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Стоичков - в Габрово! Чета “100 вести” в едно
парижко кафене и се просълзявам от вълнение

Стефан Иванов,
Париж
Ранна дъждовна утрин
е в Париж и както обикновено се отправям към
кафето на Макдоналдс в
непосредственна близост
до Метро Толбиак в 13-ти
район. С кафето и безплатната безжична връзка
в Мрежата бързам да отворя и прочета новините
от Габрово чрез „100 вести“, предлаган почти на
символична за френската
столица цена по Интернет. Като бивш спортист
вниманието ми попада
на изключително голямата радост на габровци,
преживяна в Спортната
зала в присъствието на
Христо Стоичков, отразена в изключително позитивен стил. Отнасяйки се до
главния герой, опонентите
му в мача, ръководителите на града, залата и

най-вече отношението на
публиката към събитието.
Четейки текста, очите ми
се насълзяват в благородна завист към всички, които са имали шанса
да присъстват. Привърш-

връзка той ориентира дейността си към провеждане
на политики за превенция
и обучения. Това трябва да
стане ясно на обществеността, в противен случай
гражданите остават изпълнени със съмнения относно неефективността от
работата на Съвета. Така
и ние си обясняваме липсата на подадени сигнали
през 2012 г. Затова през
изминалата година заложихме на информационна
антикорупционна кампания
и организирахме две засе-

дания в разширен състав
и представихме две теми:
„Конфликтът на интереси
– правна характеристика,
система за превенция, установяване, процедурни
правила и административно-наказателна уредба”,
лектор г-н Филип Златанов,
председател на Комисията за предотвратяване и
установяване конфликт на
интереси, и „Корупционни
практики и конфликт на
интереси при обществените поръчки по ЗОП”, с
лектор г-н Димитър Мочев,

адрес „100 вести“

вам прегледа на вестника
и кафето си и излизам.
Няколкото крачки, които
трябва да направя на открито под дъждовното и
мрачно небе до метрото,
ме зареждат с позитивна

енергия към настъпващия
ден. Поглеждам към небето, дъждът престава да
вали, облаците се разместват и от небето изгрява звездата на Стоичков
в присъщата му усмивка
от незабравимото лято
на 94-та. Озарен от тази
Светлина, съм готов почти
на всичко, което ще ми
предложат трудностите на
деня.
П.П.
Ето и две мои четиристишия за Христо Стоичков. Те са
без претенции за поезия, само
част от моята съпричастност
към събитията, които ни карат
да се гордеем, че сме българи.
През лятото на 94-та
чухме от твоите уста:
Ан - Цвай - Драй И в България настана Рай.
Германия е на колене.
Стоичков е на рамене.
И Света позна след този бой
Името на нашия герой.

Няма подаден нито един сигнал за корупция през 2012 г.
МИНКА МИНЧЕВА

В Габровска област
няма подаден нито един
сигнал за корупция, сочи
отчетът на Областния обществен съвет за превенция на корупцията през
2012 г.
Областният обществен
съвет за превенция и противодействие на корупцията е обществен орган, създаден през ноември 2004 г.
във връзка с изпълнението
на Националната стратегия за противодействие на

корупцията. Председател
на Съвета е Областният
управител по право, но
в Габрово той е делегирал това на зам.-областния управител. Членове на
обществената организация
са представители на общинските администрации,
председателите на общинските съвети, шефовете на
всички държавни институции, в т. ч. съд, прокуратура, МВР, както и неправителствени организации,
медии. За участието си в
работата на съвета чле-

новете му не получават
възнаграждение. Целите
и задачите на съвета са
превенция на корупцията,
затова и в годишния план.
„Общественият съвет
разглежда сигнали и жалби
за проява на корупция, но
с цел идентифицирането на
потенцилни корупционни
зони и практики, след което сигналите се препращат
към съответните органи за
разследване - заяви Неделчо Таркаланов. - Съветът няма правомощия като
наказващ орган и в тази

Кражба на коне
от обор край
Плачковци

Пена Тонкова стана
на 102 години!

РУЖА ЛЮБЕНОВА

Три коня са откраднати в събота срещу неделя,
27 януари, съобщиха от
Областната дирекция на
МВР в Габрово. По разкриване на кражбата работят служители от Районното управление в Трявна.
Според получения сигнал
на 28 януари животните
са откраднати предната
нощ. Крадците били улеснени от незаключената
стопанска постройка, където били прибрани животните. Тя се намирала
в местността Баталя край
Плачковци. По случая е
заведена преписка.
Само преди две седмици тревненският Районен съд призна за виновен
друг конекрадец, но не
успя да го накаже заради
изтичане на абсолютната
давност по делото. Той
беше откраднал с взлом
8 коня от Земеделското
стопанство в Плачковци.
Направил го между 11 май
и 4 юни 1992 г., а конете
стрували тогавашни 39500
лв. или 11172 лв. осъвременена стойност. През
2007 г. обаче давността
изтекла и случаят нямаше
последици за виновника.

юрисконсулт на Комисията за предотвратяване и
установяване конфликт на
интереси.“
Темите предизвикаха
огромен интерес както от
членовете на Обществения
съвет, така и от представителите на други организации, защото с конфликт
на интереси са свързани и
повечето съмнения за корупция“ - се казва в отчета
за дейността на Областния
обществен съвет за противодействие на корупцията
в Гарово за 2012 година.

МИНКА МИНЧЕВА

Пена Тонкова от село
Петко Славейков навърши
102 години на 29 януари.
Кметът на Севлиево д-р
Иванов изпрати за рождения й ден пожелания и
кошница с плодове.
„С усмивка и бодър
дух тя посрещна своите
гости в дома си – съобщи пресаташето на Община Севлиево Мариела
Ганчева. - Празникът бе
отбелязан със специално
тържество, на което присъстваха близки, роднини

и приятели от родното й
село. Наред с пожеланията за здраве и още споделени празници със семейството присъстващите
полюбопитстваха каква е
тайната на нейното дълголетие. Баба Пена сподели, че през целия си
живот е работила много
усилено, но никога не е
пила алкохол и никога не
е пушила“ - разказа още
Ганчева.
Днес 102-годишната
Пена Тонкова се радва на
4 внука, 6 правнуци и 8
праправнуци.

ОИЦ – Габрово ще представи начина за електронно представяне на проекти

Областният информационен център в Габрово
подготвя форум, на който
ще представи Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН),
съобщи ръководителят на
ОИЦ Маринела Събева.
Той ще се проведе на 5
февруари в Община Севлиево. Тя уточни, че на
форума екипът на ОИЦ

ще даде информация за
стъпките при подаването
на проектни предложения
по електронен път.
Модулът „Електронни
услуги за бенефициенти“
подпомага кандидатите
при подаване на проектно предложение, като им
спестява съобразяването
с работното време на администрацията. Същевременно чрез него по електронен път се отчитат вече

одобрените проекти и се
проследява изпълнението
им. Към момента документите само по част от отворените мерки се подават електронно, а пълната
електронизация на процесите на кандидатстване,
финансово управление и
контрол ще станат факт
през 2016 година.
„Публичният модул на
ИСУН предоставя добре
структурирана и обобщена

информация за финансовото изпълнение на оперативните програми с възможност за търсенето й на
различни нива – по място
на изпълнение, оперативна
програма, бенефициент и
други. ИСУН е разработена в съответствие с изискванията на европейските
регламенти относно Структурните и Кохезионния
фондове на ЕС за наличие
на надеждни системи за

мониторинг и финансова
отчетност и се поддържа
от Дирекция „Информация
и системи за управление
на средствата от Европейския съюз“ на Министерски
съвет“ - представи същността и ефекта от Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти
на ЕС в България управителят на ОИЦ Маринела
Събева.

Лекция за 100-годишнината
от Балканската война
Тодорка Петрова
На 29 януари 2013 г. пенсионерите от ЖК „Д-р Атанас Москов“ в гр. Севлиево проведоха среща с директора на Историческия музей в града г-н Найден Петров.
Инициативата за срещата беше на г-н Минчо Минчев, а
целта - изслушване на лекция по случай 100-годишнината от Балканската война. Интересът към лекцията беше
голям; на лектора бяха зададени много въпроси. Двама
от слушателите бяха потомци на свидетели и участници
в тези събития. Един от тях показа снимки, направени
по онова време. Поетесата Минка Вачева рецитира
стихотворение от Иван Вазов за героизма на нашите
войници. В края на срещата всички спонтанно благодариха на г-н Найден Петров.
ВАЛУТНИ
курсове

USD - 1.444380, EUR - 1.95583, CHF - 1.578300, GBP - 2.278730

ВРЕМЕТО прогноза
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допитване

Стигат ли до
потребителите
усвоените пари
по проекти в
земеделието?

Илиян Илиев: „Мисля,
че
не.
Трудно е
да се определи
дали продукцията
става поевтина и
по-качествена. Смятам,
че обикновените граждани не усещат, че има вложени пари в земеделието,
но хората, които ги усвояват - да“.
Иван Дончев: „Смятам,
че когато
всичко се
върши по
правилния
начин, е
естествено да има
по-добри
резултати, продукцията да
бъде по-евтина и ние да
усещаме това“.
Лили Радева: „Мисля,
че парите,
които се
влагат, се
усвояват
от едрите
земеделци
и не достигат до
крайния потребител. Според мен продукцията не
става по-качествена, а на
пазара се предлагат все
повече чужди стоки“.
Петко Пеев: „Не съм
добре зап о з н а т.
Предполагам, че
когато има
вложени
пари, те
се усвояват за всичко, което е
планирано, и продукцията
става по-качествена“.
	Христина Атанасова:
„Не стигат до потребителя
и мисля,
че ние по
никакъв
начин не
усещаме,
че има усвоени пари в земеделието. Продукцията
не става нито по-евтина,
нито по-качествена“.
Продължава на стр. 8
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Калина Георгиева: “Когато управляваш финансите на една
Община като в частна фирма, това е сигурна гаранция за успех”
- Г-жо Георгиева, на
какво се дължи добрата
финансова ликвидност,
която отчита Общината
за 2012 година, при положение, че наследихте
доста големи просрочени
задължения?
- Краткият отговор е със засилена финансова
дисциплина и със строг
контрол на всеки разход.
Само да припомня, че
започнахме управлението
на Общината с неразплатени разходи към доставчици към 31 декември 2011
година в размер на 896
767 лв., а сега приключваме 2012 г. със 138 121
лв. Това стана възможно,
след като със заповед на
кмета д-р Иванов беше утвърден график за покриване на всички задължения
от 2011 г., който беше изпълнен текущо през годината. Нито едно училище,
детска градина, социален
дом, домашен социален

патронаж нямат просрочия при разплащанията си.
Това стана благодарение
на навременните и коректно превеждани в пълен
размер субсидии към второстепенните разпоредители. За изпълнение на
неданъчните приходи беше
наложително използването
на способите за принудително събиране на дънъчните приходи, тъй като
просрочените вземания на
Общината по Закона за
местни данъци и такси към
01.01.2012 г. възлизаха на
761 776 лв. За целта списък на длъжниците към
местната хазна е публикуван в сайта на Общината
и се актуализира всеки
месец. Бяха издадени 789
акта за 652 300 лв. От
тях доброволно са платени
156 за сумата 113 500 лв.
Заведени са и дела при
частни съдебни изпълнители по 565 акта за 517
535 лв. Това са само част

през 2012 г. се налоот предприетите мерки,
жи да прекратим някои
благодарение на които
договори заради неиздостигнахме на 100%
платени суми за наеми
първоначално плании консумативи. Актуалираните постъпления от
зирахме такси и цени
местни данъци в размер
на услуги на база изна 1 875 002 лв.
готвени калкулации за
В частта на неданъчвложени разходи. Прените приходи най-значиразгледани са всички
телно е увеличението на
договорни отношения и
получените дивиденти
се стигна до прекратяот общинските фирми,
ване на икономически
които многократно наднеизгодните за Общивишават постъпленията
ната договори.
през предходните годи		
- Но когато няма
ни.
средства и се налагат
- Всъщност, в търограничения, поглесене на начини да пладите на гражданите
тите задълженията на
се насочват най-често
Общината Вие сте решили и друг проблем
– дължимите средства Всеки общински служител трябва да премине
към Общината?
- С помощта на през школата на частния бизнес, за да промени
електронно банкиране своето мислене и да бъде добър администратор
във всеки един момент
обуславя добрата ликвид- към разходите на публичсе осъществява контрол
върху обема на паричните ност на Общината, която ните администрации, към
постъпления и се съблюда- ние отчитаме в края на тяхната численост. Какви
ва допустимия размер на годината. А това от своя промени направихте там?
разходите в държавни и страна повишава довери- Аз казах вече, че
местни дейности, както и ето на нашите контрагенти беше разработена програналичността на средствата към Общината като добър ма за финансовото стапартньор.
от целеви характер.
билизиране на Общината.
Общината полага уси- Със заповед на кмета бяха
Отчетените приходи от
просрочени вземания над- лия да бъде добър парт- въведени лимити за горихвърлят многократно те- ньор, но и изисква също ва на служебните автомокущите задължения, което такова отношение. Затова били, на стационарните и

