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Маринела Петкова, ХII „б” клас Конкурс „Най-харесвана двойка”, в който бяха 
номинирани за участие всички влюбени двойки от гим-
назията по туризъм „Пенчо Семов”, се проведе през из-
миналата седмица. След като дълго държаха резултати-
те в тайна и участниците под напрежение, организато-
рите решиха да изненадат печелившите, като ги обявят 
в „100 вести“. Оспорваното първо място бе присъдено 

 ДЕСИ КОВАЧЕВА: „Може 
би! Аз не 
съм много 
запозната с 
виртуалното 
п р о с т р а н -
с тво ,  но 
смятам, че 
младите мо-

гат да изградят една добра 
връзка помежду си дори само 
чрез Интернет, защото любо-
вта побеждава винаги. Поже-
лавам на всички да се обичат, 
защото любовта крепи света“.
 ПАВЛИНА ПЕТРОВА: „Не, не 

е реална и 
двама души 
не могат да 
и з г р а д я т 
здрава връз-
ка помежду 
си. Пожела-
вам на всич-
ки двойки да 

са все така влюбени“.
 ЙОАНА НИКОЛОВА: „Не е 

реална, за-
щото според 
мен хората 
трябва да 
се опозна-
ят преди да 
имат някакви 
взаимоотно-
шения. Вир-

туалното общуване не е пъл-
ноценно. Пожелавам на всички  
да обичат половинката си“.
 ВАЛЕНТИНА ÖЕНКОВА: „Не 

е реална 
виртуалната 
любов, за-
щото двама 
души могат 
да се обичат 
истински то-
гава, когато 

добре са се опознали, тъй 
като трябва да има физически 
контакт помежду им. Пожела-
вам на всички влюбени да се 
обичат много“.
 МАРИя СТЕфАНОВА: „Не, 

виртуалната 
любов не е 
реална, за-
щото тряб-
ва да има 
връзка очи в 
очи. Сигурна 
съм, че два-

ма души не могат да изградят 
здрава и пълноценна връзка 
помежду си по Интернет. По-
желавам на всички влюбени 
да се обичат и да вярват, че 
любовта е вечна“.

Реалíа ли е 
виртуалíата 
люáîв?

Ренета Делиагова 
и Кристоф Петров

Бетина Маврова и Иван Христов

на атрактивните Ренета и Кристоф. Нестандартни в 
своята любов, далечни като слънцето и луната, а всъщ-
ност толкова близки… Те са доказателство за мисълта: 
„Една дума ни освобождава от всички тегла и болки на 
живота: тази дума е Любов!”
 Престижното второ място е за Бетина и Иван. 
Даряващи светлина и радостни усмивки, искрени и 
неподправени в чувствата си. Две неща ни трябват на 
Земята, те са: Любовта и Свободата.
 На трето са Преслава и Росен. 
	 За	тях	четете	на	стр.	6

рУЖа лЮбенова

 Поредна измама с 
много пари на възрастен 
човек в Габрово – 73-го-
дишна жена даде на бан-
дити 6000 лева, 800 щатски 
долара и 100 евро. Случа-
ят е от вторник, 12 февру-
ари, само ден, след като 
друг възрастен човек от 
Габрово – 79-годишен мъж, 
им даде 7000 лева.
 Необичайното в слу-
чая с измамената жена 

е, че дъщеря й живеела 
в САЩ и майка й пак се 
вързала на измамата и 
наивно повярвала, че ня-
кой през Океана ще й се 
обади по обяд - към 12,50 
часа, на 12-ти. Непознат 
мъж отсреща се предста-
вил за доктор и „съобщил“ 
на изненаданата жена, че 
дъщеря й е пострадала и 
се нуждае от средства за 
лечение. За по-достоверно 
мнимият лекар обяснил, че 
пострадалата е настанена 

в болница с фрактура на 
единия крак, а средствата 
са необходими за опера-
ция и поставяне на „злат-
ни пирони”. 
 Нито за миг в ума на 
наивната жена не мина-
ла мисълта, че това може 
да е постановка и че из-
мамници може да й гот-
вят клопка. Въпреки че 
отлично знаела, че дъще-
ря й е в странство, а й 
звънят български „лекари“. 
Наглостта на мошеници-

те обаче в случая била 
безкрайна – усетили те, 
че са попаднали на имо-
щен човек и не спирали 
да го рекетират. Отначало 
„опипали почвата“ с една 
сума, но после започнали 
да я вдигат. „Имаш ли още 
пари в банката?“, питал 
гласът по телефона и ба-
бата наивно обяснявала, 
че може да изтегли още. 
„Тези не стигат! Дай още!“, 
авторитетно се произна-
сял гласът. Така за един 

ден бабата теглила два 
пъти пари от банки, за да 
могат добре да се облажят 
мошениците, но не казала 
и дума за какво й трябват. 
На някой близък, комуто 
има доверие - да я посъве-
тва, да я спре.
 По този повод от поли-
цията отново призоваваха 
хората, особено възраст-
ните и децата, да не се до-
веряват на подобни обаж-
дания, а по време на раз-
говора да не съобщават 

никакви лични данни, като 
имена, ЕГН, адрес, бан-
кови сметки и ПИН-кодо-
ве. При такива телефонни 
обаждания е наложително 
веднага да се свържат с 
близки, с роднини или със 
съседи. „Един телефонен 
разговор няма да забави 
помощта, но може да пре-
дотврати измама - казаха 
вчера от РУ „Полиция“-
Габрово. - Най-добре е да 
позвънят на тел. 112, който 
се избира безплатно.“

Пîреäíа измама, възраñтíа äаäе 8 áîíа íа краäци

рУЖа лЮбенова
 
 Утре късметлията от 
Габрово, който спече-
ли лек автомобил „Опел 
Астра Класик III“ в 4-ия 
тираж на Спортния тотали-
затор, ще получи ключове-
те му. 
 Официалната церемо-
ния ще се състои пред 
Тера Мол, бул. „Могильов” 
47, в Габрово от 12,30 часа, 
съобщиха вчера за „100 
вести“ от пресцентъра на 
тотото. По неофициална 
информация късметлията 
е габровец,  дългогодишен 
участник в тиражите на то-
тото. Голямата награда от 
играта „Втори тото шанс” 
му се падна на 13 януари 
т. г. Късметлията ще полу-
чи ключовете на автомоби-
ла от Ангел Колев, дирек-
тор на Районна дирекция 

на Български спортен то-
тализатор – град Велико 
Търново.
 Това не е първият то-
тоавтомобил, спечелен в 
Габрово. Ще припомним, 
че преди година и поло-
вина – на 25 юни 2011 
година, компютърният спе-
циалист от Габрово Ми-
лен Шкаров получи клю-
човете пак на „Опел Астра 

Класик ІІІ“, спечелен от 
„Втори шанс“ на тотото. 
Тогава габровецът спечели 
голямата награда с фиш с 
4 комбинации за 2,80 лв. 
Специален жест направи 
и Община Габрово - оттам 
връчиха на Шкаров талон 
за безплатно паркиране 
на новия „Опел“ по пар-
кингите в града в продъл-
жение на един месец.

Минка МинЧева 

 Кметът Таня Христова 
е удовлетворена от участи-
ето на габровци в публич-
ното обсъждане на отчета 
за изпълнение на бюджета 
за 2012 година и бюджета 
на Общината за 2013, кое-
то се проведе във вторник 
вечерта. За разлика от 
други години, този път в 
Ритуалната зала на Общи-
ната, освен служители на 
администрацията, имаше 
и граждани, представители 
на различни политически 
партии и граждански сдру-
жения и общински съвет-
ници.
 Те имаха възможност 
нагледно, с таблици и ди-
аграми, да проследят тен-
денциите в изпълнението 

на бюджет 2012, предста-
вен от кмета Таня Хри-
стова. По същия начин, с 
допълнително разяснява-
не на цифрите от главния  
финансист Христина Алек-
сандрова беше представен 
и бюджетът за 2013 г.
 По време на изказ-
ванията бяха поставени 

проблеми за състоянието 
на уличната мрежа на ули-
ца „Текстилец“, както и на 
ул. „Латинка“ от гражда-
нина Петър Петров, който 
и този път показа своя-
та гражданска активност. 
Кметът Таня Христова от-
говори на всички въпроси. 
Въпросите на синдикалния 

лидер на българските учи-
тели Олга Галенова про-
вокираха организирането 
на специална среща при 
кмета за решаване на по-
ставения от нея проблем. 
 „Мога да кажа, че съм 
напълно удовлетворена от 
публичното обсъждане на 
бюджета, защото вярвам, 
че в нашия град има мно-
го активни хора, които са 
си направили труда през 
страницата на Община 
Габрово да се запозна-
ят с амбициозния, смея 
да кажа, бюджет в частта 
за външното европейско 
финансиране. Защото със 
съжаление трябва да при-
знаем, че в ситуацията, в 
която живеем, не можем 
да разчитаме на високи 
приходи.

тиХоМир ЦЪров

 Председателят на 
представителството на Съ-
юза на българските худож-
ници в Габрово Стефан 
Монев проектира двумес-
тен електромобил за град-
ски условия. Атрактивно-
то возило може да бъде 
представено на някое от 
авторитетните изложения 
в средата на годината. По 
думите на художника ста-
ва въпрос за малък град-
ски автомобил с намалена 
консумация на ток, който 
е изключително евтин за 
поддържане. 

Още през 1998 г. кола-
та е защитена като идеен 
образец от него, а през 

2001-ва е изработена като 
реално движещ се обект. 
Следва период на замра-
зяване на идеята, поради 
спецификата на пазара. В 
края на 2012 г. отново са 
подновени дейностите по 
реализация на електромо-
била. Стефан Монев спо-
дели, че в началото идеята 
е била да се рециклират 
800 000 трабанта за про-
изводството на електро-
мобила, но с течение на 
времето те са отишли за 
скрап и така се е наложи-
ла промяна в материала. 
Въпреки това електромо-
билът остава със същите 
показатели.

Стефаí Мîíев прîектира 
електрîмîáил за ãраäñки уñлîвия

Гаáрîвец ще кара íîв автîмîáил, 
ñпечелеí îт тîтîтî, връчват му ãî утре

 Четирима състезатели 
на СКГ “Бадминтон“, въз-
питаници на треньорката 
Силвия Пенкова, предста-
виха по великолепен на-
чин града ни в зоналното 
индивидуално и отборно 
първенство по бадминтон 
за юноши и девойки до 17 
години, което се проведе в 
Стара Загора. Девойките 
на СКГ „Бадминтон“ заеха 
престижното второ място в 
крайното отборно класира-
не, след традиционно сил-
ния отбор на Стара Заго-
ра, а юношите се наредиха 
трети, след съставите на 
Стара Загора и Севлиево. 
 В индивидуалната над-
превара при девойките 
Виктория Фтичева дос-
тигна до полуфинал, като 
постигна три победи над 

състезателки от Велико 
Търново, Севлиево и Ста-
ра Загора. На полуфинала 
габровското момиче отс-
тъпи на бъдещата побе-
дителка Ана-Мария Цанева 
от състава на домакините. 
Другата представителка на 
СКГ “Бадминтон“ - Миха-
ела Стругарова, достигна 
до четвъртфинал и много 
драматично, загуби с про-
дължения от друга бадмин-
тонистка на клуба домакин. 
При двойките Виктория и 
Михаела достигнаха до по-
луфинал. 
 При юношите СКГ “Бад-
минтон“ беше представен 
от Калоян Палазов и Лю-
бомир Спасов, които в 
единичната надпревара 
постигнаха не лоши резул-
тати.

