 фестивали,	 конкурси	
-	 споделя	 Стефка	 Стое-
ва.	 -	 Програмата	 „Мла-
дежки	 дейности“	 на	 Об-
щина	 Габрово	 ни	 разкри	
прекрасна	 възможност	 да	
направим	обучение	на	ви-
соко	 професионално	 ниво	
и	да	срещнем	вокалистите	
с	един	изключително	млад	
и	 успешно	 реализиран	

изпълнител.	 Участието	 на	
Петър	 Кирилов	 ще	 моти-
вира	младежите	да	обичат	
още	 повече	 красивата	 ни	
народна	 песен	 и	 да	 до-
бият	 желание	 и	 кураж	 да	
се	 реализират	 чрез	 нея	
в	 живота.	 Петър	 Кирилов	
ще	 покаже	 уменията	 си	 и	
тънкостите	 при	 звукоиз-
вличането,	правилни	вока-
ли,	орнаментика	от	Север-
няшката	 и	 Добруджанска	
фолклорна	област.“
	 Петър	 Кирилов	 е	 съз-
дател	 и	 директор	 на	 На-
ционална	 фолклорна	 сре-
ща	„Автентичност	и	съвре-

мие“	 и	 фолклорно	 надпя-
ване	с	конкурсен	характер	
„В	 Медовина	 с	 песен	 ме-
дена“	 в	 община	 Попово.	
Директор	 е	 на	 Национал-
ния	православен	фестивал	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“,	
създаден	 с	 решение	 на	
Св.	Синод	на	БПЦ.
	 Певецът	издаде	самос-
тоятелен	 сборник	 „77	 пес-
ни,	 имена,	 истории“	 -	 из-
дание,	което	се	ползва	от	
ученици	до	възрастни.
	 Кирилов	 е	 обявен	 за	
Будител	на	2017	година.
	 Като	 вътрешен	 парт-
ньор	 в	 Майсторския	 клас	

ще	 участва	 фолклорната	
формация	 „Габровски	 гла-
сове“	 (също	 към	 читали-
щето).	 Нейната	 роля	 е	 да	
даде	приемственост	и	мо-
дел	за	подражание,	да	се	
създаде	спятост	на	базата	
на	многогласното	пеене.	В	
един	 от	 дните	 отделните	
участниците	 в	 класа	 ще	
работят	заедно	с	големите	
певици.
	 Майсторският	 клас	 по	
народно	 пеене	 ще	 завър-
ши	 с	 концерт-продукция	
на	11	октомври	в	Дома	на	
културата.	

 продължава на стр. 8

Женина	Денчева

	 На	29	септември	в	РЗИ	
-	 Габрово	 са	 съобщени	
3	 потвърдени	 случая	 на	
COVID-19.
	 Мъж	на	58	години,	кой-
то		работи	в	завод	за	са-
нитарна	 арматура	 „Идеал	
стандарт	 -	 Видима“	 -	 Се-
влиево	е	дал	положителна	
проба.
	 Друг	 мъж	 на	 45	 годи-
ни,	който	работи	в	същата	
фирма,	също	е	заразен.
	 Другият	 случай	 е	 на	
жена	на	24	години	от	фир-
ма	 „Блазер	 груп	 Габрово“	

ЕООД.
	 Новорегистрираните	 3	
случая	 провеждат	 домаш-
но	лечение	и	са	поставени	
с	 предписание	 на	 задъл-
жителна	14-дневна	домаш-
на	изолация.																				
	 Изготвени	са	и	са	връ-
чени	предписания	до		кон-
тактните	 лица	 на	 потвър-
дените	случаи	за	задължи-
телна	 14-дневна	 домашна	
изолация.
	 	 	 276	 са	 новодиагности-
цираните	с	коронавирусна	
инфекция	 лица	 през	 по-
следното	денонощие	у	нас.	
4736	са	PCR	тестовете,	на-

правени	 през	 изминали-
те	 24	 часа.	Това	 показват	
данните	 в	 Националната	
информационна	система.	
	 У	 нас	 към	момента	 са	
потвърдени	 общо	 20547	
случая	 на	 новия	 корона-
вирус,	5245	от	които	са	ак-
тивни.	 Излекуваните	 лица	
са	 14489.	 От	 тях	 150	 са	
регистрирани	 през	 изми-
налото	денонощие.
	 В	 лечебни	 заведения	
за	болнична	помощ	се	на-
мират	 814	 пациенти	 с	 до-
казан	 COVID-19.	 44	 от	 тях	
са	настанени	в	интензивни	
структури.

Честит 1 октомври, 
колеги! Пожелаваме 
Ви здраве, късмет 
и много доволни 
клиенти!

Габрово, ул. „опълченска“ 
44, тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

1 октомври - 
празник на застрахователяТри ñлучàя íà короíàвируñ 

в оáлàñттà, вñе от фирми

	 Общинският	 съвет	 в	
Габрово	 взе	 решение	 за	
учредяване	 безвъзмездно	
право	на	ползване	на	Сдру-
жение	 „Клуб	 по	 спортно	
ориентиране	 „Узана”,	 Сдру-
жение	„Спортен	клуб	по	би-
атлон	 „Узана“	и	Сдружение	
„Спортен	клуб	по	ски	бяга-
не	„Узана	2007”	-	Габрово	на	
сградата	 на	 Посетителски	
информационен	 център	 в	
Узана.													 стр. 5

Иíформàциоííият 
цеíтър íà Узàíà 
вече íе рàáоти, 
тàм ñе íàñтàíявàт 
ñпортíи клуáове 

Женина	Денчева

	 Мокрото	 време	 през	
последните	 дни	 причини	
няколко	 катастрофи	 в	 Га-
бровско.	 При	 най-тежката	
има	пострадал	с	опасност	
на	живата.
		 Пътнотранспортно	про-
изшествие	 е	 настъпило	 в	
района	на	с.	Раховци,	об-
щина	Габрово.	На	място	е	
установено,	че	55-годишна	
жена	 от	 Габрово,	 упра-
влявайки	 лек	 автомобил	
Ауди	 с	 несъобразена	 ско-
рост	 с	 пътните	 условия	
(мокър	 път),	 губи	 контрол	
над	 автомобила,	 излиза	
вляво	 от	 пътното	 платно,	
удря	се	в	скат	и	се	прео-
бръща.	Жената	е	тествана	

за	 употреба	 на	 алкохол,	
като	 техническото	 сред-
ство	 е	 отчело	 нулев	 ре-
зултат.	Вследствие	на	уда-
ра	 е	 пострадал	 возещият	
се	 на	 предната	 седалка	
пътник	 -	 57-годишен	 мъж	
от	 Габрово.	 Той	 е	 наста-
нен	 в	 реанимацията	 на	
МБАЛ	 „Д-р	 Тота	 Венкова“	
с	фрактури	 в	 областта	 на	
гръдния	 кош,	 лява	 ръка,	
дясна	 раменна	 кост,	 лява	
бедрена	кост,	фрактури	на	
5	ребра,	с	контузия	на	гла-
вата,	с	опасност	за	живо-
та.	Жената	е	приета	с	две	
счупени	ребра	и	три	броя	
лумбални	 прешлени,	 без	
опасност	за	живота.	След	
прегледа	е	освободена	за	
домашно	лечение.	

Жеíà ñе преоáърíà ñ колà 
- íеñъоáрàзеíà ñкороñт

	 На	29	септември	около	
08:35	 часа	 в	 РУ	 -	 Габро-
во	 е	 получен	 сигнал	 за	
настъпило	пътнотранспорт-
но	 произшествие	 на	 път	
Габрово	-	Трявна.	На	място	
екипът	 на	 Пътна	 полиция	
установява,	 че	 24-годишен	
мъж	от	Трявна	при	спуска-
не	в	наклон	и	дясна	крива	
не	 контролира	 управлява-
ния	от	него	лек	автомобил	
Фиат,	 навлиза	 частично	 в	
лентата	 за	 насрещно	 дви-
жение	и	се	удря	с	правил-
но	 движещия	 се	 автомо-

бил	 Фолксваген,	 управля-
ван	от	 28-годишен	мъж	от	
Нови	 пазар.	 Вследствие	
на	удара	е	пострадал	път-
никът	 в	 лек	 автомобил	
Фолксваген	 -	 21-годишен.	
Същият	е	откаран	в	Центъ-
ра	 за	 спешна	медицинска	
помощ	 в	 Габрово,	 като	 е	
освободен	 с	 диагноза	 на-
търтване	на	лява	ръка,	без	
опасност	за	живота.	

24-ãоäишеí от Трявíà íàвлезе в 
чужäо плàтíо, уäàри äруãà колà

	 С	 присъда	 по	 наказа-
телно	 дело	 състав	 на	 Ок-
ръжен	 съд	 -	 Габрово	 осъ-
ди	 мъж	 от	 Дряново	 на	
лишаване	 от	 свобода	 за	
причинена	 смърт	 при	 път-
нотранспортно	 произшест-
вие.	Подсъдимият	М.	Х.	бе	
признат	за	виновен	в	това,	
че	на	9	октомври	2019	г.	в	
8	часа	на	кръстовище	в	с.	
Добромирка,	 община	 Се-
влиево,	при	управление	на	
лек	автомобил	„Мерцедес“,	
без	 да	 притежава	 свиде-
телство	 за	 управление	 на	
МПС,	 нарушил	 правилата	
за	движение	и	по	непред-
пазливост	 причинил	 смър-
тта	 на	 пешеходка.	 След	
това	избягал	от	местопро-
изшествието.	
	 Видно	 от	 доказател-
ствата	по	делото,	подсъди-
мият	не	спрял	на	задължи-

телен	 „стоп“	и	навлязъл	в	
кръстовището	 с	 превише-
на	скорост	от	72	км/ч.	При	
завиване	 надясно	 изгубил	
контрол	над	колата	и	уда-
рил	 движещата	 се	 в	 дяс-
ната	 страна	 на	 платното	
жена	от	Велико	Търново.
	 М.	 Х.	 бе	 осъден	 на	 4	
години	и	8	месеца	лишава-
не	от	свобода.
	 Присъдата	подлежи	на	
обжалване	 или	 протести-
ране	пред	Апелативен	съд	
-	Велико	Търново	в	15-дне-
вен	 срок.	 Делото	 бе	 раз-
гледано	по	реда	на	съкра-
тено	съдебно	следствие.
	 Подсъдимият	заяви,	че	
се	 признава	 за	 виновен	
по	 всички	 факти,	 посоче-
ни	 в	 обвинителния	 акт,	 и	
изрази	 съгласие	 да	 не	 се	
събират	 доказателства	 по	
тях.

	 Контейнерът	е	поставен	в	кв.	Све-
тушка,	пред	сградата	на	Детска	гради-
на	“Светлина”.	Това	е	част	от	инициа-
тивата	на	Община	Трявна	да	насърчи	
разделното	 събиране	 на	 отпадъци	 и	
рационалното	 оползотворяване,	 чрез	
събиране	 и	 последващо	 третиране	
на	 този	 вид	 отпадъци	 от	 непотребни	
дрехи	и	обувки.	Инициативата	предиз-
вика	интерес	сред	 гражданите	още	с	
поставянето	на	контейнер	през	април	
до	 сградата	 на	 Общината.	 В	 отговор	
на	искания	от	граждани	за	поставяне	
на	 още	 такива	 съдове	 бе	 монтиран	
контейнер	в	кв.	Светушка.	Той	е	затво-
рен	е	по	начин,	който	не	позволява	да	
бъде	отворен	и	да	се	извадят	поставе-
ните	стари	дрехи.	

Втори коíтейíер зà 
оáлекло, текñтил и оáувки 
в Трявíà, иñкàт още

Зàтвор зà причиíеíà 
ñмърт íà пешехоäкà

Димитър Димитров от 
Кюñтеíäил: Поíякоãà еäиí 
кàртоф е по-цеíеí от ñто äуми

на стр. 6
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066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО

ОР	ГА	НИ	ЗИ	РА	ЛИ	ЦЕН	ЗИ	РА	НИ	КУР	СО	ВЕ	ЗА:	
 огняр
 кранисТ 
 Мо То ка рис Т
 Ма ши нисТ на пъТ но-
 сТро и ТЕл ни Ма ши ни
 гоТВач
 Бар Ман-сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо р

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 Ма сажисТ
 Маникюр
 пЕдикюр
 нокТопласТика
 сТроиТЕл
 заВарчик
 Вик
 ЕлЕкТроМонТьор

0889/900-000 от 10:00 до 14:00

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГАБРОВО
Ул. „Д-р Илиев - детския” 1; тел. 066/802150; 

URL:https://csmp-gabrovo.com; e-mail: emsgabrovo@abv.bg

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ
с тайно наддаване за продажба на употребяван санитарен автомобил:

ФОРД ТРАНЗИТ  С РЕГ. № ЕВ 6871 АН

 Местонахождение:	гр.	Габрово,	ул.	„Д-р	Илиев	-	детския“	№1.	
 Начална тръжна цена:	3	500	лв.
 Оглед на автомобила, внасяне на депозит и подаване на оферти	от	08:00-12:00	
и	13:30-15:30	ч.	всеки	работен	ден	от	12	до	19	октомври	2020	г.	включително	на	ул.	
„Д-р	Илиев	-	детския“	№	1	в	гр.	Габрово.
 Отваряне и класиране на оферти:	от	9:00	часа	на	20	октомври	2020	г.
 Обявяване на резултати:	от	10:00	часа	на	20	октомври	2020	г.
 Депозит за участие в търга:	10%	от	обявената	начална	тръжна	цена.	
 Документацията за участие в търга	-	в	касата	на	ЦСМП	на	посочения	адрес	
или	на	интернет	страницата	на	Центъра.

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, раз-
прЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ цЕнТър 

гаБроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 В периода 14.10.2020 - 15.10.2020 г. от 16:00 
до 17:00 ч. поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 елек-
трозахранването	 в	 района	 на	 община	 Габрово,	 с.	
Яворец,	с.	Драгановци,	с.	Драгиевци,	с.	Новаковци,	
с.	Камещица,	с.	Музга,	с.	 Гъбене,	с.	Смиловци,	с.	
Борското,	с.	Дебел	дял	и	почивна	станция	„Люля-
ци“.

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

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, раз-
прЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ цЕнТър 

гаБроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 На 14.10.2020 г. от 14:00 до 15:00 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	общи-
на	Дряново,	фирма	„Чех”,	Техническа	база	в	с.	Соко-
лово,	с.	Геня,	с.	Катранджии,	с.	Длъгня,	с.	Гвоздейка,	
с.	Косарка,	с.	Соколово,	завод	„Унитраф”.

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

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, раз-
прЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ цЕнТър 

гаБроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 На 14.10.2020 г. от 13:30 до 15:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	
на	Трявна,	 кв.	 Горни	 и	 Долни	 Цоневци;	 ул.	 „Ганьо	
Кънев“;	 ул.	 „Ради	 Ноев“;	 ул.	 „Георги	 Лазаров“;	 ул.	
„Пролет“;	 ул.	 „Бузлуджа“;	 кв.	 Вили	 Плачковци;	 кв.	
Горни	Плачковци;	с.	Малки	Плачковци;	кв.	Пунговци;	
кв.	Късовци;	кв.	Стоевци;	с.	Йововци;	с.	Ножери;	с.	
Сечен	камък;	КТП	„Суходола“;	ТП	„Петрургия“.

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

СКРЪБНА ВЕСТ

На 29 септември 2020 г. 
почина 

Продан 
Иванов Иванов

на 74 години

Беше добър, 
всеотдаен и щедър 

към всички.

 Поклон!

