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РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Във	 връзка	 с	 конфли-
кта	в	Добрич,	при	който	е	
наранен	Тодор	В.	Георгиев,	
председател	на	Общинския	
съвет	в	Дряново	(известен	
и	като	диджей	Теди	Джор-
джо),	 „100	 вести“	 потърси	
повече	информация.
	 Инцидентът	 е	 станал	
в	 първите	 часове	 на	 17	
декември.	 В	 момента	 То-
дор	 Георгиев	 е	 в	 болница	
„Св.	Ана“	във	Варна,	където	
лекува	 пукнати	 ребра.	Той	
твърди,	 че	 е	 бил	 ритан	 от	
полицай	в	Добрич.
	 От	 Областната	 дирек-
ция	 на	МВР	 в	 Добрич	 съ-
общиха:	 „На	 17	 декември	
около	00,35	часа	е	получе-
но	 съобщение	 за	 наруша-
ване	 на	 нощната	 тишина	

от	 ресторантски	 комплекс,	
находящ	се	в	градски	парк	
„Свети	 Георги”	 в	 град	 До-
брич.	 На	 място	 е	 устано-
вено,	че	в	възникнал	спор	
между	 клиенти	 и	 персона-
ла	 на	 заведението,	 което	
прераства	 в	 сбиване.	 При	
намесата	 на	 полицейските	
служители	 единият	 от	 тях	
е	 ударен	 в	 областта	 на	
лицето	от	криминално	про-
явения	М.	Г.	(38	г.)	от	град	
Варна.	Същият	е	задържан	
за	 24	 часа.	 Уведомена	 е	
Районна	прокуратура	-	До-
брич.	По	случая	е	образу-
вано	 досъдебно	 производ-
ство	 по	 описа	 на	 Първо	
РУМВР	-	Добрич.
	 На	 17	 декември	 около	
3,50	часа	във	връзка	с	въз-
никналия	инцидент	 в	 град-
ски	 парк	 „Свети	 Георги”	 в	

град	Добрич	е	задържан	Т.	
В.	 (49	 г.)	 от	 град	Дряново.	
По	 случая	 е	 образувано	
досъдебно	 производство	
по	описа	на	Първо	РУМВР	
-	 Добрич.	 Материалите	 по	
случая	 са	 докладвани	 на	
РП	-	Добрич.
	 Материалите	 по	 двата	
случая	 са	 предадени	 по	
компетентност	и	са	образу-
вани	 досъдебни	 производ-
ства	по	описа	на	Окръжен	
следствен	 отдел	 при	 ОП	
-	Добрич.
	 Със	заповед	на	дирек-
тора	 на	 ОДМВР	 -	 Добрич	
е	 назначена	 вътрешна	
проверка	 във	 връзка	 със	
задържането	 на	 Т.	 В.	 от	
град	 Дряново.	 Разпитани	
са	 свидетели	 и	 са	 иззе-
ти	множество	видеозаписи	
относно	двата	инцидента.“

	 „Изложбата	 „Скулп-
тури“	 на	 Адриан	 Новаков	
ще	 бъде	 едно	 от	 габров-
ските	 послания	 по	 време	
на	 българското	 председа-
телството	 на	 Съвета	 на	
ЕС“	 –	 обяви	 областният	
управител	 Невена	 Петко-
ва.	Това	стана	по	време	на	
коледно	събитие,	което	съ-
бра	 кметове	 на	 общините	
от	областта,	 председатели	
на	 общински	 съвети,	 ди-
ректори	 на	 териториални	
структури,	 представители	
на	 бизнеса	 от	 региона	 и	
ценители	на	изкуството.	

	 „В	края	на	2017	година,	
когато	всички	правят	рав-
носметка	 за	 свършеното,	
бих	 искала	 да	 благодаря	
на	 всеки	 един	 от	 Вас	 за	
неуморната	 и	 отдадена	
работа,	 за	 постоянството	
и	 старанието	 в	 името	 на	
това	 жителите	 на	 област	
Габрово	 да	 имат	 по-добър	
и	 качествен	 начин	 на	жи-
вот.	Нека	всички	обединим	
усилия	 и	 продължим	 да	
работим	 заедно	 и	 зана-
пред“	–	каза	в	словото	си	
областният	управител.

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Близо	30	000	лева		-	29	
750	 лева,	 събра	 Дарител-
ският	 кръг	 „За	 Габрово“,	
чието	 осмо	 издание	 се	
проведе	 във	 вторник	 в	
Дома	на	хумора	и	сатира-
та.	Събитието,	организира-
но	 от	 Обществения	 дари-
телски	 фонд	 и	 фондация	
„Работилница	 за	 граждан-
ски	 инициативи“,	 е	 еже-
годна	традиция	за	Габрово	
и	 доказва,	 че	 габровци	
са	 щедри	 хора	 и	 подкре-
пят	 реализирането	 на	 до-
бри	 инициативи	 в	 полза	
на	 общността.	 За	 учас-
тие	 в	 Дарителския	 кръг	
бяха	 предложени	 всички	
подадени	 пет	 проекта	 на	
стойност	 47	 хиляди	 лева.	

Към	 събраните	 дарения	
фондация	„Работилница	за	
граждански	 инициативи“	
прибави	 15	 хиляди	 лева	
насрещно	 финансиране.	
Единствено	 проектът	 на	
фондация	 „Градище“	 не	
можа	 да	 получи	 исканата	
подкрепа	 от	 2000	 лева	 и	
успя	 да	 събере	 само	 200	
лева.	Дарените	суми	тряб-
ва	да	се	внесат	по	банков	
път	 до	 10	 януари,	 така	 че	
има	 надежда	 дарителите	
да	 решат	 да	 подкрепят	 и	
този	проект.	Той	предвиж-
да	създаването	за	Габрово	
на	 първото	 „споделено	
пространство“.	 Помещени-
ята	 за	 него	 на	 последния	
етаж	 на	 НТС	 са	 предос-
тавени	 безвъзмездно	 от	
областния	 управител,	 но	

имат	 нужда	 от	 ремонт,	 за	
който	са	нужни	4	500	лева.	
Предвижда	 се	 най-напред	
в	тях	да	заработи	Лабора-
тория	по	роботика.
	 С	 най-голямо	 одобре-
ние	 бизнесът	 и	 Ротари	
клуб	 подкрепиха	 проекта,	
насочен	към	превенция	на	
гръбначните	 изкривявания	
при	 децата.	 След	 реали-
зацията	на	първоначалния	
проект	 на	 ротарианците	
в	 две	 габровски	 училища	
и	 проведените	 прегледи	
на	 децата	 резултатите	 са	
много	 тревожни.	 Оказва	
се,	че	едно	дете	има	сред-
но	 по	 четири	 здравослов-
ни	 проблема,	 свързани	 с	
гръбначни	 изкривявания.	
Идеята	 на	 проекта	 е	 да	
бъдат	 направени	 още	 над	

200	 прегледа	 на	 ученици	
от	 втори	 до	 пети	 клас,	 а	
поетапно	 в	 годините	 да	
бъдат	 прегледани	 всички	
деца	на	тази	възраст	и	да	
бъде	заострено	внимание-
то	 на	 родителите	 им	 към	
този	проблем.	
	 Скринингът	ще	започне	
в	началото	на	март	в	две	
габровски	 училища	 и	 ще	
продължи	 с	 втората	 част	
на	 проекта	 –	 провеждане	
на	 рехабилитационна	 гим-
настика	 и	 терапия	 чрез	
плуване	от	специално	обу-
чения	терапевт	на	сдруже-
ние	„Равен	старт“.	За	вто-
ра	 поредна	 година	 сдру-
жението	 работи	 с	 деца	 с	
гръбначни	изкривявания		и	
постигнатите	 резултати	 са	
много	добри.

Дàрителñкият кръã "Зà Гàáрîвî" ñъáрà 30 хиляди левà

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Четиридесет	 и	 шест	
годишният	 мъж	 от	 Врани-
ловци,	 който	 предизвика	
верижна	катастрофа	в	ра-
йона	на	разклона	за	село	
Чавеите	 на	 пътя	 Габро-
во-Севлиево,	 е	 бил	много	
пиян.	 Вчера	 от	Областна-
та	 дирекция	 на	 МВР	 съ-
общиха,	 че	 е	 седнал	 зад	
волана	с	2,65	промила	ал-
кохол.
	 Ще	 припомним,	 че	
катастрофата	 стана	 на	
18	 декември	 около	 17,10	
часа.	 	 Изпратеният	 на	
мястото	 полицейски	 екип	
е	 констатирал,	 че	 мъжът	
от	 Враниловци,	 който	 уп-
равлявал	 „Фиат“	 в	 посо-
ка	 Габрово,	 навлязъл	 в	
насрещната	 лента	 и	 по-

следователно	 ударил	 три	
автомобила	 –	 „Мазда“,	
„Форд“	 и	 „Фолксваген“.	
От	 полицията	 допълниха,	
че	„пострадали	при	инци-
дента	няма“	и	че	шофьор-
ът	 на	 „Фиат“-а	 е	 тестван	
за	 употреба	 на	 алкохол	
още	 на	 място.	 Техниче-
ското	 средство	 отчело	
споменатите	 2,65	 проми-
ла.	
	 Очевидци	 на	 инциден-
та	разказаха,	че	до	идва-
нето	на	полицията	пияният	
шофьор	 на	 два	 пъти	 се	
опитвал	 да	 избяга.	 Нало-
жило	 се	 единият	 от	 во-
дачите	 -	 с	 пострадалия	
„Фолксваген“,	два	пъти	да	
му	 взема	 ключовете	 от	
колата,	за	да	не	успее	да	
се	измъкне.	В	момента	по	
случая	се	води	досъдебно	

производство.
	 След	 инцидента	 участ-
ничка	във	верижната	ката-
строфа	в	малко	думи	спо-
дели	 много	 впечатления	
и	 проблеми	 в	 социалната	
мрежа:	 „Днес	 участвах	
в	 пътнотранспортно	 про-
изшествие	 на	 изхода	 на	
село	Янковци,	 което	 явно	
е	 продължило	 до	 отбив-
ката	 на	 Чавеи...	 тъй	 като	
извършителят	беше	пиян	и	
караше	на	„зиг-заг“...
	 Няма	 жертви,	 но	 има	
доста	 пострадали	 коли.	
2,60	 промила	 алкохол	 в	
кръвта!	 Искам	 тук,	 ако	
може,	 да	 благодаря	 на	
момчето,	 което	 единстве-
но	 спря	 (бяла	 спортна	
кола),	 за	 да	 види	 какво	
се	 случва	 с	 мен	 и	 дали	
съм	ОК.	Ако	случайно	чле-

нуваш	 тук	 -	 Благодаря!!!	
Никой	 друг	 не	 спря	 в	 та-
кова	засилено	движение	в	
17-17,20	часа...“.
	 Репортер	 на	 „100	 ве-
сти“	 се	 свърза	 с	 автора	
на	 горните	 думи	 –	 Бонка	
Петрова.	
	 „Смятам,	 че	 наистина	
трябва	да	сме	по-човечни,	
защото	 може	 да	 се	 слу-
чи	 на	 всеки	 да	 пострада.	
А	 даже	 и	 да	 не	 виждаш	
какво	 точно	 е	 станало,	
дали	има	отнет	живот	или	
нещо	 подобно,	 ами	 спри,	
попитай...	Винаги	има	при-
чина	някой	да	стои	просто	
така,	 на	 пътя.	 Виж	 дали	
няма	 нужда	 от	 помощ...	
А	 ние	 сме	 все	 забързани	
-	 към	нещата,	 които	няма	
да	ни	избягат!“

Любомир Борисов представя проекта на Ротари клуб. на стр. 2

С „Пîñлàíие към Еврîпà“ îтпрàвихме 
пîãлед към предñтîящàтà 2018 ãîдиíà

 Наградите на най-добрите спортисти на Габрово за 2017 година бяха връчени на традиционната годишна 
бляскава церемония, която се проведе  снощи в зала „Възраждане“. Събитието, подплатено и с приятна музика 
в изпълнение на млади бургаски музиканти, се превърна в истински празник за габровския спорт.

Õриñтияí Стîяíîв - ñпîртиñт íîмер 1 íà ãîдиíàтà,
Дрàãîмир Тîтев - íàй-дîáър треíьîр зà 2017 ãîдиíà

на стр. 7

Вътрешíà прîверкà изяñíявà зàдържàíетî 
íà предñедàтеля íà ОáС в Дряíîвî

Пияíият îт верижíàтà кàтàñтрîфà 
крàй Чàвеите áил ñ 2,65 прîмилà 

Продължава на стр.  2

Уважаеми съграждани,
В навечерието на светлите християнски 

празници – Рождество Христово 
и настъпването на новата 2018 година, 

отправям сърдечни пожелания 
за много здраве, любов и 

благоденствие във Вашите домове!
 На всички жители на община Габрово 

от все сърце пожелавам 
новата 2018 година да е щедра, мирна, 
богата на любов, спорна и плодородна!

Нека тя бъде година 
на сбъднати очаквания!

 Весела Коледа! За много години!
 Председател на Общински съвет - 

Габрово: инж. Лена Георгиева
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МЦ ДкЦ сиас - гр. габрово, 
кв. Младост, ул. „Чумерна” 
№ 15а, тел. 066/866 000

Д-р Таня Тодорова, 
Д-р Цветомира Илиева, 
Д-р Мирослав Михайлов, 
Д-р Албена Нанева.

изБор на нов лиЧен лекар 
записване на регистратура до 31 декември 2017 г. 

ВАШЕТО 
ЗДРАВЕ 
Е НАША 
ГРИЖА!

О  Б  Щ  И  Н  А           Г  А  Б  Р  О  В  О
 
	 Община	 Габрово	 съобщава,	 че	 в	 бр.	 99	 от	
12.12.2017	 г.	 на	 Държавен	 вестник	 е	 обявен	 проект	
за	Подробен	устройствен	план	–	Парцеларен	план	за	
обект	„Газоснабдяване	на	община	Габрово”,	подобект	
„Разпределителен	газопровод	в	извън	урбанизирана-
та	територия	на	землище	Габрово	за	захранване	на	
ПИ	14218.22.94	по	кадастралната	карта	на	 гр.	 Габро-
во“.
	 На	основание	чл.	128,	ал.	5	от	ЗУТ	в	едномесечен	
срок	от	 обнародването	 в	Държавен	вестник	 заинте-
ресованите	 лица	могат	 да	 	 направят	 писмени	 иска-
ния,	 предложения	 и	 възражения	 относно	 Подробен	
устройствен	план	–	Парцелерен	план		за	обект	„Раз-
пределителен	 газопровод	 в	 извън	 урбанизираната	
територия	на	землище	Габрово	за	захранване	на	ПИ	
14218.22.94	по	кадастралната	карта	на	гр.	Габрово“	до		
Кмета	на	Община	Габрово.			

	 В	 чудните	 дни	 пре-
ди	 Коледа	 старецът	 от	
Лапландия	 ще	 зарадва	
малките	 зрители	 на	 Кук-
ления	театър.	
	 В	 събота,	 23	 декем-
ври,	 децата	 ще	 могат	 да	
гледат	 представлението	
„Няколко	часа	до	Коледа“	
на	сцената	на	зала	„Въз-
раждане“.	
	 Входът	за	забавление-
то	 с	 начало	 11	 часа	 е	
свободен	 за	 малки	 и	 за	
големи,	уточняват	домаки-
ните	 от	 Община	 Габрово,	
които	са	подготвили	пода-
ръче	за	всяко	дете.	
	 На	 следващия	 ден	 в	
същия	 час	 актьорите	 Ра-
достина	 Андреева,	 Илона	
Господинова	и	Богдан	Бо-

гданов	ще	разиграят	една	
коледна	 история	 пред	
малчуганите	 в	 салона	 на	
Кукления	театър.	
	 За	 поредна	 година	
Кукленият	 театър	 игра	
благотворително	 за	 мал-
чуганите	 от	Дневния	 цен-
тър,	 за	 връстниците	 им	
със	 специални	 образова-
телни	нужди	и	настанени-
те	 в	 Центъра	 от	 семеен	
тип	деца	и	младежи.	
	 Всички	 те	 получиха	
коледни	 торбички	 с	 ла-
комства	 и	 запечатаха	 в	
снимки	 срещата	 си	 със	
стареца,	 нарамил	 чувал	
с	 подаръци,	 след	 пред-
ставлението	 в	 сряда,	 20	
декември.
	 Ученици	 от	 Национал-

ната	гимназия	за	прилож-
ни	 изкуства	 „Тревненска	
школа“	в	Трявна	също	из-
лязоха	 на	 сцената,	 като	
бяха	намислили	изненада	
за	 децата	 с	 увреждания.	
Марион	 Мичева,	 Симо-
на	 Минкова	 и	 Зорница	
Стефанова	 от	 художест-
веното	 училище,	 както	 и	
техните	помощници	Алекс	
Дойчинов	 от	 Професио-
нална	 техническа	 гимна-
зия	 „Д-р	 Никола	 Васили-
ади“	 и	 Самуил	 Мичев	 от	
Основно	 училище	 „Иван	
Вазов“	 зарадваха	 връст-
ниците	 си	 със	 собстве-
норъчно	 измайсторени	
играчки	 от	 филц	 и	 плоч-
ки	 с	 изрисувани	 коледни	
символи.