С до 50 процента може
да се намали данъчната
основа с дарение в полза на „Фонд за асистирана репродукция” или
на „Фонд за лечение на
деца”, съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.
Друго данъчно облекчение,
което могат да ползват
българските граждани, е
свързано с дарение за
развитие на културата - за
създаване, съхранение и
популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати”
по смисъла на Закона за
меценатството. С парите,
дадени за култура, може
да се намали с до 15 на

сто данъчната основа.
С до 5 на сто от всички доходи на физическите
лица се намаляват с дарения в полза на здравни
или лечебни заведения; на
специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, както и
на Агенцията за социално
подпомагане и на Фонд
„Социална закрила” към
министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при
дарение в полза на специализирани институции
за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, на детски ясли, детски градини,

училища, висши училища
или академии.
Данъчно облекчение
може да се ползва и за
дарения в полза на бюджетни предприятия, на
регистрираните в страната
вероизповедания, на специализирани предприятия
или кооперации на хората с увреждания, както и
в полза на Агенцията за
хората с увреждания; на
Българския Червен кръст;
на културни институти и
читалища. Могат да намалят данъчната си основа
и граждани, които даряват
на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър
на юридическите лица с

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и
на фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза
на комуни за лечение на
наркозависими, а също и в
полза на детския фонд на
Организацията на обединените нации УНИЦЕФ.
Данъчните облекчения
за дарения могат да се
ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от
ЕС. В тези случаи към
декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ,

удостоверяващ статута на
получателя на дарението
и неговия превод на български език, извършен от
заклет преводач.
Според закона общият размер на данъчните
облекчения за дарения не
може да е повече от 65 на
сто от годишната данъчна основа. Всички данъчни
облекчения се ползват с
подаване на данъчна декларация за доходите до 30
април 2013 г., информираха
от данъчната администрация. Повече информация
за ползването на облекченията всеки може да получи на телефон 0700 18 700
на цената на един разговор от цялата страна.

Радостина Братованова.
Ако социалната служба
За първи път през тази е отказала включването
година социално слаби на хора за подпомагане
хора, на които е отказано с гориво заради надвишаподпомагане за гориво, ще ване на допустимия минибъдат включени в списъци- мален доход с по няколко
те за подпомагане с трай- лева, но в същото време
ни хранителни продукти от доходът на тези хора е
интервенционните запаси под жизнения минимум
на ЕС, раздавани от БЧК, за страната, те ще бъдат
съобщи шефката на ТД подпомагани от БЧК. До„Социално подпомагане“ сега право на безплатни

хранителни продукти имаха само хората, получили
помощи за гориво през
зимата. За пръв път през
тази година се прави това
изключение и социално
слаби вече са включени
в новите списъци за БЧК,
увери г-жа Братованова.
Повечето подпомагани
за отопление хора в Габрово и Трявна са предпочели
твърдо гориво. От подаде-

ните в Габрово 1353 искания за подпомагане, 881 са
за твърдо гориво, 382 са
за ел. енергия, а 90 човека
се отопляват с топлоенергия. Одобрените молби са
1102 и в сравнение с предишния отоплителен сезон
2011-2012 г. подпомаганите
за отопление тази зима в
Габровската община са с
около 300 човека по-малко.
Най-честата причина за ли-

шаването ми е надвишаване на доходния критерий.
В Трявна от подадените 387
молби 225 са за твърдо
гориво, а 135 – за ел. енергия. В Трявна обаче над 100
човека са получили отказ
за подпомагане. Най-честата причина е надвишаване на доходния критерий,
следвана от продажби на
имущество на стойност над
3900 лева и т. н.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

тановило, че е убито от Ц.
Х. По неофициални данни
„животното е било хванато на предварително заложена примка, а после
го приклали. Ц. Х. е ловец
от организирана дружинка и притежавал законно
ловната карабина. След
гафа край Енев рът той
доброволно е предал на
полицията оръжието си.
На местопроизшествието бил извършен оглед.
По случая в РУ „Полиция“Севлиево е започнато досъдебно производство. На
двамата мъже са повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл.
237, ал. 1 от Наказателния кодекс. По този текст,
който убие или улови без
надлежно разрешение
едър дивеч се наказва с
лишаване от свобода до
една година или с глоба,
както и с лишаване от

правото да се упражнява
определена професия или
дейност. След окомплектоване на всички документи
случаят ще бъде предаден
на Районната прокуратура
в Севлиево.
Тази година ловът на
едър дивеч приключи на
13 януари. Според закона
груповият лов приключва
във втората неделя на януари и след това авджиите
скриват оръжието до следващите дни за лов – найрано в средата на август,
за пернат дивеч. Случаят
край Енев рът си е чисто бракониерство – извън
сезона, без разрешително
и на място и с похвати,
далеч от истинския лов.
Само преди две седмици
полицаи и горски хванаха
51-годишен охранител на
язовир „Христо Смирненски“ с убито от него и разфасовано диво прасе.

МИНКА МИНЧЕВА

Община Севлиево отчита добра финансова ликвидност за 2013 година и определя като приоритет
за 2013 година осигуряването на финансовата стабилност. Как ще се постигне това, коментира за
„100 вести“ зам.-кметът Калина Георгиева.

мобилни телефони.
- А те спазват ли се?
- Да! И то абсолютно
стриктно, защото на допусналите превишения са
налагат парични санкции.
През годината е извършена и оптимизация в числеността на персонала с цел
обезпечаване на фонд „Работна заплата“ до размера
на определената субсидия
за Общинска администрация.
- Как се отрази тази
оптимизация на качеството на обслужване на
гражданите?
- Оценка за това трябва да дадат гражданите,
но аз мога категорично
да заявя, че кадровият
подбор и организацията
на работния процес са
насочени изцяло към покачествено и навременно
обслужване на жителите
на общината. Затова въведохме и непрекъснат работен режим за служителите
от Центъра за услуги и информация на гражданите и
отдел „Приходи от местни
данъци и такси“.
- Тази финансова година обещава да бъде
също толкова трудна. Ще
важат ли тези строги мер-

Намаляваме данъците наполовина с дарение за лечение на деца

Бедни с отказана помощ за гориво ще получават продукти от БЧК
НАДЕЖДА ТИХОВА

Изгонен насилник не спира да тормози
майка си, пак влезе в дома й

Хванаха двама севлиевци с убито диво прасе

48-годишният насилник М. Н. от Габрово, отстранен от дома на майка
си със съдебно решение,
продължава да я тормози. Вчера стана ясно, че
той отново е нарушил съдебните мерки, наложени
му по Закона за защита
от домашно насилие. От
полицията съобщиха, че
около 20,40 часа на 28
януари униформени го задържали отново при опит
да влезе в дома й. Същото
се случва многократно досега.
Първото нахлуване
след съдебната забрана
е на 7 октомври 2012 г.
Около 16,10 часа полицаи
задържали М. Н. на ул.
„Златна нива“ в Габрово,
където бил домът на майка
му и където мъжът нахлул
въпреки наложените му от

Полицаи и горски служители задържаха двама
бракониери за незаконен
лов и убито диво прасе в
землището на село Енев
рът, Севлиевско.
В севлиевската полиция научили за незаконния
лов на едър дивеч около
15,30 часа на 29 януари т.
г. Веднага на мястото отишли полицаи и служители
на Регионалната дирекция
по горите във Велико Търново, към която е и Габровска област. След претърсване органите на реда
спипали двамата бракониери. И двамата били от
Севлиево - Ц. Х., на 63 години, и Г. Й., на 65 години.
В колата на бракониерите – лек автомобил
„Митсубиши“, униформените открили убита дива
свиня. Разследването ус-
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Районния съд ограничителни мерки.
Същото се повторило
и на 17 октомври, и то два
пъти за едно денонощие.
Първото посещение направил около 1 часа през
нощта. Дошли полицаи,
прибрали го. Подържали
го в изолатора и след поредното предупреждение
го освободили. Той обаче
не се замислил и още същия ден към 15,15 часа
се озовал пак в дома на
майка си. Оттам за пореден път го извели полицаи.
Сега се повтори същото.
По случая в РУ „Полиция“ Габрово е започнато бързо
полицейско производство
по чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс – за осуетяване на съдебно решение
наказанието е затвор до
три години и глоба до 5
000 лева.

ки и за изпълнение на
бюджета за 2013 година?
- И през 2013 година
ще се стремим да планираме реално достижими нива на приходната
част, балансирани парични
потоци, да упражняваме
контрол върху темповете
на разходите, приоритетно
да предоставяме субсидии
към второстепенните разпоредители и да осигурим
оборотни средства, необходими за мостово финансиране по проекти.
- Вие идвате от частния бизнес. Разбрахте ли
за тази една година какво
е разковничето за добро
финансово състояние на
една Община?
- Предизвикателство
и огромна отговорност е
да работиш в общинската администрация. Когато
управляваш финансите на
една община като в частна фирма, това е сигурна
гаранция за успех и завидно финансово състояние.
Всеки общински служител
трябва да премине през
школата на частния бизнес, за да промени своето
мислене и да бъде добър
администратор.

Нашата мисия: Ние създаваме семейства за нуждаещи се
деца и им помагаме да формират своето бъдеще
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
СЕКРЕТАР-КАСИЕР
ЗА SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ ТРЯВНА
Изисквания към кандидатите:
Висше образование в областта на икономика, финансите и /или счетоводство
Професионален опит в сферата на административно и финансово обслужване (2 години)
Отлични компютърни умения (MS office package)
Английски език – работно ниво
Основни знания в областта на персоналната администрация
Отговорности и задължения:
Водене на кореспонденцията на Детско селище с
български и чуждестранни делови партньори.
Извършване разплащанията от касата на Детско
селище.
Изготвяне на текущи месечни отчети.
Техническо съдействие при организиране и провеждане на различни форуми и събития на Детското
селище, както и в процеса на ежедневната трудова
дейност.
Осъществяване на устен и писмен превод.
Предлагаме:
Срочен трудов ангажимент – две години.
Работа в екип и възможност за професионално
развитие.
Работа в полза на благотворителна кауза.
Необходими документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо
Автобиография
Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
Очакваме Вашата кандидатура до 15.02.2013 г.
на е-mail: antoaneta.leonova@sosbg.org.
Лице за контакт: Антоанета Леонова.
Ние уважаваме Вашия интерес и ще разгледаме кандидатурата Ви конфиденциално.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Позициите в SOS Детски селища България са отворени както
за кандидати извън организацията, така и за заинтересовани
сътрудници на Сдружението.
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Ледени висулки и огън ликвидираха
пожарникарите, горя къща в Кормянско

сериозни щети.
Не така обаче се полуЛедени висулки, надви- чи при следващия запален
снали опасно от моста в комин – на къща в село
кв. Бойката, бяха отстра- Кормянско. Вчера в 3:40
нени на 29 януари от екип часа сутринта оттам доот група „Спасителни дей- шъл сигнал за помощ – заности” към „ОУ „Пожарна ради строителна неизправбезопасност и защита на ност в комина се запалила
къщата.
населението“.
Унищожени са една от
Същия ден севлиевските пожарникари гасиха ко- стаите и част от покримин в ЖК „Атанас Москов” ва. Петима пожарникари
и друг – на ул. „Христо Бо- участвали в гасенето, сътев”. Там се размина без общиха от ОУ ПБЗН.
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info

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

Четвъртък, 31 януари 2013 г., година VIII, брой 5 (2915)

Консултант на изданието:
Архиерейско наместничество - Габрово

Една от патриотичните задачи на габровските православни църкви
- помощта за развитие на образованието в града през Възраждането

