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НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 „Най-трудният	 обект	
на	 Агенция	 „Пътна	 инфра-
структура“	 е	 обходът	 на	
Габрово.	Тук	теренът	е	мно-
го	 тежък.	 Обектът	 е	 уни-
кален	 по	 своята	 същност,	
за	 пръв	 път	 изпълняваме	
мостово	съоръжение	с	ви-
сочина	 около	 60	 метра,	
отворите	 са	 160	 метра,	 с	
конзолно	 леене.	 Обходът	
за	 нас	 е	 подготовка	 и	 за	
строителството	 на	Кресна.	
Обектът	 напредва	 сериоз-
но,	 мостовото	 съоръжение	
набира	 голяма	 скорост,	
малкият	 тунел	 -	 също“,	 ко-
ментира	 вчера	 в	 Габрово	
председателят	 на	 Управи-
телния	 съвет	 на	 Агенция	
„Пътна	 инфраструктура“	
инж.	Дончо	Атанасов.	
	 Вчера	 бе	 направена	
първата	 копка	 на	 рехаби-
литацията	 на	 главен	 път	 II	
–	44	Драгановци	–	Габрово.	
Церемонията	 започна	 с	
тържествен	 водосвет	 на	
архиерейския	 наместник	

отец	Руслан.
	 Присъстваха	 кметът	
Таня	 Христова,	 областни-
ят	 управител	 Невена	 Пе-
ткова,	 представители	 на	
фирма	 „Пътстрой	 Габрово“	
АД,	 която	 ще	 изпълни	 ре-
хабилитацията.	 Срокът	 е	
15	месеца,	от	фирмата	ко-
ментираха,	че	ще	направят	
всичко	 възможно	 да	 съ-
кратят	срока	и	да	създават	
възможно	 най-малки	 про-
блеми	 на	 пътното	 движе-
ние.
	 „До	 края	 на	 2018	 г.	
Габрово	ще	има	съвремен-
на	инфраструктура,	рехаби-
литиран	път	между	Габрово	
и	Севлиево	и	надявам	се	и	
дългоочаквания	обход,	кой-
то	 е	 един	 огромен	 инвес-
тиционен	 проект.	 Инвести-
циите,	 заложени	 в	 Опера-
тивна	 програма	 „Региони	
в	растеж“	 за	 този	 участък	
(Габрово	 -	 Драгановци)	 и	
другият	участък	-	от	Севли-
ево	 до	 Драгановци,	 общо	
27	 км,	 са	 на	 стойност	 от	
около	23	млн.	лв.	Надявам	

този	важен	път	за	Габрово,	
Севлиево	 и	 всички	 бълга-
ри,	 които	 посещават	Шип-

ка	 и	 историческите	 места	
в	област	Габрово,	да	имат	
една	 съвременна	 инфра-

структура.
	 На	 строителите	 поже-
лавам	 бърза	 работа,	 на	

надзорниците	 -	 стриктен	
контрол,	 а	 на	 всички	 га-
бровци	 -	 извинение,	 че	
ще	 има	 затруднения	 по	
временните	 организации,	
търпение,	заради	пречките	
в	 трафика	 на	 движение“,	
каза	Дончо	Атанасов.
	 Рехабилитираният	учас-
тък	 ще	 премине	 три	 на-
селени	 места	 -	 село	 Дра-
гановци,	 село	 Янковци	
и	 Габрово.	 В	 чертите	 на	
Габрово	 трасето	 съвпада	
с	 улица	 „Стефан	 Кара-
джа“.	 Предвижда	 се	 ця-
лостна	подмяна	на	пътната	
настилка,	 подобряване	 на	
отводняването,	 нова	 хори-
зонтална	 маркировка,	 път-
ни	 знаци	 и	 ограничителни	
системи.	 Общата	 стойност	
на	проекта	„Лот	12	-		Дра-
гановци	 -	 Габрово”	 е	 11	
486	202	лв.	с	ДДС.	Финан-
сирането	 от	 Европейския	
съюз	е	85%	-	9	763	272	лв.	
с	 ДДС.	 Националното	 съ-
финансиране	е	15%	-	1	722	
930	лв.	с	ДДС.
	 Обявена	 е	 обществена	

поръчка	 за	 изпълнител	 на	
участъка	 Севлиево-Драга-
новци,	 строителните	 рабо-
ти	там	ще	започнат	вероят-
но	догодина.
	 По	 повод	 стартирала-
та	вчера	процедура	за	от-
варяне	 офертите	 за	 тол	
системата	 Дончо	Атанасов	
коментира:	 „Тази	 система	
е	 изключително	 важна	 за	
всички.	 Тя	 е	 национална	
система	 и	 всички	 българи	
трябва	 да	 се	 съобразяват,	
ако	 искаме	 да	 имаме	 съ-
временна	 инфраструктура.	
Около	6000	км	от	републи-
канската	 пътна	 мрежа	 е	
в	 много	 лошо	 състояние,	
а	 финансовият	 недостиг	 е	
доста	голям,	за	да	се	реха-
билитира	 тя.	 Най-важният	
проект	 на	 АПИ	 е	 автома-
гистрала	„Хемус“,	която	ще	
даде	 голям	 икономически	
тласък	 на	 Северна	 Бъл-
гария,	 включително	 и	 на	
Габрово,	 и	 на	 Севлиево.	
Нашата	 тол	 система	 ще	
бъде	 една	 от	 най-съвре-
менните	в	Европа“.	

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Петдесет	 и	 осем	 годи-
шен	 севлиевец	постъпи	 за	
лечение	с	разкъсно-контуз-
на	 рана	 в	 корема	 след	
падане	от	асансьор	в	шах-
тата	под	него.
	 Инцидентът	 стана	 на	 3	
октомври	 т.	 г.	 в	 жилищна	
сграда	 на	 ул.	 „Хан	 Аспа-
рух“	 в	 Севлиево.	 „По	 пър-
воначални	 данни,	 мъжът	
се	 качил	 в	 асансьорната	
кабина	 от	 партера	 и	 по-
теглил	 към	 горните	 етажи.	
Поради	 неустановена	 към	
момента	 техническа	 при-
чина	 кабината	 заседнала	
между	 партера	 и	 първия	
етаж,	мъжът	се	опитал	сам	
да	я	напусне,	но	паднал	в	
асансьорната	 шахта“,	 уточ-
ниха	 от	 севлиевската	 по-
лиция.	Случайно	минаващи	

подали	 сигнал	 в	 Центъра	
за	спешна	медицинска	по-
мощ	 и	 пострадалият	 бил	
откаран	и	настанен	 за	ле-
чение	в	МБАЛ	 -	Севлиево.	
Разследващите	 са	 извър-
шили	оглед	на	местопроиз-
шествието	и	в	полицията	е	
образувано	досъдебно	про-
изводство.
	 Хората	 в	 заседнал	
асансьор	не	трябва	да	пра-
вят	опити	да	се	освобожда-
ват	 сами,	 каза	 неотдавна	
Николай	Маринков	-	главен	
секретар	 на	 Българската	
асансьорна	 асоциация.	
Според	него	при	такъв	слу-
чай	 трябва	 да	 се	 изчака	
техник	 от	 сервиза	 или	 да	
се	 звънне	на	 телефон	 112.	
Трагичните	 инциденти	 ста-
вали	 заради	 паниката	 и	
недообмислените	действия.
.	

Бохемска вечер

Очакваме Ви! Цената е 30 лева на човек.
За резервации: 0898/754-037 или на място.

На 13 октомври 2017 г. 
в ресторант „ОРЛОВЕЦ“ 
имаме удоволствието 
да Ви поканим на

Ще Ви предложим  комбинация от 
класически готварски гъдели 
и ще Ви развеселим със специалното музикално 
оформление на Великия зевзек DJ ДАНИ ВРАНИ

Дестилерия 
„Луда страст“

в село Поповци

Обичате домашно вино и домашна ракия, но не Ви се занимава? 
Или нямате подходящо помещение? Или нямате време? 

Ви предлага нови услуги на своята територия 
Вие само си докарайте плодовете, 
а ние Ви предлагаме следните услуги:
	 .	наем	на	бидони	в	климатизирано	помещение
	 .	бъркане	на	материала	по	2	пъти	на	ден
	 .	подготовка	на	плодовете	-	ронкане	на	грозде	с	отделяне	
на	чепките,	смилане	на	ябълки,	дюли,	круши,	пасиране	на	плодо-
ве	с	отделяне	на	костилки
	 .	дрожди,	ензими,	дървесен	чипс	и	други	консумативи	за	
домашния	майстор
	 Услугите	се	предлагат	от	„Живели”	ЕООД.
	 Ако	желаете	ракия,	подготвения	материал	
	 ще	Ви	сварим	в	дестилерия	„Луда	страст”.
За повече информация и контакти:	гр.	Габрово,	
ул.	„Станционна“	14,	в	сградата	на	митницата,	партер
тел.	066/990-202,	gsm:	0892	28	14	15,	web:	www.ludastrast.com	

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Ортопедът	 от	 габров-
ската	 областна	 болница	
д-р	 Самим	 Рафики	 изле-
кува	 най-възрастната	 си	
пациентка	 –	 на	 98	 годи-
ни.	Мара	Георгиева	живее	
във	 Войново	 и	 по	 думите	
на	 една	 от	 дъщерите	 й	 –	
Милена,	 на	 тази	 възраст	
прави	 всичко	 сама.	Тя	 не	
само	 живее	 сама	 и	 се	
самообслужва,	 а	 и	 про-
дължава	 да	 работи	 в	 гра-
дината	си.	Единственият	й	
проблем	 е,	 че	 много	 бър-
за,	когато	върви,	за	което	
дъщерите	 й	 непрекъсна-
то	 й	 правят	 забележки.	
И	 сега	 тя	 се	 разбързала,	
подхлъзнала	 се	 с	 чехъла	
си	 и	 от	 падането	 си	 счу-
пила	лошо	бедрената	кост.	

	 Концерт	в	памет	на	на-
родния	 певец	 Стоян	 Нен-
ков	организират	в	родното	
му	село	Ловнидол	по	ини-
циатива	 на	 Народно	 чита-
лище	 „Зора“	 и	 кметството	
в	 селото.	 Събитието,	 на	
което	са	добре	дошли	хора	
от	 близо	 и	 далеч,	 е	 на	 7	
октомври	 от	 11,30	 часа	 в	
читалището.	 Поводът	 не	 е	
кръгла	 годишнина,	 а	 прос-
то	 желанието	 на	 читалищ-
ните	деятели	да	припомнят,	
че	 имало	 такъв	 певец,	 на-

ричан	славея	на	Ловнидол.	
През	месец	май	се	навър-
шили	30	 години	от	негова-
та	 смърт,	 а	 ако	 той	 беше	
жив,	щеше	да	 навърши	 97	
години.	 Венка	 Петрова	 от	
Ловнидол	се	постарала	да	
оформи	 неговата	 биогра-
фия	 като	 използва	 раз-
лични	 източници,	 както	 и	
разкази	на	негови	близки.	
Всъщност	 близки	и	родни-
ни	на	Стоян	Ненков	са	по-
канени	на	събитието,	за	да	
разкажат	свои	спомени	за	

него.	Очаква	се	да	дойдат	
дъщеря	 му	 и	 внуците	 му,	
синът	 му	 също	 е	 починал.	
От	 читалището	 са	 пригот-
вили	скромни	подаръци	за	
наследниците	 на	 певеца	 и	
естествено	 няма	 да	 мине	
без	песни.	Певческата	гру-
па	 при	 читалището	 се	 е	
подготвила	 с	 концерт,	 в	
който	 да	 изпее	 популяр-
ни	негови	песни,	 които	се	
знаят	и	пеят	и	днес.
	 Кой	 е	 всъщност	 Стоян	
Ненков?	 Според	 биогра-

фията,	 написана	 от	 Венка	
Петрова,	той	е	роден	на	22	
април	 1920	 г.	 и	 е	 починал	
на	12	май	1987	г.	
	 Музикалните	 си	 за-
ложби	Стоян	наследява	от	
своята	майка	Тота	Стояно-
ва,	 която	 е	 знаела	 около	
300	 народни	 песни.	 Като	
пастирче	в	детските	си	го-
дини	 се	 качвал	 на	 върха	
на	 местността	 Хаджийско-
то.

Учителки от ПМГ ще прилàãàт 
полñки опит зà преäпàзвàíе 
от риñково повеäеíие и 
зàвиñимоñти

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Две	 учителки	 от	 При-
родоматематическата	 гим-
назия		в	Габрово	–	Калина	
Ботева	 –	 преподавател	 по	
английски	език,	и	Габриела	
Стоянова	 –	 преподавател	
по	 немски,	 стажуваха	 за	
две	 седмици	 през	 сеп-
тември	 във	 Варшава	 за	
превенция	 на	 рисковото	
поведение	 при	 юношите.	
Българските	 педагози	 изу-
чаваха	 техники	 и	 методи	
на	работа	с	ученици	и	ро-
дители	 за	 предпазване	 от	
рисково	 поведение	 и	 упо-
треба	 на	 наркотици	 благо-
дарение	на	партньорството	
между	Общинския	съвет	по	
наркотични	 вещества	 към	
Община	 Габрово	 и	 фонда-
ция	„Стефан	Батори“. на стр. 5

23 млí. лв. зà пътя Гàáрово - Севлиево

Севлиевец пàäíà в àñàíñьорíà шàхтà Д-р Рàфики излекувà íàй-възрàñтíàтà ñи 
пàциеíткà - íà 98 ãоäиíи

Продължава на стр. 2 Продължава на стр. 2

Коíцерт, поñветеí íà íàроäíия певец Стояí Неíков, в Ловíиäол

на стр. 2

ЧЕТВЪРТЪК 21о/8о                          ПЕТЪК 23о/80                      СЪБОТА 10о/30USD - 1.65931, EUR - 1.955830, CHF - 1.70725, GBP  - 2.20331ВАЛУТНИ
КУРСОВЕ



УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен

обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово
уведомява своите клиенти, че:

 На 20.10.2017 г. от 8.30 до 9.10 ч. и от 15.00 до 
16.00 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключ-
вания	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенер-
гия	 в	 община	 Габрово	 и	 община	 Севлиево	 ще	 бъде	
прекъснато	електрозахранването	на:	в	района	по	пътя	
за	Вран,	 с.	 Яворец,	 с.	Драгановци,	 с.	Драгиевци,	 с.	
Новаковци,	 с.	 Гъбене,	 с.	 Смиловци,	 с.	 Борското,	 с.	
Камещица,	с.	Музга,	с.	Дебел	дял,	с.	Кастел,	с.	Бато-
шево	–	махала	ДИП	и	Почивна	станция	„Люляци”.
 На 20.10.2017 г. от 8.30 до 16.00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложна	 ремонтна	 дейност	 на	 съо-
ръженията	 за	доставка	на	електроенергия	 в	община	
Габрово	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	на:	
село	Гъбене	-	абонатите,	които	се	захранват	от	ТП	2	
Гъбене/	от	центъра	в	посока	изхода	за	гр.	Габрово.
 Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ 
център Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 161 61.

5 октомври 2017 г.2

 ВОДОРАВНО: Българи.	
Литак.	 Раев	 (Илия).	 Диорама.	
Енев	(Тодор).	Подковач.	Ерато.	
Сон.	За.	Естрада.	Тирол.	Аваси.	
„Монк“.	 „Юха“.	 Атали	 (Жак).	
Баа.	 Еку.	 Елада.	 Амонал.	 Ве-
ликденче.	Ирис.	Маламир.	КАТ.	
Ондатра.	 „Иде!“.	 Етика.	 Те-
ист.	 „Анана“.	 „Ан“.	 Чук.	 Ралин	
(Радой).	 Анаба.	 Еак.	 Лиман.	
Джебел.	 Айтос.	 Номади.	 Лур.	
Обеца.	 Ири.	 Бадем.	 Управа.	
Обенро.	 Аве.	 Игленик.	 Занзи-
бар.	Театровед.	Скомина.
 ОТВЕСНО: Ърнест	 Хемин-
гуей.	 Лаерт.	 Акорд.	 Каторга.	
Гевара	 (Ернесто).	 Униат.	 Ко-
балт.	Бав.	Тава.	Астер	 (Фред).	
Север.	 Подател.	 Риал.	 Цано.	
„Ридо“.	 Асал.	 Маслина.	 Ив.	
Идс.	 Илава.	 Тимо.	 Оке.	 Кло-
кот.	 „Иде	 ли?“.	 Намиб.	 Иро-
ним.	 Алада.	 Нарез.	 Став.	 Роб.	
Имена.	 Динас.	 Амазона.	 „Ки“.	
Анди.	 РНК.	 Окачалка.	 Дренаж.	
Бозо.	 Табела.	 Им.	 Инки.	 Абу	
Даби.	 Чака.	 Ереван.	 Метанол.	
Мера.	

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен

обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово
уведомява своите клиенти, че:

 На 18.10.2017 г. от 09.00 ч. до 11.30 ч.	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	 град	
Габрово	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването		в	
района	на	селата:	Чарково,	Потока,	Езерото,	фирма		
„Етър”	ООД.
 На 18.10.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 11.00 
до 11.30 ч.	поради	извършване	на	оперативни	прев-
ключвания	по	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	в	община	Габрово	са	възможни	смущения	на	
електрозахранването	в	района	на:
кв.	 Априлово,	 кв.	 Нова	 Махала,	 кв.	 Шумели,	 кв.	
Ябълка,	 ул.	 „Нова	 махала”,	 „Бяла	 река”,	 „Въстаниче-
ска”,	 „Ножарска”,	 „Казашка”,	 „Слънчев	 дол”,	 площад	
„Добри	 Пенчев”,	 „Роден	 кът”,	 „Петко	Андреев”,	 хижа	
„Финтекс”.
селата:	Водици,	Червена	локва,	Бойчета,	фирми	„БУЛ-
СОРС”,	завод	„Сокол”. 
 Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ 
център Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 161 61.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен

обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 18.10.2017 г. - 20.10.2017 от 08.30 до 
17.00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електрое-
нергия	в	община	Дряново	ще	бъде	прекъснато	елек-
трозахранването	в	района	на	с.	Геша
Енерго-Про	 Мрежи	АД,	 Разпределителен	 обслужващ	
център	Г.Оряховица	и	Габрово	се	извинява	на	своите	
клиенти	за	възникналото	неудобство	и	се	надява	на	
разбиране.
 Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ 
център Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 161 61.

