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	 Представителите	на	га-
бровския	 клуб	 по	 спорт-
но	 ориентиране	 „Узана“	
откриха	 летния	 сезон	 с	
девет	 медала.	 Ориентиро-
вачите	ни	взеха	участие	в	
традиционната	надпревара	
за	Купа	„Трети	март`2013“,	
организирана	от	клуб	„Се-
вер“	(Плевен).	Състезание-
то	 се	 проведе	 на	 навръх	
Националния	 празник,	 с	
център	в	местността	Алеи-

те	 -	 югозападно	 от	 село	
Гривица,	близо	до	Плевен.
	 Четирима	представите-
ли	на	клуб	„Узана“	се	качи-
ха	на	най-високото	стъпа-
ло	 на	 стълбичката	 за	 наг-
раждаване.	 Номер	 1	 при	
жени-елит	 беше	 Илияна	
Шандуркова.	 Най-добрата	
българска	състезателка	по	
спортно	 ориентиране	 не	
остави	 шансове	 на	 кон-
курентките	 си	 и	 измина	
дистанцията	от	6140	метра	
с	 27	 контролни	 точки	 за	

47	минути	и	31	секунди.	С	
повече	 от	 56	 минути	 по-
бавна	от	нея	беше	втората	
-	 Мая	 Недялкова	 от	 „НСА	
-	 Сивен“	 (София).	 Катя	
Стоянова	от	„Дрийм	тийм“	
(София)	 завърши	 трета,	 а	
четвъртото	място	зае	сес-
трата	на	Илияна	–	Силвия	
Шандуркова.
	 При	 състезателите	
до	 12	 години	 габровски-
ят	 клуб	 записа	 две	 първи	
места.	 Михаил	 Доброми-
ров	 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	девой-
ките	до	18	години,	за	кои-
то	 дистанцията	 беше	 4800	
метра,	с	20	контроли.
	 Второ	място	зае	Миле-
на	 Кръстева	 във	 възрас-

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

чезар	Иванов	(6-ти	М-21),	
Мартин	 Понев	 (12-ти	
М-21),	 Цани	 Николов	 (7-
ми	 М-35),	 Иван	 Найде-
нов	 (10-ти	 М-45),	 Стефан	
Драшков	 (15-ти	 М-45),	
Христо	 Николаев	 (5-ти	
М-60),	 Анна	 Марея	 Иг-
натова	 (4-та	 Ж-10),	 Ра-
дослава	 Гунчева	 (4-та	
Ж-12),	 Маргарита	 Радева	
(8-ма	Ж-12),	Виктория	Де-
низова	 (9-та	 Ж-14),	 Петя	
Стоева	 (7-ма	Ж-18)	и	Ли-
дия	Николова	(4-та	Ж-40).

КСО “Узаíа” îткрè ñезîíа пî лятíî îрèеíтèраíе ñ 9 меäала

НаДЯ тИХова

	 Вчера	 в	 Габрово	 беше	
учредена	 регионална	
структура	 на	 Българската	
хотелиерска	 и	 ресторан-
тьорска	асоциация.	В	при-
съствието	 и	 подкрепата		
на	председателя	на	нацио-
налната	асоциация	Благой	
Рагин	 учредители	 станаха	
12	 хотелиери	 и	 ресторан-
тьори	и	един	туроператор.	
За	председател	на	новата	
организация	беше	избрана	
Ели	 Петрова	 –	 председа-
тел	на	сдружение	 „Плане-

та	 Габрово“	 и	 собственик	
на	 къща	 за	 гости.	 Хората	
с	 бизнес	 в	 този	 бранш	
ще	 разчитат	 на	 помощта	
и	 съдействието,	 обещано	
от	 Благой	 Рагин.	 Според	
него	 те	 могат	 да	 бъдат	
подпомогнати	 с	 безплатен	
РR	 от	 името	 на	 нацио-
налната	асоциация,	с	без-
платни	 щандове	 и	 дори	
с	 опростен	 членски	 внос	
за	първата	година.	Според	
инициатора	 за	 създаване	
на	регионалната	структура	
Ели	Петрова	на	първо	вре-
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	 прежи-
вявания.	 И	 тъй	 като	 най-
близо	 е	 датата	 1	 април	
–	 рожден	 ден	 на	 ДХС	 и	
Ден	 на	 шегата,	 сега	 хо-
телиери	 и	 ресторантьори	
ще	акцентират	върху	една	
от	 най-разпознаваемите	
марки	 на	 Габрово	 –	 като	
столица	 на	 хумора.	 Ще	
прибавят	 и	 съществува-
нето	 на	 планета	 Габрово.	

За	в	бъдеще	Ели	Петрова	
смята,	че	бизнесът	в	града	
трябва	 да	 създаде	 култу-
рен	 продукт,	 който	 да	 му	
помага	да	печели	туристи.	
Тя	 е	 „изровила“	 от	 мина-
лото	 на	 българския	 Ман-
честер	 една	 идея.	 През	
1935	 година	 например	 га-
бровските	 фабриканти	 са	
правели	в	града	Гостопри-
емна	 седмица, през	 която	
са	 предлагали	 на	 гостите	
на	града	редица	безплатни	
бонуси	и	по	този	начин	са	
правели	 сериозен	 РR	 на	
града	ни.

 КОСьО ÕРИСТОВ: „Пред-
п о ч и т а м	
държавния	
сектор,	за-
щото	 там	
е	по-добра	
работата,	
но	не	знам	
дали	е	по-

сигурна.	Не	мога	да	опре-
деля	къде	е	по-доходонос-
но,	 защото	 това	 зависи	
много	 от	 работата,	 която	
се	извършва“.
 ДОНЧО ДОНЧЕВ: „Не	

мога	точно	
да	 опре-
деля	 и	 не	
знам	 кой	
сектор	 е	
п о - с и г у -
рен,	 но	
мисля,	 че	
би	 трябва-

ло	 в	 частния	 да	 бъдат	
по-високи	 заплатите.	 Във	
всички	 нормални	 страни	
смятам,	че	е	така“.
 ПЛАМЕН БИжЕВ: „Според	

мен,	 къде-
то	има	ра-
ботни	мес-
та,	а	може	
би	 сега	
по - л есно	
се	 нами-
рат	в	част-

ния	 сектор.	Аз	 например	
работя	 в	 частна	 фирма	
и	 съм	 доволен,	 но	 също	
така	съм	работил	и	в	дър-
жавния	 сектор,	 и	 отново	
бях	 доволен.	 Смятам,	 че	
много	 зависи	 от	 дадена-
та	 фирма	 дали	 ще	 бъде	
достатъчно	 доходоносна	
работата“.
 ВАЛЕНТИНА ДАНОВА: „Аз	

работя	 в	
ч а с т н и я	
сектор	 и	
с м я т а м ,	
че	 там	 е	
по-добре.	
Мисля,	 че	
би	 тряб-
вало	 той	

да	 е	 по-сигурен,	 защо-
то	 на	 него	 се	 основава	
икономиката	 на	 държа-
вата.	 Също	 така	 смятам,	
че	преди	е	било	по-прес-
тижно	да	бъдеш	държавен	
служител,	 но	 сега	 всеки	
трябва	да	работи	каквото	
иска“.

	 Правителството	 в	 ос-
тавка	 направи	 админи-
стративни	 промени	 в	 об-
щина	Севлиево,	 съобщава	
пресцентърът	 на	 Минис-
терския	съвет.	

	 На	вчерашното	заседа-
ние	МС	 е	 одобрил	 закри-
ването	 на	 село	 Дрянът	 в	
община	Севлиево.	Със	съ-
щото	решение	селата	Бае-
ва	ливада,	Българи,	Мали-

ново,	Мариновци	и	Рогулят	
бяха	 присъединени	 към	 с.	
Млечево,	а	с.	Дялък	–	към	
с.	 Столът.	 За	 извършване	
на	 административно-тери-
ториалните	 промени	 има	

прието	 решение	 на	 ОбС	
-	Севлиево.	Основен	аргу-
мент	за	него	е	липсата	на	
самостоятелно	 землище	 и	
на	постоянно	живеещо	на-
селение	в	селата.

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	про-
изход,	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	напра-
вили	оглед,	по	случая	е	започнато	досъдебно	производ-
ство.	Това	е	първата	кражба	в	този	район	от	дълго	време	
насам,	 коментираха	 от	 ръководството	 на	 габровската	
полиция.	В	областта	няма	осезаемо	нарастване	на	краж-
бите	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.

МИНКа МИНЧева 

	 Не	 можем	 да	 говорим	
за	устойчивост	на	проекта	
„Шанс	 за	 работа“,	 заяви	
областният	председател	на	
РКС	на	КНСБ	Румяна	Или-
ева.	
	 За	втора	поредна	годи-
на	в	област	Габрово	се	ре-
ализира	 проектът	 на	 Кон-
федерацията	 на	 независи-
мите	синдикати	в	България	
„Шанс	 за	 работа“.	 Той	 е	
част	от	Националния	план	

за	 действие	 по	 заетостта	
за	2012	г.	Безработните	ще	
бъдат	обучени	по	професи-
ята	„Болногледач”.
	 На	 22	 февруари	 2013	
година	 реализацията	 на	
проекта	 стартира	 в	 Се-
влиево	 и	 Дряново,	 а	 на	
25	 февруари	 -	 в	 Габрово	
и	Трявна.	В	него	са	вклю-
чени	 76	 безработни	 лица	
над	 50	 години.	 Обучения-
та	 и	 практиката	ще	 бъдат	
извършени	 съответно	 в	
МБАЛ	„Д-р	Тота	Венкова”	–	

Габрово,	МБАЛ	„Д-р	Стой-
чо	 Христов”	 -	 Севлиево,	
Дом	за	стари	хора	-	Тряв-
на	 и	 Дом	 за	 възрастни	 с	
деменция	-	Дряново.
	 Колежът	за	работниче-
ско	 обучение	 и	 Центърът	
за	 професионално	 обуче-
ние	 към	 КНСБ	 провеждат	
обученията	 по	 „Мотива-
ционно	 обучение”,	 ключо-
ва	 компетентност	 „Работа	
в	Екип”	и	„Здравни	грижи“. 
		 Успешно	 завършили-
те	 обучението	ще	 получат	

свидетелство	 за	 профе-
сионална	 квалификация	 и	
ще	 стажуват	 в	 съответни-
те	 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	квалифи-
кация?	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	Румя-
на	 Илиева.	 -	 Устойчивост	
може	 да	 има,	 ако	 някой	
работодател	предложи	ра-
бота	на	някой	от	курсисти-
те.	 Но	 това	 почти	 не	 се	
случва.	 За	 каква	 устойчи-
вост	 можем	 да	 говорим	
тогава?	

Няма ефект îт прîекта „Шаíñ за раáîта“
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Правèтелñтвîтî в îñтавка закрè ñ. Дряíът, Севлèевñкî

Пîлèцèята заäържа трèма краäцè, 
заäèãíалè íîñещîтî въже îт 
пîрталíèя краí íа жп ãарата в Гаáрîвî

Областната дирекция на МВР в Габрово 
издирва 

Ева Иванова Богданова, 
на 17 години, която е в неиз-
вестност 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 дъл-
жина. 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.

Учреäèха реãèîíалíа ñтруктура íа Бълãарñката хîтелèерñка аñîцèацèя

рУЖа ЛЮБеНова

	 Некрологът	на	самоза-
палилия	 се	 Пламен	 Гора-
нов,	залепен	на	5	март	от	
протестиращите	 в	 Габро-
во,	 не	 оцеля	 до	 деня	 на	
националния	 траур	 в	 не-
гова	памет.	Някой	го	беше	
скъсал	още	през	нощта.	
	 Снощи	 протестиращи-
те	 залепиха	 нов.	 Запале-
ните	 свещи	 в	 ръцете	 на	
малобройните	 протести-
ращи	и	под	самия	некро-
лог	до	моста	„Игото“	оза-
риха	 шестнайстия	 ден	 от	
несъгласието	на	габровци	

с	 монополите,	 със	 смаз-
ващите	 сметки	 и	 ниски	
доходи.
	 Вчера,	 в	 деня	 на	 на-
ционален	 траур	 в	 памет	
на	Пламен,	кметът	на	Ва-
рна	 Кирил	 Йорданов	 по-
даде	оставка.	Такова	беше	
и	желанието	на	самозапа-
лилия	се	мъж,	станал	сим-
вол	 на	 протестите.	 Мал-
ко	 преди	 да	 сдаде	 поста	
варненският	кмет	каза	на	
пресконференция,	че	Пла-
мен	е	направил	 „страшна	
стъпка,	 към	 която	 морал-
ният	ангажимент	е	непре-
одолим“.

	 В	 деня	 на	 национал-
ния	траур	равносметка	за	
трагичния	 край	 на	 един	
млад	мъж	направи	и	пре-
миерът	 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	 спра-
ведлива	 кауза,	 това,	 кое-
то	 всъщност	 ние	 винаги	
сме	искали.	Властта	е	на	
хората,	 те	 излъчват	 упра-
влението,	 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	 же-
лание	в	тази	паметна	пло-
ча	 да	 бъде	 вграден	 пла-
нински	камък,	донесен	от	
самия	 Пламен,	 приживе	
страстен	 привърженик	 на	
алпинизма	 и	 фотография-
та.

Скъñаха íекрîлîã íа Пламеí Гîраíîв в 
Гаáрîвî, ñíîщè прîтеñтèращèте залепèха íîв

Блаãîй Раãèí: 
„Мîжем äа 
развèваме 
вñякакъв вèä 
турèзъм”
Интервю с председателя на 
Българската хотелиерска и 
ресторантьорска асоциация 
- на страница 8



2 7 март 2013 г.

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 противооб-
ществените 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 нанесе-
ните щети е в процес на установяване. На местопроизшествието 
е извършен оглед. По случая в РУ „Полиция“ - Дряново е започ-
нато досъдебно производство.
 16 НАРУШЕНИя на Закона за движение по пътищата са кон-
статирани 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 дви-
жение. 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 проти-
водействие 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.