Ангел Ангелов
Една от патриотичните задачи на габровските православни църкви
„Свети Йоан Предтеча“,
„Света Троица“ и „Успение Богородично“ била да
помагат с парични средства за развитието на
образованието в Габрово
през Възраждането. Църквите подпомагали строителството на нови училищни сгради, издръжката
на училищата и създаване
на по-добри материални
условия за провеждане на
обучението.
Значителни средства
габровските православни
църкви дарили за строителството на нови училищни сгради в Габрово.
Петко Рачев Славейков
в своята книга „История
на Габровското училище“,
издадена през 1866 г. в
Цариград, е посочил следните суми:
 на църквата „Свети
Йоан Предтеча“ се изгубила голяма сума пари; габ-

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
31 януари, четвъртък
Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан.
1 февруари, петък
* Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сретение Господне) (Трифоновден) (Тип. с. 205).
2 февруари, събота
† Сретение Господне (Тип.
с. 208-209).
3 февруари, неделя
† Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение
– на Закхея. Св. Симеон
Богоприимец и Анна пророчица. Гл. 2, утр. ев. 2,
ап. 1 Тим. 4:9-15 (с. 291),
лит. ев. Лк 19:1-10.
4 февруари, понеделник
Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Преп.
Евагрий.
5 февруари, вторник
Св. мчца Агатия. Мчца
Василиса.
6 февруари, сряда
Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Варсануфий Велики. Св. Фотий, патр.
Константинополски.
7 февруари, четвъртък
Преп. Партений, еп.
Лампсакийски. Преп. Лука
Еладски.
8 февруари, петък
Св. вмчк Теодор Стратилат. Св. прор. Захария
Сърповидец.
9 февруари, събота
Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне) (Тип. с. 216, т. 1).
10 февруари, неделя
† Неделя 15 след Петдесетница – на Талантите.
Св. свщмчк Харалампий
Чудотворец. Св. мчца Валентина. Гл. 3, утр. ев. 3,
ап. 2 Тим. 2:1-10 (с. 473),
лит. ев. Мт 25:14-30
(Тип. с. 220-221).
11 февруари, понеделник
* Св. свщмчк Власий, еп.
Севастийски. Св. мчк Георги Софийски, Нови.
12 февруари, вторник
Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски. Св. Антоний,
патр. Константинополски.

ровците Мария Иванова
и Паскал Коев намерили
10 000 гроша от изгубените пари и църковното
настоятелство ги дарило
на новооткрито в 1835 г.
взаимно училище; парите
били дадени в заем на общината и до 1851 г. училището получило от тях
приход от лихви още 27
559 гроша; всичките пари
били вложени в започнато
в 1851 г. строителство
на днешната сграда на
Априловската гимназия;
 настоятелството
на църквата „Свети Йоан
Предтеча“ дарило също
през 1858 г. за направа
на сграда за новооткрито
начално училище в квартал Лъката 13 723 гроша;
 настоятелството
на църквата „Света Троица“ дарило за направа
на девическо училище в
Габрово сумата 5500 гроша;
 за строителството
на днешната сграда на
Априловска гимназия църковното настоятелство

Храм „Свети Йоан Предтеча“ (Църквата на Камъка)
на „Света Троица“ дарило в да настоятелството на
 настоятелството
1851 г. 20 000 гроша;
църквата „Света Богоро- на църквата „Свети Йоан
 за строителството дица“ дарило 2000 гроша в Предтеча“ в 1851 година
също дарило 1500 гроша
на същата училищна сгра- 1851 година;

През тази година се
навършват 200 години от
успението на Св. Софроний Врачански. Учени, общественици и представители на Българската православна църква обсъдиха
в президентството в
присъствието на вицепрезидента Маргарита Попова идеи за отбелязването
на годишнината в цялата
страна. Св. Синод беше
представен на срещата
от Врачанския митрополит Калиник, който сега
ръководи катедрата на
възрожденския епископ.
Председател на Националния инициативен комитет е ръководителят на
направление "Литература
на Българското възраждане" в Българската академия на науките проф. Румяна Дамянова, а почетен
председател на Инициативния комитет е проф.

Надежда Драгова. Проф.
Румяна Дамянова предложи
през първата половина на
октомври да се проведе
научна конференция в родното място на Софроний
Врачански - град Котел.
Други предложения бяха
за провеждането на тържествено събрание в големия салон на БАН, както
и на национален училищен
конкурс.
200-годишнината ще
бъде отбелязана през първата половина на октомври, за да има достатъчно
време за подготовка на
мероприятията.
Вицепрезидентът
Маргарита Попова прие
да бъде патрон на юбилейните инициативи. "Чрез
тази инициатива ние показваме, че тачим културата и традициите си
и имаме грижа и поглед
към тези, които идват

за строителството на
нова сграда за Априловото школо.
За периода от 1833 до
1864 г. габровските православни църкви са дарили
за строителство на училищни сгради в Габрово
общо 80 282 гроша.
С решение на църковните настоятелства и
габровските първенци и
със съгласието на търновските митрополити
в Габрово започват от
вулите (църковна такса
за получаване на писмено
разрешение за сключване
на брак, заплащана на владиката) да отчисляват по
4 гроша на венчило и да ги
внасят помощ в касата
на училищното настоятелство. Първата вноска помощ от вулите от
1500 гроша за училището
е направил през 1834 година търновският митрополит Иларион. Според
публикуваната от Петко
Р. Славейков в „История
на Габровското училище“

„Сметка на временните
настоятели за учебните
заведения в Габрово“ църковният епитроп (архиерейски наместник) свещеник Станчо е внесъл за
периода от 1841 до 1845
година помощ от вули в
касата на училищното настоятелство 8137 гроша. След него епитропът
поп Йовчо внася в касата
на училищното настоятелство през 1846 година помощ от вули 688
гроша. Иван Димчов през
1847 година внася помощ
от вули 1500 гроша. Епитропът хаджи поп Силвестър внася в касата на
Габровското училищно настоятелство за времето
от 1848 до 1857 година
помощ от вули 7204 гроша. За периода от 1858
до 1864 г. са внесени от
архиерейските наместници още 7260 гроша в касата на училищното настоятелство отчисления от
събраните пари от вули.
(продължава на стр. 4)

след нас - децата ни, които трябва да възпитаваме като добри и честни
хора", заяви вицепрезидентът по време на срещата.
Св. Софроний Врачански е последовател на
преп. Паисий Хилендарски.
Той разпространява българската книжовна просвета, произнася църковни
проповеди на български
език. Преписва на простонароден български език два
часослова и дамаскин, съставя два сборника, прави
преводи.
През 1762 г. Стойко
Владиславов, както е било
светското му име, е ръкоположен за свещеник,
работи и като учител и
книжовник в Котел. Голямо
влияние върху дейността

му оказва именно срещата му с хилендарския йеромонах Паисий през 1765
г. в Котел. Отец Паисий
му показва своята "История славянобългарска",
от която свещ. Стойко
прави препис, известен
днес като Първи Софрониев препис. Самият Стойко Владиславов пътува
до Света гора през 17701775 г.
Живота си описва в
своята оригинална творба
„Житие и страдания грешнаго Софрония“ (написана
около 1805 г. в Букурещ,
днес се намира в Санкт
Петербург), дълго време
останала в ръкопис. Отпечатана е във в. „Дунавски
лебед“ през 1861 г. (бр. 5561, посмъртно).

Вицепрезидентът Маргарита Попова става патрон на честванията
на 200-годишнината от успението на Св. Софроний Врачански

http://www.dveri.bg

Две министерства решават съдбата на Боянската църква

Две министерства
ще решават дали да върнат Боянската църква и
Земенския манастир на
Българската православна
църква, съобщава в. „Монитор“ като развива новината отреди две седмици, че и.д. патриарх Дядо
Кирил поиска от държавата Боянската църква и
Земенския манастир. Това
са Министерството на
културата и Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Сега двата
обекта действат като
музеи – паметници на
културата. Това съобщи
викарийният епископ на
Софийската митрополия

Йоан. Покойният патри- ската власт. Епископът
арх Максим е подал писмо допълни, че МРРБ вече е
до Министерството на поискало мотивация от
културата за връщането митрополията за исканеим малко преди да почине, то си, както и от дирекпоясни духовникът. Иска- тора на НИМ Божидар Динето било във връзка с митров.
изтичане в края на 2012
Боянската църква и
г. на десетгодишния срок, Земенският манастир са
който Законът за вероиз- взети от БПЦ и са обявеповеданията дава на БПЦ ни за музеи още в края на
и останалите вероизпо- 50-те години, по времето
ведания да подадат доку- на патриарх Кирил, поясни
менти за невърнати им Варненският и Великопимоти. Тези от тях обаче, реславски митрополит и
които не са подали иско- наместник-председател
ве, губят правото си на на Св. Синод Кирил. През
каквито и да било претен- 1979 г. храмът е включен
ции към храмове и друго в Списъка на световнонедвижимо имущество, то културно и природно
което им е било отнето наследство на ЮНЕСКО,
по време на комунистиче- а от 2003 г. е филиал на

Националния исторически
музей.
Земенската църква,
която е единствената
останала автентична
сграда от някогашния манастир, е паметник на
българската архитектура
и живопис от национално
значение. Тя става филиал на НИМ през 2004 г.
Заради ценните фрески и
на двете места е забранено паленето на свещи,
а посетители се пускат
само на малки групи, когато въздухът не е влажен.
Божидар Димитров
заяви, че ще даде отрицателно становище на питането от МРРБ за връщането на двата обекта

на БПЦ. Според него Све- паметниците, тъй като
тият синод не може да се няма подготвени експергрижи професионално за ти.
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Една от патриотичните задачи на габровските православни църкви помощта за развитие на образованието в Габрово през Възраждането

(продължава от стр. 3)
Общо трите православни
църкви в Габрово за периода от 1834 до 1864 г., т.
е. за 30 години, са внесли в
касата на училищното настоятелство сумата от
26 289 гроша помощи от
вулите.
Също по решение на
църковните настоятелства и общината от 1836
г. насетне в трите православни храма в Габрово постоянно е пускан „дискос“
за събиране на помощи от
богомолците за габровските училища. Думата
„дискос“ е гръцка и означава блюдо, върху което
в църквата богомолците
пускат своите помощи.
За времето от 1836 до
1866 г. в църквите „Св.
Йоан Предтеча“, „Св. Троица“ и „Успение Богородично“
са събрани от „дискос“ 15
908 гроша и са внесени
в касата на габровското
училищно настоятелство.
В Приходно-разходната
книга на настоятелството не са посочени поотделно събраните помощи
от „дискос“ от отделните
църкви.
Дарения за развитие
на образованието в Габрово през Възраждането са
правени не само от трите православни църкви, но
и от отделни свещеници,
монаси и монахини. Петко Р. Славейков в „История
на Габровското училище“ е
посочил имената на следните дарители:
 Търновският митрополит Иларион в 1834 г.
дарил за училището 1500
гроша;

Църква „Света Троица“
 Архимандрит Гавриил, роден от Враца, игумен на Бистричанския манастир във Влашко, дарил
средства за отпечатване
на учебника по чистописание от Мустаков в полза
на Габровското училище;
 Търновският митрополит Неофит в 1842 година дарил на Габровското
училище 1000 гроша;
 От отец Неофит
Рилски в 1837 година са
дарени на училището 205
гроша;
 В 1855 година габровци събират помощи
за търновския владика,
от които удържали 5586
и Иванчо Димчов ги внася
в касата на училищното
настоятелство;
 Габровският свещеник хаджи Силвестър
в 1859 година при напра-

Снимка: протойерей Стефан Стефанов
вата на завещанието му гроша за получени черковподарил на училищното ни книги; на 2 януари 1858
настоятелство 1000 гро- г. те внасят още 137 гроша, които били дадени в ша за същото;
заем и за 7 години настоя В 1851 г. габровтелството получило 1185 ските свещеници дарили
гроша приход от лихвите средства за започналото
на тези 1000 гроша; на строителство на днеш10 май 1861 г. х. поп Сил- ната сграда на Априловска
вестър дарява още 622 гимназия, както следва: сагроша дар на училището келарий поп Велчо Грудов по случай оженването на 250 гроша, поп Цоньо Йовбратовата му дъщеря;
ков - 100 гроша, поп Иван
 На 1 януари 1860 г. Икономов - 100 гроша, поп
отец Антим от метоха на Христо Йовков - 100 гроВатопедския манастир в ша, поп Генко Цанков - 150
Габрово дарява за училища- гроша, духовникът х. Захата 200 гроша;
рия от метоха на Рилския
 На 31 март 1848 г. манастир в Габрово - 50
поп Никола дарява 50 гро- гроша.
ша;
Общо свещениците,
 На 15 ноември 1845 духовниците, монасите
г. монахините от Девиче- и монахините са направиския манастир „Свето Бла- ли дарения с лични пари
говещение“ в Габрово да- на училищата в Габрово в
ряват на училището 617 размер на 16 852 гроша

- 4,6%, в Близкия Изток и
Северна Африка - 2,1%, и
1% в Америка. Най-много
православни християни
има в Русия - 101 450 000
души, или 39% от общия
брой на православните
по света. България е на
седмо място с 6 220 000
души, или 2,4% от общия
брой на православните.