Кîледíи предñтàвлеíия íà Куклеíия 
теàтър ñ Дядî Кîледà и пîдàръци

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

За	 периода	 от	 1	 март	
до	 30	 ноември	 2017	 г.	 са	
проведени	 13	 заседания	
на	 Общинския	 съвет	 в	
Габрово,	от	които	едно	из-
вънредно	 и	 едно	 тържест-
вено.	 През	 този	 период	
Общинският	съвет	е	приел	
206	 решения,	 коментира	
Лена	Георгиева,	председа-
тел	на	местния	парламент.

„В	своята	дейност	през	
отчетния	период	Общински	
съвет	-	Габрово	се	ръково-
деше	 от	 принципите	 за-
конност,	 колегиалност,	 са-
мостоятелност	 по	 отноше-
ние	на	дър	жавните	органи	
при	 вземане	 на	 решения,	
гарантиране	 и	 закриляне	
интересите	 на	 жите	лите	
на	 общината,	 публичност	
при	взимане	на	решения	и	
тяхното	изпълнение.

Постоянните	 коми-
сии	 в	 Общинския	 съвет	
са	 онези	 структури,	 които	
са	в	основа	та	на	динами-
ката	 на	 цялата	 дейност	
на	местния	законодателен	
орган.	В	тях	се	водят	спо-
рове	 и	 дискусии,	 сблъск-
ват	 се	мнения	 и	 позиции,	
правят	 се	 компромиси,	
докато	се	стигне	до	общо	
становище,	 което	 да	 е	
най-правилно	и	най-полез-
но	за	хората,	за	общината.	
Постоянните	 комисии	 към	
съвета	 са	 провели	 своите	
заседания,	 въз	 основа	 на	
резо	лираните	от	председа-
теля	 на	 Общинския	 съвет	
за	тях	предложения,	заяв-
ления	 и	 писма,	 постъпили	
в	деловодството	на	Общи-
ната“,	допълва	Георгиева.

Заседанията	 на	 посто-
янните	 комисии	 са	 откри-
ти,	като	на	тях	присъстват	

председа	телят	 на	 Общин-
ския	 съвет,	 представители	
на	 общинска	 администра-
ция	 -	 вносители	 на	 пред-
ложенията	 за	 решения,	
съответните	 експерти	 и	
специалисти,	 изготвили	 ги	
от	 името	 на	 кмета,	 кме-
тове	на	населени	места	и	
кметски	наместници,	пред-
ставители	на	НПО,	както	и	
лица,	 вносители	 на	 писма	
и	заявления.	

„Постоянните	 комисии	
са	 провеждали	 своите	
заседания	 редовно,	 про-
валено	 заседание	 на	 по-
стоянна	 комисия	 поради	
липса	 на	 кворум	 няма.	
Процентът	на	отсъствия	на	
общинските	 съветници	 от	
заседанията	на	постоянни-
те	комисии	е	малък.

Материалите	 се	 раз-
пределят	между	комисиите	
според	 компетентността	

им.	 Много	 от	 въпросите	
са	 разглеждани	 в	 повече	
от	една	комисия,	като	про-
ектите	 за	 решения,	 свър-
зани	с	нормативната	база,	
бюджета	на	Общината,	от-
четите	 за	 изпълнение	 на	
решенията	 задължително	
се	включват	за	обсъждане	
във	 всички	 постоянни	 ко-
мисии.	 Всички	 постъ	пили	
материали	 се	 предоставят	
на	 общинските	 съветници	
предварително,	 независи-
мо	че	не	са	разпределени	
за	 разглеждане	 в	 съот-
ветната	комисия,	където	е	
член	общинският	съ	ветник,	
за	предварителното	им	ин-
формиране,	 участието	 им	
в	 заседанията	 и	 тяхната	
под	готовка.

Деветте	 постоянни	 ко-
мисии	 към	Общинския	 съ-
вет	 провеждаха	 редовно	
своите	 за	седания,	 съглас-

но	 утвърден	 график.	 Най-
натоварена	 откъм	 обем	
обработена	 информация	 е	
Комисията	по	бюджет,	фи-
нанси	 и	 европроекти.	 В	
нея	се	разглеждат	и	деба-
тират	почти	всички	проек-
ти	за	решения	от	дневния	
ред	на	заседанията	на	Об-
щински	 съвет“,	 каза	 още	
Лена	Георгиева.

Една	от	основните	дей-
ности	на	Общинския	съвет	
е	свързана	с	приемане	на	
норма	тивни	актове,	 регла-
ментиращи	обществени	от-
ношения	от	местно	значе-
ние.	С	 оглед	 ди	намичното	
ни	законодателство,	с	осо-
бено	 внимание	 се	 следи	
за	 съответствието	 на	 об-
щинските	 наредби	 с	 по-	
висшите	по	степен	норма-
тивни	актове.

„През	отчетния	пе	риод	
Общинският	 съвет	 е	 про-

явил	 последователност	 в	
стремежа	 си	 да	 отклик-
не	 на	 го	лямото	 многоо-
бразие	 от	 проблеми	 на	
общината	 и	 нейните	 жи-
тели	 и	 по	 възможност	 да	
разреши	не	малка	част	от	
тях.	 Превес	 в	 дейността	
му	обаче	имат	решенията,	
свързани	 с	 управлението	
на	 общинската	 собстве-
ност,	 следвани	 от	 тези,	
свързани	 с	 устройство	 на	
територията,	 с	 приемане	
на	 изменения	 и	 допълне-
ния	 на	 подзаконови	 нор-
мативни	 ак	тове,	 както	 и	
нови	 такива,	 с	 въпроси	 и	
проблеми	 в	 областта	 на	
образованието,	 култура-
та,	 младежта	 и	 спорта	 и	
участието	 на	 Общината	 в	
проекти	и	програми.

Основната	си	функция,	
съгласно	 Закона	 за	 мест-
ното	 самоуправление	 и	

местната	 администрация,	
по	 определяне	 политиката	
за	изграждане	и	развитие	
на	общината	Общински	съ-
вет	 -	 Габрово	 реализира	
чрез	 приемане	 на	 страте-
гии,	 прогнози,	 програми	и	
планове,	 които	 отразяват	
и	 европейските	 политики	
за	 развитие	 на	 местните	
общности.	

Изминалият	 период	
дава	 основание	 на	 всеки	
един	 от	 нас	 за	 реална	
преценка	 на	 извършеното	
досега	 и	 приносът	 му	 в	
общия	 обем	 от	 работата	
за	 подобряване	 на	 мест-
ното	 самоуправление	 и	
развитие	на	общината,	ос-
ъзнавайки	необходимостта	
от	 взаимните	 уси	лия	 на	
всички	ни	за	още	по-добри	
резултати	в	цялостната	ра-
бота	на	Общинския	съвет“,	
коментира	още	Георгиева.

206 решеíия е приел ОáС - Гàáрîвî îт мàрт дî íîември

	 Във	 връзка	 с	 предсто-
ящите	празнични	и	почив-
ни	 дни	 „Енерго-про“	 ин-
формира	 своите	 клиенти,	
че	в	периода	от	23	декем-
ври	 2017	 г.	 до	 2	 януари	
2018	 г.	 няма	 да	 прекъсва	
електрозахранването	 на	
своите	 клиенти,	 пропусна-
ли	да	платят	в	срок	задъл-
женията	си	за	консумира-
ната	 от	 тях	 електроенер-
гия.	
	 Енергийната	 компания	
напомня	 още,	 че	 клиенти-
те,	 пропуснали	 да	 платят	
сметките	 си	 за	 електрое-
нергия,	 могат	 да	 покрият	
задълженията	 си	 по	 удо-
бен	за	тях	начин	–	в	брой,	
по	 банков	 път	 или	 през	
Интернет.
	 В	случай	че	предпочи-
тат	 плащане	 в	 брой,	 кли-
ентите	на	енергийното	дру-
жество	могат	да	посетят	в	
работните	 дни	 центровете	
за	обслужване	на	клиенти	
на	компанията	или	касите	
на	 EasyPay,	 FastPay,	 Ин-

формационно	 обслужване	
и	„Български	пощи“.	
	 Информация	 за	 адре-
сите	и	работното	време	на	
клиентските	центрове	и	на	
касите	 може	 да	 бъде	 на-
мерена	 на	 адрес:	 https://
www.energo-pro.bg/bg/
Nashite-adresi.
	 На	 23	 и	 30	 декември	
2017	 г.	 касовите	 салони	
на	 „Български	 пощи“	 ще	
работят	по	графика	за	съ-
ботни	 дни.	 През	 почив-
ния	27	декември	клиентите	
могат	 да	 платят	 сметките	
си	 в	 дежурните	 пощенски	
станции.	За	Габровска	об-
ласт	 това	 е	 централната	
пощенска	 станция	 на	 бул.	
„Априлов“	52,	която	ще	ра-
боти	от	9,00	до	13,00	часа	
на	27	декември	2017	г.	
	 Всички	 възможности	
за	 плащане,	 които	 компа-
нията	 предлага,	 са	 описа-
ни	 на	 интернет	 страница-
та	 на	 адрес:	 https://www.
energo-pro.bg/bg/Nachini-
na-plashtane-Bitovi-klienti.

С „Пîñлàíие към Еврîпà“ îтпрàвихме 
пîãлед към предñтîящàтà 2018 ãîдиíà
	 Той	 подчерта,	 че	
предстои	 една	 важна	 за	
всички	 година.	 Година,	 в	
която	 освен	 че	 страната	
ни	 ще	 председателства	
Съвета	на	ЕС,	 е	обявена	
и	 за	 Европейска	 годи-
на	на	културното	наслед-
ство.	Ето	защо	коледното	
събитие,	което	областният	
управител	 домакинства,	
премина	 под	 надслов	
„Послание	 към	 Европа“,	
а	 основен	 акцент	 в	 него	
бяха	бронзовите	пластики	
на	 скулптора	Адриан	 Но-
ваков.	
	 Те	ще	бъдат	изложени	
през	 следващите	 месеци	
в	хотела,	където	ще	бъдат	
настанени	 делегатите	 от	
Председателството.	 Гос-
тите	 на	 събитието	 имаха	
изключителната	 привиле-
гия	 преди	 всички	 тях	 да	
видят	 специално	 израбо-
тената	 пластика	 „Отвли-
чането	на	Европа“.	

	 „Културното	 наслед-
ство	определя	кои	сме	и	
създава	 чувство	 на	 при-
надлежност.	Трябва	да	 го	
ценим	 високо	 и	 да	 го	
съхраним	 за	 следващите	
поколения“	 –	 каза	 още	
Невена	Петкова,	а	Адриан	
Новаков	 представи	 свои-
те	 творби	 и	 говори	 за	
непреходността	 на	 изку-
ството.	
	 Поканата	 към	 него	
като	 творец	 за	 това	 съ-
битие	 е	 естествено	 про-
дължение	на	работата	му	
с	 администрацията	 през	
годините.	 Голяма	 част	 от	
творчеството	му	е	посве-
тено	на	държавните	 сим-
воли.	Не	за	първи	път	той	
свързва	 произведенията	
си	 с	 Европа,	 още	 преди	
10	 години,	 при	 приема-
нето	 ни	 в	 Европейския	
съюз,	 неговото	 изкуство	
представи	 страната	 ни	 с	
„Препускащи	послания	на	
кирилица“.

Продължава от стр. 1

Пî време íà прàзíиците „Еíерãî-
прî” íямà дà ñпирà тîкà íà 
íеплàтилите ñметките ñи

Отвличането на Европа

Дàрителñкият кръã "Зà Гàáрîвî" ñъáрà 30 хиляди левà
	 Повече	 от	 очаквани-
те	 средства	 събра	 друг	
от	 предложените	 проекти.	
Той	 е	 на	 три	 обединени	
спортни	 клуба	 –	 по	 ори-
ентиране,	по	ски	бягане	и	
по	биатлон.	Проектът	е	на	
обща	 стойност	 18	 хиляди	
лева	 и	 предвижда	 закупу-
ване	 на	 специална	 маши-
на	 за	 утъпкване	 на	 писти	
на	 местността	 Узана.	 Ос-
вен	това	трите	клуба	имат	
крещяща	 нужда	 и	 от	 ми-

кробус,	 който	 да	 извозва	
децата	 до	 Узана	 и	 обра-
тно.	 Събраните	 средства	
от	 13	 200	 лева	 заедно	 с	
насрещното	 финансиране	
от	 6000	 лева	 би	 трябвало	
да	 стигнат	 за	 купуването	
на	 машини	 втора	 употре-
ба,	но	с	 гаранция	от	про-
давача.	Подкрепа	от	дари-
телите	 получи	 и	 проектът	
на	Театрален	клуб,	приютен	
от	ИМКА.	Той	се	нуждае	от	
1500	 лева,	 за	 да	 реализи-
ра	 театрален	 спектакъл	 с	

участието	 на	 ученици	 от	
три	габровски	училища.	Той	
се	 нарича	 „Игрила“	 и	 е	
по	едноименната	пиеса	на	
Теодора	 Димова.	 Спекта-
кълът	 ще	 бъде	 представен	
не	 само	 пред	 габровска	
публика,	 а	 и	 на	 различни	
младежки	театрални	фести-
вали.
	 От	 три	 по-малки	 про-
екта	се	състои	последният,	
подкрепен	 от	 дарителите,	
проект	–	на	обединение	от	
арт	организации	и	 творци.	

Школата	 за	 приложни	 из-
куства	 с	 ръководител	 Ива	
Пенчева	бе	подкрепена	за	
поредна	 година	 със	 сред-
ства	 за	 провеждането	 на	
шест	 пленера	 за	 деца	 и	
родители.	Три	от	тях	ще	се	
проведат	по	време	на	кар-
навалната	 седмица	 и	 три	
–	 през	 лятната	 ваканция.	
Клуб	„Будители“	ще	получи	
помощ	 за	 организирането	
и	 провеждането	 на	 кон-
курса	за	избор	на	събитие	
на	 Габрово	 в	 областта	 на	

културата	 за	 2017	 година.	
Поредица	от	арт	инициати-
ви	ще	може	да	реализира	
с	 парична	 подкрепа	 и	Арт	
клубът	към	Детска	градина	
дъга.
	 Сред	 дарителите	 от-
ново	 беше	 редовният	
участник	 в	 Дарителския	
кръг	 –	 бизнесменът	Кольо	
Йорджев,	 който	 започна	
пръв	 участието	си.	А	 сред	
най-щедрите	 дарители	 –	 с	
3000	лева,	се	оказа	фирма	
„Елис“.

Продължава от стр. 1



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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 21 декември 2017 г., година XIII, брой 49 (3161)

ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

21  ч  Св.	 мчца	Юлиания	 и	 мъченици	 с	 нея	 500	
мъже	и	130	жени	в	Никомидия.

22 п  Св.	вмчца	Анастасия	(Утреня,	Царски	часо-
ве,	Отпуст)	(Тип.	с.	151).	

23 с  Преп.	Наум	Охридски.	Св.	10	мчци	в	Крит.	
Св.	мчк	Геласий.

