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ДимитроввденПанаир на "Етър"

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Двама	 габровци	 спе-
челиха	 на	 втора	 инстан-
ция	 дело	 срещу	 банка	 за	
надвзети	 лихви	 по	 дого-
вор	 за	 ипотечен	 кредит.	
Първо	 по	 случая	 се	 про-
изнесе	 Районният	 съд	 в	
Габрово,	неговото	решение	
бе	от	21	юли	2016	г.	На	11	
януари	 т.	 г.,	 бе	 обявено	
решението	 на	 Окръжния	
съд	 в	 Габрово,	 с	 което	 се	
потвърждава	 първоинстан-
ционното	произнасяне.	А	то	
е:	Банката	да	плати	„на	Й.	
Д.	С...	и	Й.	Г.	М...	9400	лв.	
-	заплатена	без	основание	

възнаградителна	 лихва	 по	
договор	 за	 банков	 ипоте-
чен	 кредит	 на	 физическо	
лице...	1151,58	лв.	закъсни-
телна	 лихва...	 и	 разноски	
по	делото	в	размер	на	1754	
лв...“.	Банката	може	да	об-
жалва	пред	Върховния	 ка-
сационен	съд.
	 „Видно	 от	 събраните	
по	 делото	 доказателства,	
на	 19	 юни	 2008	 г.	 между	
двамата	 ищци	 (единият	 -	
кредитополучател,	 а	 дру-
гият	–	солидарен	длъжник)	
и	банката	е	сключен	дого-
вор	за	ипотечен	кредит	на	
физическо	лице,	по	силата	
на	който	им	е	предоставен	

кредит	в	размер	на	70	000	
лева	за	покупка	на	имот	–	
съобщиха	от	съда.	-	Задъл-
жението	 следва	 да	 бъде	
погасено	 до	 15	 декември	
2031	 г.	 чрез	 плащане	 на	
равни	месечни	вноски,	съ-
гласно	 погасителен	 план.	
Договорът	 е	 сключен	 при	
годишен	 лихвен	 процент	
8,20%,	 формиран	 от	 два	
компонента:	 базов	 лихвен	
индекс	в	размер	на	6,536%	
и	надбавка	към	него	в	раз-
мер	 на	 1,664%.	 Базовият	
лихвен	индекс	-	едномесе-
чен	SOFIBOR,	е	променлив	
компонент,	с	оглед	на	фа-
кта,	че	се	явява	обективен	

измерител	 на	 изменение-
то	 на	 пазарните	 условия.	
Вторият	 компонент	 –	 над-
бавката	 за	 редовен	 дълг,	
е	фиксиран,	като	размерът	
му	 е	 определен	 при	 под-
писване	 на	 договора	 за	
кредит.	
	 Съгласно	 Общите	 ус-
ловия	 на	 банката,	 при	
кредити,	 погасявани	 чрез	
равни	 вноски,	 при	 всяка	
промяна	 на	 базовия	 лих-
вен	 процент	 с	 повече	 от	
0,5	пункта	спрямо	действа-
щите	към	момента	на	про-
мяната	 величини	 банката	
променя	 годишния	 лихвен	
процент	 в	 същия	 размер.	

Промяната	 влиза	 в	 сила	
автоматично	 с	 публикува-
не	 на	 новата	 стойност	 на	
съответния	 лихвен	 индекс	
и	 без	 да	 е	 необходимо	
сключване	 на	 допълнител-
но	 споразумение	 между	
страните.	
	 Твърдението	на	ищците	
е,	 че	 въпреки	 отчетено-
то	 във	 времето	 намаля-
ване	 на	 базовия	 лихвен	
индекс,	 годишният	 лихвен	
процент	 по	 договора	 им	
за	 кредит	 не	 е	 променян,	
в	 резултат	 на	 което	 те	
са	 заплащали	 по-високи	
лихви.	 Претенцията	 им	 е,	
че	за	периода	от	15	април	

2013	 г.	 до	 25	 август	 2015	
г.	 (датата	 на	 депозиране	
на	 исковата	 молба	 пред	
Районния	 съд)	 същите	 са	
платили	с	9	400	лева	пове-
че	лихви	по	кредита,	като	
посочената	сума	банката	е	
надвзела	 от	 „захранвана-
та“	от	тях	кредитна	сметка.	
Съобразявайки	 събраните	
по	 делото	 доказателства,	
първоинстанционният	 съд	
е	приел,	 че	искът	на	 кре-
дитополучателите	 е	 осно-
вателен.	
	 На	 основание	 чл.	 55,	
ал.	 1,	 изр.	 1	 от	 Закона	
за	 задълженията	 и	 дого-
ворите	 банката	 е	 осъдена	

да	 им	 заплати	 9	 400	 лева	
-	 платена	 без	 основание	
възнаградителна	 лихва,	
както	и	1151,58	лв.	-	закъс-
нителна	лихва	за	периода	
15.04.2013	 г.	 до	 25.08.2015	
г.,	 на	 основание	 чл.	 86	 от	
ЗЗД.	Производството	през	
Окръжен	 съд	 е	 образува-
но	 по	 жалба	 на	 банката	
против	 първоинстанцион-
ния	акт.	След	преценка	на	
всички	събрани	по	делото	
доказателства	 въззивният	
съд	 счете,	 че	 същата	 е	
неоснователна,	 а	 поста-
новеното	 от	 Районен	 съд	
-	Габрово	решение	следва	
да	бъде	потвърдено."

	 Известният	 габровски	
виолист	 от	 състава	 на	 Га-
бровския	 камерен	 оркес-
тър	 Ивайло	 Ангелов	 ще	
направи	 своя	 дебют	 като	
изпълнител	 на	 мандолина	
в	 следващия	 концерт	 на	
Камерния.	 На	 25	 януари,	
сряда,	 от	 19	 часа	 в	 Худо-
жествена	 галерия	 „Христо	
Цокев“,	в	цикъла	„Избрано	
от	 публиката“,	 Габровски-
ят	 камерен	 оркестър	 ще	
представи	 музика	 от	 Ви-
валди	и	Чайковски.	Ще	бъ-
дат	изпълнени	два	концер-
та	 за	мандолина	и	оркес-
тър	 и	 Концерт	 за	 две	 ци-
гулки	от	Вивалди,	„Спомен	
от	Флоренция“	и	 „Анданте	
Кантабиле“	 от	 Чайковски.	

Солисти	 ще	 бъдат	 цигула-
рите	 Надежда	 Атанасова,	

Даниела	Данис	–	Христова	
и	Ивайло	Ангелов.

	 Габровският	творец	Ра-
доил	 Серафимов	 е	 сред	
11-те	 най-перспективни	
млади	 български	 худож-
ници,	 според	 селекцията	
на	 изложбата	 „Арт	 Старт:	
Млади	 художници,	 които	
да	 следим	 през	 2017	 г.“,	
експонирана	в	софийската	
галерия	 Credo	 Bonum	 и	 в	
Гьоте	 институт	 в	 София.	
Нейни	куратори	са	Весела	
Ножарова,	 Даниела	 Раде-
ва	и	Стефка	Цанева,	които	
събират	 работата	 на	 еди-
надесет	 съвременни	 авто-
ри	под	и	около	30	години,	
които	 работят	 в	 най-раз-
лични	 области	 –	живопис,	
рисунка,	скулптура,	видео,	

фотография	 и	 арт	 книги.	
Изложбата	е	разделена	на	
две	 части:	 Credo	 Bonum	
представя	 автори,	 които	
са	учили,	живеят	и	работят	
в	България,	а	Гьоте	инсти-
тут	 -	 български	 художни-
ци,	 живеещи	 в	 чужбина.	
Освен	Радоил	Серафимов,	
останалите	 млади	 българ-
ски	 творци,	 представени	
в	„Арт	Старт“,	са	Мартина	
Вълчева,	 Любомир	 Игна-
тов,	Марица	Калчева,	Ма-
рия	Налбантова,	Радослав	
Нинов,	 Боряна	 Петкова,	
Гергана	Петрова,	Радостин	
Седефчев,	Севда	Семер	и	
Мартиан	Табаков.
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Радоил Серафимов е сред 11-те най-
перспективни млади бълãарски художници

Виолистът Ивайло Анãелов ще 
свири на мандолина с Камерния

Двама ãабровци осъдиха банка
да им върне 9400 лева възнаградителна лихва, плюс 1151,58 лв. лихва върху тази сума, както и 1754 лв. разноски по делото
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Танцьорите 
от "Сивек" 
ще излязат 
на една 
сцена с 14 
държави 
на световен 
фестивал в 
Тайланд 8
На снимката: Танцов ансамбъл 
на града домакин на фестива-
ла в Тайланд - Сурин
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Сдружение на рускоговорящите 
„Вива Габрово“ и Сдружение „Славяни“ 

организират на 25 януари 2017 г. 
вечеринка за руския студентски празник татянинден
	 Организаторите	 канят	 завършилите	 висши	
учебни	 заведения	 в	СССР	и	РФ,	 почитателите	
на	руския	език	и	руската	култура	да	участват	в	
мероприятието.	
	 Празникът	 ще	 се	 проведе	 в	 ресторанта	 на	
хотел	 „Орловец”.	 В	 програмата	 са	 включени	
любими	руски	и	български	песни	в	изпълнение	
на	дует	„Иван	и	Милен“,	духовна	руска	музика,	
класическа	руска	музика	и	поезия,	провеждане	
на	аукцион.	В	менюто:	традиционни	руски	ястия.	
	 Мероприятието	се	организира	с	цел	подпо-
магане	изучаването	на	руски	език	и	осигурява-
не	 на	 методически	 материали	 за	 габровските	
училища	„Иван	Вазов“	и	„Отец	Паисий“.	Остана-
лата	част	от	даренията	ще	бъде	за	организира-
не	на	безплатни	курсове	по	руски	език.	
	 Куверт:	29	лева.
телефон за контакти и записвания: 0885/290-101.

Националното сдружение на общините 
в Република България (НСОРБ) 
обявява конкурс за длъжност 

експерт „Европейски регламенти” 
в структурното си звено 

 „Общински	 ресурсно-координационен	 център”	
(ОРКЦ),	ситуиран	в	Центъра	за	обучение	на	местните	
власти	(ЦОМВ)	в	село	Гергини,	община	Габрово.	
	 Заинтересованите	 кандидати	 могат	 да	 подават	
документите	си	на	електронната	поща	на	НСОРБ:	nam-
rb@namrb.org	до	17:30 ч. на 15 февруари 2017 г.
	 Конкурсът	ще	се	проведе	на	два	етапа	-	подбор	по	
документи	и	тест	и	събеседване.
	 Списъкът	 на	 допуснатите	 до	 тест	 и	 събеседване	
кандидати	с	датата,	часа	и	мястото	на	провеждането	
им	ще	бъде	публикуван	на	сайта	на	НСОРБ	до	средата	
на	м.	март	2017	г.	Тестът	и	интервютата	ще	се	проведат	
в	 ЦОМВ	 -	 с.	 Гергини,	 община	 Габрово,	 в	 края	 на	 м.	
март	2017	г.
 Пълният текст на обявата, образците	 на	
документите	 за	 кандидатстване	 и	 материал	 за	
самоподготовка	са публикувани	на	сайта	на	НСОРБ	–	
www.projects-namrb.org

 - Г-н Сираков, кои са 
събитията, които беляза-
ха 2016 година и ще имат 
отражение върху насто-
ящата 2017-та?
	 -	 Политолози	 и	 анали-
затори	 през	 първите	 дни	
на	 тази	 година	 обобща-
ваха	 събитията	 през	 2016	
година.	Аз	 няма	 да	 правя	
това.	 За	 мен	 има	 едно	
важно	 събитие,	 което	 бе-
лежи	прехода	между	едно	
състояние	на	духа	и	друго,	
и	 това	 са	 терористични-
те	 атаки.	 Само	 че	 няма	
да	 говоря	 за	 насилията	 и	
онова,	което	те	причиниха		
на	 мирните	 хора.	Мен	 ме	
интересува	 един	 друг	 ас-
пект	на	тези	събития	-	как	
ние	 реагираме	 в	 такива	
ситуации.	
	 Ако	знаем	как	правил-
но	функционира	Вселената	
и	 нашата	 реалност.	 Ако	
ние,	българите,	познаваме	
собствената	 си	 религия	 –	
християнството,	 ако	 сме	
чели	Библията	и	знаем	как	
да	я	прилагаме	на	практи-
ка,	 бихме	 намерили	 пътя,	
за	да	се	справим	по-добре	
с	тях.	Христос	ни	е	дал	на-
соки,	с	които	да	се	спра-
вяме	в	такива	моменти.
	 Не	трябва	да	забравя-
ме,	 че	 въпреки	 наличието	
на	бежанци	на	наша	тери-
тория,	 ние	 не	 сме	 пряко	
засегнати	 от	 това,	 което	
се	 случва	 в	 други	 дър-
жави.	 Затова	 е	 толкова	
важно	 как	 ще	 реагираме	
сега.	
 - Защо? Как трябва да 
реагираме?
	 -	 Ако	 някъде	 е	 гръм-
нала	една	бомба	и	е	при-
чинила	 човешки	 жертви,	
ние	 не	 можем	 да	 върнем	
времето	 назад,	 нито	 да	
върнем	 живота	 на	 тези	
хора.	Но	 начинът,	 по	 кой-
то	 ще	 реагираме	 в	 тази	
ситуация,	ще	определи	на-
шето	 бъдеще.	 В	 Библията	
е	 казано,	 че	 каквото	 по-
сееш,	 това	 ще	 пожънеш.	
Което	 означава,	 че	 ако	
на	 един	 терористичен	 акт	
отвърнем	 с	 агресия,	 оно-
ва,	 което	 ще	 ни	 чака	 в	
бъдеще,	 отново	 ще	 бъде	
терор	 и	 агресия.	 Казано	
е	 също,	 че	 ако	 сееш	 вет-
рове,	 ще	 жънеш	 бури.	 А	
това	 означава,	 че	 агреси-
ята,	която	излъчваме	днес,	
ще	 ни	 се	 върне	 обратно	
след	 време,	 но	 в	 много	
по-голяма	 степен.	 Обър-
нете	 внимание	 как	 евро-
пейските	 народи	 приемат	
тези	актове	 –	 според	мен	
доста	по-различно	от	нас,	
българите,	 на	 които	 ни	 е	
малко	 по-трудно	 да	 прие-
мем	 зимната	 обстановка.	

