Правителството в оставка закри с. Дрянът, Севлиевско
Правителството в оставка направи административни промени в община Севлиево, съобщава
пресцентърът на Министерския съвет.

На вчерашното заседание МС е одобрил закриването на село Дрянът в
община Севлиево. Със същото решение селата Баева ливада, Българи, Мали-

ново, Мариновци и Рогулят
бяха присъединени към с.
Млечево, а с. Дялък – към
с. Столът. За извършване
на административно-териториалните промени има
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прието решение на ОбС
- Севлиево. Основен аргумент за него е липсата на
самостоятелно землище и
на постоянно живеещо население в селата.

Дилемата
- тунел или глоби?
няма време

Остават още
299 дни!

Полицията задържа трима крадци,
задигнали носещото въже от
порталния кран на жп гарата в Габрово
РУЖА ЛЮБЕНОВА
Патрулиращи полицаи задържаха трима габровци
в момент на кражба от жп гарата в Габрово. Около 11
часа на 5 март те спипали трима мъже от ромски произход, които тъкмо отнасяли носещото въже от огромния
портален кран. Й. Й., 21-годишен, С. Е., 26-годишен, и
17-годишен младеж - всичките осъждани за кражби, били
задържани за срок до 24 часа. Криминалистите са направили оглед, по случая е започнато досъдебно производство. Това е първата кражба в този район от дълго време
насам, коментираха от ръководството на габровската
полиция. В областта няма осезаемо нарастване на кражбите напоследък, каквито притеснения се отчетоха вчера
на национално ниво. От полицията обаче не бяха сигурни
колко разбити врати ще намерят собствениците на вилни
имоти, когато се върнат напролет по селата.

ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ ÃÀÁÐÎÂÎ
100%
НАТУРАЛЕН
ПРОДУКТ
здравословен,пълнозърнест хляб

ГРАХАМ
òåë.80-66-63

Областната дирекция на МВР в Габрово

издирва
Ева Иванова Богданова,
на 17 години, която е в неизвестност от октомври 2012 г.
Последно е забелязана на 13
октомври 2012 г. около 21,30
часа в кв. Трендафила, Габрово,
в района на автобусната спирка
до студентското общежитие.
Девойката е висока 155
см, с пъстри очи и кестенява
чуплива коса със средна дължина. Облечена е с тъмносив
суитчър - с качулка и бродерия
на предната част, черни дънки
и бели маратонки. Гражданите, които разполагат с информация
за лицето, могат да сигнализират на тел. 112, както и на тел.
066/826-229. Работата по издирването е започнала още през
октомври, веднага след като станало ясно, че е изчезнала, но
липсвало съгласието от страна на близките издирването да бъде
обявено и по медиите. Пет месеца след изчезването на Ева
близките са дали съгласие.

Няма ефект от проекта „Шанс за работа
за действие по заетостта
за 2012 г. Безработните ще
бъдат обучени по професията „Болногледач”.
На 22 февруари 2013
година реализацията на
проекта стартира в Севлиево и Дряново, а на
25 февруари - в Габрово
и Трявна. В него са включени 76 безработни лица
над 50 години. Обученията и практиката ще бъдат
извършени съответно в
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” –

Габрово, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” - Севлиево,
Дом за стари хора - Трявна и Дом за възрастни с
деменция - Дряново.
Колежът за работническо обучение и Центърът
за професионално обучение към КНСБ провеждат
обученията по „Мотивационно обучение”, ключова компетентност „Работа
в Екип” и „Здравни грижи“.
Успешно завършилите обучението ще получат

свидетелство за професионална квалификация и
ще стажуват в съответните заведения. Обучението
ще даде шанс за работа
на безработните за четири
месеца, през които те ще
получават минималната
работна заплата.
А какво става след
това с тези хора? Колко
от тях си намират работа
по добитата нова квалификация? Доколко устойчиви
са тези проекти за борба

с безработицата, които са
субсидирани от български
или европейски програми?
„Не можем да говорим
за устойчивост на тези
проекти - коментира Румяна Илиева. - Устойчивост
може да има, ако някой
работодател предложи работа на някой от курсистите. Но това почти не се
случва. За каква устойчивост можем да говорим
тогава?

РУЖА ЛЮБЕНОВА

Некрологът на самозапалилия се Пламен Горанов, залепен на 5 март от
протестиращите в Габрово, не оцеля до деня на
националния траур в негова памет. Някой го беше
скъсал още през нощта.
Снощи протестиращите залепиха нов. Запалените свещи в ръцете на
малобройните протестиращи и под самия некролог до моста „Игото“ озариха шестнайстия ден от
несъгласието на габровци

с монополите, със смазващите сметки и ниски
доходи.
Вчера, в деня на национален траур в памет
на Пламен, кметът на Варна Кирил Йорданов подаде оставка. Такова беше
и желанието на самозапалилия се мъж, станал символ на протестите. Малко преди да сдаде поста
варненският кмет каза на
пресконференция, че Пламен е направил „страшна
стъпка, към която моралният ангажимент е непреодолим“.

В деня на националния траур равносметка за
трагичния край на един
млад мъж направи и премиерът в оставка. Пред
медии той заяви: „Този
човек имаше кауза. Аз
много внимателно слушах,
когато говореха неговите
приятели. Не го познавам,
но този човек е отишъл
да търси някаква справедлива кауза, това, което всъщност ние винаги
сме искали. Властта е на
хората, те излъчват управлението, то трябва да
бъде такова, че хората да

са доволни. Това можем
да направим само в този
момент за него. А оттук
нататък всички други да
си направят изводи“.
Снощи стана ясно, че
в Добрич започва акция
за набиране на средства
за изграждане на паметна
плоча на Пламен Горанов.
Организаторите имат желание в тази паметна плоча да бъде вграден планински камък, донесен от
самия Пламен, приживе
страстен привърженик на
алпинизма и фотографията.

та Габрово“ и собственик
на къща за гости. Хората
Вчера в Габрово беше с бизнес в този бранш
учредена
р е г и о н а л н а ще разчитат на помощта
структура на Българската и съдействието, обещано
хотелиерска и ресторан- от Благой Рагин. Според
тьорска асоциация. В при- него те могат да бъдат
съствието и подкрепата   подпомогнати с безплатен
на председателя на нацио- РR от името на националната асоциация Благой налната асоциация, с безРагин учредители станаха платни щандове и дори
12 хотелиери и ресторан- с опростен членски внос
тьори и един туроператор. за първата година. Според
За председател на новата инициатора за създаване
организация беше избрана на регионалната структура
Ели Петрова – председа- Ели Петрова на първо вретел на сдружение „Плане- ме сдружението на хотели-

ерите трябва да намери и
предложи най-интересното
за туристите от региона.
Учредителите ще се
обединят около идеята, че
туризмът продава преживявания. И тъй като найблизо е датата 1 април
– рожден ден на ДХС и
Ден на шегата, сега хотелиери и ресторантьори
ще акцентират върху една
от най-разпознаваемите
марки на Габрово – като
столица на хумора. Ще
прибавят и съществуването на планета Габрово.

За в бъдеще Ели Петрова
смята, че бизнесът в града
трябва да създаде културен продукт, който да му
помага да печели туристи.
Тя е „изровила“ от миналото на българския Манчестер една идея. През
1935 година например габровските фабриканти са
правели в града Гостоприемна седмица, през която
са предлагали на гостите
на града редица безплатни
бонуси и по този начин са
правели сериозен РR на
града ни.

Благой Рагин:
„Можем да
развиваме
всякакъв вид
туризъм”

те - югозападно от село
Гривица, близо до Плевен.
Четирима представитеПредставителите на габровския клуб по спорт- ли на клуб „Узана“ се качино ориентиране „Узана“ ха на най-високото стъпаоткриха летния сезон с ло на стълбичката за нагдевет медала. Ориентиро- раждаване. Номер 1 при
вачите ни взеха участие в жени-елит беше Илияна
традиционната надпревара Шандуркова. Най-добрата
за Купа „Трети март`2013“, българска състезателка по
организирана от клуб „Се- спортно ориентиране не
вер“ (Плевен). Състезание- остави шансове на конто се проведе на навръх курентките си и измина
Националния празник, с дистанцията от 6140 метра
център в местността Алеи- с 27 контролни точки за

47 минути и 31 секунди. С
повече от 56 минути побавна от нея беше втората
- Мая Недялкова от „НСА
- Сивен“ (София). Катя
Стоянова от „Дрийм тийм“
(София) завърши трета, а
четвъртото място зае сестрата на Илияна – Силвия
Шандуркова.
При състезателите
до 12 години габровският клуб записа две първи
места. Михаил Добромиров спечели надпревара-

та при момчетата на 2300
метра с 11 контроли, а Ева
Симеонова триумфира при
момичетата, които бягаха
1900 метра, с 9 контролни
точки.
Четвъртият
златен
медал беше спечелен от
Александра Николова. Тя
завърши първа при девойките до 18 години, за които дистанцията беше 4800
метра, с 20 контроли.
Второ място зае Милена Кръстева във възрас-

товата група на Жени-35.
Бронзови отличия завоюваха Тихомир Галов (М12), Цветан Иванов (М-14),
Димана Маринова (Ж-14)
и Юлия Христова (Ж-50).
Клуб „Узана“ беше
представен още от Йордан Иванов (7-ми М-10),
Денис Милков (7-ми
М-12), Любослав Флоров
(10-ти М-12), Мишо Балабанов (30-ти М-12), Павел
Кръстев (9-ти М-14), Илия
Цонков (10-ти М-18), Лъ-

МИНКА МИНЧЕВА

Не можем да говорим
за устойчивост на проекта
„Шанс за работа“, заяви
областният председател на
РКС на КНСБ Румяна Илиева.
За втора поредна година в област Габрово се реализира проектът на Конфедерацията на независимите синдикати в България
„Шанс за работа“. Той е
част от Националния план

Продължава на стр. 8

Скъсаха некролог на Пламен Горанов в
Габрово, снощи протестиращите залепиха нов

Учредиха регионална структура на Българската хотелиерска асоциация
НАДЯ ТИХОВА

Интервю с председателя на
Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация
- на страница 8

КСО “Узана” откри сезона по лятно ориентиране с 9 медала
светозар гатев

ВАЛУТНИ
курсове

USD - 1.500440, EUR - 1.95583, CHF - 1.589980, GBP - 2.262640 ВРЕМЕТО
прогноза
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чезар Иванов (6-ти М-21),
Мартин Понев (12-ти
М-21), Цани Николов (7ми М-35), Иван Найденов (10-ти М-45), Стефан
Драшков (15-ти М-45),
Христо Николаев (5-ти
М-60), Анна Марея Игнатова (4-та Ж-10), Радослава Гунчева (4-та
Ж-12), Маргарита Радева
(8-ма Ж-12), Виктория Денизова (9-та Ж-14), Петя
Стоева (7-ма Ж-18) и Лидия Николова (4-та Ж-40).

СЪБОТА 16о/2о

“

допитване

В държавния или
в частния сектор
предпочитате да
работите?