24  н U Неделя	пред	Рождество	Христово.	Св.	пр-
пмчца	Евгения.	Преп.	Николай	воин	(Бъдни	
вечер).	Гл.	4,	утр.	ев.	7	ап.	Евр.	11:9-10	(с.	
431),	лит.	ев.	Мт	1:1-25	(Тип.	с.	150).

25  п  U Рождество	Христово	 (Вечерня,	Утреня	и	
св.	 Вас.	 лит.)	 (Всичко	 на	 празника)	 (Тип.	 с.	
153,	154	и	155).

26  в  U Събор	на	Пресвета	Богородица.	Св.	Йо-
сиф	Обручник.	Св.	цар	Давид.	Св.	Яков,	брат	
Божий	(Тип.	156).

27  с  U Св.	 първомъченик	 и	 архидякон	 Стефан.	
Преп.	Теодор	Начертаний	(Стефановден)	(Тип.	
с.	158)	(Блажи	се).

21 - 27 декември

двери на православието
	 Властите	 в	 Назарет	
отмениха	 Рождествен-
ските	тържества	в	града,	
където	 израства	 Иисус	
Христос.	Това	 е	 знак	 на	
протест	 срещу	 решение-
то	на	Доналд	Тръмп	САЩ	
да	 признаят	 Йерусалим	
за	 столица	 на	 Израел.	
Кметът	 на	 Назарет	 Али	
Салам	 отмени	 рождест-
венския	 фестивал,	 как-
то	 и	 другите	 празнични	

прояви	 в	 града.	 Според	
кмета	на	града	решение-
то	на	Тръмп	е	променило	
духа	 и	 атмосферата	 на	
празниците.
	 Повечето	 жители	 на	
Назарет	 за	 мюсюлмани,	
а	 една	 трета	 от	 населе-
нието	са	християни.
	 В	 Назарет	 има	 две	
църкви,	 свързани	 с	 Бла-
говещението	на	Св.	Бого-
родица.	Едната	е	католи-
ческа,	построена	на	мяс-

тото,	където	по	предание	
е	бил	домът	на	Йосиф	и	
Дева	Мария.	Православ-
ният	храм	е	посветен	на	
Св.	архангел	Гавриил	и	е	
издигнат	 на	мястото,	 къ-
дето	архангелът	благове-
сти	на	Пречистата	Дева,	
че	 е	 избрана	 да	 стане	
майка	на	Иисус	Христос.	
В	Назарет	Иисус	прекар-
ва	 детските	 Си	 години,	
там	 произнася	 и	 Своята	
първа	проповед.

двери на православието
БПЦО „СВ. ГЕОРГИ 
ПОБЕДОНОСЕЦ“, 

ШВЕйЦАРИя 
	 В	 навечерието	 на	 най-
светлия	 Господски	 празник,	
Рождението	 на	 нашия	 Спа-
сител	и	Господ	Иисус	Хрис-
тос,	 Българската	 право-
славна	 община	 „Св.	 Георги	
Победоносец“	 в	Швейцария	
организира	две	големи	Рож-
дественски	 празненства	 в	
духа	 на	 българските	 тради-
ции	и	вяра,	които	ни	свърз-
ват	с	нашата	Родина.
				На	9	декември,	празника	
на	Св.	Анна,	 в	Българската	
православна	 мисия	 в	 Же-
нева	 отец	 Йордан	 Пашев	
отслужи	празнична	Литургия	
и	 за	 първи	 път	 извърши	
светото	 тайнство	Кръщение	
в	 Женева.	 Новият	 член	 на	
православното	 ни	 семей-
ство	 е	 чужденец,	женен	 за	
българка,	 а	 кръстницата	 е	
от	 нашата	 съседна	 страна	
-	Гърция.	По	стар	български	
обичай	 посрещнахме	 новия	
член	на	Църквата	с	погача,	
икона	с	пожелание	за	здра-
ве	и	го	поздравихме	с	мно-
го	 песни	 под	 музикалния	
съпровод	 на	 чудесния	 Пе-
тър	Валчев	и	стихотворения,	
изпълнени	 от	 нашите	 деца.	
Това	 първо	 кръщение	 ще	
остане	в	хрониките	на	Пра-
вославната	мисия	в	Женева	
и	 на	 местния	 Духовно-про-
светен	център	„Светилниче“.
	 Радостни	 сме,	 че	 на	
празничното	 богослужение	
отец	 Йордан	 причасти	 с	
Христовите	тайни	10	деца.	В	
своята	 проповед	 отецът	 ни	

призова	 да	 се	 очистим,	 да	
утешим	странника,	да	обле-
кчим	скръбта	на	вдовицата,	
да	облечем	бедните,	да	бъ-
дем	милостиви	към	братята	
си	 и	 така	 да	 посрещнем	
достойно	 Христовото	 Рож-

дество.
	 На	 10	 декември	 наши-
ят	 храм	 в	 Цюрих	 –	 Maria	
Krunung	Kirche	–	беше	пре-
пълнен	 с	 наши	 сънародни-
ци.	Енориашите	и	гостите	се	
потопиха	в	мелодиите	и	мо-
литвените	 текстове	 на	 пра-
вославното	 богослужение,	
ръководено	от	отец	Йордан.	
Помагаше	 му	 иподякон	 То-
дор	 Баръмов.	 Всички	 бого-
молци	 и	 децата,	 доведени	

от	своите	родители,	се	при-
частиха	със	светите	Дарове	
за	 изцеление	 на	 душата	 и	
тялото.	След	освещаване	на	
трапезата	 над	 триста	 наши	
сънародници,	дошли	от	бли-
зо	 и	 далече,	 се	 насладиха	

на	 автентична	 фолклорна	
музика	в	изпълнение	на	гру-
пите	„Седянка“	и	„Баклава“,	
както	и	на	прекрасната	хо-
реография	 на	 група	 за	 на-
родни	танци	„Луди	млади“.
	 Българският	консул	Рус-
лан	Стоянов	произнесе	при-
ветствено	слово	към	всички	
присъстващи	 и	 благодари	
на	 организаторите	 на	 Рож-
дественските	 празници	 в	
Женева	и	Цюрих.
	 Всички	 деца	 с	 голяма	
радост	участваха	в	конкурс	
за	 най-добра	 Рождествен-
ска	рисунка.	Петя	Владими-
рова	дари	на	децата	икони,	
а	Антония	Бонева	им	пода-

ри	 „Рождественски	 книжки	
за	 малки	 и	 големи	 деца“.	
После	 всички	 –	 от	 малки	
до	 големи	–	се	включиха	в	
пъстрите	 хора	 под	 съпро-
вода	 на	 живата	 българска	
музика.
	 Тържеството	 завърши	
с	 „Многая	 лета“,	 подета	 от	
отец	Йордан	и	диригента	на	
църковния	 хор	 г-н	 Веселин	
Чаков.
	 За	 нас,	 българите	 зад	
граница,	 вярата	 и	 народ-
ните	 традиции	 са	 изключи-
телно	важни	–	те	ни	крепят	
и	 сплотяват.	 Макар	 че	 сме	
далеч	 от	 нашата	 Родина,	
ние	я	пазим	в	сърцата	си.

двери на православието
Месогейски Митрополит

николай
pravoslavie.ru

превод: андрей роМанов
	 Всъщност	Рождество	Хри-
стово	 е	 за	 повечето	 от	 нас	
ден,	 в	 който	 ние	 не	 пом-
ним,	а	забравяме	още	повече	
Бога.	
	 Ние	празнуваме	едно	ези-
ческо	 и	 комерсиално	 Рож-
дество:	 изпълнени	 с	 цветни	
светлини	 улици,	 илюзорна	
светлина	 на	 гирляндите,	 из-
куствени	елхи,	ядене	и	пиене,	
коледни	 сладкиши,	 размяна	
на	 подаръци,	 предвкусване	
на	почивни	дни,	очакване	на	
тринадесета	 заплата…	 и	 Ко-
леда	 свършва.	 С	 претъпкан	
стомах	 и	 опустошено	 сър-
це.	 Христос	 го	 няма	 никъде.	
Всичко	това	в	действителност	
няма	никакво	отношение	към	
смисъла	на	празника	и	носи	

само	разочарование:	празни-
кът	е	станал	фикция,	изродил	
се	е	до	комерсиален	ритуал	в	
един	 безбожен	 и	 опустошен	
свят.
	 Измамата	 на	 „комерсиал-
ната”	Коледа	–	това	е	първа-
та	измама.	Но	има	и	втора,	и	
тя	е	още	по-коварна	и	фина.	
Това	е	измамата	на	„социал-
ната”	 Коледа:	 да	 възприема-
ме	този	ден	като	„празник	на	
домашната	 хармония,	 семе-

ен	 празник”.	 Така	 ни	 внуша-
ват	 сладникавите	 холивудски	
коледни	 филми,	 блудкавите	
песнички	 от	 телевизията	 и	
радиото.
	 Да,	Коледа	е	свързана	със	
семейните	ценности,	но	тя	не	
е	 триумф	 на	 дребното	 само-
доволство	 на	 дребния	 човек	
в	неговия	дом,	не	е	празник	
на	 еснафското	 благополучие.	
Семейството	 на	 християнина	
–	 това	 не	 са	 само	 неговата	
съпруга	и	деца.	Това	е	вели-
кото	 семейство	 на	 човешкия	
род,	за	който	умря	на	кръста	
Спасителят.	 Нашите	 близки	
–	 ближни	 –	 са	 всички	 хора	
на	 този	 свят.	Тогава	 какво	 е	
Коледа?	Как	да	я	посрещнем	
–	 достойно,	 човешки	 и	 хрис-
тиянски,	а	не	пошло-езически	
и	 еснафски?	 Какъв	 е	 смисъ-
лът	на	този	ден?
	 Нека	 се	 освободим	 от	
представата	 за	 Коледа	 като	

нещо	свързано	с	материални	
блага,	 подаръци,	 украшения,	
дори	 с	 пътувания	 и	 почивки	
на	 курорти…	 Днес	 с	 това	
я	 свързват	 езичниците.	 Това	
е	 езическата	 представа	 за	
празника,	 езическият	 начин	
на	 неговото	 посрещане.	 Но	
за	 нас,	 християните,	 нека	
това	 бъде	 ден	 на	 духа,	 а	 не	
празник	 на	 плътта.	 Нека	 ма-
сата	 ни	 не	 бъде	 претрупана	
с	 излишества.	 Простотата	 и	
умереността	 са	 добродетели	
на	 християнина.	 Нима	 Спа-
сителят	на	света	се	е	родил,	
за	 да	 имаме	 повод	 да	 угаж-
даме	 на	 червата	 си?	Вместо	
към	 плътски	 угощения	 да	 се	
стремим	към	хляба	на	ангели-
те,	 към	 сладкото	 пиршество	
на	 вярата,	 на	 правдата,	 на	
християнската	радост.	Вместо	
ние,	 ситите,	 да	 раздаваме	
подаръци	на	други	сити,	нека	
се	 лишим	 от	 нещо	 в	 помощ	

на	 страдащия	 ближен.	 Да	
посетим	 болния,	 да	 подсло-
ним	бездомния,	 да	 нахраним	
гладния.	 Това	 ще	 е	 нашият	
коледен	 подарък	 за	 Господа.	
Вместо	да	украсяваме	стени-
те	на	дома	си,	да	украсим	ду-
шата	си.	Та	помислете,	каква	
мизерия	е	това,	когато	къща-
та	ни	е	пълна	с	камбанки,	ел-
хички	 и	 цветенца,	 а	 сърцето	
ни	тъне	в	мрак	и	мръсотия!
	 Вместо	 далечни	 пътува-
ния,	да	извършим	само	едно	
–	 пътешествието	 на	 влъхви-
те:	 Да	 идем	 във	 Витлеем	 и	
да	 видим	 случилото	 се	 там,	
за	 което	 ни	 възвести	 Господ	
(Лук.	 2:15).	 Какво	 е	 за	 нас	
Рождество?	 Събитие,	 което	
се	 е	 случило	 някога	 в	 едно	
палестинско	село?	Или	нещо,	
което	 засяга	 лично	 всекиго	
от	нас?	За	какво	ни	благове-
сти	 този	 ден	 –	 за	 коледните	
промоции	 и	 разпродажби?	

Или	 за	 това	 как	 Спасението	
на	 света	 се	 ражда	 в	 нище-
та	 и	 смирение?	 За	 това	 как	
Бог	разкрива	безкрайната	Си	
любов	към	човечеството	и	се	
облича	смирено	в	нашата	ми-
зерия?
	 Времето	 преди	 Коледа	 е	
благословено	време.	Нека	се	
подготвим	 достойно	 за	 нея,	
за	да	я	посрещнем	така,	как-
то	подобава	на	християни:	да	
пътуваме	 през	 цялото	 това	
време	 духом	 към	 Витлеем,	
за	да	пристигнем	навреме	за	
раждането	 на	 Господа	 и	 да	
се	радваме	–	не	според	духа	
на	 този	 свят,	 не	 заедно	 с	
този	свят,	а	заедно	с	евангел-
ските	пастири	и	с	Ангелите.
	 Нека	Бог	да	даде	на	всич-
ки	 вас	 да	 видите	 Христос	
–	 не	 само	 лежащия	 във	 ви-
тлеемските	 ясли,	 но	 преди	
всичко	 в	 яслите	 на	 вашите	
души.	Амин.		

православие. бг
ксения сМирнова 

разговор с протойерей 
алексий УМински, 

председател на Москов-
ския храМ „св. троица“
интервюто е публикувано 

със съкращения
превод: анжела петрова

 - Отец Алексий, иска ми 
се да поговорим за това по 
какъв начин съвременните 
хора възприемат смисъла 
на Рождество Христово. 
В спомените си Надежда 
Манделщам отбелязва, че 
човек, който още от свое-
то детство е слушал за 
борбата срещу смъртното 
наказание, за рождествен-
ските ясли, за благовестие-
то, ще се отнесе с чувство 
на ужас спрямо кървавата 
баня на ХХ век…
 Според вас, ако някой, 
обявяващ себе си за не-
вярващ или пък за атеист, 
все пак още от детството 
си знае за случилото се на 
Рождество, за Младенеца в 
яслите, за Мария и Йосиф, 
значи ли, че по някакъв на-
чин ще бъде по-различен от 
онези, които съвсем нищо 
не знаят за това?
	 -	 Можем	 да	 отговорим	 и	
без	 да	 се	 замисляме	 много,	
че,	 да,	 такъв	 човек	 ще	 бъде	
по-различен.	 Но	 по	 своята	
същност	 това	 е	 въпрос,	 на	
който	 е	 много	 трудно	 да	 се	
отговори.	 Защото	 за	 нас,	

днешните	 хора,	 рождествен-
ските	 ясли	 и	 празничната	
елха	съвсем	не	са	това,	което	
са	 били	 за	 Надежда	 Ман-
делщам	 и	 за	 цялото	 онова	
поколение,	израсло	в	духа	на	
църковната	 традиция.	 Самата	
атмосфера	 на	 техния	 живот	
е	била	проникната	не	просто	
с	 евангелските	 слова	 и	 цър-
ковните	 богослужения,	 но	 и	
с	 онази	 особена	 човещина	 в	
отношенията,	 характерна	 за	
културата	 през	 XIX	 и	 начало-
то	 на	 XX	 век	 –	 и	 въобще	 за	
културата,	 носеща	 отпечатъка	
на	 Евангелието.	 Поради	 тази	
причина,	 естествено,	 сами-
те	 хора	 са	 имали	 различен	
модел	 на	 мислене,	 човекът	 е	
възприемал	 човека	 по	разли-
чен	начин.
	 В	 последно	 време	 въз-
приемаме	 рождественската	
атмосфера	 като	 празник	 на	
намалените	цени,	на	красивите	
коледни	 декорации	 за	 елхата,	
на	скъпите	подаръци.	