 Поклонението	ще	се	състои	на	1	октомври	
2020	 г.	от	11	часа	в	Ритуална	зала	на	Габров-
ските	гробища.
 от близките

раЙонЕн СЪд – ТрЯвна оБЯвЯва:
 

КонКурС за длЪжноСТТа „СЪдЕБЕн СЕКрЕТар“ - Една щаТна БроЙКа

 Кратко описание на длъжността:	 Изпълнява	 дейности	 по	 подготовката	 на	
делата	за	разглеждане	в	съдебни	заседания;	изготвя	и	прилага	към	делото	про-
токоли	от	съдебните	заседания;	подготвя	формуляри,	графици	и	други	документи.	
Поддържа	календар	на	откритите	заседания	за	съответния	състав.	Изпълнява	дру-
ги	задължения,	възложени	от	Административния	ръководител	на	съда.
 Минимални изисквания за длъжността:	 Лицето,	 кандидатстващо	 за	 длъж-
ността,	трябва	да:	е	български	гражданин,	гражданин	на	друга	държава	-	членка	
на	 Европейския	 съюз,	 на	 друга	 държава	 –	 страна	 по	Споразумението	 за	 Евро-
пейското	икономическо	пространство,	или	на	Конфедерация	Швейцария;	е	навър-
шило	пълнолетие;	не	е	поставено	под	запрещение	и	да	не	страда	от	психическо	
заболяване;	не	е	осъждано	на	лишаване	от	свобода	за	умишлено	престъпление	
от	общ	характер;	не	е	лишено	по	съответен	ред	от	правото	да	заема	определена	
длъжност;	 да	 отговаря	 на	 изискванията	 за	 заемане	 на	 длъжността	 съгласно	 чл.	
107а,	ал.	1	от	Кодекса	на	труда;	да	притежава	минимална	степен	на	завършено	
образование	–	средно;	отлични	компютърни	и	машинописни	умения,	познания	по	
стилистика,	правопис,	граматика	и	пунктуация.
 Конкурсът ще се проведе на три етапа:
	 •	първи	етап	–	допускане	по	документи;
	 •	втори	етап	–	практически	изпит	по	предварително	изготвени	задачи;
	 •	трети	етап	-	събеседване	за	преценка	на	личностните	и	професионални	ка-
чества	на	кандидата.
 Кандидатите да предоставят следните документи:
 1. Писмено	заявление	за	участие	в	конкурс	–	по	образец;
 2. Автобиография	–	подписана	от	кандидата;
 3. Актуално	свидетелство	за	съдимост	-	оригинал;
 4.	Медицинско	свидетелство	за	започване	на	работа	–	оригинал;
 5. Медицинско	удостоверение	за	психично	здраве;
 6. Копия	 от	 документи	 за	 придобита	 образователно-квалификационна	 степен	
(заверени	за	вярност	от	кандидата);
 7. Декларация	за	обстоятелствата	по	чл.	107а,	aл.	1	от	KT	–	по	образец;
 8. Декларация	по	чл.	340а,	ал.	1	и	ал.	2	от	ЗСВ	–	по	образец;
 9. Пълномощно	за	подаване	на	документи	(в	случай,	че	това	не	се	прави	лично	
от	кандидата);
 10.	Други	по	преценка	на	кандидата.
	 Документите	по	образец	могат	да	бъдат	изтеглени	от	интернет	страницата	на	
съда	или	получени	на	регистратурата.
	 Документи	се	подават	в	стая	№	8,	втори	етаж	на	Районен	съд	–	Трявна,	в	срок	
до	01.11.2020	г.	

За допълнителна информация и справки: тел. 0677/62018 и интернет страница 
на съда: tryavna-rs.justice.bg - секция Пресцентър / Обяви и конкурси.

	 По	 примера	 на	
парка	 Мини	 Европа	
в	 Брюксел,	 Миниа-
тюрк	 в	 Истанбул,	
Мини	 България	 парк	
във	 Велико	 Търно-
во	 и	 други,	 в	 Габро-
во	 се	 създават	 пет	
къщички,	 умалени	
модели	 на	 знакови	
архитектурни	 сгра-
ди,	като	проектът	на	
този	етап	предвижда	
тази	 година	 да	 бъ-
дат	готови	само	пет.	
Поводът	е	160-годиш-
нината	 на	 Габрово.	
Онова,	 което	 съ-
ществено	 отличава	
макетите	от	подобни	
образци,	е,	че	те	ще	
бъдат	 интерактивни	
и	 с	 помощта	 на	 хо-
лографски	 кубове	 в	
тях	ще	се	разказват	
истории	 -	 в	 случая	
биографиите	 на	 10	
знакови	личности	за	
града	и	страната.
	 Във	всяка	къщичка	ще	
„живеят“	 две	 различни	
личности	 от	 миналото	 -	
чрез	 снимки	 за	 тях,	 кар-
тини,	видеофилми.	Някъде	
ще	 се	 чува	 музика,	 	 дру-
гаде	 -	 стихове	 и	 откъси	
от	 книги.	 Ще	 бъдат	 раз-
положени	 в	 центъра,	 на	
пътя	 на	 хората,	 и	 ще	 ги	
„предизвикват“	 да	 спрат	
и	да	погледнат	вътре.	Ще	
„оживяват“	 чрез	 сензори	
и	 ще	 откриват	 пред	 зри-
телите	 носталгия,	 гордост,	
критика	към	управляващи-
те	 или	 критика	 към	 всич-
ки	 нас,	 които	 кротко	 се	

съгласяваме	 споменът	 да	
си	тръгне,	а	с	него	да	из-
чезне	и	паметта.		
	 Много	 творци	 и	 люби-
тели	запечатват	в	артисти-
чен	 спомен	 наследството	
на	 Габрово:	 стари	 фабри-
ки,	 къщи,	 сгради,	 изоста-
вени	 обществени	 места,	
които	 имат	 своя	 интерес-
на	 история	 или	 са	 важна	
част	 от	 живота	 на	 града.	
Подобно	 на	 сградите,	 съ-
ществуват	 	и	 	личности	с	
принос	 за	 развитието	 на	
града,	 но	 забравени	 от	
поколенията.	
	 Тази	 инициатива	 иска	
да	 ги	 „върне“	 при	 нас	 по	

един	ненатрапчив,	по-ско-
ро	 предизвикателен	 на-
чин.
	 Подбрани	 са	 имена,	
които	 не	 са	 непопулярни,	
но	 за	 тях	 в	 родния	 им	
град	няма	паметник.	Те	са	
първи	в	областта,	в	която	
са	работили	приживе.
 Елена Доскова-Ри-
карди	 (на	 снимката)	 е	
първата	българка,	пяла	на	
сцената	 на	 Миланската	
„Ла	Скала“,	Теофана Крил 
е	една	от	първите	три	ави-
аторки	 в	 България,	 Иван 
Родев	 е	 първият	 корабо-
строителен	инженер	у	нас	
и	създател	на	Варненска-

та	 корабостроителница,	
Сава Манолов	 е	 първият	
български	морски	капитан,	
брат	 на	 основоположни-
ка	 на	 българското	 профе-
сионално	 композиторско	
творчество	 Емануил Ма-
нолов,	Христо Енев е	пър-
вият	 дипломиран	 българ-
ски	 архитект,	 проектирал	
по-голямата	част	от	желе-
зопътните	гари	в	страната,	
Ботьо Бараков	 е	 първият	
български	 меценат,	 Тодор 
Бурмов	 е	 първият	 бъл-
гарски	 министър-предсе-
дател,	смята	се	и	за	пър-
вия	журналист	на	Габрово,	
ген. Константин Попкон-

стантинов (на	снимката)	е	
първият	 българин	 военен	
министър,	 Нено Христов 
- Нено Кукладжията,	 е	
основоположник	на	кукле-
ния	театър,	баща	на	двете	
популярни	 кукли	 -	 Рачо	 и	
Дешка.	 Стефан Бойнов-
ски	е	първият	певец	и	гъ-
дулар,	 записан	 на	 грамо-
фонна	 плоча	 в	 България.	
През	1932	година	в	Париж	
записват	 на	 грамофонна	
плочи	24	негови	песни.
	 До	 1	 ноември	 -	 Деня	
на	 народните	 будители,	
проектът	по	изграждането	
на	 архитектурните	 макети	
и	 създаването	 на	 холог-

рафските	 кубове	 ще	 бъде	
завършен.	
	 Те	 ще	 бъдат	 разполо-
жени	 на	 достатъчно	 раз-
стояние	 една	 от	 друга,	
няма	да	се	изисква	да	бъ-
дат	 докосвани.	 Вече	 има	
интерес	 от	 музеи,	 инсти-
туции	 и	 големи	 търговски	
обекти	 така	 наречените	
къщички	 да	 останат	 по-
дълго	при	тях.	
	 Така	 посетителите	 ще	
могат	 да	 видят	 в	 цялата	
им	 прелест	 сгради,	 които	
вече	 са	 разрушени,	 като	
къщата	 на	 Калпазанов,	
или	 са	 в	 лошо	 състоя-
ние	-	старопиталището		на	

Пенчо	 Семов,	 скрити	 от	
горска	 растителност,	 като	
Парахода,	 необхватни	 с	
един	 поглед,	 като	 Дома	
на	 културата,	 или	 които	
подминаваме,	 без	 да	 за-
белязваме	-	ЖП	гарата	на	
града.
	 Проектът	 е	 на	 Народ-
но	 читалище	 „Будителите	
-	 2017“	 и	 се	 подкрепя	 от	
програма	„Култура“	на	Об-
щина	 Габрово.	 Той	 слага	
едно	добро	начало,	 което	
инициаторите	и	авторът	на	
проекта	 Светослав	 Слав-
чев	се	надяват	да	се	пре-
върне	в	нова	атракция	за	
Габрово.

В пет зíàкови àрхитектурíи шеäьовърà íà Гàáрово ще 
„живеят” личíите иñтории íà зàáележителíи ãàáровци



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 1 октомври 2020 г., година XVI, брой 38 (3301)

ХРИСТИЯНИ

  

01	 ч	 *	Покров	на	Пресвета	Богородица.	Св.	ап.	Ана-
ния.	 Преп.	 Роман	 Сладкопевец.	 Преп.	 Йоан	 Кукузел	
(Тип.	с.	93)
02	 п	 Св.	свщмчк	Киприан.	Св.	мчца	Юстина.	Св.	Ан-
дрей,	юродив	заради	Христа						
03	 с	 Св.	 свщмчк	 Дионисий	 Ареопагит.	 Преп.	 Йоан	
Хозевит
04	 н	 † 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца Виринея. 
Преп. Павел Препрости. Гл. 8, утр. ев. 6, ап. 2 Кор. 
6:16-7:1 (с. 185), лит. ев. Лк 6:31-36
05	 п	 Св.	мчца	Харитина
06	 в	 *	 Св.	 апостол	Тома.	 Прпмчк	 Макарий	Атонски	
(Тип.	с.	95)
07	 с	 Св.	мчци	Сергий	и	Вакх
08	 ч	 Преп.	Пелагия.	Св.	прпмчк	Игнатий	Старозагор-
ски

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
1 - 8 оКТомврИ

	 На	25	септември	Вели-
котърновският	 митрополит	
Григорий	 бе	 удостоен	 със	
званието	 „Почетен	 граж-
данин	на	Свищов”	на	 тър-
жествена	сесия	на	Общин-
ския	съвет.	
	 Седемдесетата	 годиш-
нина	на	митрополит	Григо-
рий	е	бил	поводът	 той	да	
бъде	предложен	за	отличи-
ето	от	Свищовското	архие-
рейско	 наместничество.	 В	
мотивите	за	удостояването	
му	с	почетното	 звание	са	
„мъдрото	 управление	 на	
Великотърновския	 митро-
полит	 Григорий,	 близостта	
му	до	миряните	и	привър-
заността	 му	 към	 община	
Свищов	 вече	 над	 четвърт	
век	 –	 от	 избора	 му	 през	
1994	 г.	 и	 към	 настоящия	
момент“.	В	предложението	
на	свищовското	архиерей-
ско	 наместничество	 под-
робно	 е	 описана	 полез-
ната	 за	 духовната	 околия	
дейност	на	владиката:	
	 „Неговата	дейност	има	
съществен	 принос	 за	 ду-
ховния	 живот	 на	 жители-
те	 на	 община	 Свищов	 и	
за	 духовното	 и	 културно-
то	 развитие	 на	 Свищов	
чрез	 отстояване,	 поддър-
жане	 и	 разпространение	
на	 православната	 вяра	
между	 паството;	 увещава-
не	и	насърчаване	на	клира	
и	 християните	 да	 бъдат	
благочестиви,	милостиви	и	
благотворителни	към	всеки	
нуждаещ	се;	настояване	и	
даване	 на	 благословение	
за	въздигане	или	поправя-
не	на	църкви,	параклиси	и	
манастири;	освещаване	на	
църкви	 и	 манастири;	 нас-
тояване	 църквите	 и	 мана-
стирите	да	бъдат	снабдени	
с	 църковни	 одежди,	 бого-

служебни	 книги,	 икони	 в	
православен	 стил	 и	 други	
принадлежности,	потребни	
за	богослужението	и	др.“.
	 Удостоверението,	 кое-
то	 е	 под	 номер	 50,	му	 бе	
връчено	 от	 д-р	 Кристиян	
Кирилов.	 Кметът	 на	 Сви-
щов	Генчо	Генчев	поднесе	
на	Негово	 високопреосве-
щенство	почетния	знак	на	
града	 и	 му	 благодари	 за	
духовната	упора	и	същест-
вения	принос	в	грижата	за	
християнските	 храмове	 на	
територията	 община	 Сви-
щов.

	 Великотърновският	
митрополит	Григорий	е	ро-
ден	на	10	октомври	1950	г.	
в	с.	Козаревец,	Великотър-
новска	 област.	 Духовната	
му	 кариера	 започва	 през	
1968	 г.	 като	 послушник	 в	
Преображенската	св.	Оби-
тел,	 където	 през	 1974	 г.	 е	
подстриган	 в	 монашество	
с	 името	 Григорий.	 Висше	
образование	 завършва	 в	
Софийската	духовна	семи-
нария	 и	 Духовната	 акаде-

мия	 „Св.	 Климент	 Охрид-
ски”	 в	 София	 през	 1979	
г.,	 по	 което	 време	 служи	
като	 митрополитски	 дякон	
и	 йеромонах	 във	 Велико-
търновска	митрополия.	
	 През	 периода	 1980-
1985	 г.	 Григорий	 е	 назна-
чен	 за	 протосингел	 на	
Старозагорската	 митропо-
лия,	 в	 който	 период	 по	
решение	 на	 Св.	 Синод	 е	
възведен	 в	 архимандрит-
ско	 достойнство	 от	 Ста-
розагорския	 митрополит	
Панкратий	и	е	сътрудник	в	
отдела	 за	Междуцърковни	

отношения	при	Св.	Синод.	
За	 успешната	 му	 духов-
на	 кариера	 допринасят	 и	
богословските	 специали-
зации	в	университета	в	гр.	
Нюшател,	 в	 институтите	 в	
Босей	 и	 Женева	 (Швей-
цария),	в	Лондон,	Бирмин-
гам,	 Кентърбъри	 и	 Окс-
форд	 (Англия).	През	пери-
ода	 1985-1987	 г.	 Григорий	
е	назначен	за	викарий	на	
Старозагорския	 митропо-
лит	Панкратий,	а	през	пе-

риода	 1987-1990	 г.	 е	 вика-
рий	 на	 Великотърновския	
митрополит	 Стефан.	 През	
1990	 г.	 номинираният	 зае-
ма	 длъжността	 ректор	 на	
възстановената	 Пловдив-
ска	 духовна	 семинария,	 а	
след	 това	 е	 назначен	 за	
ректор	 на	Софийската	 ду-
ховна	семинария	до	избо-
ра	му	за	Великотърновски	
митрополит	през	1994	г.