НаДеЖДа тИХова

	 Макар	 временният	
подслон	 за	 бездомници	 и	
клошари	в	Габрово	да	ра-
боти	до	края	на	февруари,	
неговите	 обитатели	 про-
дължават	да	получават	до	
8	март	топла	храна,	осигу-
рена	от	клуб	„Приятели	на	
Белгия“.	
	 Около	 десетина	 без-
домници	 от	 Габрово	 изка-
раха	 студените	 дни	 през	
тази	 зима	 във	 временния	
подслон,	 осигурен	 от	 га-
бровската	 Община.	 Беше	
им	осигурено	 не	 само	 то-
пло	 помещение,	 легла	 и	
чисти	 завивки,	 а	 и	 топла	
храна	–	супа,	основно	яде-
не	 и	 хляб,	 както	 и	 дрехи.	
Свикналите	 да	 живеят	 на	

улицата	 хора	 бяха	 изне-
надани	 дори	 с	 тоалетни	
принадлежности,	 а	 някои	
от	тях	се	чудеха	какво	да	
правят	 с	 четката	 за	 зъби	
например.	
	 Според	 Общината	 по-
ложените	 грижи	 са	 ре-
зултат	 от	 доброто	 парт-
ньорство	и	сътрудничество	
между	 Община	 Габрово	
и	 редица	 фирми	 и	 инсти-
туции,	 на	 които	 ръковод-
ството	на	града	благодари	
за	 съдействието.	 Става	
дума	за	клуб	„Приятели	на	
Белгия“,	който	осигури	все-
кидневното	 предоставяне	
на	храна	и	им	дари	дрехи.	
Българският	 Червен	 кръст	
в	Габрово	също	се	включи	
с	 помощ	 като	 предостави	
топли	 завивки	 и	 спално	

бельо.	 От	 „Лайънс	 клуб“	
дариха	 тоалетни	 принад-
лежности	 и	 хавлиени	 кър-
пи,	а	Центърът	за	спешна	
медицинска	 помощ	 осигу-
ри	 медицински	 прегледи	
на	 всички	 мъже	 без	 дом.	
Две	 габровски	 фирми	 -	
„ЛИЯ	 -	 РИО“	 ЕООД	 и	 ЕТ	
„Кастел“,	 приготвяха	 хра-
ната	 за	 бездомниците,	 а	
дружество	 „Bulgarienhilfe“	
E.V.	 осигури	 спалното	 бе-
льо.	 Към	 целия	 този	 спи-
сък	 трябва	да	се	прибави	
и	 основният	 партньор	 –	
дирекция	 „Социално	 под-
помагане“.
	 Според	 директора	 на	
социалната	 служба	 Радо-
стина	Братованова	част	от	
бездомниците	 са	 съвсем	
нови	хора	през	тази	зима.	

Всички,	изпаднали	без	дом	
и	работа,	са	„млади“,	т.	е.	
в	работоспособна	възраст,	
нямат	 здравни	 осигуров-
ки,	нито	решение	на	ТЕЛК,	
което	би	им	помогнало	да	
се	пенсионират	по	болест	
или	 да	 бъдат	 настанени	 в	
социална	институция.		Така	
от	социалната	служба	мо-
жаха	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	 квар-
тира,	 трети	 успял	 да	 по-
чне	 работа.	 Дали	 същите	
хора	 или	 други,	 нови,	 ще	
се	 окажат	 пред	 вратите	
на	Общината	и	„Социално	

подпомагане“	 при	 следва-
щите	минусови	 температу-
ри,	ще	разберем	на	зима.	
Дотогава	се	очаква	Общи-
ната	 да	 е	 изградила	 спе-
циален	 Център	 за	 време-
нен	 подслон	 за	 бездомни	
и	 безпризорни	 в	 квартал	
Лисец.	Неговата	 подготов-
ка	започна	още	през	тази	
есен.	 Вече	 е	 разработен	
правилник	 за	 вътрешния	
ред,	правила	за	постъпва-
не	 в	 Центъра	 и	 процеду-
ра	 за	 взаимодействие	 на	
заинтересованите	 страни.	
Предстои	 разработената	
документация	 да	 се	 съ-
гласува.	 Проведена	 е	 и	
процедура	за	избор	на	из-
пълнител	 за	 ремонтните	
дейности	 в	 предоставено-
то	помещение	в	кв.	Лисец.

рУЖа ЛЮБеНова

	 Задържаният	 край	 га-
бровското	 село	 Поповци	
22-годишен	 разпространи-
тел	 на	 наркотици	 С.	 Х.	
от	 Севлиево	 остава	 зад	
решетките	 за	 постоянно.	
Това	 реши	 на	 5	 март	 га-
бровският	 Окръжен	 съд.	
За	интересите	на	задържа-
ния	по	време	на	съдебно-
то	 заседание	 се	 грижеха	
двама	адвокати.
	 Искането	 за	 задър-
жането	 на	 С.	 Х.	 напра-
ви	 обвинител	 от	 Окръжна	
прокуратура	-	Габрово.	Ос-
нования	 за	 налагане	 на	
най-тежката	 мярка	 –	 за-
държане	под	стража,	про-
курорът	 намери	 в	 „бога-
тата“	 наркобиография	 на	
задържания,	макар	и	само	
22-годишен.	Той	вече	е	ос-
ъждан	за	подобно	престъ-
пление	 –	 отглеждане	 на	
канабис.	Явно	наложената	

му	 условна	 присъда	 изоб-
що	 не	 е	 изпълнила	 пре-
вантивното	 си	 предназна-
чение,	защото	той	не	само	
не	спрял	този	бизнес,	ами	
го	задълбочил.	Според	по-
лицията	 „С.	 Х.	 се	 явява	
един	от	основните	разпро-
странители	 на	 наркотици	
в	 Габровска	 област.	 Той	
действал	 на	 територията	
на	региона	чрез	изградена	
мрежа	от	дилъри	на	по-ни-
ско	ниво“.
	 Последното	 му	 задър-
жане	стана	около	20	часа	
на	1	март	т.	г.	В	информа-
цията	си	по	случая	и	про-
ведената	 специализирана	
операция	 от	 Областната	
дирекция	на	МВР	уточниха,	
че		С.	Х.		се	е	придвижвал	
с	 БМВ.	 При	 направено-
то	 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.	Пос-
ледвало	претърсване	и	на	
жилището	 му	 в	 Севлиево,	
където	 полицаите	 намери-
ли	 „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.	 Второ-
то	 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	 изгра-
дената	 мрежа	 от	 редови	
пласьори.
	 Задържането	му	 в	По-
повци	става	в	рамките	на	
тригодишния	 изпитателен	
срок	 на	 влязлата	 в	 сила	
условна	 присъда	 за	 от-
глеждане	 на	 наркотични	

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

пление.	 С	 оглед	 горепо-
соченото	 съдът	 прецени,	
че	 единствено	 най-тежка-
та	 мярка	 за	 неотклоне-
ние	 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	 произ-
водство.	 Предвид	 изложе-
ното	съдът	уважи	искането	
на	 Окръжна	 прокуратура	
–	Габрово	и	постанови	„за-
държане	под	стража”	
	 Определението	 на	 га-
бровския	 Окръжен	 съд	
подлежи	 на	 обжалване	
пред	Апелативния	 съд	 във	
Велико	Търново	в	3-дневен	
срок.	
	 В	 случай	 на	 обжалва-
не	делото	се	насрочва	за	
разглеждане	 пред	 Апела-
тивния	съд	за	14	март	т.	г.,	
постанови	съдът.

аДвоКат 
НИКоЛай ХрИстов

Продължава от бр. 49

Изваждане от 
сградата!
	 Като	не	щеш	мира,	на	
ти...	
	 Въпреки	 че	 е	 неприят-
но,	съжителството	на	хора	
от	 различни	 поколения,	 с	
различни	 възпитание,	 по-
требности	и	битови	навици	
рядко	е	безпроблемно.	За	
да	 осигури	 спазването	 на	
общите	 правила,	 Законът	
е	 предвидил	 възможност	
и	за	санкции.	Обикновено	
това	са	глобите,	предвиде-
ни	 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	 пре-
дишни	материали,	при	оп-
ределени	условия	Законът	
допуска,	че	собственик	на	
етажна	 собственост	 може	
да	 бъде	 изваден	 от	 оби-
таваното	 от	 него	 жилище.	
Това	е	може	би	най-тежка-
та	мярка,	която	живеещите	
в	блока	могат	да	предпри-
емат	срещу	съкооператор.	
Да	поясним	–	изваждането	
не	означава,	че	му	се	от-
нема	 правото	 на	 собстве-
ност,	 т.	 е.	 имуществото.	
Изваденият	 продължава	
да	 пази	 нотариалния	 си	
акт,	да	фигурира	в	книгата	

на	 собствениците	 и	 може	
да	 се	 разпорежда	 с	 иму-
ществото	 си	 като	 го	 про-
дава,	завещава	или	отдава	
под	 наем,	 но	 не	може	 да	
го	 обитава	 лично!	 Поне-
же	 това	 е	 изключително	
сериозно	 ограничение	 за	
личността,	 за	 да	 не	 се	
превръща	 правото	 в	 са-
моразправа,	Законът	се	е	
погрижил	 то	 да	 се	 прила-
га	 само	 при	 определени	
условия.	 В	 случая	 ЗУЕС	
„препраща”	 към	 чл.	 45	 от	
Закона	 за	 собствеността,	
който	 ще	 цитираме	 в	 ця-
лост:
	 „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	 сгра-
дата	 по	 решение	 на	 об-
щото	събрание	за	срок	до	
три	години:
	 а)	 ако	 използва	 или	
допуска	 да	 се	 използват	
неговите	 помещения	 по	
начин,	 който	 излага	 сгра-
дата	на	опасност	от	пожар	
или	 от	 значителни	 повре-
ди,	и
	 б)	(изм.	-	ДВ,	бр.	33	от	
1996	 г.)	 ако	 систематиче-
ски	 нарушава	 правилника	
или	 решенията	 на	 общо-
то	събрание	за	вътрешния	
ред	в	сградата	или	добри-
те	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	 наруше-
нието.”
	 Тази	 разпоредба	 съ-
ществуваше	 още	 по	 вре-
мето	на	социализма,	кога-
то	е	имало	сериозни	пред-
поставки	за	прилагането	й	
–	действащата	система	на	
домоуправителите,	 „квар-
талния	 надзор”	 от	 ОФ-ор-
ганизациите	 и	 т.	 н.	 Днес	
възможностите	са	по-огра-
ничени!
	 Какви	 са	 основанията	
за	прилагането	й?
	 Първата	 хипотеза	 е	 в	
буква	 „а”	 –	 създаване	 на	
реална	 опасност	 за	 съ-
ществуването	 на	 сградата	
и	 имуществото	 на	 живее-
щите.	В	ЗУЕС	не	е	казано	
как	 може	 да	 наруши	 по-
жарната	безопасност,	кое-
то	 сериозно	 затруднява	
вземането	 на	 мерки.	 При	
положение,	 че	 не	 можете	
да	 влезете	 в	 съседното	
жилище	 без	 разрешение	
на	 стопанина	 му,	 как	 из-
общо	 може	 да	 се	 прове-
ри	 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-

туции,	 че	 практически	 е	
невъзможно	 да	 започнат	
дейността	 си	 без	 разре-
шение	на	здравните,	хиги-
енни	 и	 противопожарните	
и	други	служби.	Какво	ще	
стане	 обаче,	 ако	 собстве-
ниците	 по	 някакви	 причи-
ни	решат	да	не	се	съобра-
зяват	с	предписанията	им?	
Уви!	–	в	практиката	има	не	
един	 случай!	 Проблемът	
е,	 че	 тогава	 нарушението	
ще	трябва	да	се	докаже	от	
съседите,	 които	 обикнове-
но	 нямат	 нужните	 позна-
ния,	 опит	 и	 възможности	
за	 проверки	 и	 рискуват	
да	 бъдат	 поставени	 пред	
свършен	 факт,	 т.	 е.	 пред	
вече	 станала	 авария.	 За-
това	 когато	 се	 обсъжда	
допускането	 на	 стопанска	
дейност	 в	 сградата	 (все	
едно	 под	 каква	 форма	 –	
наемател	 и	 др.),	 проявя-
вайте	 повече	 внимание	 и	
обмисляйте	 внимателно	
направените	предложения,	
съответно	–	интересувайте	
се	 от	 дейността	 на	 кон-
тролните	органи,	които	из-
дават	 разрешенията.	 Ако	
са	действали	добросъвест-
но,	нямат	причини	да	отка-
жат	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,	 непремен-
но	сглобява	атомна	бомба	
в	 гаража	 или	 пречиства	
наркотици,	 но	 по-добре	
да	 се	 застраховате,	 от-
колкото	 после	 да	 съжаля-
вате!)	 Известен	 е	 случай	
с	 „нашенски	 чужденец”,	
който	инвестирал	милиони	
във	фирмата	си	 у	нас,	но	
му	 „досвидяло”	 да	 плати	
100.000	 лв.	 за	 противопо-
жарно	 обезопасяване	 и	
почерпил	 „когото	 трябва”	
с	 2-3	 каси.	 След	 пожара,	
който	 закономерно	 избух-
нал	 в	 цеха	 му,	 застрахо-
вателят	 му	 също	 законо-
мерно	 отказал	 да	 плати	
обезщетение,	поради	неиз-
правност	на	инсталацията.	
Не	 изпадайте	 в	 неговото	
положение!
	 По-често	 приложима	
на	 практика	 е	 буква	 „б”.	
Там	 обаче	 е	 казано,	 че	
нарушенията	на	реда	тряб-
ва	 да	 са	 „систематични”,	
което,	според	утвърдената	
съдебна	 практика	 предпо-
лага	 доказани	 поне	 три	
отделни	случая.
	 При	 това	 положение	
е	 необходимо	 да	 се	 про-
веде	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	 посо-
чено,	 че	 ще	 се	 обсъжда	

поведението	 на	 конкрет-
ния	 човек,	 по	 конкретен	
повод.	 (В	 противен	 слу-
чай	 решението	 може	 да	
бъде	отменено	от	съда	при	
евентуалното	 му	 обжалва-
не	 от	 засегнатия!)	 Поста-
райте	 се	 разгласяването	
да	 е	 колкото	 може	 по-
добро,	 защото	 за	 взема-
не	 на	 такова	 решение	 се	
иска	 много	 висок	 кворум	
–	75%	от	собствениците	на	
идеални	 части,	 оставащи	
след	 като	 се	 извади	 соб-
ствеността	на	самия	нару-
шител!	 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	 крий-
те,	 а	 вървете	 честно	 на	
събранието,	 ако	 разбира	
се,	 няма	 какво	 друго	 да	
криете!	 По-добре	 да	 се	
оправдаете	 предварител-
но,	отколкото	после	да	се	
разправяте	със	съдилища-
та	и	съдиите	изпълнители.)	
	 Съвети	от	практиката:
	 1.	 Понеже	 законът	 из-
исква	 поне	 3	 нарушения	

на	 реда,	 не	 чакайте	 те	
непременно	да	станат	три	
–	 още	 при	 второто,	 ако	
има	сериозни	причини,	оч-
аквайте	 трето	 –	 веднага	
свиквайте	 събранието	 по	
посочения	ред	и	действай-
те,	 т.	 е.	 направете	 преду-
преждението	по	алинея	2!	
Така	ще	имате	готов	повод	
да	действате	след	третото.
	 2.	 Ако	 са	 извършвани	
полицейски,	 противопо-
жарни	 и	 други	 проверки	
по	 повод	 на	 нарушенията	
на	реда	–	искайте	от	орга-
ните	копия	от	констативни-
те	им	протоколи!		Те	могат	
да	се	окажат	важни	дока-
зателства	по-късно,	ако	се	
стигне	 до	 съдебно	 обжал-
ване	на	изваждането.
	 3.	 Не	 забравяйте	 да	
се	консултирате	с	адвокат	
преди	 провеждане	 на	 об-
щото	 събрание	 и	 изготвя-
нето	 на	 предупредителния	
протокол,	 а	 по	 възмож-
ност	 да	 осигурите	 такъв	
и	 на	 проведеното	 общо	
събрание.	 Може	 това	 да	
Ви	спести	доста	разочаро-
вания	по-късно!
Следва продължение –
следващия четвъртък

äе юре 
за етажíата 

ñîáñтвеíîñт Управлеíèе íа етажíата ñîáñтвеíîñт?