Кметът Таíя Õриñтîва е уäîвлетвîреíа îт учаñтиетî 
íа ãаáрîвци в пуáличíîтî îáñъжäаíе íа áюäжета 

Силíî преäñтавяíе íа млаäите 
ãаáрîвñки áаäмиíтîíиñти

Най-харесвана	двойка

на стр. 2

Бîйка Велкîва: „Пîжелавам íа 
ãаáрîвци äа ñи îáичат театъра”на стр. 8
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РЗОК ГабРОвО 
уведОмява всичКи иЗпълнители на 
иЗвънбОлнична и бОлнична медицинсКа пО-
мОщ, че приема документи за сключване на до-
говори/допълнителни споразумения за работа с 
НЗОК през 2013 година. Успоредно с това по график 
се приемат отчети за извършената през м. януари 
дейност, като до края на м. февруари дейността ще 
бъде заплатена.
 На интернет страницата на НЗОК в рубрика НРД 
е публикувано РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/31.01.2013 г. 
и всички приложения, включително първични меди-
цински и финансови отчетни документи, необходими 
на изпълнителите за работа през 2013 година.

Лекари
каБиНеТ кОЖНи И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ проце-
дури за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИАЛ-
УРОНОВИ ФИЛЪРИ - по-
пълване на бръчки, уго-
лемяване 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, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. КАБИНЕТЪТ 
работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел.  800-140, 
Д-Р МАРИНА САНКЕВА, 
GSM 0889/436-613, www.
drsankeva.com
Д-р ТрифОНОв - невро-
лог, психиатър - Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ № 
12-А, 804 549, 0885 251 
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

кОзмеТика, масаЖ
ПреДЛагам масаЖи - 
0884 165 657. [5, 2]

Минка МинЧева 
 
 Ако другите държави 
трябва да си измислят ис-
тория, то ние имаме та-
кава, просто трябва да я 
покажем. Това заяви вчера 
кметът Таня Христова на 
церемонията по подпис-
ването на три договора 
за строително-монтажни 
работи, част от проекта за 
развитие на културно-ис-
торическия туристически 
продукт. На церемонията 
присъстваха както пред-
ставители на фирмите из-
пълнители, така и пред-
ставители на културните 
институции, които ще се 
ползват от реализиране 
на проекта. Много приятно 
впечатление направи мла-
да двойка, облечена в кос-
тюми от началото на ми-
налия век, която внесе не 

само добро настроение, 
но и подсказа за богатото 
културно-историческо на-

следство на Габрово, чи-
ето запазване е цел и на 
настоящия проект. 

 Стойността на проекта 
е 6 195 596 лв., от които 
275 704 лв. са собствен 

принос на Община Габро-
во. Проектът включва 
едни от най-атрактивните 
и популярни национални 
обекти на културно-истори-
ческото наследство - Архи-
тектурно-етнографски ком-
плекс „Етър”, Архитектур-
но-исторически резерват 
„Боженци”, Дечкова къща, 
както и бившата сграда 
на  Регионалния историче-
ски музей на ул. „Никола-
евска” 3, която е паметник 
на културата с местно зна-
чение, за да се превърне 
в първия виртуален музей 
в България.
 „Ако другите държави 
трябва да си измислят ис-
тория, то ние имаме та-
кава, просто трябва да я 
показваме и да се горде-
ем с нея. Нашият град и 
регионът са от емблемите 
на България по отноше-

ние на култура и туризъм, 
нещо, в което не вярвам 
някой да се съмнява. И 
вярвам, че всички ще ра-
ботим в тази посока, за 
да може това, което пра-
вим, да радва посетите-
ли, туристи, габровци, да 
повишава нашето само-
чувствие, от което всич-
ки се нуждаем“ - заяви в 
приветственото си слово 
Таня Христова, след като 
подписа договорите със 
спечелилите обществена-
та поръчка за изпълнение 
на „Интегриран проект за 
развитие на културно-ис-
торическия туристически 
продукт и свързаната с 
него инфраструктура в 
община Габрово”. Това са 
ДЗЗД „Боженци 2012”, със-
тоящо се от софийските 
фирми „Реставрация” ЕАД, 
„ИПС Инфраструктури” АД 

и „Мират груп” ООД, ДЗЗД 
„Евро Строй”, включващо 
„Крис груп” ЕООД от Русе 
и „ВТ Инженеринг” ООД 
от Велико Търново, както 
и Обединение „Културна 
инфраструктура Габро-
во 2012” със съдружници 
„Строител” ООД - Русе и 
„Плиска консултинг” ООД 
– София.
 Кметът изрази увере-
ност, че фирмите ще се 
справят с отговорната за-
дача направеното от тях 
да радва габровци и гости-
те на града. Тя даде да се  
разбере, че ще държи на 
качеството на извършва-
ните строително-ремонтни 
работи. От своя страна из-
пълнителите дадоха дума, 
че ще успеят да разсеят 
съмненията от познатия у 
нас критерий „българска 
работа“.

               ОБЩИНА ГАБРОВО

Търси да назначи МЛадШи ЕКсПЕрТ 
в оТдЕЛ „ПроТоКоЛ и връзКи с общЕсТвЕносТТа”

основна цел на длъжността:
Осъществява постоянна информационна връзка между:
 общинска администрация и гражданите;
 общинска администрация и медиите;
 общинска администрация и други структури на гражданското общество.
области на дейност:
1. Формиране и осъществяване на медийния облик на институцията.
2. Организиране и участие в PR кампании.
3. Участие в протоколното обслужване на управленския състав на общината.
4. Спомага за развитието на международните контакти на институцията.
изисквания за заемане на длъжността:
 Изисквано образование - висше 
 Професионална област - връзки с обществеността и/или комуникации, прилож-

на лингвистика, филология или други сходни с областите на дейност, описани в 
длъжностната характеристика.
 Минимален професионален опит не се изисква. 
 Свободно боравене с Microsoft Office пакет. 
 Отлично владеене на английски и/или руски език ще се счита за предимство.
необходими документи за кандидатстване:
 Заявление за участие – свободен текст;
 Автобиография;
 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; 
 Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на 

такъв).
Място за подаване на документите:
гр. Габрово, пл. „Възраждане” 3, Община Габрово – деловодство;
телефон за справки: 066/ 818–315;
лице за контакти: Диана  Николова – н-к отдел “Управление на човешките ресурси.
Краен срок за подаване на документите – 22.02.2013г.
Подборът на кандидатите за обявените длъжности ще се извърши по документи 

и събеседване. 
Списъкът на допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часа на 

провеждането му ще бъдат обявени на интернет страницата на Общината на адрес: 
www.gabrovo.bg /Полезна информация - Кариера/ в срок до 28.02.2013 г.

тодорка Петрова, Гр. севлиево 
 Пенсионерите от пенсионерския клуб в гр. 
Севлиево имаха полезна среща с директора 
на Дирекция “Социално подпомагане” г-жа 
Здравка Лалева, организирана от г-н Минчо 
Минчев. Срещата се състоя в салон № 4 на 
ЖК „Д-р Атанас Москов”. Идеята беше да 
се направи събеседване по някои социални 
въпроси: добавки към помощите на хората, 
които имат решение на ТЕЛК, новата наред-
ба, съобразена с европейските програми за 
подпомагане на социално слабите и др. По 
тези въпроси г-жа Лалева даде изчерпателни 

обяснения. Аудиторията беше много активна 
и се зададоха множество въпроси. Тя спо-
дели, че е полезно да се направи още една 
среща през м. юни (след влизането в сила 
на очакваните нови разпоредби), на която да 
присъства и представител на Общината, за да 
бъде възможно обхващането на по-широк кръг 
проблеми.
 Пенсионерите останаха много доволни от 
изнесената информация и компетентните от-
говори. По общо мнение срещата беше много 
полезна, защото на присъстващите им се раз-
ясниха някои неясни досега проблеми.

УвЕдоМЛЕниЕ
ЕнЕрГо–Про МрЕЖи ад, разпределителен обслужващ център Г. оряховица 

и Габрово уведомява своите клиенти, че:

на 27.02.2013 г. от 08.00 до 08.20 ч., от 12.00 до 12.20 ч. и от 16.30 до 16.45 
ч. поради извършване на оперативни превключвания по съоръженията за дос-
тавка на електроенергия в община Габрово са възможни смущения на електро-
захранването в района на:

ул. „Славянска”, ул. „Ясен“, ул. „Паничарка”, ул. „Марин Дамянов”, ул. „Добри 
Чинтулов” 5÷13 и 6÷12, ул. „Йосиф Соколски” 17÷37 20÷34, ул. „Даскал Алекси” 2, 
ул. „Даскал Алекси”, ул. „Бенковска”, ул. „Капитан Дядо Никола“ 63, 65, ул. „Панчо 
Владигеров”, ул. „Климент Охридски” – цялата след № 6 и 15, ул. „Бенковска”, ул. 
„Даскал Алекси” 1 и 5, ул. „Христо Цокев”, ул. „Странджа”, ул. „Прага” 1÷7 и 2÷10, 
ул. „Гърмидолов”, Професионална гимназия по хотелиерство, фирма „Кратос” и 
фирма „Мина”, ул. „Славянска”, ул. „Ясен” 27 и 28, ул. „Марин Дамянов”, ул. „Иван 
Калпазанов”, ул. „Капитан дядо Никола” 1÷61 и 12÷30, ул. „Станимирова”, ул. „Па-
ничарка”, фирма „Корект”, ЕТ „Пулсар”, ЕТ „Десислава”, „Комтекс” ООД и фирма 
„Кардена”, ул. „Ясен”, ул. „Марин Дамянов”. 