ЕНЕРГО-ПРО	Мрежи	АД	 управлява	
и	 поддържа	 електроразпределител-
ната	 мрежа	 в	 Североизточна	 Бъл-
гария.	На	лицензионната	територия	
на	 дружеството	 са	 обособени	 5	
разпределителни	 обслужващи	 цен-
търа.	Компанията	пренася	електри-
ческа	енергия	през	електроразпре-
делителната	 мрежа	 за	 целите	 на	
снабдяването	 на	 крайните	 клиенти	
както	 на	 регулирания	 пазар,	 така	
и	на	пазара	на	електрическа	енер-
гия	 по	 свободно	 договорени	 цени.	
ЕНЕРГО-ПРО	Варна,	към	която	при-
надлежи	 и	 ЕНЕРГО-ПРО	 Мрежи,	 е	
част	 от	 чешката	 ЕНЕРГО-ПРО.	 Тя	
е	основана	през	1994	г.	в	Републи-
ка	 Чехия	 и	 е	 най-големият	 частен	
производител	 на	 електроенергия	
от	 възобновяеми	 източници	 в	 Бъл-
гария.	 ЕНЕРГО-ПРО	 притежава	 и	
управлява	общо	47	водноелектриче-
ски	централи	в	Централна	и	Източ-
на	Европа	и	е	работодател	на	над	
8000	 служители	 в	 Чехия,	 България,	
Грузия,	 Турция	 и	 Армения.	 Kлючо-
вите	 ценности,	 които	 компаниите	
от	 групата	 ЕНЕРГО-ПРО	 следват	
в	 своята	 дейност,	 са	 ефективност,	
експертност,	 отговорност,	 безопас-
ност	и	толерантност.		Ако	споделяте	

нашата	 визия,	 Ви	 предоставяме	
възможност	 да	 откриете	 своето	
място	в	нашия	екип.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД обявява 
за град Севлиево свободна пози-
ция:

ОТЧЕТНИК
Дирекция	 „Отчет	 на	 средства	 за	
търговско	и	балансово	измерване“
Регионална	структура	Габрово	

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГО-
ВОРНОСТИ:
Профил на кандидата:
	 -	Участва	в	отчитането	на	елек-
тромери
	 -	Проверява	и	коригира	при	не-
обходимост	адресни	данни,	номер	и	
тип	на	електромер,	както	и	цифре-
ност	на	брояч
	 -	 Извършва	 повторно	 отчитане	
по	искане	на	клиент	с	констативен	
протокол
	 -	Работи	по	заявления	на	клиен-
ти,	свързани	със	СТИ
	 -	 Води	 оперативна	 документа-
ция
	 -	 Описва	 в	 дневници	 и	 декла-
рации	техническите	данни	и	подме-
нените	електромери	и	часовникови	
тарифни	превключватели

Средно образование
Компютърна грамотност	 –	 работа	

с	MS	Office
Шофьорска книжка	категория	„В”
Трудов стаж по специалността	или	
на	подобна	позиция	ще	се	счита	за	
предимство
Работа в екип
Ангажираност и отговорност	 към	
работния	процес
Клиентска ориентация	 и	 изпъл-
нение	 на	 задачите	 качествено	 и	 в	
срок
Решаване на проблеми
Сътрудничество и работа в екип

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Моля,	 кандидатствайте	 с	 автоби-
ография,	 мотивационно	 писмо	
и	 посочен	 референтен	 код	 R_
MMD_Sev1_280917	 не	 по-късно	 от	
12.10.2017	г.	на:
e-mail:	careers@energo-pro.bg
факс:	+359	52	660	850
адрес:	 гр.	 Варна,	 бул.	 „Владислав	
Варненчик“	 №	 258,	 Варна	 Тауърс,	
кула	 Г,	 за	 отдел	 „Организационно	
развитие	и	управление	на	предста-
вянето“

Документите Ви ще бъдат разгле-
дани при пълна конфиденциалност 
и попадат под специален режим на 
защита по смисъла на Закона за 
защита на личните данни.
Само одобрените по документи кан-
дидати ще бъдат поканени на ин-
тервю.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Вчера	 правителството	
прие	проект	 за	 нов	Закон	
за	противодействие	на	ко-
рупцията	 и	 за	 отнемане	
на	незаконно	придобитото	
имущество,	 който	 ще	 за-
дължи	 и	 общинските	 съ-
ветници	да	подават	декла-
рации	за	имущество.	Пари	
и	 имоти	 ще	 декларират	
вече	и	главните	архитекти	
на	общините,	управителите	
и	изпълнителните	директо-
ри	 на	 лечебни	 заведения	
за	болнична	помощ,	които	
се	 финансират	 от	 бюдже-
та	на	НЗОК,	определените	
да	 администрират	 и	 уп-
равляват	 средства	 от	 ЕС,	
членовете	на	управителни-
те	 съвети	 на	 държавните	
предприятия	по	Закона	за	
горите,	 ръководителите	 на	
областните	 дирекции	 по	
безопасност	 на	 храните,	
ДНСК,	 ДФ	 „Земеделие“	 и	
др.,	съобщи	Анастасия	Ни-
колова	 от	 пресслужбата	
на	Министерския	съвет.

	 „По	 смисъла	 на	 зако-
нопроекта	 корупция	 е	 на-
лице,	когато	в	резултат	на	
заеманата	висша	публична	
длъжност	 лицето	 злоупо-
требява	с	власт,	нарушава	
или	 не	 изпълнява	 служеб-
ни	задължения	с	цел	пря-
ко	или	косвено	извличане	
на	 неполагаща	 се	 мате-
риална	 или	 нематериална	
облага	 за	 себе	 си	 или	 за	
други	 лица“,	 обясниха	 от	
правителството.	
	 Главното	 „острие“	 сре-
щу	 корупцията	 по	 висо-
ките	 етажи	 ще	 бъде	 Ан-
тикорупционната	 комисия	
-	 независим	 орган,	 който	
ще	 се	 състои	 от	 петима	
членове	 –	 председател,	
заместник-председател	 и	
трима	 членове,	 с	 мандат	
от	 шест	 години,	 без	 пра-
во	 на	 повторно	 избира-
не.	 Те	 ще	 се	 избират	 от	
Народното	 събрание,	 като	
предложението	 за	 пред-
седател	 се	 прави	 от	 на-
родните	 представители,	 а	
за	 заместник-председател	

и	 членове	 –	 от	 избрания	
председател	на	комисията.
	 „Антикорупционната	
комисия	 се	 изгражда	 на	
основата	 на	 Комисията	
за	 отнемане	 на	 незакон-
но	 придобито	 имущество,	
като	 се	 предлага	 в	 нея	
да	 се	 влеят	 Комисията	
за	 предотвратяване	 и	 ус-
тановяване	 на	 конфликт	
на	 интереси,	 Центърът	 за	
превенция	 и	 противодей-
ствие	на	корупцията	и	ор-
ганизираната	 престъпност	
към	МС,	звеното	от	Смет-
ната	 палата,	 свързано	 с	
дейността	 по	 отменения	
Закон	 за	 публичност	 на	
имуществото	 на	 лица,	 за-
емащи	 висши	 държавни	 и	
други	 длъжности,	 както	 и	
съответната	 специализи-
рана	 дирекция	 на	 ДАНС	
за	 противодействие	 на	
корупцията	 сред	 лицата,	
заемащи	 висши	 държавни	
длъжности.
	 Комисията	 ще	 приема	
и	проверява	декларациите	
за	 имущество	 и	 интере-

си	 и	 за	 несъвместимост	
на	лицата,	заемащи	висши	
публични	 длъжности,	 ще	
осъществява	 проверки	 на	
имущественото	 състояние,	
ще	 образува	 производ-
ства	 за	 установяване	 на	
конфликт	 на	 интереси	 и	
за	 отнемане	 на	 противо-
законно	 имущество.	 При	
установено	несъответствие	
в	размер	над	5000	лв.	Ко-
мисията	 ще	 изпраща	 ма-
териалите	 на	 НАП,	 а	 при	
несъответствие	над	20	000	
лв.	 ще	 образува	 провер-
ка	на	цялото	имуществено	
състояние	на	лицето.	Ако	в	
резултат	на	проверката	се	
установи	 несъответствие	
от	 над	 150	 000	 лв.	 между	
имуществото	 и	 нетния	 до-
ход	 на	 проверявания,	 ще	
се	предяви	иск	пред	съда	
за	отнемане	на	незаконно	
придобитото	 имущество.	
При	 постановена	 конфис-
кация	 30%	 от	 стойността	
на	отнетото	имущество	ще	
се	 предоставя	 за	 социал-
ни	цели.

	 По	 отношение	 на	 ма-
гистратите	 се	 запазва	 ре-
дът	 за	 подаване	 и	 про-
верка	на	декларациите	им	
от	Инспектората	към	ВСС,	
като	при	 установено	несъ-
ответствие	между	деклари-
рани	и	установени	факти	в	
размер	на	 не	 по-малко	от	
20	 000	 лв.	 Инспекторатът	
ще	 уведомява	 Комисията,	
която	ще	извършва	цялост-
на	проверка.
	 Със	 законопроекта	 се	
разширява	кръгът	на	лица-
та,	 задължени	 да	 подават	
декларации...“,	 съобщиха	
от	 правителството,	 като	
се	 добавят	 споменатите	 в	
началото	 общински	 съвет-
ници,	 главни	 архитекти	 и	
др.	„Освен	деклариране	на	
имуществото	 и	 доходите	
на	съпрузи	и	ненавършили	
пълнолетие	деца,	се	въвеж-
да	и	задължение	за	декла-
риране	 на	 имуществото	 и	
доходите	 и	 на	 лицето,	 с	
което	 задълженият	 е	 във	
фактическо	съжителство	на	
съпружески	начала.“

	 Експерти	 обаче	 не	
крият,	че	ние	имаме	„най-
окаяните	асансьори	в	Ев-
ропа“.	 По	 данни	 на	 Дър-
жавната	 агенция	 по	 ме-
трологичен	 и	 технически	
надзор	 общият	 брой	 на	
асансьорите	 в	 страната	
е	 около	 100	 хиляди,	 като	
20	 хиляди	 от	 тях	 са	 в	
административни	 сгради	
и	са	на	отчет	към	Агенци-
ята.	Тя	 извършва	 контрол	
на	 асансьорите	 в	 адми-
нистративните	сгради,	 до-
като	 при	 жилищните	 се	
осъществява	 надзор	 от	
частни	фирми.

	 От	 1	 януари	 т.	 г.	 вля-
зоха	 в	 сила	 новите	 зако-
нови	 изисквания,	 според	
които	 всички	 асансьори	
трябва	 да	 разполагат	 с	
двустранна	 аварийно-
алармена	 връзка	 между	
кабината	 и	 дежурните	
техници,	 които	 поддържат	
асансьорите.	Такива	обаче	
има	в	по-малко	от	10%	от	
асансьорите	в	България.
	 „За	 съжаление,	 наис-
тина	 има	 липса	 на	 кон-
трол.	 Единственото	 поло-
жително	 нещо	 от	 послед-
ните	3-4	години	е,	че	дър-
жавните	 институции	 при-
знават	за	проблема,	но	не	

взимат	достатъчно	мерки”,	
заяви	 пред	 медии	 преди	
два	 месеца	 Николай	 Ма-
ринков.	Според	него	Бъл-
гарската	 асансьорна	 асо-
циация	 е	 поставила	 мно-
гократно	 проблемите,	 но	
няма	 взети	 мерки.	 „Един	
от	 последните	 примери	
е	 преди	 2	 месеца.	 Една	
фирма	 извърши	 фиктивен	
преглед	 на	 8	 асансьора	
за	1	час”,	каза	Маринков.	
По	 думите	 му,	 средната	
възраст	на	асансьорите	е	
между	 50	и	 60	 години,	 но	
ако	 се	 поддържат	 както	
трябва,	те	би	трябвало	да	
са	безопасни.

Севлиевец пàäíà в àñàíñьорíà шàхтà
Наложило	се	да	я	оперира	
д-р	 Рафики	 и	 да	 постои	 в	
Ортопедичното	 отделение	
две	седмици.	Както	д-р	Ра-
фики,	 така	 и	 целият	 екип	
на	 отделението	 се	 поста-
рали	 много	 в	 грижите	 си	
към	 нея,	 защото	 скоро	 не	
са	 имали	 толкова	 възрас-
тен	 пациент.	 Баба	Мара	 и	
дъщерите	 й	 са	 безкрайно	
благодарни	 на	 всички	 за	
вниманието	и	грижите.	
	 Още	 на	 втория	 ден	
след	 операцията	 възраст-
ната	жена	успяла	да	стане	
от	леглото	сама	и	да	тръг-
не	 с	 патериците.	 Вчера	 я	

изписаха	и	жената	поиска	
лично	да	благодари:	„Мно-
го	 съм	 доволна	 и	 благо-
дарна	на	д-р	Рафики,	както	
и	 на	 целия	 екип	 на	 отде-
лението,	 защото	 много	 се	
грижиха	за	мен.	Аз	съм	на	
възраст	и	те	много	ми	по-
могнаха.	Винаги	някой	има-
ше	покрай	мен.	Днес	вече	
съм	 много	 добре.	 Вървя	
с	 патерици	 и	 се	 справям.	
Пък	 и	 съм	 по-тих	 човек	 –	
не	 викам,	 не	 пъшкам,	 за	
да	 не	 безпокоя	 другите,	 и	
изпълнявам	 всичко,	 което	
ми	кажат	лекари	и	сестри.	
Още	веднъж	–	много	благо-
даря“.

Д-р Рàфики излекувà íàй-възрàñтíàтà 
ñи пàциеíткà – íà 98 ãоäиíи

И оáщиíñките ñъветíици ще поäàвàт äеклàрàции зà имущеñтвото ñи
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Това	 е	 над	 язовира	 „Гра-
дево“,	 оттам	 огласял	 с	
детското	 си	 гласче	 ловни-
долските	 пасища,	 нивички	
и	 баирчета.	 Училището	 в	
село	 Ловнидол	 било	 не-
говата	 първа	 официална	
сцена.	Учителите	му	го	на-
сочвали	 към	 текстове	 на	
Чинтулов	и	Ботев.
	 След	 завършване	 на	
основното	училище	в	село	
Ловнидол	 Стоян	 постъпва	
в	Земеделското	училище	в	
Габрово.	Там	 той	 е	 солист	
на	 училищния	 хор.	 Преди	
да	 постъпи	 в	 казармата,	
Стоян	 има	 вече	 реперто-
ар	от	около	200	български	
народни	 песни.	 След	 за-

вършване	на	Земеделското	
училище	 в	 Габрово	 той	 не	
се	 връща	 на	 село,	 а	 по-
стъпва	във	военна	школа	в	
Плевен.
	 През	 1948	 година	 той	
вече	е	офицер	в	Българска-
та	 народна	 армия,	 участ-
ник	 във	 военните	 хорове	
и	 фолклорни	 групи.	 През	
1954	 година	 е	 поканен	 на	
прослушване	 в	 Радио	 Со-
фия	 и	 след	 одобрение	 не-
говите	 песни	 започват	 да	
се	 записват	 и	 излъчат	 в	
ефира	 на	 Българското	 на-
ционално	 радио.	 Първата	
песен,	 която	 прозвучава	 в	
национален	ефир,	е	„Едни-
чък	Денчо	на	мама“.	В	На-
ционалното	 радио	 той	 за-

писва	 около	 30,	 предимно	
хороводни	 песни.	 Негови	
песни	са	записани	и	изда-
дени	на	грамофонни	плочи	
на	 „Балкантон“.	 Появяват	
се	и	записи	по	телевизия-
та.
	 През	 1960	 година	 се-
мейството	 му	 се	 изселва	
от	Ловнидол	и	купува	къща	
в	град	Севлиево,	но	Стоян	
не	 забравя	 родното	 село.	
По	всички	сборове	и	праз-
ненства	 звучи	 неговият	
акордеон	 и	 неговият	 незе-
мен	глас.
	 След	 напускане	 на	 ар-
мията	той	постъпва	на	ра-
бота	 в	 Българска	 концер-
тна	 дирекция	 като	 наро-
ден	певец	в	групата	„Наша	

песен“.	 С	 тази	 група	 той	
изнася	 концерти	 заедно	 с	
известните	 български	 из-
пълнители	 Мита	 Стойчева,	
Радка	Кушлева,	Лалка	Пав-
лова	др.
	 Репертоарът	 на	 Стоян	
Ненков	обхваща	около	600	
народни	песни.	Най-голяма	
част	 са	 от	 Северняшкия	
край.	 Освен	 като	 певец,	
той	 има	 успех	 и	 при	 съз-
даването	 на	 народни	 тек-
стове,	 повечето	 за	 така	
наречените	 по	 това	 време	
„Песни	за	новото	село“.
	 През	 целия	 си	 живот	
Стоян	Ненков	търси	талан-
ти	 в	 младото	 поколение	
и	 поощрява	 децата	 към	
научаване	 на	 народните	

песни.	Той	участва	и	в	под-
готовката	на	нови	музикал-
ни	 таланти	 в	 музикалното	
училище	 в	 град	 Котел.	 До	
края	 на	 живота	 си	 Сто-
ян	 Ненков	 продължава	 да	
бъде	творец	и	изпълнител.

Коíцерт, поñветеí íà íàроäíия певец Стояí Неíков, в Ловíиäол
Продължава от стр. 1

Община Габрово 

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ 
   съобщава, 

че	с	Решение	№179	от	28.09.2017	г.	на	Общински	
съвет	 -	 Габрово	 е	 разрешено	 изработване	 чрез	
възлагане	от	заинтересуваните	лица	на	Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	 План	 за	 застрояване	
(ПЗ)	 за	 Частично	 изменение	 (ЧИ)	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 за	 ПИ	 с	 идентификатор	
14218.112.511	по	КК	на	гр.	Габрово,	във	връзка	с	
разширяване	на	площадката	върху	горска	терито-
рия	и	промяна	предназначението	на	ПИ	с	иденти-
фикатор	14218.112.512	по	КК	на	гр.	Габрово.

сканди, бр. 228

ОТГОВОРИ



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 5 октомври 2017 г., година XIII, брой 38 (3150)

ХРИСТИЯНИ

Нека	бъдем	заедно	в	строежа	на	този	храм,	което	да	покаже	
нашата	съпричастност	в	развитието	на	духовността	на	града	ни.	
Нека	покажем	топлината	на	сърцата	си	не	в	думите,	а	в	делата	
на	добротворство.	Нека	помагаме	не	от	външно	благоприличие,	

а	от	вътрешна	потребност	на	любов	към	другите.	Така	ще	спазим	
завета,	който	ни	остави	Христос:	“По	това	ще	познаят	всички,	че	
сте	Мои	ученици,	ако	любов	имате	помежду	си”	(Йоан	13:35).