	 В	 резултат	 на	 ползот-
ворното	 сътрудничество	
между	 ръководството	 на	
Община	 Свищов,	 Общин-
ския	 съвет	 и	 Великотър-
новската	 света	 митропо-
лия,	 многобройни	 са	 от-
служените	 от	 митрополит	
Григорий	 празнични	 ли-
тургии	 по	 повод	 храмо-
ви	празници,	празници	на	
града	 и	 околията,	 възста-

новяване	и	обновяване	на	
свищовски	 храмове,	 сред	
които	 „Св.	 Преображение	
Господне“,	 „Св.	 Троица“,	
както	 и	 на	 църкви	 в	 на-
селените	 места	 в	 община	
Свищов.	 Той	 има	 същест-
вен	принос	и	в	изгражда-
нето	 на	 параклисите	 в	 с.	
Совата	и	ДСХ	 „Мария	Лу-
иза“	в	Свищов.	С	неговата	
благословия	 е	 изграден	 и	

параклисът	 „Свети	 дух“	 в	
Гробищния	парк	в	Свищов	
в	 памет	 на	 12-те	 свищов-
ски	деца,	загинали	в	река	
Лим	 през	 2004	 г.,	 както	
и	 поставена	 на	 входа	 на	
храм	„Света	троица“	3-мет-
рова	мемориална	плоча	с	
техни	снимки.
източник: Двери на пра-
вославието“, вестник 
„Янтра днес“

	 Три	 поредни	 дни	 Халки-
дическият	 полуостров,	 където	
е	 разположена	 монашеската	
република	 на	 Света	 гора,	 бил	
разтърсван	от	три	силни	земе-
тресения	и	множество	междин-
ни	 по-слаби	 трусове.	 Първото	
земетресение	 със	 сила	 4.4	 по	
Рихтер	 разтърсило	 Атон	 в	 съ-
бота	 вечерта	 на	 26	 септем-
ври.	Второто,	 със	сила	5.2	по	
Рихтер,	 било	 регистрирано	 в	
ранните	часове	в	неделя.	Трето	
силно	 заметресение	 със	 сила	
4.7	по	Рихтер	е	било	регистри-
рано	на	28	септември	в	7:12	ч.	

сутринта	с	епицентър	на	23	км	
югозападно	от	Атон.
	 Най-силно	 земетресенията	
са	 усетени	 в	 манастира	 „Св.	
Павел“,	в	скитовете	„Св.	Анна“	
в	Кавсокаливия,	в	Новия	скит,	
Катунакия	 и	 в	 манастира	 на	
Великата	 лавра.	 Гръцки	 медии	
припомнят,	че	през	1932	г.,	на	
14	 септември,	 разрушително	
земетресение	 със	 сила	 7	 по	
Рихтер	в	същия	регион	нанася	
големи	 щети,	 като	 селището	
Йерисос	е	било	почти	напълно	
разрушено.	Близо	сто	са	били	
жертвите.

	 Руският	 премиер	 Ми-
хаил	 Мишустин	 е	 бил	 на	
неофициално	дву-	или	три-
дневно	посещение	в	Света	
гора,	 съобщават	 руските	 и	
гръцките	 медии.	 Мишустин	
е	 кацнал	 на	 24	 септември	
на	 летището	 в	 Солун	 и	
оттам	 е	 заминал	 на	 Атон.	
Няма	 официално	 медийно	
отразяване	на	визитата	му.	
Избраният	ден	за	визитата	
е	свързан	с	паметта	на	св.	
Силуан	 Атонски,	 която	 се	

отбелязва	 тържествено	 в	
руския	 атонски	 манастир	
„Св.	 Пантелеймон“	 на	 24	
септември.	Мишустин	е	но-
щувал	 в	 руския	 манастир,	
макар	според	„Етнос“	да	е	
била	планирана	нощувка	в	
манастира	 „Филотей“.	 Ру-
ските	 дипломати	 изказват	
благодарност	 на	 гръцката	
страна	за	оказаното	съдей-
ствие	 при	 организирането	
на	визитата.
	 Ограничаването	 на	

броя	 на	 поклонниците	 в	
Света	 гора	 заради	 случа-
ите	 на	 коронавирус	 беше	
определено	 от	 някои	 цър-

ковни	 среди	 като	 опит	 да	
се	осуети	тази	политическа	
визита.	Според	други	огра-
ничението	 има	 връзка	 с	
посещението	на	Мишустин,	
но	цели	преди	всичко	без-
опасността	 на	 премиера.	
В	продължение	на	два	дни	
бяха	направени	десетки	те-
стове	в	Карея.
	 Това	 е	 първа	 визита	
на	 високопоставен	 държа-
вен	 чиновник	 на	 Руската	
федерация	 в	 каноничната	

територия	 на	 Вселенския	
патриарх	 след	 разрива	 на	
църковното	общение	между	
Москва	 и	 Константинопол	
през	2018	 г.	Руският	синод	
забрани	 на	 руснаците	 да	
посещават	 храмове	 и	 ма-
настири	в	юрисдикцията	на	
Вселенска	 патриаршия	 по	
целия	свят.	По	изключение	
беше	 разрешено	 посеще-
ние	 единствено	 на	 т.	 нар.	
руски	манастир	„Св.	Панте-
леймон“	на	Атон.

Великотърíовñкият Митрополит Гриãорий получи 
звàíието “Почетеí ãрàжäàíиí íà ãрàä Свищов”

Руñкият премиер е íà чàñтíо поñещеíие в Светà ãорà

ДвеРи	на	ПРавославието
	 Ловчанският	 митрополит	 Гаври-
ил	 награди	 министър-председателя	
Бойко	Борисов	с	орден	 „Св.	Ново-
селски	 мъченици“.	 Отличието	 беше	
връчено	на	премиера	заради	финан-
совата	помощ	на	правителството	за	
построяването	на	новия	катедрален	
храм	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	Методий“	 в	
Ловеч.	 Ордена	 си	 г-н	 Борисов	 по-
лучи	 в	 същия	 храм.	 Решението	 за	
наградата	 е	 на	 Епархийския	 съвет	
на	 Ловчанска	 митрополия	 от	 16	
март	 т.	 г.,	 но	 се	 връчва	 едва	 сега,	
на	 28	 септември.	То	 е	 свързано	 и	
с	благодарността	на	владиката	към	
премиера	 заради	 решението	му	 да	
не	 бъдат	 затваряни	 православните	
храмове	на	Великден	тази	година.
	 „Ние	 с	 политика	 не	 се	 занима-
ваме,	 но	 когато	 трябва	 да	 оценим	
помощта,	 сме	 длъжни	 да	 благо-
дарим“,	 каза	 митрополит	 Гавриил.	
Министър-председателят	 благодари	
за	оказаната	чест	и	похвали	рабо-

тата	 по	 строежа	 и	 изписването	 на	
катедралния	 храм	 в	 Ловеч.	 Освен	
със	 средства	 от	 правителството,	
храмът	 беше	 издигнат	 и	 обзаведен	
и	с	дарения	от	Русия.
	 След	церемонията	по	връчване-
то	 на	 ордена	 премиерът	 посети	 и	
първото	Частно	начално	православ-
но	училище	„Св.	Седмочисленици“	в	
Ловеч,	което	се	финансира	от	Лов-
чанска	епархия.
	 Това	не	е	първият	църковен	ор-
ден,	който	получава	министър-пред-
седателят	Бойко	Борисов.	През	2015	
г.	 му	 беше	 връчено	 най-високото	
църковно	 отличие:	 орден	 „Св.	 цар	
Борис	 –	 Покръстител“	 –	 I	 степен.	
През	 2016	 г.	 той	 стана	 първият	 но-
сител	 на	 новоучредения	 орден	 на	
Русенска	митрополия	 „Св.	Димитър	
Басарбовски“.	През	2018	г.	пък	пре-
миерът	 Борисов	 получи	 от	Йеруса-
лимския	патриарх	Теофил	Орден	на	
рицаря	 на	 Йерусалим	 за	 заслуги	
към	Православието.

Митрополит Гàвриил íàãрàäи премиерà Бойко Бориñов ñ орäеí

Пореäицà земетреñеíия íà Светà ãорà
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Имà ли áъäеще хриñтияíñкàтà трàäиция?
Автор: Прот. Йоан 
Майендорф
Продължава от бр. 185  

	 В	същото	време	обаче	той	ражда	
и	 идеята	 за	 съборността	 в	 простран-
ството:
	 „Приела	 тази	 проповед	 [=	 уче-
ние]	и	тази	вяра,	както	вече	казахме,	
Църквата,	макар	и	разпръсната	по	це-
лия	свят,	ги	пази	грижливо,	като	че	ли	
обитава	един	дом…	Не	по	друг	начин	
вярват	и	не	е	различна	традицията	на	
църквите,	 основани	 в	 Германия	 или	
сред	 иберийците,	 или	 сред	 келтите,	
или	 на	Изток,	 в	 Египет,	 Либия	 или	 в	
средния	свят…	
	 И	нито	твърде	изкусният	в	речите	
сред	 тези,	 които	 предстоятелстват	 в	
Църквата,	ще	каже	нещо	различно	от	
тези	 неща…,	 нито	 пък	 немощният	 в	
словото	ще	 умали	 [силата	 на]	 тради-
цията”.[5]
	 Полемиката	си	с	гностиците	обаче	
св.	 Ириней	 обосновава	 върху	 идеята	
за	 съборността	 във	 времето	 и	 това	
довежда	 до	 идеята	 за	 апостолското	
приемство	 на	 епископите.	 Той	 из-
ползва	този	аргумент	предимно	за	да	
отхвърли	 гностическите	 претенции	 за	
запазване	 на	 истинското	 учение	 на	
апостолите	чрез	някакви	тайни,	мисте-
риозни	 традиции,	 които	 биват	 преда-
вани	устно	от	един	на	друг.	Противно	
на	това,	според	св.	Ириней,	Църквата	
пази	 традицията	 без	 да	 я	 крие.	Тя	 я	
пази	в	лицето	на	своите	епископи,	а	
те	я	проповядват	в	рамките	на	свето-
тайнственото	си	евхаристийно	служе-
ние	в	съответната	църковна	общност.	
Същото	 е	 значението	 и	 на	 апостол-
ското	приемство:	не	механически	ва-
лидно	 ръкоположение,	 а	 верност	 в	
преподаването	на	апостолската	вяра.
	 „Всички,	 които	 желаят	 да	 видят	
истината,	 могат	 да	 съзерцават	 преда-
нието	 на	 апостолите,	 което	 е	 открито	
за	 целия	 свят	 във	 всяка	 църква,	 и	
ние	 можем	 да	 изброим	 епископите,	
поставени	 от	 апостолите	 в	 църквите,	
както	и	техните	приемници	чак	до	нас,	
никой	от	които	не	е	преподавал,	нито	
познавал	нещо	друго,	подобно	на	това,	
което	тези	[гностиците]	бълнуват.”[6]
	 Св.	Ириней	е	особено	недвусмис-
лен,	 когато	 твърди,	 че	 традицията	 се	
пази	 буквално	 във	 всяка	 църква.	 И	
действително	 неговата	 еклисиология	
е	 същата	 като	 еклисиологияга	 на	 св.	
Игнатий	 Богоносец:	 всяка	 поместна	
евхаристийна	 общност	 е	 съборна	 и	
притежава	 пълнота	 на	 благодатта	 и	
на	 Божието	 присъствие.	 Но,	 за	 да	
илюстрира	това	положение,	той	се	по-
зовава	на	приемството	на	епископите	
на	най-великата,	най-древна	и	извест-
на	 на	 всички	 Римска	 църква,	 която	
вече	 към	 негово	 време	 превъзхожда	
по	 преимущество	 в	 Западния	 свят,	
където	той	живее	и	работи.[7]	Веднага	
след	 това	 обаче	 св.	 Ириней	 посочва	
и	 апостолското	 приемство	 в	 градове	
като	Смирна	и	Ефес.
	 Мое	убеждение	е,	че	учението	на	
св.	Игнатий	и	на	св.	Ириней	за	тради-
цията	–	със	своя	светотайнствен	и	ес-
хатологичен	контекст	–	дава	същност-
ните	 основи	 и	 на	 нашето	 собствено	
разбиране	за	християнската	традиция.	
В	действителност	духовното,	 интелек-
туалното	 и	 общественото	 объркване,	
които	господстват	в	дните	на	късната	
Римска	империя,	не	е	без	аналогия	в	
постхристиянския	свят,	в	който	живе-
ем	ние.
	 В	 по-късните	 векове	 често	 ще	
свеждат	 представата	 за	 традиция	
само	 до	 юридическата	 категория	 на	
авторитета,	който	изисква	пълно	под-
чинение	 и	 се	 оформя	 в	 институции,	
вдъхновявани	от	отделни	политически	
системи.	Самият	епископат	прогресив-
но,	още	в	най-ранен	стадий,	се	откъс-
ва	 от	 първоначалното	 си	 значение	 и	
функция	 в	 поместната	 евхаристийна	
общност	и	се	превръща	в	една	сред-
новековна	 административна	 инсти-
туция,	 която	 притежава	 юрисдикция	
над	 широки	 географски	 територии	 и	
обхваща	многобройни	поместни	евха-
ристийни	 общности	 (известни	 още	 и	
като	 енории).	 Императорите	 вземат	
инициативата	 за	 свикването	 на	 Все-
ленските	 събори,	 постановленията	 на	
които	прилагат	със	силата	на	държав-
ни	 закони.	 На	 Запад	 –	 с	 цел	 проти-
вопоставяне	 на	 имперската	 власт	 в	
Църквата	 –	 папството	 си	 присвоява	
политическа	 мощ	 и	 постепенно	 се	
развива	до	единствен	и	задължителен	
критерий	 за	 истинска	 традиция.	Тези	
късни	 развития	 помрачават	 първо-
началната	 представа	 за	 традицията,	
така	като	я	разбират	и	изразяват	св.	
Игнатий	и	св.	Ириней.
	 Възможно	ли	е	обаче	за	нас	днес	
да	се	издигнем	над	историческото	ми-
нало?	Очевидно	не.	Св.	Игнатий	Бого-
носец	и	св.	Ириней	Лионски	не	могат	

да	 ни	 дадат	 точни	 институционални	
модели	 за	 съвременната	Църква.	 Въ-
преки	това,	без	да	запазваме	или	да	
възстановяваме	 същностното,	 есха-
тологично	 и	 евхаристийно	 измерение	
на	 тяхното	 разбиране	 за	 Църквата,	
нашата	 представа	 за	 християнската	
традиция	 е	 невъзможна.	 Без	 такова	
възстановяване	 не	 е	 възможно	 да	
отграничим	Св.	Предание	от	чисто	ис-
торическите,	в	същността	си	човешки	
и,	 следователно,	 променливи	 форми	
на	християнския	живот	и	на	християн-
ската	 вяра.	 Невъзможно	 е	 да	 се	 из-
дигнем	още	и	над	противопоставянето	
между	консерватори	и	либерали,	меж-
ду	 традиционалисти	 и	 прогресисти;	
невъзможно	е	да	открием	нишките	на	
онова	 светотайнствено	 приемство	 на	
общението	на	светците,	 което	преми-
нава	през	всички	векове.
	 Разбира	се,	богословският	въпрос	
дали	свещената	 традиция	 –	различна	
от	 човешките	 традиции	 –	 въобще	 съ-
ществува,	е	сам	по	себе	си	проблем,	
който	различните	конфесионални	 гру-
пи	разрешават	различно.