Косьо Христов: „Предпочитам
държавния
сектор, защото там
е по-добра
работата,
но не знам
дали е посигурна. Не мога да определя къде е по-доходоносно, защото това зависи
много от работата, която
се извършва“.
Дончо Дончев: „Не
мога точно
да определя и не
знам кой
сектор е
по-сигурен,
но
мисля, че
би трябвало в частния да бъдат
по-високи заплатите. Във
всички нормални страни
смятам, че е така“.
Пламен Бижев: „Според
мен, където има работни места, а може
би
сега
по-лесно
се намират в частния сектор. Аз например
работя в частна фирма
и съм доволен, но също
така съм работил и в държавния сектор, и отново
бях доволен. Смятам, че
много зависи от дадената фирма дали ще бъде
достатъчно доходоносна
работата“.
Валентина Данова: „Аз
работя в
частния
сектор и
смятам,
че там е
по-добре.
Мисля, че
би трябвало той
да е по-сигурен, защото на него се основава
икономиката на държавата. Също така смятам,
че преди е било по-престижно да бъдеш държавен
служител, но сега всеки
трябва да работи каквото
иска“.
Продължава на стр. 8
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Шеф-дилърът на наркотици, спипан в Поповци, остава в ареста
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Задържаният край габровското село Поповци
22-годишен разпространител на наркотици С. Х.
от Севлиево остава зад
решетките за постоянно.
Това реши на 5 март габровският Окръжен съд.
За интересите на задържания по време на съдебното заседание се грижеха
двама адвокати.
Искането за задържането на С. Х. направи обвинител от Окръжна
прокуратура - Габрово. Основания за налагане на
най-тежката мярка – задържане под стража, прокурорът намери в „богатата“ наркобиография на
задържания, макар и само
22-годишен. Той вече е осъждан за подобно престъпление – отглеждане на
канабис. Явно наложената

му условна присъда изобщо не е изпълнила превантивното си предназначение, защото той не само
не спрял този бизнес, ами
го задълбочил. Според полицията „С. Х. се явява
един от основните разпространители на наркотици
в Габровска област. Той
действал на територията
на региона чрез изградена
мрежа от дилъри на по-ниско ниво“.
Последното му задържане стана около 20 часа
на 1 март т. г. В информацията си по случая и проведената специализирана
операция от Областната
дирекция на МВР уточниха,
че  С. Х.  се е придвижвал
с БМВ. При направеното претърсване в купето
на колата били открити
два полиетиленови плика
със суха листна маса с
тегло 200 грама. Изслед-

ването на място показало,
че това е марихуана. Последвало претърсване и на
жилището му в Севлиево,
където полицаите намерили „свивка” листна маса
от същия вид и електронна
везна. Иззетата марихуана
била с високо качество,
тип „холандец”.
Първото осъждане на
С. Х. не е от габровски, а
от търновски съд. Второто влизане на полицията
в дирите му е отпреди
около два месеца. В хода
на разследването станало
ясно, че   С. Х. не е само
редови пласьор, а нещо
като шеф-дилър на изградената мрежа от редови
пласьори.
Задържането му в Поповци става в рамките на
тригодишния изпитателен
срок на влязлата в сила
условна присъда за отглеждане на наркотични

вещества, издадена от
търновския съд.
В определението си
от 5 март съдебният състав записа, че „с оглед
събраните до момента
доказателства може да
се направи обосновано
предположение, че С. Х.
е извършил престъплението, за което е привлечен в качеството на
обвиняем“. То е тежко по
смисъла на закона и е
наказуемо с лишаване от
свобода от пет до петнадесет години и глоба от
двадесет хиляди до сто
хиляди лева.
„Отчитайки високата обществена опасност,
деянието и личността на
обвиняемия (осъждан за
подобно престъпно деяние), съдът прецени, че е
налице реална опасност
С. Х. да се укрие или да
извърши друго престъ-

пление. С оглед горепосоченото съдът прецени,
че единствено най-тежката мярка за неотклонение ще е справедливата
процесуална гаранция за
осуетяване възможността
обвиняемият да извърши
престъпление или да се
укрие и по този начин да
осуети започнатото срещу
него наказателно производство. Предвид изложеното съдът уважи искането
на Окръжна прокуратура
– Габрово и постанови „задържане под стража”
Определението на габровския Окръжен съд
подлежи на обжалване
пред Апелативния съд във
Велико Търново в 3-дневен
срок.
В случай на обжалване делото се насрочва за
разглеждане пред Апелативния съд за 14 март т. г.,
постанови съдът.

Хранят бездомниците до 8 март, временният подслон е затворен
Макар
временният
подслон за бездомници и
клошари в Габрово да работи до края на февруари,
неговите обитатели продължават да получават до
8 март топла храна, осигурена от клуб „Приятели на
Белгия“.
Около десетина бездомници от Габрово изкараха студените дни през
тази зима във временния
подслон, осигурен от габровската Община. Беше
им осигурено не само топло помещение, легла и
чисти завивки, а и топла
храна – супа, основно ядене и хляб, както и дрехи.
Свикналите да живеят на

улицата хора бяха изненадани дори с тоалетни
принадлежности, а някои
от тях се чудеха какво да
правят с четката за зъби
например.
Според Общината положените грижи са резултат от доброто партньорство и сътрудничество
между Община Габрово
и редица фирми и институции, на които ръководството на града благодари
за съдействието. Става
дума за клуб „Приятели на
Белгия“, който осигури всекидневното предоставяне
на храна и им дари дрехи.
Българският Червен кръст
в Габрово също се включи
с помощ като предостави
топли завивки и спално

Спектакъл на театър
„Искри и сезони“ на популярната българска актриса
Искра Радева е подарък
от севлиевската Община
за севлиевци по повод
8 март - Световния ден
на жената. Комедийното
представление „Имам нужда от теб” ще се играе
тази вечер от 19 часа в
Дома на културата „Мара
Белчева“. Заедно с Искра
Радева зрителите ще ви-

дят на сцената съзвездие
от известни актьори. Става дума за актьорите Мария Статулова (известна в
последно време от „Седем
часа разлика”, “Забранена
любов”), Георги Кадурин
(от „Стъклен дом”), Виолета Марковска („Столичани
в повече”) и Стефан Стефанов. Режисьор на постановката е Илия Добрев, а
сценографията е на Невена Кавалджиева.

НАДЕЖДА ТИХОВА

бельо. От „Лайънс клуб“
дариха тоалетни принадлежности и хавлиени кърпи, а Центърът за спешна
медицинска помощ осигури медицински прегледи
на всички мъже без дом.
Две габровски фирми „ЛИЯ - РИО“ ЕООД и ЕТ
„Кастел“, приготвяха храната за бездомниците, а
дружество „Bulgarienhilfe“
E.V. осигури спалното бельо. Към целия този списък трябва да се прибави
и основният партньор –
дирекция „Социално подпомагане“.
Според директора на
социалната служба Радостина Братованова част от
бездомниците са съвсем
нови хора през тази зима.

За 8 март - подарък спектакъл

де юре
за етажната
собственост
Адвокат
Николай Христов
Продължава от бр. 49

Изваждане от
сградата!

Като не щеш мира, на
ти...
Въпреки че е неприятно, съжителството на хора
от различни поколения, с
различни възпитание, потребности и битови навици
рядко е безпроблемно. За
да осигури спазването на
общите правила, Законът
е предвидил възможност
и за санкции. Обикновено
това са глобите, предвидени в глава Пета на ЗУЕС
(чл. 55 - от 50 до 150 лв.
за гражданин и 200 до
500 лв. за фирма). Както
споменахме обаче в предишни материали, при определени условия Законът
допуска, че собственик на
етажна собственост може
да бъде изваден от обитаваното от него жилище.
Това е може би най-тежката мярка, която живеещите
в блока могат да предприемат срещу съкооператор.
Да поясним – изваждането
не означава, че му се отнема правото на собственост, т. е. имуществото.
Изваденият продължава
да пази нотариалния си
акт, да фигурира в книгата

Всички, изпаднали без дом
и работа, са „млади“, т. е.
в работоспособна възраст,
нямат здравни осигуровки, нито решение на ТЕЛК,
което би им помогнало да
се пенсионират по болест
или да бъдат настанени в
социална институция.  Така
от социалната служба можаха да раздадат на някои
от приютените еднократна
помощ от 100 лева, за да
си стъпят на краката.
Единият си платил
здравните вноски с тези
пари, друг – можело да си
предплати наема за квартира, трети успял да почне работа. Дали същите
хора или други, нови, ще
се окажат пред вратите
на Общината и „Социално

подпомагане“ при следващите минусови температури, ще разберем на зима.
Дотогава се очаква Общината да е изградила специален Център за временен подслон за бездомни
и безпризорни в квартал
Лисец. Неговата подготовка започна още през тази
есен. Вече е разработен
правилник за вътрешния
ред, правила за постъпване в Центъра и процедура за взаимодействие на
заинтересованите страни.
Предстои разработената
документация да се съгласува. Проведена е и
процедура за избор на изпълнител за ремонтните
дейности в предоставеното помещение в кв. Лисец.

Община Севлиево стартира кампания за
събиране на едрогабаритни отпадъци
Община Севлиево започва пролетното почистване с кампания за събиране на едрогабаритни
отпадъци от бита. От днес
до 29 март севлиевци могат да се обадят на тел.
396 218 или 396 212, за
да заявят своя адрес и
желание за извозване на
отпадъци от електрическо

и електронно оборудване,
излязло от употреба - ел.
печки, перални, хладилници, телевизори, компютри,
монитори и др. Извозването на отпадъците ще се
осъществява в рамките на
същия работен ден от общински транспорт, уточниха от пресцентъра на общинската администрация.

туции, че практически е
невъзможно да започнат
дейността си без разрешение на здравните, хигиенни и противопожарните
и други служби. Какво ще
стане обаче, ако собствениците по някакви причини решат да не се съобразяват с предписанията им?
Уви! – в практиката има не
един случай! Проблемът
е, че тогава нарушението
ще трябва да се докаже от
съседите, които обикновено нямат нужните познания, опит и възможности
за проверки и рискуват
да бъдат поставени пред
свършен факт, т. е. пред
вече станала авария. Затова когато се обсъжда
допускането на стопанска
дейност в сградата (все
едно под каква форма –
наемател и др.), проявявайте повече внимание и
обмисляйте внимателно
направените предложения,
съответно – интересувайте
се от дейността на контролните органи, които издават разрешенията. Ако
са действали добросъвестно, нямат причини да откажат справка за дейността
си на домоуправителя! Не
се правете на „прекалено
добрия съсед”, а помнете,
че залагате сигурността
на имота си! (Не казвам,
че студентът от Близкия
Изток, който е наемател

на съседа Ви, непременно сглобява атомна бомба
в гаража или пречиства
наркотици, но по-добре
да се застраховате, отколкото после да съжалявате!) Известен е случай
с „нашенски чужденец”,
който инвестирал милиони
във фирмата си у нас, но
му „досвидяло” да плати
100.000 лв. за противопожарно обезопасяване и
почерпил „когото трябва”
с 2-3 каси. След пожара,
който закономерно избухнал в цеха му, застрахователят му също закономерно отказал да плати
обезщетение, поради неизправност на инсталацията.
Не изпадайте в неговото
положение!
По-често приложима
на практика е буква „б”.
Там обаче е казано, че
нарушенията на реда трябва да са „систематични”,
което, според утвърдената
съдебна практика предполага доказани поне три
отделни случая.
При това положение
е необходимо да се проведе Общо събрание (ОС)
на етажната собственост
по предвидения в Закона
ред. (Виж статиите от 22
и 29 януари!) Т. е. да бъде
разгласено по съответния
начин, в законния срок и
в съобщението за дневния
ред изрично да е посочено, че ще се обсъжда

Анахроника

Две непълнолетни момчета са задържани непосредствено
след извършване на кражба на меден проводник от фирмен
цех на ул. „Индустриална“ в Габрово. Полицейски екип заловил
двамата 15-годишни около 10 часа на 5 март, докато изнасяли
крадения проводник. И двамата са с предишни криминални
регистрации и налагани мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Проводникът е
иззет, а по случая е заведена преписка.
34-годишният И. П. е уличен за автор на домова кражба в
село Яворец. След проведено разследване служители на сектор
„Криминална полиция” при РУ „Полиция“ - Габрово задържали
мъжа, за който има доказателства, че е откраднал трифазен
електромотор от частен дом в същото село. Задържан е за срок
до 24 часа. По случая е заведена преписка.
100 литра ракия, медни съдове и лозарска пръскачка са
откраднати от къща на ул. „Шипка“ в Дряново. Престъплението е
извършено през периода 20 декември 2012 г. - 4 март т. г. чрез
разбиване на дървената врата на къщата. Стойността на нанесените щети е в процес на установяване. На местопроизшествието
е извършен оглед. По случая в РУ „Полиция“ - Дряново е започнато досъдебно производство.
16 нарушения на Закона за движение по пътищата са констатирани в Севлиево при акция по метода на широкообхватния
контрол. За два часа, между 14 и 16 часа, на 5 март са били
проверени 38 МПС. Констатирани са 16 нарушения, от които
един непреминат годишен технически преглед, една несключена
задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, петима
без документи, един без поставен предпазен колан, четирима
без пълно оборудване на МПС-то, двама с невключени светлини
и едно технически неизправно МПС. Едно е и спряното от движение. За констатираните нарушения са съставени 8 акта и са
наложени 8 глоби с фиш.
23 нарушения са констатирани по време на подобна
специализирана операция и в Тревненско. През периода 26
февруари - 4 март в малките населени места на община Трявна
е проведена специализирана полицейска операция по противодействие на престъпността и контрол на пътното движение.
Проверени са 72 МПС, констатирани са 23 нарушения. Сред тях
се оказали шестима с превишена скорост, двама без светлини,
един зад волана под въздействието на алкохол, осем технически
неизправни МПС-та и др. Съставени са 12 акта и са наложени 11
глоби с фиш.