на 28.02.2013 г. от 08.00 до 08.20 ч., от 12.00 до 12.20 ч. и от 16.30 до 16.45 
ч. поради извършване на оперативни превключвания по съоръженията за дос-
тавка на електроенергия в община Габрово са възможни смущения на електро-
захранването в района на:

Улиците: „Веселие” № 1-14, ул. „Митко Палаузов”, ул. „Мара Гидик”, ул. „Саша”, 
ул. „Баба Зара”, ул. „Възход”, ул. „Бисер”, ул. „Светулка”, бул. „Трети март” № 1 и 
от № 2-16, бул. „Априлов” № 27 – 43, 54 - 74; ул. „Ганчо Лапаков” № 3 - 7; ул. „Поду-
ево” 1 - 3; ул. „Христо Рачев” № 2, 3, 4, 5, ул. „Бакойски баир”, ул. „Кънчо Райков” 
№ 2 / 3-7, ул. „Трудов герой”, ул. „Дебел дял” № 2 – 10, ул. „Македония” № 24-40 / 
№ 31 - 39, ул. “Република”, 

Фирмите ДКЦ 1; ВиК; Стадион „Христо Ботев”; СД ”Десислава”; „Севброкерс” 
и бензиностанция OMV

на 01.03.2013 г. от 08.00 до 08.20 ч. и от 12.00 до 12.20 ч. поради извърш-
ване на оперативни превключвания по съоръженията за доставка на електро-
енергия в община Габрово са възможни смущения на електрозахранването в 
района на:

Ул. „Юрта”, ул. „Антифашист”, ул. „Перуника”, ул. „Лебед”, ул. „Кресна” и ул. 
„Батра”

на 04.03.2013 г. от 08.00 до 08.20 ч., от 12.00 до 12.20 ч. и от 16.30 до 16.45 
ч. поради извършване на оперативни превключвания по съоръженията за дос-
тавка на електроенергия в община Габрово са възможни смущения на електро-
захранването в района на:

бул. ”Априлов” от № 45 до 61, ул. ”Неофит Рилски” № 33, ул. ”Юрий Венелин”, 
ул. ”Райчо Каролев № 2 и 4 

Медицински център “Свети Ив. Рилски”, РИОКОЗ, фирма „Комелект“, Стомато-
логия, фирма „Стефани 2004“ ЕООД, фирма „Румен Панчев и Син” ЕООД, „Тъпов и 
Гьопсалиев” ООД, ОУ „Васил Левски”

ул. „Иван Гюзелев”, ул. „Райчо Каролев” № 4 - 6, № 1 - 3, ул. „Елена Попанто-
нова” № 2, 3, ул. „Априловска” № 7- 11, 6А, 12; ул. „Възраждане” № 1-7 / 2 - 6, ул. 
„Евтим Дабев”, ул. „Скобелевска” № 28 - 32, ул. „Съзаклятие” № 1, 2, 6, ул. „Алеко 
Константинов” № 28, 30, ул. „Константин Величков”, ул. „Тракия” № 29, 31, 36, 38; 
ул. „Пейо Яворов” № 1 – 3 / 4 – 6; ул. „Тодор Бурмов” 7 А – 31 / 12 – 18, бул. „Ап-
рилов” № 52 и № 11 - 25; ул. „Пенчо Семов“; ул. „Успех“

библиотека „АприловПалаузов“; Окръжна спортна школа; Бинго зала; Кино 
”Алеко”; СИ Банк; Априловска гимназия; „Местни данъци и такси”; Български 
пощи - Габрово център, Далекосъобщения бул. “Априлов” № 52; Медицински цен-
тър „Свети Иван Рилски”, ТД на НАП, площад „Възраждане” 1, Окръжен съд, Зала 
„Възраждане”, Пиреус Банк, 

Административен съд на ул. „Райчо Каролев“ № 4, сградата на ОББ
Временни смущения в електрозахранването ще има МБАЛ „Д-р Тота Венкова”

ЕНЕРГО–ПРО МРЕЖИ АД, Разпределителен обслужващ център - Г. Оряховица 
и Габрово се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надя-
ва на разбиране. 

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61.

Таíя Õриñтîва: “Акî äруãите äържави тряáва äа ñи измиñлят 
иñтîрия, тî íие имаме - прîñтî тряáва äа я пîкажем” 

 Те ни позволят в бю-
джета на Община Габрово 
да реализираме и мащаб-
ни инвестиции. Това, слава 
Богу, се случва благодаре-
ние именно на факта, че 
България е член на Евро-
пейския съюз и благода-
рение на това, че Габрово 
е една от най-активните 
общини, която успява да 
доказва, че това е пътят, 
по който трябва да се 
върви, за да се достигне 
развитие на нашия град“ 
- коментира публичното 
представяне на бюджета 
Таня Христова. Тя изрази 
надежда, че повече ще 

са хората, които ще се 
запознат с бюджета чрез 
Интернет страницата на 
Общината, където той е 
качен.
 „Ние сме се постарали 
да представим детайлно за 
какво се  харчи общинския 
бюджет, за какво всички 
служители ежедневно по-
лагат грижи. Разбира се 
не мога да кажа, че това е 
най-добрият бюджет, защо-
то на всички ни се иска да 
решим всички проблеми. 
Много са сферите в кои-
то ще насочим инвестиции 
тази година. Няма как да 
скрия, че няма да решим в 
цялост проблемите, които 

бяха повдигнати по време 
на публичното обсъжда-
не вчера, но пък виждате, 
колко много се случват. А 
това е сериозен и устой-
чив ангажимент за това, 
че в Габрово нещата могат 
да се случват, защото га-
бровци наистина го заслу-
жават. Аз не се сърдя, че 
нямаше много хора в за-
лата. Може би повечето от 
тях разчитат на високите 
технологии и предпочитат 
да се запознаят с бюдже-
та чрез Интернет страни-
цата на Община Габрово, 
за което им благодаря“ 
- заяви кмета Таня Христо-
ва.

Кметът Таíя Õриñтîва е уäîвлетвîреíа îт учаñтиетî 
íа ãаáрîвци в пуáличíîтî îáñъжäаíе íа áюäжета

Продължава на стр. 1

г-жа Здравка Лалева

Блаãîäарíîñт за пîлезíата ñреща и изчерпателíи îтãîвîри



	 	ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

14 февруари,  четвъртък
*	Успение	на	Св.	Кирил	Сла-
вянобългарски.	 Преп.	 Авк-
сентий	(Тип.	с.	225).

15 февруари,  петък
Св.	ап.	Онисим.	Преп.	Евсе-
вий	Сирийски.

16 февруари,  събота
Св.	 мчци	 Памфил	 и	 Порфи-
рий.	 Св.	 Флавиан,	 архиеп.	
Цариградски.

17 февруари,  неделя
†	 Неделя	 17	 след	 Петде-
сетница	 –	 на	 Хананейка-
та.	Св.	вмчк	Теодор	Тирон.	
Преп.	 Роман	 Търновски.	 Гл.	
4,	 утр.	 ев.	 4,	 ап.	 2	 Кор.	
6:16-7:1	 (с.	 185),	 лит.	 ев.	
Мт	15:21-28.
18 февруари,  понеделник
Св.	 Лъв,	 папа	 Римски.	 Св.	
Агапит,	еп.	Синадски.
19 февруари,  вторник

Св.	 ап.	 Архип,	 Филимон	 и	
мчца	 и	 равноап.	 Апфия.	
Преп.	Доситей.

20 февруари,  сряда
Св.	 Лъв,	 еп.	 Катански.	 Св.	
Агатон,	 папа	 Римски.	 Св.	
свщмчк	 Садок,	 еп.	 Персий-
ски	и	128	мъченици	с	него.
21 февруари, четвъртък
Преп.	 Тимотей.	 Св.	 Евста-
тий,	архиеп.	Антиохийски.

22 февруари,  петък
Намиране	честните	мощи	
на	св.	мчци	в	Евгения.

23 февруари,  събота
Св.	 свщмчк	 Поликарп,	 еп.	
Смирненски.	Преп.	Алексан-
дър,	 първоначалник	на	оби-
телта	на	незаспиващите.

24 февруари,  неделя
†	Неделя	16	след	Неделя	по-
дир	 Въздвижение	 –	 на	 Ми-
таря	и	Фарисея.	1-во	и	2-ро	
намиране	 честната	 глава	
на	Св.	Йоан	Кръстител.	Гл.	
5,	 утр.	ев.	5,	2	Кор.	4:6-15	
(с.	476),	 лит.	ев.	Лк	18:10-
14	(Тип.	с.	226,	т.	2).
25 февруари, понеделник
Св.	 Тарасий,	 архиеп.	 Кон-
стантинополски.
26 февруари,  вторник

Св.	 Порфирий,	 еп.	 Газки.	
Мчк	Христодул.

27 февруари,  сряда
Преп.	 Прокопий	 Декапо-
лит	 изповедник	 (Блажи	
се).

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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 14 февруари 2013 г., година VIII, брой 7 (2917)

ХРИСТИЯНИ

http://www.dveri.bg

На	 генералната	 ауди-
енция	днес	папа	Бенедикт	
XVI	 се	 появи	 за	 пръв	 път	
пред	 вярващите,	 след	
като	обяви	в	понеделник,	
че	 ще	 абдикира	 от	 Све-
тия	 престол	 на	 28	 фев-
руари.

Бенедикт	 бе	 посрещ-
нат	 бурно	 и	 възторжено	
от	близо	3500	миряни	от	
целия	 свят	 в	 зала	 „Папа	
Павел	 VI“	 във	 Ватикана,	
предаде	ВВС.	85-годишни-
ят	 духовен	 глава	 обаче	
видимо	изглеждал	уморен,	
допълва	 кореспондентът	
на	медията.

Пред	 събралото	 се	
множество	 папа	 Бене-
дикт	 XVI	 благодари	 на	
хората	 за	 техните	 „лю-
бов	 и	 молитви“.	 Той	 каза	
и	 публично	 мотивите	 си	
за	 слизането	 от	 престо-
ла,	 като	изтъкна	 отново	
съмненията	си	в	собстве-
ните	духовни	и	физически	
сили	 и	 обясни,	 че	 е	 взел	
решението	си	за	благото	
на	Църквата.

Главата	 на	 католици-
зма	призова	паството	си	
още	да	се	моли	за	Църква-
та	и	за	бъдещия	папа.

По-късно	 папа	 Бене-

дикт	 XVI	 ще	 държи	 в	 ба-
зиликата	 „Свети	 Петър“	
и	своята	последна	меса	за	
Пепелна	сряда.	Тя	е	послед-
ният	ден	преди	началото	
на	великденските	пости.

Припомняме,	 че	 в	 по-
неделник	 главата	 на	 Ри-
мокатолическата	 църква	
шокира	 света	 като	 обя-
ви	 намеренията	 си	 на	 28	
февруари	да	слезе	от	Све-
тия	 престол.	 Това	 не	 се	
е	случвало	от	шест	века.

Предстои	 през	 март	
да	бъде	организиран	и	пап-
ски	 конклав,	 който	 да	 из-
бере	 следващия	 лидер	 на	
католицизма.

Водеща	 тема	 за	
италианските	 издания	
продължава	 да	 бъде	 обя-
веното	 вчера	 от	 папа	
Бенедикт	 XVI	 решение	
на	 28	 февруари	 да	 се	
оттегли.	 Първоначална-
та	 реакция	 в	 Италия	 и	
по	 света	 беше	 изненада,	
а	 после	 всички	 изразиха	
респект	 към	 главата	 на	
Римокатолическата	църк-
ва.	Днес	обаче	се	прокрад-
ват	 и	 по-разнородни	 ре-
акции,	пише	БТА.

В.	 „Унита“	 цитира	
кардинал	Станислав	Джи-

виш,	 архиепископ	 на	 Кра-
ков	 и	 бивш	 личен	 секре-
тар	на	Папа	Йоан-Павел	ІІ,	

който	 упреква	 Бенедикт	
XVI	 за	 абдикацията	 му,	
припомняйки,	 че	 от	 пап-

ския	престол	не	се	слиза.
В.	„Република“	посочва,	

че	 малко	 след	 като	 Бе-

недикт	 XVI	 обяви,	 че	 се	
оттегля	 -	 новина,	 която	
мнозина	определиха	като	
гръм	 от	 ясно	 небе,	 във	
Ватикана	 се	 разрази	 гръ-
мотевична	буря	и	дейст-
вително	 върху	 базилика-
та	 „Свети	 Петър“	 падна	
гръм.	 Журналистът	 на	
агенция	 АНСА	 Алесандро	
Ди	 Мео	 успя	 да	 докумен-
тира	 светкавицата	 над	
Базиликата	 и	 снимката	
се	 превърна	 в	 хит	 в	 ин-
тернет.