Съвремеííàтà 
оáщоцърковíà ñитуàция
	 Повдигането	 на	 въпроса	 за	 това	
дали	християнската	традиция	има	бъ-
деще	неизбежно	ни	сблъсква	с	липса-
та	 на	 единство	сред	самите	 христия-
ни.	Ако	въобще	съществува	въпрос,	по	
който	 протестантите,	 римокатолиците	
и	 православните	 да	 са	 исторически	
разделени,	 това	 е	 точно	въпросът	 за	
традицията.	 Въпреки	 това	 съществу-
ващото	 положение	 беше	 значително	
променено	не	само	от	движението	за	
християнско	 единство,	 но	 още	 и	 от	
драстичните	 промени,	 които	 настъпи-
ха	във	всяко	от	трите	големи	христи-
янски	семейства.
	 Съвременното	 протестантство,	 въ-
преки	своя	конфесионален	и	културен	
плурализъм,	 се	 обединява	 от	 истори-
ческия	 си	 произход	 в	 Реформацията,	
което	предполага	отхвърляне	не	само	
на	 средновековната	 латинска	 тради-
ция	 в	 нейния	 учителен	 авторитет,	 но	
още	 и	 на	 самата	 идея	 за	 някакъв,	
различен	 от	 Св.	 Писание,	 авторитет.	
Едно	 от	 основните	 достижения	 на	
съвременния	 икуменически	 диалог	 е	
признанието	от	страна	на	много	про-
тестанти,	 че	 нито	 едно	 общество	 не	
може	 да	 съществува	 без	 традиция	 и	
че	 в	 това	 отношение	 реформираното	
християнство	от	ХVІ	век	и	от	послед-
ващите	 столетия	 не	 прави	 изключе-
ние.	Сред	протестантите	се	наблюда-
ва	 и	 по-голяма	 степен	 на	 познаване	
на	 ролята	 на	 традицията,	 доколкото	
в	 действителност	 съществуват	 и	 спе-
цифично	 протестантски	 традиции,	 из-
разени	например	в	конфесионализма	
или	 деноминационализма.	 Принципът	
sola	scriptura,	общото	приемане	на	Пи-
санието	 като	 единствен	 краен	 крите-
рий	на	християнската	истина,	няма	и	
не	може	да	има	за	резултат	църковно	
единство	 в	 историята	 или	 единоду-
шие	 в	 учението	 сред	 реформираните	
общности.	Именно	традициите	продъл-
жават	 да	 разделят	 тези	 общности	 и	
днес.	Това	 създава	 твърде	 неопреде-
лена	ситуация,	която	се	проявява	осо-
бено	 ясно	 в	 историята	 на	 споровете	
върху	този	проблем	в	Световния	съвет	
на	 църквите	 (ССЦ).	 Действително	 въ-
тре	 в	 това	 тяло	 се	 срещат	 не	 само	
различни	 протестантски	 групи,	 но	 и	
защитници	 на	 идеята	 за	 традицията	
като	 например	 високата	 църква	 на	
англиканите	и,	разбира	се,	православ-
ните.
	 От	 една	 страна	 много	 от	 про-
тестантските	 богослови	 започват	 да	
признават	утопичния	характер	на	едно	
християнство,	 лишено	 от	 традиция.	
От	 друга	 страна,	 донякъде	 поради	
първичния	 си	 предразсъдък	 в	 полза	

на	принципа	sola	scriptura	и	донякъде	
защото	 самата	 история	 ги	 изправя	
пред	 факта,	 че	 акцентирането	 върху	
традицията	на	практика	разделя,	про-
тестантите	имат	склонността	да	опре-
делят	традицията	като	чисто	човешки	
и	–	следователно	–	някакъв	по	необ-
ходимост	относителен	елемент	в	хрис-
тиянството.	 Всеки	 от	 нас	 неизбежно	
се	 придържа	 към	 някаква	 традиция,	
но	 това	 е	 оправдано	 само	 в	 случай,	
че	всички	сме	изцяло	толерантни	към	
останалите	 традиции.	 Това	 възпри-
емане	 на	 плурализма,	 което	 често	 е	
съединено	 с	 определен	 релативизъм	
в	 учението,	 е	особено	 характерно	за	
либералното	протестантство	в	Амери-
ка,	 което	 гледа	 на	 различните	 дено-
минации	 като	 на	 чисто	 исторически	
образувания	и,	както	показа	Райнхолд	
Нибур,[8]	 е	отражение	на	социалната	
и	 етническата	 история	 на	 американ-
ското	общество.
	 Разбира	се,	вътре	в	обществото	на	
протестантите	 съществува	 един	 ясен	
обединяващ	фактор,	който	всички	при-
знават	–	Библията.	Съвременните	ме-
тоди	 на	 библейската	 екзегеза	 обаче	
разкриха	 и	 нейния	 човешки	 елемент	
и	следователно	относителност,	и	сле-
дователно	плурализъм.	Някои	днешни	
икуменисти	са	дори	много	щастливи	с	
това	тълкуване	на	Новия	Завет,	което	
провежда	ясни	разлики	между	христи-
янството	„на	Павел”,	това	„на	Йоан”	и	
това	„на	Лука”	–	всичките	те	еднакво	
легитимни.	По	този	начин	се	признава	
легитимното	съжителство	на	различни	
християнски	 традиции	 като	 отделни	
групи	или	църкви.	И,	разбира	се,	ако	
някой	 определи	 дадено	 библейско	
учение	като	исторически	отнесено	или	
обществено	 определено,	 той	 лесно	
би	 могъл	 да	 подложи	 под	 съмнение	
библейския	 авторитет	 във	 връзка	 с	
разрешаването	на	важни	съвременни	
въпроси	 (като	 например	 ролята	 на	
жените	в	Църквата).
	 Либералното	 течение	 в	 протес-
тантството	 обаче	 има	 и	 противодей-
ствието	 си	 в	 лицето	 на	 фундамен-
тализма,	 на	 сляпото	 и	 често	 твърде	
наивно	 възприемане	 на	 буквалната	
непогрешимост	 на	 библейския	 текст,	
което	само	по	себе	си	предполага	от-
каз	от	историята	и	от	всяка	форма	на	
сътрудничество	 между	 Бога	 и	 човека	
в	 акта	 на	 откровението.	 Библията	 се	
превръща	 в	 това,	 което	 никога	 не	 е	
претендирала	 да	 бъде	 –	 универсален	
информационен	 справочник	 за	 исто-
рията	и	науката.
	 Това,	 което	 липсва	 както	 на	 ли-
бералната,	 така	 и	 на	 фундаментали-
стично	 настроената	 страна	 (с	 които,	
разбира	 се,	 не	 се	 изчерпва	 протес-
тантската	 мисъл	 днес),	 е	 идеята	 за	
общение	между	Бог	и	човек	в	свето-
тайнственото	 и	 есхатологично	 прия-
телство	в	Църквата	–	събитие,	в	което	
съборността	 или	 последователността	
във	 времето	 е	 възможна,	 единството	
в	пространството	е	желателно,	а	Биб-
лията	трябва	и	може	да	бъде	подоба-
ващо	 и	 хармонично	 разбирана	 както	
в	 своя	 божествен	 елемент,	 така	 и	 в	
човешкия	си	контекст.
	 За	Римокатолицизма	–	както,	раз-
бира	 се,	 и	 за	 Православието	 –	 тра-
дицията	 е	 най-важната	 реалност	 в	
съществуването	 на	 Църквата.	 Нещо	
повече	–	тя	стои	в	центъра	на	всички	
дебати	след	Втория	ватикански	събор.	
Традицията	е	и	нещо,	върху	което	Из-
токът	и	Западът	дискутират	в	продъл-
жение	 на	 векове.	 През	 Средновеко-
вието	 разликите	между	 тях	 всъщност	
довеждат	и	до	Великата	схизма	меж-
ду	Рим	и	Православието.	По-рано	спо-
менах,	че	вече	през	ІІ	век	традицията	
бива	 припознавана	 като	 неизбежен	
критерий	за	християнска	идентичност	
против	 гностиците.	 През	 по-късните	
столетия	 безбройните	 разисквания	
върху	Троицата,	христологията	и	т.	н.,	
биват	разрешавани	само	чрез	отнася-

не	 към	 традицията.	 Доколкото	 обаче	
всички	 замесени	 в	 споровете	 групи	
се	позовават	на	Св.	Писание,	всички	
те	се	обръщат	и	към	традицията.	Това	
е	вярно	както	за	арианите,	така	и	за	
несторианите,	 и	 за	 монофизитите,	 и	
за	 иконоборците,	 и,	 разбира	 се,	 за	
гърците	 и	 латиняните,	 когато	 те	 се	
сблъскват	едни	с	други	по	спорни	въ-
проси	като	този	за	латинската	интер-
полация	 в	 текста	 на	 Символа	 на	 вя-
рата	(Filioque)	или	други	богословски,	
дисциплинарни	и	литургични	въпроси.	
Като	 цяло	 Изтокът	 настоява,	 че	 по	
същество	 всички	 подобни	 проблеми	
трябва	 да	 бъдат	 разрешавани	 събор-
но.	За	Изтока	апостолската	традиция	
е	 нещо,	 което	 е	 поверено	 на	 всички	
църкви	 и	 следователно	 те	 могат	 да	
изразяват	 тази	 традиция	 авторитетно	
само	 в	 консенсус	 или	 съборно.	 Но	
това	 не	 е	 демокрация,	 а	 по-скоро	
някакво	мистично	вярване	в	действи-
телното	 присъствие	 на	 Христос	 и	 на	
Светия	Дух	в	Евхаристията,	а	оттам	и	
в	колективната	отговорност	на	всички	
Божи	човеци	за	запазването	на	вяра-
та.
	 Говорейки	по	човешки,	обаче,	това	
съвсем	 не	 е	 най-реалистичният	 под-
ход	към	спорните	въпроси.	Той	прави	
възможни	 спорове	 и	 дебати,	 които	
продължават	 векове,	 и	 допуска	 им-
ператорите	 да	 се	 намесват	 в	 делата	
на	Църквата	в	опит	да	наложат	реше-
нията	 със	 сила	 (макар	 и	 без	 особен	
успех).	 Латинският	 Запад	 постепенно	
става	 по-реалистичен.	 Построен	 вър-
ху	 древния	 авторитет	 и	 престиж	 на	
Римската	църква,	той	развива	идеята,	
че	 епископът	 на	 града,	 основатели	
на	чиято	църква	са	апостолите	Петър	
и	 Павел,	 е	 наследник	 на	 Христовото	
обещание	 към	Петър:	 „Ти	си	Петър	и	
на	тоя	камък	ще	съградя	църквата	Си”	
(Мат.	 16:18).	 В	 това	 си	 качество	 той	
е	 последен	 и	 решаващ	 критерий	 за	
истинската	 традиция,	 така	 че	 разре-
шаването	на	всеки	конфликт,	на	всеки	
дебат	и	на	всяко	съборно	установле-
ние	в	крайна	сметка	зависи	от	него.
	 Тук	 не	 възнамерявам	 да	 навли-
зам	в	 дискусия	 относно	 произхода	 и	
законността	 на	 римското	 главенство,	
а	 само	 да	 посоча	 неговата	 изклю-
чителна	 важност	 за	 разбирането	 на	
традицията.	 Преди	 всичко	 искам	 да	
изтъкна	факта,	че	–	противно	на	анти-
папските	полемисти	от	всички	време-
на	–	папският	авторитет	не	е	резултат	
от	 някакъв	 амбициозен,	 властостре-
мителен	план	на	папата	да	превземе	
лидерството	 във	Вселенската	църква.	
Защото,	 ако	 източното	 вярване	 в	
църковния	 консенсус	 се	 основава,	
както	 вече	 казах,	 на	 едно	 мистично	
и	есхатологично	възприятие	за	Църк-
вата,	 нещо	 подобно	 се	 случва	 и	 с	
особената	 харизма	 на	 Рим.	 Действи-
телно	 това	 не	 е	 ясно	 описано	 в	 Св.	
Писание	 и	 не	 е	 ясно	 подкрепено	 от	
ранната	история	на	Църквата.	Всички	
добре	 информирани	 римокатолически	
историци	и	богослови	днес	признават,	
че	средновековният	папски	авторитет	
е	резултат	от	едно	доктринално	и	ка-
нонично	развитие,	 което	 се	 състои	 в	
постепенно	 признаване	 от	 Църквата	
на	 факта,	 че	 Бог	 гарантира	 на	 Своя	
народ	 постоянно	 водителство,	 което	
е	 способно	 да	 регулира	 и	 обединява	
поместните	 църкви	 вътре	 в	 рамките	
на	една	единствена,	универсална,	дис-
циплинарна	 и	 учителна	 структура.	 В	
крайна	 сметка	 две	 са	 противополож-
ните	църковни	схващания	по	отноше-
ние	 на	 традицията,	 които	 определят	
спора	 Изток-Запад.	 Възможно	 ли	 е	
решение	днес?
	 Постановленията	 на	 Втория	 ва-
тикански	 събор,	 както	 и	 дълбоките	
промени,	 извършващи	 се	 в	 Римока-
толическата	 църква	 през	 последните	
две	 десетилетия,	 засягат	 традицията	
като	 теория,	 но	 и	 като	 практика,	 и	
следователно	 засягат	 отношенията	 с	
Православната	 църква.	 Този	 процес	
върви	 на	 различни	 нива	 като	 някои	
от	неговите	резултати	са	негативни	и	
причиняват	 разделения,	 докато	 други	
са	знаци	на	надежда	за	бъдещето.	Ще	
дам	три	примера:
	 1)	 Рухването	на	монолитната	 дис-
циплина,	която	е	основна	характерис-
тика	на	Римската	църква	в	миналото,	
доведе	 до	 огромно	 объркване	 точно	
защото	 традицията	 се	 отъждествява-
ше	почти	изключително	с	авторитета:	
папския,	епископския,	свещеническия.	
Сега	традициите	бяха	отхвърлени	като	
наложени	отвън.	От	своя	страна	това	
доведе	до	нови	подходи	към	Литурги-
ята,	 към	 вярата	 и	 към	 дисциплината.	
Погледнато	с	православни	очи,	някои	
от	 тях,	 като	 например	 употребата	 на	
родния	 език	 в	 Литургията,	 са	 добре	
дошли,	 докато	 други,	 като	 секулари-
зацията	 на	 Литургията,	 подозрението	
в	 доктринална	 непоследователност	 и	
други,	са	явно	разделящи.