Дарения за новостроящия храм 
“Св. Дамаскин, Онуфрий и всех 

мучеников Габровских” в 
квартал Младост, Габрово

За контакти: 0898760688 и 0878767078

Банка ДСК
Нова църква - кв. Младост

Банкова сметка: BG84STSA93000004960128

	 	
ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

5   Св. свещеномъченик Дионисий Велики, епископ 
Александрийски († 264/5). 
6   * Св. апостол Тома - от дванадесетте апостоли (I) 
(Празник на архитектите и зидарите)
7   Свв. мъченици Юлиан презвитер и Кесарий дякон 
(I). Свв. мъченици Сергий и Вакх от Рим († ок. 290-303). 
Св. мъченик Полихроний презвитер (IV). 
9   * Св. праведен праотец Авраам и неговия племен-
ник Лот († 2000 г. пр. Хр.). Св. апостол Яков Алфеев 
- от дванадесетте апостоли, брат на ап. и ев. Матей 
(I). Св. мъченици Еввентий и Максим († 361-363). Св. 
мъченица Поплия изповедница, дякониса Антиохийска 
(† ок. 361-363). Св. преподобни Андроник и Атанасия 
(V). Св. преподобни Петър Галатийски (IX)
10   Свв. мъченици Евлампий и Евлампия († 303-311). 
Св. мъченик Теотекн (III-IV). Св. преподобни Вассиан 
игумен (V). Св. преподобни Теофил Тиваидски (Теофил 
Изповедник) (VIII). 
11   Св. апостол и дякон Филип от от 70-те, един от 
седемте дякони (I). Св. мъченици Зинаида и Филонида 
(I). Св. преподобни Теофан Изповедник.

5 октомври - 11 октомври

Двери на православието

	 Тези	 псалмски	 думи	
бяха	 сърцевината	 на	
събитието,	 което	 се	
проведе	в	Рилската	све-
та	 обител	 от	 28	 сеп-
тември	 до	 1	 октомври	
2017	 г.	 Това	 беше	 меж-
дународната	 конферен-
ция	 на	 тема	 „Рилският	
манастир	–	история,	па-
мет,	 духовност“.	 Тя	 се	
осъществи	 в	 рамките	
на	 научноизследовател-
ски	 проект	 с	 ръководи-
тел	 чл.-кор.	 Светлана	
Куюмджиева	 под	 наслов	
„Музикално-ръкописното	
наследство	 на	 Рилския	
манастир.	Двуезични	му-
зикални	 ръкописи	 (гръц-
ко-църковнославянски)“,	
финансиран	 от	 Минис-
терство	 на	 образова-
нието	 и	 науката	 и	 про-
веден	 със	 съдействи-
ето	 на	 Института	 за	
изследване	 на	 изкуства-
та	 при	 БАН	 и	 ръковод-
ството	 на	 Рилския	 ма-
настир.	 Конференцията	
беше	 под	 патронажа	 на	
Негово	 Светейшество	
Българския	 патриарх	 и	
Софийски	 митрополит	
д-р	 d.h.c.	 Неофит.	 Учас-
тие	 взеха	 видни	 учени	
от	 България,	 Гърция,	 Ма-

кедония,	 Сърбия	 и	 от	
Зографския	манастир	на	
Атон.
	 Проблематиката,	
която	 се	 обсъждаше,	
включваше	 теми,	 свър-
зани	с	Рилския	манастир	
–	 най-голямото	 духовно	
и	 просветно	 средище	
у	 нас	 и	 едно	 от	 най-го-
лемите	 на	 Балканите,	
с	 широк	 отзвук	 в	 целия	
православен	 християн-
ски	 свят	 и	 с	 една	 от	
най-богатите	 евро-
пейски	 библиотеки	 на	
славянски	 ръкописи.	 В	
комплексен	 интердисци-
плинарен	 план	 бяха	 дис-
кутирани	 теми	 като	
книжовното	наследство	
на	 манастира,	 връзките	
му	 с	 други	 духовни	 сре-
дища	 в	 и	 извън	 Бълга-
рия,	 значими	 личности	
(духовници,	 царе,	 книжо-
вници,	 зографи,	 дейци,	
занимавали	се	с	музика),	
свързани	с	този	център,	
със	 1170-годишнината	
от	 успението	 на	 осно-
вателя	му	-	Св.	Йоан	Рил-
ски	 (†	 946	 г.),	 манасти-
рът	в	народната	памет	
и	 др.	 В	 рамките	 на	 фо-
рума	 беше	 изнесен	 кон-
церт	 от	 произведения	
на	рилски	автори,	както	
и	 беше	 експонирана	 на-

рочна	изложба	от	рилски	
книги	и	артефакти.
	 При	 откриването	 на	
конференцията,	 на	 коя-
то	 присъстваха	 Невро-
копският	 митр.	 Сера-
фим	 и	 Адрианополският	
еп.	 Евлогий,	 игумен	 на	
Рилския	 манастир,	 беше	
прочетен	 поздравите-
лен	 адрес	 от	 Негово	
Светейшество	 Българ-
ския	 патриарх	 Неофит.	
В	 него	 предстоятелят	
на	 БПЦ,	 който	 е	 и	 из-
вестен	 църковен	 музи-
кант,	 пише:	 „Щастливи	
и	 радостни	 сме,	 че	 от-
ново	светинята	на	цяла	
България,	 Рилската	 све-
та	 обител,	 приютява	
представители	 на	 науч-
ната	 общност,	 събрали	
се	 тук,	 за	 да	 споделят	
плодовете	 от	 своя	 из-
следователски	 труд,	
посветен	 на	 непреход-
ното	 културно	 наслед-
ство	 на	 Православната	
ни	 църква.	 С	 вековната	
си	 история,	 с	 богатата	
си	 духовна	 и	 културно-
историческа	 съкровищ-
ница	манастирът	на	Св.	
Йоан	 винаги	 е	 бил	 при-
тегателен	 духовен	 цен-
тър	както	за	нас,	бълга-
рите,	така	и	за	нашите	
съседи,	 които	 винаги	

са	 виждали	 в	 лицето	 на	
Рилския	 пустинник	 свой	
верен	 небесен	 ходатай,	
а	в	основаната	от	него	
света	 обител	 –	 кре-
пост	на	вярата	и	благо-
вестието	 и	 светилник,	
въздигнат	 нависоко,	 за	
да	 огрява	 с	 лъчите	 си	
онези,	 които	 са	 в	 тъм-
нина…	 Органична	 част	
от	 богослужението	 на	
Църквата,	 от	 общото	
дело	 на	 литургичната	
прослава	 на	 Всевишния	
Бог	–	на	Неговото	твор-
ческо,	 промислително	 и	
спасително	дело,	църков-
ното	 песнопение	 винаги	
е	 било	 много	 повече	 от	
форма	 на	 музикално	 из-
куство	и	изява	на	човеш-
кия	музикален	и	певчески	
гений.	 В	 него	 Църквата	
винаги	 е	 виждала	 още	 и	
особено	 важен	 дял	 от	
онова	най-добро,	най-чис-
то	 и	 свято,	 което	 чо-
векът	 е	 в	 състояние	 да	
принесе	от	себе	си	пред	
Бога:	като	благодарност	
към	 Него	 за	 всичките	
Му	 щедрости	 и	 вели-
ка	 милост	 към	 цялото	
творение.	 А	 това	 е	 и	
причината	 музикалното	
творчество	в	Църквата	
винаги	 да	 е	 надхвърля-
ло	 тясно	 националните	

граници	 и	 поместните	
църковни	 традиции,	 би-
дейки	 духовен	 мост	 за	
общение	 на	 всички	 нас,	
православните,	 които,	
където	 и	 да	 се	 намира-
ме	 по	 света,	 славим	 и	
възпяваме	 Божието	 име	
според	 нашата	 право-
славна	 богослужебна	
традиция,	 която	 се	 от-
личава	 с	 толкова	 много	
красота	 и	 дълбочина	 и	
която	 е	 достигала,	 дос-
тига	 и	 днес	 най-големи-
те	 си	 висоти	 тъкмо	 в	
духовно-аскетичната	
традиция	 на	 православ-
ния	манастир.“
	 Адрианополски	 еп.	
Евлогий	 и	 чл.-кор.	 Свет-
лана	Куюмджиева	поздра-
виха	 с	 подходящи	 думи	
участниците	 и	 пожела-
ха	 успешна	 работа.	 В	
края	 на	 първия	 работен	
ден	 изказване	 направи	 и	
Неврокопски	 митр.	 Се-
рафим,	 който	 изтъкна	
високото	 качество	 на	
научните	 доклади	 и	 дис-
кусии,	 като	 наблегна	 на	
необходимостта	 при	
научните	 занимания	 и	
изследвания	 да	 бъде	 ви-
наги	взиман	предвид	фа-
ктът,	 че	 всички	 тези	
музикални	 произведения,	
предмет	 на	 изследване-

то	в	научния	проект,	са	
създадени	 и	 изпълнявани	
като	 част	 от	 пълно-
кръвния	 живот	 на	 Църк-
вата	–	на	клириците,	мо-
насите,	 на	 вярващите	
хора.
	 По	 време	 на	 конфе-
ренцията	 бяха	 изнесени	
следните	доклади:
	 -	 проф.	 д.и.н.	 Христо	
Матанов,	 Софийски	 уни-
верситет	 „Св.	 Климент	
Охридски“:	 Рилският	 ма-
настир	на	границата	на	
две	 епохи:	 между	 хрис-
тиянското	 Средновеко-
вие	и	османското	влади-
чество;
	 -	проф.	д-р	Срджан	Пи-
риватрич,	Институт	за	
византийски	 проучвания	
към	 Сръбската	 акаде-
мия	 на	 науките	 и	 изку-
ствата,	Белград:	The	1st	
and	 the	 2nd	 translatio	 of	
the	 relics	 of	 St	 John	 of	
Rila.	 Some	 remarks	 on	 its	
historical	 context	 (Първо-
то	и	второто	пренасяне	
на	 мощите	 на	 Св.	 Йоан	
Рилски.	 Някои	 бележки	
върху	 техния	 историче-
ски	контекст);
	 -	 проф.	 Димитриос	
Гонис,	 Атина:	 Приключе-
нията	 около	 установя-
ването	 на	 дясната	 ръка	
на	Св.	Йоан	Рилски	в	ма-

настира	 "Кехровуни"	 на	
остров	Тинос.
	 Вечерта	 в	 събота,	
30	 септември,	 в	 парак-
лиса	 „Рождество	 Хри-
стово“	 на	 Рилския	 мана-
стир	 беше	 изнесен	 кон-
церт	 от	 хор	 „Св.	 Наум	
Охридски“	 -	 гр.	 София,	 с	
ръководител	 г-н	 Андрей	
Касабов.	Петнадесетте	
прекрасни	 певци	 от	 Со-
фия,	 Пловдив	 и	 Русе	 по	
блестящ	 начин,	 с	 много	
вдъхновение	 и	 подчер-
тана	 молитвеност	 из-
пълниха	тропар	на	преп.	
Йоан	Кукузел,	 глас	5,	му-
зикална	 адаптация:	 Тян-
ко	 Николов	 –	 по	 повод	
празника	 на	 църковните	
певци,	„Пресвятая	Влады-
чице“	 от	 Петър	 Филан-
тидис,	 гл.	 6,	 музикална	
адаптация:	 Тянко	 Нико-
лов;	 музикална	 редакция:	
Андрей	Касабов,	и	др.
	 В	 края	 на	 концерта	
игуменът	 на	 обителта	
Адрианополски	 еп.	 Евло-
гий	 поздрави	 изпълни-
телите	на	духовния	кон-
церт	 и	 с	 благодарност	
към	 всички	 участници	
закри	 конференцията	 с	
пожелания	за	нови	и	още	
по-високи	 творчески	 ус-
пехи	 Церкви	 и	 Отечес-
тву	на	пользу.

	 На	1	октомври,	Покров	
Богородичен,	 в	 столичния	
храм	 „Рождество	 Христо-
во“	бе	поставено	началото	
на	 една	 необичайна	 иници-
атива	 –	 детска	 музикална	
работилница	 по	 източно	
пеене.	 Могат	 ли	 малките	
деца	 да	 усвоят	 тайните	
на	източното	църковно	пе-
ене?	
	 Това	 е	 напълно	 въз-
можно	 –	 убедени	 са	 ръко-
водителите	 на	 детска-
та	 школа	 Роси	 Пенева	 и	
Никола	 Антонов.	 В	 това	
вярват	 и	 родителите	 на	
близо	 20-те	 деца,	 събра-
ли	се	в	енорийския	център	
на	 храма	 след	 Св.	 литур-
гия	 в	 неделния	 ден.	 Отец	

Симеон	 Змейков	 отслужи	
водосвет	 за	 началото	 на	
детската	 школа	 и	 поже-
ла	 на	 малките	 певци	 Св.	
Йоан	 Кукузел	 и	 Св.	 Роман	
Сладкопевец,	чиято	памет	
Църквата	празнува	в	този	
ден,	 да	 бдят	 над	 тях	 и	 да	
ги	ръководят.
	 Ръководителката	 на	
детската	 група	 Роси	 Пе-
нева	 споделя:	 „Днес	 беше	
ред	 на	 малките	 песнопой-
ци	да	открият	чудния	свят	
на	 източното	 музикално	
богатство.	 Те	 разбраха,	
че	 с	 една	 чертичка	 ме-
лодията	 се	 вдига	 с	 една	
степен	 нагоре,	 а	 „котеш-
ката	 опашка“	 ни	 оставя	
на	 същия	 тон;	 че	 ни-па-ву	

е	 нещо	 като	 до-ре-ми,	 но	
не	съвсем,	и	започнаха	раз-
учаването	 на	 тропара	 за	

храмовия	си	празник“.
	 Ние	 също	 се	 присъеди-
няваме	 към	 техните	 ръ-

ководители	 и	 им	 желаем	
успех,	 упорство	 и	 вдъхно-
вение	в	нелеката	им	мисия!

Пейте на нашия Бог, пейте!

	 От	2	до	5	октомври	
в	Русе	се	провежда	Меж-
дународен	 семинар	 на	
тема	„Преподаването	на	
Религия	 в	 средните	 учи-
лища	 и	 прицърковните	
школи:	 цели,	 методика	
и	 резултати“.	 Форумът	
се	 организира	 от	 Русен-
ска	 митрополия	 и	 Цен-
търа	 за	 образователни	
инициативи	 „Двери“	и	се	
финансира	 от	 фондация	
„Комунитас“.
	 Проявата	е	продълже-
ние	 на	 провелия	 се	 през	
април	2016	г.	национален	
семинар	 в	 Русе	 на	 тема	
„Взаимодействие	 между	
Църква,	 общинска	 власт	

и	 държава	 в	 сферата	 на	
религиозното	 образова-
ние.	 Добри	 практики	 и	
перспективи“.	В	рамките	
на	 семинара	на	русенска-
та	 общественост	 ще	
бъде	представен	сборни-
кът	Модели	на	сътрудни-
чество	между	Църквата,	
общинските	 власти	 и	
държавата	 за	 провежда-
не	 на	 религиозно	 образо-
вание	(1997-2017),	който	
обобщава	 резултатите	
от	 миналогодишния	 на-
ционален	семинар.
	 Целта	на	форума	e	да	
бъдат	изведени	и	разгра-
ничени	 различните	 под-
ходи	 при	 преподаването	

на	 предмета	 Религия	 в	
средните	училища	и	при	
вероучителните	 занима-
ния	в	катехизаторските	
курсове	 и	 неделни	 учили-
ща	към	енорийските	хра-
мове.	 Форумът	 ще	 даде	
възможност	 на	 препода-
ватели	 по	 Религия	 и	 ка-
техизаторите	в	енорий-
ските	 центрове	 да	 из-

ложат	и	сравнят	начина	
на	 работа	 с	 деца	 в	 учи-
лищна	 (светска)	 среда	
и	 в	 неделните	 училища	
към	 православните	 хра-
мове.	Във	форума	ще	взе-
мат	 участие	 универси-
тетски	 преподаватели,	
директори	 на	 училища,	
педагози	и	катехизатори	
от	страната	и	от	други	

балкански	 страни	 –	 Ру-
мъния,	 Сърбия	 и	 Гърция.	
Българският	опит	в	пре-
подаването	 на	 Религия	
ще	бъде	поставен	в	кон-
текста	 на	 образовател-
ните	 традиции	 на	 съ-
седните	 ни	 православни	
страни,	с	които	в	много	
отношения	 споделяме	
общи	проблеми.