Папата	се	оттегля	на	
28	февруари!

Вчера	 беше	 подчер-
тано,	 че	 папата	 не	 се	
оттегля	 заради	 някакво	
конкретно	 заболяване	 и	
това	 неизбежно	 поражда	
въпроси	 защо	 тогава	 го	
прави.	Освен	това	въпро-
си	поражда	и	фактът,	че	
както	 става	 вече	 ясно,	
влиятелни	 кардинали	
като	 Анджело	 Содано,	
бившият	държавен	секре-
тар	 на	 Ватикана,	 не	 са	
били	информирани,	посоч-
ва	„Кориере	дела	сера“.

Били	 са	 посветени	
в	 тайната	 от	 извест-
но	 време	 само	 двамата	
Георг	 -	 Георг	 Рацингер,	

братът	 на	 папата,	 и	 Ге-
орг	 Гансвайн,	 частният	
секретар	 на	 папата.	 Над	
решението	за	оттегляне	
от	 поста	 тегне	 и	 сянка-
та	 на	 разтърсващ,	 пове-
рителен	 доклад,	 поръчан	
от	трима	от	по-възраст-
ните	кардинали	по	повод	
скандала	Ватилийкс,	свър-
зан	 с	 изтичането	 на	 по-
верителни	 информации,	
за	 което	 беше	 обвинен,	
осъден	 и	 после	 опростен	
папският	 иконом	 Паоло	
Габриеле,	посочва	в.	„Кори-
ере	дела	сера“.

Не	 бива	 да	 се	 забра-
вя	 и	 че	 повече	 от	 осем	
месеца	 Институтът	 за	
религиозни	 дела,	 смятан	
за	 папската	 банка,	 е	 без	
президент,	 след	 гласува-
ното	недоверие	на	Еторе	
Готи	 Тедески.	 Скандалът	
със	свещениците	педофи-
ли	в	католическата	църк-
ва	не	е	потушен.	Папата	
дръзна	да	се	изправи	сре-
щу	него,	 но	това	беше	с	
цената	на	сблъсък	с	една	
култура	 на	 тайните,	 все	
още	 широко	 разпростра-
нена	 във	 ватиканските	
среди,	 посочва	 италиан-
ското	издание.

(продължава на стр. 4)

Вчера папа Бенедикт XVI се появи за пръв път пред вярващите

13 февруари, 10.30 часа, зала “Павел VI”, Рим. Папа Бенедикт XVI пристига в залата 
за аудиенции “Павел VI”. Вярващите го посрещат с аплодисменти, които продъл-
жават около 10 минути. За широката публика в сряда, десет минути след 10:30 ч. 
Осем хиляди вярващи присъстваха на първата генерална аудиенция на папа Бене-
дикт XVI след обявяването на решението му да се оттегли от Светия престол. 
Бенедикт XVI отново заяви, че е взел решението да се оттегли „при пълна свобо-
да” и в името на „благото на Църквата”. Той добави, че повече не е в състояние 
да изпълнява както трябва довереното му служение. Папата отбеляза, че послед-
ните дни не са били леки и помоли вярващите да се молят за него, за Църквата и 
за новия папа. Бенедикт напомни, че в съвременния свят християните се сблъск-
ват с различни предизвикателства. (Бенедикт XVI влезе в залата, както винаги, 
придружен от органова музика и личният си секретар монсиньор Георг Генсвайн. 
(електронно издание на L‘Unita)

Снимка www.unita.it 

	 Корицата	на	януарския	
брой	на	италианското	из-
дание	 на	 списание	 „Вени-
ти	 феър”	 показва	 усмих-
нат	 56-годишния	 Георг	
Генсвайн	с	лъчезарни	сини	
очи.	 Заглавието	 отгоре	
гласи:	 „Отец	 Георг	 –	 не	 е	
грях	да	бъдеш	красив”.
	 Списанието	 нарича	
личния	 секретар	 на	 папа-
та	 „Джордж	 Клуни	 на	 Св.	
Петър”	и	пояснява,	че	му	е	
отредено	 водещо	 място	
в	броя	във	връзка	със	ско-
рошното	 му	 повишение	
и	 растящата	 му	 власт	 в	
Римокатолическата	 църк-
ва.
	 В	 средата	 на	 януари	
папа	 Бенедикт	 ХVІ	 ръко-
положи	 четирима	 нови	
архиепископи,	 сред	 кои-
то	 и	 личния	 си	 секретар.	
Германец	 като	 папата	 и	

любимец	на	италианките,	
монсеньор	 Георг	 Генсвайн	
бе	назначен	за	префект	на	
Папския	 дом.	 Като	 такъв	
той	ще	отговаря	за	част-
ните	 и	 публични	 аудиен-
ции	на	папата,	както	и	за	
всекидневните	му	ангажи-
менти.
	 И	 тъй	 като	 запазва	
поста	 си	 на	 личен	 секре-
тар,	 той	 ще	 има	 още	
повече	 власт	 да	 решава	
кой	да	получава	достъп	до	
85-годишния	Бенедикт.
	 Високият	 1,80	 синеок	
мъж,	 който	 преди	 е	 бил	
ски-учител,	а	сега	теолог,	
е	 способен	 да	 обсъжда	 с	
изключителна	 ерудиция	
въпросите	 на	 вярата.	 По	
този	 начин	 той	 е	 убедил	
Рацингер	 да	 го	 вземе	 в		
своето	обкръжение.
	 Четирийсет	 и	 осем-

годишният	Георг	Генсвайн	
отива	в	Рим,	както	и	папа	
Бенедикт	 XVI,	 от	 едно	
малко	 селце	 в	 южната	
част	на	Германия	-	Ридерн	
на	Валд,	в	Шварцвалд.
	 През	 1984	 г.	 в	 Рим	
е	 ръкоположен	 за	 свеще-
ник.	 След	 това	 се	 връща	
в	 Мюнхен,	 където	 полу-
чава	 диплома	 по	 канони-
ческо	право.	През	1995	 г.	
отново	 заминава	 за	 Рим	
като	 секретар	 на	 Йозеф	
Клеменс.	 Той	 е	 сътрудник	
на	Йозеф	Рацингер,	който	
заема	 поста	 префект	 на	
Конгрегацията	 по	 въпро-
сите	на	вероучението,	ин-
ституция,	смятана	за	на-
следница	 на	 Светата	 Ин-
квизиция.	 По	 това	 време	
младият	свещеник	следва	
в	Камп	Санто.	

(продължава на стр. 4)

Усмихнатият личен секретар на папата, който вече е префект на 
Папския дом, не случайно е наричан “Джордж Клуни на Ватикана”

Двери.бг 
	 Последният	 архитек-
турен	 шедьовър	 на	 май-
стор	Колю	Фичето	-	църк-
вата	 „Св.	Св.	Константин	
и	 Елена”	 във	 Велико	 Тър-
ново,	 е	 превърнат	 в	 сме-
тище,	 съобщи	 „По	 света	
и	 у	 нас”	 по	 сигнал	 на	 въз-
мутени	 жители	 на	 ста-
рата	 столица.	 Повече	 от	
20	 години	 вратите	 на	
храма	 са	 затворени,	 за-
щото	 сградата	 е	 сериоз-
но	 увредена	 и	 се	 нуждае	
от	основен	ремонт	и	рес-
таврация.	За	място	на	по-
следната	 си	 архитектур-
на	 творба	 майстор	 Колю	
Фичето	 избрал	 една	 от	

най-живописните	 улички	
в	 Търново.	 Църквата	 „Св.	
Св.	 Константин	 и	 Елена”	
е	 завършена	 през	 1872	
година	 и	 остава	 една	 от		
най-изящните	 творби	 на	
майстора.	 Днес	 храмът	
тъне	 в	 забрава,	 а	 дворът	
прилича	на	сметище.
	 От	 Общината	 казаха,	
че	 църквата	 е	 превърна-
та	 в	 сметище,	 защото	
има	 хора,	 които	 редов-
но	 хвърлят	 боклуци	 там,	
други	 пък	 пишат	 жалби.	
„Може	 би	 три-четири	
пъти	в	годината	се	прави	
едно	основно	почистване.	
Мястото	 не	 е	 много	 со-
циализирано	 в	 момента	 и	

затова	 си	 позволяват	 да	
хвърлят	 боклуци,	 въпреки	
контейнерите.	 На	 този	
етап	 това	 е	 строителен	
обект,	не	може	да	изглеж-
да	 много	 по-добре”,	 казва	

Ганчо	 Караба-
джаков	 –	 за-
местник-кмет	
на	 Велико	 Тър-
ново.	 Добрата	
новина	 обаче	

е,	че	след	десети-
летия	разруха	Об-
щината	 започна	
сериозен	 ремонт.	
„Има	 осигурени	
средства	 за	 по-
крива,	 очаква	 се	
времето	 да	 ста-
не	малко	по-топло	
и	 да	 започне	 ин-
тензивно	 ремон-

тът	 на	 църквата.	 Повече	
от	30	години	не	е	правено	
нищо”,	 добавя	 Карабаджа-
ков.	 Осигурените	 около	
200	 хиляди	 лева	 ще	 стиг-
нат	 само	 за	 ремонт	 на	
фасадата	 и	 покрива.	 Об-
щината	обаче	търси	пари	
за	цялостен	ремонт	и	рес-
таврация,	 които	 да	 вър-
нат	 блясъка	 на	 уникалния	
храм	в	старата	столица.
	 Проект	 за	 ремонта	

на	 храма	 съществува	 от	
1983	 г.	 За	 началото	 на	
ремонтните	дейности	се	
заговори	 още	 през	 2011	
г.,	 когато	 бе	 подписано	
споразумение	 между	 Вели-
котърновска	 митрополия,	
кметството	 на	 града	 и	
областната	 Камара	 на	
строителите	 по	 ини-
циатива	 на	 последната.	
Тогава	 бе	 съобщено,	 че	
за	 ремонт	 на	 фасадата	
са	 необходими	 207	 000	
лева.	 Олтарът	 на	 храма	
е	 запазен,	 съхранена	 е	 и	
фигурата	 на	 седналия	 на	
трон	 митрополит	 Пана-
рет	Рашев.	Според	митр.	
Григорий	 дейностите	 по	
ремонта	 са	 били	 спъвани,	
защото	 допреди	 две	 го-
дини	храмът	нямал	акт	за	
собственост.

Църква на Колю Фичето във Велико Търново е превърната в сметище
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искра георгиева
	
	 Държавна	 опера	 –	
Русе	 ще	 има	 честта	 да	
приветства	 новоизбра-
ния	 български	 патриарх	
с	 празничен	 концерт	 на	
24	февруари	в	Зала	„Бълга-
рия”	 в	 София.	 Концертът	
е	гражданска	инициатива,	
осъществена	 със	 съдей-
ствието	 на	 Българския	
Червен	 кръст.	 Русенски-
те	 музиканти	 ще	 изпъл-
нят	 „Моление”	 -	 оратория	
за	 четец,	 солисти,	 хор	 и	
оркестър	 от	 проф.	 Най-
ден	Андреев.
	 Ще	участват	хор	и	ор-
кестър	 на	 операта	 и	 Хор	
„Дунавски	 звуци”	 с	 хор-
майстор	 Стелияна	 Дими-
трова.	Диригент	ще	бъде	

директорът	 на	 култур-
ния	 институт	 Найден	
Тодоров,	 а	 солисти	 -	 Олга	
Михайлова	 –	 мецосопран,	
Александър	Баранов	–	те-
нор,	 и	 Пламен	 Бейков	 –	
бас.