Идеята да бъде изграден параклис „Свети Георги“ в Морската градина на
Бургас е на път да бъде
реализирана до 6 май – Гергьовден, каквото бе и желанието на Инициативния
комитет с председател
Областният управител
Константин Гребенаров,
съобщи „Бургаски репортер“.
Това ще стане възможно благодарение на голямото желание на бургазлии в морската градина на
любимия им град да бъде
построен параклисът. В
неделя (20 януари)  под мотото „Нека вашият подарък бъде подарък за града,
който всички обичаме“
премина петдесетгодишният юбилей на бургаския
бизнесмен Неждет Куш.
Със специално изработени
покани той апелира към
своите гости вместо подарък да депозират средства за изграждането на
параклиса. По време на
тържеството, на което
присъстваха редица представители на местния
бизнес и местното управление, гостите събраха
сумата от 30 хиляди лева,
13 хиляди от които дари
От главните религи- семейството на рождениозни групи, обхванати в ка. Освен тази сума потова изследване, христи- канените на събитието
яните са най-равномерно бургаски фирми заявиха
разпръснати. Приблизи- желание да станат част
телно еднакъв брой хрис- от каузата, осигурявайтияни живеят в Европа ки различни материали,
(26%), Латинска Америка необходими за изграждаи Карибския басейн (24%) нето на параклиса. Те ще
и Субсахарска Африка се включат с изкопните
(24%).
дейности, бетон, арма-

през изследвания от мен
период.
Когато габровските
православни църкви посредничели при сключване
на различни споразумения
между граждани, направа
на завещания, те събирали
такси и събраните пари
внасяли в касата на училищното настоятелство.
Църковните настоятелства имали право да налагат и някои глоби, например за развален годеж.
Например, свещеник Васил
Михов внесъл на 14 септември в касата на училищното настоятелство
20 наполеона от събрана
глоба за развален годеж.
От събраните пари от
такава дейност църковните настоятелства внесли
в касата на училищното

настоятелство сумата православни църкви в изследвания от мен период
от 4069 гроша.
Рекапитулация на да- са давали и заеми с ниска
рените средства от га- лихва на училищното набровските православни стоятелство в Габрово. В
храмове за развитие на 1859 г. църквата „Успение
образованието в Габрово Богородично“ отпуска заем
на училищното настояот 1834 до 1864 г.:
1. За строителство на телство от 2000 гроша,
училищни сгради - 80 282 а църквата „Света Троица“
- от 1000 гроша. Църквагроша;
2. Отчисления от так- та „Свети Йоан Предтеча“
сите за вули - 26 289 гро- през 1866 година отпуска заем на училищното
ша;
3. Помощи от „дискос“ - настоятелство от 1500
гроша, а църквата „Света
15 908 гроша;
4. От лични дарения на Троица“ - 500 гроша.
В заключение ще издуховни лица - 16 852 гротъкна, че с дарените средша;
5. От такси и глоби - ства и отпусканите заеми на училищното насто4069 гроша;
ятелство трите правоВсичко - 143 400 грославни църкви сериозно са
ша.
подпомогнали развитието
Освен дарените 143
на образованието в Габро400 гроша, габровските
во през Възраждането.

Църква „Успение Богородично“

Как изглежда глобалният Бизнесменът Неждет Куш събра за ЧРД
религиозeн “пейзаж” днес 30 хиляди лева за параклис в Бургас

В средата на декември
миналата година Американският социологически
център Pew Forum съобщи
резултатите от последното си изследване върху
религиозността по света. Според данните 84%
от световното население, тоест 5,8 милиарда
души при обща численост
на населението на Земята
6,9 милиарда, са привърженици на една от найголемите традиционни
религии в света: християнство, индуизъм, ислям,
будизъм, юдаизъм или някоя от другите традиционни религии - сикхизъм,
даоизъм, зороастризъм и
др. Християните са наймногочислената религиозна група в света - приблизително една трета от
населението на Земята 32%, втора по численост
група са мюсюлманите 23%.
Pew Forum уточнява
данните за християните
- общо 2,2 милиарда души,
от които: 50% са католици, 37% са протестанти
от различни деноминации,
12% са православни (264
милиона, но в това число
са включени също дохалкидонците). Останалите
1% включват деноминации, които условно също
се наричат християнски,
като мормони, свидетели
на Йехова и др.
Най-голямата част от
православните християни живее в Европа - 76,9%,
в Африка са 15,4%, в Азия

турни заготовки, тухли,
бои, керемиди, дограма,
дърводелски материали,
електрически инсталации,
работна сила. Някои от
тях ще се погрижат безвъзмездно за вътрешния
дизайн, озеленяването на
външните пространства,
строителния надзор  и декоративните елементи.
Рожденикът и неговото
семейство успяха да заразят с ентусиазма си всички присъстващи на събитието, благодарение на
което за толкова кратко
време бе възможно и събирането на голяма част от
нужните средства.
Областният управител Константин Гребенаров също бе сред гостите. „Бях убеден, че бургазлии ще станат част

от идеята. От името на
Инициативния комитет
благодаря на всички дарители, които се присъединиха към каузата в морската градина на Бургас да
има параклис. За пореден
път показахме, че умеем
да бъдем единни и заедно
да реализираме важните
за града проекти.“
С изграждане на параклис „Свети Георги Победоносец“ ще бъде почетена
паметта на загиналите
по време на Балканските
войни. През 2012-2013
година България отбелязва 100 години от събитията. Идеята за такъв
параклис 87-годишният
майор от резерва Николай Кожухаров сподели на
областния управител преди няколко месеца. Ведна-

га след това бе изготвен
идеен проект от арх. д-р
Филипа Гугучкова. Изграждането на параклис е българска традиция за изразяване на почит, преклонение и признателността
на поколенията.
Неждет Куш е роден
през 1962 г. Завършил е
механотехникум в Бургас,
където живее от 1977 г. В
продължение на 12 години,
до 1990 г., работи в бургаския кабелен завод. През
1993 г. започва частен
бизнес в партньорство
с турски компании. Сега
Куш управлява дружествата „Куш груп“ и „Порт ойл“
- Бургас. Член е на Управителния съвет на Бургаската търговско-промишлена
палата. Семеен е и има
две деца.
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електроинсталации - 0885
167 482. [22, 22]
вътрешни ремонти 0876  679 495. [10, 9]
шпакловка и боядисване
- 0878 580 333. [30, 9]
гипсокартон - 0878 654
262. [22, 5]
- автоматични - 87-04-89,
шпакловка, боядисване 0888/255-318
Почистване
„Ели 07“ ЕООД - по- - 0878 654 262. [22, 5]
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
чистване - 066/857-028,
- 066/86-59-50, 0887/220893/435-258, 0898/485- Изолации
43-45.
Алпинисти - 0899/321154.
190
Ел. инсталации, ремонти
АЛПИНИСТИ - 0898/907- Ремонт и монтаж на бойСтроителство
Кърти, иззижда - 400
лери и автоматични пералАлпинисти - 0878 447 ни по домовете, без почи0878/943-895.
Кърти и изхвърля - 0899 244.
вен ден   - тел. 82-16-75,
хидроизолации СОФИ - 0899/284-703.
023 913. [22, 3]
цени 12-15 лв/кв. м; Раз- Ремонт на всички марки
срочено плащане. Гаран- автоматични перални - тел.
Вътрешен ремонт
ционен
срок 8-10 години 0888 294 214.
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, финно шлай- - 0888 314 533.
Ел. инсталации - 0896
фане, лакиране - монтаж на
476 445. [22, 20]
ламиниран паркет - 86-61- Щори
Ремонт на телевизори по
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ - домовете - тел. 0888 279
43, 0889/286-025
Фаянс, теракота, ВиК, външни и вътрешни, ВРАТИ 846. [22, 14]
- блиндирани, входни, авто- ЕЛ. Инсталации, ремонт и
ЕЛ. - 0878/943-895.
Безпрашно циклене - матични гаражни, РОЛЕТКИ монтаж - 0878 123 686.
- охранителни, ДОГРАМА - Електроинсталации 0887/040-471.
Фаянс, теракота, ВиК, алуминиева, PVC, БАРИЕРИ 0896 562 036. [11, 1]

Продава машини
Импулс АД продава обработващ фрезов център
DECKEL-DZ-4 - 1 бр. Тел
0898/668-229 [7, 4]
Ярмомелка продава
0895 815 129. [1, 1]

Камина за вграждане с
водна риза - 18+5 kW, 6
радиатора, 2 лири, помпа,
UPS, бойлер и басейн за
вграждане - всички екстри,
продава тел. 0899 161 663.
Марков принтер (НР) цветен, мастилено-струен,
малко използван; двигател за мотопед „Балкан“
(изправен); нафтова печка (почти нова); акордеон
„Велтмайстер“ - 32 баса, с
оригинална кутия, изправен
(по-скоро за колекционерски цели, произведен през
50-те г. м. в.). Тел. 066 807
575, 0876 807 575. [1, 1]

Продава климатици
Продава материали
Огнеупорни тухли - Изгодно! Колонен клинови, продава тел. 0889 матик „Трео“ 48 и климатик
„Осака“ 24 продава тел.
541 947. [3, 3]
0894 380 419. [5, 3]
Продава обзавеждане
Храна за животни
Автоматична пералня Бали сено - 15 кг, 4 лв.,
продава 0988 882 998. [2, продава тел. 0887 398 422.
2]
[3, 3]
Бали сено - 4 лв./бр.,
продава тел. 0877 078 977.
Продава разни
Продавам фабрично [22, 1]
нарязан тютюн на фини
ленти, реколта 2011 г., Купува разни
цена на килограм - 35 лв. Старинни предмети,
- 0897/613-403 - Георги червени броеници, монети, банкноти, часовници,
Георгиев.
антиквариат купува в блок
цистерни продава 0897 „Чайка“, вх. Г (зад опти331 993. [22, 4]
ка „Роса“), 0889 211 957.
Камери за видеонаблю- [22, 21]
дение с DVR продава тел.
0894 380 419. [5, 3]
Купува материали
Детски, дамски и мъжки Медни жици и всякакви
обувки САТ и Hush Puppies други железа от място на
- нови, 10-45 лв. - 0895 коректни цени купува 0893
235 418. [26, 2]
008 041. [4, 2]

Имоти продава
Апартамент, идеален
център, 50 кв.м, осми етаж,
мазе, таван, асансьор, цена
36000 лв. 0888921578
Къща в центъра, след
ремонт, 500 кв.м двор 16000 евро - 0897/429-374
[17, 17]
Апартамент - 60 кв. м,
тухла, на ул. „Градище“ продава тел. 0887 580 767,
0887 226 652. [14, 14]
гарсониера до Билла
продава 0878 787 806. [11,
9]
тристаен тухлен продава-заменя 0895 046 192.
[5, 4]

апартамент 75 кв. м на
бул. „Могильов“ бл. 35, вх.
Б, ет. 4 продава 0887 705
959. [11, 4]
двуетажна къща с 2 дка
двор, цена по договаряне,
продава 0888 130 968. [6, 5]
гараж на ул. „П. Михов“
49 продава тел. 0889 905
880. [13, 4]
Вила в Шенини продава
тел. 0897 931 088. [3, 3]
Етаж от къща на Стефановци за 38 000 лв. продава тел. 0887 723 899. [3, 3]
ИЦ, апартамент, 86 кв.
м, 2 етаж - 0898 473 355.
[11, 1]
Апартамент в центъра
продава/дава под наем тел.
0879 859 456. [3, 1]
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обяви
Услуги
РЕМОНТ НА ПОКРИВИ, дренаж, улуци, комини и др.,
тел. 0897/390-194. [15, 6]
Извършваме чистене
на тавани, мазета, дворове,
къщи и обща работа - тел.
0879 131 799. [6, 3]
ВиК, комини, парно,
търсене на вода
ВиК ремонти и нови инсталации - 0899/023-913.
ВиК монтаж и поддръжка
- 0887/680-034.
Машинно отпушване на
канали - 0888 889 799.
Коминочистене - тел.
0896 189 520. [22, 18]
Коминочистене и ремонт
- 0898 760 728. [11, 6]
Ремонт, отпушване на
комини - 0878 123 686.
[22, 3]