Първата детска школа за източно 
пеене отвори врати в София

В Русе започва международен форум по въпросите 
на религиозното образование
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ЙЕРОМОНАХ ФИЛОТЕЙ 
ГРИГОРИАТИС

МАНАСТИР 
„ГРИГОРИУ“,
 СВЕТА ГОРА

продължава от бр. 37
Харесва	 техните	 от-

блъскващи,	 зли	 лица,	
които	 свидетелстват	 за	
непрогледния	мрак	в	ду-
шите	им.
Подражава	 на	 изкри-

вените	 образи	 на	 бо-
жествения	 първообраз,	
които	 почти	 с	 нищо	 не	
напомнят	 за	 своя	 небе-
сен	произход.
А	 ние	 имаме	 пред	

себе	 си	 други	 примери	
за	живот.
След	Христа	ние	има-

ме	 Света	 Богородица,	
древните	светии	и	отците	
на	 Църквата	 и	 светиите	
на	днешното	време.
Техните	 лица	 са	 оза-

рени	от	истинската	свет-
лина.
Това	 са	 свети	 лица,	

чисти	 и	 просветлени,	 с	
мек,	 кротък	 поглед,	 из-
пълнен	 със	 съчувствие	
към	 скърбите	 на	 този	
свят.
Сдържани	и	смирени.
Излъчващи	 братска	

любов	към	всички.
Вдъхновяващи	 с	 ус-

мивката	си.
Всяко	тяхно	движение	

е	внимателно,	леко.
Речта	 им	 е	 винаги	

мъдра,	 поучителна,	 уте-
шителна.
Те	познават	 човешка-

та	душа	в	цялата	й	дъл-
бочина.
Те	 са	 като	 учени-из-

следователи,	 просветле-
ни	 с	 Божията	 премъд-
рост.
Пророци,	които	с	лю-

бов	 изпитват	 човешка-
та	 съвест,	 без	 някой	 да	
бъде	 в	 състояние	 да	 из-
пита	тяхната.
Необозрими	 висоти	

на	Духа.
Закрилници	 на	 целия	

свят.
Тайни	 молитвени	 за-

стъпници	 за	 нас	 пред	
Бога.
Нашите	 светилници	 и	

водачи,	нашите	отци.
Ние	 усърдно	 прибяг-

ваме	 към	 тях	 и	 се	 на-
дяваме.	 Те,	 след	 Бога,	
укрепяват	 духа	 ни.	 От-
варят	 духовните	 ни	 очи	
и	 разбираме,	 че	 „Иисус	
Христос	 е	 същият	 вчера	
и	 днес,	 и	 вовеки“	 (Евр.	
13:8).
Убеждават	 ни,	 че	

ние,	 смирените,	 можем,	
макар	 и	 не	 в	 същата	
степен,	 да	 живеем	 така,	
както	 те	 са	 живели,	 че	
дори	 и	 днес,	 както	 ви-
наги	 в	 Православната	
Христова	 църква,	 хората	
могат	 да	 се	 съединят	 с	
Бога	и	да	станат	свети.
Със	своя	пример	све-

тиите	 ни	 учат	 да	 устоя-
ваме	 да	 не	 бъдем	 пов-
личани	 от	 духа	 на	 све-
та.	 Те	 изпитват	 всички	
онези,	 които	 със	 свои-
те	 греховни	 претенции	
твърдят,	 че	 „днес,	 в	 ХХ	
век,	 подобни	 неща	 не	
съществуват“	 и	 че	 „днес	
не	се	срещат	хора,	които	
да	 живеят	 според	 еван-
гелските	заповеди“	и	ка-
рат	да	замлъкнат	всички	
онези,	 които	 се	 хвалят	
със	 своята	 „ученост“	 и	
„мъдрост“.
Светиите	 са	 тръбите,	

на	които	свири	Бог,	чрез	
тях	 разбираме,	 че	 Него-
вият	закон	е	непоклатим,	
неизменен,	 вечен	 -	 за	
разлика	 от	 човешките	
закони.
Светиите	 на	 днешно-

то	 време	 са	 приемници	
на	 славното,	 божестве-
но	 събрание	 на	 древни-
те	 светии	 на	 Църквата	

-	майка	на	своите	първи	
чеда,	 „чиито	 имена	 са	
записани	 на	 небето“.	 Те	
са	 нашата	 свята	 тради-
ция,	 нашето	 наследство,	
нашата	радост	в	Бога!
Всички	ние	сме	приз-

вани	 да	 бъдем	 като	 тях.	
Да	 се	 борим	 като	 тях	
в	 своя	 живот,	 за	 да	 се	
радваме	 с	 тяхната	 ра-
дост	 и	 да	 бъдем	 истин-
ски	щастливи,	така	както	
те	са	били.
И	 това	 не	 са	 само	

думи,	 лишени	 от	 сми-
съл	 и	 съдържание,	 нито	
празни	 мечти	 и	 илюзии,	
а	 една	 осезаема,	 пости-
жима	реалност.	Светиите	
-	древните	и	тези	на	на-
шето	съвремие,	тълкуват,	
обясняват	 и	 доказват	
тяхната	истинност.
Ето	 защо	 за	 нас	 е	

неизразимо	 блаженство	
да	 бъдем	 достойни	 да	
срещнем	 светии	 в	 своя	
живот!
Милостивият	 Господ	

ни	е	създал	 -	нас,	Него-
вите	 смирени	 чеда	 -	 до-
стойни	да	срещнем	Него-
вите	светии	в	живота	си.	
Като	 имаме	 пред	 себе	
си	своя	опит,	ние	искаме	
нашите	 братя	 също	 да	
отворят	 сърцата	 си	 за	
истината.
Искаме	 да	 изповяда-

ме	 всичко	 това	 на	 глас	
пред	братята	си,	за	кои-
то	 по	 една	 или	 друга	
причина	е	трудно	да	при-
емат	 Христа	 в	 живота	
си,	че	нашата	православ-
на	 вяра	 е	 единствената	
истинна	 вяра	 в	 Христа,	
която	 днес,	 в	 наше	 вре-
ме	е	жива	повече	от	вся-
кога.	Това	е	вярата:
-	която	е	проповядва-

на	от	апостолите;
-	 която	 е	 прославена	

от	мъчениците;
-	 на	 която	 са	 учели	

светите	отци	и	учителите	
на	Църквата;
-	 която	 е	 излъчвала	

светлина	чрез	живота	на	
светите	подвижници;
-	 която	 е	 постигнала	

велики	 победи	 в	живота	
на	нашите	воини	на	духа;
-	която	и	в	наши	дни	

ни	 просветлява	 и	 укре-
пява	 чрез	 примера	 на	
днешните	светии.
Тези	 свети	 хора	

(апостолите,	 мъчениците	
и	 т.	 н.)	 бащински	 се	 об-
ръщат	към	нас,	днешните	
православни	 християни,	
като	ни	карат	да	осъзна-
ем,	че:
Не	 е	 честно	 да	 от-

хвърляме	цялата	тази	ве-
лика	 традиция,	преди	да	
сме	я	изучили	добре.
Не	 е	 разумно	 да	 бъ-

дем	 отдадени	 на	 неща,	
които	 са	 пагубни	 за	 ду-
шите	ни.
Напълно	 лишено	 от	

благоразумие	 и	 мъдрост	
е	 да	 внасяме	 в	 живо-
та	си	чужди	философски	
учения	 и	 системи,	 вар-
варски	 нрави	 и	 обичаи.	
Всички	 те	 погубват	 до-
брото,	 което	 сме	 насле-
дили	 от	 нашите	 славни	
отци	и	предшественици.
Защото	ние	сме	приз-

вани	да	ги	следваме.
Святата	 борба	 на	

християните,	 която	 ги	
очиства	 и	 съединява	 с	
Бога.
След	 като	 имаме	

своето	 свято	 призвание	
и	 произход,	 нека,	 без	
да	се	леним,	последваме	
Христа	и	Неговата	Църк-
ва.	 Нека	 ние,	 нейните	
смирени	 чеда,	 поиска-
ме	 с	 цялото	 си	 сърце	 и	
душа	 да	 станем	 едно	 с	
Него.	Нека	решително	се	
устремим	 към	 целта	 на	
нашия	живот	-	единение-
то	с	Бога.
Онези,	които	сега	за-

почват	 своята	 борба	 в	
Христа,	 нека	 започнат	
със	 свята	 ревност.	 Нека	
започнат	 без	 колебание	
и	 страх,	 като	 завинаги	
изоставят	предишната	си	
леност	 и	 нежелание	 за	
работа.
Останалите,	 нека	 ук-

репим	 старото	 си	 жела-
ние	 с	 нова,	 божествена	
ревност.	 Освободени	 от	
всякакви	съмнения,	нека	
работим	 за	 делата	 на	
светлината,	 за	спасител-
ните	 заповеди	 на	 нашия	
Господ,	Христос.
Защото	 сега	 е	 вре-

мето,	 дошъл	 е	 денят	 на	
спасението.
Нека	приемем	в	себе	

си	едно	позитивно	убеж-
дение	 и	 с	 твърда	 ре-
шимост	накараме	ветхия	
човек	 в	 нас	 да	 се	 под-
чини	 на	 светия	 глас	 на	
Църквата.
Нашата	 Църква	 ни	

призовава	 да	 отворим	
вратите	 на	 душата	 си	 и	
да	 приемем	 Христа	 да	
влезе	и	да	остане	в	нея.
Ние	 приемаме	 Хри-

ста:
Когато	 с	 дух	 на	 по-

слушание	се	доверяваме	
на	 нашата	 Майка,	 Све-
тата	 Църква,	 вярваме	 в	
това,	 в	 което	 тя	 вярва,	
и	 приемаме	 всичко,	 на	
което	с	любов	се	опитва	
да	ни	научи.	Така	духов-
ните	ни	очи	се	отварят	и	
ние	вникваме	в	тайнства-
та	 на	 Бога.	 Съзнанието	
ни	се	разширява	и	обла-
городява,	 сърцето	 ни	 се	
очиства	от	страстите.
	Християнинът	приема	

Бога	в	своя	живот:
*	 Когато	 след	 като	

има	 предвид	 склоннос-
тта	на	човешката	приро-
да	 към	 грях	 и	 признава	
своята	собствена	грехов-
ност,	 през	 целия	 си	жи-
вот	се	упражнява	във:
Въздържание.
Духовна	бдителност.
Молитва.
*	Като	съди	за	неща-

та	 от	 този	 свят,	 имайки	
пред	 себе	 си	 единстве-
но	мярката	на	Богочове-
ка	 Христа	 и	 решително	
пренебрегвайки	 свет-
ските,	 атеистични	 кри-
терии	 и	 предпочитания.	
Когато	 не	 обръща	 вни-
мание	на	неодобрението	
и	 насмешките	 от	 страна	
на	 светски	 настроените	
хора.
*	 Когато	 наистина	 се	

опитва,	доколкото	е	въз-
можно,	 да	 действа	 по	
един	уместен	начин	про-
тив	 антихристиянските	
закони	 и	 правила,	 както	
и	срещу	всяко	зло	в	жи-
вота	 на	 хората,	 причи-
нено	 от	 атеистично	 ми-
слещите	институции.	Така	
той	не	само	се	грижи	за	
запазването	 на	 духовно-
то	 здраве	 на	 своя	 бли-
жен,	 но	 и	 следва	 Хрис-
товите	 заповеди	 в	 своя	
живот.
*	Когато	редовно,	със	

сърдечно	съкрушение	из-
повядва	всичките	си	гре-
хове	пред	своя	духовник,	
като	смирено	го	моли	за	
помощ	и	благословение.
Така	в	тайнството	Из-

повед	той	получава:
-	 подкрепа	 в	 своята	

духовна	борба;
-	 опрощаване	 на	 гре-

ховете;
-	 възможност	 за	 до-

стойно	причастяване	със	
светите	Тяло	и	Кръв	Хри-
стови;
-	 наставления	 за	 по-

нататъшния	 си	 път	 към	
Бога.
Християнинът	 под-

чинява	 своята	 зла,	 не-
разумна,	 ограничена	
човешка	 воля	 на	 про-
светената	 воля	 на	 своя	

духовен	отец,	който	гово-
ри	и	действа	от	името	на	
Христа.
Той	 се	 научава	 да	

върви	по	светлия	път	на	
покаянието,	на	божестве-
ното	 послушание	 и	 сми-
рение.
*	 Когато	 посещава	

светите	служби	поне	вся-
ка	неделя	и	на	големите	
църковни	празници.
Присъствието	 на	 бо-

жествените	 служби	 не	
бива	 да	 се	 възприема	
единствено	 като	 дълг	 на	
нашия	духовен	живот,	но	
като	 съкровена	 благо-
дарност	и	признателност	
към	 Всеподателя	 Бога.	
Ние	 ходим	 в	 църква	 не	
просто	 да	 се	 помолим,	
но	 и	 за	 да	 се	 срещнем	
с	Живия	Бог,	Който	при-
съства	 там,	 както	 и	 за	
да	общуваме	със	своите	
братя	 в	 Христа.	 Светите	
служби	вливат	в	нас	жи-
вотворната	 благодат	 на	
Светия	 Дух,	 умиротворя-
ват	ни	и	ни	 укрепяват	в	
Бога.
Християнинът	се	бори	

да	приеме	Христа	в	своя	
живот	и	да	вкуси	от	бо-
жественото	 общение	 с	
Него:
Когато	 в	 тежки	 мо-

менти	 на	 болка	 и	 изпи-
тания,	 при	 които	 човек	
изпада	в	отчаяние	пора-
ди	 своята	 немощ,	 хрис-
тиянинът	 нито	 с	 дело,	
нито	 с	 дума	 и	 помисъл	
не	 изпитва	 неверие	 и	
съмнение	в	Бога.
Но	напротив,	той	сми-

рено	понася	всичко	като	
се	 уповава	 изцяло	 на	
Бога,	 Който	 по-добре	 от	
нас	 знае	 как	 да	 устрои	
живота	 ни	 според	 Своя-
та	 света	 воля.	 Така	 на	
дело	 осъществява	 това,	
което	 пеем:	 „На	 Твоя	
Кръст	се	покланяме,	Гос-
поди,	 и	 славим	 Твоето	
свято	Възкресение“.
	Младите	хора	прием-

ат	Христа	в	своя	живот:
*	 Когато	 обръщат	

гръб	 на	 плътската,	 хе-
донистична	 гледна	 точка	
към	света	и	така	превъз-
могват	 всевъзможните	
неприлични	 изкушения	 и	
предизвикателства.
*	 Когато,	 с	 Божия-

та	 благодат,	 живеят	 във	
въздържание	 и	 се	 пазят	
чисти	от	всякакви	сквер-
ни	 зрелища,	 действия	 и	
думи,	както	и	от	нечисти	
помисли.
*	 Когато	 запазват	

девствеността	си	до	бра-
ка,	 което	 им	 помага	 да	
натрупат	 духовност	 и	 да	
задълбочат	 светостта	 на	
бъдещите	си	съпружески	
отношения.
*	 Когато	 се	 венчават	

в	църква	със	страх	Божи	
и	 възприемат	 това	 све-
то	 тайнство	 като	 Божие	
благословение	 за	 своя	
нов	живот,	за	своето	се-
мейство.	 По	 този	 начин	
те	 поставят	 на	 здрави	
основи	 своето	 семейно	
общуване.
Мъжът	 и	жената	 при-

емат	Христа	и	получават	
Неговата	благодат	в	своя	
живот:
*	 Когато	 живеят	 в	

сдържаност	 и	 вярност	
един	 към	 друг,	 избягвай-
ки	всякакви	извънбрачни	
отношения,	 както	 и	 пре-
комерните,	 порочни	 удо-
волствия	 в	 брака.	 Това	
укрепва	 взаимното	 им	
уважение	 и	 любов	 и	 ги	
съединява	с	Христа.
*	 Когато	 с	 търпение	

„носят	 теготите	 един	 на	
друг“	 и	 се	 покоряват	
един	на	друг.
*	Когато	предлагат	на	

децата	 си	 -	 не	 само	 на	
думи,	но	и	на	дело	-	при-
мер	 за	 духовен	живот	 и	

ги	 възпитават	 в	 послу-
шание	 към	 Църквата	 и	
страх	Божи.
Жената	 християнка	

приема	 Божията	 благо-
дат	в	живота	си	и	в	се-
мейството	си:
*	Когато	не	се	вслуш-

ва	 във	 всевъзможните	
съвременни,	 несъсто-
ятелни	 и	 безсмислени	
„феминистки“	 послания,	
които	биха	я	подтикнали	
да	 търси	 леките,	 егоис-
тични	решения	на	житей-
ските	 си	 проблеми.	 По-
добни	 решения	 са	 про-
тивни	 на	 Божията	 воля,	
те	 биват	 търсени,	 за	 да	
удовлетворят	 нейната	
собствена	 воля,	 така	 че	
тя	 да	 живее	 един	 лек	 и	
удобен	живот.
*	 Когато	 по	 ника-

къв	 начин	 не	 се	 стре-
ми	 да	 избегне	 бремето	
и	 страданията,	 свързани	
с	 дадените	 й	 от	 Бога	
отговорности.	 Напротив,	
тя	 храбро	 приема	 кръ-
ста,	 даден	 й	 от	 Светия	
Бог	като	дар	за	нейното	
собствено	спасение	и	за	
спасението	на	братята	й.
*	 Когато	 намрази	 и	

отхвърли	 благополучния,	
но	 празен	 живот	 с	 без-
нравствените	 му	 сла-
дости,	 когато	 със	 страх	
Божи	 избягва	 всичките	
съмнителни	 удоволствия,	
които	 я	 отделят	 от	 Бога	
и	 Неговата	 спасителна	
благодат.
*	 Когато	 запушва	

ушите	 си	 за	 дяволските	
гласове,	 които	 я	 убеж-
дават	 да	 направи	 аборт,	
като	отказва	да	извърши	
това	 гибелно	 престъпле-
ние,	 а	 вместо	 това	 се	
справя	 с	 всички	 труд-
ности	и	остава	вярна	на	
Бога.	 Защото	 знае,	 че	
животът	 -	 нашият	 живот	
и	този	на	децата	ни	и	на	
ближните	ни	 -	принадле-
жи	не	на	нас,	а	на	Бога.	
Тя	 отказва	 да	 направи	
аборт,	 защото	 предпочи-
та	 вечния,	 божествения	
закон	 пред	 временните,	
несъвършени	 закони,	
създадени	 от	 атеистич-
но	настроени,	егоистични	
хора.
Така	 жената	 избягва	

този	 голям	 грях,	 кой-
то	 опустошава	 душата	
и	 я	 лишава	 от	 Божия-
та	 благодат,	 избавя	 се	
от	 тежките	 угризения	 на	
съвестта	 и	 душевните	
страдания,	 които	 биха	
последвали.	По	 този	 на-
чин	тя	получава	Божието	
благословение	 над	 своя	
дом,	 радостта	 и	щастие-
то	в	личния	си	живот	и	в	
семейството	си.
*	И	накрая,	тя	остава	

вярна	 на	 Бога,	 когато	
възпитава	 децата,	 кои-
то	 Той	 й	 е	 пратил	 по	
Своята	 воля,	 и	 приема	
с	радост	и	благодарност	
Неговите	 свети,	 дълбоко	
промислителни	 планове	
за	 себе	 си	 и	 за	 своето	
семейство.
Християнинът	 приема	

Бога	 в	 своя	 живот	 и	 се	
съединява	с	Него:
*	 Когато	 искрено	 се	

стреми	 да	 живее	 един	
честен	 и	 почтен	 живот,	
в	съгласие	с	Бога	и	чув-
ство	за	отговорност	пре-
ди	 всичко	 пред	 Него	 и	
пред	 собствената	 си	 съ-
вест,	 и	 след	 това	 пред	
другите.
*	Когато	избягва	вся-

ка	 видима	 и	 не	 толкова	
видима	 незаконна	 об-
лага,	 всякакъв	 вид	 не-
правда	и	всяка	нечестна	
сделка.
*	 Когато	 отказва	 да	

измами	братята	си	и	ко-
гато	 трябва	 да	 избира,	
предпочита	 той	 да	 бъде	
измамен,	 вместо	 да	 из-

мами.
*	Когато,	винаги	мно-

го	дискретно	и	внимател-
но,	 дава	 от	 себе	 си,	 за	
да	служи	на	ближния	си,	
който	 има	 нужда	 от	 по-
мощта	 му.	Така	 той	 слу-
жи	на	Самия	Бог,	според	
думите	 на	 светите	 отци:	
„Когато	 утешавате	 бра-
тята	 си,	 вие	 утешавате	
вашия	Бог!“.
*	 Когато	 с	 цялата	 си	

душа	и	сърце	се	стреми	
да	намери	време	и	начин	
да	 общува	 с	 Бога,	 кога-
то	 не	 изоставя	 редов-
ната	 си	 молитва,	 дори	
ако	 трябва	 да	 пожертва	
времето	 си	 за	 почивка	
заради	нея.
Постъпва	 така,	 защо-