	 2)	 На	 ниво	 богословска	 мисъл,	
дори	 да	 изключим	 случаите	 на	 край-
ности	 като	 този	 на	 Кюнг,[9]	 след	
Втория	 ватикански	 събор	 римокато-
лическото	 богословие	 допуска	 много	
повече	 отпреди	 историческата	 отно-
сителност	 на	 формулировките,	 отна-
сящи	се	до	Учението	на	вярата.	Тя	е	
склонна	 да	 подложи	 традицията	 на	
радикална	 херменевтична	 реинтер-
претация,	 сходна	 с	 критичната	 екзе-
геза,	 която	 въвеждат	 в	 изучаването	
на	 Библията	 протестантските	 учени	
на	ХІХ	век.	На	решенията	на	ранните	
християнски	 събори	 или	 на	 станови-
щата	 на	 папите	 гледат	 като	 на	 нещо	
приложимо	 (или	 само	 вероятно	 при-
ложимо)	 в	 своето	 собствено	 време,	
но	 безсмислено	 днес.	 Този	 подход,	
който	се	основава	върху	съвременна-
та	 екзистенциалистка	 мисъл	 и	 върху	
лингвистичния	 анализ,	 допуска	 раз-
лични	 степени	 на	 относителност	 в	
подхода	 към	 традицията.	 Освен	 това	
той	повдига	много	проблеми.	Истори-
ческата	относителност	в	разбирането	
на	старозаветните	текстове	например	
се	 гради	 върху	 самата	 им	 същност.	
Наистина	 за	 християните	 стойността	
на	 Стария	 Завет	 сама	 по	 себе	 си	 е	
в	 отношение	 с	 идването	 на	 Христос,	
което	 тя	 подготвя.	 В	 Новия	 Завет	
обаче	 Църквата,	 действителното	 при-
съствие	на	Христос,	е	спасителен	дар,	
освобождаване	 не	 само	 от	 греха	 и	
смъртта,	 но	 и	 от	 всеки	 исторически	
детерминизъм.	 Следователно,	 релати-
визирането	 на	 истината	 е	 невъзмож-
но:	в	Христос	ние	виждаме	откриване	
на	 живата	 Истина.	 Макар	 думите	 и	
изразите,	 използвани	 от	 древните	 и	
средновековните	 събори	 да	 са	 исто-
рически	условни,	това	не	се	отнася	до	
тяхното	 съдържание	 и	 значение.	 Ето	
защо	 гледаме	 на	 традицията	 като	 на	
нещо	 последователно	 във	 вековете.	
Къде	 обаче	 можем	 да	 открием	 тази	
последователност,	 след	 като	 всички	
доктринални	 определения	 имат	 отно-
сителна	стойност?	Някой	би	казал,	че	
единството	в	историята	 трябва	да	се	
търси	 предимно	 в	 авторитета,	 който	
определя	 истината,	 който	 може	 дори	
да	противоречи	на	себе	си	с	цел	да	
посрещне	различни	исторически	ситу-
ации.	Но	при	това	положение	изчезва	
всяка	 надежда	 за	 откриването	 на	
една	 единствена	 Християнска	 тради-
ция.	 Проблемът	 за	 единството	 може	
да	бъде	разрешен	само	с	приемането	
на	един	общ	авторитет	(т.	е.	при	пряко	
завръщане	към	абсолютизма	на	сред-
новековното	 Папство),	 който	 може	
само	до	бъде	призоваван	да	допуска	
по-широк	 плурализъм	 вътре	 в	 своята	
юрисдикция.
	 3)	 Ново	 търсене	 за	 реинтерпре-
тация	 на	 традицията	 се	 наблюдава	 и	
на	 най-високото	 ниво	 на	 римокато-
лицизма,	 което	 виждаме	 в	 папските	
изказвания.	 Ще	 спомена	 само	 един	
пример,	 който	 е	 от	 голямо	 значение	
за	 връзките	 между	 Рим	 и	 Правосла-
вието.	 По	 случай	 700-годишнината	 от	
Втория	 Лионски	 събор	 (1274	 г.)	 папа	
Павел	VІ	 (1963-1978)	прави	официално	
изявление,	в	което	нарича	този	събор	
един	събор	на	Запада,	който	малтре-
тира	 Източната	 църква.	 До	 времето	
на	 това	 изявление	 римокатолицизмът	
като	 цяло	 приемаше	 Втория	 Лионски	
събор	 за	 „Вселенски”	 събор,	 който	
санкционира	 унията	 с	 Изтока	 и	 по-
твърждава	 добавката	 Fiolioque	 към	
Символа	на	вярата.	Ясно	е,	че	новото	
му	 класифициране	 единствено	 като	
събор	на	Запада	предполага	липса	на	
вселенски	 авторитет.	Ако	 обаче	 това	
е	 така,	 то	 същото	 трябва	 да	 важи	 и	
за	други	събори,	като	например	Фло-
рентийския,	 Тридентския,	 Първия	 и	
Втория	Ватикански.	По	същия	начин	и	
официалните	 доктринални	 изказвания	
на	 Римските	 папи,	 които	 никога	 не	
успяват	 да	 намерят	 одобрението	 на	
Източното	 православие,	 са	 сведени	
до	западни	теологумени,	които	източ-
ните	 християни	 по	 никакъв	 начин	 не	
са	длъжни	да	приемат.
[5] Против ересите, 1, 10, 2.
[6] Пак там, 3, 3, 1.
[7] Пак там, 3, 3, 2.
[8] Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892-1971) – американски 
богослов-протестант, син на протестантски пастор от нем-
ски произход, известен най-вече с трудовете си, които 
прокламират връзката на християнството с реалността на 
съвременната политика и дипломация. Идеите му оказ-
ват огромно влияние върху американската богословска и 
политическа мисъл на ХХ век. (бел. прев.)
[9] Hans Küng (1928-) – швейцарски свещеник и бого-
слов римокатолик, взел активно участие в работата на 
Втория ватикански събор (1962-1965) като богословски 
консултант. Смятан е за главен идеолог на модерни-
зацията на римокатолицизма. През 80-те години на 
ХХ век му е отнето правото да преподава католическо 
богословие, но остава преподавател по икуменическо 
богословие. Чест критик както на папа Йоан Павел ІІ, 
така и на неговия наследник, Бенедикт ХVІ, за техния 
консерватизъм. (бел. прев.)
Продължава следващия четвъртък
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 продължава от стр. 1
	 Сградата	 се	 предоставя	
на	трите	спортни	клуба	за	
организиране	 на	 Учебно-
тренировъчен	 център	 за	
срок	от	5	 години,	считано	
от	 датата	 на	 подписване	
договора	за	нуждите	и	це-
лите	 на	 сдруженията	 за	
база	 за	 обучения,	 органи-
зиране	 на	 тренировки	 и	
състезания,	 реализиране	
на	проекти	за	повишаване	
на	физическата	култура	на	
населението	и	издигане	на	
равнището	 на	 спортното	
майсторство	 в	 спортове-
те	 ориентиране,	 ски	 ори-
ентиране,	 биатлон	 и	 ски	
бягане.
	 Предоставено	 бе	 спо-
разумение,	 подписано	 от	
трите	 сдружения,	 за	 на-
чина	на	ползване	на	сгра-
дата.	 Трите	 сдружения	 са	
сродни	спортни	клубове	и	
желаят	 да	 ползват	 имота	
заедно,	 като	 провеждат	 и	
съвместни	мероприятия.
					Техният	достъп	до	сгра-
дата	не	мина	без	дебати	в	
Общинския	съвет.	Разрази	
се	спор	дали	да	бъде	при-
ето	това	решение,	внесено	
от	Общината,	или	постъпи-
лото	 предложение	 от	 гру-
пата	 съветници	 от	 „Будно	
Габрово“.	 Те	 предлагат	 да	
не	 се	 дава	 цялата	 сгра-
да,	 защото	 Посетителско-
информационният	 център,	
който	се	намира	там,	има	

важна	 за	 Узана	 дейност.	
Предложиха	 на	 спортните	
клубове	 да	 се	 предостави	
складово	помещение	от	12	
кв.	 м.	 Това	 не	 се	 хареса	
на	 останалите	 съветници,	
дебатът	прерасна	в	диску-
сия	за	недоброто	развитие	
на	туризма	на	Узана.
	 Оказа	 се,	 че	 Посети-
телско-информационният	
център	 е	 преустановил	
дейността	 си,	 въпреки	 го-

лемите	 надежди,	 които	
му	 се	 възлагаха.	 Така	 че	
спортните	 клубове	 с	 дей-
ността	си	ще	осмислят	не-
използваемата	сграда.	
	 Кметът	 Таня	 Христова	
призна,	че	идеята	за	пол-
зите	от	центъра	е	пропад-
нала	и	тя	пое	лично	отго-
ворност	 за	 това.	 „Темата	
за	 Узана	 ми	 е	 присърце	
и	 се	 радвам,	 че	 тя	 пре-
дизвиква	толкова	интерес.	

От	 2004	 година	 започна	
да	работи	за	Узана,	приет	
бе	 подробен	 устройствен	
план,	 разработен	 бе	 един	
проект.	 За	 съжаление,	
имам	 един	 личен	 провал,	
защото	 не	 успях	 да	 мо-
тивирам	 екипа	 на	 инфор-
мационния	 център.	 Не	 се	
случи	така,	както	бе	пред-
видено.	 Информационната	
и	 събитийната	 дейност	 не	
функционира.	 Дори	 едно	

събитие,	 като	 колоездене	
или	 друго,	 не	 се	 отразя-
ва,	 освен	 ако	 няма	 някой	
лично	 ангажиран	 от	 про-
токола	 на	 Общината.	 За	
мен	 моделът,	 който	 досе-
га	 съществува	 по	 отно-
шение	 на	 информацион-
ната	 дейност,	 не	 работи.	
Признавам,	 имам	 лична	
вина	 за	 това.	 Затова	 съм	
длъжна	да	създам	органи-
зация,	така	че	всичко,	кое-
то	 трябва	 да	 знаем	 като	
туристи,	 като	 посетители,	
като	хора,	които	могат	да	
планират	 своята	 почивка	
или	 разходка	 на	 Узана,	
да	получат	достоверна	ин-
формация	 чрез	 различни	
комуникационни	 средства,	
които	 в	 нашия	 свят	 обик-
новено	са	дигитални.	Дори	
само	 това	 да	 бе	 правил	
информационният	 център,	
беше	 достатъчно.	 Хората	
там	 бяха	 забравили	 дори	
зимата	 да	 изпращат	 за-
дължителна	 информация,	
за	да	бъде	обезпечен	теж-
кият	зимен	сезон.
	 Дали	 най-добрият	 мо-
дел,	 по	 който	 ще	 разви-
ваме	 информационна	
дейност,	 като	 предоста-
вим	 базата	 на	 спортните	
клубове,	 това	 не	 е	 тяхно	
задължение,	 не	 знам.	 Но	
трябва	 да	 обезпечим	 иде-
алното	партньорство	с	тях,	
за	 да	 могат	 информации	
за	 инициативи,	 които	 ще	

се	случват,	да	бъдат	гаран-
тирани.
	 Една	 от	 задачите,	
която	 не	 бе	 разписана	
в	 проекта	 „Узана	 -	 вра-
та	 към	 Централна	 Стара	
планина“,	е	да	се	създаде	
сдружение	 между	 всички,	
които	предоставят	услуги	-	
туристически,	хотелиерски,	
никой	не	вярваше,	че	това	
може	 да	 се	 случи,	 въпре-
ки	трудностите,	това	сдру-
жение	 се	 създаде,	 имаше	
живот.	 За	 съжаление	 и	
то	 рухна	 поради	 различ-
ни	обективни	и	субективни	
причини.	 Сега	 е	 времето	
отново	 тази	 инициатива	
да	започне	да	търси	нова	
форма.“
	 Петко	 Игнатов	 -	 пред-
седател	на	клуба	по	спорт-
но	 ориентиране	 „Узана”,	
обясни:	 „Ние	 поискахме	
базата	 на	 Узана,	 където	
е	 информационният	 цен-
тър,	 за	 да	 можем	 да	 ор-
ганизираме	 там	 лагери,	
тренировки	 през	 седми-
цата.	 Искаме	 да	 развием	
колкото	 може	 спортове-
те.	 Имаме	 участници	 на	
световни	 купи,	 различни	
състезания.	Узана	е	идеал-
ното	 място	 да	 развиваме	
ски	 ориентирането	 през	
зимния	 сезон.	 Тази	 база	
е	супер	за	нас,	нормално	
е	12	състезатели	да	ходят	
там.	Ако	ни	се	предоставят	
само	 12	 кв.	 м,	 няма	 да	

може	да	се	организира	ла-
гер,	нито	тренировка,	все-
ки	вторник	и	четвъртък	се	
качваме	 на	 Узана,	 за	 да	
тренират	 децата.	 Другите	
бази	 са	 доста	 скъпи	 за	
нас,	 за	 да	 ги	 използваме	
за	 нощувки,	 под	 25	 лв.	
няма.
	 Важното	 е	 да	 има	 по-
вече	спортуващи	деца.	За-
това	 искаме	 тази	 база,	
нямаме	 нищо	 против	 все-
ки	 един	 клуб	 да	 дойде	 и	
да	 я	 ползва	 също.	Имаме	
договорка	 с	 Общината	 да	
запазим	 конферентната	
зала,	 залата	 на	 лалугера	
и	 лабораторията.	 Освен	
това,	когато	има	меропри-
ятия,	детска	природна	ака-
демия,	 тези	 зали	 трябва	
да	 бъдат	 във	 вида,	 как-
то	 ще	 ги	 приемем.	 Като	
ние	 бъдем	 предизвестени	
предварително	кога	ще	се	
ползват,	 за	да	няма	наши	
хора	 там	 и	 да	 не	 пречим	
на	 мероприятията.	 Ние	
предимно	 петък,	 събота	 и	
неделя	 сме	 там,	 ако	 има	
туристи,	 и	 ние	 можем	 да	
го	 упътим.	 Ако	 ни	 дадете	
само	12	кв.	м,	едва	ли	ще	
ни	стигнат	само	за	ските	и	
за	обувките“.
	 След	 час	 и	 половина	
дебати	 все	 пак	 клубовете	
получават	 безвъзмездно	
за	 5	 години	 сградата	 на	
Посетителско-информа-
ционния	център	на	Узана.

Иíформàциоííият цеíтър íà Узàíà вече íе 
рàáоти, тàм ñе íàñтàíявàт ñпортíи клуáове 

		ангел	ангелов

	 Макар	 да	 съм	 об-
вързан	 партийно,	 ще	 се	
опитам	 напълно	 безпри-
страстно	 да	 анализирам	
политическата	 обстановка	
у	 нас	 днес	 от	 позициите	
на	 един	 стар	 българин	 на	
93	 години,	 който	 е	 живял	
през	 три	епохи:	фашизъм,	
комунизъм	 и	 демокрация.	
По	време	на	фашизма	бях	
арестуван	 и	 бит,	 при	 ко-
мунизма	 бях	 с	 управлява-
щите,	а	днес	съм	сам	със	
себе	 си.	 И	 ще	 призная	
искрено,	 че	 най-доволен	
съм	от	живота	си	днес	при	
демокрацията,	защото	

съществува свобода 
на словото

и	 може	 да	 пиша	 статия	
като	тази,	която	предлагам	
за	публикация.
	 Ще	започна	с	днешно-
то	 наше	 Народно	 събра-
ние.	 БСП	 и	 някои	 други	
политически	 сили	 вече	 го	
обявиха	 	 за	 нелегитимно.	
Дори	 БСП	 обяви,	 че	 ней-
ната	 парламентарна	 група	
няма	 да	 участва	 в	 засе-
данията	 му.	Това,	 че	 тези	
политически	 сили	 обявиха	
днешното	 наше	 Народно	
събрание	 за	 нелегитим-
но,	 съвсем	 не	 значи,	 че	
е	 нелегитимно.	 То	 си	 е	
напълно	 легитимно,	 защо-
то	 е	 избрано	 по	 законен	
и	 демократичен	 начин	 –	
чрез	 свободни	 парламен-
тарни	избори.	И	никой	не	
е	 оспорил	 резултатите	 от		
тези	избори	в	съда.	Моето	
предвиждане	 е,	 че	 това	
наше	 Народно	 събрание	
ще	 продължи	 да	 работи	
и	 утре,	 ще	 завърши	 ман-
дата	 си	 до	 месец	 март	
2021	година.	Решението	на	
БСП	неговите	депутати	да	
не	 участват	 в	 заседания-
та	на	Народното	събрание	
смятам	 за	 политическа	
грешка	 на	 ръководството.	
Народните	 представители	
на	 БСП	 вече	 веднъж	 в	
продължение	 на	 четири	
месеца	не	участваха	в	за-

седанията	 на	 Народното	
събрание	 и	 не	 постигнаха	
нищо	 и	 се	 върнаха	 пос-
рамени	 в	 събранието.	 Те	
и	 сега	 няма	 да	 постигнат	
целта	 си	 да	 принудят	 На-
родното	 събрание	 да	 се	
разпусне	 и	 да	 се	 прове-
дат	предсрочни	избори.	От	
това,	 че	 народните	 пред-
ставители	на	БСП	няма	да	
участват	в	заседанията	на	
Народното	събрание,	

бсП ще труПа само 
негативи,

в	 резултат	 на	 които	 на	
следващите		парламентар-
ни	 избори	 вероятно	 ще	
загуби	гласове.
	 За	дейността	на	прези-
дента	Румен	Радев.	В	член	
92,	 алинея	 1	 на	 действа-
щата	 Конституция	 е	 запи-
сано,	че	Президентът	оли-
цетворява	 единството	 на	
нацията.	По-нататък	в	член	
95,	 алинея	 2	 е	 записано,	

че	 президентът	 не	 може	
да	участва	в	ръководство-
то	 на	 политически	 пар-
тии.	 От	 изложеното	 дотук	
следва,	че	президентската	
институция	у	нас	е	надпар-
тийна	 и	 българският	 пре-
зидент	не	може	да	участва	
в	 борбата	 на	 политиче-
ските	 партии	 за	 вземане	
на	 властта	 и	 управление	
на	 страната.	 Той	 според	
Конституцията	не	може	да	
подкрепя	или	осъжда	дей-
ността	на	никоя	политиче-
ска	партия	у	нас	в	борба-
та	 й	 за	 власт,	 освен	 ако	
тази	 политическа	 партия	
не	 нарушава	 българските	
закони	 и	 то	 доказано,	 че	
ги	нарушава	с	присъда	от	
съда.
	 Според	 мен	 с	 подкре-
пата,	 която	 президентът	
Румен	 Радев	 оказва	 на	
протестиращите	 на	 ули-
ците	 с	 искане	 оставката	
на	 министър-председателя	