Шеф-äèлърът íа íаркîтèцè, ñпèпаí в Пîпîвцè, îñтава в ареñта

Õраíят áезäîмíèцèте äî 8 март, времеííèят пîäñлîí е затвîреí

	 Община	 Севлиево	 за-
почва	 пролетното	 почист-
ване	 с	 кампания	 за	 съ-
биране	 на	 едрогабаритни	
отпадъци	от	бита.	От	днес	
до	29	март	севлиевци	мо-
гат	 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,	 хладилни-
ци,	телевизори,	компютри,	
монитори	 и	 др.	 Извозва-
нето	на	отпадъците	ще	се	
осъществява	в	рамките	на	
същия	работен	ден	от	об-
щински	транспорт,	уточни-
ха	 от	 пресцентъра	 на	 об-
щинската	администрация.

Оáщèíа Севлèевî ñтартèра кампаíèя за 
ñъáèраíе íа еäрîãаáарèтíè îтпаäъцè	 Спектакъл	 на	 театър	

„Искри	и	сезони“	на	попу-
лярната	българска	актриса	
Искра	 Радева	 е	 подарък	
от	 севлиевската	 Община	
за	 севлиевци	 по	 повод	
8	 март	 -	 Световния	 ден	
на	 жената.	 Комедийното	
представление	„Имам	нуж-
да	 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.	 Ста-
ва	 дума	 за	 актьорите	Ма-
рия	Статулова	(известна	в	
последно	време	от	„Седем	
часа	разлика”,	“Забранена	
любов”),	 Георги	 Кадурин	
(от	„Стъклен	дом”),	Виоле-
та	Марковска	 („Столичани	
в	 повече”)	 и	 Стефан	 Сте-
фанов.	Режисьор	на	поста-
новката	е	Илия	Добрев,	а	
сценографията	 е	 на	Неве-
на	Кавалджиева.

За 8 март - пîäарък ñпектакъл



	 	ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

7 март, четвъртък
Св.	 свщмчци	 Василий,	
Ефрем,	Капитон	и	др.	еп.	
Херсонски.

8 март,  петък
*	 Св.	 40	 мчци	 Севастий-
ски.	 (Тип.	 с.	 233,	 т.	 2	 и	
т.	 1	 –	 вж	 с.	 225,	 т.	 1).	
Преп.	 Теофилакт,	 еп.	 Ни-
комидийски.

9 март,  събота
Св.	 мчк	 Исихий	 Дорос-
толски.	 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.	Софро-
ний,	еп.	Врачански.

12 март,  вторник
Преп.	 Теофан.	 Св.	 Григо-
рий	 Двоеслов.	 Преп.	 Си-
меон,	Нови	Богослов.

13 март,  сряда
Св.	Никифор,	патр.	Цари-
градски	 (Службата	 е	 ве-
ликопостна)	 (Тип.	 с.	 420)	
(Блажи	 се	 риба	 и	 млечни	
храни).

14 март,  четвъртък
Преп.	 Бенедикт.	 Св.	 Ев-
схимон	 Изповедник,	 еп.	
Лампсакийски.

15 март,  петък
Св.	 мчк	 Агапий	 и	 6-те	
мъченици	с	него	 (Служба-
та	 е	 великопостна)	 (Тип.	
420)	 (Блажи	 се	 риба	 и	
млечни	храни).

16 март,  събота
Св.	мчци	Савин	и	Папа.
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ХРИСТИЯНИ
Днес Светият синод ще обсъжда оставката на американския митрополит Йосиф
	 Светият	синод	ще	об-
съди	на	заседание	днес	по-
дадената	 преди	 седмица	
оставка	от	митрополита	
на	 САЩ,	 Австралия	 и	 Ка-
нада	Йосиф.	
	 На	 вчерашното	 си	
заседание,	 което	 бе	 пър-
вото	 начело	 с	 патриарх	
Неофит,	 Синодът	 не	 е	
разгледал	 въпроса	 с	 ос-
тавката	на	американския	
митрополит	Йосиф.
	 Синодът	 не	 е	 разгле-
дал	 въпроса	 с	 оставката	
на	 американския	 митро-
полит	Йосиф,	който	тази	
сутрин	 замина,	 но	 иска	
да	 се	 завърне	 завинаги	 в	
България.	 Казусът	 най-ве-
роятно	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	 по-
яви	 информация,	 че	 Мит-
рополитът	 на	 САЩ,	 Ка-
нада	 и	 Австралия	 Йосиф,	
който	 беше	 и	 говорител	
на	 Патриаршеския	 изби-
рателен	 събор,	 е	 депози-
рал	 оставката	 си	 пред	
Светия	 синод.	 Като	 ос-
новна	 причина	 той	 посо-
чи,	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	 епархи-
ята	 си	 в	 САЩ.	 Попитан	
дали	Американският	мит-
рополит	 ще	 се	 върне	 в	
София,	 за	 да	 му	 помага,	
патриарх	 Неофит	 отго-
вори:	 „Живот	 и	 здраве,	
каквото	 той	 реши“.	 На	
въпрос	 кой	 сега	 ще	 бъде	
говорител	 на	 Светия	 си-
нод,	 патриархът	 каза,	 че	
до	 това	 решение	 не	 се	
стигнало,	защото	не	е	ос-
танало	 много	 време	 на	
днешното	 заседание.	 Не	
е	така	лесно	да	се	обсъди	
този	 въпрос,	 продължи-
телно	време	няма	да	има	
заседания	на	Синода	и	ще	

може	 да	 се	 помисли	 той	
по-внимателно	 и	 по-об-
стойно,	 заяви	 патриарх	

Неофит.
	 Попитан	дали	ще	бъде	
направен	 пресцентър	

за	 журналистите,	 за	 да	
не	 чакат	 за	 информация	
пред	 Синодалната	 пала-
та,	 патриархът	 препо-
ръча	 на	 репортерите	
да	 искат	 определен	 час,	
в	 който	 да	 се	 съобщава	
информация,	 както	 това	
ставаше	през	тези	чети-
ри	месеца		при	подготов-
ката	 на	 Патриаршеския	
събор.	 Тогава,	 като	 гово-
рител	 на	 събора,	 Амери-
канският	 митрополит	 в	
определен	час	информира-
ше	 медиите	 за	 решения-
та	на	Светия	синод.	
	 Много	 е	 важно	 да	 се	
подбере	 подходящ	 човек	
за	 говорител	 на	 Синода,	
защото	 има	 нужда	 от	
правилна	 и	 точна	 инфор-
мация,	 за	да	не	се	получа-

ват	 разномислия	 и	 разно-
гласия,	коментира	патри-
арх	Неофит.
	 Той	 добави,	 че	 ще	 се	
помисли	 какви	 са	 възмож-
ностите	да	има	пресцен-
тър.	Засега	канцеларията	
е	доста	препълнена	и	няма	
възможност	да	се	отдели	
голяма	 стая	 за	 пресслуж-
ба,	 обясни	 патриархът.	
Той	 каза,	 че	 като	 бивш	
Русенски	 митрополит,	
заедно	с	викарийния	епис-
коп	 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	 па-
триархът.

На	 9	 март,	 събота,	 по	
благословението	 на	 Него-
во	 Светейшество	 Българ-
ския	 патриарх	 и	 Софийски	
митрополит	 Неофит	 и	
съгласно	 решение	 на	 Св.	
Синод	 от	 заседанието	 му	
на	 5	 март	 ще	 се	 проведе	
литийно	 шествие	 с	 чудо-
творната	 икона	 „Пресве-
та	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	 све-
тогорското	 монашество	
на	 Българската	 право-
славна	 църква	 –	 Българска	
Патриаршия	 и	 е	 обект	 на	

свято	поклонение	в	Патри-
аршеския	катедрален	став-
ропигиален	 храм-паметник	
„Св.	Александър	Невски“.

Светата	 икона	 и	 съ-
провождащата	я	тържест-
вена	 лития,	 църковно	 из-
пълнена	 от	 духовенство	 и	
миряни,	ще	тръгне	от	„Св.	
Александър	Невски“	в	17,00	
ч.,	 ще	 премине	 през	 исто-
рическия	 център	 на	 гра-
да,	 посветен	 на	 Божията	
Премъдрост	-	София	-	и	ще	
пристигне	 в	 катедралния	
храм	 на	 Софийския	 митро-
полит	 „Св.	 вмчца	 Неделя“.	
Там	 ще	 бъде	 отслужено	
Всенощно	 бдение,	 та	 по-
кровът	 на	 Божията	 Майка	

да	всее	мир	и	любов	в	сър-
цата	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	 Со-
фийска	 Св.	 митрополия	 в	
катедралния	 храм	 „Св.	 вм-
чца	 Неделя“	 в	 съслужение	
с	архиереи	и	духовници	от	
Българската	 православна	
църква.

След	 Св.	 Литургия	 све-
тейшият	Български	патри-
арх	 и	 Софийски	 митропо-
лит	 с	 молитвеното	 учас-

тие	 на	 български	 архиереи	
и	клира	и	народа	на	Софий-
ска	 епархия	 ще	 извърши	
Молебен	 за	 помирение	 на	
българския	 народ	 по	 повод	
размирния	 социален,	 поли-
тически	 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	взе-
мат	 молитвено	 участие	 в	
особено	 необходимите	 в	
тези	дни	за	народа	ни	све-
ти	богослужби“,	 казва	 се	в	
съобщение	 на	 канцелария-
та	на	Светия	Синод.

Българската патриаршия приканва християните да вземат 
участие в “така необходимите тези дни свети богослужби”
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 право-
славна църква, а второто - за Грузинската патриаршия. Бъл-
гарското копие е дело на атонския зограф йеромонах Ефрем 
от манастира “Есфигмен”. Кивотът (свещеният сандък) за 
иконата е изработен от художника-дърворезбар Ивайло Ел-
шишки от София.

	 ГЕРБ	 отпусна	 500	 000	
лева	 за	 строителството	
на	 нов	 катедрален	 храм	 в	
Ловеч,	съобщи	ловчанският	
митрополит	Гавриил.	Той	се	
срещна	с	премиера	в	остав-
ка	 Бойко	 Борисов	 след	 пра-
вителственото	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	 дър-
жавни	 пари,	 преведоха	 ни	

500	 000	 лева	 от	 партия	
ГЕРБ,	за	да	можем	да	завър-
шим	 първото	 ниво	 на	 хра-
ма,	 където	 ще	 има	 църква,	

салон	 за	 лекции	
и	беседи,	кът	за	
младежи,	 църко-
вен	 музей”,	 каза	
митрополит	 Га-
вриил.
	 	 	Строежът	на	
К а т е д р а л н и я	
храм	 „Св.	 Кирил	
и	 Методий”	 в	
Ловеч	 започ-
на	 на	 5	 август	
2005	година.

През	 2005	 г.	 Симеон	
Сакскобургготски	 отпус-
на	от	държавния	бюджет	
100	хиляди	лева.

ГЕРБ даде 500 хиляди лв. партийни пари за храм 
в Ловеч, Царят даде държавни през 2005 година

БПО “Св. Патриарх Евтимий Търновски” в Париж организира изложба на български икони
За	трета	поредна	годи-

на	Българската	православна	
община	 „Св.	 Патриарх	 Ев-
тимий	 Търновски”	 ви	 кани	
на	 изложба	 на	 съвременно	
иконографско	 творчество.	
Девет	 български	 иконопи-
сци	 участват	 в	 тазгодиш-
ната	експозиция.	Тя	ще	бъде	
представена	 от	 8	 до	 17	
март	 в	 Оранжерията	 „Кай-
бот”	 в	 Йер,	 департамента	
Есон	(8,	rue	de	Concy,	RER	D	
Yerres).

Откриването	на	излож-
бата	 на	 8	 март	 от	 19	 ч.	
ще	 бъде	 съпроводено	 от	
музикална	програма	с	песно-
пения	на	енорийския	хор	към	
българския	 храм	 в	 Париж	 и	
танци	на	фолклорния	ансам-

бъл	„Пиперки”.
На	 9	 март	 ще	 се	 със-

тои	 конференция	 за	 същ-
ността	 и	 смисъла	 на	 ико-
ната,	 изнесена	 от	 свещ.	
Иван	 Карагеоргиев	 и	 Елена	
Карагеоргиева,	 участник	 и	
куратор	на	изложбата.