то	 знае,	 че	 общуването	
с	 Бога	 е	 източник	 на	
радост	 и	 върховно	 бла-
женство	 за	 вярващия.	
Душата,	която	се	упраж-
нява	 в	 святото	 дело	 на	
молитвата	 и	 най-вече	 в	
усърдното	 призоваване	
на	 пресладкото	 Христо-
во	 име	 и	 в	 Иисусовата	
молитва,	 привлича	 към	
себе	 си	 Самия	 Господ.	
Тя	 се	 наслаждава	 на	
тайнственото	общуване	с	
Него	 и	 приема	Неговите	
безценни	 дарове,	 през	
целия	 си	 живот	 вкусва	
сладостта	 на	 Божието	
присъствие	 и	 чрез	 тези	
преживявания	се	укрепя-
ва	в	борбата.
Но	 той	 се	 моли	 не	

само	 за	 себе	 си,	 но	 и	
за	 своите	 ближни.	Моли	
се	за	целия	свят	(за	жи-
вите	 и	 за	 починалите)	
със	 съзнанието,	 че	 това	
е	 най-добрият	 пример	
на	 милосърдие	 и	 благо-
честив	 труд	 в	 името	 на	
любовта,	 чрез	 който	 се	
обогатяваме	духовно.
*	 Когато	 внимателно	

изучава	свещените	писа-
ния	 и	 полага	 усилия	 за	
преуспяване	 във	 всяка	
добродетел,	 като	 живее	
в	 покаяние	 и	 угажда	 на	
Бога,	и	се	стреми	да	не	
Го	огорчава	нито	с	дела,	
нито	с	думи,	нито	дори	с	
помисли.
Християнството	е	сво-

боден	 живот	 в	 Христа,	
който	 надхвърля	 всяка	
представа	 за	 човешки-
те	закони	и	ограничения.	
Само	 че	 ние,	 които	 сме	
оковани	във	веригите	на	
досегашния	 си	 живот	 и	
сме	 заболели	 духовно,	
трябва	 да	 започнем	 ле-
чение	 и	 да	 бъдем	 изце-
лени.	 Трябва	 да	 поемем	
по	 светия	 път	 на	 осво-
бождаването	от	веригите	
на	своите	страсти,	с	кои-
то	 сме	 свързани,	 и	 така	
ще	достигнем	свободата,	
на	 която	 се	 радват	 Бо-
жиите	чеда.
Честната	 борба	 на	

християните	 приближа-
ва	 Самия	 Христос	 към	
сърцата	им.	Това	е	една	
тежка,	но	красива	и	спа-
сителна	 борба,	 която	
ни	 възкресява	 от	 собст-
веното	 ни	 падение.	 Тя	
възстановява	 изгубения	
Божи	образ	вътре	в	нас,	
възвръща	ни	предишната	
красота	 и	 възвишеност,	
съединява	ни	със	Самия	
Творец.
Такава	 е	 борбата,	

към	 която	 нашата	 Свя-
та	 Православна	 Църква	
призовава	 всеки	 от	 нас	
да	 води	 -	 и	 преди	 всич-
ко	 нашите	 млади	 братя,	
които,	бидейки	млади,	са	
изпълнени	с	чисти	пори-
ви	 и	 копнежи,	 със	 сили	
за	 нещо	 голямо,	 светло	
и	истинско	в	своя	живот.
Наистина,	 борбата	 в	

Христа	е	за	всички	души,	
в	 които	 живеят	 чисти	
желания	 и	 решимост,	 а	

всички	 тези	 неща	 при-
състват	най-вече	в	души-
те	 на	 младите.	 Душите,	
които	 са	 способни	 да	
обичат	силно,	като	жерт-
ват	 всичко	 ценно,	 което	
имат.	 Душите,	 които	 ус-
пяват	 да	 се	 преборят	 с	
враговете,	да	преодолеят	
пречките	 и	 да	 извоюват	
победа.
Душите	 на	 младите	

могат	 -	 и	 трябва	 -	 да	
изпитват	 истинска,	 дъл-
бока	 радост.	 Те	 трябва	
да	 живеят	 с	 единствено	
реалното,	 неразрушимо	
щастие	в	Христа	и	в	него	
да	 премине	 целият	 им	
живот.	 Трябва	 да	 вкусят	
Неговия	 мир	 и	 Неговата	
любов.	 Те	 не	 бива	 да	
погубват	себе	си	в	сует-
ни,	 празни	 занимания	 и	
в	 измамни,	 евтини	 „удо-
волствия“,	 каквито	 им	
предлагат	страстите,	све-
тът	и	дяволът,	„удоволст-
вия“,	които	твърде	бързо	
погубват	 жизнеността	 и	
красотата,	 дадени	 им	 от	
техния	Творец.
Борбата	 в	 Христа	

ще	 благослови	 живота	
на	 младите,	 както	 и	 на	
всички	нас,	и:
-	ще	ни	избави	от	гре-

ха	 на	 нашето	 бездейст-
вие;
-	 ще	 ни	 обогати	 с	

Христовите	добродетели;
-	ще	ни	укрепи	за	нов	

живот	в	Христа;
-	 ще	 ни	 изпълни	 с	

дълбоко	покаяние;
-	 ще	 смири	 сърцата	

ни;
-	 ще	 ни	 даде	 спаси-

телната	 памет	 за	 смър-
тта	 и	 Страшния	 Христов	
съд;
-	ще	всели	в	нас	сил-

но	желание	 за	 придоби-
ването	 на	Неговото	 веч-
но	Царство;
-	ще	ни	дари	безстра-

стие	 и	 ще	 ни	 направи	
достойни	 да	 видим	 Гос-
пода.
Ние	 не	 знаем	 накъ-

де	 Светият	 Бог	 ще	 на-
сочва	 живота	 ни,	 какви	
блаженства	 ще	 ни	 дари	
и	 какви	 скърби	 ще	 ни	
изпрати	 поради	 голяма-
та	 Си	 любов	 към	 нас.	
Но	 със	 сигурност	 знаем	
едно:	 че	 с	 Него	 нашият	
живот	 е	 красив	 и	 бла-
жен.
Ето	 защо	 нека	 оста-

вим	 Бог	 да	 устрои	 жи-
вота	 ни	 така,	 както	 Той	
знае	 и	 както	 ще	 бъде	
спасително	за	душите	ни.
Трябва	 само	 да	 се	

грижим	 да	 изпълняваме	
Неговата	 свята	 воля	 на-
всякъде	 и	 винаги,	 през	
целия	си	живот.	Църква-
та	 се	 моли:	 „Научи	 ме	
да	върша	Твоята	воля...“.	
Така	 ще	 можем	 да	 дос-
тигнем	 онова	 свято	 раз-
биране	 на	 молитвата	 на	
великия	 отец	 на	 наша-
та	 Църква	 Св.	 Никодим	
Светогорец,	който	се	об-
ръща	към	Бога	с	думите:	
„Господи,	направи	с	мен	
така,	както	Ти	искаш,	не-
зависимо	дали	аз	искам,	
или	не“.
Предаването	 на	 Не-

говата	свята	воля,	реше-
нието	да	отсечем	своята	
собствена	 и	 пълното	 ни	
доверие	към	спасителни-
те	Божии	планове	за	нас	
повече	 от	 всичко	 друго	
ни	 освещава	 и	 съединя-
ва	с	Него.
Православната	 Църк-

ва	 живее	 в	 Христовата	
светлина,	радва	се	заед-
но	със	своя	Младоженец	
и	обича	своите	чеда	(Бо-
жиите	 чеда)	 и	 дълбоко	
страда	 за	 онези,	 които	
странят	от	нея	и	са	дале-
че	от	Бога.	

(продължава)

Борбата в Христа в днешното време на отстъпление



55 октомври 2017 г. работа предлага; автопазар; продава-купува; селскостопански

РАБОТА ПРЕДЛАГА

„ПРИНЦ“ ООД РАЗ-
ШИРЯВА ПРОИЗВОД-
СТВОТО И НАЕМА 
РАБОТНИЦИ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА КО-
ЖЕНИ АКСЕСОАРИ. 
ЗА МЛАДИ РАБОТ-
НИЦИ ПРЕДЛАГАМЕ 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ.	 Свобод-
ни позиции:	 - ШИ-
ВАЧИ; - КРОЯЧИ НА 
КОЖА; - РЪЧНИ ОПЕ-
РАЦИИ, БОЯДИСВАНЕ, 
ЛЕПЕНЕ; - ЧИСТАЧ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ.	 Цело-
годишна	 работа,	 оси-
гуровки	 на	 реалната	
заплата.	 За	 информа-
ция:	 ул.	 „Орловска“	
154,	от	15:00	–	17:00	
часа.	 Тел.	 066/803-
489;	 066/807-467;	
princeinfo@gmail.com.	
[11,	11]

ФИРМА ТЪРСИ	 тапицер.	
Справки	на	тел.	0888/201-
202.	[33,	24]
МЕБЕЛНА ФИРМА „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	 мебелисти	 и	шпри-
цьор	(шлайфист).	Справки	
на	 тел.	0886/332-968,	 гр.	
Габрово.	[26,	21]
СЕРВИТЬОР/КА ЗА град	
Севлиево	при	изгодни	 ус-
ловия	 се	 търси	 на	 тел.	
0887/671-848.	[22,	19]

СРАМУВАТЕ ЛИ се	 от	
високи	 доходи?!	 Тел.	
0887/483-171.	[22,	8]
ХОТЕЛ „СЕЗОНИ“ -	 гр.	
Трявна	 търси	 да	 назна-
чи	 готвач.	 Заплата:	 900-
1000	 лв.	 За	 връзка:	 тел.	
0886/100-450.	[15,	13]
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН в	
квартал	 Дядо	 Дянко	 тър-
си	 продавачка.	 Справки	
на	 тел.	 0887/825-534,	
0888/806-310.	[25,	10]
ФИРМА ТЪРСИ стругар	и/
или	фрезист,	може	и	пен-
сионер,	на	4	часа	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0887/733-282	
[10,	9]
СТРОИТЕЛНА ФИРМА 
търси	 общи	 работни-
ци,	 монтажници,	 кофра-
жисти.	 Справки	 на	 тел.	
0893/393-308.	[11,	9]
ШИВАЧКИ СЕ набират	 на	
тел.	0899/915-936.	[5,	5]
ФИРМА ТЪРСИ мебелист.	
Справки	на	тел.	0898/626-
781.	[22,	9]
ФИРМА ТЪРСИ за	работа	
на	смени	в	село	Вранило-
вци:	машинни	оператори	-	
жени	до	45	години,	и	общ	
работник	-	мъж,	с	правос-
пособност	 за	 управление	
на	 МПС.	 Справки	 на	 тел.	
0888/314-563.	[7,	7]
ШИВАЧКИ СЕ търсят.	Опит	
не	 е	 необходим.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0899/174-406.	
[11,	8]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-
ПАРД“ ООД	 търси	 да	 на-
значи	 мъже	 на	 длъжност	
работник	 кланица.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0885/713-813.	
[11,	8]
РАБОТНИК - мъж,	обслуж-
ващ	 бензиностанция,	 се	
търси	 на	 тел.	 0885/510-
900.	[7,	6]

ПИЦАРИЯ „МАНИЯ“ тър-
си	 пицари,	 готвачи,	 общ	
работник.	Справки	на	тел.	
0899/161-663.	[11,	6]
БИСТРО „КАРТАЛ“ търси	
да	 назначи	 готвачи,	 по-
мощник-готвачи.	 За	 по-
вече	 информация:	 тел.	
0889/319-654.	[11,	6]
ФИРМА ТЪРСИ специа-
лист	маркетинг	и	продаж-
би	-	английски	език,	Excel.	
Справки	на	 тел.	066/817-
352.	[5,	4]
КАМЕРИЕРКА ЗА хотел	се	
търси	 на	 тел.	 0885/896-
968.	[11,	4]
ФИРМА ЗА производство	
на	 PVC	 и	 полиетиленови	
тръби	 търси	 екструдерис-
ти.	 За	 информация:	 тел.	
0884/229-920.	[11,	3]
СПЕШНО! КАСИЕРКА на	
бензиностанция	 търси		
тел.	0885/510-900.	[5,	3]
ФИРМА ТЪРСИ монта-
жник	 на	 дограма.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0888/255-318.	
[11,	3]
„ЯНТРА ТРАНСПОРТ“ АД,	
търси	 да	 назначи	 на	 по-
стоянен	 трудов	 договор	
шофьор	на	автобус.	Теле-
фон	за	контакт:	0888/985-
412.	[5,	3]
ЖЕНА ЗА гледане	 на	 бо-
лна	 жена	 -	 инвалид,	 се	
търси	 на	 тел.	 066/86-00-
68.	[3,	2]
ФИРМА ТЪРСИ стругар	
веднага.	 Постоянен	 до-
говор.	 Осемчасов	 рабо-
тен	 ден.	 Добро	 заплаща-
не.	 Добри	 условия	 -	 тел.	
0885/960-617.	[6,	2]
„КОЛТЕК“ ЕООД търси	да	
назначи	 машинен	 опера-
тор	 на	 трисменен	 режим	
на	работа.	Справки	на	тел.	
0877/964-672;	 0879/826-
063.	[11,	2]

„КОЛТЕК“ ЕООД търси	да	
назначи	 машинен	 опера-
тор	 на	 трисменен	 режим	
на	работа.	Справки	на	тел.	
0877/964-672;	 0879/826-
063.	[11,	2]
„КОЛТЕК“ ЕООД търси	
до	 назначи	 пакетировач-
ка	 дневна	 смяна.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0876/752-406;	
0879/826-063	[11,	2]
МЕБЕЛНА ФАБРИКА тър-
си	 дърводелец-мебели-
сти	 и	 общи	 работници	 -	
0888/419-838.	[22,	2]
АВТОСЕРВИЗ ТЪРСИ авто-
монтьор.	 Справки	 на	 тел.	
0888/415-263.	[33,	1]
ФИРМА „ЗЕНА-ПЕРФЕКТ“ 
ООД	 търси	 да	 назначи	 на	
постоянна	 работа	 шива-
чи/ки	 за	 ново	 шивашко	
ателие.	 Справки	 на	 тел.	
0888/842-493.	[5,	1]
РАБОТНИК ЗА постоянна	
работа	в	сервиз	за	смяна	
на	 гуми	 се	 търси	 на	 тел.	
0888/535-764.	[5,	1]
ХОТЕЛ „БАЛКАНЦИ“ тър-
си	да	назначи	поддръжка,	
категория	„С“.	Справки	на	
тел.	0889/455-020.	[5,	1]
РАБОТНИК ЗА метан-
станция	 се	 търси	 на	 тел.	
0893/393-308.	[11,	1]

РАБОТА ТЪРСИ
СТУДЕНТ ТЪРСИ почасово	
работа	от	15.00	до	...	Тел.	
0876/902-740.	[5,	3]
ТЪРСЯ РАБОТА като	
барман	 вечер	 -	 тел.	
0876/902-740.	[11,	3]

ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ
ГРИЖА ЗА възрастни	 и	
болни	 хора	 предлага	 ли-
цензирана	фирма	ДП	„Су-
порт“	 ООД	 -	 0877/493-
060,	066/800-718	[20,	5]
ГЛЕДАНЕ НА болни	-	тел.	
0895/161-797.	[3,	2]

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ФОРД ЕСКОРТ, 1.8,	дизел,	
комби,	1996	г.,	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0885/419-133.	
[6,	5]
ОПЕЛ ОМЕГА -	 газ-бен-
зин,	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/975-692.	[11,	9]
ТОЙОТА КОРОЛА 4WD,	
16V,	 1989	 г.,	 105	 к.	 с.,	
АГУ,	 DVD,	 добро	 състоя-
ние,	 ремонт	 окачване,	
сменени	 прагове,	 двига-
тел	 40	 000	 км	 след	 сре-
ден	 ремонт,	 летни,	 зим-
ни	 гуми,	 8	 лети	 джанти.	
Червена.	Цена	1000	лева.	
Тел.	0887/611-753	[22,	6]

ВАЗ, МОСКВИЧ
ЛАДА 2107, гаражна,	
бяла,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/095-477.	[6,	6]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, КАМИ-
ОНИ, ТРАКТОРИ, РЕМАР-
КЕТА	 (може	 и	 дефектира-
ли)	от	място	на	най-висо-
ки	 цени	 се	 изкупуват	 на	
тел.	0897/429-374

АВТОЧАСТИ/МАГАЗИНИ
ТЕГЛИЧ, АВТОМАТИЧЕН, 
от	 Ауди	 А6,	 без	 окабеля-
ване,	за	500	лева	се	про-
дава	 на	 тел.	 0887/611-
753	[20,	6]

АВТОМОБИЛИ 
ПОД НАЕМ

АВТОМОБИЛИ ПОД 
НАЕМ - ФИРМА 
„VAIKAR RENTACAR“,	
ул.	„Емануил	Манолов“	
28,	 тел.	 0999/009-
008.