Не	дай	Боже,	да	приемаме	
такъв	 акт!	 Европейските	
народи	 много	 бързо	 въз-
становяват	 мястото	 и	 на-
чина	 на	 живот.	 Те	 отиват	
на	мястото	на	инцидента	и	
се	опитват,	 колкото	могат,	
да	се	веселят.	Опитват	се	
да	живеят	 така,	все	едно,	
че	не	се	е	случвал.	Това	е	
единственият	начин	-	чрез	
любовта,	 чрез	 радостта	
да	 затвориш	чувството	на	
омраза	и	гняв	и	да	го	от-
блъснеш	колкото	 се	може	
по-далеко	от	теб.
	 Ще	дам	пример	с	това,	
което	 се	 случи	 в	 Берлин	
преди	 Коледа.	 Жителите	
на	 града	 веднага	 възста-
новиха	 коледната	 улица	 и	
бяха	 там,	 защото	 когато		
излъчваш	 радост,	 въпреки	
онова,	 което	 ти	 се	 е	 слу-
чило,	ти	показваш	правил-
ния	 път,	 който	 трябва	 да	
се	 следва.	 И	 привличаш	
обстоятелства,	 които	 да	
помогнат	всичко,	което	ис-
каш,	да	се	случи.
 - Как да приемаме 
политическата криза, 
в която страната се на-
мира отново – като част 
от поредните проблеми 
пред народа, създадени 
от политиците, или като  
неговото политическо из-
растване и несъгласие с 
начина на управление?
	 -	 Политическа	 криза	
–	това	е	лексика	на	меди-
ите.	В	нашия	живот	имаме	
предизвикателства,	 през	
които	 преминаваме,	 но	
това	 съвсем	 не	 е	 криза.	
А	нещо,	през	което	трябва	
да	 преминем	 и	 да	 реаги-
раме	по	определен	начин.	
Това,	 което	 се	 случва	 в	
България,	е	част	от	онова,	
което	 се	 случва	 в	 целия	
свят	 -	смяна	на	политиче-
ския	модел.	И	тази	смяна	
е	 продиктувана	 от	 новите	
потребности	на	хората.	
	 Досега	светът	се	упра-
вляваше	от	силата	на	кон-
суматорското	 общество.	
Политическите	 системи	
подхранваха	 бизнеса	 да	
развива	 тази	 сила,	 за	 да	
ни	 дава	 много	 кредити.	
Да	 засилва	 желанието	 ни	
да	 искаме	 още	 и	 още,	 и	
още...	 Това	 доведе	 и	 до	
катаклизмите,	 които	 се	
случват	на	Земята,	защото	
тя	 не	 може	 да	 изтърпи	
тази	свръхенергия	на	кон-
суматорското	 общество.	
Но	 хората	 започнаха	 да	
се	променят,	да	се	връщат	
към	 природата	 вътре	 в	
нас.		Да	разполагаме	с	по-
малко,	 не	означава	да	не	
ползваш	 луксозни	 неща,	
а	 те	 да	 не	 са	 в	 излишък.	
Храната,	 която	 се	 изхвър-

ля	от	развитите	общества,	
би	заситила	всички	 гладу-
ващи	на	планетата.
 - Как тези събития в 
световен мащаб се отра-
зиха у нас през миналата 
година? Кои са предпос-
тавките, които доведоха 
до промяната, която бъл-
гарите категорично зая-
виха чрез референдума?
	 -	Старите	модели	и	ме-
тоди,	които	се	използваха	
за	 управление,	 вече	 не	
работят	 и	 българите	 ясно	
го	показаха.	Хората	искат	
да	 участват	във	властта	 –	
това	разчетоха	политиците	
от	 този	 референдум.	 Но	
това	 не	 е	 истина!	Това	 е	
илюзия.	Защо?	Защото	ма-
жоритарната	система	дава	
по-ограничено	 участие	 на		
хората	 във	 властта,	 за	
разлика	от	тази,	която	е	в	
момента.	
	 В	 същото	 време,	 ако	
ги	попиташ:	„Искаш	ли	да	
станеш	депутат?	Искаш	ли	
да	 станеш	 кмет?“,	 пове-
че	 от	 тях	 ще	 отговорят:	
„Не!“.	 Което	 означава,	 че	
те	 искат	 някой	 друг	 да	
поеме	отговорността,	а	 те	
да	 стоят	 настрани,	 като	
наблюдатели.	Аз	мисля,	че	
светът	стана	доста	по-про-
зрачен.	 Хората	 не	 искат	
по-голямо	 представител-
ство	във	властта,	те	искат	
да	 виждат	 повече	 какво	
се	случва	и	как	се	случва.	
И	 понеже	 виждат	 какво	
се	 случва,	 на	 тях	 не	 им	
харесва	 това,	 което	 виж-
дат.	Те	искат	да	се	случва	
по	 друг	 начин.	 Има	 една	
древна	 японска	 мисъл,	
която	 датира	 от	 векове,	
но	 е	 толкова	 подходяща	
за	 политическата	 систе-
ма	днес	по	целия	свят.	Тя	
казва:	 „На	 можещия	 дай	
пари!	 На	 моралния	 дай	
власт!“	 Време	 е	 бизнесът	
да	излезе	от	политиката!
 - Мислите ли, че греш-
ките от 2016-та и преди 
нея ще бъдат най-сетне 
урок за 2017 година?
	 -	 Наблюдавам	 отстра-
ни.	Опитвам	 се	 да	 се	 аб-
страхирам	 от	 информа-
цията,	 която	 имам	 като	
областен	 управител,	 и	 да	
погледна	това,	което	става	
наоколо,	с	очите	на	редо-
ви	 гражданин.	 И	 стигам	
до	 извода,	 че	 политиците	
твърде	 много	 бъркат,	 ко-
гато	 мислят,	 че	 трябва	 да	
измислят	 някаква	 много	
сложна	стратегия,	с	която	
да	 управляват	 държавата	
ни.	
	 Нещата	 са	 много	 по-
прости.	 Цялата	 Библия,	
която	 ръководи	 нашето	
християнско	 общество	 в	
България,	 както	 и	 всич-
ки	религии	на	любовта	се	
водят	 от	 едни	 принципи,	
казани	 по	 различен	 на-
чин.	На	нас	са	ни	дадени	
десетте	 Божи	 заповеди,	
това	 са	 десет	 доброде-
тели.	 Не	 е	 необходима	
сложна	 стратегия,	 за	 да	
управляваш	една	държава.	
Трябва	 всеки	 политик	 да	
си	 припомня	 тези	 десет	
заповеди	 и	 да	 ги	 прилага	

в	 собственото	 си	 ежедне-
вие,	 ежечасно,	 без	 нищо	
друго.	 Тогава	 светът	 ще	
бъде	по-различен.	
 - Навършиха се 10 го-
дини от присъединяване-
то на България към ЕС? 
Как ще коментирате про-
мените, които настъпиха у 
нас?
	 -	 Аз	 ще	 разделя	 на	
две	 гледната	 ми	 точка	 за	
присъединяването	 ни	 към	
Европейския	 съюз.	 Това,	
което	 е	 видимо	 и	 най-
много	 се	 говори,	 са	 ев-
ропейските	 фондове.	 Да,	
ние	 получихме	 европей-
ски		средства,	които	чрез	
проекти	 бяха	 инвестирани	
основно	в	подобряване	на	
инфраструктурата.	 Но	 под	
инфраструктура	 не	 трябва	
да	 се	 разбира	 само	 пъ-
тища,	 а	 и	 образователна	
и	 друг	 вид	 инфраструкту-
ра.	Виждате,	че	в	Габрово	
всички	 училища	 са	 сани-
рани,	 сгради	 на	 социални	
и	здравни	институции.	
 - Но как се промених-
ме ние? Приехме ли цен-
ностите на европейските 
народи с по-дългогодиш-
на демокрация?
	 -	 Влизането	 ни	 в	 Ев-
ропейския	 съюз	 означа-
ваше	 свободно	 движение	
на	хора.	Младите	хора	по	
дух	 желаят	 да	 се	 движат	
повече.	И	те	започнаха	да	
пътуват.	Някои	отиват	и	се	
връщат.	 В	 по-голямата	 си	
част,	за	съжаление,	отиват	
и	 остават.	 Но	 те	 стават	
носители	 на	 ценностните	
системи	 -	 на	 нашата	 там	
и	 на	 тяхната	 тук.	 Инте-
ресно	 ми	 е	 доколко	 ние,	
българите,	 започнахме	 да	
се	 променяме,	 след	 като	
имаме	 възможност	 много	
по-лесно	да	се	докосваме		
до	други	култури,	да	видим	
как	 живеят	 другите	 хора,	
да	видим	как	другите	хора	
се	 справят	 с	 предизвика-
телствата,	как	преминават	
през	 тях	 и	 как	 това	 се	
отразява	на	нашето	битие	

и	 ежедневие	 и	 аз	 мисля,	
че	 в	 тази	 степен	 присъе-
диняването	ни	към	ЕС	до-
принесе	 много.	 Виждаме,	
че	 на	 Запад	 онова,	 което	
ние	 считаме	 за	 проблем,	
там	 се	 приема	 като	 нещо	
обикновено.
 - Дайте пример.
	 -	 На	 Запад	 отдавна	
имат	 магистрали.	 През	
тази	зима	ние	заговорихме	
за	 голямата	 криза,	 създа-
дена	от	верижна	катастро-
фа	на	магистрала.	Ами	ние	
досега	 нямахме	 магистра-
ли,	 за	 да	 имаме	 верижни	
катастрофи.	Верижните	ка-
тастрофи	в	западните	дър-
жави	са	нещо	нормално	и	
ние	виждаме	често	новини	
за	такива	инциденти,	вклю-
чително	 и	 зад	 океана	 -	 в	
държави	 с	 огромни	магис-
трали.	 Но	 хората	 там	 не	
го	 приемат	 като	 огромна	
трагедия	 –	 просто	 си	 пра-
вят	изводите	 какво	 трябва	
да	направят,	за	да	не	попа-
дат	 в	 такава	 ситуация.	Но	
при	нас	това	беше	тема,	с	
която	 медиите	 дни	 наред	
занимаваха	обществото.
	 Необходимо	 беше	
просто	 да	 се	 информира	
населението,	 че	 при	 та-
кава	 метеорологична	 об-
становка	 на	 магистрала	
се	 кара	 по	 такъв	 начин,	
защото	 ние	 нямаме	 опита	
да	 караме	 на	 магистрали.	
Нямаме	 културата	 как	 да	
се	 движим	 по	 тези	магис-
трали.	 Ние	 си	 мислим,	 че	
като	 караме	 скъпа	 кола	 и	
сме	защитени	от	всичко	на	
пътя.	Само	че	шофирането	
не	включва	само	колата	–	
то	включва	пътя,	климатич-
ните	 условия,	 уменията	 на	
шофьора,	включва	умение-
то	на	останалите	водачи...
 - Но и спазването на 
Закона за движение по 
пътищата, уважението по-
между ни...
	 -	Да,	 всичко	 това!	Да-
дох	 този	 пример,	 който	 е	
показателен	 как	 мислене-
то	 в	 европейските	 държа-

ви	 със	 стари	 демокрации	
е	едно,	а	при	нас	–	друго.	
	 И	 все	 пак	 мисля,	 че	
макар	 и	 една	 малка	 част	
от	 хората	 успяват	 да	 ви-
дят,	 че	 в	 много	 области	
ние	 сме	 много	 по-добри	
от	 европейски	 държави,	
които	 считаме	 за	 пример,	
който	трябва	да	следваме.	
Ние	 имаме	 изключително	
талантливи	учени,	които	за	
съжаление,	 не	 успяваме	
да	 задържим,	 благодаре-
ние	 на	 нашата	 нерефор-
мирана	 система	 –	 да	 ос-
тавим	 науката	 да	 се	 слее	
с	 бизнеса.	 За	 съжаление,	
нашите	 учени	 и	 техните	
изследвания	 се	 ползват	
от	чуждите	компании.	Ние	
имаме	 изключително	 та-
лантливи	 хора,	 които	 за	
съжаление,	 реализират	
себе	си	навън,	защото	тук	
нямат	 среда	 да	 го	 напра-
вят.	Средата	я	изграждаме	
всички	ние.	И	тук	стигаме	
до	онзи	въпрос,	който	по-
стоянно	 ни	мъчи,	 особено	
нас,	които	сме	в	Габрово:	
„Къде	 са	 младите	 хора?	
Защо	 избягаха?“	 Но	 дава-
ме	 ли	 си	 сметка,	 че	 ако	
нещо	 не	 им	 харесва	 тук,	
то	това	сме	ние.	Важни	са	
взаимоотношенията	между	
хората.	Когато	средата	не	
е	 хубава,	 човек	 гледа	 да	
я	смени.	И	аз	поемам	от-
говорността,	 когато	 гово-
рим	за	демографски	срив,		
в	 личен	 план	 да	 казвам:	
„Искам	 моят	 живот	 да	 е	
такъв,	 че	 когато	 контакту-
вам	 с	 млади	 хора,	 те	 да	
се	 чувстват	 добре	 покрай	
мен	 и	 да	 искат	 	 да	 оста-
ват	 да	 работят	 и	 живеят	
тук.	 Защото	 това	 зависи	
от	мен,	а	не	дали	по	ули-
ците	има	дупки,	дали	сне-
гът	е	изчистен	повече	или	
по-малко.	 Всичките	 тези	
проблеми	ги	има	и	на	За-
пад.	 Имам	 познати,	 които	
живеят	 в	 европейски	 дър-
жави,	 и	 повярвайте,	 там	
държавата	 не	 се	 грижи	
толкова	 много	 за	 хората,	
колкото	в	България.	Имам	
роднини,	 които	 са	 в	 Ан-
глия,	и	за	едно	и	също	за-
боляване	те	чакат	по	един	
месец	за	изследвания,	а	в	
България	се	извършват	за	
една	седмица	–	най-много	
за	десет	дена.	
 - Не мислите ли, че 
заминаването на младите 
хора в чужбина се дъл-
жи и на техните родители, 
които дълго време няма-
ха възможност да пъту-
ват, не знаеха, че държа-
вата, това не е партията, 
а всеки един човек, който 
плаща данъци, спазване-
то на законите. Че точно 
те, родителите, казват: 
„Бягай от България, защо-
то тук нямаш бъдеще?”
	 -	 Младият	 човек	 виж-
да	 един	 друг	 манталитет	
на	 хората	 извън	 Бълга-
рия.	Тук	той	като	се	върне	
вкъщи,	 вижда	 намусените	
си	 родители,	 които	 цяла	
вечер	критикуват	политици	
и	 бизнесмени.	 Родители,	
които	 са	 огорчени	 от	 жи-
вота,	 озлобени.	 Това	 ха-

ресва	ли	на	младия	човек?	
Не!	Той	иска	да	избяга	от	
средата.	 След	 това	 отива	
на	работа	и	вижда	същото	
–	хора,	които	не	желаят	да	
работят.	Хора,	които	мрън-
кат,	че	това	не	е	работата,	
която	 искат.	 Тръгвайки	 за	
чужбина,	 всеки	 млад	 чо-
век	 казва:	 „Аз	 отивам	 да	
работя!“	 Българинът	 е	 ра-
ботлив,	но	да	има	условия.	
В	 България	 ще	 се	 върнат	
младите,	когато	прибирай-
ки	 се	 вкъщи,	 видят	 едни	
усмихнати	родители,	които	
подкрепят	онова,	което	те	
правят,	 и	 ги	 окриляват	 да	
продължат	 да	 го	 правят.	
Когато	 отиват	 на	 работа	
и	 видят	 едни	 колеги,	 кои-
то	 виждат	 силните	 страни	
на	 ситуациите,	 възполз-
ват	се	от	 тях	и	работят	с	
удоволствие.	Тогава	ще	се	
променим	ние.	
	 За	 тези	 10	 години,	 от-
както	 България	 е	 в	 Евро-
пейския	 съюз,	 ние	 откри-
хме	 много	 неща,	 с	 които	
сме	 много	 по-добри	 от	
другите	 европейски	 наро-
ди.	 Моето	 мнение	 е,	 че	
ние	 не	 трябва	 да	 догон-
ваме	 някой,	 защото	 ще	
достигнем	 до	 мястото,	
което	 той	 вече	 напуска.	
Ние	 трябва	 да	 използва-
ме	 нашите	 силни	 страни	
и	 да	 отидем	 там,	 където	
другите	си	мечтаят	да	оти-
дат.	 Колкото	 и	 абстракт-
но	 да	 звучи,	ще	 кажа,	 че	
политическата	 система	 в	
целия	свят	 се	разпада	по	
една	проста	причина	–	за-
губа	на	морални	ценности.	
Българският	 народ	 е	 ду-
ховен	 народ.	 Българинът	
има	много	духовност,	 коя-
то	липсва	на	западния	чо-
век.	Това	е	нашата	изклю-
чително	 силна	 страна	 за	
следващия	 цикъл,	 в	 който	
влиза	 човечеството.	 Ние	
трябва	 да	 я	 използваме,	
да	 я	 промушим	 през	 мо-
ралната	ценност	и	така	да	
си	вършим	работата.	Всич-
ко	 тогава	ще	 се	 подреди.	
Не	 ни	 трябва	 да	 догонва-
ме	 някой,	 който	 напуска.	
Ние	 се	 опитваме	 да	 се	
превърнем	 в	 консуматор-
ско	 общество,	 което	 вече	
се	отхвърля	като	модел.	
	 Ние	 се	 опитваме	 да	
догоним	 стандарт,	 който	
ни	осигурява	да	имаме	във	
всяка	 стая	 телевизор,	 по	
три	 коли,	масата	 да	 е	 от-
рупана	 с	 храни,	 които	 на	
Запад	вече	отхвърлят.	Там	
търсят	 българската	 храна,	
защото	 наистина	 е	 мно-
го	 по-екологична,	 колко-
то	 и	 да	 не	 ни	 се	 вярва.	
И	 много	 по-качествена.	
И	 вместо	 да	 се	 опитва-
ме	 да	 догонваме	 онова,	
което	 изоставят	 другите,	
да	използваме	онова,	кое-
то	 имаме!	 Габровски	 про-
изводители	 произвеждат	
уникални	 мармалади,	 кои-
то	 се	 продават	 на	 Запад	
изключително	 скъпо,	 за-
щото	са	от	чист	район.	И	
тук	 няма	 лъжа	 и	 измама	
-	 този	район	е	 Габровски.	
Ние	 не	 осъзнаваме	 това	
нещо!