От	 16	 април	 до	 8	 май	
експозицията	ще	бъде	пред-
ставена	и	в	Българския	кул-
турен	 институт	 в	 Париж	
(28,	rue	Boétie,	75008	Paris).

В	 изложбата	 ще	 участ-
ват	 Ангел	 Радушев	 от	 Ва-
рна,	Лора	Малева	от	София,	
Елена	 Карагеоргиева	 от	
Казанлък,	 Зорница	 Иванова	
от	 Стара	 Загора,	 Николай	
Иванов	от	Казанлък,	Мария	
Минева	от	Смолян,	Младен-

ка	 Лан-
джева	 от	
София,	Ра-
достина	
Павлова,	
Й о р д а н	

Йорданов	от	Разград.
Българската	 православ-

на	църковна	община	„Св.	Па-
триарх	Евтимий	Търновски”	
е	основана	на	7	май	1981	г.	

67	 българи	
се	 събират	
на	 учредя-
ването	 й	 в	 руската	 църква	
„Св.	Трима	Светители”	в	Па-
риж.	Благословение	на	нова-
та	 енория	 дава	 Митропо-
лит	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,	 българска-
та	 енория	 е	 съумяла	 да	
се	 утвърди	 като	 едно,	
макар	 и	 скромно,	 духов-
но	 средище	 на	 българи-
те	в	Париж,	да	ги	дарява	

със	 светите	 Тайнства,	 да	
ги	 въвежда	 в	 принципите	
на	 светоотеческата	 вяра	
и	 традициите	 на	 Българ-
ската	 православна	 църква,	
да	 поддържа	 духа	 на	 родо-
любие	 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	 Средноевро-
пейската	епархия,	който	се	
състои	 в	 Руския	 богослов-
ски	 институт	 „Св.	 Сергий	
Радонежки”.

Енорията	 поддържа	
братолюбиви	 отношения	
с	 останалите	 православ-
ни	 общности	 в	 Париж	 и	
участва	 в	 православните	
събития,	 организирани	
във	 Франция.	 Българската	
църква	 беше	 представена	
на	 състоялите	 се	 досега	
няколко	 пъти	 Дни	 на	 Пра-
вославието	 във	 френската	
столица,	 както	 и	 на	 чест-

ванията	 на	 Второто	 хи-
лядолетие	 от	 Рождество	
Христово.

След	 дълги	 години	 на	
изпитания,	 преди	 всичко	 в	
духовен	 план,	 а	 и	 без	 соб-
ствено	помещение	за	бого-
служения,	 през	 април	 2006	
г.	 българската	 църковна	
община	 с	 предстоятел	 ар-
химандрит	 Емилиян	 Боца-
новски	 получи	 от	 Парижка-
та	 архиепископия	 на	 Като-
лическата	 църква	 параклис	
в	 18-ти	 район	 на	 Париж.	
Храмът	 с	 патрон	 Св.	 па-
триарх	Евтимий	Търновски	
е	отворен	за	Света	Литур-
гия	всяка	неделя	и	на	всеки	
голям	Господски	празник	от	
10.00	часа.

Американският митрополит Йосиф
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	 По	 случай	 135-та	 го-
дишнина	 от	 Руско-турска-
та	 освободителна	 война	 и	
възстановяването	 на	 бъл-
гарската	 държавност	 из-
вестният	световен	и	олим-
пийски	 шампион	 по	 борба	
Боян	 Радев	 подари	 10	 из-
ключително	ценни	икони	от	
своята	 колекция	 на	 Нацио-
налния	 исторически	 музей,	
съобщават	 от	 пресцентъ-
ра	на	музея.
	 Досега	 през	 годините	
спортистът	е	дарил	на	му-
зея	над	200	антични,	сред-
новековни	 и	 възрожденски	
паметници,	 както	 и	 всич-
ки	свои	награди	и	отличия	
от	спортната	си	кариера.	
Те	са	изложени	в	специална	
зала	 -	 „Колекция	 Боян	 Ра-
дев”.
	 Боян	 Радев	 заяви	 пред	
музейните	специалисти,	че	
ако	 Националният	 истори-

чески	 музей	 бъде	 премес-
тен	 в	 центъра	 на	 столи-
цата,	 той	 ще	 му	 дари	 го-
ляма	 част	 от	 колекцията	
си.	 Боян	 Радев	 е	 дарител	
№	1	на	музея,	заявяват	от	
ръководството	му.	Неговия	
пример	следват	и	други	ко-
лекционери.
	 Медийните	 публикации	
не	 споменават	 нищо	 за	

простичкия	 факт,	 че	 та-
кива	 ценни	 икони	 и	 други	
църковни	 принадлежности	
попадат	в	ръцете	на	част-
ни	 лица	 по	 не	 най-честния	
начин.	И	където	и	да	се	на-
мират	 те	 извън	 храмове-
те,	 няма	 да	 изпълняват	 ос-
новното	си	предназначение	
да	 бъдат	 обекти	 на	 право-
славната	вяра	на	народа	ни.

Олимпийският шампион по борба Боян Радев подари 
10 ценни икони на Националния исторически музей

	 На	 3	 март	 в	 руската	
църква	 в	 София	 Светлана	
Шаренкова,	председател	на	
форум	 „България-Русия“,	връ-
чи	ордени	„Самарски	кръст“	
на	 Видинския	 митрополит	
Дометиан,	на	архимандрит	
Филип,	 предстоятел	 на	 ру-
ското	 подворие	 в	 София,	 и	
на	 йеромонах	 Зотик,	 ено-
рийски	свещеник	при	същия	
храм.
	 Отличията	бяха	дадени	
от	 името	 на	 Бойко	 Коцев,	
посланик	 на	 България	 в	 Ру-
ската	федерация,	съобщава	
сайтът	 на	 Видинска	 мит-
рополия.
	 Преди	 това	 Видински-
ят	митрополит	Дометиан	
оглави	 Св.	 Литургия	 в	 ру-
ската	 църква	 „Св.	 Николай“	
в	 София	 заедно	 с	 храмово-
то	духовенство.
	 Отличието	 „Самарски	

кръст“	 е	 съвсем	 ново.	 То	
беше	учредено	миналия	ме-
сец	 от	 Национален	 инициа-
тивен	комитет	за	чества-
не	на	135-годишнината	от	
Освобождението	 от	 тур-
ско	робство.	Това	е	офици-

ална	 обществена	 награда,	
която	ще	се	връчва	от	ко-
митета	 на	 руски	 и	 българ-
ски	граждани	за	значителен	
принос	 в	 развитието	 на	
отношенията	 между	 Русия	
и	България.	

	 До	 момента	 са	 израбо-
тени	 100	 броя,	 като	 все-
ки	 орден	 има	 индивидуален	
идентификационен	 номер.	
Възпоменателният	 знак	
„Самарски	 кръст“	 е	 във	
формата	 на	 равнораменен	
кръст	 със	 заоблени	 краи-
ща.	От	лицевата	страна	е	
изобразена	 Св.	 Богородица.	
От	 обратната	 страна	 на	
кръста	са	изписани	с	релеф-
ни	 цифри	 годините	 1878	 и	
2013.
	 За	 няколко	 седмици	 ар-
химандрит	 Филип	 получи	
няколко	 отличия	 и	 награди	
за	 приноса	 му	 в	 българо-
руските	 отношения.	 Неза-
висимо	 от	 това	 той	 ще	
остане	 в	 църковната	 ис-
тория	 като	 духовникът,	
който	 успя	 да	 разбие	 уни-
калната	 българо-руска	 пра-
вославна	енория	у	нас.

Митрополит Дометиан награден със „Самарски кръст”, 
отличието е съвсем ново, с образа на Св. Богородица

	 В	 края	 на	 фев-
руари	 излезе	 кни-
гата	 „Сърцето	 в	
Стария	 Завет“	 на	
гл.	ас.	д-р	Анна	Ма-
ринова,	 	 препода-
вател	 в	 Богослов-
ския	 факултет	 на	
СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“.	 В	 осно-
вата	 на	 издание-
то	е	дисертацион-
ната	 разработка	
на	 д-р	 Маринова	
върху	 антрополо-
гичното	 понятие	
“сърце”	 в	 староза-
ветните	 тексто-
ве.
	 В	 края	 на	 фев-
руари	 Анна	 Ма-
ринова	 подари	
екземпляри	 от	
новата	 си	 книга	
на	 библиотеката	
на	 Богословския	
факултет	 заедно	
с	 посвещение	 в	 Златната	
книга	 на	 дарителя,	 която	
библиотекарите	 поддър-
жат	от	2008	г.	
	 В	 него	 д-р	 Маринова	
пише:	 „Търсенето	 на	 живия	
Бог	с	цяло	сърце	(Втор.	6:4-
5)	 е	 единственият	 отго-
вор,	който	дължим	на	Бога,	
но	 не	 заради	 придобиване	
на	каквото	и	да	било	благо,	
а	 заради	 Самия	 Него.	 Бог,	
Който	ни	е	извикал	от	ут-
робата	 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	бра-
чен	чертог.	В	този	чертог,	
в	 най-чиста	 любов	 пребъд-

ват	Бог	и	човек	–	неслитно	
и	неразделно.	В	началото	на	
моите	 търсения	 относно	
значението	 на	 антрополо-
гичното	понятие	“сърце”	не	
знаех	 къде	 ще	 ме	 отведе	
моето	търсене.	Не	зная	как	
съм	се	справила	с	изяснява-
нето	на	понятието	“сърце”	
в	 Свещеното	 Писание	 на	
Стария	 Завет,	 но	 благода-
ря	 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	 „Прит-
чи	 на	 Соломон”:	 „Сине	 мой,	
дай	 сърцето	 си	 на	 мене	 и	
очите	ти	нека	желаят	мои-
те	пътища”	(Притч.	23:26).	
Пожелавам	си	да	бъда	малко	
полезна	 на	 моите	 читате-
ли	по	пътя	им	на	отдаване-
то	на	сърцата	им	на	Бога”.

Излезе книгата на Анна Маринова 
„Сърцето в Стария Завет”

Архимандрит	 д-р	 Григо-
рий	 (Лозев),	 монах	 в	 Троян-
ския	 манастир,	 издаде	 кни-
га,	 посветена	 на	 Апостола	
на	свободата	йеродякон	Иг-
натий	-	Васил	Левски.	В	нея	
авторът	 разглежда	 образа	
на	 големия	 българин	 чрез	
двата	 пътя	 на	 служение	 –	
служението	на	монаха,	пос-
ветил	 се	 на	 Църквата,	 и	
на	 революционера,	 отдал	
живота	си	за	народа.

Изданието	 е	 по	 слу-
чай	 140-годишнината	 от	
гибелта	 на	 Апостола.	 Нау-
чен	редактор	на	книгата	е	
проф.	д-р	Пламен	Павлов.	Тя	
излиза	 с	 благословението	
на	Сливенския	митрополит	
Йоаникий.

Изданието	 вече	 е	 дос-
тъпно	 за	 читателите	 и	

може	 да	 бъде	 намерено	 в	
столичните	църковни	мага-
зини	в	храмовете:	„Св.	Сед-
мочисленици“,	„Св.	Неделя“	и	
„Св.	Петка“	 -	 Стара	 (до	Со-

фийска	митрополия),	както	
и	в	Троянския	манастир.

В	 резюмето	 си	 за	 кни-
гата		архим.	Григорий	казва:

„Животът	 и	 безсмърт-
ният	 подвиг	 на	 Апостола	
на	 свободата	 са	 обект	 на	
изследване	 вече	 140	 годи-
ни.	 Сложността	 в	 изграж-
дане	 образа	 на	 този	 велик	
българин	 се	 поражда	 от	
факта,	 че	 служението	 на	
героя	революционер	се	пре-
плита	 със	 служението	 му	
на	 Църквата,	 където	 той	
приема	 свещен	 сан	 –	 Лев-
ски	бива	ръкоположен	за	йе-
родякон	 с	 името	 Игнатий.	
Идеализирането	в	народно-
то	 съзнание	 на	 Апостола	
предизвиква	 двойна	 пред-
става	за	него	–	за	христи-
янския	 светец	 и	 за	 рево-

люционера	 народомъченик.	
Но	 това	 са	 два	 различни	
пътя	 за	 обществена	 про-
мяна.	 Пътят	 на	 светеца	 е	
път	 на	 усъвършенстване	
на	 личността,	 която,	 при-
добивайки	 Божествената	
любов,	 да	 преобрази	 обще-
ството.	 Пътят	 на	 рево-
люционера	 е	 път	 на	 насил-
ствена	 социална	 промяна	
на	 обществото.	 Принцип-
но	тези	два	пътя	са	авто-
номни	и	не	се	пресичат.	Го-
лемият	 сблъсък	 и	 разногла-
сия	 идват	 тогава,	 когато	
този	 принцип	 шаблонно	 се	
приложи	 към	 сложната	 по	
характер	 личност	 на	 Лев-
ски.	Напоследък	се	изписаха	
много	 статии	 за	 Левски,	
които	 целяха	 същностно-
то	 противопоставяне	 на	

тези	 две	 социални	 идеи,	
осветлявайки	при	това	ня-
кои	 противоречиви	 и	 тъм-
ни	 страни	 от	 живота	 на	
Апостола.	Причина	за	това	
беше	 подхвърляната	 в	 об-
щественото	 простран-
ство	 идея	 за	 канонизаци-
ята	 на	 Левски.	 Безспорно,	
не	 бива	 същността	 на	 ре-
волюционната	 личност	 да	
се	 подменя	 с	 нещо,	 което	
тя	 не	 е	 –	 „святост“.	 От	
друга	страна,	недопустимо	
е	радикално	да	се	противо-
поставят	 гореописаните	
два	пътя	в	живота	на	Лев-
ски	–	на	революционера	и	на	
личностното	 самоусъвър-
шенстване.	 Защото	 	 рис-
куваме	 да	 накърним	 ореола	
на	неговото	величие	и	без-
смъртие,.

Архимандрит Григорий издаде книга, посветена на Васил Левски и на двата 
пътя на служения - служението на монаха и служението на революцията

Уникални	 икони	 плете	
руският	 актьор	 Владимир	
Деншиков.	 Творбите	 му,	
освен	 че	 са	 обемни	 и	 на-
помнят	скулптурни	миниа-
тюри	под	стъкло,	са	създа-
дени	 съвсем	 по	 православ-
ните	канони.