Продължава на стр. 4

Да си спомним и за Бога на Коледа

В Назарет отменят Рождественските тържества

Рождественски тържества на българите в Женева и ЦюрихЗа дълбокия смисъл на 
празника Рождество Христово
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Продължава от стр. 3
	 В	 последно	 време	 възприемаме	 рож-
дественската	 атмосфера	 като	 празник	 на	
намалените	 цени,	 на	 красивите	 коледни	
декорации	за	елхата,	на	скъпите	подаръци.	
За	нас	този	празник	е	свързан	с	коледни	
песни,	наредени	под	елхата	подаръци,	тър-
жествено	празнично	богослужение.
	 Първото,	 което	се	случва	 (и	кой	знае	
защо	 това	 го	 приемаме	 като	 нещо	 уми-
лително,	 приятно,	 очарователно…):	 оказва	
се,	че	земята	не	е	място	за	Бога.	Ние	сме	
престанали	да	изпитваме	болката	и	траге-
дията	от	това.	От	факта,	че	на	цялата	тази	
огромна	 земя	не	се	 е	намерило	място	 за	
Бога.	И	то	не	защото	Той,	Великият,	се	е	
понизил	до	такава	степен	и	ни	се	е	явил	в	
размерите	 на	 Младенец,	 ами	 защото	 ние	
самите	не	сме	си	направили	труда	да	на-
мерим	подходящо	място	за	Неговото	раж-
дане.	Първото	е	това.	И	то	е	нещо,	напълно	
забравено	като	трагедия.
	 Следващият	 етап	 от	 Рождеството	 е	
пещерата,	 в	 която	 Той	 се	 ражда.	 Същата	
тази	 пещера,	 възпявана	 от	 Църквата	 като	
преддверие	на	гроба.	На	Пасха	жените	ми-
роносици	 пеят:	 „Дойдете	 с	 благовония	 да	
помажем	живоносното	и	погребано	Тяло…	
Като	мъдреците	да	се	поклоним	и	принесем	
миро	като	дарове	на	Оня,	Който	не	е	обвит	
в	пелени,	а	в	плащаница“.
	 С	 други	 думи,	 Църквата	 вижда	 тези	
удивителни	дарове	като	преддверие	на	Не-
говото	страдание:	пелените	–	като	плаща-
ница,	 пещерата	–	 като	 гроб,	 елеят	–	 като	
миро,	с	което	помазват	мироносиците.
	 Всички	 тези	неща	се	възприемат	най-
вече	 в	 такъв	 смисъл	 –	 като	 движение	 на	
Христа	към	Разпятието,	като	слизане	в	ада.
	 В	 онзи	 момент	 са	 избивали	 невинни	
деца	 заради	 самия	 факт	 на	 раждането	
на	 Христос	 на	 Земята.	 Всеки	 път,	 когато	
си	 помисля	 за	 това,	 просто	 потръпвам.	
Какво	 да	 кажат	 на	 Христа	 тези	 нещастни	
майки?	 Заради	 Него	 са	 избивали	 децата	
им.	Защо	Ти	си	дошъл	в	света?	Заради	Теб	
воинът,	изпратен	от	Ирод,	пронизва	моето	
дете.	Христос	се	избавя	от	смъртта,	но	за	
известен	 период.	 Във	 всяко	 от	 тези	 деца	
виждаме	предобраз	на	Неговото	страдание.	
Но	съзнанието	за	това	се	е	изгубило.
 - а имало ли го е изобщо?
	 -	Разбира	се.	Достатъчно	е	да	разгле-
даме	 ранните	 икони	 за	 Рождество	 и	 ще	
видим,	 че	 на	 тях	 Рождеството	 е	 изобра-
зено	заедно	с	всички	останали	евангелски	
събития:	и	бягството	от	Египет,	и	рождест-
венската	 пещера,	 и	 Иродовите	 войници,	
и	 беса,	 изкушаващ	 Йосиф.	 Иконата	 на	
Рождество	Христово	е	огромна	евангелска	
картина,	изобразяваща	всичко.
	 Естествено,	 тя	 отразява	 и	 безмерната	
радост	 от	 божествената	 любов.	 Радостта,	
че	 независимо	 от	 мрака,	 отчаянието,	 не-
способността	на	човека	да	постигне	сбли-
жаване	с	Бога,	 в	 света	все	пак	прониква	
именно	 Неговата	 любов	 и	 ето	 Христос	 –	
подобно	на	стръкче	тревичка	–	постепенно	
пробива	Своя	път	и	израства	на	тази	земя,	
за	 да	 направи	 света	 различен.	 И	 светът	
действително	става	различен,	защото	едно-
то	е	немислимо	без	другото	–	невъзможно	
е	Рождество	да	бъде	просто	веселба,	прос-
то	празненство.	
	 Ако	 в	 Рождество	 го	 няма	 и	 другото,	
тогава	 действително	 човекът,	 за	 когото	
говори	Надежда	Яковлевна,	изглежда	като	
непонятен	 образ.	 Но	 пък	 този,	 който	 по-
знава	 Рождество	 в	 цялата	му	 пълнота,	 за	
него	това	са	съвсем	разбираеми	слова,	той	
гледа	по	друг	начин	на	този	свят	и	няма	да	
се	остави	събитията	да	 го	повлекат,	няма	
да	участва	в	световна	кланица.
 - при надежда Манделщам знанието 
за рождество Христово и знанието за 
борбата против смъртното наказание 
се поставят в една категория. има ли 
наистина връзка между тях? и как да 
възприемаме днешните настроения, при 
които от високи трибуни звучат призиви 
за връщане на смъртното наказание?
	 -	Нека	първо	да	отбележим,	че	винаги	
съществуват	 хора,	 които	 не	 могат	 да	 жи-
веят	 без	 врагове.	 Във	 враговете	 виждат	
право	 за	 собственото	 си	 съществуване	 –	
подобен	човек	до	такава	степен	не	вярва	в	
себе	си	и	не	обича	себе	си,	че	не	разбира	
защо	 всъщност	 живее.	 Той	 не	 е	 открил	
смисъла	на	живота.	И	за	да	осмисли	живо-
та	си,	на	него	му	е	нужен	друг,	когото	да	
ненавижда	и	когото	да	възприема	като	по-
лош	от	себе	си	и	на	фона	на	когото	той	не	
е	 треперещо	 създание,	 а	 човек,	 чувстващ	
се	в	правото	си.
	 Това	наистина	е	нещо	трагично:	когато	
някой	не	е	открил	смисъла	да	живее.	То-
гава	се	появява	риториката	с	постоянното	
търсене	на	врагове	–	желанието	постоянно	
да	топиш	някого	в	мръсотия	и	да	го	съдиш,	
защото	 според	 собствените	 ти	 представи	
това	е	животът.
	 Този	 модел	 на	живот	 е	 изключително	
опасен	и	подобни	хора	трябва	все	пак	да	

се	приучат	да	се	вслушват	в	Бога.	Иначе	те	
съвсем	ще	погинат,	а	Бог	е	живот	и	може	
всекиго	 да	 приведе	 към	 живот.	 Животът	
обаче	 добива	 смисъл	 единствено	в	 любо-
вта,	 няма	 живот	 без	 любов.	 Ненавистта	
носи	 единствено	 отчаяние	 и	 смърт,	 а	
проявявайки	всичко	това,	човек	върви	към	
самоубийство.
 - Що се отнася до смъртното на-
казание, човечеството – по своя дълъг 
път на осмисляне и вникване в Христо-
вите заповеди – е достигало до своите 
най-прекрасни моменти на осъзнаване, 
че смъртното наказание престава да 
бъде необходимост за онези, които имат 
мъжеството да прощават, да предос-
тавят време за покаяние, да уважават 
личността на човека. няма съмнение, 
разбира се, че това са плодове на хрис-
тиянството, и то от най-висшите плодо-
ве: как Бог ни учи да виждаме във врага 
и в отстъпника човека, да се вслушваме 
как Христос, говорейки за страшния съд, 
сам поставя себе си сред низшите, пре-
зрените, окаяните и немощните.
	 -	В	някои	моменти	на	просветление	на	
човечеството	именно	словата	за	Страшния	
съд	 са	 довеждали	 управници,	 цели	 общ-
ности	до	съзнанието,	че	дори	в	най-зако-
равелите	престъпници,	както	се	казва	и	в	
учението	на	светите	отци,	Божият	образ	не	
може	да	бъде	заличен.	Той	може	да	стигне	
до	 крайно	 изкривяване,	 поквара,	 но	 не	 и	
да	бъде	напълно	 заличен.	Поради	 това	 за	
всеки	 човек	 винаги	 остава	 възможност	
за	 спасение	 и	 покаяние.	 И	 разбойникът,	
увиснал	на	кръста	заради	извършено	убий-
ство,	е	изповядал	в	последните	си	минути	
вярата	в	Него,	виждайки,	че	са	поставили	
дори	и	Христос	 сред	 осъдените	 на	 смърт.	
Всъщност	именно	това,	че	Самият	Христос	
е	получил	смъртна	присъда,	 в	определени	
периоди	от	историята	е	ставало	основание	
за	християните	да	прилагат	смъртното	на-
казание.
	 Според	 мен	 осъденият	 на	 смърт,	 раз-
пнатият	Христос	 трябва	всъщност	да	бъде	
нашето	основание	да	не	приемаме	смърт-
ното	 наказание	 като	 нещо	 естествено	 и	
необходимо	във	всяка	държава	като	един-
ствен	 способ	 за	 решаване	 на	 проблема	
със	злодеите.	Бог	и	в	ада	не	престава	да	
обича	 човека.	 Това	 също	 е	 основание	 за	
нас	да	търсим	до	последно	възможност	за	
спасение,	да	полагаме	усилия	да	достигнем	
до	всеки	човек.
 - Бог е потребен за нас, хората – 
тежко и мъчително става за нас, когато 
го губим. а потребни ли сме ние на 
Бога?
	 -	Вижте,	за	човека	Бог	е	потребен	от	
време	на	време.	А	за	Бога	човекът	е	пот-
ребен	 постоянно	 –	 това	 е	 свойството	 на	
вечната	любов.	Ако	приемем,	че	да	обичаш	
някого,	 означава	 той	 да	 ти	 е	 потребен.	
Става	дума	за	нещо	повече	–	да	обичаш,	
означава	да	познаваш,	да	познаваш,	озна-
чава	да	обичаш.	Бог	ни	познава.	Познава	
всекиго	 от	 нас,	 а	 това	 означава	 –	 обича	
всекиго.	 Ние	 обаче	 не	 познаваме	 Бога	 и	
затова	 за	 нас	 е	 така	 трудно	 да	 осъзнаем	
какво	 означава	 главната	 заповед	 –	 да	
възлюбиш	Господа,	Бога	твоего,	с	всичкото	
си	сърце,	с	всичката	си	душа,	с	всичкия	си	
разум	и	ближния	си	като	себе	си.	Изглеж-
дат	така	прости	тези	слова	и	ние	живеем	с	
мисълта,	че	щом	четем	утринни	и	вечерни	
молитви,	съблюдаваме	постите,	присъства-
ме	 на	 църковните	 богослужения,	 изповяд-
ваме	се,	причастяваме	се,	значи	постигаме	
изпълнението	 на	 заповедта	 да	 възлюбиш	
Господа	Бога	твоего.	Нищо	подобно,	разби-
ра	се.	Причината	е,	че	ние	нямаме	желание	
да	 познаваме	 Бога.	 Нашето	желание	 е	 да	
извличаме	полза	от	Него.
	 И	 поради	 това	 Бог	 ни	 е	 нужен	 от	
време	 на	 време.	 А	 ако	 човек	 се	 изпълни	
с	 желание	 да	 добие	 познание	 за	 Бога	
и	 ако	 постоянно	 чувства	 потребност	 от	
Него,	едва	тогава	той	Го	обиква	истински,	
по	друг	начин	това	няма	как	да	се	случи.	
Много	са	знанията	ни	за	Бога,	за	Неговите	
свойства,	за	догматиката,	за	библеистика-
та	 –	 огромно	 количество	 знания,	 просто	
необозримо.	И	все	пак	съществуват	хора,	
които	нямат	никакви	подобни	познания	за	
Бога.	Въпреки	това	те	са	осъзнали	какво	е	
Бог.	И	това	знание	е	достатъчно	за	тях,	за	
да	градят	живота	си	по	друг	начин.
 - нещо, което се отнася и до нас. 
ето, за мен можете да научите много 
неща от интернет. и добри, и лоши. и да 
си съставите някаква представа. само 
че истински ме познават моята съпруга, 
моят син, моят баща, приятелите ми. 
познават ме във всичките ми прояв-
ления и ме обичат. така и Бог познава 
всекиго от нас. и колкото по-добре по-
знаваш някого, толкова повече разбираш 
за него същностното, най-хубавото, най-
драгоценното.
	 -	Понякога	отстрани	изглежда	странно	
и	това	кара	някои	да	отправят	въпрос	към	

съпругата	със	съпруг	алкохолик:	„Но	как	е	
възможно	да	обичаш	подобен	човек?“.	Тя	
обаче	 го	 познава	 така,	 както	 никой	 друг	
–	до	най-съкровените	му	дълбини.	И	по	ни-
какъв	начин	няма	да	я	убедиш,	че	той	бил	
такъв	или	онакъв	–	тя	си	знае	всичко	това,	
но	знае	за	него	и	друго,	което	е	известно	
само	на	нея	и	на	Бог.	Подобен	тип	позна-
ние	за	Бога	е	най-същественото	познание,	
потребно	 на	 човека	 -	 най-важното,	 което	
човек	е	 длъжен	да	постигне	в	живота	си.	
Сдобие	ли	се	с	подобно	познание,	за	него	
вече	няма	страшни	неща	и	той	престава	да	
се	тревожи	за	каквото	и	да	било.
	 -	 вероятно знанието за рождество 
само по себе си не дава нищо?
	 -	 Даже	 да	 съм	 чел	 евангелските	 раз-
кази	 за	 Рождество,	 даже	 да	 съм	 гледал	
театрални	постановки	за	това	съдбовно	за	
цялото	човечество	събитие,	какво	от	това,	
ако	не	успея	да	изживея	Рождеството,	ако	
не	стана	част	от	това	Рождество,	ако	не	го	
почувствам	вътре	в	себе	си…	като	част	от	
моя	 личен	 опит.	 Нали	 именно	 за	 това	 ни	
говори	и	Църквата:	 „Девицата	 днес	 ражда	
Свръхестествения“	 –	 в	 сегашния	 момент,	
в	 настоящето,	 лично	 за	 вас.	 Ако	 не	 дос-
тигнем	 това	 познание,	 тогава	 никога	 не	
бихме	могли	да	изречем	словата	на	Св.	ап.	
Павел,	 който	казва,	че	Бог	ни	е	изпратил	
Дух	на	осиновение	(вж.	Рим.	8:15).	И	кога-
то	човек	срещне	този	Дух,	той	вече	може	
просто	да	извика:	„Авва,	Отче!“…
 - ние израснахме, без да знаем за 
рождество, и сме си изградили мисълта, 
че ако децата ни знаят, те ще бъдат 
много по-различни, за тях животът ще 
бъде по-лек и те ще станат по-добри от 
нас…
	 -	Човекът,	добил	познание	за	Бога,	на	
практика	израства	до	степен	на	познание,	
което	го	изпълва	със	съзнанието,	че	няма	
какво	друго	да	изрече,	освен	същите	тези	
слова:	„Авва,	Отче!“.	На	такъв	човек	всъщ-
ност	не	му	е	потребно	друго	от	Бога,	освен	
Самия	 Бог.	 А	 Той	 вече	 е	 с	 него.	 Това	 е	
едно	особено	състояние,	но	до	него	трябва	
да	израстем.	То	не	е	нещо,	с	което	се	сдо-
биваме	 изведнъж.	 Като	 светкавица,	 която	
те	 връхлита,	 внезапен	 прилив	 на	 особено	
знание,	изпълнило	те	като	някакво	неочак-
вано	озарение.	Това	е	дълъг	път.
	 К.	 С.	 Луис	 има	 едно	 произведение,	
което	 се	 нарича	 „Лутанията	 на	 поклонни-
ка“.	 Това	 е	 много	 изразително	 заглавие.	
Нашият	 път	 е	 подобно	 лутане,	 а	 поклон-
никът	 е	 човекът,	 поел	 към	 храма,	 към	
светинята,	 без	 да	 се	 отказва,	 въпреки	
многобройните	изпитания	по	този	тежък	и	
странен	път,	по	който	той	нерядко	обърква	
посоката,	защото	такъв	човек	е	изпълнен	с	
желание	да	открие	Бога.	Това	е	нещо,	кое-
то	трябва	да	се	роди	най-напред	в	сърцето.	
Човешкото	 сърце	 изначално	 носи	 и	 това	
стремление,	но	и	голям	страх.	Голям	страх	
да	 познае	 истински	 Бога.	 Защото	 пред-
чувства,	че	тази	среща	може	да	го	измени	
съществено,	да	промени	целия	му	живот.
	 	А	 това,	 че	 учим	децата	да	се	радват	
на	 историята	 за	 Христовото	 Рождество	 и	
сме	 заредени	 с	 мисълта,	 че	 ето,	 ако	 те	
научат,	 на	 тях	 ще	 им	 бъде	 по-добре,	 по-
леко,	 това	 е	 точно	 така	 –	 те	ще	 могат	 в	
много	 отношения	 да	 разбират	 по-добре	
и	 по-лесно	 света,	 имайки	 възможност	 да	
осъзнават	 избора	 между	 истината	 и	 лъ-
жата.	 Дори	 изборът	 в	 естетически	 план	 е	
изключително	важен	–	на	ниво	разбиране	
на	красотата,	на	словесната	изразност,	на	
различаването	между	 добро	 и	 лошо.	 Съз-
нанието	за	подобен	избор	е	много	важно	
за	детската	душа	и	в	нейното	по-нататъш-
но	 самоопределение.	 Ето	 защо	 детското	
знание	 за	 Рождество,	 детското	 сияние	 на	
Витлеемската	 звезда	 е	 извънредно	 важно	