Николай Сираков: “Време е бизнесът да излезе от политиката”
Не ни трябва сложна стратегия за управление на държавата, а само всеки политик да прилага 10-те Божи заповеди в ежедневието си 

МИНКА МИНЧЕВА

 Януари е време за анализ на събитията от пре-
дходната година, които ще бележат настоящата. 
Кои са важните събития през 2016 година според 
областния управител Николай Сираков и какви уро-
ци са те за настоящата 2017 година, за да бъде 
тя успешна, както си пожелаваме всички. В интер-
вюто Николай Сираков коментира и промените, 
които настъпиха в България през десетте години, 
откакто тя е член на Европейския съюз.

	 Действащият	 шампи-
он	 в	 традиционния	 турнир	
по	 футбол	 на	 малки	 вра-
ти	 за	 Купата	 на	 Община	
Габрово	 -	 „Шести	 участък“,	
също	 си	 гарантира	 място	
на	 осминафиналите.	 Нено	
Михалев	и	 	съотборниците	
му	 взеха	 втора	 победа	 в	
група	 4.	 След	 категорич-
ното	 8:1	 срещу	 „Контрола-
та“	 на	 старта	 първенците	
за	 2016-та	 се	 наложиха	 и	
над	 коравия	 тим	 на	 „Ло-
комотив“	 (Дряново).	 Миха-
ил	Михалев	даде	аванс	на	
габровския	 състав	 в	 6-та	
минута,	но	Илия	Семов	из-
равни	за	1:1	на	почивката.	
В	30-а	минута	Денчо	Шип-
калиев	си	отбеляза	автогол	

и	 „Шести	 участък“	 отново	
поведе,	 а	 Христо	 Минчев	
затвърди	 победата	 и	 фик-
сира	крайното	3:1.
	 На	 втора	 позиция	 в	
групата	излезе	„ЦЕН	Ойл“.	
Денислав	 Гинев	 и	 компа-
ния	 надиграха	 със	 същия	
резултат	 „Контролата“.	 Ге-
орги	 Костадинов	 реализи-
ра	първия	гол	в	5-а	минута,	
а	в	самия	край	на	полувре-
мето	 Гинев	 удвои	 аванса	
на	 тима	 си.	 Две	 минути	
след	 почивката	 Николай	
Раев	върна	интригата	с	по-
падение	 за	 1:2,	 но	 „ЦЕН	
Ойл“	 не	 изпусна	 контрола	
върху	мача	и	с	гол	на	Ви-
лиян	Сенков	в	32-а	минута	
си	осигури	победата	с	3:1.

	 Лидер	 в	 групата	 с	
6	 точки	 е	 „Шести	 учас-
тък“,	 „ЦЕН	 Ойл“	 вече	 е	 с	
4,		следван	от	„Локомотив“	
(Дряново)	с	1	и	„Контрола-
та“	с	0	точки.	При	послед-
ното	 завъртане	 „Локомо-
тив“	ще	играе	с	„Контрола-
та“,	а	„ЦЕН	Ойл“	-	с	„Шести	
участък“.		В	група	6	отборът	
на	 „Паралел“	 (Севлиево)	
постигна	 първа	 победа,	
надигравайки	 с	 категорич-
ното	 4:0	 „ВАС	 Етъра“.	 С	
тази	 победа	 „Паралел“	 се	
изкачи	на	второто	място	в	
класирането	 преди	 втория	
мач	 от	 втория	 кръг	 в	 гру-
пата	между	„Копакабана“	и	
„Бистро	 Картал“,	 който	 се	
игра	по-късно	вчера.

Шампионът „Шести участък” също 
се класира на осминафиналите
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ХРИСТИЯНИ

	 	

	

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

19 януари, четвъртък
Преп.	Макарий	Египет-

ски.	Св.	Марк,	еп.	Ефески.							
20 януари, петък

Преп.	 Евтимий	 Велики.	
Св.	 Евтимий,	 патриарх	
Търновски.	 Св.	 мчк	 Заха-
рий.

21 януари, събота
Преп.	 Максим	 Изповед-
ник.	Св.	мчк	Неофит.

22 януари, неделя
†	 Неделя	 14	 след	 Неде-
ля	 подир	 Въздвижение	 на	
Йерихонския	 слепец.	 Св.	
ап.	Тимотей.	Прпмчк	Ана-
стасий	Перски.	Св.	свщм-
чк	 Петър,	 еп.	 Български.	
Св.	мчк	Сионий	Български.	
Гл.	6,	утр.	ев.	9,	ап.	1	Тим.	
1:15-17	 (с.	 281),	 лит.	 ев.	
Лк	18:35-43.

23 януари, понеделник
Св.	 свщмчк	 Климент,	
еп.	 Анкирски.	 Св.	 мчк	
Агатангел.	 Св.	 Павлин,	
еп.	Нолански.

24 януари, вторник
Преп.	 Ксения	 Римлянка.	
Блаж.	 Ксения	 Петербург-
ска.

25 януари, сряда
Св.	 Григорий	 Богослов,	
архиеп.	Константинопол-
ски	(Тип.	с.	193).

Ангелският	език	според	отците	е	гласът	на	сърцето,	на	благодатно-
то	мълчание

	 Негово	 Светейше-
ство	 Българският	 патри-
арх	 и	 Софийски	 митропо-
лит	 Неофит	 ще	 отбеле-
жи	на	21	януари	своя	имен	
ден.	По	този	повод	в	мит-

рополитския	 катедрален	
храм	 на	 София	 "Св.	 Неде-
ля"	ще	бъде	отслужена	съ-
борна	 Св.	 Литургия,	 въз-
главена	от	него.	Начало	на	
литургията	-	9:30	часа.

	 След	 края	 на	 богослу-
жението	 за	 здравето	 и	
благопреуспяването	 на	
първойерарха	 на	 Българ-
ската	православна	църква	
в	 неговото	 служение	 ще	
бъде	 отслужен	 молебен.	
В	 съслужение	 с	 патриарх	
Неофит	 ще	 бъдат	 мит-
рополитите	 от	 Светия	
Синод,	 епископи	 и	 архи-
мандрити	 на	 БПЦ,	 както	
и	 представителите	 на	
сестри	 поместни	 право-
славни	 църкви	 в	 България,	
игумени	 на	 манастири	 и	
столично	свещенство.
	 На	 21	 януари	 Църква-
та	 чества	 паметта	 на	
Св.	 Максим	 Изповедник	 и	
на	 Св.	 мъченик	 Неофит	 –	
небесни	 покровители	 на	
приснопаметния	 патри-
арх	 Максим	 и	 на	 неговия	
наследник	 на	 патриарше-
ския	престол	-	Светейшия	
Българския	патриарх	и	Со-
фийски	 митрополит	 Нео-
фит.	

	 Негово	 Светейше-
ство	 Българският	 па-
триарх	 и	 Софийски	 мит-
рополит	 Неофит	 ще	
благослови	 новоизбрания	
президент	 на	 Република	
България	генерал	Румен	Ра-
дев	 при	 официалното	 му	
встъпване	в	длъжност	на	
22	януари	2017	г.
	 След	военната	церемо-
ния	 на	 пл.	 „Св.	 Александър	
Невски”,	 която	 ще	 започ-
не	в	11	ч.,	 в	11.45	ч.	 два-
мата	 президенти	 –	 Росен	
Плевнелиев	и	Румен	Радев,	
г-жа	 Радева,	 двамата	 ви-
цепрезиденти,	 както	 и	
бившите	 президенти	 ще	
се	 отправят	 към	 храм-па-
метника	 „Св.	 Александър	
Невски“.
	 Там	 Светейшият	 Бъл-
гарски	 патриарх	 Неофит	
ще	 благослови	 новоизбра-
ния	 държавен	 глава	 и	 ще	
отслужи	Молебен,	за	да	из-
проси	 Божията	 благодат-

на	 подкрепа	 в	 предсто-
ящото	 отговорно	 служе-
ние	на	президента	Радев.
	 Заради	 клетвата	 на	
новоизбрания	 президент	
Румен	Радев	парламентът	
ще	 започне	 работата	 си	
утре	с	час	по-късно.
	 Депутатите	 решиха	
да	се	съберат	в	10.00	часа	
за	 тържественото	 засе-
дание,	посветено	на	клет-
вата	 на	 президентската	
двойка	 Радев-Йотова.	
Клетвата	 ще	 се	 състои	
след	10.00	часа	и	Канал	3	
ще	ви	направи	съпричаст-
ни	на	събитието	на	живо.
	 Президентът	 Радев	
ще	бъде	придружен	от	съ-
пругата	 си	 Десислава	 Ген-
чева,	 а	 патриархът	 ще	 е	
съпроводен	от	Мелнишкия	
епископ	 Герасим.	 На	 цере-
монията	 ще	 присъства	 и	
правителството,	както	и	
много	 гости	 и	 официални	
лица.

Ангел КАрАдАКов
"Християни"

В	началото	на	минала-
та	 година	 стана	 ясно,	 че	
потомци	 на	 българските	
евреи	 са	 решили	 Българ-
ската	 православна	 църк-
ва	 да	 бъде	 номинирана	 за	
Нобелова	 награда	 за	 мир.	
През	 февруари	 2016	 г.	
Моше	 Алони,	 който	 е	 ад-
вокат	от	Тел	Авив,	заяви,	
че	в	началото	еврейската	
общност	у	нас	е	пожелала	
да	даде	наградата	на	бъл-

гарския	 народ.	 Но	 Бълга-
рия	не	успява	да	спаси	от	
лагерите	 на	 смъртта	 11	
000	евреи	от	тогавашни-
те	 й	 територии,	 които	
са	 сега	 в	 границите	 на	
Македония	 и	 Гърция.	 Тога-
вашната	 власт	 събира	 в	
Пловдив	 евреите,	 които	
ще	трябва	да	заминат	за	
Аушвиц.	 Но	 пловдивският	
митрополит	 Кирил,	 кой-
то	по-късно	става	патри-
арх,	заявява,	че	нито	един	
евреин	не	може	да	напусне	
страната.	Ако	това	ста-

не,	той	ще	легне	пред	вла-
ка	и	няма	да	допусне	те	да	
отидат	на	смърт.

„Моето	 мнение	 е,	 че	
този,	който	трябва	да	по-
лучи	 наградата,	 е	 Българ-
ската	 православна	 църк-
ва,	 защото	 тя,	 в	 сравне-
ние	с	други	църкви,	доказа,	
че	 е	 смела	 и	 доблестна.	
И	 се	 заяви	 в	 защита	 на	
българското	 еврейство,	
гонено	 от	 изверги	 и	 фа-
шисти",	 коментира	тога-
ва	пред	БНТ	Моше	Алони.	

По	 думите	 му,	 дори	 БПЦ	
да	 не	 получи	 наградата,	
за	него	и	съмишлениците	
му	 това	 няма	 значение,	
защото	 така	 или	 иначе	
светът	 ще	 разбере	 за	
БПЦ	 и	 България,	 както	 и	
за	делото	на	българските	
архиереи.

Към	 днешна	 дата	 Бъл-
гарската	 църква	 вече	 е	
номинирана,	 а	 наградите	
ще	 бъдат	 раздавани	 през	
септември	тази	година.

През	декември	1940	г.,	

дни	 след	 разширяването	
на	Тристранния	пакт	с	Ун-
гария,	Румъния	и	Словакия	
и	в	период	на	усилено	под-
готвяне	 на	 България	 да	 с	
включи	в	него,	Народното	
събрание	приема	Закон	 за	
защита	 на	 нацията,	 кой-
то	 поставя	 началото	 на	
държавно	 организиран	
тормоз	 и	 преследване	 на	
евреите	 у	 нас.	 Още	 при	
внасянето	 на	 законопро-
екта	 видни	 интелектуал-
ци	 и	 общественици,	 сред	
които	Тодор	Влайков,	Елин	
Пелин,	 Григор	 Чешмеджи-
ев,	Стоян	Чилингиров,	Ели-
савета	 Багряна,	 Людмил	
Стоянов	 и	 Константин	
Константинов,	 подпис-
ват	 протестно	 писмо	
срещу	закона.	В	парламен-
та	 законопроектът	 е	 ос-
тро	 критикуван	 от	 Пет-
ко	Стайнов.

продължава на стр. 4

Църквата ни с втора номинация за Нобел

Кирил (1901-1971) - български патриарх (1953-
1971). историк, академик (1970). Доктор по бо-
гословие (1927). Стобийски епископ (1936), пло-
вдивски митрополит (1938), патриарх и софий-
ски митрополит (1953). През 1943 г. подкрепя и 
защитава съгражданите си евреи от Пловдив. 
изпраща телеграма до цар Борис ІІІ със следното 
съдържание: ”В божие име усърдно моля Ваше Ве-
личество за милост към евреите!” ЦДА,ф. 1318к, 
оп.1, а.е.5865, л.2

 На 10 март 1943 г. пловдивският митрополит 
Кирил, по-късно български патриарх, и софий-
ският екзарх Стефан предотвратяват де-
портирането към нацистките концлагери на 
стотици евреи от Пловдив. Седмица по-късно 
заместник-председателят на 25-то Народно 
събрание Димитър Пешев пише писмо против 
депортирането на българските евреи, под-
крепено от 42 депутати. С намесата и на об-
ществеността българските евреи са спасени.

В е ли ко т ъ р -
новският	 универ-
ситет	 "Св.Св.	
Кирил	и	Методий"	
ще	 почете	 	 Деня	
на	 Свети	 Евти-
мий,	 Патриарх	
Търновски.

В	 	 универси-
тетския	храм	ще	
бъде	 отслужен	
акатист	 по	 слу-
чай	 Деня	 на	 Св.	
Евтимий	 на	 20	
януари	в	12,00	ч.	

След	 служ-
бата	 ще	 бъдат	
поднесени	 цветя	
пред	 паметника	
на	 Св.	 Евтимий,	
Патриарх	 Търнов-
ски.

П р о я в и т е	
ще	 продължат	 в	
13,00	 ч.	 в	 залата	

на	 Академичния	 съвет,	 къ-
дето	 ще	 се	 проведе	 прес-
конференция	 на	 ректора	 на	
Великотърновския	 универ-
ситет	 проф.	 д-р	 Христо	
Бонджолов.	Благотворител-
ната	 кампания	 за	 набира-
не	 на	 средства	 за	 подпо-
магане	 на	 изграждането	 и	
довършването	 на	 универ-
ситетския	 храм	 "Св.	 Евти-
мий,	 Патриарх	 Търновски”	
ще	 бъде	 тема	 на	 събити-
ето.	

В	 пресконференцията	
ще	 вземе	 участие	 и	 	 Сте-
фан	 Шарлопов	 -	 член	 на	 Съ-
вета	 на	 настоятелите	 и	
основен	 спонсор	 за	 изграж-
дането	на	храма,	съобщиха	
от	висшето	училище.

Благотворителен	 бал	
за	набиране	на	средства	за	
довършването	 на	 универ-
ситетския	 храм	 „Св.	 Евти-

мий,	 Патриарх	 Търновски”	
ще	има	от	19,30	часа.
	 Свети	Евтимий	е	роден	
около	 1327	 г.	 в	 Търново	 –	
столица	на	тогавашна	Бъл-
гария.	 Израснал	 в	 благовъз-
питана	 семейна	 среда,	 на-
дарен	 щедро	 от	 Бога	 с	 бо-
гати	 заложби,	 още	 твърде	
млад	 Евтимий	 се	 издигнал	
високо	 със	 своите	 знания,	
мъдрост	 и	 чист	 духовен	
живот.
	 Добил	 за	 времето	 си	
добро	светско	образование,	
но	 духовните	 му	 търсения	
го	 отвели	 до	 Килифарския	
манастир,	 където	 около	
1350	 г.	 станал	 монах	 под	
духовното	 ръководство	
на	 преподобния	 Теодосий.	
По-късно	 в	 продължение	 на	
седем	 години	 пребивавал	
в	 Цариград	 и	 в	 атонската	
Света	гора.