Само	 лицата	 на	 све-
тците	 са	 нарисувани,	 ос-

таналото	 Денши-
ков	 изработва	 от	
тъничка	 ленена	
нишка.	 Всяка	 не-
гова	 икона,	 изпъл-
нена	 в	 техниката	
макраме,	 се	 със-
тои	 от	 милиони	
възелчета.
	 Неговата	 тех-
ника	 е	 уникална	 и	
няма	 аналог	 в	 све-
та.

С	 плетенето	
на	 макраме	 Влади-
мир	 Деншиков	 се	
занимава	 вече	 30	

години,	 а	 със	 своеобразна-
та	иконопис	-	от	десет.

Дори	когато	го	повалил	
инсулт,	творецът	не	спрял	
да	 работи	 -	 трябвало	 да	
завърши	иконата	за	 храма	
на	кримското	село	Малоре-
ченское,	както	бил	обещал.	
В	 болницата,	 на	 системи,	

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	

десницата	си...
Уникална	 е	 и	 тъканта	

на	 дрехите	 на	 светиите	

-	 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	 па-
тентовал.	За	създаването	
на	 икона	 с	 размер	 50x40	
той	работи	3	до	6	месеца.	
А	върху	иконата	 „Св.	Алек-
сандър	 Невски“	 работи	 14	
месеца	 и	 има	 повече	 от	
9000000	възела.
	 Деншчиков	 е	 роден	 на	
1	юли	1952	година	в	Киев.	
Завършил	е		Университет-
ски	 театър	 през	 1974	 г.	
От	1975	до	2007	г.	 	 е	ра-
ботил	като	актьор,	режи-
сьор,	 художествен	 ръково-
дител	на	руския	Драмати-
чен	 театър	 „Горки“.	 През	

2007	 г.,	 след	 като	 получа-
ва	 инсулт	 на	 сцената,	 се	
премества	 да	 преподава	
в	 Университета	 на	 Крим-
ската	култура,	изкуство	и	
туризъм.		 	
	 Негови	 произведения	
са	 изложени	 в	 Германия,	
Австрия,	 Унгария	 и	 Украй-
на.	 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	предложе-
на	като	подарък	на	Негово	
Светейшество	 Патриарх	
на	 Москва	 и	 на	 цяла	 Русия	
Кирил.	През	май	2011	годи-
на	 иконата	 „Св.	 Владимир“	
бе	представена	на	Негово	
Блаженство	 митрополит	
Владимир	на	Киев	и	на	цяла	
Украйна.

Уникални икони плете руският актьор Владимир Деншчиков 

	 На	 2	 март	 в	 крайбреж-
ния	гръцки	град	Александру-
полис,	недалеч	от	устието	
на	 река	 Марица	 в	 Егейско	
море,	 се	 проведе	 поредна-
та	 среща	 в	 рамките	 на	
няколкогодишния	 проект,	
наречен	 Common	 Religious	
Cultural	 Pathways	 (CORECT),	
т.	 е.	 „Общи	 религиозни	 и	
културни	 маршрути“.	 Про-
ектът	се	води	от	Алексан-
друполската	 митрополия,	 а	
участници	 са	 още	 митро-
полиите	 на	 Драма,	 Долни	
Неврокоп	 (Като	 Невроко-
пи),	 Неаполи	 и	 Ставруполи	
(в	 северните	 и	 западните	
квартали	 и	 предградия	 на	
Солун),	Институтът	за	кул-
турно-образователни	 тех-
нологии	 „Атина“,	 от	 гръцка	
страна,	 и	 Неврокопската	
митрополия	 и	 Югозападни-
ят	 университет	 „Йеромо-

нах	Неофит	Рилски“,	от	бъл-
гарска	страна.
	 Вече	 четвърта	 година	
представители	 на	 митро-
полиите	и	на	научните	сре-
ди	 подготвят	 подобаващо	
представяне	 и	 оценка	 на	
религиозното	и	културното	
наследство	от	двете	стра-
ни	на	българо-гръцката	гра-
ница,	която	вече	вместо	да	
разделя	 хората,	 ги	 свързва	
за	 съвместен	 живот	 и	 съ-
трудничество.	Очакваният	
краен	 плод	 от	 този	 про-
ект	ще	бъде	цифровизирано	
представяне	 в	 софтуерен	
продукт	на	десетки	храмо-
ве	 и	 манастири,	 заснети	
с	 най-съвременна	 техника,	
включително	 и	 с	 въздуш-
ни	 снимки	 от	 миниатюрен	
безпилотен	 въртолет	 с	
дистанционно	 управлява-
на	 камера.	 Триизмерните	

снимки	и	големите	възмож-
ности	за	оглед	на	съответ-
ния	 храм	 или	 друг	 обект	
от	всички	страни	ще	пома-
гат	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	от-
ново	да	им	се	наслаждават;	
които	не	са	ги	виждали	или	
дори	 не	 са	 подозирали,	 че	
съществуват,	 да	 се	 запоз-
наят	 с	 тези	 православни	
светини	 и	 да	 пожелаят	 да	
ги	посетят	лично.
	 От	 месец	 април	 2011	
г.	 Югозападният	 универ-
ситет	 „Неофит	 Рилски”	
е	 една	 от	 организациите	
партньори,	 които	 изпълня-
ват	 проект	 „Общи	 религи-

озни	 и	 културни	 пътеки”.	
Проектът	е	финансиран	по	
Програмата	 за	 европейско	
териториално	 сътрудни-
чество	 „Гърция-България	
2007-2013”.
	 Основните	цели	на	про-
ект	CORECT	са:
	 Да	 създаде	 мрежа	 на	
сътрудничество	 за	 популя-
ризирането	 на	 културните	
активи.
	 	 	 	 Да	 проучи,	 документи-
ра	 и	 популяризира	 общото	
религиозно-културно	наслед-
ство	 на	 трансграничния	
регион	България-Гърция	чрез	
развиване	 на	 мрежа	 от	 за-
интересовани	 страни,	 спо-
делящи	 общата	 цел	 за	 раз-
работване	на	многоезиково	
съдържание	и	IT	инструмен-
ти	за	популяризиране	и	раз-
витие	 на	 множество	 све-
щени	 паметници	 и	 обекти	

на	религиозно	изкуство.
	 	 	 	 Да	 повиши	 информира-
ността	 за	 културните	 ре-
лигиозни	паметници.
				Да	създаде	инструмент,	
който	 би	 могъл	 да	 се	 из-
ползва	 в	 други	 области	 на	
развитие	 като	 алтерна-
тивния	туризъм.
	 На	 срещата	 в	 Алексан-
друполис	представители	на	
двете	 съседни	 православ-
ни	 църкви,	 които	 са	 соб-
ственици	 на	 храмовете	 и	
манастирите,	 и	 на	 научно-
изследователските	 среди	
направиха	 отчет	 за	 извър-
шената	 работа	 и	 показаха	
както	 заснетите	 обекти,	
така	 и	 подготвените	 тек-
стове	 за	 тях	 на	 български,	
гръцки	и	английски	език.	Оч-
аква	се	през	юни	т.	г.	изця-
ло	 да	 приключи	 работата	
по	проекта.

Българо-гръцка среща за паметниците на общото християнско наследство
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отопление
пресяти въглищА дон-
бас и брикети, кафяви въ-
глища и разпалки. Безпла-
тен транспорт. 0887/031-
439, 0889/991-977, 88-21-
13, с/у КДН
ДървА зА огрев - 823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
всички виДове дърва 
за огрев. Безплатен транс-
порт. Складова база Колева 
ливада, 0894/686-818.
„рАя 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
ДървА зА огрев - метро-
ви, 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 дър-
ва и въглища на ул. „Стан-
ционна“, жп гара - предла-
га висококалоричен пресят  
ДОНБАС, брикети, екобри-
кети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на 
народни цени. Уверете се 
сами на тел. 066/830-080, 
0894/360-636, 0888/887-
541.

ДървА, реАлнА кубату-
ра, 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, безпла-
тен транспорт - 066 805 
642, 0897 892 903, 0894 
733 133.
сУхи ДървА - бук, дъб, 
метрови, нарязани, наце-
пени. Безплатен транспорт. 
0876 195 030 [11, 6]
ДървА: Метрови - 50 лв., 
нацепени - 58 лв., неза-
бавна 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 - Тодо-
риев - гори купува - плаща 
веднага. Позвдолителни за 
сеч издава - 0889 632 740. 
[11, 1]

строителство
кърти, иззижДА - 
0878/943-895.
строителен преДприе-
МАч събаря, почиства от А 
до Я - 0895/043-388
строителен преДприе-
МАч събаря, почиства от 
А до Я, извършва строи-
телни 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 варо-
ви мазилки - 0876 416 716. 
[11, 5]
АрМАтУрен Двор - достав-
ка и заготовка на арматура; 
ново строителство; строи-
телни ремонти - 0899/187-
972 [12, 2]

вътрешен реМонт
пАркет, ДЮшеМе - реде-
не, циклене, финно шлай-
фане, лакиране - монтаж на 
ламиниран паркет - 86-61-
43, 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 боядисва-
не - тел. 0877 578 533. 
[22, 21]
шпАкловАне, БояДисвА-
не, фаянс, теракота - 0899 
970 757. [6, 3]

хиДроизолАции
хиДроизолАции соФи 
- цени 12-15 лв/кв.м; Раз-
срочено плащане. Гаран-
ционен срок 8-10 години 
- 0888 314 533.
хиДроизолАция, цигле-
ни покриви, улуци, дренаж 
и др. - 0897 390 194. [22, 20]

изолАции
Алпинисти - 0899/321-
190

Алпинисти - 0898/907-
400
Алпинисти - 0878 447 
244.
външни топлоизолА-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - 0898 569 486. 

щори
Eт „кАстело“ - ЩОРИ - 
външни и вътрешни, ВРАТИ 
- блиндирани, входни, авто-
матични гаражни, РОЛЕТКИ 
- охранителни, ДОГРАМА - 
алуминиева, PVC, БАРИЕРИ 
- автоматични - 87-04-89, 
0888/255-318
ет „веДиМА-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45

ел. инстАлАции, реМонти
реМонт и монтаж на бой-
лери и автоматични перал-
ни по домовете, без почи-
вен ден  - тел. 82-16-75, 
0899/284-703.
реМонт нА телевизори по 
домовете - тел. 0888 279 
846. [22, 22]
реМонт нА всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888 294 214. [24, 17]

ел. инстАлАции, направа, 
ремонт, поддръжка - 0897 
556 676. [11, 10]
електроинстАлАции - 
0896 562 036. [22, 18]

УслУги
БУс превози и хамали - 
0896 491 586. [11, 8]
УслУги с мини багер и са-
мосвал на всякакви терени 
- 0899 355 810. [30, 2]

вик, коМини, пАрно, 
търсене нА воДА
вик реМонти и нови ин-
сталации - 0899/023-913.
вик МонтАж и поддръжка 
- 0887/680-034.
МАшинно отпУшвАне на 
канали - 0888 889 799.
воДоотоплителни и 
ВиК инсталации. Проекти-
ране, доставка и монтаж 
0898/57-22-13
коМиночистене и ремонт 
- 0898 760 728. [11, 7]

отоплителни и слънчеви 
инстАлАции
ет „г. Георгиев“ проектира 
отоплителни, климатични и 
газови инсталации, както и 

строителни конструкции на 
сгради и съоръжения - тел. 
0884 504 010. [5, 4]

грижи зА възрАстни
ДоМ зА възрастни хора с. 
Станчов хан, община Тряв-
на - 0894 307 845. [11, 7]

поДДръжкА коМпЮтри
инстАлАция и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
0888/410-117

МеБели, оБзАвежДАне
МеБели по поръчка, кон-
курентни цени - 0887 830 
601. [22, 8]

косене
косене и почистване с 
храсторез - 0884 961 840. 
[11, 9]

трАУрни Агенции
трАУрнА Агенция „Омега“ 
денонощно - 0898/552-582, 
0898/560-440.
ДенонощнА трАУрнА 
агенция „Покой“ - 066/85-
65-55, 0897/945-519.

проДАвА МАшини
шприц АвтоМАт - хори-
зонтален, 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 про-
дава тел. 0877 822 310. 
[5, 5]

проДАвА оБзАвежДАне
изгоДно! Детско кре-
ватче с матрак, единично 
легло с матрак - запазени, 
продава тел. 0897 202 183 
или 0895 186 909. [5, 3]
хлАДилници, перАлни, 
телевизори - гаранция, про-
дава тел. 0894 398 229. 
[11, 1]

спАлня - комлект, се про-
дава на тел. 0897 556 676. 
[5, 1]

проДАвА рАзни
проДАвАМ ФАБрично на-
рязан тютюн на фини лен-
ти, реколта 2011 г., цена 
на килограм - 35 лв. - 
0897/613-403 - Георги Ге-
оргиев.
рУско пиАно „Вятка“ про-
дава тел. 0888 488 539. 
[5, 5]
клиМАтик OSAKA 24-ка, 
касов апарат DATEX DP55 
продава тел. 0893 511 154. 
[4, 3]
хроМникелови кАзАн-
четА от стари перални, 
контактни термометри про-
дава тел. 0899 688 195. 
[3, 1]
плАстМАсовА цистернА 
- един тон, 60 лв., 0888 
101 427. [4, 1]

хрАнА зА животни
севлиевски ФУрАжен 
завод предлага продукцията 
си в Габрово. Магазинът 
се намира на ул. „Йосиф 
Соколски“ 5 (на излиза-
не от пазар „Шивара“, 

до железарския магазин), 
0877/241-940. [8, 1]

пчели проДАвА
пчелни сеМействА про-
дава тел. 0877 178 593. 
[5, 4]

животни проДАвА
кокошки носАчки на 10 
м. - на тел. 0988 927 264. 
[1, 1]

проДАвА коМпЮтри
лАптоп и лазерен прин-
тер (в гаранция, изгодно) 
продава тел. 0876 314 247. 
[2, 2]

кУпУвА рАзни
стАринни преДМети, 
червени броеници, монети, 
банкноти, часовници, ан-
тиквариат купува в блок 
„Чайка“, вх. „Г“ (зад опти-
ка „Роса“), 0889 211 957. 
[22, 1]

кУпУвА МАтериАли
ФирМА изкУпУвА всяка-
къв вид желязо за скрап 
направо от адрес. Коректни 
цени - на тел. 0897 622 
755. [11, 2]