СКРАП, СТАРИ
АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	19]

ГУМИ

АЛУМИНИЕВИ ДЖАН-
ТИ ОТ „АУДИ“ А6.	 С	
гуми	 “Toyo	 proxes”	
225/45/zr16	 98W;	
Цена	 по	 договаряне	 -	
0887/611-753	[20,	6]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ПРОДАВА ЪГЛОВ диван	
за	 кухня	 -	 разтегателен,	
с	 ракла,	 50	 лв.	 Пода-
рява	 шкаф-мивка.	 Тел.	
0878/881-501.	[11,	9]
ПЕРАЛНИ, СЪДОМИЯЛ-
НИ, печки	 -	 готварски	 и	
микровълнови,	 телеви-
зор	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/845-318.	[12,	3]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
ЦИГЛИ СЕ продават	 на	
тел.	0885/791-280.	[2,	1]

ПРОДАВА РАЗНИ
БЕБЕШКА КОЛИЧКА 3	 в	
1,	 черна	 на	 бели	 точки,	
отлично	 състояние,	 +	 ак-
сесоари	 подарък,	 за	 450	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/65-19-20.	[11,	8]
КОНСКО МЕСО и	 су-
джук	 се	 продават	 на	 тел.	
0988/990-288.	[11,	2]
ПЕЧКА НА дърва	 и	 ток	
-	неупотребявана,	се	про-
дава	на	тел.	06717/26-05.	
[5,	1]
ПЛАСТМАСОВИ ЦИСТЕР-
НИ -	 1	 тон,	 се	 продават	
на	 тел.	 0888/942-095.	
[11,	1]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
АГНЕТА СЕ продават	 на	
тел.	0888/975-692.	[11,	9]
МАЛКО ТЕЛЕ продава		
тел.	0876/415-480.	[6,	5]

СЕЛСКОСТОПАНСКАИ
ПРОДАВА ГРОЗДЕ: мерло,	
мискет,	 мавруд,	 булгар,	
Италия	-	0899/845-318

КУПУВА РАЗНИ
БУРКАНИ СЕ изкупуват	
на	 тел.	 066/88-21-13,	
0884/156-497,	срещу	„Ка-
питан	Дядо	Никола“.
КОМПЛЕКТ ЛЪЖИЦИ, ви-
лици,	 ножове	 от	 „Петко	
Денев“	-	12	на	брой,	купу-
ва	0878/881-501.	[11,	9]
НАПРЕЧЕН ВИНТ и	 гай-
ка	 за	ФУ-251	 купува	 тел.	
0887/725-233.	[5,	5]

За поръчки: Габрово,
„Полипрес“ ООД, централа: 

066/810900 до 810939 
    факс: 066/810919, 810929;   

0885502501, 0884501503, 
вътр. 10, 20

Красимир Мирчев 

Фондацията	спонсорира	и	
стажуването	във	Варшава	
на	 двете	 педагожки.	 Със	
съдействието	 на	 същата	
фондация	през	месец	юни	
в	 Габрово	 се	 проведоха	
обучения	за	превенция	на	
рисковото	 поведение	 по	
проект	 „Орбита“,	 в	 кои-
то	 участваха	 учители	 и	
ученици	 от	 ПМГ.	 Лектори	
бяха	Аня	 Швед	 и	Анджей	
Майхер	 –	 консултанти	 на	
полската	 фондация.	 Ино-
вативната	 програма,	 от	
която	се	учим,	е	разрабо-
тена	 от	 Полското	 друже-
ство	 за	 противодействие	
срещу	 наркоманиите	 и	
използва	 принципите	 на	
така	наречената	„позитив-
на	 профилактика“.	 Калина	
Ботева	 и	 Габриела	 Сто-
янова	 са	 посетили	 две	
средни	 училища	 и	 един	
младежки	 център,	 където	
се	провеждат	практически	
занимания	 с	 ученици	 и	
младежки	лидери.
	 Стажуването	 на	 га-
бровските	 педагози	 във	
Варшава	 се	 проведе	 съв-
местно	 с	 Младежкия	 дом	
на	 културата	 „Охота“.	 Ка-
лина	 Ботева	 и	 Габриела	
Стоянова	 наблюдавали	 и	
участвали	най-вече	в	уър-
кшопи	 или	 работилници	
с	 деца	 и	 родители.	 Пър-
вата	 работилница	 била	 с	
група	 младежи	 от	 възпи-
тателен	 интернат.	 В	 тях	
със	 съгласието	 на	 децата	
и	 на	 родителите	 се	 из-
пращат	 деца,	 които	 имат	
проблеми	 с	 училището	 –	

или	 много	 отсъствия,	 или	
поведението	 им	 е	 лошо.	
В	уъркшопа	в	рамките	на	
три	 дни	 работили	 заедно	
деца	 и	 родители,	 които	
се	разделят	на	две	групи.	
Бъдещите	 класни	 ръково-
дители	работили	с	децата,	
а	 познатите	 от	 идването	
им	 в	 Габрово	 лектори	 –	
Аня	и	Анджей,	работили	с	
родителите.	
	 „Интересното	 е,	 че	
се	 избягва	 всячески	 въз-
можността	 родителите	 да	
се	 почувстват	 виновни	 –	
разказва	 Калина	 Ботева.	
-	 Целта	 е	 на	 базата	 на	
съвместната	 работа	 ро-
дителят	 сам	 да	 стигне	 до	
мисълта,	че	трябва	да	ко-
ригира	 поведението	 спря-
мо	 детето	 си,	 че	 взаи-
моотношенията	им	 трябва	
да	 се	 променят,	 защото	
нещата	 тръгват	 именно	
оттам	 –	 от	 семейството.	
Идеята	 не	 е	 да	 се	 обиж-
да	 родителят,	 че	 не	 си	 е	
свършил	работата	и	че	не	
става,	 а	 да	 му	 помогнем	
той	да	осъзнае	къде	е	гре-
шил	и	да	поправи	грешки-
те	си.“
	 Уъркшопите	 се	 реа-
лизират	 предимно	 чрез	
игри,	 които	 включват	 ве-
чер	 и	 родителите,	 и	 уче-
ниците	 и	 това	 създава	
непринудена	 атмосфера,	
в	 която	 се	 прекрачват	 и	
някои	 граници	 и	 деца	 и	
родители	се	виждат	в	дру-
га	светлина.	
	 „За	 нас	 беше	 много	
интересно	–	обобщава	Ка-
лина	 Ботева.	 -	 Хубаво	 е	

да	 имаме	 такива	 идеи,	 с	
които	да	си	служим	в	ра-
ботата	 дори	 като	 редови	
учители.	За	нас	нещата	в	
пълния	 им	 вид	 са	 трудно	
приложими,	 защото	 там	
става	 дума	 за	 правител-

ствена	 политика.	 Такива	
интернати,	 например,	 при	
нас	не	съществуват,	но	са	
едно	 чудесно	 решение	 в	
цивилизована	 атмосфера	
и	прекрасна	уютна	обста-
новка.“
	 Нашите	педагози	били	
учудени,	 че	 децата	 в	 ин-
терната	се	самообслужват	
–	 перат	 си,	 чистят	 и	 се	
хранят	сами.	Задължения,	
които	вкъщи	ги	нямат.	Из-

пълнението	 на	 задачите	
им	 носи	 кредити,	 които	
им	помагат	да	си	останат	
вкъщи	през	почивните	дни	
с	 един	 ден	 повече	 като	
награда	и	т.	н.
	 Педагозите	ни	посети-

ли	 и	 обикновено	 основно	
училище	 в	 малко	 градче	
на	50	км	от	Варшава.	Там	
наблюдавали	 как	 работят	
с	децата	Аня	Швед	и	учи-
лищния	 психолог	 в	 рам-
ките	 на	 6	 учебни	 часа.	
Децата	 сядат	 на	 столове	
в	 полукръг,	 сами	 си	 оп-
ределят	 правилата,	 които	
се	спазват.	Работилницата	
била	 свързана	 с	 проти-
водействие	 на	 тормоза	 в	

училище.	 За	 база	 служел	
естонски	 филм	 отпреди	
10	 години	 -	 „Клас“,	 който	
разказва	за	аутсайдер	на	
класа,	 когото	 тормозят	 и	
подиграват	 съучениците	
му.	 Пускат	 се	 кадри	 от	

филма,	 после	 се	 задават	
въпроси,	 по	 които	 мла-
дите	 хора	 разсъждават,	
получават	 и	 задачи.	 Обо-
собяват	се	три	групи	–	на	
лидерите,	на	аутсайдерите	
и	 на	 неутралните	 -	 зяпа-
чите.	 Повечето	 ученици	
виждат	 себе	 си	 като	 зя-
пачи.	Но	благодарение	на	
комплекса	 от	 упражнения	
и	 задачи,	 накрая	 стигат	
до	извода,	че	онези,	кои-

то	 са	 в	 групата	 на	 зяпа-
чите,	 също	 са	 насилници.	
Щом	 стоят	 безучастни	 и	
не	правят	нищо,	те	стават	
съучастници.	 Идеята	 е	 да	
проумеят,	 че	 когато	 има	
такъв	 сериозен	 тормоз,	
те	трябва	да	сигнализират	
за	 него	 и	 да	 не	 се	 смя-
тат	за	доносници.	Нашите	
учителки	 смятат,	 че	 този	
метод	би	бил	много	ефек-
тивен	 и	 при	 нас.	 Филмът	
е	 предоставен	 на	 двете	
габровки	 и	 те	 смятат	 да	
го	 използват	 в	 работата	
си	с	младите	хора,	ако	е	
възможно	 да	 се	 отделят	
за	целта	5-6	учебни	часа.
	 Габриела	 Стоянова	
разказа	 и	 за	 начина,	 по	
който	 работят	 в	 Полша	 с	
младите	 лидери	 в	 учили-
ще.	 Две	 групи	 от	 4	 раз-
лични	 училища	 работели	
в	 различни	 уъркшопи	 и	
постоянно	 се	 разменяли.	
„Чрез	 игри	 те	 учат	 неща	
за	 себе	 си	 и	 за	 други-
те	 –	 споделя	 Габриела	
Стоянова.	 -	Поставяха	им	
различни	задачи	и	им	по-
ръчаха	още	преди	начало-
то	 на	 учебната	 година	 да	
мислят	какво	могат	да	на-
правят	в	тяхното	училище.	
Ставаше	 дума	 за	 начини	
за	 превенция	 на	 лошо-
то	 поведение	 чрез	 зани-
мания,	 които	 да	 покажат	
на	 проблемните	 деца,	 че	
тяхното	 мислене	 е	 важно	
и	 че	 всеки	 може	 да	 има	
добра	идея	и	да	я	реали-
зира	в	училище.“
	 „Идеята	 на	 проекта	 е	
да	 не	 се	 стига	 изобщо	

дотам	 –	 да	 „лекува“,	 да	
„ремонтира“	 дадено	 пове-
дение	 –	 коментира	 Кали-
на	 Ботева.	 -	 Обикновено	
проблемните	 деца	 в	 един	
момент	 стигат	 и	 до	 нар-
котици,	 алкохол	 и	 цига-
ри.	 И	 понеже	 не	 може	
да	 се	 „ремонтира“	 всяко	
семейство,	 затова	 неща-
та	 може	 да	 се	 случват	 в	
другата	 голяма	 общност	
–	училището,	и	приятелите	
да	те	въвлекат	да	правиш	
нещо	добро,	връстници	да	
предлагат	 нещо	 добро	 на	
връстници.	Да	се	изберат	
лидери,	 които	 да	 бъдат	
пример	 за	 подражание,	
да	 им	 покажеш,	 че	 има	
далеч	 по-интересни	 и	 по-
лезни	 неща,	 отколкото	
да	пушиш	и	пиеш	някъде.	
Това	всъщност	ще	бъде	и	
предстоящата	 задача	 на	
двете	учителки	извън	пре-
подаването	 им	 на	 езици-
те.
	 В	Природоматематиче-
ската	 гимназия	 е	 сфор-
миран	 лидерски	 младеж-
ки	 екип	 „Орбита“,	 който	
през	 тази	 учебна	 годи-
на	 ще	 стартира	 пилотно	
превантивната	 програма.	
Учениците	 ще	 бъдат	 под-
помагани	 от	 двамата	 пе-
дагози	 Калина	 Ботева	 и	
Габриела	 Стоянова	 –	 в	
ролята	 на	ментори,	 които	
ще	 бъдат	 връзка	 между	
екипа	и	ръководството	на	
учебното	 заведение.	 Вече	
се	 е	 провела	 сбирка	 с	
Ученическия	съвет,	където	
всъщност	 членуват	 лиде-
ри.

Учителки от ПМГ ще прилàãàт полñки опит зà преäпàзвàíе от риñково повеäеíие и зàвиñимоñти
Продължава от стр. 1
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СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива	 -	
0897/832-363
СЪБАРЯМ И почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	работи	 -	0899/601-
444
ИЗМАЗВАНЕ НА комини	
и	капаци	-	тел.	0890/215-
177.	[22,	13]
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПО-
КРИВНИ ремонти,	санира-
не,	 дренаж,	 улуци,	 измаз-
ване	 на	 комини	 и	 капаци	
-	0888/020-187.	[10,	9]
БЕТОН, ЗАМАЗКИ, мазил-
ки,	зидария,	изолация,	до-
вършителни	 работи	 -	 тел.	
0898/672-883.	[11,	8]

ШПАКЛОВКИ, МАЗИЛКИ, 
боядисване,	 фаянс,	 гип-
сокартон	-	тел.	0876/839-
008.	[22,	8]
РЕМОНТ НА покриви,	 те-
некеджийство,	 измазване	
на	капаци	-	0882/279-749.	
[15,	6]
ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО, ДРЕ-
НАЖ, ремонт	 на	 покри-
ви,	 топлоизолация	 и	 др.	
-	0888/863-001.	[15,	6]
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ре-
монт	 на	 циглени	 покриви,	
топло-	 и	 хидроизолации,	
тенекеджийски	и	бояджий-
ски	 услуги	 –	 0895/295-
654.	[7,	2]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ -	 ре-
дене,	циклене,	фино	шлай-
фане,	 лакиране	 -	 монтаж	
на	 ламиниран	 паркет	 -	
066/86-61-43,	 0889/286-
025
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ -	
0887/040-471.

ШПАКЛОВКА - боядисва-
не	 -	 тел.	 0895/386-650.	
[32,	30]
ШПАКЛОВКА - боядис-
ване	 -	 справки	 на	 тел.	
0895/386-650.	[32,	16]
ФАЯНС, ТЕРАКОТА, шпак-
ловка,	 боядисване,	 изо-
лации,	 камък,	 обръщане	
на	 прозорци,	 врати	 -	 тел.	
0899/970-757.	[11,	3]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ -	
0898/907-400
АЛПИНИСТИ - 0899/321-
190

ИЗРАБОТВА
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
се	 изработват	 на	 тел.	
0885/72-46-71.	[11,	1]

ЩОРИ
ЕТ „ВЕДИМА-М“ -	 ЩОРИ	
-	 066/86-59-50,	 0887/22-
43-45.

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ,
РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	27]

ВиК, КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Тел.	0897/704-502.
ВиК МОНТАЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
МАШИННО ОТПУШВАНЕ 
на	канали	-	0899/805-238.

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	 -	
тел.	0888/294-214.	[22,	17]

ПОЧИСТВАНЕ
ПРАНЕ С RAINBOW	в	дома	
и	офиса	-	0877/555-708.
ПОЧИСТВАНЕ НА тавани,	
мази,	 гаражи	 и	 др.	 Тел.	
0895/812-830.	[12,	12]

МЕБЕЛИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ
МЕБЕЛИ ОТ масив	 от	
склад	се	предлагат	на	тел.	
0887/640-071,	 0885/599-
599.	[11,	2]

УСЛУГИ
ПОПРАВЯМ ЕЛ. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[18,	9]
ХАМАЛСКИ УСЛУГИ -	
справки	на	тел.	0894/006-
760.	[3,	3]

ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ

ЛАНДШАФТЕН ДИ-
ЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДВОРНИ МЕСТА,	 озе-
леняване,	 водопадни	и	
езерни	 форми,	 скал-
ни	 кътове,	 барбекюта.	
Тел.	0888/942-335.

ОТОПЛЕНИЕ
ПРЕСЯТИ ВЪГЛИЩА 
донбас	 и	 разпалки.	 Без-
платен	 транспорт.	 Тел.	
0887/031-439,	0889/991-
977,	066/88-21-13,	срещу	
„Капитан	Дядо	Никола“.
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дърва	 -	 80	 лв.,	 метро-
ви	 -	 75	 лева,	 разпалки	
-	4	лв.,	безплатен	 транс-
порт,	се	продават	на	тел.	
0897/222-062.

ДЪРВА ЗА огрев	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0885/152-803.
„МГ-ЛЕС“  ПРОДА-
ВА  дърва	 за	 огрев	 -	
0887/547-499,	0878/513-
655.
„РАЯ 08“ -	ДЪРВА	ЗА	ОГ-
РЕВ	 -	 метрови,	 нарязани	
и	 нацепени,	 БЕЗПЛАТЕН	
ТРАНСПОРТ,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/450-946,	
0887/105-729.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА -	 80	
лв.,	 безплатен	 транс-
порт,	 незабавна	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/252-686

НАЦЕПЕНИ, НАРЯЗАНИ 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА -	 бук,	
габър,	 дъб,	 незабавна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.			0899/508-564.
НАЦЕПЕНИ БУК, дъб	-	80	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/437-140
НАЦЕПЕНИ, НАРЯЗА-
НИ, безплатен	 транс-
порт,	се	продават	на	тел.	
0876/145-462

НАЦЕПЕНИ, БЪРЗА дос-
тавка,	 	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0877/108-825
ПРОДАВАМ НАЦЕПЕ-
НИ дърва	 по	 80	 лв.	 -	
0877/157-944
ПРОДАВАМ ДЪРВА -	
0878/943-895
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА -	
дъб,	 бук,	 габър	 -	 тел.	
0886/652-152.	[33,	30]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА -	
дъб,	 бук,	 габър	 -	 тел.	
0876/607-699.	[33,	30]
ПЕЛЕТИ, СЛЪНЧОГЛЕДО-
ВИ -	200	лв./тон,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0878/240-
506.	[33,	17]

МЕТРОВИ ДЪРВА -	 бук,	
габър.	 Безплатен	 транс-
порт.	 Тел.	 0896/714-120.	
[30,	8]
РЕЖА ДЪРВА -	 тел.	
0894/220-509.	[22,	9]
ДЪРВА - нарязани	и	наце-
пени.	 Точно	 количество.	
Тел.	 0894/399-931.	 [11,	
9]
ГОТОВИ ДЪРВА за	 ка-
мини	 и	 печки.	 Подарък	
разпалки.	 Тел.	 0893/390-
253.	[15,	6]
МЕТРОВИ ДЪРВА -	 75	
лв.,	 нарязани,	 нацепени	
-	 80	 лв.	 Доставка	 вед-
нага.	 	 Справки	 на	 тел.	
0893/511-154	[22,	1]
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ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ С бус	 и	
самосвал	 -	 евтино	 -	
0893/511-154.
ТРАНСПОРТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
ЕВТИН  ТРАНСПОРТ -	
0886/897-111
ПРЕВОЗ С бус	 -	
0877/555-708.
ТРАНСПОРТ СЪС са-
мосвал	 -	 2	 тона	 -	 тел.	
0886/604-711.
ПРЕВОЗИ С БУС	 -	 	 1.2	
тона,	 6	 куб.	 обем,	 до-
говаряне,	 изгодно	 	 -		
0887/26-60-50.
БУС - 0.40	лв./км	-	тел.	
0894/004-045.	[22,	19]
ТРАНСПОРТ С бус	 -	
0899/845-318.	[11,	3]

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТ-
НИ БИЛЕТИ	-	066/80-49-
48,	0887/83-61-73.