Управление на етажната собственост?

на собствениците и може
да се разпорежда с имуществото си като го продава, завещава или отдава
под наем, но не може да
го обитава лично! Понеже това е изключително
сериозно ограничение за
личността, за да не се
превръща правото в саморазправа, Законът се е
погрижил то да се прилага само при определени
условия. В случая ЗУЕС
„препраща” към чл. 45 от
Закона за собствеността,
който ще цитираме в цялост:
„Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр.
6 от 2009 г., в сила от
01.05.2009 г.) Собственикът
на етаж или на част от
етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до
три години:
а) ако използва или
допуска да се използват
неговите помещения по
начин, който излага сградата на опасност от пожар
или от значителни повреди, и
б) (изм. - ДВ, бр. 33 от
1996 г.) ако систематически нарушава правилника
или решенията на общото събрание за вътрешния
ред в сградата или добрите нрави.
Общото
събрание
може да вземе решение
за изваждане само след

като собственикът е бил
предупреден писмено от
управителя, че ще бъде
изваден от имота и ако и
след това предупреждение
не е прекратил нарушението.”
Тази разпоредба съществуваше още по времето на социализма, когато е имало сериозни предпоставки за прилагането й
– действащата система на
домоуправителите, „кварталния надзор” от ОФ-организациите и т. н. Днес
възможностите са по-ограничени!
Какви са основанията
за прилагането й?
Първата хипотеза е в
буква „а” – създаване на
реална опасност за съществуването на сградата
и имуществото на живеещите. В ЗУЕС не е казано
как може да наруши пожарната безопасност, което сериозно затруднява
вземането на мерки. При
положение, че не можете
да влезете в съседното
жилище без разрешение
на стопанина му, как изобщо може да се провери за тази безопасност?
Предполага се, че това
е използването на обекта
за стопански цели, без да
се спазват техническите
изисквания. По принцип
откриването на такива
обекти е поставено под
контола на толкова инсти-

поведението на конкретния човек, по конкретен
повод. (В противен случай решението може да
бъде отменено от съда при
евентуалното му обжалване от засегнатия!) Постарайте се разгласяването
да е колкото може подобро, защото за вземане на такова решение се
иска много висок кворум
– 75% от собствениците на
идеални части, оставащи
след като се извади собствеността на самия нарушител! Засегнатото лице
може и да не дойде! Ако
присъства - помнете, че
то има право да участва в
обсъждането си, но не и в
гласуването! (Затова – ако
случайно Вие самият сте
това лице, не се крийте, а вървете честно на
събранието, ако разбира
се, няма какво друго да
криете! По-добре да се
оправдаете предварително, отколкото после да се
разправяте със съдилищата и съдиите изпълнители.)
Съвети от практиката:
1. Понеже законът изисква поне 3 нарушения

на реда, не чакайте те
непременно да станат три
– още при второто, ако
има сериозни причини, очаквайте трето – веднага
свиквайте събранието по
посочения ред и действайте, т. е. направете предупреждението по алинея 2!
Така ще имате готов повод
да действате след третото.
2. Ако са извършвани
полицейски, противопожарни и други проверки
по повод на нарушенията
на реда – искайте от органите копия от констативните им протоколи!  Те могат
да се окажат важни доказателства по-късно, ако се
стигне до съдебно обжалване на изваждането.
3. Не забравяйте да
се консултирате с адвокат
преди провеждане на общото събрание и изготвянето на предупредителния
протокол, а по възможност да осигурите такъв
и на проведеното общо
събрание. Може това да
Ви спести доста разочарования по-късно!
Следва продължение –
следващия четвъртък

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

Днес Светият синод ще обсъжда оставката на американския митрополит Йосиф

Светият синод ще обсъди на заседание днес подадената преди седмица
оставка от митрополита
на САЩ, Австралия и Канада Йосиф.
На вчерашното си
заседание, което бе първото начело с патриарх
Неофит, Синодът не е
разгледал въпроса с оставката на американския
митрополит Йосиф.
Синодът не е разгледал въпроса с оставката
на американския митрополит Йосиф, който тази
сутрин замина, но иска
да се завърне завинаги в
България. Казусът най-вероятно ще бъде разгледан
днес.
Вчера не получиха от-

говор и въпросите кой ще
замени Неофит в двете
му досегашни длъжности
- митрополит на Русенска
епархия и говорител на
Синода.
Преди седмица се появи информация, че Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф,
който беше и говорител
на Патриаршеския избирателен събор, е депозирал оставката си пред
Светия синод. Като основна причина той посочи, че иска да се завърне в
България и да стане шеф
на кабинета на патриарх
Неофит.
Тогава бе обявено, че
Йосиф вече е подготвил
заместник за епархията

си и е обещал съдействие
за избора на митрополит
на Русенска епархия.
Митрополит Йосиф
замина вчера за епархията си в САЩ. Попитан
дали Американският митрополит ще се върне в
София, за да му помага,
патриарх Неофит отговори: „Живот и здраве,
каквото той реши“. На
въпрос кой сега ще бъде
говорител на Светия синод, патриархът каза, че
до това решение не се
стигнало, защото не е останало много време на
днешното заседание. Не
е така лесно да се обсъди Американският митрополит Йосиф
този въпрос, продължи- може да се помисли той Неофит.
Попитан дали ще бъде
телно време няма да има по-внимателно и по-обзаседания на Синода и ще стойно, заяви патриарх направен пресцентър

ват разномислия и разногласия, коментира патриарх Неофит.
Той добави, че ще се
помисли какви са възможностите да има пресцентър. Засега канцеларията
е доста препълнена и няма
възможност да се отдели
голяма стая за пресслужба, обясни патриархът.
Той каза, че като бивш
Русенски митрополит,
заедно с викарийния епископ на Русенска епархия
ще продължи да обгрижва
и тази епархия, докато се
избере нов митрополит.
Няма ограничение за това
след колко месеца ще бъде
изборът на нов Русенски
митрополит, заяви патриархът.

Българската патриаршия приканва християните да вземат
участие в “така необходимите тези дни свети богослужби”

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
7 март, четвъртък
Св. свщмчци Василий,
Ефрем, Капитон и др. еп.
Херсонски.
8 март, петък
* Св. 40 мчци Севастийски. (Тип. с. 233, т. 2 и
т. 1 – вж с. 225, т. 1).
Преп. Теофилакт, еп. Никомидийски.
9 март, събота
Св. мчк Исихий Доростолски. Задушница. (Тип.
с. 417).
10 март, неделя
† Неделя Месопустна
(Месни заговезни). Св.
мчци Кодрат и Галина. Гл.
7, утр. ев. 7, ап. 1 Кор.
8:8-9:2 (с. 317), лит. ев.
Мт 25:31-46 (Тип. с. 418).
11 март, понеделник
* Св. Софроний, патр.
Йерусалимски. Св. Софроний, еп. Врачански.
12 март, вторник
Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов. Преп. Симеон, Нови Богослов.
13 март, сряда
Св. Никифор, патр. Цариградски (Службата е великопостна) (Тип. с. 420)
(Блажи се риба и млечни
храни).
14 март, четвъртък
Преп. Бенедикт. Св. Евсхимон Изповедник, еп.
Лампсакийски.
15 март, петък
Св. мчк Агапий и 6-те
мъченици с него (Службата е великопостна) (Тип.
420) (Блажи се риба и
млечни храни).
16 март, събота
Св. мчци Савин и Папа.

за журналистите, за да
не чакат за информация
пред Синодалната палата, патриархът препоръча на репортерите
да искат определен час,
в който да се съобщава
информация, както това
ставаше през тези четири месеца  при подготовката на Патриаршеския
събор. Тогава, като говорител на събора, Американският митрополит в
определен час информираше медиите за решенията на Светия синод.
Много е важно да се
подбере подходящ човек
за говорител на Синода,
защото има нужда от
правилна и точна информация, за да не се получа-

В събота ще има и литийно шествие с чудотворната икона “Достойно есть”

Копието на чудотворната икона на Пресвета Богородица
“Достойно есть” пристигна в патриаршеската катедрала
“Св. Александър Невски” в края на октомври миналата година.
Стотици миряни дойдоха да посрещнат чудотворната икона.
Това е третото официално копие на иконата, направено в
Света гора. Първото е изработено за Финландската православна църква, а второто - за Грузинската патриаршия. Българското копие е дело на атонския зограф йеромонах Ефрем
от манастира “Есфигмен”. Кивотът (свещеният сандък) за
иконата е изработен от художника-дърворезбар Ивайло Елшишки от София.

На 9 март, събота, по
благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски
митрополит Неофит и
съгласно решение на Св.
Синод от заседанието му
на 5 март ще се проведе
литийно шествие с чудотворната икона „Пресвета Богородица – Достойно
есть“. Тя беше донесена в
края на октомври 2012 г.
в София за 98-я рожден ден
на патриарх Максим.
Иконата е дар от светогорското монашество
на Българската православна църква – Българска
Патриаршия и е обект на

ГЕРБ даде 500 хиляди лв. партийни пари за храм
в Ловеч, Царят даде държавни през 2005 година
ГЕРБ отпусна 500 000
лева за строителството
на нов катедрален храм в
Ловеч, съобщи ловчанският
митрополит Гавриил. Той се
срещна с премиера в оставка Бойко Борисов след правителственото заседание.
Гавриил каза, че Борисов
е обещал финансова помощ
за храма преди известно
време, но към момента
средствата не могат да
се осигурят от държавния
бюджет.
„И тъй като няма държавни пари, преведоха ни

свято поклонение в Патриаршеския катедрален ставропигиален храм-паметник
„Св. Александър Невски“.
Светата икона и съпровождащата я тържествена лития, църковно изпълнена от духовенство и
миряни, ще тръгне от „Св.
Александър Невски“ в 17,00
ч., ще премине през историческия център на града, посветен на Божията
Премъдрост - София - и ще
пристигне в катедралния
храм на Софийския митрополит „Св. вмчца Неделя“.
Там ще бъде отслужено
Всенощно бдение, та покровът на Божията Майка

да всее мир и любов в сърцата на всеки православен
българин.
На 10 март, неделя,
българският патриарх
Неофит, посрещнат от
свещенството и народа,
ще възглави първата си
Св. Литургия като кириарх
на първопрестолната Софийска Св. митрополия в
катедралния храм „Св. вмчца Неделя“ в съслужение
с архиереи и духовници от
Българската православна
църква.
След Св. Литургия светейшият Български патриарх и Софийски митрополит с молитвеното учас-

тие на български архиереи
и клира и народа на Софийска епархия ще извърши
Молебен за помирение на
българския народ по повод
размирния социален, политически и икономически
период, в който се намира
Майка България и нейните
чеда в Родината и извън
нейните предели.
„Приканват се всички
православни християни и
родолюбиви българи да вземат молитвено участие в
особено необходимите в
тези дни за народа ни свети богослужби“, казва се в
съобщение на канцеларията на Светия Синод.