Деня на Свети Евтимий, Патриарх Търновски, 
отбелязва Великотърновският университет утре

Папа	 Франциск	 заяви,	
че	 "няма	 смисъл"	 хората	
да	ходят	на	църква,	ако	не	
изпълняват	 написаното	
в	 Бибилията	 в	 ежеднев-
ния	 си	 живот.	 Главата	 на	
католическата	 църква	 на-
падна,	 по	 неговите	 думи,	
"християнските	 папага-
ли",	 които	 само	 говорят	
за	религията	си,	но	не	вър-
шат	добри	дела.	 "Аз	мога	
да	 кажа,	 че	 съм	 католик	
и	 че	 ходя	 на	 служби,	 но	
да	 не	 говоря	 с	 родители-
те	 си,	 да	 не	 помагам	 на	
възрастните	 и	 бедните,	
да	 не	 обръщам	 внимание	
на	 болните.	 Това	 не	 е	 до-
казателство	 за	 вярата	
ми,	 така	 че	 просто	 няма	
смисъл",	 заяви	 той	 пред	
младежи	 в	 Гидония,	 село	
близо	 до	 Рим.	 "Хората,	

които	 правят	 това,	 са	
просто	 християнски	 па-
пагали	 -	 само	 думи,	 думи,	
думи.	 А	 християнската	
вяра	 се	 състои	 в	 3	 неща	

-	 думите,	 сърцето	
и	 ръцете",	 допълни	
папата.	 Според	 ка-
нона	 католиците	
трябва	да	ходят	на	
църква	 всяка	 неде-
ля	 и	 през	 празнич-
ните	 дни,	 пише	
Independent.	 Папа	
Франциск	 говори	 и	
за	 "мрака",	 който	
понякога	 затъмня-
ва	 и	 собствената	
му	 вяра.	 "Има	 дни,	
в	 които	 не	 можеш	
да	видиш	вярата	си	
и	 всичко	 е	 черно.	 И	
аз	съм	имал	такива	
мрачни	 моменти,	

но	 не	 след	 дълго	 отново	
намирам	вярата	си",	заяви	
папата	 пред	 оцелели	 от	
земетресенията	 в	 Ита-
лия.

Папата: Няма смисъл да ходите 
на църква, ако не вярвате

На 21 януари Българският патриарх 
Неофит ще отбележи именния си ден

Патриарх Неофит ще благослови 
новоизбрания президент Румен Радев 
при встъпването му в длъжност

ще	 обиколят	 Русия	 по	 по-
вод	 100	 години	 от	 Октом-
врийската	 революция.	 През	
тази	година	в	Русия	ще	от-
бележат	100	години	от	Ок-
томврийската	 революция.	
Още	 в	 началото	 на	 година-
та	Руският	патриарх	Кирил	
заяви,	 че	 според	 него	 е	 не-
уместно	 да	 се	 използва	 ду-
мата	"честване"	във	връзка	
с	 годишнината	 от	 събити-
ята	 през	 1917	 г.,	 отбеляза	
патриарх	Кирил.	Петербург-
ският	 митрополит	 Варсо-
нофий	обяви,	че	в	неговата	
епархия	се	подготвя	мощех-
ранителница,	в	която	да	бъ-
дат	 събрани	 съхранените	
мощи	 на	 всички	 канонизи-
рани	 досега	 новомъченици	
от	 времето	 на	 комунизма,	
които	 да	 обиколят	 всички	
епархии	 на	 Руската	 право-
славна	 църква.	 Досега	 РПЦ	
е	 канонизирала	 повече	 от	
1000	 души,	 пострадали	 мъ-
ченически	 в	 годините	 след	
Октомврийския	преврат.

Мощи на 
новомъченици
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	продължава от стр. 3
Стотици	 хиляди	 бъл-

гарски	 поданици	 се	 под-
писват	в	защита	на	евре-
ите,	 като	 неграмотните	
са	 слагали	 своя	 пръстов	
отпечатък.	Тази	подписка	
цар	 Борис	 Трети	 очаква,	
за	 да	 отмени	 решението	
за	 депортация	 на	 евре-
ите.

Законът	 за	 защита	
на	 нацията	 е	 последван	
от	 Закон	 за	 еднократния	
данък	 върху	 имущества-
та	 на	 лицата	 от	 еврей-
ски	 произход	 (юли	 1941	
г.)	 и	 Закон	 за	 възлагане	
на	 Министерския	 съвет	
да	 вземе	 всички	 мерки	 за	
уреждане	на	еврейския	въ-
прос	и	свързаните	с	него	
въпроси	 (юли	1942	г.).	Ан-
тиеврейските	 закони	 и	
подзаконови	актове	до	го-
ляма	 степен	 следват	 по-
ранни	 подобни	 норми	 от	
Румъния,	 Унгария	 и	 Фран-
ция.

Антиеврейското	 зако-
нодателство	 налага	 теж-
ки	 регулации	 върху	 соб-
ствеността	 на	 евреите,	

като	 голяма	 част	 от	 нея	
е	 на	 практика	 национали-
зирана	 срещу	 държавни	
облигации.	 Недвижима	 и	
движима	 собственост	 на	
евреи	 масово	 е	 разпрода-
вана,	като	средствата	се	
внасят	 в	 техни	 сметки	
в	БНБ,	в	които	към	март	
1943	г.	са	натрупани	307	
милиона	лева.	Първоначал-
но	 титулярите	 на	 тези	
сметки	могат	да	теглят	
пари	от	тях	с	разрешение	
на	държавните	органи,	но	
впоследствие	 това	 им	 е	
забранено,	 а	 по-късно	 са-
мата	 администрация	 за-
почва	 да	 използва	 тези	
пари	без	знанието	на	соб-
ствениците.	

Наложеният	през	1941	
година	 еднократен	 данък	
върху	 имуществото	 на	
евреите	 е	 в	 размер	 на	
20%	 (25%	 за	 имущества	
над	3	милиона	лева)	и	дос-
тига	 общ	 размер	 от	 1,4	
милиарда	 лева	 (около	 20%	
от	сумата	на	преките	да-
нъци	 по	 това	 време).	 Да-
нъкът	 и	 кратките	 сроко-
ве	за	неговото	изплащане	

на	практика	довеждат	до	
ликвидацията	 на	 множе-
ство	 предприятия,	 соб-
ственост	на	евреи.

Прилагането	 на	 анти-
еврейските	 мерки	 е	 въз-
ложено	 на	 създадено	 през	
август	 1942	 година	 Ко-
мисарство	по	еврейските	
въпроси	 към	 Министер-
ския	 съвет,	 оглавено	 от	
Александър	Белев.	До	края	
на	 годината	 то	 изселва	
от	София	над	1500	души,	
конфискувайки	и	раздавай-
ки	 жилищата	 им	 по	 свое	
усмотрение.

На	4	март	1943	г.	 за-
почва	депортиране	на	ев-
реите	 от	 Беломорието.	
4058	 души	 са	 транспор-
тирани	 до	 Лом	 и	 оттам	
са	 качени	 на	 4	 корабчета	
и	 са	 изпратени	 до	 Виена.	
Оцеляват	 само	 100	 от	
тях.	Български	полицейски	
части	(под	немско	команд-
ване)	 в	 Битоля	 и	 Скопие	
събират	евреите	от	Вар-
дарска	 Македония	 и	 от	
10	 март	 започва	 депор-
тирането	 на	 7144	 души	
с	 вагони	 до	 дунавските	

пристанища	Лом	и	Видин.	
Оттам	те	са	отведени	в	
Треблинка.	Оцеляват	само	
около	 200	 от	 тях.	 На	 12	
март	са	депортирани	161	
евреи	 от	 Пиротско	 през	
Лом	за	Виена.

Българската	 право-
славна	 църква	 се	 оказва	
единствената	 верска	 ин-
ституция,	 намираща	 се	
териториално	 под	 кон-
трола	 на	 Хитлер,	 която	
открито	 заявява	 своята	
позиция.	 Тази	 нейна	 от-
критост,	 съвместена	 с	
активни	 обсъждания	 на	

заседания	 на	 Светия	 Си-
нод,	проповеди	и	конкрет-

ни	 преписки	 и	 действия,	
стимулира	 българската	
общественост	 и	 въпреки	
свалянето	 междувремен-
но	на	Димитър	Пешев	от	
поста	му	в	Народното	съ-
брание	 се	 формира	 силен	
обществен	натиск	срещу	
депортацията	 на	 евре-
ите.	И	именно	в	рамките	
на	диоцеза	на	Българската	
православна	църква	те	би-
ват	 спасени	 от	 посега-
телствата	 на	 антисеми-
тизма.	 Защото	 на	 право-
славния	 дух	 е	 чужд	 всеки	
етнофилетизъм	 и	 раси-
зъм,	 но	 му	 е	 свойствено	
да	 защитава	 правото	 на	
живот	и	свобода.	Проник-
нат	 от	 този	 дух,	 целият	
български	 народ	 застава	
зад	своя	духовен	водител	
–	 Българската	 православ-
на	църква.

Българският	цар	Борис	
пък	 хвърля	 „прах	 в	 очите"	
на	 германците.	 В	 разго-
ворите	си	с	пълномощния	
посланик	 на	 Райха	 в	 Бъл-
гария	 Адолф-Хайнц	 Бекер-

ле	 царят	 дълго	 време	 го	
убеждава,	че	се	работи	по	
окончателното	 „разреша-
ване	на	еврейския	въпрос",	
дори	 след	 подписа	 му	 за	
отказ	от	депортация.

През	 2013	 г.	 България	
отбеляза	 70	 години	 от	
спасяването	 на	 своите	
евреи.	 Унищожаването	
на	 50	 000	 невинни	 мъже,	
жени	 и	 деца	 по	 време	 на	
най-жестокото	 преслед-
ване	 за	 всички	 времена	
срещу	 евреите	 –	 Холо-
коста,	бе	спряно	от	цяло-

то	 българско	 общество,	
благодарение	 на	 акцията	
на	43-ма	депутати	от	25-
то	Народно	събрание	през	
1943	г.	начело	с	Димитър	
Пешев	 -	 зам.-председател	
на	 българския	 парламент	
тогава,	 и	 на	 21	 интелек-
туалци,	 които	 са	 за	 от-
мяна	 на	 решението	 за	
депортиране,	 както	 и	 на	
последвалото	взимане	(съ-
гласно	 действащата	 Кон-
ституция)	 на	 крайното	
съдбоносно	 решение	 от	
цар	Борис	III	(9	март	1943	
г.).	 По	 този	 повод	 родна-
та	 ни	 църква	 отново	 бе	
номинирана	 за	 наградата	
на	Нобел.

И	 тогава,	 и	 сега	 Бъл-
гарската	 църква	 остава	
единствената	 религиозна	
институция,	 номинирана	
за	 Нобелова	 награда	 за	
мир,	 което	 показва	 едно	
-	 че	 именно	 тя	 е	 и	 носи-
тел	на	духа	и	учението	на	
християнството.	 Такова,	
каквото	 го	 остави	 Хрис-
тос.

Църквата ни с втора номинация за Нобел

Препис от 1945 г. на 
секретно донесение 
от Втора дивизионна 
област за връзките на 
митрополит Кирил с 
пловдивските евреи 
и ходатайството му 
за освобождаване на 
Нисим Аврам Маджар, 
обвинен в противо-
държавна дейност. 
ЦДАА,ф.1318 к, оп.1, 
а.е.2202, л.1

Стефан (1878-1957) - български екзарх (1945-
1948). Архимандрит (1911), епископ (1921, Софий-
ски митрополит (1922). Ярък защитник на бъл-
гарските евреи в годините на Втората световна 
война. Негови са думите: „В качеството ни на 
софийски митрополит, в диоцеза на когото живе-
ят най-много евреи, в тия критични моменти ние 
решително застанахме по съвест на вярата ни и 
по дълг на гражданската свобода в защита на жес-
токо подгоненото еврейство. От апсидата на 
църковния амвон и с редица послания се обърнахме 
към обществото, правителството и държавния 
ни глава с мотивиран апел: да се прекрати гонит-
бата, да се спре изпращането в Полша и задържа-
ните в концлагери да се завърнат у дома си...“

Окръжно № 2638 на 
Софийска митрополия 
до свещениците от 
София за опитите на 
правителството да 
изсели евреите и за на-
меса на свещениците 
за предотвратяване-
то им. София, 27 май 
1943 г. ЦДА, ч.п.248к, 
оп.1, л.32

	 На	 21	 януари	 църквата	
почита	 Св.	 Mаксим	 Изпо-
ведник.	Преподобни	Максим	
Изповедник	 се	 родил	 около	
580	 година	 в	 Цариград	 в	
знатно	семейство.	Получил	
прекрасно	 образование	 и	
с	 особена	 любов	 изучавал	
философия.	 Този	 знаменит	
църковен	труженик	бил	най-
могъщият	 философски	 ум	
на	Изтока	в	своето	време,	
дълбок	познавач	на	Платон,	
Аристотел	 и	 неоплатони-
ците.	
	 Неговата	 изключител-
на	 слава	 в	 църковната	 ис-
тория	е	изградена	върху	не-
уморимата	 му	 и	 енергична	
борба	 против	 монотелска-
та	 ерес,	 която	 признавала	
в	Иисус	Христос	само	една	
воля	–	Божествената,	и	коя-
то	 представлявала	 лукаво	
видоизменение	 на	 осъдено-
то	монофизитство.	И	две-
те	 ереси	 последователно	
се	 стремели	 да	 изтръгнат	
от	 понятието	 за	 Христа	
Неговото	 човешко	 начало	
и	по	този	начин	стигали	до	
сриване	 на	 самите	 основи	
на	 християнството	 като	
богочовешка	религия.
	 Монотелитската	 ерес	
била	 създадена	 от	 импера-
тор	 Ираклий	 (611–641	 г.)	
и	 цариградския	 патриарх	
Сергий	 (610–638	 г.)	 при	
противодействието	 на	
римския	папа	Св.	Мартин	и	

на	 йерусалимския	 патриарх	
Св.	Софроний	(560	-	638	г.).	
Св.	 Максим,	 който	 поради	
знатния	си	произход	и	блес-
тящо	 образование	 заемал	
длъжността	на	император-
ски	 секретар,	 веднага	 на-
пуснал	длъжността	си	след	
излизането	 на	 благоприят-
ния	за	новата	ерес	указ	и	се	
отдалечил	 от	 двореца.	 По-
стъпил	в	уединената	Хризо-
полска	обител	до	Халкидон,	
където	 процъфтявало	 лю-
бомъдрието	(философията).	