като	вид	просветление	на	детските	чувства	
в	правилната	посока.
	 -	в едно есе на Дж. к. Честъртън – 
„няколко мисли за рождество“, пише, 
че радостта на възрастния човек от рож-
дество може да бъде по-силна отколкото 
детската…
	 -	Радостта	е	небесно	свойство.	Подоб-
но	на	любовта	и	на	свободата,	тя	не	може	
да	бъде	различна	по	своята	същност.	Може	
да	има	разлики	по	отношение	на	нейното	
осмисляне	 и	опита,	 свързан	 с	 нея,	 но	 по	
своето	естество	тя	е	неизменна	–	това	се	
отнася	също	 така	 за	 естеството	и	на	лю-
бовта,	и	на	съзидателността,	които	са	все	
част	 от	 Божествената	 природа,	 изливаща	
се	в	човека,	в	човешкото	сърце,	а	човеш-
кото	сърце	откликва	на	тях	именно	с	тази	
небесна	радост.	И	при	детето,	и	при	въз-
растния	 радостта	 е	 еднаква	 по	 същността	
си	на	божествено	проявление.	
	 Друг	 е	 въпросът,	 че	 не	 умеем	 да	 се	
радваме	 истински	 –	 ето	 това	 е	 голямата	
беда	за	нас.	Ние	не	знаем	какво	всъщност	
е	радостта.	Обикновено	забравяме	детско-
то	чувство	на	радост,	то	ни	напуска.	И	ние	
се	 мъчим	 да	 компенсираме	 това	 с	 разни	
забавления.	За	да	можем	по	някакъв	начин	
да	си	върнем	онзи	спомен	за	радостта.	Но	
така	 и	 нищо	 не	 успяваме	 да	 постигнем,	
защото	 твърде	 бързо	 се	 губи	 ефектът	 от	
всичко.
 - Даже и при християните?
	 -	Естествено,	християните	не	са	хора,	
научени	на	радост.	Ние	си	представяме,	че	
радостта	е	някакво	приятно	и	весело	със-
тояние,	наподобяващо	доброто	настроение,	
а	 това	 не	 е	 така.	 Радостта	 е	 нещо	 друго.	
По	 отношение	 на	 любовта	 е	 потребно	 да	
се	научим	да	обичаме.	А	за	да	се	научим	
да	обичаме,	трябва	да	изминем	определен	
път.
	 -	трябва и на радост да се научим– 
това също изисква целенасоченост и 
постоянство.
	 -	Човек	обаче	не	би	могъл	да	се	научи	
на	любов,	ако	я	няма	изначално	вложена	
у	 себе	 си.	 Ние	 сме	 носители	 на	 любов,	
но	 трябва	 да	 й	 дадем	 възможност	 да	 ни	
изпълни.	Така	е	и	с	радостта	–	трябва	да	
дадем	 трайна	 сила	 на	 тази	 радост.	 За	 да	
бъде	тя	истински	действена.
	 Ето,	и	Св.	ап.	Павел	ни	казва:	„Винаги	
се	 радвайте,	 непрестанно	 се	 молете,	 за	
всичко	благодарете,	защото	такава	е	спря-
мо	 вас	 волята	 Божия“	 (срв.	 1	 Сол.	 5:16-
18).	Три	неща:	да	се	радваме,	непрестанно	
да	 се	 молим,	 за	 всичко	 да	 благодарим.	
Опитайте	например	да	си	представите	как-
во	 представлява	 подвигът	 непрестанно	 да	
се	молим.	Също	толкова	трудно	е,	както	да	
се	радваме	и	да	благодарим.	У	апостола	те	
са	изброени	в	общ	порядък.	Ето	защо	ние	
трябва	да	се	научим	как	да	се	радваме.	А	
сякаш	сме	 се	 приучили	в	обратното	 –	 да	
не	 се	 радваме.	 Някак	 сме	 привикнали	 с	
мисълта,	 че	 християнството	 е	 свързано	
преди	всичко	и	най-вече	със	скърби…
	 - със самоукорение…
	 -	Със	самоукорение	–	това,	да.	Когато	
имаш	в	себе	си	какво	да	заличиш,	какво	
да	 подложиш	 на	 укорение.	 Но	 християн-
ството	 всъщност	 е	 свързано	 със	 самооб-
новлението.	 То	 е	 в	 пряка	 свързаност	 с	
обновяването	 на	 живота,	 с	 любовта.	 И,	
естествено,	с	радостта.	А	това	е	нещо,	на	
което	трябва	да	се	научим	–	става	дума	за	
трудно	дело.	Иначе	представата	за	радост	
ще	я	подменяме	с	добро	настроение.	Ма-
кар	че	да	бъдеш	в	добро	настроение	също	
е	хубаво	нещо	и	също	изисква	да	се	приу-
чим.	А	благодарността	е	тази,	която	ни	учи	
на	това.
	 -	 Докато не приучиш сам себе си, 
сигурно и децата си е невъзможно да 

приучиш?
	 -	 Учим	 се	 от	 Бога.	 Той	 е	 изворът	 на	
истинната,	неподправена	радост.	Ако	след	
отминаване	 на	 поредния	 преживян	 ден	
човек	 накрая	 винаги	може	 да	 принася	 на	
Бога	молитва	–	радостна	и	благодарствена	
–		това	не	е	никак	малко.	
	 Нима	така	не	се	учим	да	се	радваме?	
Отминава	 ден	 –	 просто	 ден	 като	 ден.	 А	
може	 би	 ден	 сумрачен,	 с	 лошо	 време.	
Смазващ	ден.	Всички	наоколо	са	ядосани,	
движиш	се	 сред	масова	блъсканица,	 про-
гизваш	от	дъжд,	пък	отгоре	на	това	може	
да	ти	тежи	и	махмурлук	след	препиване	от	
предния	ден	–	на	какво	да	се	радваш?	Но	
някой	 независимо	 от	 всичко	 се	 замисля:	
„Господи,	 днес	 все	 пак	 получих	 друже-
любна	усмивка“.	И	 тази	усмивка	може	да	
извади	човека	от	нерадостния	въртоп.	Пък	
нищо	чудно	в	същия	този	ден	и	той	самият	
да	 е	 казал	 някому	 добра	 дума	 или	 да	 е	
сторил	 някаква	 друга	 добринка,	 пък	 било	
то	и	малка,	незабележима…	
	 Та	всички	ние	дори	забравяме	за	фа-
кта,	че	дишаме	–	нещо,	за	което	трябва	да	
благодарим.	Че	виждаме	–	и	за	това	трябва	
да	 благодарим;	 че	 чуваме	 –	 също	 един	
огромен	 дар.	 Ние	 обаче	 сме	 с	 нагласата,	
че	 всичко	 е	просто	 така,	 както	 се	полага	
да	бъде.	Но	нещата	не	стоят	точно	по	този	
начин.
	 Попитайте	някой	сляп	човек	така	ли	се	
полага	да	бъде.	Попитайте	някой	 глух	или	
някой	 осакатен	 човек,	 останал	 без	 ръка	
или	 без	 крак.	 Ние	 обаче	 сме	 склонни	 да	
считаме,	 че	няма	 за	 какво	да	благодарим	
–	 само	 се	 жалваме	 и	 жалваме:	 това	 не	
трябвало	да	бъде	 така,	 друго	не	 трябвало	
да	бъде	така	–	и	все	пак,	кое	да	бъде	как.	
Ала	започне	ли	човек	да	благодари	на	Бога	
за	 простите	 неща,	 впоследствие	 осъзнава	
колко	 голяма	 е	 неблагодарността	 му	 към	
Него,	как	не	умее	да	цени	тези	неща	и	как	
безумно,	 безразсъдно	 е	 проживявал	 дни	
наред,	без	да	стори	нищо	добро,	макар	че	
е	могъл	да	го	направи.	
	 След	 време,	 когато	 човек	 все	 пак	 се	
заеме	с	добри	дела,	у	него	заедно	с	бла-
годарността	 нараства	 и	 радостта.	 Именно	
така	се	ражда	радостта	–	чрез	благодаре-
ние.	А	редом	с	това	се	ражда,	естествено,	
и	молитвата.	 Ето	 защо	 човек	 не	може	 да	
не	се	моли.	Да	се	молиш	–	това	е	не	прос-
то	да	четеш	сутрешно	и	вечерно	правило.
	 Да	се	молиш,	означава	да	пазиш	памет	
за	Бога,	да	живееш	в	Неговото	присъствие,	
да	 съзнаваш,	 че	 Бог	 е	 редом	 с	 теб	 и	 че	
това	е	добро	за	теб,	да	не	ти	се	приисква	
да	се	скатаеш	в	някое	скрито	ъгълче	и	да	
се	потулиш	от	всеки	поглед,	за	да	извър-
шиш	нещо,	което	в	никакъв	случай	Бог	не	
би	трябвало	да	види.
 - имате ли любима коледна история, 
която бихте споделили с нас?
	 	 -	 Спомням	 си	 една	 история,	 която	
не	ми	се	е	случила	на	мен,	но	е	напълно	
достоверна,	макар	да	е	отдавнашна	–	раз-
каза	ми	я	преди	много	години	моя	позната	
–	тъкмо	на	Рождество.	Тя	помагала	на	едно	
многодетно	 православно	 семейство.	 Както	
знаем,	 за	 многодетните	 родители	 посеща-
ването	 на	 богослуженията	 е	 свързано	 с	
трудности	–	в	храма	те	са	постоянно	около	
децата,	макар	да	им	се	иска	да	имат	въз-
можността	да	се	помолят	на	спокойствие,	
особено	когато	наближават	 такива	 големи	
празници.	И	 тези	 хора	помолили	кръстни-
цата	 да	 остане	 при	 децата.	 Те	 отишли	 на	
рождественското	богослужение,	а	тя	оста-
нала	да	пази	децата.
	 Сложила	по-малките	да	спят,	но	по-го-
лемият	–	шестгодишен	–	никак	не	искал	да	
заспива,	 жената	 безуспешно	 се	 опитвала	
да	го	усмири.	Чела	му	приказки,	после	пък	
решили	 преди	 заспиване	 да	 се	 помолят	
заедно.	 Добре,	 но	 за	 кого	 да	 се	 молят?	
Естествено,	 че	 за	 родителите,	 бабите,	
дядовците,	 по-малките	 братя	 и	 сестри,	 за	
всички.	И	 тогава	детето	й	казало:	 „Кръст-
нице,	помолихме	се	за	тези,	които	обича-
ме.	Хайде	сега	да	се	помолим	и	за	онези,	
които	не	обичаме“.	Тя	останала	безкрайно	
изненадана,	 че	 за	 това	шестгодишно	 дете	
може	да	има	хора,	които	то	да	не	обича.	Е,	
добре,	да	се	помолим.	И	тогава	то	изрекло:	
„Господи,	 спаси	 Бармалей!“	 (страховит	
детски	герой	–	пират	и	човекоядец	–	бел.	
ред.).
 - прекрасна история, отец алексей, 
обикновено на рождество, както и на 
нова година хората си пожелават здра-
ве, щастие… а какво ще бъде вашето 
пожелание?
	 -	 Всичко,	 което	 мога	 да	 ви	 пожелая,	
звучи	 в	 Рождественските	 песнопения	 и	 в	
Рождественските	 послания	 на	 Св.	 ап.	 Па-
вел	–	в	словата	му,	че	Бог	толкова	ни	оби-
ча,	че	вижда	в	нас	не	наемници,	не	роби,	
а	Свои	синове.	Главното	е	ние	също	да	не	
се	 удовлетворяваме	 с	 удобна	 позиция	 на	
роби,	 с	 изгодно	 положение	 на	 наемници,	
а	 винаги	 да	 се	 стремим	 да	 бъдем	Негови	
чеда.	

За дълбокия смисъл на празника Рождество Христово
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	 Във	вторник	ИМКА	-	Габро-
во	 покани	 своите	 партньори	
–	 представители	 на	 различни	
младежки	групи	и	организации,	
ученически	 съвети,	 предста-
вители	 на	 общинската	 адми-
нистрация	 и	 онези,	 които	 по	
един	 или	 друг	 начин	 подкре-
пят	работата	с	доброволци,	за	
заключителна	 информационна	
среща	 в	 рамките	 на	 проекта	
„Утвърждаване	 на	 младежките	
услуги	и	надграждане	на	капа-
цитета	 на	 Младежкия	 инфор-
мационно-консултантски	 цен-
тър“.	Проектът	се	осъществява	
от	ИМКА	–	Габрово	с	партньор-
ството	 на	 Община	 Габрово	 и	
с	 финансовата	 подкрепа	 на	
Министерството	 на	 младежта	
и	спорта	от	януари	до	края	на	
декември	 2017	 година.	 Какви	
младежки	 услуги	 предостави	
през	 тази	 година	МИКЦ?	Как-
ва	 полза	 имаше	 от	 разноо-
бразната	му	работа	младежка-
та	общност	в	града?	По	темата	
разговаряхме	с	изпълнителния	
директор	 на	 ИМКА	 –	 Габрово	
Антоанета	Янкабакова.
 - Кога започна предоста-
вянето на младежки инфор-
мационно-консултантски ус-
луги от ИМКА – Габрово?
	 -	Началото	беше	поставено	
непосредствено	 след	 приема-
нето	за	експлоатация	на	сгра-
дата	на	новата	младежка	тери-
тория	на	ИМКА	през	2006	годи-
на.	Тогава	за	първи	път	ИМКА	
стана	 домакин	 на	 Младежкия	
информационно-консултантски	
център	 -	 МИКЦ,	 с	 желанието	
да	 развие	 една	 модерна,	 ши-
рока	 и	 полезна	 за	 младите	
хора	палитра	от	младежки	ус-
луги.	През	последните	10	годи-
ни	 ние	 наблюдаваме	 промяна	
на	 потребностите	 на	 младите	
хора.	 Ако	 в	 началото	 те	 са	
имали	 по-голям	 интерес	 към	
информационни	 и	 обучителни	
услуги,	 през	 отиващата	 си	 го-
дина	 ние	 наблюдаваме	 като	
потребност	повече	базирани	в	
Интернет	 информационни	 ус-
луги	 и	 засилване	 на	 интереса	
към	индивидуалните	и	 групови	
консултантски	услуги.	А	в	инте-
реса	към	обучения,	характерни	
за	неформалното	образование,	
отчитаме	известен	спад.
 - В какви основни на-