салон за лекции
и беседи, кът за
младежи, църковен музей”, каза
митрополит Гавриил.
    Строежът на
Катедралния
храм „Св. Кирил
и Методий” в
Ловеч започна на 5 август
2005 година.

500 000 лева от партия
ГЕРБ, за да можем да завършим първото ниво на храма, където ще има църква,

През 2005 г. Симеон
Сакскобургготски отпусна от държавния бюджет
100 хиляди лева.

БПО “Св. Патриарх Евтимий Търновски” в Париж организира изложба на български икони

За трета поредна година Българската православна
община „Св. Патриарх Евтимий Търновски” ви кани
на изложба на съвременно
иконографско творчество.
Девет български иконописци участват в тазгодишната експозиция. Тя ще бъде
представена от 8 до 17
март в Оранжерията „Кайбот” в Йер, департамента
Есон (8, rue de Concy, RER D
Yerres).
Откриването на изложбата на 8 март от 19 ч.
ще бъде съпроводено от
музикална програма с песнопения на енорийския хор към
българския храм в Париж и
танци на фолклорния ансам-

бъл „Пиперки”.
На 9 март ще се състои конференция за същността и смисъла на иконата, изнесена от свещ.
Иван Карагеоргиев и Елена
Карагеоргиева, участник и
куратор на изложбата.
От 16 април до 8 май
експозицията ще бъде представена и в Българския културен институт в Париж
(28, rue Boétie, 75008 Paris).
В изложбата ще участват Ангел Радушев от Варна, Лора Малева от София,
Елена Карагеоргиева от
Казанлък, Зорница Иванова
от Стара Загора, Николай
Иванов от Казанлък, Мария
Минева от Смолян, Младен-

ка Ланджева от
София, Рад о с т и на
Па вло ва ,
Йордан
Йорданов от Разград.
Българската православна църковна община „Св. Патриарх Евтимий Търновски”
е основана на 7 май 1981 г.

67 българи
се събират
на учредяването й в руската църква
„Св. Трима Светители” в Париж. Благословение на новата енория дава Митрополит Симеон (по това време
Главницки епископ и викарий
на българския патриарх за
Западна Европа). Отначало

посещавана ежемесечно
от българския свещеник
в Брюксел, тя има свой
енорийски свещеник от
1985 г. Въпреки всички
изпитания и финансови
затруднения, през които
е преминала, българската енория е съумяла да
се утвърди като едно,
макар и скромно, духовно средище на българите в Париж, да ги дарява
със светите Тайнства, да
ги въвежда в принципите
на светоотеческата вяра
и традициите на Българската православна църква,
да поддържа духа на родолюбие сред българите във
Франция и да печели прия-

тели на България.
През октомври 1998
г. общината е домакин на
Четвъртия църковен събор
на Западно- и Средноевропейската епархия, който се
състои в Руския богословски институт „Св. Сергий
Радонежки”.
Енорията поддържа
братолюбиви отношения
с останалите православни общности в Париж и
участва в православните
с ъбития, организирани
във Франция. Българската
църква беше представена
на състоялите се досега
няколко пъти Дни на Православието във френската
столица, както и на чест-

ванията на Второто хилядолетие от Рождество
Христово.
След дълги години на
изпитания, преди всичко в
духовен план, а и без собствено помещение за богослужения, през април 2006
г. българската църковна
община с предстоятел архимандрит Емилиян Боцановски получи от Парижката архиепископия на Католическата църква параклис
в 18-ти район на Париж.
Храмът с патрон Св. патриарх Евтимий Търновски
е отворен за Света Литургия всяка неделя и на всеки
голям Господски празник от
10.00 часа.
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Уникални икони плете руският актьор Владимир Деншчиков

Уникални икони плете
руският актьор Владимир
Деншиков. Творбите му,
освен че са обемни и напомнят скулптурни миниатюри под стъкло, са създадени съвсем по православните канони.
Само лицата на светците са нарисувани, ос-

таналото Деншиков изработва от
тъничка ленена
нишка. Всяка негова икона, изпълнена в техниката
макраме, се състои от милиони
възелчета.
Неговата техника е уникална и
няма аналог в света.
С плетенето
на макраме Владимир Деншиков се
занимава вече 30
години, а със своеобразната иконопис - от десет.
Дори когато го повалил
инсулт, творецът не спрял
да работи - трябвало да
завърши иконата за храма
на кримското село Малореченское, както бил обещал.
В болницата, на системи,

- за нея авторът взима
ленени нишки с дебелина
половин милиметър, мокри
ги и ги нарежда една до
друга. Работата по една
икона продължава от три
до шест месеца.
Техниката, от която
се раждат необичайните
икони, художникът е патентовал. За създаването
на икона с размер 50x40
той работи 3 до 6 месеца.
А върху иконата „Св. Александър Невски“ работи 14
месеца и има повече от
9000000 възела.
Деншчиков е роден на
1 юли 1952 година в Киев.
Завършил е  Университетски театър през 1974 г.
От 1975 до 2007 г.   е работил като актьор, режисьор, художествен ръководител на руския Драматичен театър „Горки“. През

2007 г., след като получава инсулт на сцената, се
премества да преподава
в Университета на Кримската култура, изкуство и
туризъм.
Негови произведения
са изложени в Германия,
Австрия, Унгария и Украйна. Те също са в частни
колекции в Украйна, Русия,
Чехия, Унгария, Германия
и САЩ. Всички икони са
действащи, те живеят и
помагат на хората. През
юли 2010 година иконата
„Нежност“ беше предложена като подарък на Негово
Светейшество Патриарх
на Москва и на цяла Русия
Кирил. През май 2011 година иконата „Св. Владимир“
бе представена на Негово
Блаженство митрополит
Владимир на Киев и на цяла
Украйна.

Деншиков продължавал да
връзва възелчета, докато
парализираната му ръка за-

почнала да се движи все
по-свободно и по-свободно,
сякаш сам Бог я държал с

чески музей бъде преместен в центъра на столицата, той ще му дари голяма част от колекцията
си. Боян Радев е дарител
№ 1 на музея, заявяват от
ръководството му. Неговия
пример следват и други колекционери.
Медийните публикации
не споменават нищо за

простичкия факт, че такива ценни икони и други
църковни принадлежности
попадат в ръцете на частни лица по не най-честния
начин. И където и да се намират те извън храмовете, няма да изпълняват основното си предназначение
да бъдат обекти на православната вяра на народа ни.

На 3 март в руската
църква в София Светлана
Шаренкова, председател на
форум „България-Русия“, връчи ордени „Самарски кръст“
на Видинския митрополит
Дометиан, на архимандрит
Филип, предстоятел на руското подворие в София, и
на йеромонах Зотик, енорийски свещеник при същия
храм.
Отличията бяха дадени
от името на Бойко Коцев,
посланик на България в Руската федерация, съобщава
сайтът на Видинска митрополия.
Преди това Видинският митрополит Дометиан
оглави Св. Литургия в руската църква „Св. Николай“
в София заедно с храмовото духовенство.
Отличието „Самарски

кръст“ е съвсем ново. То
беше учредено миналия месец от Национален инициативен комитет за честване на 135-годишнината от
Освобождението от турско робство. Това е офици-

ална обществена награда,
която ще се връчва от комитета на руски и български граждани за значителен
принос в развитието на
отношенията между Русия
и България.

До момента са изработени 100 броя, като всеки орден има индивидуален
идентификационен номер.
Възпоменателният знак
„Самарски кръст“ е във
формата на равнораменен
кръст със заоблени краища. От лицевата страна е
изобразена Св. Богородица.
От обратната страна на
кръста са изписани с релефни цифри годините 1878 и
2013.
За няколко седмици архимандрит Филип получи
няколко отличия и награди
за приноса му в българоруските отношения. Независимо от това той ще
остане в църковната история като духовникът,
който успя да разбие уникалната българо-руска православна енория у нас.

Архимандрит д-р Григорий (Лозев), монах в Троянския манастир, издаде книга, посветена на Апостола
на свободата йеродякон Игнатий - Васил Левски. В нея
авторът разглежда образа
на големия българин чрез
двата пътя на служение –
служението на монаха, посветил се на Църквата, и
на революционера, отдал
живота си за народа.
Изданието е по случай 140-годишнината от
гибелта на Апостола. Научен редактор на книгата е
проф. д-р Пламен Павлов. Тя
излиза с благословението
на Сливенския митрополит
Йоаникий.
Изданието вече е достъпно за читателите и

може да бъде намерено в
столичните църковни магазини в храмовете: „Св. Седмочисленици“, „Св. Неделя“ и
„Св. Петка“ - Стара (до Со-

фийска митрополия), както
и в Троянския манастир.
В резюмето си за книгата  архим. Григорий казва:
„Животът и безсмъртният подвиг на Апостола
на свободата са обект на
изследване вече 140 години. Сложността в изграждане образа на този велик
българин се поражда от
факта, че служението на
героя революционер се преплита със служението му
на Църквата, където той
приема свещен сан – Левски бива ръкоположен за йеродякон с името Игнатий.
Идеализирането в народното съзнание на Апостола
предизвиква двойна представа за него – за християнския светец и за рево-

люционера народомъченик.
Но това са два различни
пътя за обществена промяна. Пътят на светеца е
път на усъвършенстване
на личността, която, придобивайки Божествената
любов, да преобрази обществото. Пътят на революционера е път на насилствена социална промяна
на обществото. Принципно тези два пътя са автономни и не се пресичат. Големият сблъсък и разногласия идват тогава, когато
този принцип шаблонно се
приложи към сложната по
характер личност на Левски. Напоследък се изписаха
много статии за Левски,
които целяха същностното противопоставяне на

тези две социални идеи,
осветлявайки при това някои противоречиви и тъмни страни от живота на
Апостола. Причина за това
беше подхвърляната в общественото пространство идея за канонизацията на Левски. Безспорно,
не бива същността на революционната личност да
се подменя с нещо, което
тя не е – „святост“. От
друга страна, недопустимо
е радикално да се противопоставят гореописаните
два пътя в живота на Левски – на революционера и на
личностното самоусъвършенстване. Защото   рискуваме да накърним ореола
на неговото величие и безсмъртие,.

На 2 март в крайбрежния гръцки град Александруполис, недалеч от устието
на река Марица в Егейско
море, се проведе поредната среща в рамките на
няколкогодишния проект,
наречен Common Religious
Cultural Pathways (CORECT),
т. е. „Общи религиозни и
културни маршрути“. Проектът се води от Александруполската митрополия, а
участници са още митрополиите на Драма, Долни
Неврокоп (Като Неврокопи), Неаполи и Ставруполи
(в северните и западните
квартали и предградия на
Солун), Институтът за културно-образователни технологии „Атина“, от гръцка
страна, и Неврокопската
митрополия и Югозападният университет „Йеромо-

нах Неофит Рилски“, от българска страна.
Вече четвърта година
представители на митрополиите и на научните среди подготвят подобаващо
представяне и оценка на
религиозното и културното
наследство от двете страни на българо-гръцката граница, която вече вместо да
разделя хората, ги свързва
за съвместен живот и сътрудничество. Очакваният
краен плод от този проект ще бъде цифровизирано
представяне в софтуерен
продукт на десетки храмове и манастири, заснети
с най-съвременна техника,
включително и с въздушни снимки от миниатюрен
безпилотен въртолет с
дистанционно управлявана камера. Триизмерните

снимки и големите възможности за оглед на съответния храм или друг обект
от всички страни ще помагат тези светини да бъдат
разглеждани от хората от
всички краища на света. С
надеждата, че ония, които
ги познават, ще ги видят
в нова светлина; които ги
познават, но са далече от
тези места, ще могат отново да им се наслаждават;
които не са ги виждали или
дори не са подозирали, че
съществуват, да се запознаят с тези православни
светини и да пожелаят да
ги посетят лично.
От месец април 2011
г. Югозападният университет „Неофит Рилски”
е една от организациите
партньори, които изпълняват проект „Общи религи-

озни и културни пътеки”.
Проектът е финансиран по
Програмата за европейско
териториално сътрудничество „Гърция-България
2007-2013”.
Основните цели на проект CORECT са:
Да създаде мрежа на
сътрудничество за популяризирането на културните
активи.
     Да проучи, документира и популяризира общото
религиозно-културно наследство на трансграничния
регион България-Гърция чрез
развиване на мрежа от заинтересовани страни, споделящи общата цел за разработване на многоезиково
съдържание и IT инструменти за популяризиране и развитие на множество свещени паметници и обекти

на религиозно изкуство.
     Да повиши информираността за културните религиозни паметници.
    Да създаде инструмент,
който би могъл да се използва в други области на
развитие като алтернативния туризъм.
На срещата в Александруполис представители на
двете съседни православни църкви, които са собственици на храмовете и
манастирите, и на научноизследователските среди
направиха отчет за извършената работа и показаха
както заснетите обекти,
така и подготвените текстове за тях на български,
гръцки и английски език. Очаква се през юни т. г. изцяло да приключи работата
по проекта.