Неговият	 смирен	 подвиг	
му	спечелил	 уважението	на	
братята	и	те	против	воля-
та	му	го	избрали	за	игумен,	
но	 поради	 смирение	 той	
не	 приел	 свещен	 сан	 и	 си	
останал	 обикновен	 монах.	
Когато	ереста	се	засилила,	
той	напуснал	манастира	си	
и	от	това	време	неговият	
живот	бил	неразривно	свър-
зан	 с	 историята	 на	 догма-
тическата	 борба	 против	
монотелитите.
	 От	 Цариград	 Св.	 Мак-

сим	се	отправил	на	Запад	и	
пътят	му	за	там	бил	дълъг	
и	 труден.	 Известно	 време	
той	бил	и	на	остров	Крит,	
където	 спорил	 с	 монофи-
зитската	партия.
	 В	 края	 на	 30-те	 годи-
ни	 от	 VII	 в.	 той	 живял	 в	
Александрия	и	другаде	в	Еги-
пет.	 Едва	 в	 началото	 на	
40-те	 години	 той	 вече	 е	
в	 латинска	 Африка	 (Карта-
ген),	където	по	това	време	
се	 прехвърлили	 монотелит-
ските	 размирици.	 Максим	
организирал	 православно	
противодействие.	 Всички	
жители	на	Африка	и	на	близ-
ките	 острови	 почитали	
Максима	като	свой	настав-
ник	 и	 водач.	 Вижда	 се,	 че	
преподобният	 пътешест-
вал	много	из	страната,	бил	
във	 връзка	 с	 епископите,	
водил	 обширна	 преписка.	
Главно	 събитие	 през	 този	
африкански	 период	 от	 жи-
вота	 на	 преподобни	 Мак-
сим	 бил	 диспутът	 му	 с	 ца-
риградския	 патриарх	 Пир,	
който	 дейно	 разпростра-
нявал	 ереста.	 В	 този	 кар-
тагенски	 спор	 доводите	 и	
красноречието	 на	 Максим	
увлекли	 и	 самия	 Пир,	 кой-
то	се	отказал	за	известно	
време	от	монотелитското	
си	 увлечение,	 но	 по-сетне	
страхът	 от	 гонение	 го	 за-
ставил	да	се	отрече	наново	
от	православието.	И	в	Рим	

Максим	се	ползвал	с	голямо	
влияние	и	почит.
	 Спорът	с	Пир	през	645	
г.	 дал	повод	за	свикване	на	
няколко	 епископски	 събори,	
които	 заедно	 с	 Латеран-
ския	 събор	 (649	 г.)	 на	 папа	
Мартин	 I	 (649-653	 г.)	 из-
лезли	 с	 ясни	 и	 решителни	
постановления	за	неслитна-
та	 богочовешка	 двойстве-
ност	 на	 естествените	
воли	 и	 действия	 в	 Христа.	
Решенията	 на	 Латеранския	
събор	със	съпроводно	посла-
ние	на	папата	били	разпра-
тени	 навсякъде	 до	 христи-
яните.	Обаче	защитниците	
на	 православието	 претър-
пели	сурово	наказание	като	
непокорници	 на	 царската	
воля.	С	военна	принуда	папа	
Мартин	 бил	 отведен	 през	
653	 г.	 в	 Цариград	 и	 след	
прибързан	съд	бил	изпратен	
на	 заточение,	 където	и	по-
чинал.	 Едновременно	 бил	
отвлечен	 и	 Максим.	 В	 Ца-
риград	той	бил	съден	като	
държавен	 престъпник,	 кой-
то	 смущавал	 църковния	 и	
гражданския	 мир.	 След	 уве-
щанията,	 мъченията	 и	 ос-
кърбленията,	 на	 които	 бил	
подложен,	 изповедникът	
кротко	приключил:
	 –	 Благодаря	 на	 моя	 Бог,	
че	 съм	 изтезаван	 за	 прес-
тъпления,	 които	не	съм	из-
вършил!	 Нека	 чрез	 това	 се	
умият	 волните	 ми	 прегре-

шения!
	 Светските	 защитници	
на	ереста	–	императорът	и	
дворцовите	сановници	–	се	
озлобявали,	че	преп.	Максим	
твърдо	 отричал	 правото	
на	 императора	 да	 се	 раз-
порежда	 с	 догматите	 на	
вярата.	Дълго	и	настойчиво	
те	спорили	с	него	и	когато	
той	все	пак	се	оказал	непре-
клонен,	била	издадена	присъ-
да	за	изгнание	в	крепостта	
Визия	в	Тракия.	И	в	 заточе-
нието	му	те	продължавали	
да	 го	 убеждават	 и	 угнетя-
ват,	 като	 го	 местили	 от	
един	затвор	в	друг.
	 През	662	г.	преподобни	
Максим	 отново	 бил	 подло-
жен	на	кървави	изтезания	в	
Цариград,	 като	 накрая	 от-
рязали	 езика	 му	 и	 отсекли	
дясната	 му	 ръка,	 за	 да	 не	
може	 да	 проповядва	 и	 да	
пише.	Подхвърлили	на	също-
то	 наказание	 и	 ученика	 му	
Анастасий,	а	след	това	раз-
веждали	 и	 двамата	 по	 ули-
ците	 и	 стъгдите	 за	 общо	
поругание,	 като	 показвали	
на	 тълпата	 отрязаните	
езици	 и	 ръце	 на	 мъченици-
те.	 Въпреки	 понесените	
страдания	 и	 рани	 те	 били	
изпратени	 на	 далечно	 за-
точение	 в	 Скития,	 както	
тогава	 се	 наричала	 Доб-
руджа.	 Анастасий	 починал	
още	 по	 пътя,	 а	 Св.	 Максим	
бил	затворен	в	крепостта	

„Схимарис“,	 където	 починал	
на	 13	 август	 662	 г.	 като	
82-годишен	старец.
	 Когато	 на	 VI	 вселенски	
събор	 в	 Цариград	 (680	 г.)	
православието	 възтър-
жествувало	 над	 ереста,	
мъченическият	 подвиг	 на	
Св.	Максим	Изповедник	бил	
оценен	 по	 достойнство.	
Светата	Църква	високо	по-
чита	 този	 прославен	 учи-
тел	 и	 проповедник	 на	 пра-
вославната	вяра.
	 Бурният	 и	 страдалче-
ски	 живот	 не	 попречил	 на	
знаменития	 изповедник	 да	
пише.	 Към	 най-важните	 му	
съчинения	могат	да	се	спо-
менат:	 „Тълкуване	 на	 труд-
ни	 места	 от	 Свещеното	
Писание”,	 обяснения	 към	 съ-
чиненията	на	Дионисий	Аре-
опагит	и	Григорий	Богослов,	
една	дълга	поредица	от	дог-
матико-полемични	 тракта-
ти	 против	 монофизитите	
и	монотелитите,	забележи-
телен	диалог	между	игумен	
и	 монах	 върху	 духовния	 жи-
вот,	 400	 глави	 върху	 мило-
сърдието,	 други	 200	 и	 500	
глави	 на	 богословски	 и	 ико-
номически	теми,	 “Мистаго-
гия”	–	символично-мистично	
разглеждане	 на	 Църквата	
и	 култовите	 действия,	 45	
послания	и	други.	Неговото	
литературно	 наследство	 е	
скъпо	съкровище	на	христи-
янската	църква.

Св. Максим разработва православното учение за двете воли, 
съответстващи на двете естества - Божествено и човешко
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 - Новата година дойде със 
сняг и студ. Как се справихте в 
музея с тежката зимна обста-
новка?
	 -	Да,	за	нас	годината	започ-
на	с	много	сняг	и	с	разчиства-
нето	на	музея,	който	се	намира	
на	 една	 сравнително	 голяма	
територия.	Справяме	се	в	тази	
ситуация	 и	 много	 се	 надявам	
2017-та	 да	 е	 успешна	 година,	
която	 да	 накара	 много	 повече	
хора	 да	 ни	 открият,	 да	 ни	 по-
сетят,	за	да	видят	съхранените	
традиции	на	България	при	нас.

 - И тази година сигурно ще 
отбележите всички по-значи-
ми празници от народния ка-
лендар. Предвиждате ли към 
тях да прибавите и нещо ново?
	 -	 Културният	 ни	 календар	
беше	 подготвен	 още	 през	 ми-
налата	 година.	 Като	 печатно	
издание	той	е	със	съвсем	нова	
визия,	имаме	версии	на	българ-
ски	и	на	английски	език	и	сме	
се	 постарали	 отново	 да	 отбе-
лежим	всички	важни	празници,	
които	 показват	 българския	 бит	
и	култура,	и	да	направим	така,	
че	 да	 ги	 представим	 по	 инте-
ресен	 начин	 на	 българските	 и	
чуждестранните	 туристи.	 Един	
от	 тези	празници	беше	Йорда-
новден,	който	е	и	храмов	праз-
ник	на	църквата	в	„Етър“.	На	6	
януари	 се	 получи	 едно	 много	
хубаво	тържество.	
	 Започнахме	 с	 възстановка	
на	 елементи	 от	 обичая	 „Води-
ци“.	 Не	 всички	 водни	 съоръ-
жения	 при	 нас	 работят	 през	
зимата,	но	чрез	такива	възста-
новки	 ние	 можем	 да	 покажем	
нещо	различно	и	по-непознато	
за	 онези,	 които	 желаят	 да	 ни	
посетят.	За	следващите	прояви	
през	 февруари	 и	 март,	 когато	
музеят	все	още	не	е	в	активния	
туристически	 сезон,	 ние	 сме	
предвидили	 ателиета,	 в	 които	
ще	 се	 изработват	 мартеници.	
Предвидили	 сме	 и	 национален	
конкурс	за	плашила.	Тази	годи-
на	сме	 го	озаглавили	 „Бостан-
ското	 плашило“.	 Плашила	 ще	
могат	 да	 се	 изработват	 и	 при	
нас,	и	ще	могат	да	ни	ги	изпра-
щат.	
	 Интересното	в	този	конкурс	
е,	че	той	е	една	наша	препрат-
ка	към	карнавалните	дни,	които	
се	организират	в	Габрово	през	
месец	май,	и	ние	ще	направим	
така,	 че	 да	 популяризираме	
още	 повече	 Габрово	 като	 сто-
лица	 на	 хумора	 и	 сатирата	 в	

България.	
	 През	 активния	 сезон,	 кой-
то	 ще	 започне	 с	 въвеждането	
на	 	 лятното	 часово	 време	 от	
началото	 на	 април,	 предстои	
да	се	включим	в	Европейските	
дни	на	художествените	занаяти.	
Тогава	 обикновено	 правим	 ин-
тересни	събития	и	възстановки,	
за	 да	 покажем	 как	 занаятите	
от	 миналото	 се	 вписват	 в	 съ-
временния	 живот	 и	 да	 търсим	
приемственост,	 за	 да	 можем	
да	 привлечем	 хора,	 които	 да	
продължат	 занаятите	 и	 да	 ги	

доразвиват,	а	и	дори	да	се	пре-
питават	от	тях.	В	традиционния	
ни	 календар	 се	 вписват	 голе-
мите	 празници	 като	 Еньовден,	
всички	църковни	празници	като	
Петровден,	 празника	 на	 Свети	
Прокопий	 пчелар.	 Отбелязва-
ме	 също	 Голяма	 Богородица,	
Димитровден,	 Андреевден.	 На-
ред	с	тези	празници	специално	
внимание	през	2017	 година	ще	
отделим	на	включването	ни	със	
специална	програма	на	21	май,	
когато	е	следкарнавалният	ден	
на	 Габрово.	 Предвидили	 сме	
програма,	 в	 която	 да	 покажем	
хумора	 и	 забавленията	 през	
погледа	на	миналото.	
	 И	 тази	 година	 ще	 отбеле-
жим	 Световния	 ден	 на	 плете-
нето	 на	 открито,	 Международ-
ния	 ден	 на	 бащата.	Ще	 дадем	
възможност	на	посетителите	да	
се	 включат	 в	 различни	 демон-
страции	 и	 възстановки,	 които	
ще	направим.	Приготвянето	 на	
Бял	 мъж	 е	 една	 традиционна	
габровска	 рецепта	 за	 Петров-
ден	 и	 в	 музея	 отново	ще	 има	
демонстрации.	 Така	 ще	 разка-
жем	малко	повече	и	по	по-ин-
тересен	 начин	 за	 габровското	
кулинарно	изкуство.
	 Тази	 година	 сме	 предвиди-
ли	 да	 отделим	 специално	 вни-
мание	 на	Саковата	 къща.	Тя	 е	
един	 от	 важните	 възстановени	
обекти	 в	 началото	 на	 занаят-
чийската	чаршия.	Там	през	юли	
ще	 посрещаме	 гости	 на	 бяло	
сладко,	 ще	 разкажем	 повече	
за	собствениците	на	тази	къща,	
за	 експонатите,	 които	 са	 под-
редени	в	нея,	за	особеностите	
й.	Наблюденията,	които	имаме,	
са,	че	тя	впечатлява	с	външния	
си	 вид,	 но	 не	 всички	 туристи	
влизат	да	я	разгледат.	Нейната	
архитектура	е	много	интересна	
и	 в	 нея	 се	 съхраняват	 много	
интересни	експонати,	свързани	
с	градския	бит	от	30-те	години.

 - През миналата година за-
почнахте една образователна 
програма, свързана с възрож-
денската архитектура. Ще я 
продължите ли?

	 -	 Да,	 през	 тази	 година	 ис-
каме	 да	 продължим	 образова-
телната	 си	 програма	 заедно	
с	 неправителствената	 органи-
зация	 „Мещра	 -	 традиционни	
знания	 и	 занаяти“.	 Началото	
на	 образователната	 програма	
беше	 поставено	 през	 2016	 го-
дина.	Тя	се	нарича	„В	света	на	
Старопланинската	 архитекту-
ра“.	 Онези,	 които	 присъстваха	
в	двата	дни,	имаха	възможност	
да	слушат	лекции	за	старопла-
нинските	 къщи,	 да	 видят	 една	
3D	възстановка	на	такава	къща	
и	 да	 участват	 в	 ателие	 за	 из-
работване	на	сглобки	от	дърво.	
Тази	 година	 образователната	
програма	ще	 бъде	 надградена.	
Модулите	 от	 миналата	 година	
ще	 се	 запълнят	 с	 различни	
видове	плет,	който	е	използван	
в	строежа.	Туристите	и	гостите	
ще	 имат	 възможност	 сами	 да	
участва	 в	 плетенето	 на	 стени	
или	огради.	
	 Образователната	 програма	
ще	 се	 разраства	 през	 години-
те,	 защото	 освен	 обектите	 на	
територията	 на	 музея,	 има	 та-
кива	и	в	околностите,	които	не	
са	достатъчно	проучени.	Имаме	
намерение	да	направим	и	една	
експедиция	 заедно	 с	 архите-
ктите	от	„Мещра“	и	се	надявам	
все	повече	да	слагаме	акцент	и	
върху	интересната	архитектура,	
която	се	съхранява	и	опазва	в	
музея.	Във	 връзка	 с	Междуна-
родния	ден	на	музеите	и	Меж-
дународния	ден	за	опазване	на	
паметниците	на	културата	също	
ще	имаме	интересни	инициати-
ви.	Тогава	ще	покажем	и	инте-
ресни	изложби	за	туристите.
 - През миналата година 
вие бяхте домакини за първи 
път на Национален панаир на 
музейната книга. Ще продъл-
жи ли той да се провежда?
	 -	Тази	 година	през	юни	ще	
бъде	 организиран	 Национален	

панаир	 на	 музейния	 сувенир.	
Партньори	ще	ни	бъдат	от	На-
ционалното	сдружение	на	бъл-
гарските	 музеи	 и	 Министер-
ството	на	културата.	Ще	бъдат	
поканени	музеи	от	цялата	стра-
на,	за	да	покажат	своите	суве-
нири.	 Ще	 коментираме	 какви	
трябва	да	бъдат	и	какво	трябва	
да	ги	отличава	от	другите	суве-
нири,	които	се	предлагат	в	раз-
личните	туристически	обекти.
 - Какви нови моменти ще 
има в Културния ви календар?
	 -	Освен	традиционното	вече	
Училище	за	лазарки,	което	пра-
вим	преди	Великден,	тази	годи-
на	в	началото	на	декември	ще	
стартираме	 с	 Училище	 за	 ко-
ледари	 и	 сурвакари.	 По	 пред-
варителна	 заявка	 ще	 правим	
обучение	 в	 коледарски	 песни,	
в	 ритуалите,	 които	 изпълня-
ват	 коледарите	 и	 сурвакарите.	
Виждаме,	 че	 все	 повече	 хора	
имат	 желание	 да	 облекат	 на-
родни	носии,	да	познават	 тра-
дициите,	 да	 участват	 в	 такива	
прояви,	 свързани	с	представя-
не	на	културата	отпреди	някол-
ко	 века.	 Така	 ще	 имаме	 едно	
училище	 за	 момичета	 и	 едно	
училище	за	момчета.
	 Вашите	 читатели	 сигурно	
знаят,	 че	 ЕМО	 „Етър“	 орга-