правления бяха предлаганите 
от МИКЦ услуги за младите 
хора?
	 -	 Услугите,	 които	 предла-
га	 МИКЦ	 през	 тази	 година,	
бяха	 в	 следните	 направления.	
Информационните	 услуги	 са	
в	 една	 много	 широка	 пали-
тра.	Бяха	изработени	информа-
ционни	 пакети,	 свързани	 със	
свободното	 време	 на	 младите	
хора;	 информация,	 свързана	
с	 възможностите	 за	 натрупва-
не	 на	 опит,	 участия	 в	 между-
народни	 обмени	 по	 програма	
„Еразъм+“;	 информация	 за	
възможности	 за	 участия	 в	 на-
ционални	 и	 международни	 ли-
дерски	 академии;	 информация	
за	 възможности	 за	 кариерно	
ориентиране	 и	 развитие.	 Една	
друга,	малко	по-широка	сфера	
на	 информационните	 услуги,	
беше	 свързана	 с	 информация	
за	 календара	 на	 събитията	 от	
проекта	по	Националната	про-
грама	 за	 младежта	 -	 	 МИКЦ,	
и	 всички	 останали	 проекти	 и	
програми	 не	 само	 на	 ИМКА	 -	
Габрово,	 а	 и	 на	 младежките	
групи	и	организации	от	Габро-
во,	 Севлиево,	 Трявна	 и	 Дря-
ново.	 Правеше	 впечатление,	
че	онлайн	информацията	беше	
изключително	търсена,	но	има-
ше	 отделни	 млади	 хора	 или	
групи,	които	идваха	на	място	в	
офиса	на	ИМКА	и	 търсеха	ин-
формация	 по	 темите,	 които	 ги	
вълнуват.	 Друга,	 изключително	
търсена	 напоследък	 форма	 на	
младежка	 услуга,	 са	 консул-
тантските	 услуги.	Те	 бяха	 пре-
доставени	 от	 няколко	 човека,	
членове	на	младежкия	екип	на	
МИКЦ,	 включително	 и	 от	 пси-
холога	Ева	Цветанова.
 - В какви направления 
бяха предоставените консул-
тации?
	 -	 Консултациите	 бяха	 в	
много	широка	посока	–	за	мла-
дежки	 групи	и	организации	от	
типа	как	да	подготвим	проект,	
как	 да	 намерим	 доброволци,	
как	 да	 намерим	 партньори	 за	
осъществяването	на	конкретна	
инициатива,	 как	 да	 осъщест-
вим	 международно	 партньор-
ство	 в	 рамките	 на	 проект	 по	
програма	„Еразъм“,	как	да	на-
берем	средства	за	своя	иници-
атива	 и	 т.	 н.	 Индивидуалните	

консултации	 бяха	 търсени	 в	
посока	решаване	на	проблеми,	
свързани	 с	 личностното	 раз-
витие,	 организиране	 на	 вре-
мето,	 решаване	
на	 конфликти	
с	 връстници,	 с	
родители,	 с	 ра-
ботодатели	 или	
с	 някаква	 при-
ятелска	 среда.	
Консултациите,	
които	 предоста-
вяхме	 за	 млади	
родители,	 най-
често	бяха	свър-
зани	 с	 решава-
не	 на	 проблеми	
във	 взаимоот-
ношенията	в	се-
мейството,	подо-
бряване	 на	 вза-
имоотношенията	
между	 младите	
хора	 и	 родите-
лите	им,	подкре-
па	 на	 децата	 и	
младежите	 от	

страна	 на	 младите	 родители	
при	 влизане	 в	 началната	 учи-
лищна	степен,	преминаване	от	
една	училищна	степен	в	друга	

и	 други	 въпроси,	 свързани	 с	
родителските	 умения.	Една	 го-
ляма	част	от	консултациите	за	
млади	хора	беше	свързана	със	
зависимостите,	 с	 безопасното	
ползване	 на	 Интернет,	 с	 рис-
ковете,	които	ги	дебнат	в	мре-
жата,	 но	 също	 и	 възможност-
ите	 на	 различните	 програми	
за	 лидерско	 развитие	 и	 други	
форми	за	неформално	образо-
вание.	
 - Вие предлагате и обу-
чителни услуги, въпреки че 
интересът към тях е намалял. 
Какви са те?
	 -	 Предоставили	 сме	 обу-
чителни	 услуги	 за	 младежки	
лидери,	 за	 членове	 на	 учени-
чески	съвети,	с	работа	в	екип,	
ефективно	 общуване,	 взаимо-
действие	 с	 различни	 институ-
ции	 и	 организации,	 работа	 в	
мрежа	и	личностно	планиране.	
През	отиващата	си	година	мно-
го	 успешно	 беше	 обучението	
за	 личностно	 развитие	 и	 под-
готовка	 на	 лични	 планове	 за	
младите	 хора,	 които	 искат	 да	
постигнат	своите	цели	и	са	на	
прага	 на	 избора	 на	 кариерен	
път.	Така	 през	 изминалата	 го-
дина	от	информационни	услуги	
са	 обхванати	 повече	 от	 1000	
младежи	 през	 Интернет	 и	 в	
директни	 срещи.	 Консултации	
са	предоставени	на	повече	от	
350	младежи	като	 голяма	част	
от	тях	са	давани	в	малките	на-

селени	места.	Опитвахме	се	да	
бъдем	близко	до	младите	хора	
в	Дряново,	в	Трявна,	в	Севли-
ево.	 Подкрепихме	 ги	 в	 разра-
ботването	 на	 техни	 проекти	 и	
инициативи.	 Осъществили	 сме	
и	 17	 младежки	 обучения	 в	 23	
обучителни	 дни	 и	 мисля,	 че	
широката	 палитра	 от	 младеж-
ки	 услуги	 е	 един	много	 добър	
резултат.	 Екипът	 на	 МИКЦ	 и	
ИМКА	 –	 Габрово	 е	 обърнат	
вече	 към	 следващата	 година.	
Основната	ни	цел	е	да	се	оп-
итаме	 да	 запазим	 дейността	
на	 младежките	 ни	 работници	
и	 тя	 да	 продължи.	 Щастливи	
сме,	 че	 създадохме	 един	 ма-
лък,	 но	 сплотен	 екип,	 който	
имаше	прекрасни	възможности	
за	обучение	както	в	България,	
така	 и	 в	 Европа.	 Младежкият	
работник	 Иво	 Тепавски	 пре-
мина	 през	 обучения	 в	 Белгия,	
Брюксел,	 Беларус,	 Румъния.	
Андриана	 Недева	 беше	 на	
обучение	 в	 Румъния,	 участва	
и	 в	 международна	 среща	 в	
Швейцария.	 Марина	 Папазова	
участва	в	международен	обмен	
в	 Германия.	 Така	 че	 за	 нас	
е	 важно,	 че	 благодарение	 на	
проекта	„Утвърждаване	на	мла-
дежките	услуги	и	надграждане	
на	 капацитета	 на	 Младежкия	
информационно-консултантски	
център“	сме	дали	възможности	
за	изява	и	за	развитие	на	тези	
младежки	 работници,	 които	

пък	 бяха	 много	 мотиви-
рани	 и	 работиха	 и	 осъ-
ществиха	 една	 хубава	
поредица	от	инициативи	
за	свободното	време	на	
младите	хора.	Затова	за	
нас	 поредният	 проект	
за	 	 Младежкия	 инфор-
мационно-консултантски	
център	е	много	успешен.	
Вече	 гледаме	 към	бъде-
щето	 и	 очакваме	 с	 не-
търпение	 кога	 ще	 бъде	
отворена	 от	 Министер-
ството	 на	 младежта	 и	
спорта	 следващата	 въз-
можност,	 за	 да	 подно-
вим	работата	си	в	рам-
ките	на		МИКЦ.	Защото	
смятаме,	 че	 работата	 с	
младите	 хора	 е	 важна	
и	 трябва	 да	 осигурим	
нейната	устойчивост.

Надежда Тихова

 Маргарита Симеонова е 
младежки работник в мла-
дежкото сдружение „Промя-
ната е в теб“ в Трявна. До-
броволците от организация-
та се възползваха от обу-
ченията и консултациите в 
ИМКА - Габрово в рамките 
на проекта „Утвърждаване 
на младежките услуги и над-
граждане на капацитета на 
Младежкия информационно-
консултантски център“. За 
конкретната полза от про-
екта разговаряхме с Марга-
рита Симеонова.
 - С какво се занимава ва-
шата организация? Каква е 
нейната дейност за младежи-
те в Трявна?
	 -	 Сдружение	 „Промяната	
е	 в	 теб“	 е	 сравнително	млада	
организация,	на	едва	3	години.	
Създадохме	я,	защото	искахме	
да	 дадем	 шанс	 на	 младите	
хора	в	Трявна	да	се	развиват,	
да	 пътуват,	 да	 научават	 пове-
че	 за	 други	 култури	 и	 да	 им	
помогнем	да	се	възползват	от	

чудесни	 възможности,	
които	 различни	 про-
грами	 (като	 вашата,	
например)	 предоста-
вят.	
	 Работим	 и	 с	 до-
броволци	 по	 програ-
ма	 „Еразъм	 +”,	 което	
също	помага	на	хората	
в	 града	 да	 бъдат	 по-
толерантни	и	отворени	
към	нови	идеи.	
	 Предвид,	 че	 Тряв-
на	 е	 малък	 град	 и	 в	
него	 не	 се	 случва	 кой	
знае	 какво,	 заедно	 с	
чуждестранните	ни	до-
броволци	 и	 местните	
младежи	 се	 опитваме	
да	 организираме	 раз-
нообразни	 събития	 –	
разходки	 в	 планината,	
спортни	 празници,	 об-
разователни	 лагери,	 здраво-
словни	работилници,	кампании	
за	 почистване	 и	 др.	 Накратко	
казано,	 каквото	 ни	 хрумне	 и	
сметнем,	че	би	било	интересно	
и	от	полза	за	града	и	неговите	

жители.
 - С какво обученията и 
консултациите, които предос-
тавихме в рамките на проекта 
за МИКЦ - Габрово, ви помог-
наха?

	 -	 На	 първо	
място	 обучение-
то,	което	бе	про-
ведено	 в	 начало-
то	 на	 ноември,	
събра	за	пореден	
път	 голяма	 част	
от	нашите	добро-
волци	 заедно.	
Това	 ги	 направи	
още	 по-сплотени,	
даде	 им	 възмож-
ност	да	помислят	
за	 нови	 идеи,	
които	 да	 разви-
ят	 в	 бъдеще.	 За	
наша	 радост,	 те	
гледат	вече	доста	
по-професионал-
но	 на	 нещата	 и	
оцениха,	 че	 не-
зависимо	 колко	
малко	 и	 елемен-

тарно	 едно	 събитие	 изглежда,	
всъщност	 то	 е	 съпроводено	 с	
много	труд	и	точно	планиране	
на	всеки	един	детайл.	
	 Радвам	се,	че	нашите	мла-
дежи	 успяха	 да	 се	 срещнат	 и	

да	 обменят	 опит	 и	 с	 дългого-
дишни	 доброволци	 към	ИМКА.	
Мисля,	че	това	бе	много	вдъх-
новяващо.	
 - Какво научихте като мла-
дежка организация от реа-
лизирането на инициативата 
„Опознай и избери“ - игра, 
с участието в която млади-
те хора научават повече за 
местоположението и услуги-
те, които предоставят най-ва-
жните институции в града?
	 -	Като	организация	бе	мно-
го	полезно	за	нас	да	работим	
с	опитен	партньор	като	ИМКА.	
Знаем,	 че	 можем	 да	 научим	
много	от	тях	и	ще	се	радваме	
на	всяко	бъдещо	сътрудничест-
во.
 - А с какво според Вас тази 
инициатива беше полезна за 
младежите и за партньорите 
- обществени организации и 
институции в Трявна?
	 -	 За	 щастие,	 в	 тази	 ини-
циатива	наши	младежи	успяха	
да	се	включат	и	като	участни-
ци.	 Хареса	 ми	 факта,	 че	 на	

база	 предходното	 обучение	 те	
вече	 имаха	 различен	 поглед	
над	 случващото	 се	 и	 може-
ха	да	анализират	събитието.	А	
съвместната	 ни	 работа	 с	 дру-
гите	 институции	 в	 Трявна	 за-
твърди	 добрите	 ни	 отношения. 
 - Каква подкрепа очаквате 
от екипа на МИКЦ - Габрово и 
на ИМКА - Габрово през 2018 
година?
	 -	 За	 нас	 би	 било	 изклю-
чително	 полезно,	 ако	 ор-
ганизираме	 общо	 събитие,	
така	 че	 да	 дадем	 шанс	 на	
повече	 от	 нашите	 добровол-
ци	 да	 се	 включат	 и	 запоз-
наят	 с	 нови	 „сродни	 души“. 
 - Какво си пожелавате за 
вашата организация и за мла-
дите хора в Трявна през 2018 
година?
	 -	Пожелаваме	на	всички	да	
са	здрави	и	усмихнати,	да	ми-
слят	 позитивно	и	да	 знаят,	 че	
когато	правят	нещо	с	искрено	
желание,	 добрите	 резултати	
скоро	са	налице.	Весели	праз-
ници!

Проект « Утвърждаване на младежките 
услуги и надграждане на капацитета 
на МИКЦ Габрово» се осъществява  

в рамките  на Националната програма 
за младежта, с подкрепата на 

Министерство на младежта и спорта 
по договор № 25-00-49/16.12.2016 г.

Водеща организация

Община Габрово 
Партньор за 
осъществяване 
на проекта

Аíтîàíетà Яíкàáàкîвà: „Ширîкà пàлитрà îт 
млàдежки уñлуãи предîñтàвихме чрез МИКÖ

“

Мàрãàритà Симеîíîвà: „Зà íàñ е пîлезíî дà 
рàáîтим ñ îпитеí пàртíьîр кàтî ИМКА

“
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строителство
кърти и проБива	 -	
справки	на	тел.	0897/832-
363
съБаряМ и почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	работи	-	0899/601-
444
съБаряне, поЧистване 
-	 тел.	 0879/968-120.	 [22,	
19]
ФирМа съБаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/183-637.	[19,	12]
строително-реМонт-
ни Дейности -	 гипсо-
картон,	 PVC,	 ламперия,	
шпакловки,	 боядисване,	
изолация	 (външна,	 въ-
трешна),	бетон,	замазки	и	
др.,	 се	извършват	на	 тел.	
0878/404-151.	[3,	2]

вътрешен реМонт
паркет, ДЮшеМе -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 справки	 на	 тел.	
066/86-61-43,	 0889/286-
025
Безпрашно Циклене -	
справки	на	тел.	0887/040-
471.
изМазване, шпакло-
ване, боядисване,	 обръ-
щане	 на	 дограма	 -	 тел.	
0899/456-684.	[11,	9]

изолаЦии
алпинисти, скеле -	
0898/907-400
алпинисти - 0899/321-
190

израБотва
Метални конструкЦии 
се	 изработват	 на	 тел.	
0885/724-671.	[10,	7]

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

ел. инсталаЦии,
реМонти
ДреБни електроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[21,	14]
електроинсталаЦии. 
за справки:	тел.	0878/15-
16-84.	[11,	4]

вик, коМини
проФесионално по-
Чистване на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Тел.	0897/704-502.
вик Монтаж и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
Машинно отпушване 
на	 канали	 -	 0899/805-
238.
коМиноЧистаЧ  - 
0889/177-737.
виДеоДиагностика и 
отпушване	 на	 водопрово-
ди,	 канали	 и	 комини	 -	
0877/53-60-60.	[19,	14]

реМонт на  електроуреДи 
и електроника
реМонт на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [23,	
21]

реМонт на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[16,	9]

граДини, Басейни

ланДшаФтен Ди-
зайн, оФорМление 
и изпълнение на 
Дворни Места,	 озе-
леняване,	водопадни	и	
езерни	 форми,	 скал-
ни	 кътове,	 барбекюта.	
Тел.	0888/942-335.

поЧистване
пране с RaInbow	в	дома	
и	офиса	-	0877/555-708.
поЧистване на апар-
таменти,	 къщи	 -	 тел.	
0879/968-120.	[19,	12]

услуги
заваръЧни услуги -	
тел.	0892/906-051. [31, 28]
съБаряне на труднодо-
стъпни	 и	 опасни	 дърве-
та	 -	 тел.	 0899/950-430,	
0894/710-068.	[33,	27]
поправяМ ел. уреди	 и	
вик -	 справки	 на	 тел.	
0894/220-509.	[10,	3]

отопление
пресяти въглиЩа 
донбас	 и	 разпалки.	 Без-
платен	 транспорт.	 Тел.	
0887/031-439,	 0889/991-
977,	066/88-21-13,	срещу	
„Капитан	Дядо	Никола“.
нарязани, наЦепени 
дърва	 -	 80	 лв.,	 метрови	
-	 75	 лева,	 чувал	 с	 раз-
палки	 -	 4	 лв.,	 дърва	 -	 5	
лева,	се	продават	на	тел.	
0893/511-154.
Дърва за огрев	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0885/152-803.
„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.