ЗАПОЗНАНСТВА
НАВЯРНО НЯКОЙ си	
задава	 въпроса	 живо-
тът	 му	 има	 ли	 сми-
съл	 без	 тебе	 -	 тел.	
0884/196-220.	[4,	3]
МЪЖ ТЪРСИ дискретна	
връзка	 с	 млада	 жена	
като	 предлага	 фи-
нансова	 опора	 -	 тел.	
0889/324-634.	[20,	3]
ВЪГЛЕНИ В мрака	спо-
таили	 жарава,	 утаили	
детски	 сълзи,	 сгуше-
ни	 с	 пазви	 от	 пепел	
и	 урни	 на	 разпилени	
мечти	 мъждукат.	 Оч-
акват.	 Тел.	 0884/196-
220.	[5,	2]

ИМОТИ ПРОДАВА
КЪЩА В село	 Горна	 Ро-
сица	 -	 център,	 за	 44	000	
лева	 спешно	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0885/597-746.	
[11,	9]
ИЗГОДНО! КЪЩА, 3	 ет.,	
200	 кв.	 м,	 двор,	 в	 село	
Новаковци	 се	 продава	 на	
тел.	0897/569-027.	[11,	6]
АПАРТАМЕНТ НА ул.	„Ми-
тко	 Палаузов“	 за	 26	 000	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/760-798.	[5,	3]

ЛЕСИЧАРКА, УПИ, 1084	
кв.	 м,	 ток,	 вода,	 ограда,	
сграда,	се	продава	на	тел.	
0878/637-685.	[15,	3]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
-	 напълно	 обзаведен,	 с	
локално	 парно,	 в	 кв.	 Па-
лаузово	 се	 продава	 на	
тел.	0885/964-315.	[33,	2]
МАГАЗИН В топ	 център	 -	
215	кв.	м,	 се	продава	на	
тел.	0888/419-838.	[22,	2]
СЕЛСКИ ИМОТ -	 овошки,	
геран,	 каменни	основи	 за	
постройка,	 на	 14	 км	 от	
града	 изгодно	 се	 продава	
на	тел.	0899/118-557.	 [3,	
1]
КЪЩА В кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[22,	1]

ИМОТИ КУПУВА
АПАРТАМЕНТ В София	се	
купува	 на	 тел.	 0892/31-
88-92.	[6,	2]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ ДО „Билла“	
се	 дава	 под	 наем	на	 тел.	
0894/427-033.	[7,	6]
ЦЕНТЪР, ТРИСТАЕН, обза-
веден	 дава	 под	 наем	 	 за	
семейство	 или	 учащи	 	 -	
0878/640-993.	[4,	4]
ПОМЕЩЕНИЕ - 40	 кв.	 м,	
в	 района	 на	 Автогарата	
се	 дава	 под	 наем	на	 тел.	
0899/600-210.	[3,	3]
ГАРАЖ СЕ дава	под	наем	
на	тел.	0890/937-105.	 [4,	
3]
КВАРТИРА СЕ дава	на	тел.	
0889/363-365.	[4,	3]

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
срещу	Очното	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0876/147-
099.	[2,	2]
АПАРТАМЕНТ В комплекс	
„Стефан	Караджа“	-	идеа-
лен	център,	дава	под	наем	
тел.	0896/349-417.	[5,	1]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
близо	 до	 Пощата	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/672-395.	[7,	1]
ГАРСОНИЕРА СЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0889/744-
105.	[2,	1]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ В топ	център	-	
тел.	0877/240-584.	[22,	12]
АПАРТАМЕНТ И стаи	 в	
идеален	 център	 -	 тел.	
0888/732-591.	[11,	6]

ЕРОТИКА
47-ГОДИШНА - 50	 лева	
на	 среща,	 100	 лева	
цяла	 нощ	 на	 ваш	 те-
рен	 -	 справки	 на	 тел.	
0890/222-094.	[33,	31]

47-ГОДИШНА - 50	 лева	
на	среща,	100	лева	цяла	
нощ	 на	 ваш	 терен	 -	
0876/649-422.	[33,	15]
ДАМА ЗА забавление	 -	
0887/023-080.	[10,	1]

ЯСНОВИДСТВО
ЯСНОВИДСТВО - справ-
ки	на	тел.	0895/221-868.	
[10,	5]

www.100vesti.info
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КОЗМЕТИКА, МАСАЖ
ПРОФЕСИОНАЛНИ МА-
САЖИСТКИ -	справки	на	
тел.	 0876/735-596.	 [22,	
12]
МАСАЖНИ УСЛУГИ -	
тел.	 0884/232-088.	 [3,	
2]
МАСАЖНИ УСЛУГИ -	
тел.	 0885/885-279.	 [5,	
1]

ЛЕКАРИ
ПСИХИАТЪР И НЕВРО-
ЛОГ. Д-Р ТРИФОНОВ,	
Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	№	12-А,	справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
КАБИНЕТ КОЖНИ и ВЕНЕ-
РИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРА-
ПИЯ		при	акне,	тъмни	пет-
на,	белези,	разширени	ка-
пиляри	с	апарати	ПУЛСАР	
и	 СИНЕРОН	 ЕЛОС.	 РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН	 ЛИФТИНГ	 на	
лице.	 ВЕЛАСМУУТ	 ПРОЦЕ-
ДУРИ	за	лечение	на	целу-
лит,	стягане	и	изглаждане	
на	 кожата.	 МЕЗОТЕРАПИЯ	
при	целулит,	косопад,	тор-
бички	под	очите,	отпусна-
та	 и	 дехидратирана	 кожа.		
ПОСТАВЯНЕ	 НА	 БОТОКС	
при	 мимически	 бръчки	 и	
обилно	изпотяване.	ХИАЛ-
УРОНОВИ	 ФИЛЪРИ	 -	 по-
пълване	на	бръчки,	уголе-
мяване	 на	 устни	 и	 коре-
кция	 на	 лицевия	 обем	 и	
контур.		ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ	-	премахване	на	бра-
давици	и	доброкачествени	

кожни	 туморчета.	 ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ	 -	 диагностика	
и	оценка	на	риска	от	зло-
качествено	 израждане	 на	
бенки	 и	 други	 пигментни	
образувания.	 ЛЕЧЕБНИ	 И	
КОЗМЕТИЧНИ	 ПРОЦЕДУРИ	
-	 биотерапевтичен	 лазер,	
поляризирана	 светлина,	
ултразвук,	 Д	 Арсонвал,	
химически	пилинг,	почист-
ване	 на	 лице.	 КАБИНЕТЪТ	
работи	 и	 по	 договор	 с	
РЗОК.	Габрово,	ул.	„Брян-
ска“	 11,	 тел.	 066/	 800-
140,	Д-Р	МАРИНА	САНКЕ-
ВА,	 GSM	 0889/436-613,	
www.drsankeva.com.
Д-Р БАЛНИКОВА -	кожен	
лекар	 -	 справки	 на	 тел.	
0888/878-193.
Д-Р ЙОРДЖЕВА -	 кожен	
лекар	 -	 справки	 на	 тел.	
0888/544-046.

ДАВА ЗАЕМ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ с	отстъпка	за	пенсионери	
-	тел.	0885/844-158.	[4,	3]
СВЕЖИ ПАРИ за	всяка	възраст	на	тел.	0888/712-356.	
[11,	2]

ТЪРСИ СПОНСОРИ
ХУДОЖНИК ТЪРСИ спонсори	за	атакуване	на	рекор-
дите	на	Гинес	и	Нобеловите	награди.	Тел.	0884/196-
220.	[10,	9]

ТЪРСИ СЪДРУЖНИК
СЪДРУЖНИК С място	за	поставяне	на	кафемашина	се	
търси	на	тел.	0896/750-738.	[3,	1]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ПРЕДКОЛЕДЕН ДУНАВСКИ КРУИЗ - ВИЕНА-
МЕЛК-БРАТИСЛАВА - 18.12., 850 лв., до 13.10.                                               
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
* ОДРИН за 1 ден,21.10/18.11./02.12,40лв
* БУКУРЕЩ за 1 ден, 14.10./28.10., 40 лв  
* ИСТАНБУЛ - 05.10., от 124 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 2 но-
щувки, 129 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.10., 1 нощ., 125 лв. 
* МАМАЯ-ТУЛЧА-КОНСТАНЦА - 07.10., 1 
нощ., 135 лв., от С-во/В. Търново
* СОЛУН-МЕТЕОРА - 12.10., 195 лв., от С-во/Т-во 
* МАКЕДОНИЯ И АЛБАНИЯ - 18.10., 3 нощ., 280 лв.                                                                                                                            
* ДУБРОВНИК - 13.10., 4 нощувки, 390 
лв., от Севлиево/Велико Търново

* НОВА ГОДИНА В ОХРИД - 28.12., 3 
нощувки, 449 лв.
УИКЕНДИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ - САМОЛЕТ
ВИЕНА - 05.10., 590 лв.; РИМ - 06.10, 490 лв.; 
МАДРИД - 12.10., 690 лв.; МАЛТА - от 399 лв.
ПОЧИВКИ ЕСЕН 2017
ДУБАЙ -  от 999 лв., ЕГИПЕТ - 21.10., от 947 лв., 
КРУИЗ ПО НИЛ - 1309 лв., ИЗРАЕЛ -1298 лв.,                                                                  
ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ - 1660 лв., МАРОКО - 
10/17.10, от 1250 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ
КЪРДЖАЛИ-ЗЛАТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 
21.10., 85 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА 
WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
       

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО 
ЕДИН ДЕН В СОФИЯ - 29.10 - 35 лв.
ЕКОПЪТЕКА “ПОД ПРЪСКИТЕ НА ВОДОПАДА“ - 01.10-28лв.
ДРЕВНОТРАКИЙСКИ ГРАД КАБИЛЕ - 01.10-25 лв.
КОТЕЛ-ЖЕРАВНА - 07.10 - 25 лв.
БОЖИИТЕ ОЧИ-ЗЛАТНА ПАНЕГА - 08.10 - 29 лв.
ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР - 21.10 - 29 лв.
ЧЕКОТИНСКИ МАНАСТИР И ПРАВЕЦ - 21.10,30 лв.
СТАРИЯТ ПЛОВДИВ - 05.11 - 28 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА-ЛОВЕЧ - 12.11 - 22 лв.
СВЕЩАРИ-ДЕМИР БАБА ТЕКЕ-РАЗГРАД-19.11,30лв
ВРАЧЕШКИ МАНАСТИР-БОТЕВГРАД-СКРАВЕНА-18.11-31лв
ХАСКОВО И АЛЕКСАНДРОВСКА ГРОБНИЦА - 26.11,32 лв.
ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ В ОДРИН-16.12;23.12-45лв.
ОДРИН - 30.09; 21.10; 11.11 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 15.10; 16.12 - 42 лв.
РАЗЛИЧНИЯТ БУКУРЕЩ - 11.11 - 42 лв.
ДВУДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ-КЪРДЖАЛИ-ХАСКОВО -07-08.10-82 лв.
КРЪСТОВА ГОРА-ВР.СНЕЖАНКА-РОЖЕН - 14-15.10-79 лв.

СКАЛНИ ФЕНОМЕНИ В РОДОПИТЕ -30.09-01.10-89 лв.
УНИКАЛНИ ИЗТОЧНИ РОДОПИ - 07-08.10 - 85 лв.
ПЕЩ. ВЕНЕЦА-ЛОПУШАНСКИ М-Р-БЕРКОВИЦА - 30.09-88 лв.
КРЪСТОВА ГОРА - 14.10. - 79 лв.
ПОБИТИ КАМЪНИ-БАЛЧИК-КАЛИАКРА-КАМ. БРЯГ-22.09-125лв.
ОБОРИЩЕ-КАЛОФЕР-СОПОТ-ПАНАГЮРИЩЕ-06.10-109 лв.
БЪЛГАРСКИЯ ХОЛИВУД - 13.10-129 лв.
ВИДИН-БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ,ВРАЦА-21.10.-129 лв.
БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ
ОДРИН-ЧОРЛУ - 25.11.17-125 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 09.10/21.10-139 лв.
ИСТАНБУЛ-ОДРИН - 26.10/16.11-199 лв.
ОСОГОВСКИ МАНАСТИР-СКОПИЕ -07-08.10-130лв.
АЙВАЛЪК-КУШАДАСЪ-ЕФЕС-ИЗМИР-20-24.09-435лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12-29.12 - 249 лв.
НОВА ГОДИНА 2018 ОТ ГАБРОВО
НОВА ГОДИНА НА О-В КОРФУ - 29.12 - 315 лв.
НОВА ГОДИНА В МАКЕДОНИЯ-ОХРИД - 29.12-345 лв.
НОВА ГОДИНА В РУМЪНИЯ - 30.12 - 245 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 333 лв. 15/09

�ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ: 
- УИКЕНД В МИЛАНО - ЛАГО ДИ КОМО - 
ЛАГО ДИ ГАРДА – ВЕРОНА: 29.09.- 02.10.2017; 
4дни/3 н-ки; 600 лв.; БАРСЕЛОНА: 11.11.-
14.11.2017; 4 дни/3 н-ки; 650 лв.; КОЛЕДНИ 
БАЗАРИ ВЪВ ВИЕНА: 07.12.2017; 4дни/3н-
ки; 719 лв.;  КОЛЕДА В ПРАГА: 22.12.- 
26.12.2017;5 дни/4 н-ки;766 лв. HTTP://WWW.
AGENCY-METAL.COM/EKSKURZII/SASSAMOLET/ 
�ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- АДРИАТИКА: 07.10.2017 – 13.10.2017; 
7 дни/5 н-ки; 549 лв.; ПРАГА 55+: 
28.10.- 04.11.2017; 8 дни/7 н-ки; 639 лв.; 
БАРСЕЛОНА-ФРЕНСКА РИВИЕРА – ПРОВАНС: 
06.10-15.10.2017; 10 дни/7 н-ки; 829 лв.; 
КОЛЕДА В ЗАГРЕБ: 23.12.-27.12.2017; 4 дни/3 
н-ки; 312 лв.; НОВА ГОДИНА В БЕЛГРАД: 4 
дни; 287 лв.; HTTP://WWW.AGENCY-METAL.
COM/EKSKURZII/SAVTOBUS/
�КРУИЗИ: 
- ПЕРЛИТЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ - 5 дни/4 н-ки 

– 389 €; дати: 19.10.-23.10.2017/ С ВКЛЮЧЕН 
ТРАНСПОРТ ДО ПРИСТАНИЩЕ АТИНА; ПЪТЕШЕСТВИЕ 
ДО СИЦИЛИЯ - КОРАБ COSTA DIADEMA 5*, 8 дни/7 
н-ки -02.12.-08.12.2017-349€; ОСТРОВИТЕ НА АЗИЯ 
-10дни/9 Н-КИ - 25.01.2018 04.02.2018 – 1499 € С 
ВКЛЮЧЕН САМ. БИЛЕТ ДО НАЧ.ПРИСТАНИЩЕ; КРУИЗ 
ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И МАДЕЙРА - 11 дни-
20.09.2017-899€;01.10.2017-749€;23.10.17-699€. 
HTTP://WWW.AGENCY-METAL.COM/CRUISES/
�ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- ПОЧИВКА В АВСТРИЙСКИТЕ АЛПИ-55+И 
ПРИЯТЕЛИ - 8 дни, 799 лв.
- ВЪРНЯЧКА БАНЯ ЗА 22.09.- 3 дни - 249 лв. 
- ПОЧИВКА В ОПАТИЯ, ХЪРВАТИЯ – 8 дни/7 
н-ки; 03.10.2017; 473€.
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС - 6 дни/5 н-ки; 
04.10.2017; 314 лв.
http://www.agencymetal.com/pochivki/preporchano/

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ
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ЗДРАВЕ
БИОСКЕНЕР - 10	
лв.	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/275-048.	[11,	11]
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 Новият	 антикорупцио-
нен	 закон	 пак	 забуксува.	
Основният	 спор	 между	
депутатите	 на	 управлява-
щите	 и	 опозицията	 е	 кой	
да	 избира	 председателя	
на	новата	агенция	за	бор-
ба	 с	 корупцията.	 Според	
БСП	това	трябва	да	е	пре-
зидентът,	 според	 ГЕРБ	 -	
парламентът.	 Габровският	
народен	 представител	 от	
ГЕРБ	 Иглика	 Събева	 ко-
ментира	основни	моменти	
в	 Проекта	 на	 Закон	 за	
противодействие	 на	 ко-
рупцията	 и	 за	 отнемане	
на	 незаконно	 придобито	
имущество	 като	 член	 на	
правната	 комисия	 в	 пар-
ламента:
	 „В 	 приорите ти те	
за	 управление	 за	 пери-
ода	 2017-2021	 г.	 в	 сектор	
„Правосъдие“	 е	 предви-
дено	 приемането	 на	 нов	
антикорупционен	 закон,	
който	 ще	 обедини	 фраг-
ментираното	 законода-
телство	 и	 ще	 създаде	
единен	 антикорупционен	
орган	 на	 основата	 на	
Комисията	 за	 отнемане	
на	 незаконно	 придобито	
имущество.	 Проектът	 на	
Закон	за	противодействие	
на	 корупцията	 дава	 зако-
нодателен	 израз	 на	 тези	
стратегически	 насоки	 и	
урежда	 процедурата	 по	
установяване	 и	 отнемане	
на	незаконно	придобитото	
имущество	като	способ	за	
защита	 на	 интересите	 на	
обществото	и	 възстановя-
ване	 на	 справедливостта,	
независим	 от	 наказател-
ното	 производство	 сре-
щу	 проверяваното	 лице	
или	 свързаните	 с	 него	
лица.	 Със	 законопроекта	
се	 отговаря	 на	 необходи-
мостта	 от	 създаване	 на	
по-ефективен	 механизъм	
за	 противодействие	 на	
корупцията.	 Когато	 в	 ре-
зултат	 на	 дейността	 на	
предложения	 нов	 единен	
независим	 антикоруцио-
нен	 орган	 бъдат	 устано-
вени	данни	за	корупцион-
ни	 престъпления,	 същите	
ще	 бъдат	 разследвани	
от	 компетентните	 органи	
чрез	 способите	 и	 сред-
ствата	 на	 наказателния	
процес.	 Новият	 единен	
антикорупционен	 орган	 е	
наименован	 Комисия	 за	
противодействие	 на	 ко-
рупцията	 и	 за	 отнемане	
на	незаконно	придобитото	
имущество.	
	 Проектът	 на	 Закон	 за	
противодействие	 на	 ко-
рупцията	 и	 за	 отнемане	
на	 незаконно	 придобито	
имущество	има	за	цел	за-
щита	 на	 интересите	 на	
обществото	 чрез	 ефек-
тивно	 противодействие	
на	 корупцията;	 създаване	
на	 гаранции,	 че	 лицата,	
заемащи	 висши	 публич-