низира	 и	 различни	 временни	
изложби.	 В	 края	 на	 миналата	
година	 ние	 открихме	 една	 та-
кава	 изложба,	 посветена	 на	
куюмджийския	 занаят	 -	 „Грив-
ни	дрънкат	под	възглаве“.	Тази	
изложба	 е	 съвместна	 с	 ре-
гионалните	 музеи	 в	 Габрово,	
Шумен	 и	 Ловеч	 и	 стана	 доста	
интересна.	Затова	се	надяваме	
с	нея	да	гостуваме	в	различни	
български	 музеи,	 да	 я	 пред-
ставим	 и	 на	 някои	 от	 нашите	
партньори	в	чужбина	–	в	Унга-
рия,	 в	 Словакия,	 в	 Чехия.	Ще	
организираме	 една	 изложба	 и	
за	архитектурното	богатство	на	
музея,	с	която	искаме	да	раз-
кажем	малко	повече	за	истори-
ята	 по	 съграждането	 на	музея	
и	 пренасянето	 на	 архитектур-
ните	образци.	Също	 така	през	

септември	след	
Петнадесетия	
м е ж д у н а р о -
ден	 панаир	 на	
занаятите,	 за	
който	 специал-
но	 ще	 кажем	
някои	 отлики,	
искаме	 да	 на-
правим	Дни	 на	
сватбената	 об-
редност.	В	рам-
ките	 на	 тези	
дни	 ще	 има	
различни	 съби-
тия	 като	 пре-
зентиране	 на	
сватбени	 оби-
чаи,	 показване	
на	 ритуали	 от	
сватбената	 об-
редност,	 показ-
ване	 чеиза	 на	
булката.	
	 Предвидили	
сме	 и	 госту-
ване	 на	 една	
изложба	от	Па-

зарджик	за	родопска	сватба,	а	
също	и	 изложба-базар	 на	 тек-
стилни	изделия.	През	миналата	
година	занаятът	в	Майсторска-
та	надпревара	беше	тъкане	на	
колани	на	кори.	Победителката	
ще	има	възможност	да	напра-
ви	 такава	 изложба	 на	 тазго-
дишния	панаир,	 а	 коланите	са	
част	от	носията	на	българката	
и	 от	 сватбената	 премяна.	 По	
този	 начин	 ще	 обвържем	 и	
тематично	 тези	 две	 изложби	
с	 Празниците	 на	 сватбената	
обредност.
 - Няколко години провеж-
дахте фестивал на сватбените 
традиции в различните кътче-
та на България, а и в страните 
от Балканите. Ще продължите 
ли да го правите?
	 -	 Организирането	 на	 фес-
тивал	 изисква	 много	 големи	
усилия,	 а	 две	 големи	 събития,	
провеждани	 едно	 след	 дру-
го	 –	 Международният	 панаир	
и	 сватбите,	 изискват	 големи	
усилия.	 Затова	 от	 тази	 година	
ще	наблягаме	и	ще	показваме	
сватбената	 обредност,	 а	 през	
година	ще	правим	Празник	на	
пестила	 и	ще	 ги	 редуваме,	 за	
да	 могат	 различни	 поколения	
туристи	и	различни	публики	да	
присъстват	 на	 тези	 събития,	

които	се	радват	на	голям	инте-
рес.
	 На	 Димитровден	 ще	 при-
ключи	един	конкурс	–	за	напра-
ва	на	макети	на	възрожденски	
къщи,	 който	сме	обявили	през	
2016	 година.	 В	 този	 конкурс	
сме	 отправили	 покана	 да	 се	
включат	строителните	гимназии	
от	 цялата	 страна	 като	 използ-
ват	 автентични	 материали	 и	
направят	 макети	 на	 същест-
вуващи	 къщи.	 Надяваме	 се	 да	
има	повече	участници.	Ще	бъде	
направена	и	изложба,	която	ще	
може	 да	 бъде	 разглеждана	 в	
музея	по-дълго	време.
 - Най-голямата ви проява 
през годината е Международ-
ният панаир на традиционните 
занаяти. Какво ново ще има в 
него?

	 -	 Това	 ще	 бъде	 петнадесе-
ти	 панаир	 като	 международна	
проява	 и	 сме	 предвидили	 за	
първи	 път	 да	 направим	 май-
сторско	състезание	между	ико-
нописци.	 За	 първи	 път	 имаме	
желание	 да	 има	 и	 младежка	
секция	на	състезанието,	в	която	
да	участват	ученици	и	студенти	
от	 училищата	 по	 изкуствата	 и	
от	 университети,	 в	 които	 се	
изучава	 тази	 специалност.	 От	
2015-та	 се	 опитваме	 панаирът	
да	 има	 някакъв	 акцент.	Тогава	
бяха	 народните	 музикални	 ин-
струменти.	През	2016-та	акцент	
бяха	 редките	 текстилни	 техни-
ки.	А	през	2017-та	акцентът	ще	
бъде	използването	на	багрите	в	
занаятчийското	 производство.	
И	в	тази	насока	могат	да	бъдат	
издирени	 и	 показани	 интерес-
ни	 техники	 и	 занаяти,	 както	 и	
интересни	 натурални	 багрила,	
които	 се	 използват	 в	 грънчар-
ството,	 в	 текстила,	 защо	 не	 и	
в	дърворезбата.	Така	ще	обога-
тим	повече	знанията	на	хората	
за	 майсторството	 на	 предците	
ни	в	багренето	при	различните	
занаяти.
	 Още	 една	 отлика	 ще	 има	
панаирът	 –	 имаме	 намерение	
той	 да	 бъде	 не	 само	в	рамки-
те	 на	 почивните	 дни	 в	 първия	
уикенд	 на	 септември	 –	 2	 и	 3	
септември,	 а	 да	 продължи	 и	
през	работните	дни	до	следва-
щия	празничен	ден	–	6	септем-
ври.	Така	че	панаирът	ще	бъде	
с	 една	 малко	 по-голяма	 про-
дължителност	 –	 2-6	 септември.	
Това	 естествено	 е	 свързано	 с	
по-добра	 организация	 и	 по-го-
лямо	натоварване,	и	по-сериоз-
но	 обмисляне	 на	 фолклорната	
програма,	 но	 пък	 мисля,	 че	
така	 по-спокойно	 много	 турис-
ти,	 които	 искат	 да	 дойдат,	 ще	
могат	да	гледат,	да	съпреживя-
ват,	да	участват	в	малко	повече	
панаирни	дни.
	 Освен	всичко	това,	за	кое-
то	говорихме,	има	и	доста	дру-
ги	 неща,	 за	 които	 не	 стана	
дума,	 но	 те	 ще	 се	 случват.	
Това	са	седмичните	демонстра-
ции	 и	 възстановки,	 които	 ще	
правим	 през	 почивните	 дни	 в	
летния	 сезон.	 Ще	 работят	 от-
ново	и	Търговският	ни	дюкян,	и	
Книгопродавницата.	 Положили	
сме	доста	усилия	да	направим	

предлагането	 и	 на	 сувенирите,	
и	на	книгите	и	картините	по-ат-
рактивно.	
	 Ще	 довършим	 също	 така	
и	 ремонта	 по	 чаршията,	 което	
придава	един	много	по-привет-
лив	вид	на	музея.	Надявам	се	
да	 успеем	 отново	 да	 реализи-
раме	всичко	замислено.	Аз	лич-
но	срещам	подкрепа	от	страна	
на	 общинското	 ръководство	 и	
общинските	съветници	и	когато	
човек	 усеща	 такава	 подкрепа,	
той	става	по-уверен,	по-смел	в	
желанията	си	и	в	мечтите	си	да	
направи	музея	едно	от	най-зна-
чимите	и	важни	места,	в	които	
се	 представя	 етнографското	 и	
архитектурното	 богатство	 на	
Старопланинския	регион.
 Снимки: Росина Пенчева

Светла Димитрова: „Чувствам подкрепа от ръководството на 
Габрово и това ме прави по-уверена и по-смела в мечтите

“
НАДЕЖДА ТИХОВА

 ЕМО „Етър“ привлича най-много посетители от всички 
туристически обекти и културни институти в града. Една 
от причините хората да идват тук отново и отново е не 
само добре поддържаният музей на открито, приятната 
обстановка за отдих в прекрасното място, а и многоброй-
ните културни събития, които се организират тук. В Етъра 
непрекъснато се случва нещо интересно – възстановки, из-
ложби, фестивали, конкурси, панаири, базари и т. н. И тази 
година Културният календар на музея на открито предвиж-
да многобройни и разнообразни събития, сред които всеки 
може да намери по нещо интересно за себе си. Какво ще се 
случва в етнографския музей на открито през новата годи-
на? По темата разговаряхме с директора на институцията 
Светла Димитрова.

Гергьовден

Лазаровден
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	 Петдесет	 и	 две	 годи-
шен	 мъж	 от	 Севлиево	 е	
бил	 задържан	 за	 24	 часа	
заради	 незаконна	 има-
нярска	 дейност,	 съобщиха	
вчера	 от	 Областната	 ди-
рекция	на	МВР	-	Габрово.
	 Арестът	 е	 извършен	
на	 16	 януари,	 когато	 слу-
жители	 на	 сектор	 „Про-
тиводействие	 на	 крими-
налната	 престъпност“	 в	
севлиевското	 управление	
и	 в	 габровската	 дирек-
ция	 извършили	 проверка	
в	 дома	 му.	 „При	 извър-
шеното	 претърсване	 в	
жилището	 са	 намерени	
златни,	 сребърни	 и	медни	
монети,	 различни	 по	 вид	
накити	и	фрагменти	от	та-
кива,	 както	 и	 други	 пред-
мети,	 общо	 над	 100	 броя.	
Те	 представляват	 култур-
но-исторически	 ценности	
от	 периода	 на	 античност-
та,	 римски	 и	 византийски	
период,	 ранно	 Среднове-
ковие.	 Установено	 е,	 че	
предметите	 са	 придобити	

от	 незаконна	 иманярска	
дейност.	 В	 дома	 на	 мъжа	
са	намерени	и	иззети	два	
металдетектора.	 Мъжът	 е	
задържан	 за	 срок	 до	 24	
часа.	За	случая	е	уведоме-
на	 Окръжна	 прокуратура	
-	 Габрово,	 образувано	 е	
досъдебно	 производство“,	

гласи	 полицейската	 ин-
формация.
	 Ден	 по	 късно,	 на	 17	
януари	т.	 г.,	Окръжна	про-
куратура	 -	 Габрово	 внесе	
в	 съда	 обвинителен	 акт	
срещу	друг	притежател	на	
незаконни	 антики	 -	 43-го-
дишен	мъж	от	Трявна.

	 Обвинението	 срещу	
Павел	 Ц.	 е	 за	 това,	 че	
на	10	август	м.	г.	в	Трявна	
„е	 държал	 повече	 от	 три	
археологически	 обекта“,	
т.	 е.	 седем	 броя	 монети	
с	 качества	 на	 движими	
културни	 ценности.	 Те	 не	
са	били	идентифицирани	и	
регистрирани	 по	 съответ-
ния	ред,	както	изисква	за-
конът.	 При	 претърсването	
полицаите	 открили:	 „1	 бр.	
монета,	 бронзова,	 римска	
сестерция,	 Веспасиан	 (69-
70);	 1	 бр.	монета,	 сребър-
на,	 римски	 денарий,	 Нер-
ва	 (96-98);	 1	 бр.	 монета,	
сребърна,	 римски	 дена-
рий,	 Клодий	 Албин	 (195-
197);	1	бр.	монета,	сребър-
на,	римски	денарий,	Луций	
Вер	(161-169;	1	бр.	монета,	
билонова,	 римски	 антони-
ниан,	Волусиан	(251-253);	1	
бр.	монета,	златна,	визан-
тийски	 солид,	 Анастасий	
I	 (491-518);	 1	 бр.	 монета,	
сребърна,	 аспра,	 Иван	
Александър	с	Михаил	Асен	

(1332-1355)/,	
всички	 на	
обща	 стой-
ност	 1225	
лева	 -	 пре-
с т ъ п л е н и е	
по	 чл.	 278,	
ал.	 6	 от	 На-
казателния	
кодекс.	А	там	
е	 казано,	 че	
„който	 от-
крие	 култур-
на	ценност	и	
в	 продълже-
ние	на	седем	
дни	 не	 съоб-
щи	 на	 власт-
та,	 се	 наказ-
ва	с	лишаване	от	свобода	
до	три	години	или	с	глоба	
от	 петстотин	 до	 три	 хиля-
ди	лева.	Когато	културната	
ценност	 има	 особено	 ви-
сока	научна	или	художест-
вена	 стойност,	 наказание-
то	е	лишаване	от	свобода	
до	четири	години	или	гло-
ба	от	хиляда	до	пет	хиляди	
лева.	А	който	държи	архе-

ологически	обект,	който	не	
е	 идентифициран	 и	 регис-
триран	по	съответния	ред,	
се	наказва	с	лишаване	от	
свобода	до	 четири	 години	
и	 с	 глоба	 от	 две	 хиляди	
до	 десет	 хиляди	 лева,	 а	
когато	предметът	на	прес-
тъплението	 представлява	
национално	 богатство,	
както	 и	 когато	 се	 държат	
повече	 от	 три	 археологи-

чески	обекта	-	с	лишаване	
от	свобода	до	шест	години	
и	с	глоба	от	три	хиляди	до	
петнадесет	 хиляди	 лева.	
Съдът	 може	 да	 наложи	 и	
конфискация	 до	 една	 вто-
ра	от	 имуществото	 на	 ви-
новния,	 както	 и	 лишаване	
от	 права“.	А	 предметът	 на	
престъплението	се	отнема	
в	полза	на	държавата.

Ружа Любенова

	 В	 ИМКА	 -	 Габрово	
ще	 продължи	 да	 работи	
и	 през	 тази	 година	 Мла-
дежкият	 информацион-
но-консултативен	 център,	
благодарение	 на	 проекта	
„Утвърждаване	на	младеж-
ките	услуги	и	надграждане	
на	 капацитета	 на	 МИКЦ	
-	 Габрово”,	 който	 се	 осъ-
ществява	с	подкрепата	на	
Министерството	 на	 мла-
дежда	 и	 спорта,	 чрез	 на	
Националната	 програма	
за	 младежта.	 Вчера	 не-
правителствената	 органи-
зация	 проведе	 информа-
ционна	 среща,	 на	 която	
бяха	 представени	 целите	
на	проекта,	както	и	основ-
ните	 дейности	 и	 услуги,	
насочени	 към	 различните	
групи	 млади	 хора,	 учени-
чески	съвети,	неформални	
групи	 и	 младежки	 орга-
низации	 на	 територията	
на	 община	 Габрово	 и	 на	
областта.	
	 Според	 изпълнителния	
директор	 на	 ИМКА	 Анто-
анета	 Янкабакова	 проек-
тът	е	едногодишен	и	дава	
шанс	на	ИМКА	да	продъл-
жи	да	прави	обучения,	да	
предоставя	 информация,	

консултация	 и	 услуги	 на	
различни	 целеви	 групи	 от	
млади	 хора	 по-целенасо-
чено	 и	 с	 по-голям	 екип.	
По	 този	 начин	 се	 опитва	
да	 обхване	 повече	 млади	
хора	 от	 различни	 общно-
сти.	 Проектът	 ще	 се	 реа-
лизира	 на	 областно	 ниво.	
Основно	дейностите	ще	се	
осъществяват	 в	 Габрово,	

където	 партньор	 за	 реа-
лизацията	му	е	Общината,	
но	 ИМКА	 има	 подкрепата	
и	 на	 Областната	 управа	
и	 част	 от	 дейностите	 ще	
бъдат	 осъществявани	 и	 в	
останалите	 общини	 от	 об-
ластта	 като	 изнесени	 ин-
формационни	 услуги,	 кон-
султации,	 обучения,	 които	
да	 се	 случват	 на	място	 в	