ÌÅÁÅËÈ
КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ
ОФИС
МЕБЕЛИ

ТИПОВИ
И ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0897 893 563
0897 843 667
Ремонт на МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ И СЪДОМИЯЛНИ,
резервни части - 804-193,
0887/942-469.
Ремонт на телевизори,
плазми, LCD, уредби, МОНИТОРИ - 804-193, 0887/942469.
Поддръжка компютри
Инсталация и ремонт
на компютри. Продажба
на компютри втора ръка.
0888/410-117

Ремонт на електроуреди
и електроника
Ремонт на перални, хла- Траурни агенции
дилници и печки, безпла- Денонощна траурна
тен транспорт - 804-193, агенция „Покой“ - 066/850887/942-469.
65-55, 0897/945-519.
Голф 2, 1.6, бензин, 1989 и всичко, направено от
г., за 1300 лв. продава тел. пластмаса - 0898 634 464.
[11, 8]
0889 538 898. [3, 2]

Автомобили купува
Коли и бусове до 1000 лв.
купува от място 0897/429374. [17, 17]
Западни автомобили
стари автомобили купродава
пува тел. 0894 398 229.
Спешно! Пежо 406, ком- [22, 5]
би, 2000г., 2000 см3 HDI,
обслужена, всичко пла- Автоуслуги
тено, 2650 лв., продава ремонт и заваряване на
0878/584-641 [20, 17]
брони, фарове, огледала

Скрап, стари автомобили
Коли за скрап от място изкупува тел. 0890 921
244. [22, 21]
коли за за скрап изкупува
0892 377 332. [17, 7]

града - докер) -   0887/2660-50.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м, ДДС фактури 0899/377-924
Промоция транспорт с
бус - 0876 511 154, 0893
511
154. [22, 20]
Превози
Евтино
всякакъв трансМЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ
порт
0895
395 248. [22,
С ПИКАП И БУС ТЕРМО цена 0.52 ЛВ./КМ (може 12]

бус превози и хамали 0896 491 586. [11, 6]
транспортни услуги 0892 031 121. [11, 6]

Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци и
подготовка за TestDaF - на
тел. 0885 835 757.
Шофьорски курсове 350 лв. - 0897 665 022.
[11, 10]

малки кученца каракачанки 80-100 лв. продава
0895 247 893. [6, 5]

Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info

Дава заем
Креди хоум - 0899/460760.

помещение - 300 кв. м, с
рампа, дава под наем 0888
147 173. [11, 7]
гараж в района на Еса
дава под наем 0894 070
111. [11, 4]
магазин в топцентър след
основен ремонт дава под
наем 0893 697 727. [5, 4]
Квартира дава тел. 0889
363 365. [5, 3]
Дава квартира - 140 лв.
и 85 лв. - 0899 189 783.
[4, 3]
Офиси до Общината 0899 435 083. [11, 3]
Гарсониера дава тел.
0889 632 740. [4, 3]
Боксониера в „Рачо Ковача“ - 100 лв., дава под
наем 0889 909 727. [5, 3]
Квартира под наем - 100
Имоти дава под наем
лв. - 0894 027 026. [4, 1]
ресторант-механа „Ха- Апартамент под наем в
новете“ - напълно обо- центъра за студенти и норудван, отдава под наем, щувки - 0879 470 413. [11,
продава тел. 0898 595 920. 1]

Гуми
Зимни гуми - 195/65/15,
цена: 25 лв., продава 0878
263 828. [4, 3]

Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
БИЛЕТИ - 066/80-49-48.
Габрово-Франкфурт с
микробус - 0888 907 513.
[11, 8]

Ветеринари
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ Животни продава
ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОмалки прасенца прода- РИЯ И ЗООМАГАЗИН - прева 0895 247 893. [6, 5]
гледи, лечение, профилактика, изкуствено осеменяДомашни любимци
ване - Габрово, ул. „Стефан
продава
Караджа“ 19, срещу Автоперсийски котета, коке- гарата, до Уникс, тел. 806ри и голдъни продава 0884 140, GSM 0888/671-905,
709 774. [4, 4]
0897/897-822.
Кафе-аперитив, удобно
за частни партита, за 100
лв. дава тел. 0894 368 833.
[5, 1]
Дава/продава нов магазин за хранителни стоки и
др. - 0894 368 833. [5, 1]
Помещение, удобно за
зеленчук, железарии, производство и др., за 150 лв.
дава под наем 0894 368
833. [5, 1]
Стая в центъра дава под
наем тел. 0988 836 882.
[2, 1]

Горска кантора Тодориев
купува гори - плаща веднага, позволителни за сеч
- 0889 632 740. [11, 3]
Земи
Земеделска земя в цялата страна купува 0887/360884, 0879/616-614
Земеделска земя в страната купува. Плаща веднага
- 066/803-595, 0896/875917. [22, 22]

Нощувки
Нощувки - 0898 598 440.
Имоти търси под наем [22, 17]
квартира търси 0895 193 апартамент и стаи - цен023. [11, 9]
тър - 0879 470 413. [11,
10]
Гори купува
Нощувки в хотелски апарИглолистни и широко- таменти - 0897 210 934.
листни гори и за сеч купува [22, 6]
тел. 0895 474 222. [22, 18]
гори и земеделски земи Имоти купува
купува 0877 921 244 и Имоти в и извън града ку0988 869 344. [22, 4]
пува 0897/429-374 [17, 17]

Отопление
Пресяти въглища донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен транспорт. 0887/031439, 0889/991-977, 88-2113, с/у КДН
Дърва за огрев - 823-712,
0887/620-535, 0885/152803.
Всички видове дърва
за огрев. Безплатен транспорт. Складова база Колева
ливада, 0894/686-818.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.
Дърва за огрев - метрови, нарязани и нацепени
- 066/855-516, 0894/425151
БУКОВИ, ДЪБОВИ дърва за
огрев на склад - камина,
печка, котли, метровки реални кубатури, безплатен
превоз - 0879/988-131
централен склад за дърва и въглища на ул. „Станционна“, жп гара - предла-

га висококалоричен пресят  
ДОНБАС, брикети, екобрикети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на
народни цени. Уверете се
сами на тел. 066/830-080,
0894/360-636, 0888/887541.
„Пехливанов“ - пресяти
въглища донбас, брикети,
дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 066 805
642, 0897 892 903, 0894
733 133. [24, 23]
разпалки в чували - 4
лева; ДЪРВА за огрев сухи,
нарязани - 75 лв. продава
0878 741 763. [11, 9]
Режа дърва - 0899 278
396. [12, 7]
нацепени и метрови дърва. Реални кубици - 0877
272 621 и 0894 062 744.
[22, 5]
Нацепени дърва - 68
лв., незабавна доставка 0896 428 137. [22, 3]
Дърва - метрови, 50 лв.,
незабавна доставка - 0897
001 113. [11, 3]
Дърва в чували - 5 лв.,
незабавна доставка - 0893
940 922. [11, 3]
Дърва в чували - незабавна доставка, цена: 4 лв./
бр., продава тел. 0892 778
836. [4, 3]
Нацепени дърва - 65
лв., продава тел. 0896 061
411. [22, 2]

Шофьор кат. „С“ и продавач на зеленчуци търси
0894 420 914. [3, 2]
Кредитни консултанти,
без ограничение за пол и
възраст, търси тел. 0885
Работа предлага
Помощник-готвач за 504 535. [4, 2]
работа в Майорка (мъж,
до 40 години) набира тел. Работа търси
0034637826690 (след 13 Гледане на болни и възрастни хора - 0899 286
часа). [15, 12]
Фирма „Брайт“ търси 106. [14, 14]
шивачка пенсионерка на Шофьор кат. „С“ търси
почасова работа - твърда работа, с гръцки език заплата - 0878 222 194. 0885 869 280. [5, 3]
[11, 3]
Търся къща за поддържаФирма търси механик - не - на тел. 0892 369 320.
0888/684-429. [5, 3]
[2, 1]
Лекари
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ   при
акне, тъмни петна, белези,
разширени капиляри   с
апарати ПУЛСАР и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на лице.
ВЕЛАСМУУТ процедури за
лечение на целулит, стягане
и изглаждане на кожата.
МЕЗОТЕРАПИЯ при целулит, косопад, торбички под
очите, отпусната и дехидратирана кожа.   ПОСТАВЯНЕ
НА БОТОКС при мимически
бръчки и обилно изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ - попълване на бръчки,
уголемяване на устни и корекция на лицевия обем и
контур.   ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - премахване на бра-

давици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика
и оценка на риска от злокачествено израждане на
бенки и други пигментни
образувания. ЛЕЧЕБНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина, ултразвук, Д Арсонвал, химически пилинг, почистване
на лице. КАБИНЕТЪТ работи и по договор с РЗОК.
Габрово, ул. „Брянска“ 11,
тел.  800-140, Д-Р МАРИНА
САНКЕВА, GSM 0889/436613, www.drsankeva.com
Д-р Трифонов - невролог,
психиатър - Габрово, ул.
„Емануил Манолов“ № 12А, 804 549, 0885 251 655.
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Козметика, масаж
Предлагам масажи 0884 165 657. [5, 1]

Еротика
Дама за вас - 0890 397 989. [11, 10]
Еротичен масаж, секс - 0898 389 793. [5, 2]
Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; e-mail: 100vesti@stovesti.info
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Изглежда жалко, когато столетницата БСП се поздравява за 12-процентна подкрепа от населението
Цветомир
Михов, областен
координатор на ПП
ГЕРБ – Габрово

Позицията на българите по отношение на АЕЦ
„Белене” вече е пределно
ясна и е време да се спре
със спекулациите и абсурдните анализи от страна на опозицията. Едва
12% от имащите право на
глас българи казаха „да”,
което на практика означава категорично „не” на
АЕЦ „Белене”. Очарован
съм от българите, че въ-

преки тежките години на
финансова криза, в които
живеем, въпреки трудностите, с които се сблъскваме, не се поддадоха на
лъжите и манипулациите
на БСП за по-евтин ток
и безчетен брой работни
места.
Относно съпоставката между референдума и
предстоящите парламентарни избори – лично аз
смятам, че не е коректно
спрямо избирателите да
правим такъв паралел, но
ще си позволя да коментирам единствено заради

алогичните анализи, които
си позволяват да правят
от БСП – считам, че от

Общината с 67 852 лв., парите за зимно поддържане
и снегопочистване – с 23
100 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи
нараства със 108 700 лв.
Намален е размерът на
общата изравнителна субсидия за финансиране на
местните дейности – с 35
100 лв.
191 232 лева са просрочените задължения на Община Дряново за 2012 г. От
тях най-много са дълговете
за външни услуги – над 114
хил. лева. За горива, ел.
енергия, вода и топлоенергия Общината дължи над 42
хил. лева. Над 780 хиляди
лева пък са просрочените
вземания на Община Дряново. Над половин милион
са неизплатените задължения на граждани и фирми
по такса „Битови отпадъ-

ци“. Още 237 хиляди са
невнесените данъци върху
недвижимите имоти, превозните средства, патентен
и туристически данък.
За ремонт на общинска пътна мрежа през
тази година са заделени
245 хиляди лева, за дейност „Чистота“ - 578 хил.
лева, за ремонт на улично
осветление – 30 хил. лева,
за ремонт на тротоари и
улични настилки – 40 хил.
В инвестиционната програма са заложени над
100 хиляди лева за допълнително подобряване на
образователната инфраструктура в Дряново. 245
хиляди лева са определени за ремонт на общинска
пътна мрежа, като наймного ще задели Общината за пътя Царева ливада
– Нейчовци.