иМоти проДАвА
Място, с. Богданчовци, 
ток, вода, път, 760 кв. м, 
гледка, продава 0888/86-
71-85 [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 - четириста-
ен, 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 га-
раж и дворно място прода-
ва 0899/187-974 [10, 7]
тристАен, Бкс, по спора-
зумение продава тел. 0896 
701 993. [6, 6]

тристАен тУхлен прода-
ва/заменя 0895 046 192. 
БоксониерА с ТЕЦ на Ко-
лелото за 16000 лв. прода-
ва 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. Коп-
челии, 1 декар и 200 кв. м, 
цена: 10 000 лв., продава 
тел. 868 959. [5, 1]

иМоти ДАвА поД нАеМ
ДвУетАжно поМеще-
ние, напълно оборудва-
но кафене, подходящо и 
за магазин, дава под наем 
0896/861-472. [33, 25]

тристАен АпАртАМент - 
обзаведен, в кв. Сирмани 
дава под наем тел. 0899 
723 165. [11, 11]
слАДкАрскА рАБотил-
ницА ДАВА ПОД НАЕМ 
0899/187-974 [10, 7]
стАя зА студент - 0878 
204 299. [11, 3]
ресторАнт-МехАнА „хА-
новете“ - напълно оборуд-
ван, отдава под наем/про-
дава - 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 представител-
ство, дава под наем 0897 
500 995. [11, 2]
етАж от къща дава под 
наем, център, може студен-
ти, 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, напъл-
но обзаведен, 340 лева, 

дава под наем тел. 0988 
863 571. [3, 1]
АпАртАМент нА ул. „Нико-
лаевска“ 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 цяла-
та страна купува 0887/360-
884, 0879/616-614
зеМеДелскА зеМя в стра-
ната купува. Плаща веднага 
- 066/803-595, 0896/875-
917. [22, 19]
зеМя кУпУвА тел. 0878 
657 576. [4, 2]

нощУвки
нощУвки - 0878 515 080. 
[11, 11]
нощУвки в хотелски апар-
таменти - 0897 210 934. 
[22, 13]

зАпАДни АвтоМоБили 
проДАвА
тАксиМетров АвтоМо-
Бил 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]

вАз/Москвич
лАДА 1200 S продава тел. 
0876 535 454. [5, 3]

МикроБУси, кАМиони
ивеко 50с13 - 2003 г., 
продава тел. 0899 146 877. 
[11, 11]
БУс МерцеДес 410 про-
дава 0888 147 173. [11, 7]

Джипове
Джип LAnd Rover 
Freelander 1.8 - бензин, 
продава тел. 0897 346 608. 
[5, 4]

Джип МерцеДес МЛ 320 
- бензин/газ, продава 0879 
856 235. [1, 1]

Мотори/велосипеДи
иж 350 - 0988 927 264. 
[1, 1]

АвтоМоБили кУпУвА
коли, БУсове (може и де-
фектирали) до 1000 лв. от 
място изкупува  0897/429-
374
стАри АвтоМоБили из-
купува тел. 0895 197 478. 
[11, 11]

АвточАсти/МАгАзини
преДнА Броня, задни 
амортисьори - нови, и гуми 
с джанти 185/60/14 за 
Голф-2 продава тел. 0899 
400 363. [5, 2]

АвтоУслУги
Автосервиз извършвА 
ремонти на леки автомо-
били на много достъпни за 
всеки клиент цени - тел. 
0885 573 377. [6, 1]

скрАп, стАри АвтоМоБили
коли зА скрап от мяс-
то изкупува тел. 0899 092 
510. [22, 5]

превози
МежДУгрАДски превози 
С ПИКАП И БУС ТЕРМО - 
цена 0.52 ЛВ./КМ (може 
града - докер) -  0887/26-
60-50.
трАнспорт - 2.5 тона, 
16 куб. м, ДДС фактури - 

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]
трАнспорт До 10 t - 0884 
672 791, 0876 010 207. 
[5, 3]

Билети, пътУвАния
АвтоБУсни, сАМолетни 
БИЛЕТИ - на тел. 066/80-
49-48.

обяви

Уроци, кУрсове
неМски език - уроци и 
подготовка за TestDaF - на 
тел. 0885 835 757.

ясновиДство
глеДАне нА кафе и карти 
- 0896 383 442. [4, 2]
МАг-нАци преМАхвА 
черна магия, прави бяла 
за любов, изчиства нега-
тивна енергия, отключва 
късмет и др. Резултат до 
24 часа. 0886/010-659. 
[3, 1]

лекАри
кАБинет кожни И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПА-
ТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФО-
ТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТО-
ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  при 
акне, тъмни петна, белези, 
разширени капиляри  с 
апарати ПУЛСАР и СИНЕ-
РОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТО-
ТЕН ЛИФТИНГ на лице. 
ВЕЛАСМУУТ процедури за 
лечение на целулит, стягане 
и изглаждане на кожата. 
МЕЗОТЕРАПИЯ при целу-
лит, косопад, торбички под 
очите, отпусната и дехидра-
тирана кожа.  ПОСТАВЯНЕ 
НА БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпотява-
не. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪ-
РИ - попълване на бръчки, 
уголемяване на устни и ко-
рекция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-

ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, ул-
тразвук, Д Арсонвал, хими-
чески пилинг, почистване 
на лице. КАБИНЕТЪТ рабо-
ти и по договор с РЗОК. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
тел.  800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com
Д-р триФонов - невролог, 
психиатър - Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-
А, 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]

еротикА
090363092, иМпУлсив-
нА, гореща [8, 2]
090309019, пАлАвА ад-
вокатка [8, 2]
090309040, осигУренА, 
разкрепостена [8, 2]
090363079, стрАстнА, 
възбуда [8, 2]
090309035, Френски 
ласки [8, 2]
090309027, секси ми-
ньонче [8, 2]
090309053, сексАпил-
нА, дръзка [8, 2]
ДАМА зА вас - 0890 397 
989. [11, 3]
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ветеринАри
Д-р росен ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ 
И ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилактика, из-
куствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, до Уникс, тел. 806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897- 822.

МИНКа МИНЧева 

	 През	 последните	 три	
месеца	на	2012	година	Те-
риториалното	 статистиче-
ско	 бюро	 отчита	 увеличе-
ние	 на	 наетите	 на	 работа	
в	 обществения	 сектор.	
Това	сочат	данните	за	на-
етите	лица	и	средната	ра-
ботна	заплата	в	Габровска	
област	 за	 четвъртото	 три-
месечие	 на	 2012	 година,	
представени	 от	 Регионал-
ното	статистическо	бюро.	
	 По	предварителни	дан-
ни	на	Националния	статис-
тически	 институт	 наетите	
лица	 по	 трудово	 и	 слу-
жебно	 правоотношение	 в	
област	 Габрово	 към	 края	
на	декември		2012	г.	нама-
ляват	с	 0.8%	спрямо	края	
на	септември	2012	г.,	като	

достигат	до	37.1	хиляди.
	 Най-голямо	 е	 намале-
нието	 на	 наетите	 в	 ико-
номическите	 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	 разпре-
деление	 на	 електрическа	
и	 топлинна	 енергия	 и	 на	
газообразни	 горива”	 –	 с	
30.1%,	„Операции	с	недви-
жими	 имоти”	 –	 с	 14.7%,	 и	
„Професионални	 дейности	

и	научни	изследвания”	–	с	
10.2%.
	 Спрямо	края	на	трето-
то	 тримесечие	 на	 2012	 г.	
наетите	 лица	 в	 обществе-
ния	 сектор	 се	 увеличават	
с	0.5%	-	до	8.1	хил.	души,	а	
в	 частния	 сектор	 намаля-
ват	с	1.2%	-	до	28.9	хиляди.
	 В	 края	 на	 декември		
2012	 г.	 наетите	 лица	 по	
трудово	 и	 служебно	 пра-
воотношение	 в	 област	
Габрово	са	с	3.6%,	или	1.4	
хил.	 по-малко	 в	 сравне-
ние	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	увели-
чението	 на	 средната	 ра-
ботна	заплата	за	периода.
	 Те	 сочат,	 че	 през	 чет-
въртото	 тримесечие	 на	
2012	 г.	 средната	 месечна	
заплата	 за	 областта	 се	
увеличава	спрямо	предход-
ното	тримесечие	на	2012	г.	
с	3.1%	до	670	лева.	За	об-
ществения	сектор	средната	
месечна	заплата	е	727	лв.,	
а	за	частния	–	654	лева.
	 Икономическите	 дей-
ности,	в	които	е	регистри-
рано	 най-голямо	 увеличе-
ние	 на	 средната	 работна	
заплата,	 са	 „Образование”	
-	 с	 16.3%,	 отраслите	 „Съз-
даване	и	разпространение	
на	 информация	 и	 творче-
ски	 продукти;	 „Далекосъ-
общения”,	 „Доставяне	 на	

води;	 канализационни	 ус-
луги,	 управление	 на	 отпа-
дъци	 и	 възстановяване”	 и	
„Селско,	 горско	 и	 рибно	
стопанство”	-	с	по	8.0%.	
	 През	 четвъртото	 три-
месечие	 на	 2012	 г.	 сред-
ната	 месечна	 работна	 за-
плата	за	Габровска	област	
нараства	 с	 10.1%	 в	 срав-
нение	с	четвъртото	триме-
сечие	на	2011	година.
	 В	сравнение	с	остана-
лите	 области	 на	 страната	
през	 четвъртото	 тримесе-
чие	 област	 Габрово	 е	 на	
осмо	място	по	показателя	
средна	 работна	 заплата.	
Най-висока	 средна	месеч-
на	 работна	 заплата	 полу-
чават	наетите	в	областите	
София	(столица)	-	1074	лв.,	
София	-	816	лв.,	и	Враца	–	
811	лева.

Увелèчеíèе íа íаетèте íа раáîта в îáщеñтвеíèя ñектîр

светЛозар стеФаНов

	 88	 фирми	 и	 организа-
ции	 от	 Габровска	 област	
са	 се	 регистрирали	 за	
участие	 в	 проекта	 „Учени-
чески	 и	 студентски	 прак-
тики“	 на	 Министерството	
на	 образованието,	 младе-
жта	 и	 науката,	 който	 се	
финансира	 по	 оперативна	
програма	„Развитие	на	чо-
вешките	ресурси“.	
	 Проектът	 стартира	
от	 тази	 учебна	 година	 и	
в	 него	 могат	 да	 участ-
ват	 ученици	 от	 16	 до	 21	
години	 от	 професионал-
ните	 гимназии,	 както	 и	
студенти	 от	 висшите	 учи-
лища.	 До	 момента	 седем	
професионални	 гимназии	
от	 Габровска	 област	 са	
подали	 заявка,	 че	 могат	
да	 изпратят	 на	 стаж	 по	
проекта	 около	 130	 учени-
ци	 в	 различни	 направле-
ния.	 Училищата	 са:	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“,	
ПГТ	„Пенчо	Семов“,	ПГ	по	
строителство,	 ПГИ	 „Рачо	

Стоянов“,	 ПГМЕТ	 „Ген.	
Иван	 Бъчваров“,	 ПГМСС	
„Марин	 Попов“	 и	 ПГ	 по	
транспорт	 и	 машиностро-
ене.	Сред	заявилите	учас-
тие	фирми	има	представи-
тели	на	всякакви	браншо-
ве	 –	 от	 фотографията	 до	
тежкото	машиностроене.		
	 Практиката	по	проекта	
на	МОМН	ще	се	извършва	
в	реални	работни	условия	
във	фирмите,	които	са	по-
желали	 да	 се	 включат	 в	
схемата.	След	 това	 те	ще	
имат	 възможността	 да	 си	
избират	 учениците,	 които	
ще	 им	 бъдат	 предложени	
от	 училищата.	 Практика-
та	 включва	 240	 работни	
часа,	за	които	стажантите	
ще	 получават	 стипендия,	
стига	 да	 са	 изпълнител-
ни	 и	 редовни.	 Практиките	
ще	 се	 провеждат	 в	 извъ-
нучебно	 време,	 в	 събота	
или	 неделя,	 както	 и	 през	
ваканциите.	 Един	 ученик	
има	право	само	по	веднъж	
да	 се	 включи	 в	 проекта.	
Има	осигурено	 заплащане	

и	 за	 т.	 нар.	 „наставници“	
от	фирмите.	Заплащане	ще	
има	и	за	консултантите	на	
учениците	от	гимназиите.	
	 За	 максимално	 улес-
нение	 на	 участниците	 в	
проекта	 кандидатстването	
се	осъществява	изцяло	по	
електронен	 път	 чрез	 уеб-
базираната	 система.	 За	
да	 намерят	 ученици	 или	
студенти,	 които	 да	 обучат	
в	 реална	 работна	 среда	
в	 своите	 фирми	 или	 ор-
ганизации,	 работодатели-
те	 ще	 публикуват	 обявите	
си	 в	 системата.	 На	 етап	
кандидатстване	 училищата	
и	 студентите	 ще	 създадат	
свой	 профил,	 в	 който	 ще	
могат	 да	 представят	 на-
кратко	себе	си.	Студентите	
ще	 публикуват	 документи,	
например	уверение	за	сту-
дентско	положение,	серти-
фикати	 за	 придобити	 уме-
ния	и	др.	По	този	начин	те	
ще	 получат	 възможността	
да	 кандидатстват	 за	 обя-
вените	 от	 регистрирани-
те	 работодатели	 позиции.	