общностите.	
	 „ИМКА	 традиционно	
предоставя	 тези	 услуги	 –	
коментира	 Антоанета	 Ян-
кабакова,	-	но	този	проект	
дава	 шанса	 в	 по-широка	
степен	 и	 мащаб	 те	 да	 се	
осъществяват.	 В	 изпълне-
нието	 на	 проекта	 са	 ан-
гажирани	основно	четири-
ма	 младежки	 работника	
и	 двама	 обучители.	 Мла-
дежките	 услуги	 могат	 да	
се	правят	по	заявка	в	учи-
лища,	 в	 неформални	 мла-
дежки	 групи,	 в	 младежки	
организации,	 библиотеки,	
читалища.	Нашите	младеж-
ки	работници	може	да	по-
сещават	тези	организации	
и	 институции,	 в	 които	 да	
осъществяват	 директната	
младежка	работа.	Ако	гру-
па	от	млади	хора	ни	пока-
ни	на	Етъра,	ние	може	да	
работим	с	нея	там	и	има-
ме	 готовността	 за	 това.	
Разбира	се,	ще	разчитаме	
и	 на	 партньорството	 на	
общините	 и	 кметствата	 в	
малките	 населени	 места	
за	 осигуряване	 на	 място	
за	 този	 тип	 среща.	 До	
момента	винаги	сме	имали	
разбирането	и	подкрепата	

и	на	училища,	и	на	общи-
ните,	и	на	Младежкия	цен-
тър	 в	Севлиево.	Ние	 смя-
таме,	че	всеки	млад	човек	
има	нуждата	и	правото	да	
получи	 в	 определен	 пери-
од	 подкрепа.	Много	 често	
това	 може	 да	 бъде	 само	
една	консултация,	някаква	
информация	 или	 участие	
в	 някакво	 обучение,	 за	
да	може	 този	млад	 човек	
да	 получи	 мотивация	 или	
идеи	 за	 това	 какво	 иска	
и	 какво	може	 да	 прави	 в	
бъдещето	и	как	да	се	раз-
вива.	
	 Понякога	 тази	 подкре-
па	 може	 да	 бъде	 по-про-
дължителна.	 Важно	 е,	 че	
всички	 наши	 младежки	
работници	 все	 още	 са	 в	
младежка	 възраст	 и	 са	
преминали	през	много	се-
риозния	опит	на	добровол-
ческата	работа	и	са	много	
близко	 до	 самите	 млади	
хора,	 до	 техния	 език,	 до	
онова,	 което	 ги	 вълнува.	
Иновативното	в	тези	услу-
ги	е,	че	искаме	да	разши-
рим	 практиката	 за	 среща	
на	младите	хора	с	различ-
ни	институции	и	добиване-
то	 на	 по-ясна	 представа	

в	 какво	 се	 състои	 избо-
рът	или	упражняването	на	
една	 конкретна	 професия.	
Това	 ще	 се	 случи	 в	 ини-
циативата	 „Опознай	 и	 из-
бери“,	 която	 преди	 време	
започнахме	с	друг	проект,	
който	 беше	 изключително	
успешен.	 Ще	 разширим	 и	
надградим	 инициативата	
като	 мобилизираме	 мла-
дежи	 от	 другите	 общини,	
които	 да	 се	 запознават	
с	 различни	 професии,	 об-
ществени	 организации	 и	
бизнеси.“	
	 Според	 Янкабакова	
вчерашната	 информа-
ционна	среща	ще	помогне	
да	 се	 възобновят	 някои	
контакти	 между	 ИМКА	 и	
различни	 организации,	
за	 да	 обединят	 усилията,	
да	 предложат	 партньор-
ство	за	реализацията	и	на	
други	 местни	 инициативи.	
За	 Янкабакова	 е	 важно	
и	 младежкото	 участие	 –	
колкото	 по-рано	 се	 дава	
шанс	 на	 младите	 хора	 да	
участват,	 да	 вземат	 отно-
шение,	 да	 дават	 мнение	
и	 да	 вземат	 някакви	 ре-
шения,	 толкова	 по-добре.	
Така	те	се	изграждат	като	

по-отговорни	личности.	
	 „Според	 нас	 младите	
хора	 в	 България	 много	
малко	участват	във	взема-
нето	на	решения	по	въпро-
си,	които	ги	касаят	–	смята	
още	директорът	на	ИМКА.	
-	Как	да	се	преборим	с	не-
увереността	или	с	незаин-
тересоваността?	Като	съз-
дадем	среда	и	възможност	
повече	 да	 участват.	 Така	
че	 ще	 насърчим	 дискуси-
ите	и	дискусионните	фору-
ми	в	рамките	на	дейността	
на	МКИЦ.	Ще	подкрепяме	
и	хората	с	идеи.	Ние	вяр-
ваме,	 че	 насърчаването	
на	 младежкото	 участие	 е	
много	 важно	 за	 всички	
нас.“
	 А	 какъв	 ще	 е	 ефектът	
от	 проекта?	 От	 ИМКА	 оч-
акват	дейността	на	МИКЦ	
да	стигне	директно	до	1000	
младежи	 с	 информации,	
консултации	 и	 обучения	
или	 пък	 с	 участие	 в	 мла-
дежки	инициативи	за	сво-
бодното	 време.	А	 поне	 до	
3000	 човека	 в	 Габровска	
област	да	достигне	инфор-
мацията	 чрез	 медиите	 и	
социалните	мрежи.

Надежда Тихова

ИМКА възобновява дейността на Младежкия 
информационно-консултативен център

Продължава от стр. 1
	 Кураторите	 на	 експо-
зицията	 обясняват	 своята	
идея	за	„Арт	Старт“	така:	
	 „Началото	 на	 годината	
е	 най-добрият	 момент	 за	
нови	 прогнози,	 очаквания	
и	 надежди.	 Особено	 за	
съвременното	 изкуство,	
което	 е	 толкова	 разноо-
бразно,	 разнопосочно	 и	
пренаситено	 от	 автори,	
позиции,	 проблеми,	 по-
джанрове,	 медии	 и	 фор-
ми,	че	понякога	публиката,	
била	 то	 широка	 или	 про-
фесионална,	има	нужда	от	
ориентири	за	това	какво	е	
новото,	което	си	заслужа-
ва	 да	 бъде	 наблюдавано.	
Още	 по-голяма	 е	 нуждата	
от	 навигация,	 когато	 ста-
ва	дума	за	млади	автори,	
които	 дори	 и	 в	 малката	
българска	 сцена	 успяват	
да	 излязат	 наяве.	 Точно	
сега	 има	 цяло	 едно	 ново	
поколение	художници,	кои-
то	 утре	 може	 би	 ще	 се	
превърнат	в	големи	имена	
или	 завинаги	 ще	 преста-
нат	 да	 рисуват.	 Какво	ще	
се	 случи,	 зависи	 от	 нас,	
които	 даваме	 знак,	 че	 ги	

виждаме	и	подкрепяме.
	 „Арт	 Старт“	 започна	
като	 търсене	 на	 млади	 и	
слабо	известни	художници	
под	 и	 около	 30	 години,	
търсене	на	„свежа	кръв“	и	
малко	въздух	в	прекомер-
но	 предвидимата	 сцена	
за	съвременно	изкуство	в	
страната.
	 „Арт	Старт“	не	претен-
дира	за	обзор	или	за	пъл-
нота	 в	 избора,	 нито	 пък	
има	 амбициите	 да	 опре-
деля	 кои	 автори	 са	 по-	 и	
най-.	 В	 изложбата	 показ-

ваме	 онези	 автори,	 които	
веднага	 предизвикаха	 ин-
тереса	ни	с	работи,	които	
събудиха	професионалната	
интуиция,	 оставяйки	 ни	 в	
очакване	 какво	 ще	 пос-
ледва“.
	 29-годишният	 габров-
ски	 творец	 има	 сериозен	
брой	 участия	 в	 общи	 из-
ложби	 и	 самостоятелни	
изложби	в	страната	и	чуж-
бина	 –	 в	 Габрово,	 Велико	
Търново,	 Пловдив,	 София,	
в	Атина,	 във	 Венеция	 и	 т.	
н.	 Радоил	 Серафимов	 е	

роден	на	11	юли	
1988	г.	в	Габрово.	
Завършва	специ-
алността	 „Ико-
нопис“	 в	 Нацио-
нална	 гимназия	
по	приложни	из-
куства	 „Тревнен-
ска	школа“,	след	
което	 през	 2012	
година	 бакала-
върска	 степен	 и	
магистратура	 по	
„Живопис“	в	кла-
са	 на	 доц.	 Кра-
симир	 Караба-
джаков	 във	 ВТУ	
„Св.	Св.	Кирил	и	
Методий“	във	Ве-

лико	Търново.	Той	е	 носи-
тел	на	наградата	на	името	
на	 Едмонд	 Демирджиян	
за	обещаващо	развитие	и	
посветеност	на	изкуството	
за	 млади	 автори,	 както	 и	
на	наградата	от	пролетния	
салон	 на	 габровските	 ху-
дожници	през	2016	година.	
	 „100	 вести“	 откри	 та-
лантливия	 млад	 мъж	 още	
през	2015	г.,	когато	на	въ-
проса	 „На	кой	връх	бихте	
искал	 да	 се	 изкачите?“,	
той	 отговори:	 „На	 Вихрен	

и	 на	 някой	 връх	 на	 изку-
ството	 в	 Западна	 Европа	
-	 там	 има	 много	 върхове	
за	 покоряване“.	 А	 когато	
го	 попитахме	 дали	 се	 е	
опитвал	 да	 разбере	 защо	
в	другите	европейски	дър-
жави	 гъмжи	 от	 публика	
дори	в	малките	провинци-
ални	 галерии,	 а	 при	 нас	
хората,	 които	 посещават	
изложби,	 са	 все	 едни	 и	
същи,	той	заяви:	
	 „Освен	 като	 среда	 -	
културна,	обществена,	има	

значение	 и	 чисто	 иконо-
мическата	 възможност	
на	 една	 държава	 да	 се	
грижи	 за	 развитието	 на	
изкуството	 и	 културата,	
доколко	ще	съумее	да	от-
дели	 достатъчно	 средства	
за	 това.	 Тук,	 разбира	 се,	
има	 определени	 плюсове.	
Няма	 такъв	 наплив	 на	 ху-
дожници,	например	като	в	
Западна	 Европа.	Там	 кон-
куренцията	е	огромна	и	 е	
много	по-трудно	да	бъдеш	
забелязан,	 да	 участваш	 в	

изложба,	 да	 не	 говорим	
за	 самостоятелна	 изява.	
Всичко	опира	до	оцелява-
не	и	реализиране	на	идеи.	
Тук	 ограниченията	 са	 в	
материален	 план	 докъде	
можеш	 да	 реализираш	
своите	 виждания,	 не	 бих	
могъл	 да	 направя	 излож-
ба	 например	 от	 предпо-
читаните	 от	 мен	 голямо-
форматни	 картини,	 чиито	
размери	 са	 по	 3-4	 метра	
–	 в	 материално	 отноше-
ние	 и	 като	 пространство	
за	 рисуването	 им,	 и	 за	
съхраняването	 след	 това.	
Когато	на	Запад	се	прави	
изложба,	 всяко	 нещо	 е	
точно	разпределено,	вклю-
чително	и	 къде	ще	отидат	
след	 това	 картините	 като	
продажби.	
	 Планирането	 на	 една	
изложба	 там	 се	 прави	
повече	 от	 година	 преди	
откриването	й.	Затова	счи-
там	за	важно	човек	да	се	
докосне	до	начина	на	ми-
слене	 на	 големите,	 за	 да	
успее	да	се	впише	в	креа-
тивността	 на	 съвременния	
свят“.

Стефка Бурмова

Радоил Серафимов е сред 11-те най-перспективни млади бълãарски художници

Арестуваха севлиевец заради иманярство, 
тревненец отива на съд за същото

Синя зебра
Intersection



строителство
кърти и пробива - 
0897/832-363
съборяМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
кърти, чисти и из-
хвърля - справки на тел. 
0897/931-088, 066/851-
723. [22, 4]
вик, фаянс, теракота - 
0884/228-253. [22, 11]

вътрешен реМонт
паркет, ДЮшеМе - ре-
дене, циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
безпрашно циклене - 
0887/040-471.

шпакловане и боядис-
ване - тел. 0878/580-333. 
[24, 13]
шпакловка и боядис-
ване, обръщане на догра-
ма се извършва на тел. 
0897/931-088. [22, 4]

изолации
алпинисти - 0898/907-
400
алпинисти - 0899/321-
190

Щори
ет „веДиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

ел. инсталации,  реМонти
поправяМ ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[20, 15]

вик, коМини
професионално по-
чистване на комини - 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
вик Монтаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Машинно отпушване 
на канали - 0899/805-
238.
коМиночистене и ре-
монт - тел. 0898/760-728. 
[11, 3]

реМонт на електроуреДи 
и електроника
Дребни електроуреДи 
по домовете се ремонти-
рат на тел. 0899/145-802. 
[33, 11]
реМонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 6]

почистване
почистване - 0889/177-
737. [33, 9]

проДава Машини
снегорин се продава на 
тел. 0888/731-553. [3, 1]

проДава разни
цистерни се продават 
на тел. 0886/897-111. 
[18, 15]
ски и сноуборди с обув-
ки се продават на тел. 
0888/243-338. [11, 1]

купува разни
буркани се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.

еротика
секс услуга - Рени, 
на 20 г., предлага тел. 
0876/261-820. [11, 8]
22-гоДишно Мо-
Миче за забавление - 
0897/561-282. [5, 2]

автоМобили проДава
нисан аМпера Тино 1,8 
бензин 2005 г. се прода-
ва на тел. 0878/628-130. 
[11, 9]

автоМобили купува
коли, бусове, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от Място на най-ви-
соки цени се изкупу-
ват - справки на тел. 
0897/429-374.

Мотори/велосипеДи
стари Мотоциклети се 
купуват на тел. 0879/584-
261. [3, 2]

авточасти/Магазини
автоМобилни ката-
лизатори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.

поД наеМ
заДни сеДалки за 
Пежо 307 под наем за ре-
гистрация се дават на тел. 
0878/628-130. [11, 9]

оп „благоустроява-
не“ - Габрово търси 
да наеме техника за 
зиМно почистване 
с гребло. Телефон за 
връзка: 0879/669-686 
и 0899/935-005 [5, 5]

скрап, стари
автоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 7]

Дава заеМ
GetCash - 0899/460-
760.

счетовоДство

счетовоДна кантора 
„тори 76“ - счетоводно 
обслужване, счетоводни 
услуги, годишно приключ-
ване, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
0888/640-322

спорт
шахМатни уро -
ци в Културния дом - 
0899/590-276. [11, 11]
свобоДни трениров-
ки по баскетбол за ве-
терани. Вторник и чет-
въртък от 19.00 до 21.00 
часа в залата на Техни-
чески университет. Цена: 
3 лева на тренировка. За 
справки и записвания: 
0899/814-987 [10, 5]

Цената на обявите е на 
дума, без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване - обикнове-
ни - 15 стотинки, в рамка - 30 
ст., върху сива подложка - 40 
ст. При текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

лекари
кабинет кожни и ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ 
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри 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. ХИ-
АЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ 
- попълване на бръчки, 
уголемяване на устни и 
корекция на лицевия обем 
и контур. ЕЛЕКТРОКОАГУ-
ЛАЦИЯ - премахване на 
брадавици и доброкачест-

вени кожни туморчета. 
ДЕРМАТОСКОПИЯ - диаг-
ностика и оценка на риска 
от злокачествено израж-
дане на бенки и други 
пигментни образувания. 
ЛЕЧЕБНИ И КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ - биотерапев-
тичен лазер, поляризира-
на светлина, ултразвук, Д 
Арсонвал, химически пи-
линг, почистване на лице. 
КАБИНЕТЪТ работи и по 
договор с РЗОК. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, тел. 
066/800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.

психиатър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р балникова - кожен 
лекар - 0888/878-193.
Д-р йорДжева - кожен 
лекар - 0888/544-046.

козМетика, Масаж
професионални Маса-
жистки - тел. 0876/735-
596. [22, 13]
Масажи преДлага тел. 
0897/219-833. [22, 9]

иМоти проДава
Магазин в топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
6]
апартаМент в топ цен-
тър се продава на тел. 
0890/933-951. [5, 3]
тристаен апартаМент 
- 85 кв. м, след основен 
ремонт, в идеален цен-

тър се продава на тел. 
0878/935-522. [6, 2]
къЩи в квартал Етъ-
ра се продават на тел. 
0896/613-456. [6, 2]

иМоти Дава поД наеМ
Магазин - 120 кв. м, 
в административен център 
се дава под наем на тел. 
0887/351-105. [22, 6]
павилион на Централен 
пазар се дава под наем на 
тел. 0879/212-325. [22, 
2]
гарсониера заД СВА на 
Младост - обзаведена, се 
дава под наем на тел. 
0885/085-228. [4, 2]

апартаМент за задочни-
ци се дава под наем на 
тел. 0888/241-855. [6, 1]

ноЩувки
ноЩувки в топ център, 
Интернет, TV, 10 лв. - тел. 
0877/240-584. [22, 13]
ноЩувки се предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 11]
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работа преДлага

фирМа „ДиМас“ 
търси работници за 
следните длъжности: 
1. автоМонтЬор; 
2. заварчик. За 
повече информация: 
тел. 066/801-430. 