	 Композиторът	 Най-
ден	 Андреев	 създава	
творбата	 „Моление”	 вър-
ху	 канонични	 православ-
но-християнски	текстове	
и	 свободни	 проповеди	 на	
съвременен	 български	 и	

църковнославянски	 език.	
„В	името	на	Отца	и	Сина	
и	 Светия	 Дух”	 е	 основно-
то	 посвещение	 на	 това	
музикално	 произведение.	
Затова	 и	 творбата	 е	
удостоена	 с	 благослове-

нието	 на	 Българската	
православна	църква.
	 В	 творбата	 са	 впле-
тени	 възхвала	 на	 по-
кровителя	 и	 застъпни-
ка	 на	 българския	 народ,	
пустиножителя	 Св.	 Иван	
Рилски,	 възхвалата	 на	
Рождеството	 на	 Спа-
сителя,	 величанието	 на	
Пресветата	 Богородица	
и	 молитвите	 към	 нея,	 а	
„Верую”-то	 и	 „Отче	 наш”	
във	 финала	 на	 творбата	
предават	 единението	 и	
силата	на	българския	пра-
вославен	дух.
	 Шестима митро-
полити остават в 
наДпреварата за нов 
български патриарх. 
	 От	 тях,	 с	 таен	 вот,	
Светият	 синод	 трябва	

да	определи	трима,	между	
които	ще	бъде	избран	но-
вият	 глава	 на	 Българска-
та	православна	църква.
	 Това	 са	 сливенският	
Йоаникий,	 врачански-
ят	 Калиник,	 видинският	
Дометиан	 и	 великотър-
новският	 Григорий.	 Аме-
риканският	 митрополит	
Йосиф	 каза,	 че	 сутринта	
на	15	февруари	и	той	ще	
подаде	 писмено	 своя	 от-
вод.	 Ако	 Светият	 синод	
одобри	тяхното	желание,	
те	няма	да	бъдат	включе-
ни	 в	 листата,	 от	 която	
ще	 се	 избират	 тримата	
кандидат-патриарси.
	 Към	 момента	 е	 ясно,	
че	 двама	 от	 14-те	 мит-
рополити	нямат	право	по	
устава	 да	 се	 кандидати-

рат.	 Това	 са	 пловдивски-
ят	 митрополит	 Николай,	
който	 няма	 50	 години,	 и	
доростолският	 Амвро-
сий,	 на	 който	 не	 му	 дос-
тигат	 пет	 години	 мит-
рополитски	стаж.
	 В	 тройката	 ще	 бъ-
дат	 включени	 тези	 три-
ма	 митрополити,	 които	
съберат	 най-малко	 десет	
от	гласовете	на	владици-
те.	
	 По	 здравословни	 при-
чини	в	заседанието	на	15		
и	 16	 февруари	 вероятно	
няма	 да	 участва	 запад-
ноевропейския	 архиерей	
Симеон.	 Светият	 синод	
одобри	 и	 бюлетината,	 с	
която	 ще	 се	 гласува	 на	
патриаршеския	 избира-
телен	събор.	

Русенската опера ще приветства новия български патриарх

(продължава от стр. 3)
Това	е	най-старият	колеж	
по	 вероучение	 на	 немски	
език	 в	 Рим.	 Кардинал	 Ра-
цингер	 често	 идвал	 тук,	
за	 да	 отслужва	 литургии	
на	 родния	 си	 език,	 след	
които	обядвал	със	студен-
тите.
	 Дълги	седмици	той	на-
блюдавал	 Георг	 Генсвайн.	
“Това	той	прави	спокойно,	
без	да	бърза,	за	да	може	да	
си	създаде	ясна	представа	
за	неговия	характер.	След	
това	в	един	определен	мо-
мент	той	се	убеждава,	че	
може	да	му	повери	пост”,	
разказва	известният	про-
фесор	по	каноническо	пра-

во	 в	 Мюнхен	 Уинфрид	 Ай-
манс.	Преди	Георг	Генсвайн	
е	бил	негов	асистент.
	 Генсвайн	 споделя	 за	
себе	си,	че	обича	да	спори.	
Уинфрид	 Айманс	 го	 опре-
деля	като	много	симпати-
чен.	 Навсякъде	 той	 бързо	
печели	 сърцата.	 Човечен	
е	 и	 харизматичен.	 През	
1996	 г.	 Генсвайн	 	 влиза	 в	
Конгрегацията	 по	 въпро-
сите	на	вероучението.	То-
гава	 тя	 е	 ръководена	 от	
Йозеф	 Рацингер,	 който	
през	2003	г.	го	прави	свой	
личен	секретар.
	 „Той	 обича	 живота”	 -	
казват	 неговите	 близки.	
Те	 ни	 доверяват,	 че	 мо-

жем	 да	 го	 срещнем	 в	 ня-
кой	 типичен	 ресторант	
около	 историческия	 цен-
тър	на	Рим	да	води	важен	
разговор	 със	 сътрапезни-
ците	си	или	да	се	разхож-
да	 сам	 в	 околностите	 на	
Ватикана.
	 „Той	 познава	 отлично	
административния	 апа-
рат	на	Ватикана.	Курията	
може	 и	 да	 не	 го	 познава	
добре,	 но	 той	 я	 знае	 от-
лично”,	коментира	всекид-
невникът	„Ла	Стампа“.
	 Да	си	красив	не	е	грях,	
пишат	 журналистите	 за	
атрактивния	 духовник,	
обявен	 за	 Джордж	 Клуни	
на	Ватикана.	

(продължава от стр. 3)
Остават	 си	 и	 дупки-

те	 във	 ватиканския	 бю-
джет	 след	 изваждането	
наяве	 на	 предполагаема	
финансова	 измама	 за	
милиони	 евро,	 припом-
ня	 изданието	 и	 посочва,	
че	 папата	 може	 и	 да	 не	
напуска	 поста	 си	 поради	
сериозни	 здравни	 причи-
ни,	но	го	прави	в	момент,	
когато	 Ватикана	 страда	
от	 болест,	 наречена	 кри-
за	на	доверието.	За	нея	не	
беше	намерен	лек	и	засега	
тя	 изглежда	 неизлечима,	
посочва	вестникът.

В.	 „Стампа“	 пише,	 че	
решението	за	оттегляне-
то	на	папата	е	било	взе-
то	 още	 преди	 година,	 а	
самата	реч,	с	която	да	го	
обяви,	 папата	 обмислил	
добре	 миналата	 неделя.	
Сега	 мнозина	 си	 задават	
въпроса	дали	за	Бенедикт	
XVI	вярата	не	е	била	дос-
татъчна	 движеща	 сила,	

за	 да	 носи	 той	 своя	 пап-
ски	кръст.	Но	мнозина	от	
богомолците,	 струпали	

се	 вчера	 в	 италиански-
те	 църкви,	 смятат,	 че	
не	 може	 да	 става	 дума	

за	 криза	 на	 вярата	 и	 че	
папата	 е	 показал,	 че	 е	
обикновен	 човек	 и	 е	 дал	
велик	урок	на	вярващите.	
Според	 италианските	 ка-
толици	 след	 този	 жест	
църквата	 дори	 ще	 стане	
по-силна,	 пише	 вестни-
кът.

В.	 „Стампа“	 припомня,	
че	 през	 годините	 на	 пон-
тификата	 на	 Бенедикт	
XVI	 светът	 се	 отнасяше	
към	него	с	голям	респект,	
но	 той	 не	 съумя	 подоб-
но	на	предшественика	си	
папа	Йоан	Павел	ІІ	да	събу-
ди	у	хората	и	по-сърдечни	
чувства.

В.	 „Фато	 куотидиа-
но“	 припомня,	 че	 първи	 е	
разкрил	 точно	 преди	 12	
месеца	слуховете	за	пред-
полагаем	 заговор	 за	 лик-
видирането	 на	 Бенедикт	
XVI,	който	до	12	месеца	е	
щял	да	умре.	

Вместо	 смърт	 сега	
имаме	оттегляне	от	пос-

та,	 посочва	 из-
данието.	 Вест-
никът	припомня,	
че	 новината	 за	
евентуален	 за-
говор	 е	 била	 съ-
общена	 с	 писмо	
на	 колумбийския	
кардинал	 Дарио	
Кастрийон	 Хо-
йос,	 адресирано	
до	 ватиканския	
държавен	 се-
кретариат	 и	
до	 папския	 се-
кретариат	 в	
първите	 дни	 на	
януари	миналата	
година.

В	 него	 се	 по-
сочвало,	 че	 през	 ноември	
2011	 г.	 по	 време	 на	 сре-
щи	 и	 разговори	 в	 Китай	
архиепископът	 на	 Палер-
мо,	 кардинал	 Паоло	 Ро-
мео	е	прогнозирал	с	обез-
покояваща	увереност,	че	
папата	в	скоро	време	ще	
умре	и	дори	е	посочил	но-

ември	 2012	 г.	 като	 кра-
ен	срок.	В	писмото,	пре-
дупреждаващо	папата	за	
вероятност	 от	 загово-
ра,	се	споменавало	и	име-
то	 на	 неговия	 евенту-
ален	 приемник	 в	 случай	
на	 атентат.	 Това	 тряб-
вало	 да	 бъде	 архиеписко-
път	 на	 Милано	 Анджело	

Скола.	 Всичко	 това	 оба-
че	 беше	 отхвърлено	 от	
Ватикана	 като	 неверни	
твърдения.

В.	 „Либеро“	отбелязва,	
че	на	фона	на	решението	
на	папата	да	се	оттегли	
предизборните	 търкания	
и	 заяждания	 в	 Италия	 из-
глеждат	незначителни.

Усмихнатият личен секретар на папата, който вече е префект на 
Папския дом, не случайно е наричан “Джордж Клуни на Ватикана”

„Свобода, направих това в пълна свобода за доброто 
на църквата“, каза Бенедикт XVI и призова за молит-
ви за негов наследник. Тази Събота папата ще получи 
частна аудиенция с министър-председателя Монти, 
на Наполитано 23. На 28 февруари до 17часа  ще се 
премести в лятната резиденция Кастелгандолфо. П-
късно смята да се оттегли  в манастир, който е на 
територията на Ватикана (LaStampa)

Вчера папа Бенедикт XVI се появи за пръв пред вярващите

Папата прекарва лятната ваканция в замъка Гандолфо. (Сним-
ката е от италианския сайт на DICI - Documentation Information 
Catholiques Internationales)

	 Вчера	 в	 Националната	
библиотека	 „Св.	 Св.	 Кирил	
и	Методий“	 бе	представен	
Том	 ІІ.	 П-Я	 на	 РЕЧНИК	 НА	
ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИЯ	
ЕЗИК,	 съставен	 от	 архи-
мандрит	д-р	Атанасий	Бон-
чев	(1915-1978	г.).		Издание-
то	е	на	Националната	биб-
лиотека	 и	 е	 осъществено	
с	финансовата	подкрепа	на	
фонд	 „Научни	 изследвания“	
към	МОНМ	и	с	помощта	на	
монашеското	братство	на	
Зографската	света	обител	
„Св.	Георги	Зограф“	на	Света	
гора	 Атон.	 Научен	 редак-
тор	е	проф.	дфн	Боряна	Хри-
стова.
	 Томът	съдържа	около	13	
000	речникови	единици,	кои-
то	 са	 извлечени	 от	 корпу-

са	на	всички	руски	печатни	
църковнославянски	 книги	 и	
от	 някои	 ръкописни	 източ-
ници.	 Авторът	 се	 е	 стре-
мил	 да	 постигне	 пълнота	
в	 представянето	 на	 цър-
ковнославянския	език	в	бит-
ността	му	на	инструмент	
на	 Православието	 по	 бъл-
гарските	земи.	Включени	са	
и	думи,	заети	от	старобъл-
гарските	 речници,	 основа	
на	които	са	много	по-ранни	
писмени	паметници,	поради	
факта,	 че	 като	 основа	 на	
църковнославянския	е	послу-
жил	 старобългаският	 език.	
Речникът	 е	 изключително	
ценен	 справочник,	 който	
ще	 се	 използва	 от	 много	
голям	кръг	български	и	чуж-
дестранни	специалисти.