ДъБови и букови	 сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв.,	
с	 безплатен	 транспорт,	
се	 продават	 на	 тел.	
0876/145-462.
наЦепени, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
нарязани, наЦепени 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472
наЦепени Дърва -	 бук,	
габър,	дъб,	незабавна	дос-
тавка,	се	продават	на	тел.	
0899/508-564.
наЦепени Дърва -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
готови наЦепени дър-
ва	 в	 чували,	 безплатен	
транспорт,	80	лв.,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0877/157-
944.
суХи Дърва и	 разпал-
ки	 в	 чували	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.
Дърва и разпалки	 в	 чу-
вали	-	5	лв.	Бърза	достав-
ка.	Тел.	0877/108-825.

проДаваМ Дърва -	
0878/943-895
готови Дърва за	печки,	
камини	-	разпалки	и	дър-
ва	 в	 чували.	 Справки	 на	
тел.	 0893/390-253.	 [33,	
32]
суХ ЧаМ за	 огрев	 -	 45	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0895/752-838.	[19,	12]
суХи наЦепени дърва	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0895/752-838.	 [19,	
12]
„Флинт-гайДарови“ 
(„петя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 пресяти	 въглища,	
брикети,	 разпалки.	 Оси-
гурен	 транспорт.	 Тел.	
0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[18,	11]
разпалки се продават	
на	 тел.	 0886/393-726.	
[18,	11]
суХи Дърва в	 чували.	
Тел.	 0893/940-922.	 [15,	
8]
ДвугоДишни Дърва 
в	 чували	 -	 5	 лв.	 -	 тел.	
0897/001-113.	[6,	3]
Буков паркет за	 раз-
палки	 и	 огрев	 -	 4	 лв./
чувал,	се	продава	на	тел.	
0899/195-494.	[6,	2]
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превози
транспорт с бус	
и	 самосвал	 -	 евтино	 -	
0893/511-154.
транспорт - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
евтин транспорт -	
0886/897-111

превоз с бус	 -	
0877/555-708.
транспорт със са-
мосвал	 до	 2	 тона	 -	 тел.	
0886/604-711.	[32,	25]
транспортни услуги 
до	4	тона	-	тел.	0886/85-
03-03.	[24,	17]

Билети, пътувания
автоБусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ	 -	 066/80-49-
48,	0887/83-61-73.

козМетика, Масаж
леЧеБни Масажи. Промоция!	 Тел.	 0876/73-14-19.	
[26,	22]
проФесионални Масажистки -	 тел.	 0876/735-
596.	[18,	11]
Масажи - тел.	0897/219-833.	[15,	8]

лекари
псиХиатър и невро-
лог. Д-р триФонов,	
Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	№	12-А,	справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-

ВЕРЕНИЯ.
каБинет кожни и вене-
риЧески Болести, ес-
тетиЧна и козМетиЧна 
ДерМатология, ХоМео-
патия. ФотоепилаЦия, 
ФотопоДМлаДяване, 
ФотоиМпулсна тера-
пия		при	акне,	тъмни	пет-
на,	белези,	разширени	ка-
пиляри	с	апарати	ПУЛСАР	
и	 СИНЕРОН	 ЕЛОС.	 РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН	 ЛИФТИНГ	 на	
лице.	 ВЕЛАСМУУТ	 ПРОЦЕ-
ДУРИ	за	лечение	на	целу-
лит,	стягане	и	изглаждане	
на	 кожата.	 МЕЗОТЕРАПИЯ	
при	целулит,	косопад,	тор-

бички	под	очите,	отпусна-
та	 и	 дехидратирана	 кожа.		
ПОСТАВЯНЕ	 НА	 БОТОКС	
при	 мимически	 бръчки	 и	
обилно	изпотяване.	ХИАЛ-
УРОНОВИ	 ФИЛЪРИ	 -	 по-
пълване	на	бръчки,	уголе-
мяване	 на	 устни	 и	 коре-
кция	 на	 лицевия	 обем	 и	
контур.		ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ	-	премахване	на	бра-
давици	и	доброкачествени	
кожни	 туморчета.	 ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ	 -	 диагностика	
и	оценка	на	риска	от	зло-
качествено	 израждане	 на	
бенки	 и	 други	 пигментни	
образувания.	 ЛЕЧЕБНИ	 И	

КОЗМЕТИЧНИ	 ПРОЦЕДУРИ	
-	 биотерапевтичен	 лазер,	
поляризирана	 светлина,	
ултразвук,	 Д	 Арсонвал,	
химически	пилинг,	почист-
ване	 на	 лице.	 КАБИНЕТЪТ	
работи	 и	 по	 договор	 с	
РЗОК.	 Габрово,	ул.	 „Брян-
ска“	 11,	 тел.	 066/	 800-
140,	 Д-Р	МАРИНА	 САНКЕ-
ВА,	 GSM	 0889/436-613,	
www.drsankeva.com.
Д-р Балникова -	кожен	
лекар	 -	 справки	 на	 тел.	
0888/878-193.
Д-р йорДжева -	 кожен	
лекар	 -	 справки	 на	 тел.	
0888/544-046.

ДоМашни лЮБиМЦи
елитни неМски овчар-
ки	 на	 45	 дни	 се	 прода-
ват	 на	 тел.	 0888/563-
720.	[4,	2]
куЧенЦа се подаряват	
на	 тел.	 0886/391-940.	
[5,	1]

автоМоБили проДава
рено 19 -	дизел,	се	про-
дава	 на	 тел.	 0888/917-
314.	[5,	2]

ваз, МосквиЧ
Lada 2107 за	 900	 лв.	
се	 продава	 на	 тел.	
0887/095-477.	[6,	6]

автоМоБили купува
коли, Бусове, ками-
они,	 трактори,	 ремаркета	
(може	 и	 дефектирали)	 от	
място	на	най-високи	цени	
се	изкупуват	-	справки	на	

на	тел.	0897/429-374

автоМоБили 
поД наеМ

автоМоБили поД 
наеМ - ФирМа 
„VaIKaR RENTaCaR“,	
ул.	 „Емануил	 Мано-
лов“	 28,	 справки	 на	
тел.	0999/009-008.

скрап, стари
автоМоБили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	21]

Мотори/велосипеДи
ретро велосипеДи и	
мотори	се	купуват	на	тел.	
0878/95-24-26.	[1,	1]

проДава Машини
шМиргел - монофазен,	
60	лв.,	 и	ръчен	циркуляр	
-	 70	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0887/095-477.	[6,	6]

проДава Материали
риФелова лаМари-
на се	 продава	 на	 тел.	
0896/929-107.	[2,	1]

проДава разни
конски суДжук -	 8	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0988/990-288.	[22,	15]
телешко Месо -	 8	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0988/990-288.	[22,	15]
Метални листи и	каби-
на	 за	 външна	 голяма	 ка-
фемашина	се	продават	на	
тел.	0895/460-288.	[6,	5]

животни проДава
угоени прасета се	про-
дават	 на	 тел.	 0894/216-
614.	[11,	11]

за колеДа и	 Нова	 го-
дина	 домашно	 гледани,	
живи:	пуйки	-	30	лв.,	пат-
ки	-	15	лв.,	зайци	-	20	лв.	
Тел.	0879/500-450.	[4,	3]
прасета - 120	кг,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0899/306-
920.	[5,	3]
селски ДоМашни пуй-
ки	и	пуяци	се	продават	на	
тел.	0878/180-860.	[9,	2]

Храна за животни
Бали сено и	 люцер-
на	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/85-34-22.	[11,	9]

селскостопанска 
проДукЦия
Бели тикви се	продават	
на	тел.	0896/715-825.	[5,	
5]
купува разни
Буркани се изкупуват	
на	 бройка	 и	 килограм	 -	
справки	 на	 тел.	 066/88-
21-13,	 0884/156-497,	
срещу	„Капитан	Дядо	Ни-
кола“.
стара наФта се	 купу-
ва	на	тел.	0895/752-838.	
[19,	12]

купува Материали
пункт за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.	[19,	12]

иМоти проДава
гарсониера спеш-
но се	 продава	 на	 тел.	
0884/715-735.	[10,	7]
къЩа в кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[15,	13]
парЦел в село	 Леси-
чарка	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/225-663.	[8,	5]
Двустаен оБзавеДен 
апартамент	-	цена:	35	000	
лв.,	в	кв.	Бичкиня	се	про-
дава	 на	 тел.	 0899/134-
758.	[5,	5]
апартаМент - 84	 кв.	 м,	
център,	 ново	 строител-
ство,	 се	 продава	 на	 тел.	
0988/325-551.	[11,	5]

Двустаен оБзавеДен 
апартамент	 с	 ел.	 уреди	 и	
локално	 парно	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0885/964-315.	
[4,	3]
тристаен, оБзавеДен 
-	 45	 000	 лв.,	 двустаен,	
обзаведен	 -	 35	 000	 лв.,	
се	продават	в	кв.	Тренда-
фил-1	 на	 тел.	 0887/095-
477.	[6,	6]
апартаМент - 70	 кв.	 м,	
старо	 строителство,	 в	 кв.	
Бичкиня	 се	 продава	 на	
тел.	0885/06-03-80.	[6,	3]
апартаМент - 100	кв.	м,	
на	Шиваров	мост,	 тухлен,	
с	гараж,	маза,таван,	обза-
веден,	се	продава	на	тел.	
0899/306-920.	[5,	3]
гараж в кв.	Варовник	се	
продава	на	тел.	0897/242-
979.	[4,	1]

иМоти Дава поД наеМ
склаДове и производ-
ствени	 помещения	 се	
дават	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/684-429	[33,	27]
автосервиз с подемник	
се	дава	под	наем	на	 тел.	
0878/929-080.	[22,	18]
гаражи поД наем	 -	
„Мир“	16	-	0898/873-782	
[10,	7]

зеМи
зеМя на главен	 път	 се	
купува	 на	 тел.	 0896/929-
107.	[4,	1]

ноЩувки
ноЩувки, Център -	
0878/515-080.	[22,	18]
ноЩувки -  т ел .	
0896/771-078.	[16,	16]
ноЩувки -  т ел .	
0896/640-697.	[18,	11]
ноЩувки в топ	 център	
-	 тел.	0876/731-419.	 [15,	
8]

уроЦи, курсове
уЧеБен Център „АЛА	
БАЛА-2“	предлага	кон-
султаЦии по ан-
глийски език	за	деца	
и	възрастни	(в	сградата	
на	ОББ,	стая	309),	тел.	
0878/84-84-32.	[7,	2]

еротика
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	3]
секс услуги -	
0893/889-473.	[10,	3]

раБота преДлага
каМериерки с опит	 за	
къща	 за	 гости	 се	 търсят	
на	 тел.	 0899/808-086.	
[25,	24]
ФирМа търси екстру-
деристи.	 Добро	 запла-
щане.	 За	 контакти:	 тел.	
0887/396-371.	[11,	11]
ФирМа търси шофьор-
дистрибутор.	 Справки	 на	
тел.	 0887/875-652.	 [11,	
10]
Майстор за автосер-
виз	 се	 търси	 на	 тел.	
0878/929-080.	[12,	9]
автоМонтьори за рабо-
та	в	ГТП	се	търсят	на	тел.	
0888/415-311.	[11,	5]

„ХлеБозавоД гаБрово“ 
ООД	 търси	 да	 назначи		
шофьор-пласьор		кат.	„В”	
или	 кат.	 „С”.	 Телефон	 за	
информация:	 0878/535-
094.	[15,	8]
ФирМа наБира шивач-
ки	 за	 прав	 шев	 и	 овер-
лог.	 Справки	 на	 тел.	
0896/750-111.	[11,	8]
Бизнес сграДа „Магу-
ра“	 -	 гр.	 Габрово,	 търси	
информатор	 в	 пенсионна	
възраст.	 Справки	 на	 тел.	
0885/599-573.	[11,	8]
МеБелна ФирМа „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	мебелисти.	Справки	
на	тел.	0886/332-968,	 гр.	
Габрово.	[15,	8]
МеХана „послеДен 
грош“	 спешно	 търси	 сер-
витьор/ка	 за	 постоянна	
работа,	може	и	почасово.	
Високо	заплащане!	Справ-
ки	 на	 тел.	 0884/551-134.	
[9,	2]

„Миг Мирослав СТОЙ-
ЧЕВ“	 -	 Габрово	 търси	 да	
назначи	 на	 постоянен	
трудов	 договор	 ШОФЬОР/	
ПЛАСЬОР	 на	 стоки.	 Изи-
сквания	 към	 кандидати-
те:	 Средно	 образование,	
свидетелство	 за	 управле-
ние	 на	 МПС,	 умение	 за	
работа	 в	 екип,	 организи-
раност,	 експедитивност	 и	
отговорно	 отношение	 към	
работния	 процес.	 ЗАДЪЛ-
ЖЕНИЯ:	 товаро-разтовар-
на	 дейност,	 следене	 за	
техническото	 състояние	 и	
външния	вид	на	автомоби-
ла,	доставка	на	стоките	до	
клиентите	на	фирмата.	Не-
обходими	документи:	акту-
ално	CV,	актуална	снимка	
на	кандидатстващия.	Теле-
фон	за	връзка:	0893/383-
621	[7,	6]
Магазин за хранителни	
стоки	търси	продавач-кон-
султант.	 За	 контакти:	 тел.	
0888/355-219.	[5,	2]

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет
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 Спортист номер 1 на 
Габрово за 2017 година - 
ХРИСТИяН СТОяНОВ от	 Ат-

летически	 клуб	 „Орловец	 93“.	
За	 четвърта	 поредна	 година	
невероятният	лекоатлет	е	сред	
десетте	най-добри	спортисти	на	
Габрово	 и	 заслужено	 спечели	
най-високото	 отличие	 –	 Спор-
тист	 номер	 1	 на	 Габрово	 за	
годината.	
	 Обичаният	 от	 всички	 Хрис-
тиян	 Стоянов	 само	 преди	 два	
дни	 беше	 отличен	 от	 Българ-
ския	 олимпийски	 комитет	 и	
фондация	 „Български	 спорт”	
със	 спортен	 „Икар	 параолим-
пикс“.	 След	 участието	 си	 на	
Параолимпийските	 игри	 в	 Рио	
през	 миналата	 година	 и	 сед-
мото	място	в	бягането	на	1500	
метра	той	се	хвърли	с	още	по-
големи	усилия	в	подготовка	за	
следващите	 игри	 през	 2020-та	
в	 Токио.	 Започна	 работа	 и	 с	
нов	 треньор	 –	Евгени	Игнатов.	
Само	 година	 след	 Параолим-
пиадата	 Християн	 показа,	 че	
вече	е	на	нивото	на	най-добри-
те	 и	 завоюва	 бронзов	 медал	
от	 Световното	 първенство	 за	
хора	 с	 физически	 увреждания	
в	 Лондон	 след	 едно	 страхот-
но	 бягане,	 в	 което	 нищожните	
шест	 десети	 го	 разделиха	 от	
световната	 титла.	 След	 това	
спечели	 злато	 от	 Световното	
първенство	 за	 младежи	 до	 22	
години	 с	 физически	 уврежда-
ния	в	Швейцария.	По-рано	през	
сезона	 записа	победа	при	мъ-
жете	 и	 на	 международен	 тур-
нир	в	Дубай	в	бягането	на	400	
метра.	 Това	 бяха	 резултатите	
му	 в	 стартовете	 при	 хората	 с	
увреждания.	 Освен	 това	 Хрис-
тиян	 стана	 бронзов	 медалист	
на	 5000	 метра	 от	 Балканските	
игри	 за	 юноши	 до	 20	 години	
в	 Питещи;	 Национален	 шам-
пион	 на	 1500	 и	 3000	 метра	 в	
зала	 при	 младежите	 до	 20	 го-
дини;	 Шампион	 на	 5000	 метра	
и	 вицешампион	 на	 1500	 метра	
на	открито;	Вицешампион	и	от	
държавното	първенство	по	пла-
нинско	бягане	на	6000	метра.
 Най-добър треньор за 
2017 година - ДРАГОМИР ТО-
ТЕВ	от	Боксов	клуб	„Чардафон“.	