Бойко	 Борисов,	 той	 за-
стана	на	страната	на	една	
от	 противопоставящите	 се	
политически	 сили,	 а	 това	
е	 недопустимо	 от	 Консти-
туцията.	Той	би	могъл	само	
да	 ги	 призове,	 вместо	 да	
се	 бият	 по	 улиците,	 да	
седнат	 заедно	 на	 една	
маса	 и	 да	 разговарят	 по	
проблемите	 на	 управле-
нието	 на	 България.	 Ако	
стигнат	до	консенсус,	ще	е	
добре.	Ако	пък	не	стигнат,	
само	 след	 шест	 месеца	
предстоят	 редовни	 парла-
ментарни	 избори,	 на	 кои-
то	 българските	 граждани	
сами	ще	решат	 кой	и	 как	
ще	 ги	 управлява	 следва-
щите	години.
	 Със	 събиране	 на	 127	
подписа	на	народни	пред-
ставители	 и	 задвижване	
на	 парламентарна	 проце-
дура	 за	 свикване	 на	 Ве-
лико	 народно	 събрание	 и	
приемане	на	нова	консти-
туция	политическа	партия	

Герб изиГра 
най-силния си 
Политически коз,

	 който	 ще	 й	 позволи	 да	
завърши	докрай	управлен-
ския	 си	 мандат.	 Проце-

дурата	 по	 свикване	 на	
Велико	 народно	 събрание	
ще	 трае	 повече	 от	 шест	
месеца,	 а	 в	 това	 време	
ГЕРБ	 спокойно	 ще	 завър-
ши	 мандата	 си.	 Затова	
Бойко	 Борисов	 заяви,	 че	
правителството	 на	 ГЕРБ	
няма	да	подава	оставка	и	
ще	 управлява	 до	 края	 на	
мандата	си.	
	 А	дали	ДПС	ще	подкре-
пи	ГЕРБ	в	събиране	на	160	
гласа	за	приемане	на	нова	
конституция,	 е	 без	 вся-
какво	 значение,	 защото	
приемане	 на	 такова	 не	 е	
цел	на	ГЕРБ.	Това	личи	от	
думите	на	Бойко	Борисов,	
че	 във	 Великото	 народно	
събрание	 са	 готови	 да	 се	
откажат	 от	 своя	 проект	
за	 нова	 конституция	 от	
първия	 до	 последния	 ред.	
Тези	 негови	 думи	 дават	
основание	да	твърдя,	че	

Приемането на нова 
конституция не е цел 
на Герб.

	 Задвижване	 процеду-
рата	 за	 приемане	 на	 та-
кава	бе	само	средство	да	
останат	 на	 власт	 до	 края	
на	 мандата	 си.	 И	 те	 по-
стигнаха	 целта	 си	 –	 най-

вероятно	 ще	 останат	 на	
власт	до	края	на	мандата	
си.
	 Уличните	 протести,	 на	
които	 се	 иска	 оставката	
на	 министър-председателя	
Бойко	 Борисов	 и	 главния	
прокурор,	и	 те	са	част	от	
политическите	 реалности	
днес	 у	нас.	Затова	ще	си	
позволя	да	ги	коментирам.	
Българските	 граждани	
според	 Конституцията	 на	
Република	 България	 имат	
право	да	организират	пуб-
лични	 протести,	 но	 при	
условие,	 че	 спазват	 бъл-
гарските	закони	при	орга-
низирането	им.	Спазват	ли	
протестиращите	 днес	 по	
улиците	 българските	 зако-
ни?	Според	мен	категорич-
но	не!	Защо?
	 Първо,	 за	 да	 се	 ор-
ганизира	 уличен	 протест,	
организаторите	 му	 трябва	
да	искат	от	кмета	на	 гра-
да	писмено	разрешение	и	
да	 организират	 протеста	
само	 на	 мястото	 и	 вре-
мето,	в	което	им	е	разре-
шено.	 Това	 изискване	 на	
законите	 не	 се	 изпълнява	
от	протестиращите.
	 Второ,	в	Конституцията	
ни	в	няколко	члена	е	запи-

сано,	 че	 протестиращите	
при	 протестите	 не	 могат	
да	 нарушават	 правата	 на	
други	 български	 гражда-
ни.	Блокиране	на	 улици	и	
кръстовища	нарушава	пра-
вата	на	български	гражда-
ни,	затова	е	недопустимо.
	 Трето,	 в	 конституцията	
ни	 изрично	 е	 постанове-
но,	 че	 протестите	 тряб-
ва	 да	 бъдат	 мирни	 и	 без	
да	 се	 вършат	 насилия.	 А	
какво	 става	 на	 днешните	
протести	 у	 нас?	 Не	 само	
че	 се	 вършат	 насилия,	 а	
се	 нападат	 и	 раняват	 по-
лицаи	 по	 време,	 когато	
изпълняват	 служебните	 си	
задължения,	а	това	вече	е	
престъпление	 и	 трябва	 да	
се	 наказва	 строго.	 А	 как	
ще	 завършат	 утре	 проте-
стите?	Според	мен	

Протестите ще 
затихнат и ще бъдат 
Прекратени без 
някакъв усПех,

	 защото	 по	 своята	 същ-
ност	исканията	на	протес-
тиращите	са	популистки	и	
не	могат	да	бъдат	изпълне-
ни.	Ще	прибавя	и	това,	че	
много	отиват	на	тях,	за	да	
се		забавляват.

от другия ъгъл

Политичеñкàтà оáñтàíовкà äíеñ и кàкво може äà ñе очàквà утре
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Снимка	от	профила	на	
Димитър	Димитров	във	Фейсбук

Димитър 
Димитров
Кюстендил

	 Преди	 дни	 започнах	 да	
раздавам	 картофи	 и	 това	
предизвика	 засилен	 ин-
терес	 от	 страна	 на	 жур-
налисти	 от	 всевъзможни	
медии.	 Това	 е	 странно,	
защото	 става	 въпрос	 за	
съвсем	 малко	 количе-
ство	 –	 планирам	 да	 раз-
дам	само	няколко	десетки	
тона.	 На	 фона	 на	 цялото	
производство	 на	 картофи	
в	България	това	е	капка	в	
морето.	И	като	финансово	
изражение	 не	 е	 много	 –	
картофите	 са	 евтина	 сто-
ка.	Но	журналистите	не	ме	
оставят	 на	 мира	 и	 искат	
да	 разберат	 защо	 разда-
вам	 картофи.	 Затова	 се	
съгласих	да	дойда	в	студи-
ото	 на	 „Неделя	 сутрин“	 и	
да	 разкажа	 как	 се	 стигна	
до	това	раздаване	на	кар-
тофи.
	 Там	 времето	 беше	 ли-
митирано	 и	 нямаше	 как	
да	 разкажа	 подробно	 и	
систематизирано.	 Затова	
ще	го	направя	тук.
	 Така...	 Всичко	 започна	
преди	 много	 години,	 ко-
гато	 бях	 дете.	 Прекарах	
голяма	 част	 от	 детство-
то	 си	 при	 баба	 и	 дядо	
на	село.	В	онези	времена	
комунистите	 се	 бяха	 по-
старали	 хората	 да	 бъдат	
еднакво	бедни	и	те	нямаха	
какво	да	делят	и	за	какво	
да	 си	 завиждат.	 	 Всички-
те	 десет	 къщи	 в	 нашата	
махала	 имаха	 обитатели,	
които	 бяха	 изключително	
задружни	 –	 бабите	 рабо-
теха	 заедно	 на	 тютюне-
вата	 нива,	 дядовците	 пък	
винаги	се	събираха,	за	да	
си	помагат.	Не	всички	вну-
чета	 прекарваха	 на	 село	
толкова	време	колкото	аз,	
затова	всичките	тези	хора	
ми	 се	 радваха	 като	 на	
своя	кръв.

	 Аз	 не	 случих	 на	 роди-
тели,	 но	 баба,	 дядо	 и	 съ-
седите	 бяха	 изключително	
мили	с	мен.
	 Така	 малкият	 Димитър	
растеше	 сред	 усмихнати	
баби	 и	 дядовци	 и	 запа-
зи	 чудесни	 спомени	 от	
детството	 на	 село.	 После	
пораснах,	 завърших	 гим-
назия,	 отбих	 две	 години	
военна	 служба,	 постъпих	
в	 университет,	 но	 учебни-
ят	 материал	 там	 не	 беше	
това,	от	което	имах	нужда	
–	това	не	беше	моето	мяс-
то	и	го	напуснах.	Домът	на	
моите	 родители	 също	 не	
беше	 моето	 място	 и	 така	
изгорих	 всички	 мостове	
към	миналото	 си	 –	 изчез-
нах	за	десет	години	и	ни-
кой,	който	ме	беше	позна-
вал,	не	чу	нищо	за	мен.
	 Дядо	 почина	 още	 ко-
гато	 бях	 в	 казармата	 и	
през	 тези	 десет	 години	
единственият	човек,	за	ко-
гото	ми	беше	мъчно,	беше	
баба.	 Бях	 се	 зарекъл	 ни-
кога	повече	да	не	стъпя	в	
Кюстендилско,	 да	 не	 по-
глеждам	 назад,	 но	 един	
ден,	 след	 десет	 години,	
отидох	да	видя	баба.
	 Баба,	 милата,	 беше	
на	 върха	 на	 щастието.	Аз	
също	се	зарадвах,	но,	като	
оставим	 настрана	 баба,	
това,	което	видях,	ме	натъ-
жи	-	разруха.	Тотална	раз-
руха.	 Нямаше	 ги	 зелените	
пасища	 и	 ливади	 около	
нашата	махала,	дворовете	
вече	бяха	занемарени,	къ-
щите	-	също.	Пътят	към	на-
шата	част	на	селото	беше	
в	 окаяно	 състояние	 –	 с	
дълбоки,	 кални	 коловози,	
стеснен	 до	 неузнаваемост	
от	 новопоявила	 се	 рас-
тителност...	 Хората	 вече	
нямаха	питейна	вода	–	во-
доснабдителната	 система,	
която	 изградили	 дружно	
през	 1967-1969,	 вече	 била	
узурпирана	от	едно	семей-
ство	на	политически	силни	
на	 деня,	 а	 останалите	 50	
семейства	 дори	 не	 може-
ли	да	пият	по	една	студе-
на	вода...
	 Цялата	 ни	 държава	не	
изглеждаше	 по-различно	
през	 онази	 2002	 година,	
но	 докато	 аз,	 тогава	 на	
33,	 нямам	 зад	 гърба	 си	
политическа	 партия	 или	
каквото	 и	 да	 е,	 и	 не	 е	
по	 силите	 ми	 да	 проме-
ня	 каквото	 и	 да	 било	 в	
България,	 то	 някаква	 си	
махала	вече	нямаше	да	ми	
бъде	проблем.	Започнах	с	
пътя	 –	 отидох	 в	 кметство-

то	на	общината	и	попитах	
кмета	 какво	 бихме	 могли	
да	направим	съвместно	за	
този	път	–	аз	бих	дал	част	
от	 нужните	 средства	 за	
ремонт	 на	 трикилометров	
участък.	Нямали	пари.	Ня-
мали	 никакви	 пари.	 Нищо	
не	можело	да	се	направи.	
Наех	 строителна	 фирма,	
закупих	първите	две	хиля-
ди	 тона	 каменна	 фракция	
и	 пътят	 стана	 проходим,	
но	 не	 перфектен.	 Нала-
гаше	 се	 всяка	 година	 да	
купувам	 по	 още	 хиляда	
тона	 фракция,	 както	 и	 да	
плащам	за	строителна	тех-
ника.	Последното	не	беше	
ефективно	и	се	наложи	да	
закупя	 собствени	 машини	
–	 самосвал,	 багер,	 челен	
товарач,	валяк...

	 Един	 ден	 видях,	 че	 на	
отсрещния	 баир,	 където	
има	 три	 къщи,	 едната	 от	
които	 на	 кмета,	 кипи	 ас-
фалтиране.	Отидох	да	видя	
–	 наливаше	 се	 асфалт	 в	
посока	 безлюден	 хълм	 с	
три	 къщи	 на	 върха,	 а	 в	
нашата	част	на	селото,	къ-
дето	 има	 десетки	 къщи,	
Общината	 нямаше	 нито	
лев	за	ремонт...
	 Отидох	 в	 Общината	 и	
попитах	 кмета	 кой	 е	 ре-
шил	 да	 се	 асфалтира	 ки-
лометри	път	за	три	къщи,	
а	 няма	 пари	 за	 път,	 кой-
то	 се	 ползва	 от	 няколко	
махали.	 Отговорът	 беше	
циничен.	Тогава	му	 казах,	
че	 съм	 отбелязал	 докъде	
е	стигнал	асфалтът	 в	 тях-
ната	 част	 на	 селото.	 И	
ако	 асфалтирането	 бъде	
продължено	 дори	 с	 един	 метър,	 ще	 се	 постарая	

всички	в	тази	държава	да	
научат	 за	 това	 безобра-
зие.	Спряха	асфалтиране-
то,	 но	 започнаха	 всевъз-
можни	 проблеми	 за	 мен.	
След	години	кметът	стана	
клиент	 на	 прокуратурата	
заради	 онзи	 път,	 но	 раз-
следването	забуксувало	и	
спряло.
	 А	 аз	 отремонтирах	 на-
шия	 път	 и	 дори	 асфалти-
рах	 половин	 километър	 в	
нашата	махала.	След	това	
се	 заех	 с	 изграждане	 на	
водоснабдителната	 систе-
ма	 –	 нямаше	 смисъл	 да	
се	 карам	 с	 онези	 „при-
ватизатори“	 на	 старата	
водоснабдителна	 система.	
Те	 сами	 дойдоха	 при	 мен	
десет	 години	 по-късно	 –	
етернитовите	 тръби	 оста-
рели,	 помпата	 изгоряла,	
бетоновите	резервоари	се	

рушели.	Та	 попитаха	 дали	
искам	аз	да	я	взема.	Отго-
ворих,	че	мен	не	ме	бива	
във	вземането,	 а	и	не	ми	
е	 нужна	 –	 вече	 всички,	
освен	 те,	 имаме	 модерно	
водоснабдяване.	А	те	да	си	
пият	 със	 здраве	 вода	 от	
азбестовите	тръби...
	 После	 дойде	 ред	 на	
сметоизвозването.	 Никоя	
власт	 не	 се	 е	 сетила	 да	
организира	 сметоизвоз-
ване	 за	 нашата	 част	 на	
селото.	Закупих	девет	кон-
тейнера	 за	 смет	 и	 вече	
над	десет	години	сметоиз-
возвам	 отпадъците	 на	 на-
шата	и	съседната	махала.
	 След	това	дойде	ред	и	
на	пожарогасенето.	Иначе	
дървената	 мафия	 нямаше	
да	остави	нито	едно	дърво	
в	 района	 –	 закупих	 висо-
копроходими	 противопо-
жарни	машини	и	изградих	

система	 от	 пожарни	 кра-
нове.
	 Междувременно	 реших	
проблема	 със	 заетостта	
–	всеки	човек	в	трудоспо-
собна	 възраст	 в	 нашата	
махала	е	мой	служител.
	 Имам	още	много	неща	
за	 решаване,	 но	 през	 де-
кември	 разбрах	 за	 новия	
вирус	 и	 като	 знам	 какви	
хора	управляват	България,	
а	 и	 света	 като	 цяло,	 си	
казах,	 че	 през	 2020	 годи-
на	 трябва	 да	 произведем	
повече	 храни	 –	 ей	 така,	
за	 всеки	 случай.	 И	 поне-
же	беше	късно	за	есенни-
ци,	 през	 зимата	 закупих	

картофосадачка,	 картофо-
вадачка,	 десет	 тона	 ка-
чествени	картофи	за	семе,	
а	 също	 така	 разширих-
ме	 системата	 от	 пожар-
ни	 кранове,	 за	 да	 можем	
да	 поливаме	 картофите.	
Та	днешното	раздаване	на	
картофи	 беше	 планирано	
през	зимата.
	 За	да	просперира	една	
икономика,	 е	 нужно	 биз-
несът	 и	 потребителите	 да	
имат	 доверие	 в	 утрешния	
ден.	 Затова	 индексите	 за	
икономическо,	 бизнес	 и	
потребителско	 доверие	
трябва	 да	 бъдат	 винаги	
над	100	единици.
	 „Чака	 ни	 невиждана	
криза“	 съвсем	 не	 е	 въл-
шебната	 думичка,	 която	
ще	 изкачи	 тези	 показате-
ли.	Възрастните	хора,	кои-
то	са	преживели	много,	не

заслужават	 да	 чуват	 тази	
фраза.	 И	 понеже	 аз	 съм	
никой	 и	 моята	 дума	 не	
може	 да	 успокои	 никого,	
реших	да	отгледам	и	раз-
дам	тези	картофи.	Поняко-
га	един	картоф	е	по-ценен	
от	сто	думи.