В Националната библиотека бе 
представен II том на Речника 
по църковнославянски език

На	 14	 февруари	 съв-
падат	 три	 празника	 -	 ус-
пението	 на	 Свети	 Кирил	
Славянобългарски,	 Трифон	
Зарезан	 по	 стар	 стил	 и	
празникът	 на	 Свети	 Ва-
лентин.

На	14	февруари	879	го-
дина	 е	 успението	 на	 Све-
ти	 Константин	 -	 Кирил	
Философ.	 Заедно	 с	 брат	
си	 Методий,	 той	 е	 съз-
дателят	 на	 глаголицата.	
Остава	в	историята	като	
славянски	 християнски	
просветител.	 Канонизи-
ран	е	от	православната	и	
католическата	 църква	 за	
светец	и	за	равноапостол.	
Обявен	е	от	папа	Йоан	Па-
вел	 II	 за	 съпокровител	 на	
Европа.	 Православните	
християни	 го	 почитат	 и	

като	 един	 от	 светите	
Седмочисленици.	 Когато	
умира,	Свети	Кирил	е	едва	
на	 42	 години.	 Гробът	 на	
св.	 Константин-Кирил	 Фи-

лософ	 е	 в	 църквата	 „Сан	
Клементе“	в	Рим.

Православният	 свят	
празнува	 Трифон	 Зарезан	
по	стар	стил.	По	нов	стил	

празникът	се	отбелязва	на	
1	февруари.	Свети	Трифон	
се	 счита	 за	пазач	на	 лозя-
та.	Той	е	бил	мъченик,	све-
тец	 лечител,	 който	 през	

248	 г.	 сл.	 Хр.,	 при	 царува-
нето	на	император	Деций	
Траян	бил	посечен	с	меч.

За	първи	път	Денят	на	
лозаря	започва	да	се	чест-
ва	официално	през	1962	г.	
на	 деня	 на	 Свети	 мъченик	
Трифон.	 Денят	 е	 обявен	

за	 професионален	 празник	
на	 лозаря.	 С	 въвеждането	
през	 1968	 г.	 на	 Григориан-
ския	 календар	 от	 Българ-
ската	 православна	 църква	
църковният	 празник	 се	
отбелязва	 на	 1	 февруари,	
а	 Денят	 на	 лозаря	 -	 на	 14	
февруари.

Според	българския	оби-
чай	 в	 празничния	 ден	 сел-
ските	стопани	излизат	на	
полето	и	зарязват	няколко	
пръчки,	 поливат	 корените	
на	 лозата	 с	 вино	 и	 бла-
гославят:	 „Колкото	 капки,	
толкоз	 коли	 грозде“.	 Кул-
минацията	 на	 празника	 е	
избирането	 на	 „цар	 на	 ло-
зята“	 -	 обикновено	 някой	
добър	 стопанин,	 който	 се	
смята	за	късметлия,	за	да	
може	 по	 време	 на	 негово-

то	 „царуване“	 да	 се	 роди	
обилен	плод.

Свети	 Валентин	 е	 ка-
толически	 празник	 на	 кой-
то	 влюбените	 изразяват	
любовта	си	един	към	друг,	
като	 изпращат	 поздрави-
телни	 картички,	 бонбони	
сърчица.

Името	 на	 празника	
идва	 от	 един	 от	 двама-
та	християнски	мъченици,	
наречен	 Валентин,	 живял	
през	 3	 век.	 Първоначално	
стар	 римокатолически	
празник,	той	започва	да	се	
свързва	 с	 романтичната	
любов	 през	 Средновекови-
ето.

На	 този	 ден	 през	 14	
век	 започват	да	 се	разме-
нят	любовни	послания	под	
формата	на	валентинки.

Днес се събират три празника - Успение на св. Кирил Славянобългарски, св. Валентин и Трифон Зарезан

Папа Йоан-Павел II на гроба на св. Кирил Славянобългарски в базиликата „Св. 
Климент“ в Рим.
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

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.
НацеПеНи и метрови дър-
ва. Реални кубици - 0877 
272 621 и 0894 062 744. 
[22, 17]
НацеПеНи Дърва - 68 
лв., незабавна доставка - 
0896 428 137. [22, 15]
НацеПеНи Дърва - 65 
лв., продава тел. 0896 061 
411. [22, 14]
Дърва за огрев, разпалки 
в чували - 0886 393 722. 
[22, 12]
Дърва в чували - 4 лв. - 
0899 052 010. [11, 9]
Дърва ПрОДава тел. 0898 
926 115. [11, 5]
реЖа Дърва - тел. 0899 
278 396, 0897 961 710. 
[12, 2]
НацеПеНи Дърва - 65 лв. 
- 0897 001 114. [11, 5]

ПОчисТваНе
„еЛи 07“ ЕООД - по-
чистване - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.
БързО и качествено по-
чистване на жилища и офи-
си - 0878 508 562. [4, 3]

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
кърТи и изхвърля - 0899 
023 913. [22, 15]
ПОкриви и къщи - 0892 
020 422. [4, 1]

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. [30, 21]
гиПсОкарТОН - 0878 654 
262. [22, 17]
шПакЛОвка, БОяДисва-
Не - 0878 654 262. [22, 17]
ДървОДеЛец-ресТавра-
ТОр, БОяДЖия - 0876 679 
495, 0897 250 259. [4, 3]
мОНТаЖ На ламперия и 
ОСБ плоскости - 0896 004 
122. [5, 2]
шПакЛОвка и боядисване 
- тел. 0877 578 533. [22, 3]

изОЛации
аЛПиНисТи - 0899/321-
190
аЛПиНисТи - 0898/907-
400
аЛПиНисТи - 0878 447 
244.
хиДрОизОЛации сОфи - 
цени 12-15 лв/кв. м; Раз-
срочено плащане. Гаран-

ционен срок 8-10 години 
- 0888 314 533.

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.

еЛ. иНсТаЛации, ремонт 
и монтаж - 0878 123 686. 
[22, 15]
ремОНТ На телевизори по 
домовете - тел. 0888 279 
846. [22, 4]
ремОНТ На всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888 294 214. [24, 2]
еЛ. иНсТаЛации, направа, 
ремонт, поддръжка - 0897 
556 676. [11, 1]

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.
ремОНТ, ОТПУшваНе на 
комини - 0878 123 686. 
[22, 15]
кОмиНОчисТеНе - тел. 
0896 189 520. [22, 8]
ПОчисТваНе На комини - 

0894 673 532. [11, 2]

ДОграма, PVC, аЛУмиНий
Немска PVC и Al дограма, 
всички видове щори, инте-
риорни врати на промоцио-
нални цени! Заповядайте в 
офиса ни на ул. „Орловска“ 
№ 24, тел. 0988 810 108. 
[6, 3]

ПОДДръЖка кОмПЮТри
иНсТаЛация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
0888/410-117

ПОДДръЖка кЛимаТици
ремОНТ На климатици - 
0896 640 110. [11, 2]

хиДрОизОЛации
хиДрОизОЛация, цигЛе-
Ни покриви, улуци, дренаж 
и др. - 0897 390 194. [22, 
2]

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
хиДравЛичНа НОЖОвка, 
стационарна машина за 
разкрой на метали - отлич-
ни състояния, продава тел. 
0898 565 714. [5, 4]
ТрифазеН циркУЛяр и 
ел. резачка за кълцане на 
зелено продава 0879/132-
832. [2, 1]

ПрОДава ОБзавеЖДаНе
хЛаДиЛНици, ПераЛНи, 
телевизори и др. продава 
0894 398 229. [11, 11]
ДиваН за 50 лева се про-
дава на ул. „Кукуш“ 6. [3, 
3]

БОйЛер На дърва, хладил-
ник „Мраз-140“ продава 
0899 060 810. [3, 1]
ТеЛевизОри „фиЛиПс“ - 
2 бр., за 240 лв. продава 
тел. 0886 606 969. [2, 1]
гарДерОБи, секции, кух-
ненски ъгъл, холова гарни-
тура продава тел. 0889 732 
701. [4, 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.
цисТерНи ПрОДава 0897 
331 993. [22, 16]
авТОУсиЛваТеЛ и суббу-
фер „Баиман“ - цена: 140 
лв., продава тел. 0897 852 
417. [5, 1]

кУПУва разНи

сТариННи ПреДмеТи, 
червени броеници, монети, 
банкноти, часовници, ан-
тиквариат купува в блок 
„Чайка“, вх. Г (зад оптика 
„Роса“), 0889 211 957. [22, 
8]

храНа за ЖивОТНи
БаЛи сеНО - 4 лв./бр., 
продава тел. 0877 078 977. 
[22, 13]

кУПУва маТериаЛи
меДНи Жици и всякакви 
други железа от място на 
коректни цени купува 0893 
235 418. [26, 14]
ДървеНи сТъргОТиНи и 
всякакви дървени отпадъ-
ци изкупува тел. 0878 172 
179. [5, 1]

кУПУва машиНи
маЛък БаНциг купува тел. 
0889 437 216. [5, 5]

имОТи ПрОДава
аПарТамеНТ, иДеаЛеН 
център, 50 кв. м, осми етаж, 
мазе, таван, асансьор, цена 
36000 лв. 0888921578
аПарТамеНТ - 75 кв. м, на 
бул. „Могильов“ бл. 35, вх. 
Б, ет. 4 продава 0887 705 
959. [11, 10]
мясТО, с. Богданчовци, 
ток, вода, път, 760 кв. м, 
гледка, продава 0888/86-
71-85 [33, 7]
изгОДНО! ТрисТаеН, 
тухлен, парно на дърва - 
котел, 4 ет., продава тел. 
0896 701 993. [4, 4]
ОБекТ На Колелото - кафе 
„Рай“, 9500 лв., продава 
тел. 0897 831 229. [11, 7]
ДвУеТаЖНа къща в центъ-
ра за 16000 евро продава 
0897/429-374. [17, 5]
къща На Тончевци, РЗП 
125 кв. м и двор 1570 кв. 
м, продава тел. 0897 766 
105, след 17 часа. [5, 3]
гарсОНиера На 12 етаж 
продава 0878 787 806. [11, 
5]