права като собствениците,
с изключение на вземане
на решения по онези въпроси, които изрично са
посочени в чл. 5, ал. 2 на
ЗУЕС, чл. 11, ал. 1, т. 7
и т. 10, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „ж“ и „л“, освен ако
не е уговорено нещо друго между собственика и
ползвателя. Ако обаче има
разногласие между тях, в
гласуването участва собственикът.
Обитателите на сграда в режим на етажна
собственост имат правото да използват сградата
и общите части по предназначението им, но в
управлението на етажната
собственост участват само
със съвещателен глас.
И като посочихме правата, да отделим специално внимание на задълженията, колкото и многобройни да Ви се сторят!
Собствениците са
длъжни: да не пречат на
другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на
сградата; да не причиняват
вреди на други обекти и
общи части на сградата; да
не завземат общи части на
сградата; да не извършват
в собствеността си дейности или действия, създаващи за другите, живеещи в
нея, безпокойство, по-голямо от обичайното; да не
изменят помещения, пространства или части от тях,
предназначени за общо
ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната
конструкция, пожарната
безопасност или безопасното ползване на сградата;
да изпълняват изискванията на нормативните актове при отглеждането на
животни в сградите и да
не създават безпокойство
на непосредствените си
съседи; да не накърняват
добрите нрави; да изпълняват решенията на органите за управление на
етажната собственост; да
заплащат разходите за ре-

монт, реконструкция, преустройство и обновяване на
общите части на сградата,
подмяна на общи инсталации или оборудване и
вноските, определени за
фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части;
да заплащат разходите за
управлението и поддържането на общите части
на сградата; да спазват
санитарните и хигиенните
норми; да осигуряват достъп в своя самостоятелен
обект или в част от него
за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи,
свързани с поддържане,
ремонт, реконструкция,
преустройство или обновяване на общи части или
на други помещения и за
проверка на състоянието
на инсталациите и на конструктивните елементи на
сградата; да подпомагат
дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна
или аварийно-спасителна
дейност вътре и в района
на сградата; да обезщетят вредите, причинени на
други обекти в сградата,
когато те са резултат от
отстраняване на повреди в
своя самостоятелен обект
или част от него; да осъществяват използването на
общите части на сградата по реда, определен в
правилника за вътрешния
ред; да вписват в книгата
на етажната собственост
членовете на своите домакинства и обитателите; да
изпълняват и други задължения, предвидени в правилника за вътрешния ред.
Що се отнася до ползвателите и обитателите, те
имат същите задължения,
с изключение на тези за
заплащане разходите за
ремонт, реконструкции,
подмяна на инсталации и
другите, т. е. за които се
иска да имаш собственост
в сградата.
И макар че този списък със задължения със

БСП, вероятно умишлено, пропускат факта, че
българинът е компетентен,
мислещ и интуитивен и
за всеки един е било пределно ясно, че за крайния
резултат от референдума
негласуването означава
категорично „не” и то „не”
не само на АЕЦ „Белене”, но „не” и на самия
референдум. За мен това
е причината за ниската
избирателна активност – с
негласуването си хората
казаха „не” на поставения
въпрос и „не” на участието
им в нещо, инициирано от

опозицията. Изумен съм,
че от БСП не виждат и
не разбират или не искат да приемат този факт
и че отчитат резултатите от референдума като
своя политическа победа.
Погледнато отстрани, започва да изглежда жалко,
че БСП се поздравяват за
12-процентна подкрепа от
страна на българите.
Виждам от медиите,
че на пресконференция
местните представители
на БСП са обявили, че
са приятно изненадани от
резултата в Габрово, че

виждат възходящата тенденция за БСП – много
жалко, че си позволяват
да правят такива анализи,
защото референдумът не
би трябвало да се политизира. Ако все пак те са го
използвали за партийни
цели, искам да отбележа,
че от БСП в Габрово няма
с какво да се гордеят, защото те имат най-слабия
резултат в цялата страна.
И още нещо – сега
всички станахме свидетели на разминаването в
броя на гласовете от подписката, която правиха по-

рано и сега от референдума. Ще дам само един
пример – в Севлиево по
време на подписката са
имали 4080 гласа, а на
референдума – 3697, което
кара всички ни да се съмняваме в достоверността
на подписката.
Още веднъж казвам,
че референдумът не биваше да се политизира,
затова и ние не заехме
активна позиция, от която
да агитираме избирателите, а разчитахме на тяхната интелигентност и нюх, в
които не се съмняваме.

СТЕФКА БУРМОВА

проекта на полупазарни
стопанства, които се очаква да усвоят европейските субсидии за период
от 5 години. Развитието на
тези стопанства е свързано предимно със създаване на трайни насаждения,
отглеждане на градински
и оранжерийни зеленчуци,
пчеларство, отглеждане на
калифорнийски червеи.
Освен това в Областната служба за съвети в
земеделието в Габрово са
изготвени безплатно 8 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства”, свързани със
закупуване на земеделска
техника и съоръжения и

създаване на трайни насаждения. Общата стойност на инвестициите на
изготвените проекти по
тази мярка е за 170 554, 40
лева. Експертите са изготвили 6 заявления за кандидатстване по мярка 214
„Агроекологични плащания”
на вече одобрени полупазарни стопани. Фермерите
ще получават компенсаторни плащания в размер
на 729 евро на хектар по
направление „Биологично
растениевъдство”.
Даниел Денчев отчете,
че през 2012 г. офисът е
посетен от 548 земеделски стопани, на които са
предоставени безплатни
консултации в областта
на растениевъдството, животновъдството, аграрната
икономика, както и върху

действащата нормативна
база и мерките от Програмата за развитие на
селските райони 2007/2013
г. Най-голям интерес селскостопанските производители са проявили към
възможностите за кандидатстване по европейските
програми – над 80% от
предоставените консултации.
Освен консултации в
офиса, експертите са консултирали земеделските
производители и на място
в техните стопанства, като
са направени 113 посещения на стопанства. През
миналата година офисът е
организирал 13 информационни събития - семинари, открити дни, дискусии
по различни теми, включително и по ПРСР.

дължително се отбелязват
деня и часа на поставянето. Това е важно, защото
ако срокът е бил по-малък, решението може да се
отмени от съда. (Отсъстващите се призовават по
специален ред.)
В поканата освен датата, часа и мястото на провеждането задължително
се посочва и дневният ред
на събранието.
Собственик или ползвател, който не може да
участва, може да упълномощи пълнолетен член на
домакинството си, който е
вписан в книгата на етажната собственост, или друг
собственик. Пълномощното
може да бъде в писмена
форма или дори да стане устно пред събранието.
Ако обаче пълномощникът
е друго лице (или адвокат), за това вече се иска
нотариално пълномощно!
Пълномощникът се посочва в протокола на ОС и
се прилага копие от пълномощното.
Събранието се провежда, ако са представени
собственици на най-малко
на 67% от общите части
на етажната собственост,
с изключение на случаите
по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4. При
липса на кворум в посочения час събранието се
отлага с един час, провежда се по предварително
обявения дневен ред и се
смята за законно, ако на
него са представени не
по-малко от 33% от общите части на етажната собственост. Ако обаче и сега
липсва законният кворум,
събранието се провежда
следващия работен ден, в
същия час и на същото
мястото, по същия дневен
ред и ще се смята за законно, колкото и идеални
части от общите части на
етажната собственост да
са представени!
Как да протече събра-

нието?
Въпреки че в Закона
няма предвиден специален ред, по който да се
провеждат събранията, от
натрупания опит може да
се дадат някои съвети.
Най-напред - за да не
се превръща събранието
в говорилня, най-разумно
е още в началото да се
изберат председател и секретар (протоколчик). Не
е задължително това да
е домоуправителят – достатъчно е да бъде уважаван човек, който да следи
за реда. Каквито и да са
разискванията, не е необходимо всичко да се записва – достатъчно е да
се отбелязват броя на присъстващите, съответно на
гласуващите „за”, „против”
и „въздържали се”. Отбелязват се не само датата
и мястото, но и часът на
започване и свършването.
Накрая протоколът се подписва от всички присъстващи, които по този начин
изразяват съгласието си с
взетите решения. В случай,
че някой от присъстващите
желае мнението му непременно да се отбележи в
протокола, то може да се
допише специално, в краен случай – да поиска да
се впише, че подписва при
особено мнение, а самото
мнение да се предаде и
по-късно (в предварително определен срок), като
същото ще се счита за
неразделна част от протокола.
И накрая – няма значение дали протоколът е
в ръкописен вид или е
разпечатано на компютър,
важно е той и решението
в него да са в писмен вид.
Защото ако решението не
е било протоколирано по
правилата, то е недействително според правото и не
се изпълнява!
(още по темата следващия четвъртък)

С около 600 хиляди лева повече приходи Областна служба за съвети в земеделието очаква стопани
очаква Община Дряново през 2013 година от областта да усвоят 570 000 евро по 76 проекта
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Близо 600 хиляди лева
повече са очакваните
приходи в общинския бюджет на Община Дряново за тази година спрямо
2012-та. Проектобюджетът
беше представен публично
от кмета на Дряново д-р
Иван Николов в края на
миналата седмица.
7 016 554 лева са предвидените приходи в общинската хазна през 2013
г. През 2012 г. те бяха малко над 6,4 млн. Причините
за по-голямата приходна
част са няколко. Увеличени са единните разходни
стандарти във функциите:
образование – с 6%; социално осигуряване – с 10%;
култура – с 8,5%. Увеличени са средствата за общата допълваща субсидия на

де юре
за етажната
собственост
Адвокат
Николай Христов
Продължава от бр. 17
1. Какво е управлението на етажната собственост и какви са нашите задължения в нея.
Това, което отличава
хората от една етажна
собственост (ЕтС) от останалите, примерно от съкварталците и съседите на
една улица, не е само, че
живеят в обща сграда, а
че се организират помежду си по силата на закона!
На една улица, съответно
в един квартал, може да
има много сгради, както
и да живеят повече хора,
отколкото в един блок в
режим на ЕтС, но те не
са длъжни да се сдружават за нещо. (Разбира се,
няма пречка да го направят, ако имат обща цел,
но това нас не ни засяга!)
Обратно – за да може да
изпълняват задълженията
си по ЗУЕС и свързаните
с него задачи, живеещите в блока трябва да се
организират помежду си,
за да управляват успешно
сградата, в която живеят.
Целта на ЕтС не е само да
има едно сдружение повече, вписано в регистъра,
а да координира усилията
на жителите за управление на ЕтС.
И като говорим за управление, да обясним –
според ЗУЕС (чл. 8, ал. 1)
то обхваща реда и контрола върху ползването и
поддържането на общите
части на сградата в режим
на ЕтС и спазването на
вътрешния ред в нея, както и контрола върху изпълнението на задълженията
на собствениците, ползвателите и обитателите.
Собствениците на самостоятелни обекти в
сграда в режим на ЕтС
имат право да използват
общите части на сградата
според тяхното предназначение и да участват в
управлението на етажната
собственост.
Ползвателите имат същите

Областната служба за
съвети в земеделието в
Габрово очаква земеделски стопани от областта
да усвоят поне 570 000
евро по 76 проекта, съобщи гл. експерт Даниел
Денчев. Той обясни, че по
мярка 143 от Програмата
за развитие на селските райони Националната
служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти по мярка 141
„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.
През изминалата година
офисът е изготвил 76-те

Управление на етажната собственост?
сигурност ще се стори дълъг на уважаемите читатели, моля да се отнесат
сериозно към него и ако
трябва – дори да го препрочитат от време на време, защото според чл. 55
от ЗУЕС жител на сградата, който не изпълни задължение по този закон,
се наказва с глоба от 20
до 100 лв., ако е физическо лице. Ако пък наруши
правилата за вътрешния
ред в ЕтС и с това създаде на съседите си безпокойство, по-голямо от
обичайното за другите,
глобата е от 50 до 150 лв.
Колкото до юридическите
лица (фирми и дружества)
- санкциите за тях са още
по-тежки!
2. Форми на управление на етажната собственост (ЕтС). Общо събрание на собствениците
(ОС).
Управлението на ЕтС
може да се извършва според ЗУЕС от два алтернативни органа - Общото
събрание на живеещите в
блока или Сдружение на
собствениците. Каква е
разликата между тях?
Общото събрание на
живеещите в блока е събрание на всички, които
живеят в една сграда на
някакво законно основание – собственици, ползватели и обитатели.
А Сдружението на
собствениците (ОС) е
юридическо лице – организация само и единствено на собствениците
на обекти, създадена да
ги представлява при определени обстоятелства и
най-вече при усвояване на
средствата по европейските проекти. Причината е,
че разпределителите на
средствата не искат да
преговарят с друг, освен
със собствениците на имотите или техните организации. Затова за сдруженията на собствениците ще
говорим по-нататък, а сега
ще се опитаме да обясним
как се свиква общото събрание и как се избират