Димитър Димитров от Кюñтеíäил äàрявà кàртофи, ñоáñтвеíо произвоäñтво:

Днес хората от комплекса за социални услуги към 
община кюстендил ще работят извънредно. Ще 
мъкнат чували с картофи и ще се измокрят, но в 
замяна ще получат 320 усмивки - толкова адреса са 
планирани за събота. Призванието на тези добри 
хора е да обгрижват 800 човека. Те ще ни помогнат 
всеки потребител на тяхната услуга да получи по 
едно чувалче с картофи.

БЕЗПЛАТНИ картофи
	 Уважаеми	съседи,
	 Времето	 през	 това	 лято	
беше	 благосклонно	 и	 реколта-
та	 беше	 много	 добра.	 Имаме	
излишък	 от	 над	 петдесет	 тона	
картофи	и	за	нас	ще	бъде	удо-
волствие	 да	 споделим	 този	 из-
лишък	с	вас.	Можете	да	вземе-
те	 колкото	 картофи	 пожелаете.	
Ако	 познавате	 хора,	 които	 се	
нуждаят	от	помощ,	ще	ви	бъдем	
благодарни,	 ако	 ни	 помогнете	
част	 от	 този	 природен	 дар	 да	
стигне	и	до	тях.

Поíякоãà еäиí кàртоф е по-цеíеí от ñто äуми

Изповед на един възрастен баща

 
Скъпа моя единствена дъще, Деница,

 Имах глупостта да разпространя, предимно 
пред близки и свои хора, неверни, нелепи неща за 
теб. Искам пред цялата габровска общественост 
да ти се извиня за обидата, която ти сторих.

 Очаквам от теб и твоето семейство да ми 
простите, защото това, което сторих, много ми 
тежи и разбива старините ми. Още малко дни ми 
остават да бъда в Габрово. Моля те да се срещнем 
и разделим човешки и да ми позволиш да разцелу-
вам моята любима и красива внучка.

 Вярвам, че с времето ще си останем една ис-
тинска семейна фамилия.

 Твой баща: Иван Симеонов

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
нарязани и нацепени	
букови	 и	 дъбови	 дърва.	
РАЗПАЛКИ	 -	 0876/839-
779.

нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 доставка.	
Справки	на	тел.	0877/108-
825.
дърВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
БукоВи дърВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
дърВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
дъБоВи за огрев	-	наце-
пени,	 80	 лв.,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
нацЕпЕни дърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.
МЕТроВи и нацепени	дър-
ва	за	огрев	 (бук)	се	про-
дават	 на	 тел.	 0879/808-
888.
дърВа за огрев	 -	 наце-
пени	 и	 метрови.	 Реална	
кубатура.	 Тел.	 0883/553-
304.

нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв.,	 метрови	
-	75	лв.		-	0893/511-154.
сухи дърВа за	 ог-
рев	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/031-439.
„флинТ - Гайдарови“	
(„Петя	 Гайдарова“)	 -	 дон-
баски	 въглища,	 разпалки.	
Осигурен	 транспорт.	 Тел.	
066/80-80-53,	 0898/690-
606.	[29,	25]
рЕжа дърВа -	0894/602-
701.	[20,	19]
нацЕпЕни дърВа -	 80	
лева/куб.,	 дъб	 и	 бук,	
се	 продават	 на	 тел.	
0886/652-152.	[33,	8]

гоТоВи дърВа за	 печки,	
камини	с	подарък	разпал-
ки	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/390-253.	[22,	5]
гоТоВи дърВа за	 огрев,	
нарязани	и	нацепени,	дър-
ва	 в	 чували	 -	 5	 лв./бр.,	
разпалки	в	чували	-	5	лв./
бр.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/80-76-88.	[14,	5]
рЕжа дърВа -	 тел.	
0899/278-396.	[13,	3]
разпалки продаВа тел.	
0899/683-897.	[22,	3]
рязанЕ на дърва	 -	 тел.	
0876/47-99-10.	[11,	2]
рЕжа дърВа -	0899/050-
080.	[11,	1]

 Димитър Димитров е 
бизнесмен, който се зани-
мава с IT технологии. Това, 
с което той става популя-
рен, е доброто дело. Дими-
тров подарява картофи на 
хората, които нямат въз-
можност да си купят. Коли-
чеството, което подарява, 
е над 50 тона картофи. Ис-
торията обиколи социални-
те мрежи тази седмица и 
ни върна вярата в доброто, 
предаде NOVA. В поле в кюс-
тендилското село Еремия се 
отглеждат тонове карто-
фи. Ето как разказва за себе 
си Димитър Димитров:



сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
кърТи, рЕжЕ, зида,	 ВиК,	
ел.	 фаянс	 	 -	 0878/943-
895
рЕМонТ на покриВи, 
ноВи консТрукции, 
дърВЕни консТрукции,	
претърсване	 на	 покриви,	
повдигане	 на	 тавански	
стаи,	 боядисване,	 гипсо-
картон,	 теракота,	 фаянс,	
топлоизолация,	 хидрои-
золация,	 веранди,	 улуци,	
водосточни	 тръби,	 тенеке-
джийски	 услуги.	 Гаранция	
и	 качество!	 Супер	 ниски	
цени!	Тел.	0893/825-044.
рЕМонТ и направа	на	по-
криви,	измазване	на	капа-
ци,	 комини,	 улуци,	 сани-
ране,	дренаж	се	извършва	
на	 тел.	 0888/020-187.	
[24,	6]
хидроизолация на по-
криви,	 измазване	 на	 ка-
паци,	 ремонт	 на	 покриви,	
бетони	 и	 др.	 се	 извърш-
ва	 на	 тел.	 0897/390-194.	
[24,	6]

Вик, фаянс, теракота	 -	
справки	на	тел.	0884/228-
253.	[22,	6]
Бригада изВършВа ре-
монт	 на	 покриви,	 хидро	
и	 топлоизолации,	 дренаж,	
тенекеджийски	и	бояджий-
ски	услуги.	Тел.	0899/638-
875	[17,	5]

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

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 0899/359-114.	 [11,	
3]
Ел. рЕМонТи -	0895/79-
09-75.	[11,	3]

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

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

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни	 ями	 -	 справки	 на	 тел.	
0889/177-737.
Вик МонТаж и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали	 -	
справки	на	тел.	0889/177-
737.
Вик рЕМонТи -	0894/22-
05-09.	[33,	12]

щори

EТ „касТЕло“ -	щори	
-	 външни	 и	 вътрешни,	
ВраТи	 -	 блиндирани,	
входни,	 автоматични,	
гаражни,	 ролЕТки	
-	 охранителни,	 до-
граМа	 -	 алуминиева,	
PVC, БариЕри	 -	 ав-
томатични	 -	 справки	
на	 тел.	 066/87-04-89,	
0888/255-318.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
0897/425-313.
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
0897/425-313.	[33,	1]
Ел. урЕди поправя	
0894/22-05-09.	[33,	12]
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[23,	11]

МЕБЕли, оБзаВЕжданЕ
МонТаж на мебели	
на	 достъпни	 цени	 -	 тел.	
0893/913-221.	[23,	4]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване	 -	 0894/602-701.	
[20,	19]

услуги
кърТи, чисТи, извозва	 -	
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
рязанЕ на опасни	 дър-
вета	-	0894/602-701.	[20,	
19]
профЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн до-
МоупраВиТЕл -	 под-
дръжка	 и	 управление	 на	
етажна	 собственост.	 Тел.	
0876/543-241.	[16,	16]

строителство, ремонти, изолации, услуги; превози; продава-купува; лекари 71 октомври 2020 г. 

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, циг-
ли,	турски	керемиди	втора	
ръка	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/031-439.

цигли - двуканални,	
1500	 бр.,	 0.25	 лв./бр.,	
продава	 тел.	 0899/21-37-
67.	[16,	9]

продаВа оБзаВЕжданЕ
сВЕТла холна маса	140-
183	 /	 80	 см,	 цена:	 150	
лева,	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/995-979	[3,	2]

продаВа разни
коТЕл „Виадрус“, 43	
kW,	 +	 бункер,	 +	 четки,	 +	
дистанционно	 (премина-
вам	на	 газ),	 продава	 тел.	
0887/830-494.	[11,	11]

жиВоТни продаВа
кокошки, ярки, патки,	
може	 и	 заклани,	 Малки 
БиВолчЕТа	 се	 продават	
на	тел.	0884/006-098.	[1,	
1]

краВи продаВа тел.	
0876/54-54-40.	[5,	2]

сЕлскосТопански
царЕВица на 50	 ст./
кг	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/881-501.	[11,	6]
гроздЕ оТ сВилЕнград. 
ТранспорТ до адрЕс се	
продава	на	тел.	0888/346-
669	[13,	6]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от	място	
изкупува	 тел.	 0897/828-
088.	[6,	5]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
гаБроВо,	 ул.	 „Еману-
ил	 Манолов“	 №	 12-А,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОС-
ТОВЕРЕНИЯ.
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.
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иМоТи продаВа
гараж на ул.	„Иван	Люц-
канов“	 27	 продава	 тел.	
0885/224-571.	[22,	21]
чЕТирисТаЕн апарТа-
МЕнТ, за	 частимен	 ре-
монт,	 94	 кв.	 м,	 срещу	
Консултативна	 поликлини-
ка,	 четвърти	 етаж,	 тухла,	
ТЕЦ,	 алуминиева	 дограма,	
паркет,	2	тераси,	една	ос-
тъклена,	 маза,	 асансьор,	
продава	 тел.	 0889/227-
805.	[10,	9]
продаВаМ парцЕл в	до-
лната	 част	 на	 село	Бори-
ки.	В	регулация	-	900	кв.	
метра	 -	 18500	 лева.	 Тел.	
0898/553-465,	 p.tihov@
abv.bg	[33,	7]
гарсониЕра продаВа 
тел.	0894/23-24-25.	[5,	4]
къща В Габрово	се	про-
дава	 на	 тел.	 0899/438-
935.	[11,	3]
парцЕл В село	Лесичарка	
продава	 тел.	 0897/02-05-
31.	[11,	3]
апарТаМЕнТ - 130	кв.	м,	
в	широк	център	на	Габро-
во,	за	80	000	лв.	продава	
тел.	0882/550-615.	[5,	2]

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

иМоТи даВа под наЕМ

апарТаМЕнТ  В 
кВ. русЕВци	 се	
дава	 под	 наем	 на	
тел.	 0899/786-880,	
0988/333-533.	 [15,	
14]

оБорудВан сладкар-
ски цех	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0878/815-817.	
[22,	14]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
изгодно	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0899/169-255.	
[11,	11]
заВЕдЕниЕ за бързо	
хранене	на	бул.	„Априлов“	
20	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	 0897/614-366.	 [10,	
9]
апарТаМЕнТ В идеален	
център	 -	 обзаведен,	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0884/066-450,	 0888/544-
113.	[4,	3]
гарсониЕра сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0884/151-
222,	 след	 21	 часа	
06711/53-76.	[5,	3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 ИЦ	 за	 офис	 дава	 под	
наем	 тел.	 0898/460-609.	
[5,	1]

сТая, около 50	кв.	м,	на	
втория	етаж	на	ул.	„Нико-
лаевска“	12	-	срещу	ДСК,	
подходяща	за	фризьорски,	
козметичен	салон,	офис	и	
т.	н.,	се	дава	под	наем	на	
тел.	 0886/06-44-95.	 [11,	
1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в	
кв.	Трендафил-2	дава	под	
наем	 тел.	 0879/653-803.	
[3,	1]

нощуВки
къща за гости	 -	 Габро-
во,	 тел.	 0878/532-714,	
0888/532-714.
нощуВки -  т ел .	
0879/272-528,	 0888/254-
625.	[33,	2]
нощуВки В стаи	 и	
апартаменти	 в	 Севли-
ево	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0887/671-848.	[22,	15]
Топ цЕнТър нощувки	 -	
кабелна,	 климатик,	 интер-
нет,	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0879/669-596.	[33,	6]
нощуВки, цЕнТър -	
справки	на	тел.	0878/515-
080	[22,	1]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в	 идеален	 цен-
тър	 -	 справки	 на	 тел.	
0876/731-419.	[22,	5]
нощуВки - справки	 на	
тел.	0899/439-467.	[1,	1]

счЕТоВодна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фирми	
-	справки	на	0898/480-
821.

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	се	предлагат	
на	 тел.	 066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

прЕВози
услуги със самосвал	-	
25	лв.,	и	багер	-	50	лв./
час	-	0893/511-154.
ТранспорТ със самос-
вал	 до	 3.5	 тона	 и	 ра-
ботници	-	0894/602-701.	
[20,	19]
ТранспорТ - 0,45	 лв./
км	 -	 справки	 на	 тел.	
0894/004-045.	[22,	14]

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

аВТоМоБили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни	 и	
зимни	 нови	 гуми,	 газо-
ва	 уредба	 на	метан,	 цена	
по	 договаряне	 -	 тел.	
0887/707-984.	[33,	10]
хюндай МаТрикс, 2002	
г.,	 изгодно	 продава	 тел.	
0885/791-280	[10,	9]
фолксВагЕн 4 Кабрио	се	
продава	на	тел.	0878/855-
920.	[22,	6]

раБоТЕщо Такси Шев-
ролет	 Лачети	 се	 продава	
на	 тел.	 0889	 100	 582.	
[33,	8]

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува	 стари	 и	 нови,	 из-
лезли	 от	 употреба	 МПС.	
Вземане	 от	 място	 -	
0999/009-008.

изкупуВаМ коли за	
скрап	 от	 място.	 Тел.	
0899/092-510	[22,	8]
коли за скрап	 купува	
тел.	0897/828-088.	[6,	5]
коли за скрап	 изкупува	
тел.	0876/079-256.	[5,	4]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана		-	0999/009-008.