ни	 длъжности,	 изпълня-
ват	правомощията	или	за-
дълженията	 си	 честно	 и	
почтено,	при	спазване	на	
Конституцията	 и	 законите	
на	 страната;	 	 предотвра-
тяване	 на	 възможности-
те	 за	 незаконно	 придо-
биване	 на	 имущество	 и	
разпореждането	 с	 него.	
С	 този	 законопроект	 се	
преодоляват	 слабостите,	
произтичащи	 от	 фраг-
ментираната	 норматив-
на	 уредба	 в	 сферата	 на	
противодействието	 на	 ко-
рупцията.	 Сега	 съществу-
ващото	 законодателство	
предвижда	 функционира-
нето	 на	 различни	 органи	
с	 антикорупционни	 функ-
ции	-	Комисия	за	отнема-
не	 на	 незаконно	 придо-
бито	 имущество,	 Комисия	
за	 предотвратяване	 и	 ус-
тановяване	 на	 конфликт	
на	 интереси,	 Център	 за	
превенция	 и	 противодей-
ствие	на	корупцията	и	ор-
ганизираната	 престъпност	
към	 Министерския	 съвет,	
съответните	звена	в	Смет-
ната	 палата	 и	 в	 Държав-
на	 агенция	 „Национална	
сигурност“.	 Фрагментира-
ното	 законодателство	 и	
липсата	на	единен	антико-
рупционен	орган	поражда	
трудности	 при	 изработва-
нето	 на	 единна	 стратегия	
за	 противодействие	 на	
корупцията	 и	 следването	
й	 от	 различните	 органи,	
както	 и	 липса	 на	 единен	
подход	 при	 противодей-
ствието	 на	 корупцията	 и	
липса	 на	 ефективно	 меж-
дуинституционално	 взаи-
модействие,	 координация	
и	единен	подход	в	борба-
та	 срещу	 корупцията	 по	
високите	 етажи	 на	 власт-
та.	 Основните	 положения	
в	 законопроекта	 са	 след-
ните:	
 -  Разширява се кръ-
гът на лицата,	 задължени	
да	 подават	 декларации.	
Кръгът	 на	 лицата,	 вклю-
чени	 в	 приложното	 поле	
на	 Закона	 за	 публичност	
на	 имуществото	 на	 лица,	
заемащи	висши	държавни	
длъжности,	 е	 запазен	 и	
прецизиран,	 като	 са	 до-
бавени	и	изцяло	нови	ка-
тегории	 лица	 с	 публични	
функции	 или	 правомощия	
по	разходване	на	публич-
ни	 средства.	 Сред	 нови-
те	категории	са	общински	
съветници,	 главни	архите-
кти	 на	 общини	 и	 райони,	
ректори	 на	 държавни	 ви-
сши	 училища,	 управители	
и	изпълнителни	директори	
на	 лечебни	 заведения	 за	
болнична	помощ,	които	се	
финансират	 от	 бюджета	
на	Националната	здравно-
осигурителна	 каса,	 лица,	
определени	 да	 админис-
трират	 и	 да	 управляват	
средства	 от	 Европейския	
съюз,	 лица,	 на	 които	 са	
делегирани	 функции	 да	

организират	 и	 провеждат	
процедурите	за	възлагане	
на	 обществени	 поръчки	 и	
да	 сключват	 договорите,	
членове	 на	 управителни-
те	 съвети	 на	 държавните	

предприятия	по	Закона	за	
горите	 и	 др.	 Допълнител-
но	 са	 включени	 няколко	
категории	лица	в	системи	
с	 повишен	 корупционен	
риск,	 като	 ръководители	
на	 областни	 дирекции	 по	
безопасност	 на	 храните,	
на	 Дирекцията	 за	 нацио-
нален	 строителен	 надзор,	
на	 Държавен	 фонд	 „Зе-
меделие“,	 на	 Автомобил-
на	 администрация	 и	 др.	
Сред	 лицата,	 попадащи	 в	
обхвата	на	закона,	са	до-
бавени	и	офицери	от	вис-
шия	 команден	 състав	 на	
въоръжените	 сили.	 Чрез	
субектния	обхват	на	зако-
на	 се	 цели	 постигане	 на	
необходимата	 публичност	
и	осигуряване	на	възмож-
ност	за	проверка	на	иму-
ществото	на	лицата,	които	
имат	 решаващи	 функции	
при	разходване	на	значи-
телни	публични	ресурси	и	
при	които	е	налице	пови-
шен	корупционен	риск;						
 -  Създава се нов еди-
нен независим антико-
рупционен орган	 -	 Коми-
сия	за	противодействие	на	
корупцията	и	за	отнемане	
на	 незаконно	 придобито-
то	 имущество,	 която	 да	 е	
специализиран	 постоянно	
действащ	 държавен	 орган	
за	осъществяване	на	поли-
тиката	по	противодействие	
на	корупцията	и	отнемане	
на	незаконно	придобитото	
имущество.	 В	 Комисията	
за	противодействие	на	ко-
рупцията	 и	 за	 отнемане	

на	незаконно	придобитото	
имущество	 се	 вливат	 Ко-
мисията	за	предотвратява-
не	и	установяване	на	кон-
фликт	на	интереси,	Центъ-
рът	за	превенция	и	проти-

водействие	 на	 корупцията	
и	 организираната	 прес-
тъпност	към	Министерския	
съвет,	 съответното	 звено	
от	Сметната	палата,	свър-
зано	с	дейността	по	отме-
нения	Закон	за	публичност	
на	 имуществото	 на	 лица,	
заемащи	 висши	 държавни	
и	 други	 длъжности,	 както	
и	съответната	специализи-
рана	дирекция	от	Държав-
на	 агенция	 „Национална	
сигурност“	 за	 противодей-
ствие	 на	 корупцията	 сред	
лицата,	 заемащи	 висши	
държавни	 длъжности.	 По	
този	 начин	 се	 цели	 да	
се	 създаде	 необходимата	
връзка	 между	 функциите	
по	 превенция	 на	 корупци-
ята,	проверка	на	имущест-
вените	 декларации,	 уста-
новяването	 на	 конфликт	
на	 интереси	 и	 отнемане	
на	 незаконно	 придобито	
имущество.	 Комисията	 е	
колективен	орган,	който	се	
състои	 от	 петима	 членове	
-	 председател,	 заместник-
председател	и	трима	други	
членове.	Председателят	на	
Комисията	 се	 избира	 от	
Народното	 събрание	 по	
предложение	 на	 народни-
те	 представители.	 Замест-
ник-председателят	 и	 дру-
гите	членове	на	Комисията	
се	 избират	 от	 Народното	
събрание	 по	 предложе-
ние	 на	 председателя	 на	
Комисията.	 Изборът	 на	
Комисията	 от	 Народното	
събрание	 съответства	 на	
конституционно	 определе-

ната	форма	на	управление	
–	 България	 е	 република	
с	парламентарно	 управле-
ние.	 Само	 при	 избор	 от	
Народното	събрание	може	
да	 се	 гарантира	 публич-

ност	 на	 процеду-
рата	 и	 максимал-
но	широко	участие	
на	 гражданското	
общество.	Изборът	
на	 председател,	
заместник-предсе-
дател	 и	 членове	
на	 Комисията	 се	
подготвя	 от	 спе-
циализираната	 ко-
мисия	на	НС,	отго-
варяща	за	борбата	
с	 корупцията	 и	
конфликта	 на	 ин-
тереси.	Функциите	
на	 Комисията	 се	
разделят	в	две	ос-
новни	групи	-	опе-
ративни	 –	 свърза-
ни	 с	 приемането	
и	 проверката	 на	
декларации	 за	
имущество	и	инте-
реси,	 с	 проверки	
по	 постъпили	 сиг-
нали	 от	 граждани-
те	и	чрез	медиите,	
с	 осъществяване	
на	 проверки	 на	
и м у щ е с т в е н о -
то	 състояние,	 на	
производства	 за	
установяване	 на	
конфликт	 на	 инте-

реси	 и	 на	 производства	
за	отнемане	на	незаконно	
придобито	 имущество,	 и	
аналитични	–	по	изготвяне	
на	анализи	и	методологии	
и	 разработване	 на	 анти-
корупционни	мерки.	Коми-
сията	ще	има	достъп	и	до	
базата	 данни	 на	Централ-
ния	 кредитен	 регистър	 и	
до	Регистъра	на	банковите	
сметки	и	сейфове;	
 -  Предвидена е въз-
можност всеки,	 който	
разполага	 с	 данни	 за	 ко-
рупция	 и	 за	 конфликт	 на	
интереси	 по	 смисъла	 на	
този	закон	на	лице,	заема-
що	 висша	 публична	 длъж-
ност,	 да	 може	 да	 подаде	
сигнал	до	Комисията;
 -  Предвидена е  въз-
можност при констатация 
за наличие	на	достатъчно	
данни	 за	 корупция	 на	 съ-
дия,	 прокурор	 или	 следо-
вател	 Инспекторатът	 към	
Висшия	 съдебен	 съвет	 да	
изпрати	 своето	 решение	
на	 Комисията,	 за	 да	 се	
образува	производство	за	
проверка	на	имуществено-
то	състояние;	
 -  Въвеждат се изрич-
ни правила,	съгласно	кои-
то	Комисията	осъществява	
държавната	 политика	 по	
превенция	 на	 корупцията,	
като	 събира,	 обобщава	 и	
анализира	 информация	
за	 националните	 анти-
корупционни	 политики	 и	
мерки;	 извършва	 анали-
зи,	разработва	и	предлага	
мерки	за	превенция	и	про-

тиводействие	на	корупция-
та	 и	 координира	 прилага-
нето	им,	осъществява	дей-
ности	за	разпространение	
на	 информацията,	 свърза-
на	с	противодействието	на	
корупцията,	 включително	
антикорупционните	 поли-
тики	 и	 мерки.	 Предвижда	
се	изготвените	от	Комиси-
ята	 анализи	 и	 предложе-
ния	 за	 антикорупционни	
мерки	 да	 се	 предоставят	
на	 компетентните	 органи,	
които	 са	 длъжни	 да	 взе-
мат	 отношение	 по	 тях	 в	
едномесечен	 срок	 и	 да	
информират	Комисията	за	
приетите	 мерки	 и	 сроко-
вете	за	тяхното	прилагане,	
както	 и	 за	 неприетите	 от	
тях	 мерки	 и	 мотивите	 за	
това.	 Компетентните	 орга-
ни	са	длъжни	да	информи-
рат	Комисията	при	въвеж-
дане	 на	 антикорупционни-
те	мерки	и	за	резултатите	
от	изпълнението	им;	
 -  Засилва се ефек-
тивността в дейността по 
отнемане на незаконно 
придобито имущество. 
Запазва	 се	 „значително	
несъответствие”	 да	 бъде	
размерът	 на	 несъответ-
ствието	между	имущество-
то	 и	 нетния	 доход,	 който	
надвишава	 150	 000	 лв.	 –	
така,	 както	 е	 прието	 от	
Народното	 събрание	 в	
края	на	2016	г.	с	изменени-
ята	и	допълненията	на	За-
кона	за	отнемане	в	полза	
на	държавата	на	незакон-
но	придобито	имущество;
 - Разширява се кръ-
га на декларираните об-
стоятелства.	 С	 оглед	
улесняване	 на	 адресати-
те	 на	 закона	 е	 уредена	
една	 декларация	 за	 иму-
щество	и	интереси	на	мяс-
тото	на	подаваните	досега	
две	 отделни	 декларации	
с	 частично	 припокриващи	
се	 обстоятелства,	 които	
подлежат	 на	 доказване.	
Прагът	 за	 деклариране	 е	
завишен	от	5	000	на	10	000	
лв.,	което	ще	позволи	кон-
центриране	 на	 усилията	
върху	по-значимите	случаи	
и	 постигане	 на	 целта	 за	
предотвратяване	на	коруп-
цията	 по	 високите	 етажи	
на	властта;	
 - Въвежда се про-
верка на имущественото 
състояние за лицата, за-
емащи висши публични 
длъжности.	 Тя	 е	 уредена	
като	единна	процедура,	но	
започва	 на	 различни	 ос-
нования	 в	 зависимост	 от	
това	 	 дали	 става	 въпрос	
за	 лица,	 заемащи	 висши	
публични	 длъжности,	 или	
за	 лица,	 привлечени	 като	
обвиняеми	 за	 определени	
престъпления;															
 - Усъвършенстване 
на уредбата в частта за 
конфликта на интереси. 
Прецизират	 се	 правилата	
и	се	съобразяват	с	основ-
ната	 идея	 за	 създаване	

на	 орган,	 който	 да	 про-
верява	 лицата,	 заемащи	
висши	 публични	 длъжнос-
ти.	 Запазва	 се	 правната	
конструкция	 на	 конфликта	
на	 интереси	 като	 админи-
стративно	нарушение,	като	
се	 детайлизират	 и	 преци-
зират	част	от	съставите	на	
нарушенията.	 Комисията	
осъществява	производство	
по	 конфликт	 на	 интереси	
по	 отношение	 на	 лицата,	
заемащи	 висши	 публични	
длъжности,	 а	 за	 служите-
лите	 в	 администрацията	
проверката	 ще	 се	 прави	
от	 инспекторатите	 или	 от	
комисии	от	специално	на-
товарени	 за	 това	 лица.	
Целта	 е	 Комисията	 да	 се	
концентрира	върху	лицата,	
заемащи	 висши	 публични	
длъжности,	и	да	се	дезин-
тересира	 от	 незначителни	
казуси;		
 - Предвижда се Ко-
мисията да извършва 
дейности за противодей-
ствие на корупцията чрез	
събиране,	 анализиране	 и	
проверки	на	сведения	при	
и	 по	 повод	 информация	
за	прояви	на	корупция	на	
лица,	заемащи	висши	пуб-
лични	 длъжности.	 За	 тази	
цел	 в	Комисията	ще	 бъде	
включена	съответната	спе-
циализирана	 дирекция	 от	
Държавна	 агенция	 „Нацо-
нална	сигурност“	за	проти-
водействие	 на	 корупцията	
сред	 лицата,	 заемащи	 ви-
сши	 държавни	 длъжности.	
Основните	 цели	 на	 опе-
ративно-издирвателната	
дейност	 на	 дирекцията	
ще	бъдат	превенция,	пре-
дотвратяване	 и	 санкцио-
ниране	 на	 нарушения	 в	
дейността	 на	 лицата,	 за-
емащи	 висши	 публични	
длъжности,	 свързани	 с	
прояви	на	корупция;	при-
добиване	 на	 сведения	 и	
информация	 за	 действия	
или	 бездействия,	 които	
разкриват	 прояви	 на	 ко-
рупция	 и	 предоставянето	
на	сведенията	и	информа-
цията	 на	 съответните	 ор-
гани	 на	 съдебната	 власт,	
както	 и	 на	 разследващи	
органи,	 изготвяне	 и	 съх-
раняване	 на	 веществени	
доказателствени	 сред-
ства	и	предоставянето	им	
на	съответните	органи	на	
съдебната	власт.	По	 този	
начин	се	възприема	ком-
плексен	подход	в	борбата	
срещу	 корупцията	 по	 ви-
соките	етажи	на	властта;	
 -  Прецизират се раз-
поредбите, свързани с 
отговорността по закона, 
като	се	изчистват	пробле-
мите	 както	 в	 съставите	
на	административните	на-
рушения,	 така	 и	 предви-
дените	 наказания,	 като	 е	
дадена	възможност	за	по-
голяма	 индивидуализация	
на	 наказанията	 в	 зависи-
мост	 от	 особеностите	 на	
всеки	отделен	случай“.

Ще ñпре ли корупциятà íовият àíтикорупциоíеí зàкоí?

	 „С	 мотики	 на	 поле-
то“	 на	 Георги	 Железаров	
е	 акцентът	 за	 октомври	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев”	 –	 Габрово.	
Картината	 е	 дарена	 през	
септември	 2017	 г.	 от	 него-
вата	 внучка	 Радост	Желе-
зарова.	 С	 пейзажа	 фонд	
„Живопис”,	 наброяващ	
над	 1500	 произведения	 на	
изкуството,	 е	 попълнен	 с	
още	една	картина	с	висока	
стойност.	Пейзажът	е	рису-
ван	върху	картон	със	сме-
сена	техника	и	засяга	една	
тема,	 широко	 застъпена	 в	
творчеството	 на	 автора,	 а	
именно	българската	приро-
да	и	селския	бит.	
	 Габровската	 публика	
имаше	възможността	да	се	
запознае	 с	 творчеството	
на	художника	от	9	май	до	
9	 юни	 2017	 г.,	 когато	 ХГ	
„Христо	Цокев”	бе	домакин	
на	 изложбата	 „Между	 Ал-

жир	и	София	в	търсене	на	
светлината“.	Тя	е	посветена	
на	 120	 г.	 от	 рождението	
на	 Георги	 Железаров	 и	 е	
проект	 на	 Софийска	 град-
ска	 художествена	 галерия	
и	семейството	на	твореца.		
	 Георги	 Железаров	
(1897-1982)	 е	 роден	 в	 с.	
Марчево,	Неврокопско	(дн.	
Гоце	 Делчев).	 Първоначал-
но	учи	в	родното	си	село,	
а	по-късно	завършва	Мъж-
кото	 педагогическо	 учили-
ще	 в	 гр.	 Сер	 (дн.	 Серес).	
Следва	 като	 извънреден	
ученик	 в	 Художествено-
индустриалното	 училище	 в	
София	–	„Графика”	и	„Деко-
ративно	изкуство”	при	чеш-
кия	художник	Йозеф	Питер.	
Работи	като	гравьор	в	Гео-
графския	институт	-	София.	
По-късно	 -	 като	 живопи-
сец	и	 график	на	 свободна	
практика	в	столицата.	През	
1924-1926	 г.	 е	 рисувач	 в	

Държавна	печатница.	През	
септември	 1926	 г.	 замина-
ва	 за	 Алжир.	 През	 дву-
годишния	 си	 престой	 там	
създава	множество	творби,	
включващи	 екзотични	 пей-
зажи,	 фигурални	 компози-
ции,	 портрети	 и	 ескизи.	
През	 1928	 г.	 се	 завръща	
в	 България.	 Работи	 като	
майстор-хромолитограф,	
художник,	 технически	 ръ-
ководител	 в	Държавна	 пе-
чатница	 (до	пенсиониране-
то	 си).	 От	 1957	 до	 1982	 г.	
твори	 за	 себе	 си.	 Създа-
ва	 голямо	 количество	 ри-
сунки,	 ескизи,	 живописи,	
графични	 творби	 и	 други	
кавалетни	 произведения.	
Автор	 е	 на	множество	 на-
тюрморти	с	цветя,	фигурал-
ни	 композиции,	 пейзажи,	
автопортрети	 и	 различни	
анималистични	 рисунки.	
Член	е	на	Дружеството	на	
независимите	художници.	

„С мотики íà полето” е àкцеíтът зà октомври
Маргарита Янчева, 2016

 Каним Ви на откри-
ването на Карикатурен 
десант 2017

 Програмата включва 
7 изложби и един вест-
ник. Акцентите:   
				-	Тръмп	–	9	месеца	по-
късно	(от	най-добрите	ка-
рикатуристи	в	цял	свят!)			
			-	Метафори	и	пропаган-
да.	 Вестник	 „Папагал“	 в	
периода	1939-1953	г.			
				-	100	години	от	Октом-
врийската	революция			
	 	 	 	 -	 „Стършел“	 и	 прия-
тели.	

5 октомври, 
четвъртък, 18:30 в 

Музей „Дом на хумора и 
сатирата“.