неговите управителни органи – Управителен съвет
(съкратено УС) и Контролен съвет (КС).
А. Общо събрание на
собствениците. Кой свиква общото събрание на
собствениците?
Общото събрание се
свиква най-малко един
път годишно. Това може
да стане по инициатива
както на управителния съвет (управителя), така и на
контролния съвет (контрольора). Може да се свика
и по писмено искане на
собственици, които имат
най-малко 20% идеални
части от общите части на
сградата. В този случай
искането се отправя до
управителния съвет (управителя), който е длъжен
да свика ОС в 10-дневен
срок от получаването му.
Ако УС не спази срока,
собствениците сами могат да извършат свикването по реда, предвиден
в Закона. При неотложен
случай обаче всеки собственик или ползвател
има право да иска свикване. („Неотложен случай“
според Закона има при
опасност от разрушаването на сградата, на вани,
елементи от конструкцията
или инсталациите, както и
при опасност за живота
и здравето на живеещите
и на други лица.) Когато
има нововъзникнала етажна собственост, първото
общо събрание се свиква
в 6-месечен срок от възникването й от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко
20 на сто идеални части от
общите части.
Ред за свикване на
общото събрание на собствениците.
Свикването се извършва чрез покана, подписана
от лицата, които свикват
ОС. Тя се поставя на видно и общодостъпно място
на входа на сградата не
по-късно от 7 дни преди
датата на събранието, а в
неотложните случаи - не
по-късно от 24 часа. За-
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Остават по-малко от две седмици до края на номинациите „Бербатов”
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Остават по-малко от
две седмици до 12 февруари, когато ще приключи
възможността за номиниране на талантливи деца в
петото юбилейно издание
на конкурса за талантливи
ученици „Награди за успелите деца на България“,
организиран от Фондация
„Димитър Бербатов“. Сред
първите одобрени за вписване в почетната книга на
„Бербатов“ беше 13-годишната спортистка от Севлиево Доника Ботева.
До вчера в списъка
с класираните деца бяха
включени още няколко
габровски таланта. 16-годишният Мариян Ноев
от Дряново има редица
отличия в състезания по
ориентиране. Той е състезател на спортен клуб по
ориентиране „Бачо Киро –
94“, под ръководството на
Цветанка Добрева и Добри Добрев, а иначе учи
в СОУ „Максим Райкович“.
Има първо място в купите „Троян“, „Великден“,
„Марица-Изток“, Купата на
кмета на село Ягода, в
Стара Загора и Разлог.
Победител е в редица щафети по ориентиране и
притежава десетки сребърни и бронзови отличия. Мариян тренира ориентиране от 11-годишен в
СК по ориентиране „Бачо

Киро - 94”. За постиженията си през 2012 г. е
вписан в Почетната книга
„Дарования и постижения”
на община Дряново. Обявен е за Спортист № 4 в
десетката на най-добрите
спортисти на общината за
2012 година. За активно
участие, отлично представяне и принос към отбора
е носител на приз в категория „Недостигаемите” на
СКО „Бачо Киро - 94”.
Друга номинация в
клуба на изявените деца
през 2012 година е Цвета Тодорова от Габрово.
12-годишната ученичка от
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“,
под ръководството на своя
ръководител Младен Манев, има първо място от
Националния пролетен
турнир по информатика в
Пловдив. Цвета е класирана на трето място в
Националните зимни състезания по информатика
и трето място в Националния турнир по информатика „Джон Атанасов“.
Завоювала е първо място
в областния кръг на олимпиадата по информатика
с максимален брой точки.
Цвета Тодорова оглавява
националната ранглиста
на състезателите по информатика в състезателна група Е (ІV-V клас) за
учебната 2011-2012 година.
Постигнала е най-високи
резултати в групата за V

Номинираният състезател
по карате и ориентиране
Тихомир Галов

Галина Банковска: „Смятам, че оставката на
министър Игнатов няма да се отрази върху
приемането на законопроекта за образованието”

„Смятам, че оставката
на министър Сергей Игнатов няма да се отрази
върху приемането на Закона за предучилищното и
училищното образование“
- коментира зам.-председателят на Комисията по
образование в парламента
и депутат от Габровска област Галина Банковска.
„Надявам се новият
министър акад. Стефан
Воденичаров да положи
клетва до края на седмицата, за да може по-бързо
да поеме работата на министерството и да установим връзки с него, за да
уточним кои са най-важни-

те неща, които трябва да
свършим заедно“ - допълни Банковска.
Тя обясни, че законопроектът съдържа над 400
члена, заедно с приложенията. На второ четене в
Народното събрание досега са стигнали до член 20ти. В момента дискусията
е фокусирана върху финансирането на частните
училища и детски градини.
„Остава да разгледаме
предложените държавни
образователни стандарти,
видовете училища, а там
стои въпросът за математическите гимназии и за
професионалните гимна-

зии, предстои приемането
на обществените съвети
към учебните заведения
и други важни теми в
новия закон. Ако имаме
възможност, ако графикът
на Народното събрание
позволява и няма други
по-спешни законопроекти,
се надявам за около две
седмици Законът за предучилищното и училищното образование да бъде
приет. Това обаче може да
стане при условие, че работим непрекъснато върху
текстовете по него и не се
появят важни законопроекти, които прекъсват това
обсъждане“ - каза Галина
Банковска.
Вчера председателят
на БАН акад. Стефан Воденичаров беше предложен за министър на образованието, младежта и
науката. Въпреки че първоначално от пресцентъра
на Министерски съвет обявиха, че Милена Дамянова ще е новият министър,
впоследствие уточниха,
че акад. Воденичаров е
предложен за просветен
министър, а Дамянова остава заместник-министър
на образованието. Именно

Милена Дамянова е основният двигател на новия
законопроект за предучилищното и училищното
образование. Фактът, че
тя остава на своя пост,
дава допълнителна увереност, че законът ще бъде
приет без допълнително
отлагане, обясни Галя Банковска.
По отношение на избора си за нов министър
на образованието вчера
министър-председателят
Бойко Борисов заяви по
време на заседанието на
Министерския съвет: “В
парламента имаме един
закон за средното образование. Аз мисля, че Милена ще се справи добре
в течение. Ще предложа
на парламента, след като
съгласувам с Изпълнителната комисия на партията,
акад. Воденичаров, който
е председател на БАН, да
заеме този пост. Той е безспорен учен. Неслучайно
беше избран за председател на БАН от хората там”
- мотивира предложението
си премиерът Бойко Борисов.
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Как се проучват фондове в Архива
научиха ученици от ПГ по туризъм
Как се проучват фондове в Държавен архив в
Габрово научиха във вторник ученици от ПГ по туризъм „Пенчо Семов“. Децата работят по проект УСПЕХ на Министерството на
образованието и науката
като са разделени на групи по интереси. Проектът
включва запознаването
им с основните държавни
институции и техните функции.
В Архива учениците
получиха подробна ин-

формация за структурата
на държавните архиви на
национално и регионално
ниво, съхраняваната информация и възможностите за изследователска
дейност, както и предлаганите услуги. Бяха запознати и с най-новите
тенденции в развитието
на архивите – дигитализация, изграждане на информационна система и
др. Предложено им беше
да се включат във въвеждането на фонда на

своето училище. Те зададоха въпроси, свързани с
провеждане на родови изследвания, които са една
от целите на проекта.
Интересът им бе насочен към проучване на семейните архиви и продължаване на проучванията
във фондовете на Държавен архив - Габрово. В бъдеще желаещите ученици
ще могат да разчитат на
информация от Архива при
изработване на отделни
родословия.

клас за учебната 2011-2012
г. в Детска академия „Телерик“. Определена е за
най-добър шестокласник в
националната лагер-школа
по информатика в Разград
през септември 2012 година.
От Габрово в клуба на
номинираните е и Ралица Йончева. 15-годишната
възпитаничка на Музикалното сдружение при НЧ
„Априлов-Палаузов“ и Национална Априловска гимназия е номинирана от
своя ръководител Бистра
Мамулева за нейните успешни участия в конкурси
по пиано и спечелването
на награди през 2012 година. Ралица има златна
„Лира на Орфей“ - направление „Инструменти” - пиано, в Национален музикално-фолклорен конкурс
„Орфеево изворче“. Спечелила е първо място в
Националния конкурс за
млади изпълнители „Дико
Илиев“. За успехите си
през 2012 г. Ралица е вписана за четвърта поредна
година в Почетната книга
„Дарования и постижения“
на град Габрово. Тя е и
член на Клуб 2009, 2010
и 2011 на „Успелите деца
на България“ на фондация
„Димитър Бербатов“.
Фондацията е одобрила номинацията и на Боряна Шенкова. Второкласничката от СОУ „Райчо

Каролев“ е номинирана
за първото си място в
регионалното класиране
на Есенния турнир по математика и информатика
„Черноризец Храбър“ и завоюването на златен медал в националното класиране на Националния математически турнир „Иван
Салабашев“.
10-годишната Рая Цонева от СОУ „Отец Паисий“ има първо място в
националното класиране
на математическото състезание „Хитър Петър“ в
Габрово и първо място в
областния кръг на състезанието по математика
„Европейско кенгуру“, първо място в регионалното
класиране на Великденското математическо състезание, максимален брой
точки в национални състезания по английски език,
български език и в състезанието „Аз, природата и
светът“ на Сдружението на
българските начални учители в София. Рая също е
вписана в Почетната книга
„Дарования и постижения“
на Габрово и е член на
Клуб 2011 на Фондация
„Димитър Бербатов“.
Поредният номиниран
в групата на талантливите
български деца е Тихомир
Галов. Четвъртокласникът
от СОУ „Райчо Каролев“ и
възпитаник на треньорите
Владимир Вътев и Елео-

нора Николова е един от
най-добрите подрастващи
състезатели по карате и
ориентиране в Габрово.
Има призови класирания в
Национално състезание за
Купа по шотокан карате-до
„Ронин”, Национално първенство по шотокан карате-до, Международно състезание по шотокан Купа
„Шисейкан” и още много
спечелени купи и медали
по ориентиране и ски ориентиране.
„Награди за успелите
деца на България“ е петото издание на конкурса
след успешния старт на
проекта през 2008 година.
Досега всяка година около
30 ученици от Габровска
област попадаха сред одобрените номинации. Тази
година ще бъдат наградени общо 9 деца от български училища в страната:
по три във всяка област
на изява и в нея - по
едно във всяка възрастова
група. Отделно ще бъдат
отличени деца от българските училища в чужбина.
Ще има награди и за двама участници в социални
проекти. Възможно е във
връзка с юбилейното издание да бъдат връчени и
някои специални отличия,
съобщават организаторите. Номинирането става
чрез уеб сайта на проекта
„Награди за успелите деца
на България“.