В края на февруари излезе книгата „Сърцето в
Стария Завет“ на
гл. ас. д-р Анна Маринова,   преподавател в Богословския факултет на
СУ „Св. Климент
Охридски“. В основата на изданието е дисертационната разработка
на д-р Маринова
върху антропологичното понятие
“сърце” в старозаветните текстове.
В края на февруари Анна Маринова подари
екземпляри от
новата си книга
на библиотеката
на Богословския
факултет заедно
с посвещение в Златната
книга на дарителя, която
библиотекарите поддържат от 2008 г.
В него д-р Маринова
пише: „Търсенето на живия
Бог с цяло сърце (Втор. 6:45) е единственият отговор, който дължим на Бога,
но не заради придобиване
на каквото и да било благо,
а заради Самия Него. Бог,
Който ни е извикал от утробата на майките ни, ни
кани да пребъдем с Него
вечно. И ако чуем гласа Му,
то Той идва при нас и се
среща с нас (Откр. 3:20).
Тази среща на Бога с човека
е съкровена и неизказана.
Тя се състои постоянно в
сърцето на човека, което,
приемайки Бога, става брачен чертог. В този чертог,
в най-чиста любов пребъд-

ват Бог и човек – неслитно
и неразделно. В началото на
моите търсения относно
значението на антропологичното понятие “сърце” не
знаех къде ще ме отведе
моето търсене. Не зная как
съм се справила с изясняването на понятието “сърце”
в Свещеното Писание на
Стария Завет, но благодаря на Бога за това, което
осъзнах; а именно, че целта
и смисълът на моя живот е
да изпълня Божиите слова,
изразени чрез словата на
бащата в книгата „Притчи на Соломон”: „Сине мой,
дай сърцето си на мене и
очите ти нека желаят моите пътища” (Притч. 23:26).
Пожелавам си да бъда малко
полезна на моите читатели по пътя им на отдаването на сърцата им на Бога”.

десницата си...
Уникална е и тъканта
на дрехите на светиите

Олимпийският шампион по борба Боян Радев подари Митрополит Дометиан награден със „Самарски кръст”,
10 ценни икони на Националния исторически музей отличието е съвсем ново, с образа на Св. Богородица

По случай 135-та годишнина от Руско-турската освободителна война и
възстановяването на българската държавност известният световен и олимпийски шампион по борба
Боян Радев подари 10 изключително ценни икони от
своята колекция на Националния исторически музей,
съобщават от пресцентъра на музея.
Досега през годините
спортистът е дарил на музея над 200 антични, средновековни и възрожденски
паметници, както и всички свои награди и отличия
от спортната си кариера.
Те са изложени в специална
зала - „Колекция Боян Радев”.
Боян Радев заяви пред
музейните специалисти, че
ако Националният истори-

Архимандрит Григорий издаде книга, посветена на Васил Левски и на двата Излезе книгата на Анна Маринова
пътя на служения - служението на монаха и служението на революцията „Сърцето в Стария Завет”

Българо-гръцка среща за паметниците на общото християнско наследство

7 март 2013 г.

Строителство
Кърти, иззижда 0878/943-895.
Строителен предприемач събаря, почиства от А
до Я - 0895/043-388
Строителен предприемач събаря, почиства от
А до Я, извършва строителни работи и ремонти 0895/043-388
Тухли четворки, нови
(Бутово), 0.42 лв./бр. 0889 518 338 и 0886 009
661. [18, 12]
Ремонт на стари покриви
и подмяна на улуци и варови мазилки - 0876 416 716.
[11, 5]
Арматурен двор - доставка и заготовка на арматура;
ново строителство; строителни ремонти - 0899/187972 [12, 2]

Продава машини
Шприц автомат - хоризонтален, 100 гр, продава
0888 147 173. [11, 7]
Комплект дърводелски
машини продава тел. 0894
920 958. [6, 4]
Ел. мотор - трифазен,
2860 об./мин., продава тел.
882 220. [1, 1]
Продава материали
Камъни и плочи се продава тел. 0877 822 310.
[5, 5]
Продава обзавеждане
Изгодно! Детско креватче с матрак, единично
легло с матрак - запазени,
продава тел. 0897 202 183
или 0895 186 909. [5, 3]
Хладилници, перални,
телевизори - гаранция, продава тел. 0894 398 229.
[11, 1]

Вътрешен ремонт
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, финно шлайфане, лакиране - монтаж на
ламиниран паркет - 86-6143, 0889/286-025
Фаянс, теракота, ВиК,
ЕЛ. - 0878/943-895.
Безпрашно циклене 0887/040-471.
шпакловка и боядисване
- 0878 580 333. [14, 9]
Шпакловка и боядисване - тел. 0877 578 533.
[22, 21]
Шпакловане, боядисване, фаянс, теракота - 0899
970 757. [6, 3]
Хидроизолации
хидроизолации СОФИ
- цени 12-15 лв/кв.м; Разсрочено плащане. Гаранционен срок 8-10 години
- 0888 314 533.
Хидроизолация, циглени покриви, улуци, дренаж
и др. - 0897 390 194. [22, 20]

Ясновидство
Гледане на кафе и карти
- 0896 383 442. [4, 2]
МАГ-Наци премахва
черна магия, прави бяла
за любов, изчиства негативна енергия, отключва
късмет и др. Резултат до
24 часа. 0886/010-659.
[3, 1]
Еротика
090363092, импулсивна, гореща [8, 2]
090309019, палава адвокатка [8, 2]
090309040, осигурена,
разкрепостена [8, 2]
090363079, страстна,
възбуда [8, 2]
090309035, френски
ласки [8, 2]
090309027, секси миньонче [8, 2]
090309053, сексапилна, дръзка [8, 2]
Дама за вас - 0890 397
989. [11, 3]

АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Алпинисти - 0878 447
244.
Външни топлоизолации - алпинисти, собствено скеле - 0898 569 486.
Щори
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ външни и вътрешни, ВРАТИ
- блиндирани, входни, автоматични гаражни, РОЛЕТКИ
- охранителни, ДОГРАМА алуминиева, PVC, БАРИЕРИ
- автоматични - 87-04-89,
0888/255-318
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
- 066/86-59-50, 0887/2243-45

Ел. инсталации, ремонти
Ремонт и монтаж на бойлери и автоматични перални по домовете, без почивен ден - тел. 82-16-75,
0899/284-703.
Ремонт на телевизори по
домовете - тел. 0888 279
846. [22, 22]
Изолации
Ремонт на всички марки
Алпинисти - 0899/321- автоматични перални - тел.
190
0888 294 214. [24, 17]
Спалня - комлект, се про- до железарския магазин),
дава на тел. 0897 556 676. 0877/241-940. [8, 1]
[5, 1]
Пчели продава
Пчелни семейства проПродава разни
Продавам фабрично на- дава тел. 0877 178 593.
рязан тютюн на фини лен- [5, 4]
ти, реколта 2011 г., цена
на килограм - 35 лв. - Животни продава
0897/613-403 - Георги Ге- Кокошки носачки на 10
м. - на тел. 0988 927 264.
оргиев.
Руско пиано „Вятка“ про- [1, 1]
дава тел. 0888 488 539.
Продава компютри
[5, 5]
Климатик OSAKA 24-ка, Лаптоп и лазерен принкасов апарат DATEX DP55 тер (в гаранция, изгодно)
продава тел. 0893 511 154. продава тел. 0876 314 247.
[2, 2]
[4, 3]
Хромникелови казанчета от стари перални, Купува разни
контактни термометри про- Старинни предмети,
дава тел. 0899 688 195. червени броеници, монети,
банкноти, часовници, ан[3, 1]
Пластмасова цистерна тиквариат купува в блок
- един тон, 60 лв., 0888 „Чайка“, вх. „Г“ (зад оптика „Роса“), 0889 211 957.
101 427. [4, 1]
[22, 1]
Храна за животни
Севлиевски фуражен Купува материали
завод предлага продукцията Фирма изкупува всякаси в Габрово. Магазинът къв вид желязо за скрап
се намира на ул. „Йосиф направо от адрес. Коректни
Соколски“ 5 (на излиза- цени - на тел. 0897 622
не от пазар „Шивара“, 755. [11, 2]

Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци и
подготовка за TestDaF - на
тел. 0885 835 757.

Имоти продава
Място, с. Богданчовци,
ток, вода, път, 760 кв. м,
гледка, продава 0888/8671-85 [33, 25]
Апартамент - 72 кв. м,
на ул. „Митко Палаузов“
продава тел. 0877 566 217.
[11, 11]
Гарсониера - 12 етаж,
продава 0878 787 806.
Работещ магазин за
хранителни стоки продава
тел. 0899 146 877. [11, 11]
Апартамент - четиристаен, с гараж, кв. Варовник
- 0887 680 118, 0885 452
335. [11, 8]
ИЦ, апартамент, 86 кв.
м, 2 етаж - 0898 473 355.
[11, 8]
Къща на два етажа с гараж и дворно място продава 0899/187-974 [10, 7]
Тристаен, БКС, по споразумение продава тел. 0896
701 993. [6, 6]

5

обяви

Тристаен тухлен продава/заменя 0895 046 192.
Боксониера с ТЕЦ на Колелото за 16000 лв. продава тел. 0898 368 525. [5, 5]
Апартамент - 96 кв. м,
в блок „Дунав-1“ продава
тел. 0889 632 239. [5, 4]
Спешно! Двустаен тухлен
апартамент - 62 кв. м, 3 ет.,
център, продава тел. 0897
617 132. [5, 3]
Двустаен, панелен, 65
кв. м, Младост, 3 етаж,
продава 0899 290 558. [5, 3]
Място в кв. Шенини, 500
кв. м, бунгало, ток, вода,
път, продава 0889 544 034.
Парцел - половин декар,
вилна зона Богданчовци,
продава тел. 0879 856 235,
066 856 236. [2, 1]
Дворно място в с. Копчелии, 1 декар и 200 кв. м,
цена: 10 000 лв., продава
тел. 868 959. [5, 1]
Имоти дава под наем
Двуетажно помещение, напълно оборудвано кафене, подходящо и
за магазин, дава под наем
0896/861-472. [33, 25]