сервитЬори, готвачи, 
камериерки с опит търси 
тел. 0893/049-507. [21, 
15]
таксиМетрови шо-
фЬори се търсят на тел. 
0896/644-577. [22, 13]
обЩинско преДприя-
тие „Гробищни паркове“ 
набира кандидати за длъж-
ност „Организатор“. За 
повече информация - тел. 
066/800-828, 0879/814-
828 [10, 8]

“еса контрол” тър-
си работници за 
запояване и мон-
таж на електронни 
компоненти, настрой-
чици на електронни 
изделия. Предимство 
- млади хора с техни-
чески умения. Габро-
во, ул.Станционна 3,  
ет.1,  0888/699430.

Механа „габъра“ търси 
сервитьорка. Справки на 
тел. 0897/974-704. [11, 8]
работник кухня търси 
тел. 0887/376-674. [6, 6]
Мебелна фабрика тър-
си дърводелец, мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 6]
работници за краве-
ферма се търсят на тел. 
0896/690-300. [11, 5]

търся сервитЬорки за 
Севлиево при добро за-
плащане. 0887/671-848 
[15, 5]
теспоМ аД - гр. Габро-
во, ул. „Бодра смяна“ 1 
(до КАТ), търси да назна-
чи: Стругари; Термист; Ел. 
техник; Шлосер-монтьор; 
Механик; Оператор на 
ЦПУ; Настройчици на ЦПУ; 
Началник склад; Инженер-
технолог, Борвергист. [11, 4]
фирМа търси ШПРИ-
ЦьОР ПЛАСТМАСИ. Справ-
ки на тел. 0888/140-306. 
[11, 3]
проДавачка за пиле 
на грил се търси на тел. 
0878/185-910. [5, 3]
готвачки, готвачи и 
дюнерджии за кухня се 
търсят на тел. 0876/969-
491. [3, 2]

жена за гледане на въз-
растен мъж се търси - 
справки на тел. 0884/949-
379. [5, 2]
фирМа търси сладкар 
(с опит) и помощник-
сладкар. Справки на тел. 
0885/069-027. [11, 1]

фирМа за закуски търси 
пекар (може и без опит). 
Справки на тел. 0876/099-
833. [5, 1]
проДавач-консултант 
за сладкарница до 35 
години се търси на тел. 
0885/069-027. [11, 1]

“колтек“ еооД търси да 
назначи машинен опера-
тор на трисменен режим 
на работа. Справки на тел. 
0877/964-672; 0879/826-
063. [5, 1]
поМоЩник-готвач/
ка, каМериерка и сер-
витьор/ка за постоянна 
работа, може и на по-
викване. Справки на тел. 
0885/333-148. [11, 2]
произвоДствена фир-
Ма в сферата на телферо- 
и краностроенето търси 
да назначи организатор 
произвоДство - Ма-
шинен инженер с опит 
при работа на ММ с ЦПУ. 
Справки на тел. 0888/920-
571. [5, 1]
склаДов работник - 
нощна смяна, се търси на 
тел. 0886/897-111. [5, 1]
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отопление
пресяти въглиЩа 
донбас и брикети, кафя-
ви въглища и разпалки. 
Безплатен транспорт. Тел. 
0887/031-439, 0889/991-
977, 066/88-21-13, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
Дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.

нарязани, нацепени 
дърва - 70 лв., дърва в 
чували - 5 лв., разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
„Мг-лес“ проДава дър-
ва 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 и метро-
ви дърва. Реална куба-
тура. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.

Дърва в чували, екс-
тра качество, и разпал-
ки се продават на тел. 
0895/252-686
сухи Дърва в чува-
ли, 5 лв., разпалки - 4 
лева, се продават на тел. 
0884/161-083
Дърва и разпалки в чу-
вали - незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0877/657-742.
Дърва в чували - 5 лв., 
разпалки - 4 лв., безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0899/508-564=
разпалки - 4 лева чу-
вал, се предлагат на тел. 
0896/741-763. [11, 10]

нацепени Дърва, раз-
палки и Дърва в чу-
вали се продават на тел. 
0893/390-253. [19, 15]
Дърва в чували по 5 
лева се продават на тел. 
0893/940-922. [11, 11]
сухи Дърва се продават 
на тел.  0878/159-361. 
[6, 3]
Дърва - нацепени. Екстра 
качество. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0894/399-931. 
[5, 1]

превози
услуги с бус, багер и 
самосвал - 0893/511-
154.
евтин транспорт 
- справки на тел. 
0886/897-111
превози с БУС -  1.2 
тона, 6 куб. обем, до-
говаряне, изгодно  -  
0887/26-60-50.

билети, пътувания
автобусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ - справки 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

„иМпулс“ аД - Габрово търси да назначи 
оператори на универсални Машини и 
Машини с цпу за работа на три сМени. 
Кандидатите може да са без стаж по специалност-
та, но с желание да се специализират в дадената 
професия. ние предлагаме: 1. Отлично запла-
щане, допълнителни финансови бонуси и ваучери 
за храна. 2. Работа в екип от млади, амбициозни 
хора и доказани професионалисти. 3. Възможност 
за придобиване на квалификация и професионал-
но израстване. 4. Транспорт от местоживеене до 
месторабота. Справка на тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Величка Раева. [33, 1]

уроци, курсове
сДружение на РУСКО-
ГОВОРЯЩИТЕ „ВИВА - 
ГАБРОВО“ И СДРУжЕНИЕ 
„СЛАВЯНИ“ организират 
безплатни курсове 
по руски език за на-
чинаещи и напреднали. 
За записване и справки: 
тел. 0899/691-661. [22, 
3]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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	 Любопитното	на	фести-
валния	 плакат	 е	 годината	
на	 провеждане.	 Според	
тайландския	календар	сега	
сме	2560	година.	Страната	
си	има	собствено	летобро-
ене.	Тайландците	са	с	един	
час	 назад	 и	 543	 години	
напред	 във	 времето.	 Тай-
ландските	букви	изглеждат	
като	 смесица	 от	 китайски	
и	египетски	йероглифи.	Аз-
буката	им	се	състои	от	44	
съгласни	 и	 два	 комплекта	
по	 12	 гласни,	 като	 за	 „к“	
има	 например	 5	 букви,	 а	

тайландският	 език	 е	 бли-
зък	до	китайския	и	различ-
ните	интонации	дават	раз-
личен	смисъл	на	сричките.
	 Миналата	 година	 в	
средата	 на	 май	 пред	 На-
родния	 театър	 „Иван	 Ва-
зов“	се	проведе	специален	
ден,	 посветен	на	 тайланд-
ската	 култура.	 Събитието	
бе	организирано	от	Посол-
ството	 на	 Тайланд	 за	 Ру-
мъния	 и	 България.	 Стоти-
ци	 посетители	 имаха	 въз-
можност	 да	 се	 запознаят	
със	 самобитни	 елементи	

от	 културата	 на	 древното	
кралство,	 представени	 от	
атрактивна	 танцова	 трупа,	
която	 пристигна	 в	 Бълга-
рия	 специално	 за	 съби-
тието.	 Специалните	 гости	
от	Тайланд	 демонстрираха	
традиционни	 тайландски	
танци	под	съпровод	на	ав-
тентична	 фолклорна	 музи-
ка	и	впечатлиха	публиката	
с	пъстри	облекла	и	харак-
терни	движения.
 Вляво горе на плаката са 
Боян Минчев и Петя Радева 
от ансамбъл „Сивек“.

 Представителна група на ФТА „Сивек“ при Народно читалище „Габрово-2002“, която ще представи 
България на фестивала SICE (Surin International Cultural Exchange). В нея са включени 13 жени и 10 мъже с 
различни професии. 

„Сивек” представя Бълãария в Тайланд
Фолклорният танцов ансамбъл „Сивек“ при НЧ „Габрово - 2002“ получи покана от Международния фестивал за културен обмен - Сурин, Тайланд

БОяНА ПЕНчЕВА

	 Представителната	 гру-
па	 на	 ФТА	 „Сивек“	 при	
НЧ	„Габрово-2002“	в	неделя	
лети	за	град	Сурин	в	Тай-
ланд.	 Ансамбълът	 получи	
покана	 от	 Университета	 в	
Сурин	 за	 участие	 в	 тра-
диционния	 Международен	
фестивал	 за	 културен	 об-
мен,	който	ще	се	проведе	
от	25	до	31	януари,	съобщи	
Валя	 Маринова	 -	 главен	
художествен	 ръководител	
на	„Сивек“.
	 Във	 фестивала	 участ-
ват	14	държави	от	различ-
ни	 континенти	 -	 Арженти-
на,	 Бангладеш,	 България,	
Камбоджа,	 Китай,	 Гърция,	
Индия,	Индонезия,	Израел,		
Италия,	Филипини,	Полша,	
Турция	и	Тайланд.
	 Участниците	 ще	 бъдат	
посрещнати	 на	 високо	
ниво	 от	 местната	 власт	 в	
Сурин,	в	Сикхорапхум,	Из-
точен	Тайланд,	 в	 Бурирам	
и	от	представител	на	дър-
жавата	 Тайланд	 в	 лицето	
на	министъра	на	културата	
и	туризма.
	 Извън	 фестивалния	
афиш,	 който	 включва	 10	
концерта	 на	 габровския	
ансамбъл,	 участниците	
имат	 програма	 за	 посе-
щение	 в	 три	 провинции,	
включително	 и	 в	 Селото	
на	слона.

	 В	 рамките	 на	 фести-
валната	програма	домаки-
ните	предлагат	още	четири	
събития,	в	които	гостите	и	
участниците	 могат	 да	 се	
включат	 -	 обмен	 на	 фол-
клорни	 танци,	 идеи	 с	 де-
монстративна	 част;	 модно	
шоу	 с	 костюми	 на	 отдел-
ните	14	държави;	академи-
чен	семинар	на	ръководи-
телите	 на	 отделните	 със-
тави	 и	 световно	 жамборе	
на	 различните	 култури	 в	
името	на	мира
	 Тази	 седмица	 „Сивек“	
репетира	 концертната	 си	
програма	за	Тайланд,	коя-
то	 включва	 шест	 танца	 -	
Елзамански,	 Празнична	
сюита,	 Варненски	 танц,	
Гергьовден,	 Тракийски	 и	
визитката	 на	 ансамбъла	
„Хей,	 мари	 Калино“.	 Това	
е	 много	 атрактивна,	 жива	
постановка,	която	винаги	е	
желана	от	публиката.
	 Тъй	 като	 за	 пръв	 път	
представители	 на	 тради-
ционната	 култура	 в	 Га-
бровска	 област	 посеща-
ват	 Тайланд,	 читалището	
и	 ансамбълът	 подготвят		
специални	 подаръци	 за	
официалните	 срещи	 -	 за	
кметовете	 на	 Сурин,	 	 Си-
кхорапхум,	Бурирам	и	ми-
нистъра	на	културата.
	 Сурин	 е	 една	 от	 76-
те	 провинции	 на	Тайланд.	
Столица	 е	 едноименният	

град	 Сурин.	 Населението	
на	провинцията	е	над	ми-
лион	и	триста	жители.
	 На	 връщане	 от	 Сурин	
„Сивек“	 ще	 разгледа	 Бан-
кок	и	за	няколко	часа	ще	
бъде	в	Дубай.
	 Миналата	 година	Фол-
клорен	 танцов	 ансамбъл	
„Сивек“	навърши	35	години	
от	 създаването	 си	 и	 от-
беляза	 юбилея	 с	 няколко	
значими	награди.	
	 Начинаещата	 група	
към	 ансамбъла	 взе	 първа	
награда	 в	 първа	 възрас-
това	 група	 (4-7	 години)	на	
XVI-то	 издание	 на	 детския	
фолклорен	 конкурс	 „Ор-
феево	 изворче“	 в	 Стара	
Загора	 и	 беше	 вписан	 в	
Почетната	книга	на	Общи-
на	 Габрово	 „Дарования	 и	
постижения“.	 Кметът	 Таня	
Христова	 лично	 поздрави	
всичките	50	деца.
	 На	 международния	 ет-
нофестивал	 „Хасковски	
минерални	бани“	подготви-
телната	група	към	„Сивек“	
взе	 първа	 награда	 в	 раз-
дел	Танцови	състави.
	 Представителната	 гру-
па	на	„Сивек“,	която	отива	
в	 Тайланд,	 е	 отличена	 с	
първа	 награда	 на	 конкур-
са	 за	 танцови	 ансамбли	
и	парична	награда	от	1000	
лева	 на	 Седмото	 издание	
на	 фестивала	 „На	 хорото	
под	тепето“	в	Пловдив.

	 Ун и в е р с и т е т ъ т ,	
който	 отправи	 покана	
до	 Габрово	 -	 Surindra	
Rajabhat	 University,	
е	 основан	 през	 1973	
година	 като	 публична	
институция	с	нестопан-
ска	цел.	Акредитиран	е	
от	 Министерството	 на	
образованието	 на	 Тай-
ланд.		
	 В	 сградата	 на	
снимката	вляво	ще	бъ-
дат	настанени	всичките	
14	 групи	 от	 държавите	
участнички.	

Габровските танцьори са поканени да посетят световно-
известни исторически обекти и Селото на слона в Сурин

	 В	 поканата	 и	 програ-
мата	на	фестивала,	изпра-
тени	до	ансамбъл	„Сивек“,	
е	посочено,	че	през	двете	
седмици	 гостите	 ще	 имат	
възможност	 да	 се	 запоз-
наят	 с	 културно-историче-

ските	 забележителности	
на	 Тайланд,	 като	 е	 посо-
чена	и	атракцията	за	тури-
стите	-	Селото	на	слона	в	
Сурин.	 В	 селото	 има	 око-
ло	35	слона,	които	правят	
„представления“	 за	 посе-

тителите.
	 Слоновете	 са	 основ-
на	 част	 от	 културата	 и	
наследството	 на	 Тайланд	
и	 се	 използват	 за	 раз-
лични	 туристически	атрак-
ции.	 Най-често	 за	 сафари	

в	 джунглата,	 за	 разходки	
на	 кратки	 разстояния,	 за	
разни	игри.
	 Иначе	 слончетата	 в	
Тайланд	 от	 малки	 се	 учат	
да	 помагат	 в	 трудното	
ежедневие	на	хората	–	да	
теглят	 товари	 или	 да	 вър-
шат	друга	полезна	работа.	
Така,	докато	се	„пенсиони-
рат”	 на	 60	 години.	 Оттам	
нататък	 могат	 да	 изкарат	
и	 до	 80.	 Слоновете	 могат	
да	пренасят	товари	от	500	
до	700	килограма,	да	тикат	
до	 2	 тона	 и	 да	 влачат	 до	
5.		 	 	 	
	 За	 разлика	 от	 афри-
канския	слон,	който	живее	
на	 свобода	 сред	 савана-
та,	азиатските	слонове	са	
по-ниски	 поне	 с	 метър,	
по-леки,	имат	по-къс	хобот	
и	по-малки	уши,	рядко	им	
излизат	 бивни,	 разчитат	
повече	на	слуха	си,	откол-
кото	 на	 зрението,	 заради	
това,	че	прекарват	живота	
си	повече	в	гората.	
	 На	 ден	 поглъщат	 по	
200	килограма	храна.
	 В	 Тайланд	 хората,	 по-
вечето	от	които	добровол-
ци,	 полагат	 много	 грижи	
за	 животните.	 В	 град	 Па-
тая	например,	има	село	за	
бивши	работни	слонове.

Университетът домакин е 
млад - на 44 ãодини, и се 
ползва с отлична репутация Тайланд е час назад и 543 ãодини напред
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