Съвсем	 заслужено	 признание	
като Треньор	 на	 годината спе-
чели	 младият	 боксов	 специа-
лист	Драгомир	Тотев.	Тази	годи-
на	беше	много	успешна	за	него	
и	 възпитаниците	 му.	 Двама	 от	
тях	 -	 	Пламен	Петков	и	Васил	
Гърбов,	 облякоха	 и	 национал-
ния	екип.	Възпитаниците	му	за-
воюваха	12	медала	-	4	златни,	4	
сребърни	и	4	бронзови.	Пламен	

Петков	изгря	и	на	международ-
ната	 сцена.	 Васил	 Гърбов	 се	
представи	 чудесно	 в	 първен-
ствата	 при	 младежите	 и	 мъ-
жете,	завоюва	два	сребърни	и	
четири	бронзови	медала	и	взе	
участие	 в	 международния	 тур-
нир	„Емил	Жечев“	в	столицата.	
Шампионка	при	девойките	ста-
на	 и	 Александра	 Емануилова.	
Наред	 с	 това	 клубът	 спечели	
изключително	престижното	тре-
то	 място	 отборно	 от	 Държав-
ното	 първенство	 за	 мъже	 в	
Пловдив.		
	 „За	 мен	 като	 треньор	 това	
е	 сериозен	 комплимент	 за	 по-
ложения	 труд	 в	 работния	 про-
цес	и	изграждането	на	модерна	
игра	 спрямо	 новите	 боксови	
течения“	-	каза	Драгомир	Тотев.
  Спортист номер 2
  Друг	 известен	 габровски	
топ	 спортист,	 който	 също	 е	
роден	за	победител		–	ТЕОДОР 
КАБАКчИЕВ	от	клуб	„Екстрийм	

Тойота	 Венци“,	 тази	 година	 се	
нареди	на	второ	място	при	най-
добрите	 спортисти	 на	 Габрово.		
Наградата	 му	 връчи	 област-
ният	 управител	 Невена	 Петко-
ва.	 Преди	 броени	 дни	 Теодор	
започна	 второто	 си	 участие	 в	
световния	шампионат	по	Супер	
ендуро	в	зала	и	зае	11-о	място	
в	първия	кръг,	проведен	в	Пол-
ша.	 Предстоят	 му	 стартове	 в	
Германия,	 Испания	 и	 Швеция.	
Миналата	 година	 той	 направи	
своя	 дебют	 в	 шампионата	 на	
Международната	федерация	по	
мотоциклетизъм	 и	 до	 момента	
е	 единственият	 български	 със-
тезател,	 стартирал	в	световни-
те	серии.	През	годината	участ-
ва	 в	 няколко	 супер	 престиж-
ни	 световни	 надпревари	 рамо	
до	 рамо	 с	 най-добрите	 пилоти	
на	 планетата.	 Стана	 първият	
българин,	 преминал	 през	 фи-
налната	 арка	 на	 „Ерзбергро-
део“	 в	Австрия	 –	 най-трудното	
състезание	 по	 хард	 ендуро	 на	
планетата,	като	зае	27-о	място	
от	 общо	 над	 2000	 участници.	
Завърши	на	12-о	и	15-о	място	в	
още	две	от	надпреварите,	кои-
то	 събират	 „каймака“	 на	 хард	
ендурото	-		Red	Bull	Sea	to	Sky	
в	Турция	и	Red	Bull	Romaniacs	
в	Румъния.	У	нас	завоюва	чет-
въртата	си	национална	титла	с	
победи	в	Кърнаре,	Елин	Пелин,	
Габрово,	 Кърджали,	 Скобелево	
и	Банско.	Спечели	и	шестднев-
ното	международно	състезание	
-	Six	Days	Crazy	Job.	Баща,	тре-
ньор,	 механик	 и	 изобщо	 чове-
кът,	който	стои	зад	успехите	на	
Теодор,	е	Смилен	Кабакчиев.
 Спортист номер 3
 Габровските	 клубове	 при-
съдиха	 третото	 място	 на	 една	
обичана,	 чаровна	 и	 много	 на-
граждавана	 състезателка	 –	
ХРИСТИНА ПЕНЕВА	 от	 Клуба	

по	 акробатика	 и	 скокове	 на	
батут	 „Акро-арт“	 -	 половинката	
от	 световните	 вицешампион-
ки	сестри	Пеневи.	По-предната	
позиция	 на	 Христина	 идва	 от	
първото	 място	 при	 жените	 в	
индивидуалната	 надпревара	 на	
батут	 от	 Международен	 тур-
нир	 във	 Валядолид,	 Испания,	
и	шампионската	титла	на	стра-
ната.	Иначе	Христина	и	сестра	
й	 Мариела	 заедно	 завоюва-
ха	 сребърните	 медали	 на	 све-
товното	 първенство	 в	 София	
в	 дисциплината	 батут-синхрон	
при	състезателките	на	възраст	
от	17	до	21	години;	Първо	мяс-
то	при	жените	на	международ-
ния	турнир	„Открити	славянски	
игри“	 в	 Беларус	 и	 вицешампи-
онската	 титла	 от	 държавното	
първенство.	Техни	 треньори	 са	
Пламен	Нанев	и	Милена	Стан-
чева.
 Спортист номер 4 
 Отличието	за	четвърто	мяс-
то	 получи	 ВАЛЕРИя ЛОЗАНО-
ВА от	спортен	клуб	 „Надежда“.		

Тя	 приключи	 годината	 с	 два	
бронзови	медала	 от	Световно-
то	първенство	по	киокушин-кан	
за	юноши	и	девойки	в	Япония	
от	дисциплините	ката	и	кумите.	
По-рано	през	годината	Валерия	
стана	Европейски	шампион	при	
девойките	до	17	години	от	пър-
венството	 на	 Световния	 съюз	
по	 киокушин	 в	 Берлин.	 През	
юли	 в	 Камчия	 записа	 първото	
си	 участие	 в	 международен	
турнир	 при	 жените	 и	 стигна	
до	 финал	 в	 категория	 до	 55	
килограма,	а	през	октомври	за-
воюва	бронз	и	от	Европейско-
то	 първенство	по	 киокушин	на	
Световната	 киокушин	 федера-
ция	в	Полша.	Валерия	е	шампи-
он	 на	 България	 при	 девойките	
старша	възраст.	Треньори	са	й	
Красимир	Илиев	и	Йонко	Ива-
нов.
 Спортист номер 5
 ПЛАМЕН ПЕТКОВ	 от	 Бок-
сов	 клуб	 „Чардафон“	 -	 новата	

голяма	надежда	на	 габровския	
бокс.	 Пламен	 Петков	 вече	 е	
сред	 националите	 на	 България	
при	 мъжете,	 а	 преди	 броени	
дни	 завоюва	и	 първия	 си	 зла-
тен	 медал	 от	 международен	
турнир	в	Яши,	Румъния.	В	нача-
лото	на	ноември	Пламен	пред-
стави	 страната	 и	 на	 турнира	
„Адем	 Яшари“	 в	 Косово,	 от	
който	 се	 прибра	 със	 сребро.	
Той	 стана	 носител	 на	 „Купа	
България“	 при	 мъжете	 в	 Пле-
вен,	 спечели	 злато	 и	 от	 Дър-
жавното	лично-отборно	първен-
ство	 в	 Пловдив,	 а	 на	 личния	
шампионат	 в	 Пазарджик	 зае	
второ	 място.	 Негов	 треньор	 е	
Драгомир	Тотев.

 Спортист номер 6 
 СТЕфАН СТОЕВ	 от	 Авто-

мобилен	 спортен	 клуб	 „АРА	
Моторспорт“	 спечели	 шесто-
то	 място	 в	 десятката.	 С	 май-
сторско	 каране	 на	 вече	 раз-
познаваемата	 в	 цялата	 стра-
на	 „Хонда	 Сивик“	 с	 логото	 на	
млечните	 продукти	 „Боженци“	
Стефан	 завоюва	 изключително	
престижното	 трето	място	 в	 ге-
нералното	класиране	за	сезона	
на	 автомобилния	 шампионат	
по	високопланинско	изкачване,	
като	остави	зад	гърба	си	един	
от	 топ	 пилотите	 на	 България	
–	 Илия	 Царски.	 Наред	 с	 това	
габровският	 състезател	 дубли-
ра	титлата	си	в	клас	НС3,	като	
спечели	четири	от	проведените	
кръгове	 –	 в	 Шумен,	 Благоев-
град,	 Сливен	 и	 Лясковец,	 а	
в	 Кюстендил	 завърши	 втори.	
Стоев	 записа	 победа	 и	 в	 пла-
нинския	шампионат	на	Северна	
Гърция	в	средата	на	юни	в	Дра-
ма.	Там	завоюва	първо	място	в	
класа	си	и	трето	в	генералното	
класиране.
 Спортист номер 7 
 Награда	 за	 седмото	 място	
трябваше	 да	 получи	 МАРТИН 
ПЕНчЕВ	 от	 Клуба	 по	 спортно	
ориентиране	 „Узана“	 и	 Клуба	
по	 ски	 бягане	 „Узана	 2007“,	 но	
той	 не	 дойде	 на	 церемонията,	
тъй	 като	 е	 на	 състезание	 в	
Украйна.	Той	е	един	от	топ	със-
тезателите	на	България	по	ски	
ориентиране	и	ски	бягане.	Най-
силното	 му	 представяне	 през	
годината	 беше	 на	 Световното	
първенство	по	ски	ориентиране	
за	мъже	и	жени	в	Красноярск,	
Русия.	Там	 записа	 седмо	 мяс-
то	 със	 смесената	 щафета	 на	
България	заедно	със	световния	
шампион	Станимир	Беломъжев	
и	 Антония	 Григорова,	 както	 и	
18-о	 място	 индивидуално	 на	
дълга	дистанция.	
 Спортист номер 8 
 Спортистът	 под	 номер	 8	 в	
класацията	 е	 МАРИЕЛА ПЕ-
НЕВА	 от	 Клуба	 по	 акробатика	

и	 скокове	 на	 батут	 „Акро-арт“.	
Това	 е	 по-голямата	 от	 злат-
ните	 сестри	 Пеневи,	 които	 в	
края	 на	 годината	 постигнаха	
огромен	 успех	 –	 второ	 място	
на	 Световното	 първенство	 в	
София	 в	 дисциплината	 батут-
синхрон	при	състезателките	на	
възраст	 от	 17	 до	 21	 години.	
Мариела	и	Христина	завоюваха	
първо	 място	 при	 жените	 и	 на	
международния	 турнир	 „Откри-
ти	 славянски	 игри“	 в	 Беларус,	
както	и	вицешампионската	тит-
ла	 от	 държавното	 първенство.	

Индивидуално	 Мариела	 грабна	
бронз	от	международен	турнир	
във	Валядолид,	Испания.
 Спортист номер 9
	 Двама	 състезатели	 делят	
деветата	 позиция,	 след	 като	
получиха	 еднакъв	 брой	 точки	
при	вота	на	спортните	клубове.	
Любопитното	е,	че	са	предста-
вители	 на	 един	 и	 същи	 спорт	
–	леката	атлетика.	
	 Първата	 девета	 позиция	 е	
отредена	 за	 НИя ВИчЕВА	 от	

Атлетически	клуб	„Орловец	93“.	
Това	 е	 държавният	 първенец	
при	 девойките	 до	 16	 години	 в	
бягането	 на	 2000	метра	 от	На-
ционалния	 шампионат	 по	 крос	
кънтри	 за	 2017	 г.	 Ния	 записа	
и	 още	 няколко	 чудесни	 резул-
тата	 през	 годината.	 Стана	 ви-
цешампион	 на	 2000	 метра	 с	
препятствия	 от	 Националния	
шампионат	 на	 открито	 при	 де-
войките	до	18	години,	сребърен	
медалист	 от	 първенството	 в	
зала	 при	 16-годишните	 на	 800	
и	1500	метра	и	трета	в	същите	
две	 дисциплини	 на	 открития	
шампионат.	
	 Спортист	номер	9  е	и	ИВА 
ДИМОВА	 от	 ЛК	 „Тот	 атлет“.	Тя	
не	 дойде	 да	 си	 получи	 отли-
чието.	 Ива	 е	 шампионката	 на	
България	 при	 жените	 в	 скок	
височина.	 Тя	 триумфира	 на	
зимния	 шампионат	 в	 зала.	 На	
летния,	на	открито,	завоюва	ви-
цешампионска	титла	в	бягането	
на	 400	 метра	 с	 препятствия.	
В	 същата	 дисциплина	 спече-
ли	 първото	 място	 на	 Мемори-
ал	 „Вулпев-Бахчеванов“,	 а	 на	

международния	 турнир	 „Нови	
звезди“	се	класира	пета	на	400	
метра	гладко	бягане.	Треньор	и	
неин	спътник	в	живота	е	Григор	
Гутев.

 Спортист номер 10 
 Номер	 10	 в	 класацията	
Спортист	 на	 годината	 е	 МА-
ДЛЕН ТОДОРОВА	 от	 Хандба-

лен	 клуб	 „Бъки“.	 Мадлен	Тодо-
рова	 изпраща	 2017	 година	 с	
европейски	 бронз.	 Тя	 и	 още	
10	 състезателки	 от	 ХК	 „Бъки“	
съставиха	 гръбнака	 на	 нацио-
налния	 отбор	 за	 девойки	 до	
17	 години,	 който	 записа	 един	
от	 най-сериозните	 успехи	 за	
родния	 хандбал	 в	 последните	
години	–	 трето	място	на	Евро-
пейското	 първенство	 в	 Маке-
дония.	 Мадлен	 беше	 един	 от	
лидерите	 на	 тази	 национална	
гарнитура	 и	 бе	 определена	 за	
играч	на	мача	в	две	от	срещите	
-	при	победите	над	Косово	и	с	
бъдещия	 победител	 в	 турнира	
Словения.	На	родната	сцена	тя	
записа	второ	място	в	женската	
„А“	 група	 и	 трето	 в	 турнира	
„Купа	България“;	Второ	място	в	
държавното	първенство	и	„Купа	
България“	при	девойките	до	19	
години;	 Титла	 от	 Ученическите	
игри	 	 с	 отбора	 на	 ПМГ	 „Акад.	
Иван	Гюзелев“,	който	доби	пра-
вото	да	представя	страната	ни	
световните	 финали	 в	 Катар	 в	
края	на	февруари.	
 
 Отбор на годината	 стана	
МЪЖКИяТ ХАНДБАЛЕН КЛУБ 
„чАРДАфОН“.

 По време на церемония-
та беше отделено време за 
успехите и на други изявени 
габровски отбори и спорти-
сти, чиито имена не можаха 
да попаднат в десятката.

	 Наградите	 на	 Спортист	 на	
годината	№	1	и	Треньор	на	го-
дината	 бяха	 връчени	 от	 кмета	
Таня	Христова	и	Мирослав	Бо-
рисов	 –	 регионален	 мениджър	
на	„Спорт	Депо“,	на	традицион-
ната	годишна	церемония	снощи	
в	зала	„Възраждане“	с	водещи	
Гергана	Харитонова	и	Светозар	
Гатев.	
	 Събитието	 се	 превърна	 в	
празник	за	габровския	спорт.

Най-мащабни спортни 
събития в Габрово
	 Бяха	подчертани	и	две-
те	 най-мащабни	 спортни	
събития	 в	 Габрово	 през	
2017	 година.	 От	 12	 до	 18	
юни	 Габрово,	 в	 партньор-
ство	 с	 Велико	 Търново,	
беше	 домакин	 на	 СВЕ-
ТОВНА КУПА ПО ХАНД-
БАЛ ЗА МЪЖЕ. 
	 Другото	 голямо	 и	 впе-
чатляващо	 спортно	 съби-
тие,	което	бе	реализирано	
в	 Габрово,	 при	 това	 за	
втори	 път,	 бе	МЕЖДУНА-
РОДНИяТ БАСКЕТБОЛЕН 
КАМП	 за	 деца	 на	 въз-
раст	 от	 8	 до	 18	 години	 -	
най-мащабното	 събитие	 в	
този	 спорт,	 организирано	
в	България.

Водещият 
Светозар 
Гатев
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