Училищата	 посочват	 про-
фесиите,	по	които	техните	
ученици	могат	 да	 провеж-
дат	ученически	практики.
	 Като	 работодатели	
по	 проекта	 имат	 право	
да	 кандидатстват	 всички	
стопански	 и	 нестопански	
дружества,	 държавна	 и	
общинска	 администрация,	
държавни	институции,	тър-
говски	 дружества,	 обуча-
ващи,	 работодателски	 ор-
ганизации	 и	 други	 юриди-
чески	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	 ра-
ботни	 позиции	 и	 приема-
нето	на	ученици	и	студен-
ти.	 „Ученически	 практики”	
обхваща	 всички	 училища	
от	 системата	 на	 профе-
сионалното	 образование	

и	 обучение.	 Практическо	
обучение	 трябва	 да	 пре-
минат	 46	 000	 ученици,	 а	
в	 проекта	 могат	 да	 бъдат	
включени	максимум	53	670	
ученици.	Бюджетът	на	про-
ект	 „Ученически	 практики”	
е	30	милиона	лева.
	 Компонент	„Студентски	
практики”	 се	 изпълнява	 в	
партньорство	 с	 всичките	
51	висши	училища	в	Бълга-
рия,	 създадени	 в	 съответ-
ствие	 със	 Закона	 за	 ви-
сшето	образование.	Прак-
тическо	 обучение	 трябва	
да	проведат	62	700	студен-
ти,	 а	 в	 проекта	 могат	 да	
бъдат	 включени	 максимум	
73	300.	
	 За	 участие	 в	 предви-
дената	 практика	 могат	 да	
кандидатстват	 всички	 ре-
довни	и	задочни	студенти,	
вписани	 в	 Регистъра	 на	
действащите	 и	 прекъсна-
ли	 студенти	 и	 докторан-
ти,	 поддържан	 от	 МОМН.	
Бюджетът	 на	 проект	 „Сту-
дентски	практики”	е	60	ми-
лиона	лева.

88 фèрмè è îрãаíèзацèè îт Гаáрîвñка îáлаñт 
èñкат учеíèцè èлè ñтуäеíтè íа практèка

	 Вчера	 правителството	
в	 оставка	 прие	 Програ-
ма	за	мерките	за	закрила	
на	 деца	 с	 изявени	 дарби	
през	 2013	 г.	 Според	 нея	
талантливите	 деца	 ще	 бъ-
дат	 поощрявани	 чрез	 ед-
нократно	 финансово	 под-
помагане	до	195	лв.,	както	
и	 чрез	 месечни	 стипен-
дии	 в	 размер	 на	 135	 лв.	
за	 срок	 от	 една	 година.	
Класирането	на	децата	ще	
зависи	 от	 тяхното	 пред-
ставяне	 в	 престижни	 кон-
курси,	олимпиади	и	състе-
зания	 с	 високи	 критерии.	
Стимулите	 за	 ученици	 от	
държавните	 и	 общинските	

училища	 ще	 се	 финанси-
рат	 от	 министерствата	 на	
културата,	 на	 образова-
нието,	 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	 февру-
ари	 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	ученически-
те	 съвети	 и	 правилата	 се	
актуализират.	 Според	 но-
вите	условия	ученическите	
месечни	 стипендии	 могат	
да	 бъдат	 в	 размер	 от	 21	
до	 50	 лева,	 а	 точният	 им	
размер	се	определя	от	са-
мите	училища.	Възможно	е	
например,	за	да	се	увели-
чат	парите	за	отличниците,	
критериите	да	бъдат	зави-
шени	 и	 вместо	 успех	 за	
срока	5,50,	както	беше	до-
сега,	да	се	изисква	„отли-
чен“	5,75.	Учениците	нямат	
право	 на	 стипендия,	 кога-
то	 прекъснат	 обучението	

си	 или	 повтарят	 учебната	
година,	или	ако	имат	нало-
жено	наказание	с	решение	
на	 педагогическия	 съвет. 
	 Според	 новите	 прави-
ла	 месечните	 стипендии	
се	 отпускат	 за	 постигнати	
образователни	 резултати,	
за	 подпомагане	 на	 достъ-
па	до	образование	и	пре-
дотвратяване	на	отпадане-
то	 на	 децата	 от	 училище,	
за	 подпомагане	 на	 учени-
ци	 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	 образова-
ние,	както	и	за	постигнати	
високи	 резултати	 от	 него	
в	 учебната,	извънкласната	
или	 извънучилищната	 дей-
ност.	 Еднократна	 стипен-
дия	 може	 да	 се	 отпусне	
и	 на	 ученик,	 който	 полу-
чава	 месечна	 стипендия. 
	 Учениците	 могат	 да	
получават	 и	 стипендии,	
осигурени	със	средства	от	
европейските	 фондове	 по	
време	 на	 провеждане	 на	
ученическа	 производстве-
на	 практика.	 Размерът	 на	
стипендиите	 се	 определя	
при	часова	ставка	от	 1,25	
лв.	на	час.

рАБотА преДлАгА
тАксиМетрови шоФьо-
ри 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 (бани-
ци, бюреци, закуски) - тел. 
0884 562 797. [11, 6]
ФирМА търси гладачка - 
0886 273 004. [11, 5]
БелгийскА ФирМА тър-
си да назначи търговски 
представител за региона. 
Произвеждаме и търгуваме 
с продукти за строител-
ството и индустрията. Оч-
акваме кандидати с висока 
мотивация за постигане на 
резултати. Автобиография и 
мотивационни писма изпра-
щайте на: факс 029312186 
или на e-mail: hr@soudal.
bg. Краен срок за канди-
датстване: 15 март 2013 г. 
[11, 5]
ФирМА търси касиер-сче-
товодител. За справки при 
г-жа Татяна Димитрова - 
814-412. [5, 3]
МАйстори с опит във 
външно изолиране на кир-
пичени стени търси тел. 
0888 151 784. [5, 2]

тАксиМетров шоФьор 
търси тел. 0896 644 577. 
[11, 3]
пицАрия „Фреш“ тър-
си сервитьорка и пицар - 
0878 167 772. [5, 3]
пилето нА Еса търси сер-
витьорка 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, мно-
го добро заплащане. За 
справки: 0878 963 125. 
шивАчки с опит и за ра-
бота на смени търси тел. 
0879 444 717. [4, 2]
„горско хАнче“ - Гра-
дище търси сервитьори и 
готвачи. Подсигурен транс-
порт и храна. 0897 066 
778. [5, 2]
зАвеДение търси серви-
тьорка и помощник-готвач-
ка - 0878 270 136. [5, 2]
проДАвАчкА зА плодове и 
зеленчуци търси тел. 0894 
420 914. [3, 1]
хрАнителни МАгАзини 
„Нивен“ набират продавач-
ки - сериозни жени, по 
възможност с опит в бран-
ша - 0898 675 398. [3, 1]

рАБотА търси
търся рАБотА в произ-
водството, строителството 
или автомивка. Телефон за 
връзка: на тел. 0893 885 
981. [5, 4]
с+е търси работа - 0896 
808 819. [4, 3]

ДАвА зАеМ
креДи хоУМ - 0899/460-760.
Бърз зАеМ - 0898 970 820. [17, 17]

счетовоДство
счетовоДни УслУги - тел. 0895 459 943. [22, 22]

Талаíтлèвèте äеца ще пîлучават äîпълíèтелíа ñтèпеíäèя - ãаáрîвñкè 
учèлèща реäактèрат правèлата за îáèкíîвеíèте ñтèпеíäèè

светЛозар стеФаНов

 На	 12	 март	 започва	
приемът	 на	 документи	 за	
участие	 в	 предварител-
ните	 кандидатстудентски	
изпити	 в	 Технически	 уни-
верситет	–	Габрово.	
	 Изпитите	по	математи-
ка,	български	език	и	лите-
ратура,	география	и	общо-
техническа	подготовка	ще	
се	 проведат	 на	 30	 март,	
27	 април	 и	 15	 юни	 едно-
временно	 в	 пет	 града	 –	
Габрово,	Монтана,	Плевен,	
Стара	 Загора	 и	 Хасково.	
Желаещите	да	се	явят	на	
първия	от	тези	изпити	мо-
гат	 да	 подават	 документи	

до	28	март	в	кандидатсту-
дентските	бюра	из	цялата	
страна	или	директно	в	ТУ	
-	Габрово.	
	 При	 участие	 в	 пред-
варителни	 изпити	 кан-
дидатите	 не	 представят	
диплома	за	средно	обра-
зование	 и	 не	 подреждат	
специалностите	 по	 реда	
на	 желанията	 си	 в	 заяв-
ките	 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	 съответ-
ните	специалности.	

	 При	подаване	на	доку-
менти	 за	 кандидатстване	
кандидат-студентът	 декла-
рира	участието	си	в	пред-
варителните	 изпити.	 Той	
заплаща	 и	 отделна	 такса	
за	 всеки	 изпит.	 Който	 се	
е	явил	на	два	или	повече	
конкурсни	изпита,	участва	
в	 балообразуването	 с	по-
високата	си	оценка.
	 Изпитите	са	анонимни	
и	 включват	 материала	 по	
програмите,	 предоставени	
от	 Техническия	 универси-
тет.	
	 Изпитите	 представля-
ват	 тест	 с	 продължител-
ност	четири	часа.	Резулта-
тите	 от	 всички	 изпити	 са	

валидни	само	за	годината	
на	кандидатстване.
	 Балът	 за	 инженерните	
специалности	 в	 ТУ-Габро-
во	се	образува	като	сума	
от	 оценката	 по	математи-
ка	от	дипломата,	оценката	
по	 физика	 от	 диплома-
та,	 удвоената	 оценка	 от	
конкурсния	 изпит	 или	 от	
държавния	 зрелостен	 из-
пит	 по	 математика,	 физи-
ка	 и	 астрономия,	 българ-
ски	 език,	 география,	 или	
оценките	 от	 държавните	
изпити	 за	 придобита	 сте-
пен	 на	 професионална	
квалификация	и	защита	на	
дипломна	работа.
	 Балът	 за	 социални-

те	 и	 стопански	 специ-
алности	 се	 образува	 от	
оценката	 по	 математика	
от	 дипломата,	 оценка-
та	 по	 български	 език	 и	
литература	 от	 диплома-
та,	 удвоената	 оценка	 от	
конкурсния	 изпит	 или	 от	
държавния	зрелостен	из-
пит	 по	 български	 език	 и	
литература,	 математика,	
география	 и	 икономика,	
история	 и	 цивилизация,	
философски	 цикъл,	 или	
оценките	 от	 държавни-
те	 изпити	 за	 придобита	
степен	на	професионална	
квалификация,	или	от	за-
щита	 на	 дипломна	 рабо-
та.

На 12 март запîчва прèемът íа äîкумеíтè 
за преäварèтелíèте èзпèтè в ТУ-Гаáрîвî

„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
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13 брой 
на училищен вестник
Професионална
гимназия
По туризъм
 „Пенчо семов” 
габрово

BG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО 
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“  

Училище за Себеутвърждаване 
и Подготовка към Европейски Хоризонти

Иван КулеКов

История
Милиони, 
живуркали 
в робство.

Стотици, 
загинали 
за тяхната свобода.

Наследниците – горди.
Знаят си историята.

 На нов ред

В Републиканското първенство по бокс 
за младежи в Севлиево на 2 март 2013 г. 

Десислав Иванов Ангелов от 10 „а“ клас спе-
чели трето място! Честито!

	Във	връзка	с	Националния	празник	на	страната	–	3	март,	клуб	„Да	спортуваме	за-
едно”	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	Бъл-
гария.

	На	15	и	16	февруари	2013	г.	Инна	Ноева	и	Цветелин	
Костов,	ученици	от	12	„б“	клас,	взеха	участие	в	Нацио-
нално	ученическо	състезание	по	управление	на	проекти,	
проведено	в	гр.	Свищов.
	 Конкурсът	беше	организиран	от	Стопанска	академия	
„Д.	А.	Ценов”	-	Свищов	и	Образователен	и	кариерен	цен-
тър.
	 Състезанието	включи	изпълнение	на	задания,	свърза-
ни	 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	

подобряване	на	различни	аспекти	на	икономическия	и	
социалния	живот.
	 Учениците	работиха	в	екип,	в	който	заедно	анализира-
ха	конкретни	проблеми	и	ситуации.	Те	бяха	подпомагани	
от	ментори-студенти,	обучаващи	се	в	катедра	„Стратеги-
ческо	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	на-
гради	за	иновативност	и	устойчивост	на	проектите.

Първи училищен кръг от Националното състезание 
за „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад 
сервитьор-сомелиер” и „Най-добър млад барман” 	На	 12	 и	 14	 февруари	

2013	 г.	 в	 ПГТ	 „Пенчо	 Се-
мов”	се	проведе	първи	учи-
лищен	 кръг	 от	 Национал-
ното	 състезание	 за	 „Най-
добър	 млад	 готвач”,	 „Най-
добър	 млад	 сервитьор-со-
мелиер”	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	Димитро-
ва	 –	 12	 „д“	 клас;	 на	 вто-
ро	 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	Тодо-
рова	от	10	„г“	клас.
	 В	 категория	 „Най-добър	
млад	 сервитьор-сомелиер”	
първо	 място	 зае	 Ива	 Ве-
личкова	 Петрова	 от	 11	 „в“	
клас,	на	второ	място	-	Пла-
мена	Андреева	Андреева,	

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	мяс-
то	 -	 Марин	 Христов	 Геор-
гиев	 от	 11	 „а“	 клас,	 второ	
място	-	Кристиян	Стелиянов	
Колев,	 и	 на	 трето	 място	 -	
Християна	Иванова	Христо-
ва	от	11	„а“	клас.	Комисии-
те,	оценявали	учениците,	са	
представители	 от	 бранша	
на	ресторантьорите.
	 Заелите	 призови	 места	
-	 първо	 и	 второ,	 за	 „Най-
добър	 млад	 готвач”и	 „Най-
добър	 млад	 сервитьор-со-
мелиер”,	 както	 и	 тримата	
класирали	 се	 от	 катего-
рията	 за	 „Най-добър	 млад	
барман”,	 ще	 представят	
гимназията	 на	 втори	 реги-
онален	 кръг	 от	 Национал-
ното	 състезание,	 който	ще	
се	проведе	в	Габрово	в	ПГТ	
„Пенчо	 Семов”	 на	 15	 и	 16	
март	2013	г.