ПОмещеНие - 63 кв. м, 
подходящо за търговска 
дейност, на ул. „Никола 
Войновски“ 4 продава тел. 
0889 605 463. [11, 4]
аПарТамеНТ - 72 кв. м, 
на ул. „Митко Палаузов“ 
продава тел. 0877 566 217. 
[11, 2]
аПарТамеНТ, ТреНДа-
фиЛ-1, 74 кв. м, ет. 2, 
двустаен, разширена кухня, 
PVC, локално парно, по до-
говаряне - тел. 0887 432 
407. [5, 2]
къща ПрОДава тел. 0988 
882 998. [3, 2]
аПарТамеНТ срещУ „Ка-
уфланд“ за 45 000 лв. про-
дава 0899 562 174. [3, 2]
ПарцеЛ в регулация до гла-
вен път Косарка - Маноя 
продава тел. 851 183, 0876 
597 255. [3, 2]
иц, аПарТамеНТ, 86 кв. 
м, II етаж - 0898 473 355. 
[11, 2]
ТУхЛеНа гарсОНиера на 
Еса - лукс, 5 ет., продава 
тел. 0897 804 090. [11, 2]
еТаЖ ОТ къща с дворно 
място продава тел. 0897 
298 732, вечер. [10, 1]
30 кв. м на площада Гара-
та, 300 кв. м с рампа на 
Стефановци дава под наем 
тел. 0888 147 173. [11, 1]

виЛа, рзП 100 кв. м, на 
Велковци продава тел. 0888 
147 173. [11, 1]
аПарТамеНТ - 84 кв. м, 
първи етаж, подходящ за 
магазин/офис, на бул. „Хе-
мус“ 43, продава/наем тел. 
0887 012 822. [5, 1]
аПарТамеНТ и къща про-
дава 0899 189 783. [1, 1]

имОТи Дава ПОД Наем
аПарТамеНТ ПОД наем в 
центъра за студенти и но-
щувки - 0879 470 413. [11, 
9]
ПОмещеНие - 30 кв. м, в 
центъра, със собствен сани-
тарен възел, дава под наем 
тел. 0878 820 565, 803 
391. [11, 10]
ресТОраНТ-мехаНа „ха-
НОвеТе“, напълно оборуд-
ван, се отдава под наем/
продава - тел. 0898 595 
920. [5, 4]
ДвУеТаЖНО ПОмещеНие, 
напълно оборудвано кафе-
не, подходящо и за магазин, 
дава под наем 0896/861-
472. [33, 7]
фризьОрскО мясТО под 
наем - 0899 473 797, 0897 
040 330. [11, 6]
раБОТещ магазиН в с. 
Думници отдава под наем 
тел. 0892 361 358. [5, 5]

гарсОНиера На ул. „Види-
ма“ 19,ет. 7, ап. 19, дава 
под наем тел. 0899 084 
615. [5, 4]
гарсОНиера Дава под 
наем тел. 872 734, след 20 
часа. [6, 5]
Офиси ПОД наем до Об-
щината - 0899 435 083. 
[11, 3]
аПарТамеНТ ПОД наем - 
70 кв. м, в кв. Борово, 
напълно обзаведен, цена по 
договаряне - 0898 398 818. 
[5, 2]
ПрОизвОДсТвеНО ПОме-
щеНие дава под наем - 
партер, кв. Бичкиня, 219 
кв. м - тел. 0879 652 210. 
[3, 1]
кварТира - 80 лв., дава 
под наем тел. 0899 189 
783. [3, 1]

имОТи замеНя
100 кв. м апартамент на 
Колелото заменя за 60 кв. 
м, тухлен - тел. 0899 134 
758. [11, 2]

имОТи Търси ПОД Наем
ПОмещеНие, ПОДхОДя-
щО за малък автосервиз, 
търси под наем тел. 0889 
876 929. [11, 9]
кварТира Търси тел. 0895 
873 949. [11, 8]

гарсОНиера ДО 100 лв., 
ако може около Болницата, 
търси тел. 0895 865 211. 
[4, 1]
Търсим къща под наем с 
възможност за закупуване - 
тел. 066 865 584, 0899 444 
024. [5, 1]

гОри кУПУва
гОри и земеделски земи 
купува 0877 921 244 и 
0988 869 344. [22, 16]
гОри кУПУва тел. 0889 
437 216. [11, 5]

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, 4]

НОщУвки
НОщУвки в хотелски апар-
таменти - 0897 210 934. 
[22, 18]
НОщУвки - 0898 598 440. 
[22, 7]
НОщУвки - 0894 680 438. 
[11, 3]

имОТи кУПУва
имОТи в и извън града 
купува 0897/429-374.

заПаДНи авТОмОБиЛи 
ПрОДава
хОНДа сивик 1.5 - 1992 
г., продава тел. 0888 894 
889. [11, 9]
ПеЖО 406, комби, дизел, 
2000 г., 2400 лв., спеш-
но продава 0878/584-641 
[20, 7]
ОПеЛ векТра А 2.0, CD, 
АГУ, обслужена, се прода-
ва на тел. 0878 910 727. 
[8, 6]
шеврОЛеТ - такси, 2007 
г., за 4500 лв. продава тел. 
0896 803 123. [3, 1]
сУзУки сУифТ - 1997 г., 
с газова уредба, продава 
0898 460 172. [7, 1]

ДЖиПОве
ДЖиП Текезесарка про-
дава тел. 0888 745 065. 
[11, 3]

мОТОри/веЛОсиПеДи
симсОН ПрОДава тел. 
865 396. [3, 1]

авТОчасТи/магазиНи
сТари акУмУЛаТОри ку-
пува 0894 398 229. [11, 
11]
ПреДНи каЛНици за Жи-
гули - тел. 0885 279 725. 
[3, 2]

авТОмОБиЛи кУПУва
кОЛи, БУсОве (може и де-
фектирали) до 1000 лв. от 
място изкупува  0897/429-
374
сТари авТОмОБиЛи ку-
пува тел. 0894 398 229. 
[22, 17]

скраП, сТари авТОмОБиЛи
кОЛи за скрап от мяс-
то изкупува тел. 0890 921 
244. [22, 9]
авТОмОБиЛи за скрап 
изкупува тел. 0892 377 
332. [17, 1]

ПревОзи
меЖДУграДски ПревО-
зи 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 - 

справки на тел. 0899/377-
924
ТраНсПОрТНи УсЛУги с 
бус до 1.5 тона - 0886 269 
223. [8, 4]
ПрОмОция ТраНсПОрТ с 
бус - 0.50 лв./км - 0876 
511 154, 0893 511 154. 
[22, 9]
ТраНсПОрТНи УсЛУги - 
0892 031 121. [11, 7]

БиЛеТи, ПъТУваНия
авТОБУсНи, самОЛеТНи 
БИЛЕТИ - справки на тел. 
066/80-49-48.

Дава заем
креДи хОУм - 0899/460-760.
Бързи и удобни заеми - 0898 899 336. [7, 5]
Бърз заем - 0898 970 820. 

счеТОвОДсТвО
счеТОвОДНи УсЛУги - тел. 0895 459 943. [22, 7]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

обяви

раБОТа ПреДЛага
ПОмОщНик-гОТвач за 
работа в Майорка (мъж, 
до 40 години) набира тел. 
0034637826690 (след 13 
часа). [15, 9]
фирма Търси баничар - 
0896 926 281. [6, 4]
фирма за международен 
транспорт търси шофьор 
с категория С+Е за Русия. 
0898/34-57-17 [5, 5]
мехаНа „гаБъра“ търси 
сервитьорки - 0897/97-47-

04 [5, 3]
закУсваЛНя Търси дю-
нерджия - 0877 402 401. 
[8, 2]
магазиН за хранителни 
стоки търси консултант-
продавач - 0897/889-001. 
[11, 1]
ТаксимеТрОви шОфьО-
ри търси тел. 0896 803 
123. [11, 1]
Две ЖеНи за работа в 
Кипър като миячки в кухня 
търси тел. 0896 176 245. 
[2, 1]

раБОТа Търси
Търся Да гледам болни и 
възрастни хора - 0899 286 
106. [14, 7]

УрОци, кУрсОве
Немски език - уроци и подготовка за TestDaF - на тел. 
0885 835 757.
УрОци ПО немски дава тел. 0884 404 075. [11, 9]

заПОзНаНсТва
Търся вДОвица за съжи-
телство - до 65 години, до 
170/70, енергична, осигу-
рена, без ангажименти - 
0896 836 870. [3, 1]

ерОТика
Дама за вас - 0890 397 
989. [11, 9]
ерОТичеН масаЖ, секс 
- на тел. 0898 389 793. 
[11, 5]
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Магията на любовта
даяна ГенЧева, VIII „б” клас

   Любовта идва тихо, стъпва на пръсти, обсеб-
ва ни, променя ни, очарова дните ни и завладява 
мислите ни. Отнася ни в друго време със закони 
и правила, различни от сегашните. Там сме два-
ма - Ти и Аз. Там всичко е позволено и разрешено. 
Сърцето говори, душата шепти, устните търсят, 
огънят подклажда, водата ни носи. В свят на 
забрава очите виждат по друг начин, думите са 
излишни и доброта завладява цялото ни същество. 
Любовта не се разказва. Любовта се живее, докос-
ва, споделя. Тя е живата вода на нашето същест-
вуване. Тя е слънцето в живота ни, сладостта в 
устните ни, нежността в ръцете ни, полъха на 
вятъра и аромата на тялото ни. 
 Магията на любовта е навсякъде около нас, 
дали при бъдещата или вече при зародилата се 
любов между двама, няма значение. В един миг  
тя се превръща в целувка. И както казва Ингрид 
Бергман: „Целувката е вълшебен трик, измислен 
от природата да възпира речта тогава, когато 
думите станат излишни”. Тя с право е част от 
голямата любов. За нея сме готови на всичко, без 
граници, без оглед на възраст, цвят на кожата, 
религия, принадлежност. Една целувка и ти си 
принцеса, не са нужни думи, реч и обяснения… Само 
две докоснати длани и две очи горещи…Това е тя - 
Любовта – грижа, щастие, опиянение, магия.

инна илиева, VIII „б” кл.
 Първата стъпка към 
хубавия подарък е да се 
съобразиш с природата и 
темперамента на приятеля 
си, да помислиш над ин-
тересите и хобитата му и 
всичко, което смяташ, че 
ще го зарадва. 
 Дори и да не е откри-
то чувствителен и роман-
тичен, всеки обича пода-
ръци, които са подбрани 
лично за него. 

Ако	обича	музика.
 Направи CD с микс 
от всички песни, които ти 
напомнят за него, или та-
кива, които са свързани с 
ваши общи спомени. И не 
пропускай да му напом-
ниш за първия ви танц.

Ако	обича	филми.
 Купи му DVD с най-лю-
бимия му филм на всички 
времена. Ще е още по-
хубаво, ако сте го гледали 
заедно на кино. А ако ли 
не - можеш да се сгушиш 
до него на дивана и да 
го помолиш да го гледате 
заедно. Как би могъл да 
откаже?

Ако	обича	книги.
 Избери една от лю-
бимите му книги, която 
и ти си чела. Напиши му 
любовно послание в на-
чалото й, в което му оп-
исваш защо си я избрала 
– и какво чувстваш към 
него. Ще е щастлив, че се 
интересуваш от нещата, 
които обича, и това ще 
бъде нова тема, която да 
дискутирате.

Ако	обича	игри.