Нация Щастливци
герои няма, но има цял полудял народ!
Няма кой да го възпее, а то не е и за
песен.
Може би 2013 - Годината на змията, е нашият национален шанс! ЧестИма хора, които винаги ще липсват вайки в първия ден век и половина от
на България! Искаме или не! А може би раждането на най-щастливия българин,
липсата им ги прави вечно присъства- вероятно идва най-сетне моментът да
станем и ние „щастлива нация”, нация
щи!?
Спасението е по-често да се гово- Щастливци.
Ако някой се пита какво е щастие,
ри и мисли за тях, а не да стоят цинично „складирани” в историческата ни Алеко го е казал ясно с прозвището,
памет и да ги отупваме патетично от което си дава. Щастието е в това
праха и паяжините само за юбилейни да служиш на идеала, а сега кой иска
такова щастие? Като безспорен нерегодишнини.
Поредният изваден от „нафталина” волюционен двойник на Ботев авторът
беше Алеко Константинов - Щастливе- на „Бай Ганьо” изповядва висш морал, а
ца. Може и да е цинична една такава сега кой иска такъв?
Опитайте се да дефинирате понятеза, но в гротесковото ни общество
всичко върви... Като „Върви, народе тието идеал - ще ви е доста трудно
и некомфортно; ще ви е безсмислено и
възродени!”...
Годишнината от рождението на празно и щеше да е много смешно, ако
пистеля беше достойно отбелязана не беше безкрайно тъжно!
Ако някой се пита какво е идеал от всички национални медии, но истината е, за съжаление, че на живота му идеалът е да вярваш, че събирайки путрябва живият Алеко... Колко нищожно хените пера от възглавниците, можеш
малко последователи имат идеите на да върнеш живота на птиците, от
Щастливеца - под знамената на „арми- които са изтръгнати!
Идеалът е да преследваш гол и
ята” идеалисти отчаяно крачат шепа
окаяни хора! И то категорично обяве- бос недостижимото и да вярваш, че в
ни за луди! „Лудите, лудите те да са това има огромен смисъл!
Времето
живи!” - казва
на Ланселот и
Вазов, но тя
Дон Кихот е
и лудостта
безвъзвратно
полудя.
отминало, това
Някога е
на Алеко - също,
имала ореола
но времето на
на героичнотехния велито, лудите
чествен морал
са били герое вечността!
ите, а сега
Клуб „Медии и медиен пазар“,
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“,
с ръководител
Александър Емилов
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Театрални празници „За любовта и виното” организира Драмата,
ще раздава на късметлии от публиката подаръци за двама
спечелят за Трифон Зарезан и Деня на влюбениТеатрални празници те награди за двама. Този
„За любовта и виното, ви- път няма да се раздават
ното и любовта“ организи- телевизори като в Коледра габровският драмати- ните театрални празници.
чен театър „Рачо Стоянов“ Наградите са романтичпрез февруари. Според ни и доста интригуващи:
директора на Драмата романтична вечеря за
Невена Митева наближа- двама, нощувка в младоващият празник – 14 фев- женчески апартамент за
руари, празнуван от едни двама, ваучер за намакато празник на виното, а ление при туристическо
от други и като ден на лю- пътуване, билет за двабовта, заслужава да бъде ма за представление по
отбелязан и по театрален избор от Международния
начин. В програмата на фестивал на комедийния
четирите театрални вечери спектакъл, който предстои
– от 11 до 14 февруари, са да се проведе през месец
включени три постановки май. Много други подаръна гостуващи театри, тру- ци и изненади, сред които
пи и актьори и една от задължително ще има и
репертоара на габровския вино, обещава още Неветеатър. Освен това зри- на Митева.
Разбира се, най-добрителите на тези постановки ще имат възможността те награди са постановда участват в една доста ките и актьорите, които
сериозна томбола и да ще гледаме в празнициНАДЕЖДА ТИХОВА

те за любовта и виното.
Първото представление
е на 11 февруари. Това
е постановката „Квартет
за двама“ на театъра на

Искра Радева „Искри и
сезони“. Самата Искра Радева ще си партнира на
сцената с друг популярен
български актьор – Антон

Радичев, и двама млади
актьори – Цветана Горкиева и Благой Бойчев. Това е
една съвременна комедия
с неочаквани обрати вътре
и много човешки взаимоотношения. Известната актриса Искра Радева влиза
в ролята на съпруга на
неуспял композитор, който
й изневерява със 17-годишна.
Габровският театър ще
предложи във втората вечер от празниците спектакъла „Целувката“ от Анна
Петрова също с акцент
върху любовта. Самата
Анна Петрова също играе
в представлението - кафетеатър. Това лято то се
игра в лятната градина на
ресторант „Балкан“, а сега
се премести в ресторант
„Фюжън“. Там ще могат да
го гледат само 40 души, но
със сигурност няма да съжаляват, защото предста-

влението се харесва много
от публиката.
На 13 февруари е очакваната поредна среща с
любимеца на габровската
публика Николай Урумов.
Той ще се представи с
моноспектакъла „За секса,
политиката и други просташки неща“, който е забранен за лица под 16
години. Афишът за него –
Николай Урумов със смъкнати панталони, вече интригува минувачите в централната част на Габрово.
Пиперливият, смешен и
доста циничен текст е на
Митко Динев – старозагорски бизнесмен и бард,
който пише текстове за
песни. Според Невена Митева Николай Урумов е
един от малкото актьори
в България, които след Тодор Колев могат да правят
„уан мен шоу“, така че ни
очаква наистина страхот-

Проф. Иван Кънчев - почетен член Ще чакаме „Ромео и Жулиета” на
на Съюза на румънските художници габровска сцена и още две премиери

НАДЕЖДА ТИХОВА
Габровският художник
и преподавател във Великотърновския университет
проф. Иван Кънчев вече
е почетен член на Съюза
на румънските художници. Специалната грамота и

членската карта със снимка му били връчени във
филиала на творческия
съюз в Констанца. Това
означава, че той вече е
задължен да участва и в
сборните изложби на румънските си колеги.
Проф. Кънчев е завър-

шил висшето си образование в Румъния, а от 2000
година насам е виновникът
да се поддържат активни
творчески контакти между български и румънски
творци, да се организират
съвместни симпозиуми,
пленери, изложби и други
творчески изяви. Пак благодарение на Иван Кънчев
през миналата година в
габровската художествена
галерия „Христо Цокев“
беше експонирана голяма изложба на румънски
художници от групата в
Констанца, която предизвика голям интерес сред
габровци. Няколко месеца
по-късно габровски художници върнаха визитата на
колегите си и представиха свои творби в Румъния. Румънски художници
участваха и в два поредни
пленера по живопис в Боженци и т. н. Иван Кънчев
продължава да поддържа
близки контакти с ръководството на Съюза на
румънските художници, с
голяма част от букурещките си колеги, преподаватели в Академията и т. н.
Той осигурява участието
на български художници
в изяви в Румъния и на
румънски в България. Така
че почетното му членство
в румънския Съюз не е
случайно.

НАДЕЖДА ТИХОВА

Един от шекспировите
шедьоври – драмата „Ромео и Жулиета“, ще бъде
поставена в габровския
драматичен театър, съобщи директорът на Драмата
Невена Митева. С предиз-

викателството се заема
известният режисьор Петринел Гочев (на снимката), чиято талантлива съпруга Гергана Змийчарова

е актриса в
габровския
театър
от
този сезон.
Репетициите
започват в
средата на
февруари, а
в ролята на
Жулиета естествено ще
влезе Гергана. Според
Невена Митева да постави „Ромео и
Жулиета“ е
стара мечта
на Петринел,
а идеята му
е необичайна – главното
действащо лице е отец Лоренцо. В представлението
ще има всякакъв вид театър, а в него ще участват

само млади актьори
под 30 години, които
станаха вече 9.
Мирослав Симеонов - отличникът на
миналогодишния випуск на Любен Гройс, е
най-новото попълнение
на театъра. Очаква се
да е много добре подготвен актьор и вече е
харесан от режисьора
Петринел Гочев за ролята на Ромео.
В Драмата започват и паралелни репетиции на още една
премиера, постановка
на Невена Митева с
участието на Николай Урумов и Анна Петрова. „Догодина по същото време“
е копродукция на габровския театър със столичния „Сълза и смях“. Любовната история според
Невена Митева е една от
най-хубавите пиеси, които
е чела. Третата премиера
- „Детектор на лъжата“, ще
постави режисьорът Андрей Калудов с участието
на Павел Попандов, Илия
Костадинов и Силвия Боева.
Така до края на април зрителите на Драмата
ще се радват на още три
премиери. Като прибавим
и останалите 11 заглавия,
които се играят, театърът
работи с пълна пара и
тази година.

„ВАС-Етъра” - „Металолеене” е първият полуфинал в турнира по минифутбол
светозар гатев

Два изключително драматични двубоя предложи
първият ден от елиминационната фаза в XXI-я турнир по минифутбол за купата на Община Габрово.
Победи в тях постигнаха
отборите на „ВАС-Етъра“ и
„Металолеене“ (Дряново),
които на 4 февруари, понеделник, от 19 часа ще се
срещнат в директен сблъсък за място на финала.
Отборът на „ВАС-Етъра“, който е вицешампион
от миналогодишното издание на турнира, елиминира на четвъртфинала
състава на „Тико Такси“.
Мачът беше много оспорван и се реши в последните секунди. Отборът
на „ВАС-Етъра“ поведе в
15-та минута на срещата,
след фрапантна грешка на
вратаря Георги Главанов,
който не можа да спре
една върната топка и тя

се оплете в мрежата му.
Две минути по-късно обаче „Тико Такси“ се върна
в играта, след успешно
проведена контраатака и
попадение на Денислав
Гинев. Равенството се
запази до 36-та минута.
Отборът на „ВАС-Етъра“
натрупа пет нарушения и
след поредния фаул „Тико
Такси“ получи правото да
изпълни дълга дузпа (от
10 метра). Емо Георгиев
беше точен и изведе отбора на Станислав Будаков напред – 2:1. Драмата
обаче тепърва предстоеше. В 38-та минута Красен
Кръстев вкара от малък
ъгъл и отново възстанови
равенството. Изглеждаше,
че мачът отива към дузпи,
но 80 секунди преди края
Димитър Милев изненада
Главанов с удар от дистанция и направи резултата
2:3 в полза на „ВАС-Етъра“. За реакция не остана
време и “такситата“ от-

паднаха в първия кръг от
елиминациите.
До дузпи се стигна във
втория четвъртфинален
двубой, който противопостави отборите на „Барса“
(Севлиево) и дряновския
„Металолеене“. Севлиевци,
в чиито редици беше и
бившият бранител на
ЦСКА Самет Ашимов, бяха

фаворити в мача на теория, но реалността показа
друго. С много сърцата
игра Анатолий Балъков
(племенник на Красимир
Балъков) и съотборниците
му успяха да се противопоставят максимално на
„червено-сините“ и да ги
елиминират. Съставът на
Михо Боев поведе още в

4-та минута с
попадение на
Добри Петров.
„Металолеене“
изравни чрез
Мартин Трифонов в 15-та
минута и на
почивката резултатът беше
1:1. 30 секунди
след подновяването на играта Петров
отново успя да
матира вратаря на „Металолеене“ и „Барса“ за втори
път излезе напред. Дряновци упражниха натиск
и създадоха 3-4 отлични
възможности за гол, но
не успяха да ги реализират. Фатална за тима от
Севлиево се оказа 35-та
минута, в която опитният
страж Иван Кънев получи
сериозна контузия и напусна играта. „Барса“ не

разполагаше с втори вратар и функциите на такъв
пое Николай Колев. Милен
Ванков и съотборниците
му удържаха натиска на
„Металолеене“ до края на
редовното време. В даденото едноминутно продължение обаче Тихомир
Трифонов намери точния
завършващ удар за 2:2 и
обезумя от радост, а мачът трябваше да се реши
с дузпи. При ударите от
бялата точка Христо Димитров и Мартин Минков от
състава на „Барса“ сгрешиха. Изстрелът на първия
беше спасен от вратаря на
„Металолеене“ Радослав
Генчев, а Минков шутира
над вратата. В герой за
дряновския тим се превърна Мартин Трифонов, който реализира последната
дузпа за своя отбор и го
класира на полуфинал с
общ резултат 6:4. Вторите
два четвъртфинала се изиграха по-късно вчера.

но весело и дръзко шоу, в
което нещата се наричат
с истинските им имена.
Освен изпълнителя, който
често играе с габровската
трупа, спектакълът има и
още една габровска връзка – композитор на музиката е Нелко Коларов,
брат на Милко Коларов
– бившият диригент на Габровския камерен оркестър.
Навръх празничния
ден – 14 февруари, ще можем да видим романтичната комедия по Уди Алън
и Нийл Саймън „Здравей,
обичам те“ на фондация
„Божура арт“. В ролята на
младите и красиви влюбени влизат Бойка Велкова
и Стефан Спасов. Според
Невена Митева Бойка Велкова е най-добрата за момента българска актриса и
двамата със Стефан Спасов са невероятна двойка.

допитване

Стигат ли до потребителите
усвоените пари по проекти
в земеделието?
Продължава от стр. 1

	Цана Минчева: „Смятам,
че
продукцията не става по-евтина, защото
минава
през много етапи
докато достигне до крайния потребител с определена цена, но може би
става по-качествена“.
Валентина Трифонова:
„Мисля, че
крайният
потребител не усеща, че има
вложени пари.
Може би
само производителите го усещат,
защото тези пари подпомагат производството и
самата обработка на продукцията, но тя не става
по-качествена“.
Илия Илиев: „Не мога
да отговоря много точно.
Мисля, че
може би
продукцията става
по-качествена или запазва качеството си, защото има определени стандарти, които трябва да се спазват,
но не знам дали тя е
по-евтина“.
Веско Мароков: „Според това,
което съм
чувал, мисля,
че
една част
от парите
стигат, но
друга – не.
Смятам, че продукцията
не става по-евтина, а все
по-скъпа, но може би е
по-качествена“.
Виолета Антонова: „Не
мога да преценя, защото
не знам колко пари се
дават и как те се усвояват. Продукцията не става
нито по-качествена, нито
по-евтина, защото няма
заинтересованост от самите производители“.