За Клуб “Астрономия” и неговата училищна изложба 
четете следващия четвъртък в „100 вести“
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 - Г-н Рагин, казахте, 
че тази година ще се на-
бляга на културния и СПА 
туризъм. В Габрово няма 
минерални извори, но 
има много други неща, с 
които можем да привли-
чаме посетители. Какво 
трябва да се направи, за 
да не минавате транзит 
през Габрово?
	 -	 Тази	 година	 –	 2013-
та,	 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	 туропера-
торски	 фирми,	 които	 ис-
кат	да	видят	материалната	
база	 у	 нас	 по	 покана	 на	
нашата	 асоциация.	 Ние	
вече	 направихме	 маршру-
та,	 който	 включва	 стария	
Пловдив,	 Хисаря,	 Казан-
лък	 –	 тракийските	 гробни-
ци,	 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	 ми-
нава	 оттук	 транзит.	 Това	
обаче	ще	 зависи	от	 коле-
гите	 ресторантьори	 и	 хо-
телиери,	 от	 местната	 ад-
министрация.	 Искаме	 по-
сещението	 на	 тези	 фран-
цузи	 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	 рекла-
ма.	 Втората	 група	 от	 16	
туроператорски	 фирми	 –	
също	 френски,	 очакваме	
през	месец	септември.	От	
2-3	години	български	туро-
ператорски	фирми	работят	
успешно	 с	 френските	 ко-
леги.	 През	 миналата	 го-

дина	 17	 групи	 посетиха	
България	 като	 ги	 комби-
нираха	 заедно	 с	 Румъния.	
При	 първото	 записване	
80%	от	тази	група	от	общо	
1000	 човека	 предпочетоха	
да	посетят	Румъния,	а	18%	
-	България.	Докато	на	вто-
рия	тур	стана	точно	обра-
тното	 –	 80%	предпочетоха	

България	пред	Румъния.
 - Каква е причината? 
Кои са ни преимущества-
та?
	 -	 Нашата	 сила	 е	 само	
като	 дойдат	 и	 видят.	 Ина-
че	 имиджа	 ние	 сме	 си	 го	
съсипали	 сами.	 Много	 от	
френските	 партньори	 каз-
ват	 направо	 в	 очите	 ми:	

„Г-н	 Рагин,	 как	 можахте	
да	 съсипете	 имиджа	 на	
прекрасната	си	страна,	на	
тази	 прекрасна	 материал-
на	база?!	Вие	притежавате	
много	 хубави	неща,	 а	ние	
знаем	 само	 лоши	 работи	
за	вас.	Идваме	тук,	лоши-
те	 работи	 ги	 няма.	 Те	 са	
при	 нас	 -	 роми,	 кражби,	
престъпници	 и	 т.	 н.“.	 За-
това	 ние	 искаме	 да	 про-
меним	 имиджа	 на	 стра-
ната.	 Моята	 концепция	 е,	
че	 рекламната	 диплянка,	
рекламният	 филм	 са	 нео-
душевени	 предмети.	 А	 ко-
гато	един	чужденец	дойде,	
потопи	 се	 в	 реалността	
и	 види	 с	 очите	 си	 всич-
ко	 онова,	 което	 искаме	
да	 покажем,	 и	 се	 върне	
отново	 в	 родината	 си...	
Тогава	в	техните	вестници	
и	 списания	 говори	 пози-
тивни	 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	 френ-
ския	 пазар,	 ще	 пробием	
и	 в	 Белгия	 и	 Холандия,	
които	 са	 свързани.	 Няма	
друга	 страна	 в	 Европей-
ския	 съюз,	 освен	 Италия	
и	Франция,	която	може	да	
развива	 всякакъв	 вид	 ту-
ризъм	–	зимен,	летен,	кул-
турен,	СПА	и	балнеология,	
морски,	 ловен,	 голф.	 Ние	
от	 всичко	 това	 можем	 да	
правим	пари,	но	не	трябва	

да	 се	 оплакваме	 как	 Гос-
под	 не	 ни	 обича	 или	 сме	
изоставени	от	съдбата.	За	
да	 получим	 нещо,	 трябва	
да	го	поискаме.
 - Смятате ли, че ре-
гионална структура на 
вашата асоциация ще по-
могне Габрово да се при-
ближи към туристически-
те центрове?
	 -	Зависи	от	активност-
та	на	колегите.	Бих	казал,	
че	 нашата	 асоциация	 има	
заслуги	 за	 бума	 във	 въ-
трешния	 туризъм	 във	 Ве-
линград	и	Велико	Търново.	
Преди	 5-6	 години	 нещата	
в	 тези	 градове	 бяха	 съв-
сем	 различни.	 В	 момента	
във	Велико	Търново	напра-
вихме	 културната	 борса,	
след	 месец	 отново	 сме	
там.	Във	Велинград	–	мно-
го	по-малък	град	от	Габро-
во,	но	с	инициативни	хора	
в	управата	и	над	54	хоте-
ла,	с	най-високи	цени,	там	
успяват	да	е	пълно	нався-
къде.	 Вярно,	 че	 е	 тежко,	
че	е	криза,	но	пак	зависи	
от	човешкия	фактор.	Вели-
ко	 Търново	 стана	 първе-
нец	 в	 културния	 туризъм,		
Велинград	 –	 столица	 на	
СПА	 туризма,	 а	 Банско	 –	
на	 зимния	 туризъм.	 Тези	
общини	 и	 колегите	 в	 тях,	
които	се	борят	мъжки,	ус-
пяват.	А	онези,	които	викат	
„Криза	е,	умираме“	-	„уми-
рат“	наистина.	Трябва	бор-
ба.

 АЛЕКСАНДРИНА АЛЕК-
САНДРОВА: 
„В държав-
ния, 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. Ми-
сля, че там има сфери, където 
заплащането е по-добро“.
 ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ: „Много 

е относител-
но. Работил 
съм в част-
ния сектор 
и съм бил 
доволен от 
заплащането 
и от корект-

ността. Също съм работил и 
в държавния, и там не беше 
така, но въпреки това според 
мен реално държавният  е по-
сигурен и по-добре платен“.
 ÖАНИМИР ИВАНОВ: „Раз-

бира се , 
предпочитам 
да работя в 
частния сек-
тор, защо-
то мога да 
имам собст-
вен бизнес и 
да работя за 

себе си. Мисля, че заради това 
той е по-доходоносен“.
 ДОБРОМИР ДУМАНОВ: 

„Предпочи-
там да рабо-
тя в държав-
ния, защото 
работата е 
много по-
лека и човек 
има по-мал-
ко отговор-

ности. Смятам, че този сектор 
е с по-голяма сигурност и ра-
ботата е добре заплатена“.
 КОСТА МИÕАйЛОВ: „В 

ч а с т н и я , 
защото там 
съм по-спо-
коен и той е 
по-сигурен, 
но за мла-
дите хора е 
по-добре да 
работят в 

държавния сектор. Мисля, че 
заплащането в частната сфера 
е по-голямо“.
 МАРИя ÕРИСТОВА: „Пред-

почитам дър-
жавния, за-
щото е сигу-
рен. Не мога 
да определя 
кой е по-до-
бре платен, 
защото мно-
го зависи от 

определената работа. Според 
мен сега по-разпространен е 
частният сектор“.

В äържавíèя èлè 
в чаñтíèя ñектîр 
преäпîчèтате äа 
раáîтèте?

Блаãîй Раãèí: „Мîжем äа развèваме вñякакъв вèä турèзъм”
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 ресто-
рантьори, хотелиери и собственици на къщи за гос-
ти пълно съдействие и помощ за популяризирането 
на Габрово като туристическа дестинация и набле-
гна предимно на френските туристи. Според него 
всички бивши окръжни градове разполагат с такива 
структури, само в Габрово няма и оттук туропера-
торите минават транзит. 

НаДеЖДа тИХова
 
	 Творба	 на	 известния	
български	 художник	 Ру-
мен	Статков	е	избрана	за	
Картина	 на	 месец	 март	
в	 Градската	 художествена	
галерия	„Асен	и	Илия	Пей-
кови“	 в	 Севлиево.	 Румен	
Статков	 е	 роден	 на	 23	
април	1961	 г.	През	1980	 г.	
завършва	 Художествената	
гимназия	за	изящни	изку-
ства	в	София.
	 В	 периода	 1980-1985	 г.	
организира	 девет	 самос-
тоятелни	 изложби	 в	 Со-
фия,	 Бургас,	 Варна,	 Ми-
чурин.	 Участва	 в	 над	 20	
поредни	 национални	 из-
ложби	 в	 цяла	 България.	
Става	 член	 на	 Ателието	
на	младия	художник.	През	
1990	 г.	 завършва	 Худо-
жествената	академия,	спе-
циалност	графика.	Участва	
активно	 в	организирането	
на	първата	галерия	за	сту-
денти	в	София.	Илюстрира	
множество	 книги.	Автор	 е	
на	 текстове	 и	 рисунки	 за	
серия	от	детски	книжки.	
	 Съвместно	с	БНТ	в	за-
лата	на	„Шипка“	6	той	ор-
ганизира	 първата	 излож-

ба	 с	 рисунки,	 портрети,	
шаржове	и	композиции	от	
Великото	 народно	 събра-
ние.	 През	 1993	 г.	 участ-
ва	 в	 създаването	 на	 7	
филма	 за	 националната	
телевизия,	 използвани	 за	
представяне	 на	 страната	
ни	в	Япония	и	озаглавени	
„Румен	 Статков	 –	 карти-
ни	 и	 визия“	 –	 живописни	
експресии,	 вдъхновени	 от	
изпълнението	 на	 светов-
ноизвестния	 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	 Бълга-
рия.	През	1995	г.	художни-
кът	 изработва	 проект	 за	
национален	 герб,	 носещ	
ярко	изразена	национална	
символика.	
	 Румен	Статков	е	автор	
на	 69	 самостоятелни	 из-
ложби.	Негови	живописни	
платна,	графики	и	рисунки	
са	 притежание	 на	 частни	
колекционери,	 галерии	 и	
институции	 в	 много	 дър-
жави	по	света.

Твîрáа íа Румеí Статкîв е èзáраíа 
за Картèíа íа меñеца в Севлèевî

светЛозар стеФаНов

	 Ден	 след	 националния	
празник	3	март	малчугани-
те	от	ЦДГ	„Явор“	показаха	
на	 габровци,	 че	 родолю-
бието	 не	 е	 чуждо	 даже	 и	
за	 най-малките.	 Възрож-

денски	 песни,	 маршове	 в	
опълченски	 униформи	 и	
преклонение	 пред	 симво-
лите	на	България	 –	 химна	
и	знамето,	показаха	деца-
та	от	ЦДГ	„Явор“	в	концер-
та	„Обичам	моята	родина“	
този	 понеделник	 в	 Риту-

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

„Оáèчам мîята рîäèíа” - пîä тîва мîтî äецата îт 
ÖДГ “явîр” èзíеñîха кîíцерт в Оáщèíа Гаáрîвî 

В	 момента	 имаме	 група,	
която	се	обучава	за	сани-
тари	 в	 севлиевската	 бол-
ница,	 но	 болничното	 за-
ведение	дължи	заплати	на	
хората,	които	работят	там.	
Как	може	да	очакваме,	че	
някой	 ще	 бъде	 назначен	
на	 работа?	 -	 коментира	
една	 от	 причините	 за	 ни-
ската	ефективност	на	про-
ектите	от	така	наречената	
субсидирана	заетост	Румя-
на	Илиева.	-	Курсистите	се	
използват	да	помогнат,	да	
свършат	 някаква	 работа	
през	 тези	 четири	 месеца,	
през	 които	 те	 получават	
някакви	 доходи	 и	 осигу-
ровки.	Но	в	хода	на	разго-
вора	стигнахме	и	до	друга	
не	по-малко	важна	причи-
на	 –	 липсата	 на	 всякаква	
активност	за	намиране	на	
работа	 от	 страна	 на	 кур-
систите.	
	 „Първият	 етап	 от	 обу-
чението	 е	 мотивационен,	
т.	 е.	 учим	 ги,	 че	 е	 добре	

да	работят.	Останах	с	впе-
чатлението,	 че	 те	 не	 тър-
сят	 работа.	 Очакват	 само	
бюрото	 по	 труда	 да	 им	
предложи	работа	и	се	сър-
дят,	че	не	им	намира.	Па-
сивни	са.	Имаме		тема	за	
писане	 на	 автобиография,	
на	 мотивационни	 писма...
Някои	 от	 тях	 смятаха,	 че	
това	 е	 абсолютно	 излиш-
но.	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	 сред-
но.	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	 безработица-
та	 са	 по-скоро	 временна	
мярка	за	доходи	и	заетост,	
отколкото	нов	шанс	за	ра-
бота	Румяна	Илиева,	пред-
седател	на	РКС	на	КНСБ	в	
Габрово.
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	 Известна	 е	 вече	 офи-
циалната	 програма	 за	
финалния	 турнир	 от	 Купа	
България	при	мъжете,	кой-
то	 ще	 се	 проведе	 в	 зала	
„Орловец“	 в	 началото	 на	
следващата	 седмица.	 В	
понеделник,	 11	 март,	 ще	
се	 изиграят	 четвъртфина-
лите	 по	 следния	 ред	 –	 от	
13	 часа	 е	 срещата	 „Неф-
тохимик	 2010“	 –	 „Левски	
Волей“,	 от	 15	 часа	ще	 иг-
раят	 „Монтана“	 и	 „Марек	
Юнион	 Ивкони“,	 от	 17.30	
е	 мачът	 ЦСКА	 –	 „Пирин	
Балканстрой“,	 а	 от	 19.30	
е	 двубоят	 на	 домакини-
те	 от	 „КВК	 Габрово“	 сре-
щу	 „Арда“.	 Полуфиналите	
във	 вторник,	 12	 март,	 ще	
бъдат	 от	 16	 и	 18	 часа.	
В	 първия	 ще	 се	 срещнат	
победителите	 от	 двойките	
Нефтохимик	 2010“/„Лев-
ски	 Волей“	 и	 „Монтана“/

„Марек	 Юнион	 Ивкони“,	
а	 във	 втория	 ще	 играят	
отборите,	 спечелили	 сре-
щите	 ЦСКА	 -	 „Пирин	 Бал-
канстрой“	и	„КВК	Габрово“	
-	„Арда“.	Мачът	за	купата	е	
в	 сряда,	 13	март,	 от	 17.30	
часа	 и	 ще	 бъде	 предаван	
пряко	от	БНТ.	Национална-
та	 телевизия	ще	излъчи	и	
още	 два	 мача	 от	 турнира	
в	 Габрово.	 В	 понеделник	
това	ще	бъде	двубоят	меж-
ду	ЦСКА	и	„Пирин	Балкан-
строй“,	 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	 пъ-
туват	 в	 понеделник	 и	 ще	
излязат	 на	 четвъртфина-
лите	 без	 предварителна	
тренировка	в	залата.
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