Ел. инсталации, направа, строителни конструкции на
ремонт, поддръжка - 0897 сгради и съоръжения - тел.
0884 504 010. [5, 4]
556 676. [11, 10]
Електроинсталации 0896 562 036. [22, 18]
Грижи за възрастни
Дом за възрастни хора с.
Услуги
Станчов хан, община ТрявБус превози и хамали - на - 0894 307 845. [11, 7]
0896 491 586. [11, 8]
Услуги с мини багер и са- Поддръжка компютри
мосвал на всякакви терени Инсталация и ремонт
- 0899 355 810. [30, 2]
на компютри. Продажба
на компютри втора ръка.
ВиК, комини, парно,
0888/410-117
търсене на вода
ВиК ремонти и нови ин- Мебели, обзавеждане
сталации - 0899/023-913.
Мебели по поръчка, конВиК монтаж и поддръжка курентни цени - 0887 830
- 0887/680-034.
601. [22, 8]
Машинно отпушване на
канали - 0888 889 799.
Косене
Водоотоплителни и
Косене и почистване с
ВиК инсталации. Проектихрасторез - 0884 961 840.
ране, доставка и монтаж
[11, 9]
0898/57-22-13
Коминочистене и ремонт
Траурни агенции
- 0898 760 728. [11, 7]
Траурна агенция „Омега“
Отоплителни и слънчеви денонощно - 0898/552-582,
0898/560-440.
инсталации
ЕТ „Г. Георгиев“ проектира Денонощна траурна
отоплителни, климатични и агенция „Покой“ - 066/85газови инсталации, както и 65-55, 0897/945-519.
Джип Мерцедес МЛ 320
- бензин/газ, продава 0879
856 235. [1, 1]

Западни автомобили
продава
Таксиметров автомобил продава тел. 0896 644
577. [11, 3]
Ауди-80 Б4 - с АГУ и лети
джанти, продава тел. 0898
705 110. [4, 3]
Рено Лагуна - 1995 г.,
перфектно, за 1000 лв.
продава тел. 0888 337 015.
[2, 2]

Мотори/велосипеди
ИЖ 350 - 0988 927 264.
[1, 1]
Автомобили купува
Коли, бусове (може и дефектирали) до 1000 лв. от
място изкупува 0897/429374
Стари автомобили изкупува тел. 0895 197 478.
[11, 11]

Авточасти/магазини
Предна броня, задни
амортисьори - нови, и гуми
ВАЗ/Москвич
Лада 1200 S продава тел. с джанти 185/60/14 за
Голф-2 продава тел. 0899
0876 535 454. [5, 3]
400 363. [5, 2]
Микробуси, камиони
Ивеко 50С13 - 2003 г.,
продава тел. 0899 146 877.
[11, 11]
Бус Мерцедес 410 продава 0888 147 173. [11, 7]

Автоуслуги
Автосервиз извършва
ремонти на леки автомобили на много достъпни за
всеки клиент цени - тел.
0885 573 377. [6, 1]

Джипове
Джип
Land
R o v e r Скрап, стари автомобили
Freelander 1.8 - бензин, Коли за скрап от мяспродава тел. 0897 346 608. то изкупува тел. 0899 092
510. [22, 5]
[5, 4]
Тристаен апартамент обзаведен, в кв. Сирмани
дава под наем тел. 0899
723 165. [11, 11]
сЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА ДАВА ПОД НАЕМ
0899/187-974 [10, 7]
Стая за студент - 0878
204 299. [11, 3]
Ресторант-механа „Хановете“ - напълно оборудван, отдава под наем/продава - 0898 595 920. [5, 3]
Двустаен в центъра под
наем - 0895 815 858. [11, 3]
Магазин в с. Думници
дава под наем тел. 0876
511 154. [3, 3]
Обзаведен магазин до
централен Мол, подходящ и
за търговско представителство, дава под наем 0897
500 995. [11, 2]
Етаж от къща дава под
наем, център, може студенти, може краткосрочно 0988 836 882. [2, 2]
Оборудвано заведение
и помещение - 110 кв. м,
дава под наем тел. 0893
492 777. [5, 2]
Център, тристаен, напълно обзаведен, 340 лева,

дава под наем тел. 0988
863 571. [3, 1]
Апартамент на ул. „Николаевска“ дава под наем тел.
0898 990 360. [2, 1]
Апартамент под наем 0876 609 425. [2, 1]
Имоти търси под наем
Квартира търси тел. 0895
873 949. [11, 11]
Гори купува
Гори купува - високи
цени - 0897 001 113. [14, 11]
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, 19]
Земя купува тел. 0878
657 576. [4, 2]
Нощувки
Нощувки - 0878 515 080.
[11, 11]
Нощувки в хотелски апартаменти - 0897 210 934.
[22, 13]

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, 0894/425-151
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 - предлага висококалоричен пресят
ДОНБАС, брикети, екобрикети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на
народни цени. Уверете се
сами на тел. 066/830-080,
0894/360-636, 0888/887541.

Дърва, реална кубатура, незабавна доставка 0897/429-374.
„МГ-ЛЕС“ ЕООД продава
изгодно дърва за огрев.
Реални кубици! Безплатен
транспорт. 0878/513-655,
0888/609-582.
„Пехливанов“ - пресяти
въглища донбас, брикети,
дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 066 805
642, 0897 892 903, 0894
733 133.
Сухи дърва - бук, дъб,
метрови, нарязани, нацепени. Безплатен транспорт.
0876 195 030 [11, 6]
Дърва: метрови - 50 лв.,
нацепени - 58 лв., незабавна доставка - 0893 940
922. [22, 11]
Нацепени дърва - 60 лв.
- 0897 001 113, 0877 499
654. [14, 11]
Нацепени дърва - 60
лв./куб., реални кубици,
продава тел. 0894 062 744,
0877 272 621. [11, 8]
Нацепени дърва - 60
лв., дъб - 0896 428 137.
[22, 7]
Нацепени дърва - 60
лв., незабавна доставка 0893 262 793. [11, 7]
Режа дърва - на тел.
0899 278 396, 0897 961
710. [11, 2]
Горска кантора - Тодориев - гори купува - плаща
веднага. Позвдолителни за
сеч издава - 0889 632 740.
[11, 1]

0899/377-924
Транспортни услуги 0895 395 248. [22, 14]
Транспортни услуги 0892 031 121. [11, 11]
Промоция! Транспорт
с бус - 0.50 лв./км - 0893
511 154, 0876 511 154.
[22, 4]
Превози
Транспорт до 10 t - 0884
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ 672 791, 0876 010 207.
С ПИКАП И БУС ТЕРМО - [5, 3]
цена 0.52 ЛВ./КМ (може
града - докер) - 0887/26- Билети, пътувания
60-50.
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, БИЛЕТИ - на тел. 066/8016 куб. м, ДДС фактури - 49-48.
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 брадавици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМА-

ТОСКОПИЯ - 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.
Медицински материали
Слухов апарат - нов 0893 200 978. [11, 2]
Козметика, масаж
Предлагам масажи 0884 165 657. [11, 3]
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88 фирми и организации от Габровска област
искат ученици или студенти на практика

Стоянов“, ПГМЕТ „Ген.
Иван Бъчваров“, ПГМСС
88 фирми и организа- „Марин Попов“ и ПГ по
ции от Габровска област транспорт и машиностроса се регистрирали за ене. Сред заявилите учасучастие в проекта „Учени- тие фирми има представически и студентски прак- тели на всякакви браншотики“ на Министерството ве – от фотографията до
на образованието, младе- тежкото машиностроене.  
Практиката по проекта
жта и науката, който се
финансира по оперативна на МОМН ще се извършва
програма „Развитие на чо- в реални работни условия
във фирмите, които са повешките ресурси“.
Проектът стартира желали да се включат в
от тази учебна година и схемата. След това те ще
в него могат да участ- имат възможността да си
ват ученици от 16 до 21 избират учениците, които
години от професионал- ще им бъдат предложени
ните гимназии, както и от училищата. Практикастуденти от висшите учи- та включва 240 работни
лища. До момента седем часа, за които стажантите
професионални гимназии ще получават стипендия,
от Габровска област са стига да са изпълнителподали заявка, че могат ни и редовни. Практиките
да изпратят на стаж по ще се провеждат в извъпроекта около 130 учени- нучебно време, в събота
ци в различни направле- или неделя, както и през
ния. Училищата са: ПТГ ваканциите. Един ученик
„Д-р Никола Василиади“, има право само по веднъж
ПГТ „Пенчо Семов“, ПГ по да се включи в проекта.
строителство, ПГИ „Рачо Има осигурено заплащане

и за т. нар. „наставници“
от фирмите. Заплащане ще
има и за консултантите на
учениците от гимназиите.
За максимално улеснение на участниците в
проекта кандидатстването
се осъществява изцяло по
електронен път чрез уеббазираната система. За
да намерят ученици или
студенти, които да обучат
в реална работна среда
в своите фирми или организации, работодателите ще публикуват обявите
си в системата. На етап
кандидатстване училищата
и студентите ще създадат
свой профил, в който ще
могат да представят накратко себе си. Студентите
ще публикуват документи,
например уверение за студентско положение, сертификати за придобити умения и др. По този начин те
ще получат възможността
да кандидатстват за обявените от регистрираните работодатели позиции.

Училищата посочват професиите, по които техните
ученици могат да провеждат ученически практики.
Като работодатели
по проекта имат право
да кандидатстват всички
стопански и нестопански
дружества, държавна и
общинска администрация,
държавни институции, търговски дружества, обучаващи, работодателски организации и други юридически лица.
Двата проекта – за
студентски и ученически
практики, имат за цел
да привлекат активното
участие на бизнеса още
в процеса на планиране
и анализ на нуждите от
практическо обучение на
бъдещите кадри, както и
при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. „Ученически практики”
обхваща всички училища
от системата на професионалното образование

и обучение. Практическо
обучение трябва да преминат 46 000 ученици, а
в проекта могат да бъдат
включени максимум 53 670
ученици. Бюджетът на проект „Ученически практики”
е 30 милиона лева.
Компонент „Студентски
практики” се изпълнява в
партньорство с всичките
51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва
да проведат 62 700 студенти, а в проекта могат да
бъдат включени максимум
73 300.
За участие в предвидената практика могат да
кандидатстват всички редовни и задочни студенти,
вписани в Регистъра на
действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН.
Бюджетът на проект „Студентски практики” е 60 милиона лева.

Вчера правителството
в оставка прие Програма за мерките за закрила
на деца с изявени дарби
през 2013 г. Според нея
талантливите деца ще бъдат поощрявани чрез еднократно финансово подпомагане до 195 лв., както
и чрез месечни стипендии в размер на 135 лв.
за срок от една година.
Класирането на децата ще
зависи от тяхното представяне в престижни конкурси, олимпиади и състезания с високи критерии.
Стимулите за ученици от
държавните и общинските

училища ще се финансират от министерствата на
културата, на образованието, на земеделието и
храните, на физическото
възпитание и спорта и от
бюджетите на общините.
Предвидени са стипендии
и за деца с увреждания,
класирани в национални
и международни спортни
състезания и олимпиади.
В средата на февруари правителството прие
ново постановление за
условията за получаване
на стипендии от учениците
след завършено основно
образование. В много от

габровските гимназии вече
текат срещи с ученическите съвети и правилата се
актуализират. Според новите условия ученическите
месечни стипендии могат
да бъдат в размер от 21
до 50 лева, а точният им
размер се определя от самите училища. Възможно е
например, за да се увеличат парите за отличниците,
критериите да бъдат завишени и вместо успех за
срока 5,50, както беше досега, да се изисква „отличен“ 5,75. Учениците нямат
право на стипендия, когато прекъснат обучението

си или повтарят учебната
година, или ако имат наложено наказание с решение
на педагогическия съвет.
Според новите правила месечните стипендии
се отпускат за постигнати
образователни резултати,
за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на децата от училище,
за подпомагане на ученици с трайни увреждания,
за ученици без родители.
Еднократните стипендии
пък са предназначени за
преодоляване от ученика
на еднократни социални

обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование, както и за постигнати
високи резултати от него
в учебната, извънкласната
или извънучилищната дейност. Еднократна стипендия може да се отпусне
и на ученик, който получава месечна стипендия.
Учениците могат да
получават и стипендии,
осигурени със средства от
европейските фондове по
време на провеждане на
ученическа производствена практика. Размерът на
стипендиите се определя
при часова ставка от 1,25
лв. на час.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

до 28 март в кандидатстудентските бюра из цялата
страна или директно в ТУ
- Габрово.
При участие в предварителни изпити кандидатите не представят
диплома за средно образование и не подреждат
специалностите по реда
на желанията си в заявките за явяване на тези
изпити.
След като кандидатът
получи оценката си от
предварителния изпит,
тя може да му послужи
за определяне на бала и
класирането по съответните специалности.