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ купуВа тел.	
0893/70-30-50.	[12,	12]
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се	 продава	 на	 тел.	
0884/006-098.	[1,	1]

раБоТа прЕдлага
сраМуВаТЕ ли се	 от	
високи	 доходи?	 Тел.	
0887/483-171.	[11,	8]
пицария „Мания“ тър-
си	 готвачи,	 сервитьори	 -	
справки	на	тел.	0877/445-
582.	[11,	11]
сЕрВиТьорки за Севли-
ево	 с	 много	 добро	 за-
плащане	 и	 с	 подсигурено	
спане	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/671-848.	[22,	15]
МЕБЕлна фирМа търси	
мебелисти,	 работници	 за	
разкрой.	 Добро	 запла-
щане.	 Справки	 на	 тел.	
0888/699-399.	[23,	12]
салон за красота	 търси	
маникюристка.	Справки	на	
тел.	0896/579-013.	[22,	8]

фирМа за производство	
на	 пелети	 набира	 персо-
нал:	 оператор	 на	 маши-
на.	 Телефон	 за	 контакт	
-	0877/272-621	[12,	12]
заВЕдЕниЕ Търси мияч-
ка,	 сервитьори,	 пицари	 -	
справки	на	тел.	0878/462-
655.	[11,	11]
пЕкарна Търси прода-
вачка	 -	 справки	 на	 тел.	
0877/164-004.	[11,	8]
хоТЕлски коМплЕкс 
извън	 Габрово	 набира	
персонал:	камериерки,	ре-
цепционисти,	 сервитьори/
ки,	поддръжка.	Справки	на	
тел.	0888/343-434.	[11,	8]
гоТВач/ка при добро	
заплащане	 за	 Севлиево,	
с	 подсигурено	 спане	 се	
търси	 на	 тел.	 0887/671-
848.	[24,	6]
счЕТоВодиТЕл с опит	 и	
с	 английски	 език	 -	 много	
добри	условия	на	труд,	се	
търси	 на	 тел.	 0879/669-
596.	[11,	6]

Ту - Габрово	 търси	 да	
назначи	 АСИСТЕНТИ	 по	
математика.	 Кандидатите	
трябва	да	притежават	ОКС	
магистър	 по	 математика	
или	 технически	 науки.	
Справки	на	 тел.	066/827-
238.	[17,	6]
чоВЕк за гледане	на	бо-
лен	мъж	-	да	е	работил,	да	
може	 да	 го	 вдига	 седнал,	
да	е	до	65	години,	се	тър-
си	 на	 тел.	 0896/701-993	
-	след	15	часа.	[6,	6]
сЕриозна жЕна за	 об-
грижване	 на	 жена	 24	
часа	 седмично	 два	 пъти	
в	месеца	се	търси	на	тел.	
0889/880-296.	[7,	6]
ЕТ „Маис“ търси	 работ-
ник	 за	 работа	 на	 шпри-
цавтомати.	 Справка	 от	
14	 до	 17	 часа	 на	 тел.	
0888/378-036.	[6,	5]
грил-паВилион прЕд 
магазин	 „Кауфланд“	 търси	
работник	-	справки	на	тел.	
0887/907-032.	[12,	4]

Винарна „рачо Ковача“	
търси	 готвач	 -	 опитът	 е	
задължителен,	 с	 отлични	
условия	 на	 труд	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0876/683-768.	
[12,	5]
фирМа Търси опЕра-
Тор-насТройчик на Ма-
шини	 -	 справки	 на	 тел.	
0888/314-563.	[22,	4]
арМаТурисТи и кофра-
жисТи,	 може	 и	 с	 малки	
познания,	 се	 търсят	 на	
тел.	0895/707-050.	[5,	4]
чоВЕк за гледане	 на	
болна	 се	 търси	 на	 тел.	
0897/660-978.	[4,	3]
МЕхана Търси да	 на-
значи	 готвач.	 Справки	
на	 тел.	 0888/310-981	 и	
0887/002-030.	[11,	3]
фирМа Търси МонТьор	
на	 гуми.	 Справки	 на	 тел.	
0896/655-383.	[22,	3]
сТудио Търси козме-
тичка	 	 -	 справки	 на	 тел.	
0884/006-098.	[1,	1]

КуХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

даВа заЕМ
даВаМ крЕдиТи -	тел.	0888/909-384.	[11,	6]

прЕВоди, лЕгализация
прЕВоди и легализации	-	тел.	0895/505-656.	[30,	1]

доМашни люБиМци
Малки кучЕнца овчарка	
с	лабратор	се	продават	на	
тел.	0884/006-098.	[1,	1]

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ 
цЕнТър гаБроВо и горна оряхоВица уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

 На 15.10.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	
профилактика	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електрое-
нергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	

на	град	Габрово,	ВС	„Столетов”,	ТП	„Мандра”,	ТП	„Костница”,	ТП	„Мотел”,	
местността	Столетов	и	връх	Столетов.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна 
Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на раз-
биране. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

оТоплЕниЕ

на сТр. 6
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продължава от стр. 1
Габровци	 ще	 могат	 да	
чуят	 постигнатото	 от	Май-
сторския	клас	в	Коледния	
концерт	 на	 НЧ	 „Габрово	
-	2002“.
	 „Габровски	 гласчета“	 е	
основана	 през	 2017	 годи-
на	 с	 идеята	 да	 се	 създа-
дат	 добри	 малки	 и	 мла-

ди	 изпълнители,	 които	 да	
продължат	 многогласното	
фолклорно	пеене	заедно	с	
голямата	формация.
	 В	 условията	 на	 извън-
редната	 обстановка	 дет-
ската	 формация	 не	 спря	
обучението	си	и	в	онлайн	
среда	успя	да	се	подготви	
и	 да	 участва	 в	 конкурси-

те	„Пендара“	и	„Българин“,	
в	 които	 спечели	 няколко	
отличия.	 В	 „Пендара“	 пет-
годишните	близнаци	Габри-
ела	и	Боян	взеха	Награда-
та	на	публиката.
	 През	 септември	 „Га-
бровски	 гласчета“	 спече-
лиха	първо	място	в	първия	
национален	 конкурс	 „Об-

редна	 трапеза“	 в	 РЕМО	
„Етър“.	
	 В	момента	всички	мла-
дежи	 подготвят	 свои	 пес-
ни,	които	ще	покажат	пред	
Петър	 Кирилов,	 и	 се	 въл-
нуват	за	срещата	с	него.
	 Майсторският	 клас	 е	
поредният	 проект	 на	 НЧ	
„Габрово	 -	 2002“.	 През	

своята	 18-годишна	 исто-
рия	 то	 е	 реализирало	 16	
проекта.	 След	 общинския	
събор	на	„Бийтбоксерите	в	
България“	се	роди	младеж-
ки	състав	и	един	от	него-
вите	 представители	 стана	
шампион	на	България.	
	 Чрез	 силно	 социалния	
проект	„Хумор	за	смет“	се	

облагородиха	 два	 кварта-
ла	на	Габрово.
	 В	средата	на	октомври	
за	 осемнадесети	 път	 ще	
се	проведе	едно	от	най-ча-
каните	 музикални	 събития	
в	града	–	международният	
фестивал	 „Празник	 на	 ду-
ховната	 музика”,	 в	 който	
за	 пореден	 път	 читалище	

„Габрово	2002”	партнира	с	
Министерството	 на	 култу-
рата,	Община	Габрово,	Ар-
хиерейско	наместничество	
-	Габрово.
	 Читалището	 има	 над	
500	члена	от	4	до	87	годи-
ни	 и	 обединява	 17	 худо-
жествени,	 вокални	 и	 тан-
цови	състави.	

вела	лазаРова

- Добре дошли в родния 
град. Вълнува Ви срещата с 
нашата публика?

-	И	още	как.	Удоволствие	е	
да	бъда	на	сцената	в	Габрово.	
За	 мен	 винаги	 е	 притеснител-
но,	защото	имам	много	позна-
ти,	 роднини,	 приятели	 още	 от	
майка	ми	и	баба	ми.	Да	играя	
тук	 е	 малко	 като	 на	 изпит.	
Защото	 тези	 хора	 ме	 позна-
ват	много	и	тях	не	мога	да	ги	
излъжа	докъде	съм	стигнала	в	
професията.	

Представлението	 тук	 е	
нещо	като	втора	премиера	за-
ради	 коронавируса.	 Послед-

ното	 ми	 представление	 беше	
през	 месец	 февруари.	 Имах	
и	 едно	 продадено	 за	 10	 март	
в	София,	 което	отпадна	и	 все	
още	 не	 е	 изиграно.	Щастие	 е	
за	мен,	че	половината	от	хора-
та	не	са	си	върнали	билетите.	
Така	 че	 имам	 половин	 салон.	
Живот	и	здраве,	ще	го	изиграя	
на	 12	 октомври	 за	 тези	 хора,	
които	си	бяха	купили	билети.

Тук	 това	 е	моят	 прощъпул-
ник	 за	 втори	 път.	 Много	 съм	
щастлива,	 че	 е	 в	 Габрово.	 Да	
родим	заедно	„Променяне”.	За	
мен	е	важен	рестартът	-	колко	
хора	ще	дойдат	на	моноспекта-
къла	след	корона	кризата.	

- Избирате предизвикател-

ството моноспектакъл?
-	То	е	много	приятно.	Преди	

пет	години	излязох	на	свобод-
на	 практика,	 но	 когато	 създа-
деш	 партньорство,	 истинско,	
с	публиката,	разбираш,	че	мо-
жеш	и	сам	да	се	осмелиш	да	
застанеш	 на	 сцената,	 защо-
то	 най-важният	 ти	 партньор	 в	
края	на	краищата	е	публиката.	
И	когато	тя	ти	откликва	по	съ-
щия	всеотдаен	начин,	който	ти	
й	 подаваш	 от	 сцената	 тогава	
нещата	се	получават.	

Естествено,	 криле	ми	 даде	
образът	на	Виолета	Захариева	
от	 „Откраднат	живот”	 -	 серий-
ният	 телевизионен	 филм.	 Там	
някак	си	спечелих	много	голя-

ма	част	от	женската	аудитория	
и	 знам,	 че	 този	 доста	женски	
спектакъл,	 за	 жената	 профе-
сионалистка	 и	 майката,	 кой-
то	 обхваща	 като	 теми	 самият	
спектакъл	 по	 книгата	 на	 Лив	
Улман	 „Промяна”,	 говорим	 на	
всеки	един	човек	от	много	съ-
кровената	 му	 същност.	Той	 не	
се	 отнася	 само	 за	 актрисата,	
той	 се	 отнася	 за	 всяка	 жена,	
която	 се	 опитва	 да	 жонглира	
с	 това	 да	 бъде	 добър	 профе-
сионалист	и	всеотдайна	майка.	
Виждам	и	мъничко	от	себе	си	
в	нея.	

- Трудно ли беше да отиде-
те към този автобиографичен 
спомен?

-	 Реално	 книгата	 на	 Лив	
Улман	„Промяна”,	на	английски	
е	 „Changing”,	 което	 означава	
процес,	 а	 не	 една	 от	 спирки-
те	 в	 процеса.	 И	 Лив	 Улман	
изследва	 живота	 точно	 като	
процес,	 който	 не	 спира	 до...	
смъртта.	 Драматичен	 живот…	
Много	 припокриване	 имаме	 с	
нея.	И	двете	сме	и	театрални,	
и	 киноактриси.	 Имаме	 сход-
ства	 в	 личните	 си	 съдби.	 И	
може	би	затова	толкова	много	
се	припознавам	в	думите,	кои-
то	тя	е	написала.	

И	 реално,	 когато	 прочетох	
преди	повече	от	16	години	тази	
книга,	 тогава	 още	 се	 осмелих	
да	си	помисля,	ако	някога	стиг-
на	до	етапа	да	пожелая,	да	се	
осмеля	 наистина	 да	 направя	
моноспектакъл,	 то	 това	 ще	 е	

текстът,	 върху	 който	 ще	 се	
работи.	

- Душевно и емоционално 
се усещате?

-	 Да,	 доста	 емоционално	
се	усещаме.	И	душевно,	и	като	
тип	 актриси,	 като	 начин	 на	
работа,	 като	 как	 разбираме	
актьорството.

- Как Ви действа личната 
изповед от сцената?

-	Окриляващо	и	окуражава-
що.	Защото	това	са	най-съкро-
вените	 моменти,	 които	 са	 об-
щочовешки,	за	мен,	за	нея,	за	
жената…	Засегнала	съм	много	
малко	от	романа.	За	мен	тя	е	
един	брилянтен,	огромен	моно-
лог	 от	 първо	 лице	 единствено	
число.	И	там	всяка	жена	може	
да	открие	от	себе	си.

- Вие успяхте ли да се 
срещнете с Лив улман?

-	 Да,	 миналия	 октомври	 в	
Осло.	Беше	невероятно,	защо-
то	като	актриси	сме	направили	
толкова	 много	 сходни	 спек-
такли.	 Явно	 по	 едно	 и	 също	
време	сме	ги	правили.	Незави-
симо	една	от	друга.	

Ако	 бях	 гледала	 предста-
влението	 и	 преди	 да	 правя	
моноспектакъла,	нямаше	да	се	
осмеля	 да	 го	 направя	 така,	
защото	щяха	 да	ме	 обвинят	 в	
тавтология	 и	 абсолютно	 пре-
покриване.	 Но	 аз	 имах	 моите	
5	 минути	 насаме	 с	 нея.	Тя	 се	
запозна	с	мен,	успокои	се	кой	
човек	 е	 посегнал	 на	 нейния	
текст	 да	 направи	 моноспекта-

къл.	 И	 аз	 се	 успокоих	 някак	
си	 от	 това	 докосване,	 макар	
и	за	тези	пет	минути.	Към	нея	
изпитвам	страхопочитание…	Тя	
беше	 обещала,	 че	 ще	 дойде	
тази	 година	 в	 България,	 но	
пандемията	 коронавирус	 по-
пречи…	 Поканата	 към	 нея	 оп-
ределено	остава.

- Кой стои зад сценичния 
проект на спектакъла?

-	Идеята	и	драматизацията	
са	 мои.	 Режисьор	 е	 Гергана	
Димитрова.	 Прекрасен	 човек,	
много	 интелигентна,	 самосто-
ятелна,	 бореща	 се	 личност.	Тя	
се	 занимава	 с	 независим	 те-
атър	 повече	 от	 десет	 години.	
Нейното	 сдружение	 се	 казва	
„36	маймуни”.	Тя	е	един	от	ра-
детелите	на	„независим	театър	
в	 България”.	 Реално	 Гергана	
много	ми	помогна,	защото	този	
проект	е	частен.	С	него	спече-
лихме	 малка	 финансова	 част	
от	Министерство	на	културата,	
но	 той	беше	и	един	от	основ-
ните	проекти	на	Пловдив	-		Ев-
ропейска	столица	на	културата	
2019.

Иновативен	 спектакъл,	 да.	
Когато	започнах	да	правя	спек-
такъла	през	2018	година,	моята	
идея	беше	даже	още	по-смела,	
но	техниката	и	усъвършенства-
нето	не	са	стигнали	дотам.	На	
сцената	 няма	 никакъв	 декор.	
Всичко	 може	 да	 се	 случва	
в	 телефоните	 на	 зрителите,	
но	 все	 още	 не	 сме	 стигнали	
това	съвършенство…	Има	само	
осем	момента,	в	които	това	се	
случва	 в	 телефоните	 на	 хора-
та,	 заедно	 с	 това,	 което	 е	 на	
сцената…	 Нещо	 вълшебно.	 Да	
имаш	част	от	представлението	
в	 телефона	 си,	 мисля,	 че	 е	
най-доброто	 приобщаване	 на	
младата	публика	днес.	

- Какво очаквате?
-	Да	има	театър	изобщо.	Да	

бъде	присъствен	и	да	не	губим	
живото	 общуване.	 Театърът	 е	
магия,	 близо	 до	 религиозното	
преживяване,	 просто	 защото	
хората	единяват	душите	си.

	Това	 онлайн	 и	 през	 екра-
ните	няма	как	да	стане.	

 Младежи от „Габровски гласчета“ към НЧ „Габрово 2002“, които ще участват в Майсторския клас  Вътрешен партньор в Майсторския клас е формация „Габровски гласове“

Йоàíà Буковñкà - Дàвиäовà: 
„Нàй-вàжíият пàртíьор зà àктьорà 

íà ñцеíàтà е пуáликàтà”
Йоана Буковска - Давидова е родена в Габрово. Завърши-

ла е френската гимназия „Алфонс дьо ламартин” в София, 
нАТФИЗ в класа на проф. Снежана Танковска и доц. Андрей 
Баташов.

Дебютира на сцената на Театър 199 като Хелена в „Есен-
на соната” на Бергман под режисурата на Младен киселов. За 
чиято роля е номинирана за „Аскеер 2001”. Играе в трупата 
на театър „Българска армия”. Снима се в български филми. 
от няколко сезона е актриса на свободна практика.

на 29 септември тя гостува в Габрово с иновативния 
моноспектакъл „Променяне” - драматизация по биографич-
ната книга на норвежката филмова звезда, голямата ак-
триса лив Улман. Постановката с интерактивно сценично 
решение,  хибрид между театър и кино, събуди основателен 
интерес в габровската публика, която възторжено я при-
ветства, изправена на крака.