При подаване на документи за кандидатстване
кандидат-студентът декларира участието си в предварителните изпити. Той
заплаща и отделна такса
за всеки изпит. Който се
е явил на два или повече
конкурсни изпита, участва
в балообразуването с повисоката си оценка.
Изпитите са анонимни
и включват материала по
програмите, предоставени
от Техническия университет.
Изпитите представляват тест с продължителност четири часа. Резултатите от всички изпити са

валидни само за годината
на кандидатстване.
Балът за инженерните
специалности в ТУ-Габрово се образува като сума
от оценката по математика от дипломата, оценката
по физика от дипломата, удвоената оценка от
конкурсния изпит или от
държавния зрелостен изпит по математика, физика и астрономия, български език, география, или
оценките от държавните
изпити за придобита степен на професионална
квалификация и защита на
дипломна работа.
Балът за социални-

те и стопански специалности се образува от
оценката по математика
от дипломата, оценката по български език и
литература от дипломата, удвоената оценка от
конкурсния изпит или от
държавния зрелостен изпит по български език и
литература, математика,
география и икономика,
история и цивилизация,
философски цикъл, или
оценките от държавните изпити за придобита
степен на професионална
квалификация, или от защита на дипломна работа.

достигат до 37.1 хиляди.
Най-голямо е намалението на наетите в икономическите дейности
„Селско, горско и рибно
стопанство” – с 11.1%, и
„Други дейности” – с 8.4%.
В дейност „Преработваща
промишленост”, която е с
най-голям относителен дял
- 49.5% от наетите лица в
областта, намалението е
с 1.0%. За същия период
най-голямо увеличение на
наетите лица по трудово и
служебно правоотношение
е регистрирано в дейности
„Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива” – с
30.1%, „Операции с недвижими имоти” – с 14.7%, и
„Професионални дейности

и научни изследвания” – с
10.2%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2012 г.
наетите лица в обществения сектор се увеличават
с 0.5% - до 8.1 хил. души, а
в частния сектор намаляват с 1.2% - до 28.9 хиляди.
В края на декември  
2012 г. наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област
Габрово са с 3.6%, или 1.4
хил. по-малко в сравнение със същия период на
предходната година, като
намалението на наетите в
частния сектор е с 4.2%,
а в обществения сектор  с 1.2%.
Отговор на въпроса,
защо се увеличава броят
на наетите лица в общест-

вения сектор пред частния
дават и данните за увеличението на средната работна заплата за периода.
Те сочат, че през четвъртото тримесечие на
2012 г. средната месечна
заплата за областта се
увеличава спрямо предходното тримесечие на 2012 г.
с 3.1% до 670 лева. За обществения сектор средната
месечна заплата е 727 лв.,
а за частния – 654 лева.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната работна
заплата, са „Образование”
- с 16.3%, отраслите „Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; „Далекосъобщения”, „Доставяне на

води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и
„Селско, горско и рибно
стопанство” - с по 8.0%.
През четвъртото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата за Габровска област
нараства с 10.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 година.
В сравнение с останалите области на страната
през четвъртото тримесечие област Габрово е на
осмо място по показателя
средна работна заплата.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите
София (столица) - 1074 лв.,
София - 816 лв., и Враца –
811 лева.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Дава заем
Креди хоум - 0899/460-760.
Бърз заем - 0898 970 820. [17, 17]
Счетоводство
Счетоводни услуги - тел. 0895 459 943. [22, 22]
Ветеринари
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ
И ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан Караджа“
19, срещу Автогарата, до Уникс, тел. 806-140, GSM
0888/671-905, 0897/897- 822.

„МВ ЯНТРА“ АД - ГАБРОВО

производител на въжени електротелфери

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

КВАЛИФИЦИРАНИ СТРУГАРИ
Документите се приемат на адрес:
„МВ Янтра“ АД, Габрово, ул. „Неофит Рилски“ №10
тел. 066/801-306

Работа предлага
Таксиметрови шофьори търси тел. 0896 644
577. [11, 11]
Механа „Габъра“ търси
сервитьорки - 0897 974
704. [11, 9]
Фирма търси мебелисти
с опит, шлайфисти, контрол
на качеството - 806 766.
[11, 8]
Фирма търси майстор
на тестени изделия (баници, бюреци, закуски) - тел.
0884 562 797. [11, 6]
Фирма търси гладачка 0886 273 004. [11, 5]
Белгийска фирма търси да назначи търговски
представител за региона.
Произвеждаме и търгуваме
с продукти за строителството и индустрията. Очакваме кандидати с висока
мотивация за постигане на
резултати. Автобиография и
мотивационни писма изпращайте на: факс 029312186
или на e-mail: hr@soudal.
bg. Краен срок за кандидатстване: 15 март 2013 г.
[11, 5]
Фирма търси касиер-счетоводител. За справки при
г-жа Татяна Димитрова 814-412. [5, 3]
Майстори с опит във
външно изолиране на кирпичени стени търси тел.
0888 151 784. [5, 2]

Таксиметров шофьор
търси тел. 0896 644 577.
[11, 3]
Пицария „Фреш“ търси сервитьорка и пицар 0878 167 772. [5, 3]
Пилето на Еса търси сервитьорка и готвачка - тел.
0898 595 920. [5, 3]
Ресторант „Гурме“ търси
сервитьори, сервитьорки 0897 999 806. [2, 2]
Фирма „Елит-стил“
търси шивачки - покривна
машина, оверлог и права.
Постоянна работа, много добро заплащане. За
справки: 0878 963 125.
Шивачки с опит и за работа на смени търси тел.
0879 444 717. [4, 2]
„Горско ханче“ - Градище търси сервитьори и
готвачи. Подсигурен транспорт и храна. 0897 066
778. [5, 2]
Заведение търси сервитьорка и помощник-готвачка - 0878 270 136. [5, 2]
Продавачка за плодове и
зеленчуци търси тел. 0894
420 914. [3, 1]
Хранителни магазини
„Нивен“ набират продавачки - сериозни жени, по
възможност с опит в бранша - 0898 675 398. [3, 1]
Работа търси
Търся работа в производството, строителството
или автомивка. Телефон за
връзка: на тел. 0893 885
981. [5, 4]
С+Е търси работа - 0896
808 819. [4, 3]

Талантливите деца ще получават допълнителна стипендия - габровски
училища редактират правилата за обикновените стипендии

На 12 март започва приемът на документи
за предварителните изпити в ТУ-Габрово
На 12 март започва
приемът на документи за
участие в предварителните кандидатстудентски
изпити в Технически университет – Габрово.
Изпитите по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка ще
се проведат на 30 март,
27 април и 15 юни едновременно в пет града –
Габрово, Монтана, Плевен,
Стара Загора и Хасково.
Желаещите да се явят на
първия от тези изпити могат да подават документи

Увеличение на наетите на работа в обществения сектор
МИНКА МИНЧЕВА

През последните три
месеца на 2012 година Териториалното статистическо бюро отчита увеличение на наетите на работа
в обществения сектор.
Това сочат данните за наетите лица и средната работна заплата в Габровска
област за четвъртото тримесечие на 2012 година,
представени от Регионалното статистическо бюро.
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите
лица по трудово и служебно правоотношение в
област Габрово към края
на декември  2012 г. намаляват с 0.8% спрямо края
на септември 2012 г., като
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13 брой
на училищен вестник
Професионална
гимназия
по туризъм
„Пенчо Семов”
Габрово

На нов ред

История
Милиони,
живуркали
в робство.
Иван Кулеков

Стотици,
загинали
за тяхната свобода.

BG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“
Училище за Себеутвърждаване
и Подготовка към Европейски Хоризонти

Първи училищен кръг от Националното състезание
за „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад
сервитьор-сомелиер” и „Най-добър млад барман”

Наследниците – горди.
Знаят си историята.

На 15 и 16 февруари 2013 г. Инна Ноева и Цветелин
Костов, ученици от 12 „б“ клас, взеха участие в Национално ученическо състезание по управление на проекти,
проведено в гр. Свищов.
Конкурсът беше организиран от Стопанска академия
„Д. А. Ценов” - Свищов и Образователен и кариерен център.
Състезанието включи изпълнение на задания, свързани с разработването и управлението на проекти. Целта
беше да се провокира творческото мислене, уменията за
работа в екип от страна на учениците и тяхната активност
при формулирането на проблеми, поставяне на цели и
посочване на дейности, чието изпълнение би довело до
На 12 и 14 февруари
2013 г. в ПГТ „Пенчо Семов” се проведе първи училищен кръг от Националното състезание за „Найдобър млад готвач”, „Найдобър млад сервитьор-сомелиер” и „Най-добър млад
барман”. Участниците са от
9 „в“ клас, 10 „б“ клас, 11
„в“ и „г“ клас, 12 „а“ и „д“
клас.
В категория „Най-добър
млад готвач” първо място
зае Зоя Живкова Димитрова – 12 „д“ клас; на второ място - Иван Николаев
Пенчев, 12 „д“ клас, и на
трето място с равен брой
точки са Николай Митков
Халачев от 12 „д“ клас и
Аделина Красимирова Тодорова от 10 „г“ клас.
В категория „Най-добър
млад сервитьор-сомелиер”
първо място зае Ива Величкова Петрова от 11 „в“
клас, на второ място - Пламена Андреева Андреева,

подобряване на различни аспекти на икономическия и
социалния живот.
Учениците работиха в екип, в който заедно анализираха конкретни проблеми и ситуации. Те бяха подпомагани
от ментори-студенти, обучаващи се в катедра „Стратегическо планиране” при Академията.
Наши конкуренти бяха ученици от професионални
гимназии от Русе, Пловдив, Габрово, Дряново, Бургас,
Силистра, Монтана, Стара Загора, Благоевград, Велико
Търново, Петрич и др.
Екипът на Инна Ноева и Цветелин Костов представи
едни от най-добрите разработки и заслужено спечели награди за иновативност и устойчивост на проектите.

12 „а“ клас, и на трето
място - Моника Свиленова
Маринова от 12 „д“ клас.
В категория „Най-добър
млад барман” класирането
е както следва: първо място - Марин Христов Георгиев от 11 „а“ клас, второ
място - Кристиян Стелиянов
Колев, и на трето място Християна Иванова Христова от 11 „а“ клас. Комисиите, оценявали учениците, са
представители от бранша
на ресторантьорите.
Заелите призови места
- първо и второ, за „Найдобър млад готвач”и „Найдобър млад сервитьор-сомелиер”, както и тримата
класирали се от категорията за „Най-добър млад
барман”, ще представят
гимназията на втори регионален кръг от Националното състезание, който ще
се проведе в Габрово в ПГТ
„Пенчо Семов” на 15 и 16
март 2013 г.

Във връзка с Националния празник на страната – 3 март, клуб „Да спортуваме заедно” към проект УСПЕХ и ученическият съвет към ПГТ „Пенчо Семов”, с ръководители
Таня Моллова и Поля Помакова, се включихме в честванията на 135-ата годишнина от
Освобождението на България.
Хубавото време ни даде възможност заедно с хиляди други родолюбиви българи да
се изкачим на историческия връх Шипка, за да присъстваме на тържествата, да изразим
своите патриотични чувства и да отдадем почит на загиналите герои за свободата на България.
В Републиканското първенство по бокс
за младежи в Севлиево на 2 март 2013 г.
Десислав Иванов Ангелов от 10 „а“ клас спечели трето място! Честито!

За Клуб “Астрономия” и неговата училищна изложба
четете следващия четвъртък в „100 вести“
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държавния или
Благой Рагин: „Можем да развиваме всякакъв вид туризъм” Вв частния
сектор
допитване

НАДЕЖДА ТИХОВА

Благой Рагин - председател на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация, беше
вчера в Габрово, за да помогне за учредяването на
местна – регионална структура към хотелиерската
асоциация. Той обеща искрено на местните ресторантьори, хотелиери и собственици на къщи за гости пълно съдействие и помощ за популяризирането
на Габрово като туристическа дестинация и наблегна предимно на френските туристи. Според него
всички бивши окръжни градове разполагат с такива
структури, само в Габрово няма и оттук туроператорите минават транзит.
- Г-н Рагин, казахте,
че тази година ще се набляга на културния и СПА
туризъм. В Габрово няма
минерални извори, но
има много други неща, с
които можем да привличаме посетители. Какво
трябва да се направи, за
да не минавате транзит
през Габрово?
- Тази година – 2013та, сме я посветили на
културния и СПА туризъм и
по този повод през месец
април ще направим един
информационен тур на 5-6
френски големи туроператорски фирми, които искат да видят материалната
база у нас по покана на
нашата асоциация. Ние
вече направихме маршрута, който включва стария
Пловдив, Хисаря, Казанлък – тракийските гробници, и Велико Търново. Но
сега с моите колеги ще

се опитаме, минавайки от
Север към Юг и обратно,
да видим с какво, освен
с АЕК “Етър“, можем да
включим в маршрутите и
Габрово, за да не се минава оттук транзит. Това
обаче ще зависи от колегите ресторантьори и хотелиери, от местната администрация. Искаме посещението на тези французи да бъде един малък
празник, защото Франция
е номер 1 в световния
културен туризъм и когато
те кажат една добра дума
за нас, ще им повярват
много повече отколкото на
най-добрата наша реклама. Втората група от 16
туроператорски фирми –
също френски, очакваме
през месец септември. От
2-3 години български туроператорски фирми работят
успешно с френските колеги. През миналата го-

дина 17 групи посетиха
България като ги комбинираха заедно с Румъния.
При първото записване
80% от тази група от общо
1000 човека предпочетоха
да посетят Румъния, а 18%
- България. Докато на втория тур стана точно обратното – 80% предпочетоха

България пред Румъния.
- Каква е причината?
Кои са ни преимуществата?
- Нашата сила е само
като дойдат и видят. Иначе имиджа ние сме си го
съсипали сами. Много от
френските партньори казват направо в очите ми:

Надежда Тихова

ба с рисунки, портрети,
шаржове и композиции от
Великото народно събрание. През 1993 г. участва в създаването на 7
филма за националната
телевизия, използвани за
представяне на страната
ни в Япония и озаглавени
„Румен Статков – картини и визия“ – живописни
експресии, вдъхновени от
изпълнението на световноизвестния български
оперен бас Борис Христов
и фолклорния ансамбъл
„Филип Кутев“. В периода
1993-1995 г. Румен Статков
представя за първи път
цикъла си „Послание към
света“ в залата на Съюза
на архитектите в България. През 1995 г. художникът изработва проект за
национален герб, носещ
ярко изразена национална
символика.
Румен Статков е автор
на 69 самостоятелни изложби. Негови живописни
платна, графики и рисунки
са притежание на частни
колекционери, галерии и
институции в много държави по света.

„Г-н Рагин, как можахте
да съсипете имиджа на
прекрасната си страна, на
тази прекрасна материална база?! Вие притежавате
много хубави неща, а ние
знаем само лоши работи
за вас. Идваме тук, лошите работи ги няма. Те са
при нас - роми, кражби,
престъпници и т. н.“. Затова ние искаме да променим имиджа на страната. Моята концепция е,
че рекламната диплянка,
рекламният филм са неодушевени предмети. А когато един чужденец дойде,
потопи се в реалността
и види с очите си всичко онова, което искаме
да покажем, и се върне
отново в родината си...
Тогава в техните вестници
и списания говори позитивни неща за България,
тази реклама е по-силна
от филм и от най-добрата
рекламна брошура. Така
че аз не случайно смятам,
че ако пробием на френския пазар, ще пробием
и в Белгия и Холандия,
които са свързани. Няма
друга страна в Европейския съюз, освен Италия
и Франция, която може да
развива всякакъв вид туризъм – зимен, летен, културен, СПА и балнеология,
морски, ловен, голф. Ние
от всичко това можем да
правим пари, но не трябва

да се оплакваме как Господ не ни обича или сме
изоставени от съдбата. За
да получим нещо, трябва
да го поискаме.
- Смятате ли, че регионална структура на
вашата асоциация ще помогне Габрово да се приближи към туристическите центрове?
- Зависи от активността на колегите. Бих казал,
че нашата асоциация има
заслуги за бума във вътрешния туризъм във Велинград и Велико Търново.
Преди 5-6 години нещата
в тези градове бяха съвсем различни. В момента
във Велико Търново направихме културната борса,
след месец отново сме
там. Във Велинград – много по-малък град от Габрово, но с инициативни хора
в управата и над 54 хотела, с най-високи цени, там
успяват да е пълно навсякъде. Вярно, че е тежко,
че е криза, но пак зависи
от човешкия фактор. Велико Търново стана първенец в културния туризъм,  
Велинград – столица на
СПА туризма, а Банско –
на зимния туризъм. Тези
общини и колегите в тях,
които се борят мъжки, успяват. А онези, които викат
„Криза е, умираме“ - „умират“ наистина. Трябва борба.
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да работят. Останах с впечатлението, че те не търсят работа. Очакват само
бюрото по труда да им
предложи работа и се сърдят, че не им намира. Пасивни са. Имаме  тема за
писане на автобиография,
на мотивационни писма...
Някои от тях смятаха, че
това е абсолютно излишно. И те няма да ползват
тези знания. И това не са
хора с ниско образование.
Във всички групи има хора
с висше образование, а
останалите са със средно. Все интелигентни хора,
които чакат някой да им
намери работа. Те не са
мобилни“ - представи още
аргументи за това, че една
голяма част от проектите
за борба с безработицата са по-скоро временна
мярка за доходи и заетост,
отколкото нов шанс за работа Румяна Илиева, председател на РКС на КНСБ в
Габрово.

Творба на Румен Статков е избрана Няма ефект от проекта
за Картина на месеца в Севлиево „Шанс за работа”
Творба на известния
български художник Румен Статков е избрана за
Картина на месец март
в Градската художествена
галерия „Асен и Илия Пейкови“ в Севлиево. Румен
Статков е роден на 23
април 1961 г. През 1980 г.
завършва Художествената
гимназия за изящни изкуства в София.
В периода 1980-1985 г.
организира девет самостоятелни изложби в София, Бургас, Варна, Мичурин. Участва в над 20
поредни национални изложби в цяла България.
Става член на Ателието
на младия художник. През
1990 г. завършва Художествената академия, специалност графика. Участва
активно в организирането
на първата галерия за студенти в София. Илюстрира
множество книги. Автор е
на текстове и рисунки за
серия от детски книжки.
Съвместно с БНТ в залата на „Шипка“ 6 той организира първата излож-

В момента имаме група,
която се обучава за санитари в севлиевската болница, но болничното заведение дължи заплати на
хората, които работят там.
Как може да очакваме, че
някой ще бъде назначен
на работа? - коментира
една от причините за ниската ефективност на проектите от така наречената
субсидирана заетост Румяна Илиева. - Курсистите се
използват да помогнат, да
свършат някаква работа
през тези четири месеца,
през които те получават
някакви доходи и осигуровки. Но в хода на разговора стигнахме и до друга
не по-малко важна причина – липсата на всякаква
активност за намиране на
работа от страна на курсистите.
„Първият етап от обучението е мотивационен,
т. е. учим ги, че е добре

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

предпочитате да
работите?
Продължава от стр. 1

Александрина Александрова :
„В държавния, защото
има платени
осигуровки,
обезщетения
в случай на
инцидент и
там е по-сигурно. Този сектор
е за предпочитане, но когато
няма достатъчно работа, може
да се наложи и частният. Мисля, че там има сфери, където
заплащането е по-добро“.
Валентин Илиев: „Много
е относително. Работил
съм в частния сектор
и съм бил
доволен от
заплащането
и от коректността. Също съм работил и
в държавния, и там не беше
така, но въпреки това според
мен реално държавният е посигурен и по-добре платен“.
	Цанимир Иванов: „Разбира
се,
предпочитам
да работя в
частния сектор, защото мога да
имам собствен бизнес и
да работя за
себе си. Мисля, че заради това
той е по-доходоносен“.
Добромир Думанов:
„Предпочитам да работя в държавния, защото
работата е
много полека и човек
има по-малко отговорности. Смятам, че този сектор
е с по-голяма сигурност и работата е добре заплатена“.
Коста Михайлов: „В
частния,
защото там
съм по-спокоен и той е
по-сигурен,
но за младите хора е
по-добре да
работят в
държавния сектор. Мисля, че
заплащането в частната сфера
е по-голямо“.
Мария Христова: „Предпочитам държавния, защото е сигурен. Не мога
да определя
кой е по-добре платен,
защото много зависи от
определената работа. Според
мен сега по-разпространен е
частният сектор“.

„Обичам моята родина” - под това мото децата от Известна е програмата за финалите
на Купа България по волейбол
ЦДГ “Явор” изнесоха концерт в Община Габрово
светозар гатев

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ
Ден след националния
празник 3 март малчуганите от ЦДГ „Явор“ показаха
на габровци, че родолюбието не е чуждо даже и
за най-малките. Възрож-

денски песни, маршове в
опълченски униформи и
преклонение пред символите на България – химна
и знамето, показаха децата от ЦДГ „Явор“ в концерта „Обичам моята родина“
този понеделник в Риту-

алната зала на Община
Габрово. Със своето представление те напомниха
на присъстващите, че да
знаеш своя род и език е
завет, който всеки от нас
трябва да помни – от наймалкия до най-големия.

Известна е вече официалната програма за
финалния турнир от Купа
България при мъжете, който ще се проведе в зала
„Орловец“ в началото на
следващата седмица. В
понеделник, 11 март, ще
се изиграят четвъртфиналите по следния ред – от
13 часа е срещата „Нефтохимик 2010“ – „Левски
Волей“, от 15 часа ще играят „Монтана“ и „Марек
Юнион Ивкони“, от 17.30
е мачът ЦСКА – „Пирин
Балканстрой“, а от 19.30
е двубоят на домакините от „КВК Габрово“ срещу „Арда“. Полуфиналите
във вторник, 12 март, ще
бъдат от 16 и 18 часа.
В първия ще се срещнат
победителите от двойките
Нефтохимик 2010“/„Левски Волей“ и „Монтана“/

„Марек Юнион Ивкони“,
а във втория ще играят
отборите, спечелили срещите ЦСКА - „Пирин Балканстрой“ и „КВК Габрово“
- „Арда“. Мачът за купата е
в сряда, 13 март, от 17.30
часа и ще бъде предаван
пряко от БНТ. Националната телевизия ще излъчи и
още два мача от турнира
в Габрово. В понеделник
това ще бъде двубоят между ЦСКА и „Пирин Балканстрой“, който е с начален
час 17.30, а във вторник
БНТ ще предава първия
полуфинал от 16 часа.
Шест от осемте отбора
ще пристигнат в Габрово
още в неделя и следобед
ще проведат занимания
в зала „Орловец“. Само
„Монтана“ и ЦСКА ще пътуват в понеделник и ще
излязат на четвъртфиналите без предварителна
тренировка в залата.

За резултатите от първия училищен кръг на
Националното състезание за „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад сервитьор-сомелиер” и „Найдобър млад барман”, проведен на 12 и 14 февруари в
ПГТ „Пенчо Семов” на страница 7