 У всеки мъж се крие 
едно малко момченце, кое-
то се появява всеки път, 
когато се озове пред ком-
пютъра. Ако и твоят прия-
тел е геймър, ще е много 
доволен, ако му подариш 
нова видеоигра. Можете 
дори да поиграете заедно.

Ако	е	по-суетен. 
 Избери му такива дре-
хи, които напълно ще му 
подхождат и ще му при-
дадат изцяло нова иден-
тичност. Подбери универ-
сални и все пак модерни 
за сезона цветове – бяло, 
лимоненожълто, дори ро-
зово. Разновидностите на 
синьото също са доста 
подходящи. Съобрази се и 
с материята, която ще му 
е удобна, защото мъжете 
са пословични с нуждата 
си от удобство, особено 
що се отнася до бельото. 
Странно, но факт – мъ-
жете обожават обувките 
– дори повече от нас! За-
това те са още един добър 
вариант за подарък – ес-
тествено, съобразен със 
стила му – спортен или 
по-елегантен.
 Други по-прозаични и 
все пак добри идеи за 
подарък могат да бъдат 
кожен портфейл, стилна 
метална писалка и шоко-
ладови бонбони. Мит е, че 
мъжете не харесват шо-
колада, така че смело му 
купи шоколад с любимия 
му вкус.
 Парфюмът също е до-
бра идея за подарък, сти-
га да си сигурна, че мо-

жеш да уцелиш правилния 
аромат. Мъжете проявяват 
доста индивидуалност в 
избора си на парфюм. Го-
ляма част от тях си падат 
по спортния аромат на 
мускуса, но всичко трябва 
да се прецени индивиду-
ално.
 Ако обича... теб
Разчитай на бутилка шам-
панско, секси рокля, шам-
панско и ягоди ... и тихо и 
скрито местенце. Има ли 
нужда да казваме повече?
					Може	да	му	подариш		
„пълно	преобразяване“.	

 Започни с прическата, 
а след това премини и към 
дрешките. Бъди сигурна, 
че ще се почувства спе-
циален. И все пак, няма 
никакво значение какво 
ще подарим на любимия 
човек, важното е да му 
покажем, че го обичаме 
истински.

бетина Маврова, ХIII „б” кл.
Още	една	идея	за	ориги-
нален	подарък.
 В библиотека „Апри-
лов-Палаузов” е експони-
рана изложба от ръчно 
изработени книжки по 
инициатива на учениците 
от ПМГ - Габрово, клуб 
„Творческо писане и жур-
налистика”, по проект УС-
ПЕХ - ръководител Мария  
Димиева. Удивително е 
как с  цветен картон и 
желание могат да се съз-
дадат оригинални, уникал-
ни по своето съдържание 
книги, изпълнени с  пого-
ворки, съвети, стихове.

Грях ли е любовта?
сибел МеХМедова, ХII „в” клас

 Сега аз вярвам в силата на любовта. Но не 
вярвах, докато „забраненият плод” не попадна 
в ръцете ми. От сърцето до устните ми – за-
мъглявайки съзнанието ми, спирайки дъха ми, 
теглейки ме все по-дълбоко и по-дълбоко…
 Копнеейки за лъч светлина в непрогледния 
мрак, там, в този мрак, открих непознат със 
силно туптящо сърце – сърце, което разруши 
моята каменна стена и откри едно плахо мо-
миче.
 Усетих дъха му топъл по устните си и 
знаех, че в следващите секунди ще се предам. 
Игнорирах гласовете в главата си, крещящи 
„НЕ“, и послушах сърцето си, позволих на илю-
зията да ме погълне и потънах в шеметния 
танц на любовта. Имах нужда от още един, 
още един последен миг… и потънах в бурните 
води на греха, защото осъзнах - любовта не е 
грях.

ЛЮБОВ
нивелина иванова, XII „в” клас

Ако някой ден луната не изгрее, 
аз ще бъда твоята луна.
И дори небето да чернее,
ще ти светя тихо през нощта.
Ако някой ден слънцето изгасне,
аз ще бъда твоята топлина. 
Ако някой ден и вятъра притихне,
аз ще бъда онзи полъх тих,
който със цветя ще те обсипе
и ще ти нашепва стих след стих.
Ако някой ден дъждът те изненада, 
аз ще бъда капката една. 
В нейната жадувана прохлада 
да откриеш любовта.

от екиПа
 Празниците изпълват душите ни с радост и 
вълнение не заради скъпите подаръци, които полу-
чаваме, а заради малките жестове, с които нашите 
близки ни разкриват своята привързаност!
 Това е особено вярно за един от най-романтични-
те празници в календара – Денят на влюбените!
 Историята му е свързана със саможертва в име-
то на любовта. Защото за истинската любов човек 
трябва да е готов да се раздава и нищо да не поже-
лава в замяна!
 И така – нека днес празнуват всички щастливци, 
които са спечелили любовта си!
 Днес е и специален ден за екипа на училищния 
вестник „На нов ред”. На тази дата преди една годи-
на излезе първият ни брой.
 Нека празнуват и всички, които мечтаят да срещ-
нат любовта!
 Да не губят надежда и тези, които са изгубили 
любовта си, защото след всеки край идва ново нача-
ло!
 Нека днес денят е изпълнен с мили усмивки и 
трогателни жестове, с дълго чакани и неочаквани 
признания, с романтични преживявания и вълнуващи 
изненади!
 И накрая – нека вечерта завърши… с още някол-
ко искрени думи за любов!

виктория ГолеМинова, 
ХII „б” клас

 През седмицата на 
любовта - от 11 до 14 
февруари, организаторите 
на ученическа компания 
„СпецИкон” АД и Учени-
ческия съвет създадоха 
цяло изкуство с подръчни 
материали и ни направиха 
съпричастни към положе-
ния труд. През голямото 
междучасие на специален 
щанд се продаваха ръчно 
изработени подаръци за 
влюбени, уникални и ори-
гинални, носещи духа на 
празника.

Преслава	Боевска	и	Росен	Ганчев

 

	 И м а -
ло	 едно	
време	 ху-
дожници,	
поети	 и	
ловци.
	 И м а -
ло	 едно	 време	 и	 една	
приказна	птица.
	 Тя	 живеела	 в	 меч-
тите	 на	 художници-
те,	поетите	и	ловци-
те.
	 Художниците	я	ри-
сували	 цял	 живот,	 но	
все	не	им	се	отдавало	
да	я	нарисуват.
	 И	хората	им	казва-
ли:	
	 -	 Щом	 не	 можете	
да	 ни	 я	 нарисувате,	
значи,	 такава	 птица	
няма.
	 Поетите	 я	 опис-
вали	цяла	вечност,	но	
все	 не	 успявали	 да	 я	
опишат.
	 И	хората	им	казва-
ли:
	 -	 Щом	 не	 може-
те	 да	 ни	 я	 опишете,	
значи,	 такава	 птица	
няма.
	 -	Как	тъй	да	няма!	
–	викнали	ловците.
	 Грабнали	 пушките,	
стреляли	 в	 мечтите	
и	убили	птицата.
	 После	я	препарира-
ли.
	 И	хората	не	казали	
нищо.

14 ФЕВРУАРИ 2013
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Училище за Себеутвърждаване 
и Подготовка към Европейски Хоризонти ИВАН КУЛЕКОВ

За люáîвта и íаñ

Най-харесвана	двойка

 На трето място се класира една от най-вдъхновя-
ващите двойки, преодолели изпитанието на времето 
и излъчващи топлина дори през студените зимни дни. 
Идеалът за много от нас, а именно Преслава и Ро-
сен.

Какво да подарим за Празника на любовта

Птицата

Веднъж ми каза ти: 
“Погледни в очите ми, 
прилив там блести, 
докосни вълните му”. 

Веднъж ми каза ти: 
“Погледни в душата ми, 
лодка там блести, 
улови веслата й”. 

Очи в очи се отразяват. 
Става чудо без слова. 
Душа в душа се отразява. 
Лодка ли е любовта? 

Защо ми каза ти: 
“Погледни в очите ми, 
прилив там блести, 
докосни вълните му.” 

Защо ми каза ти: 
“Погледни в душата ми, 
Лодка там блести, 
Улови веслата й”.

 На нов ред
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адвокат 
николай Христов

Продължава	от	бр.	31
 Приемане на решения 
от общото събрание (ос) 
на етажната собственост 
(Етс)
 Както казахме в пред-
ния материал, за разлика 
от ЖСК и обикновените 
кооперации, в ЕтС отдел-
ните собственици на обек-
ти не са равни помежду 
си - гласът на собственика 
е равен на идеалната част 
от сградата, съответства-
ща на неговия обект (или 
обекти). Затова Книгата на 
етажната сосвеност е тол-
кова важна за всяко съ-
брание – тя позволява да 
се определи по-точно кво-
рума и резултата от всяко 
отделно гласуване, докол-
кото и законът изисква 
различен кворум за раз-
личните видове решения. 
(Както казахме – обитате-
лите, които изобщо нямат 
собственост от сградата,  
могат да участват само 
със съвещателен глас по 
някои въпроси.)
 Общото събрание на 
собствениците приема ре-
шения:

 - единодушно - когато 
се разрешава надстроява-
не и пристрояване, кога-
то се учредява право на 
ползване на общи части 
от сградата от конкретен 
субект или право на стро-
еж, както и при промяна 
на предназначението на 
общите части. Единоду-
шието в такива случаи е 
необходимо както заради 
неудобството, с което е 
свързан отказът от полз-
ване на конкретната част, 
така и заради промяна-
та на дяловете от общата 
собственост (а оттук и на 
гласовете при вземане на 
бъдещите решения). Да не 
забравяме също така и 
неудобствата, и дори опас-
ностите, с които може да 
е свързано евентуалното 
променяне на сградата 
(надстрояване и т. н.).
 - с мнозинство поне 
75% идеални части – при 
гласуването за изваждане 
от сградата на собстве-
ник или ползвател по реда 
на чл. 45 ЗС, като при 
определяне на кворума 
предварително се прис-
падат идеалните части на 
изваждания собственик 
(или ползвателя). Лицето, 

за което се гласува, не 
участва в гласуването!
 - с мнозинство поне 
75% идеални части - за 
изваждане от сградата на 
обитател по реда на чл. 45 
ЗС, както и за извършване 
на полезни разходи и за 
получаване на кредити, за 
опрощаване на финансови 
задължения, както и за от-
срочване или разсрочване 
на изпълнението им;
 - с мнозинство поне 
67% идеални части (т. е. 
2/3) - за обновяване и 
за извършване на основен 
ремонт и за усвояване на 
средства от фондовете на 
Европейския съюз и/или 
от държавния или общин-
ския бюджет, безвъзмезд-
на помощ и субсидии и/
или собствени средства 
или други източници на 
финансиране, за поставя-
не на рекламни или тех-
нически съоръжения върху 
сградата, за присъединя-
ване на сградата към топ-
лопреносната, водоснаб-
дителната, електроснабди-
телната и газоснабдител-
ната мрежа и за прекра-
тяване на топлоснабдява-
нето и газоснабдяването в 
етажната собственост.

 Извън тези случаи 
решенията се приемат с 
мнозинство, повече от 
50% от представените на 
събранието идеални части 
от общите части на ЕтС.
 Законът допуска опре-
делени въпроси да се ре-
шават с мнозинство пове-
че от половината от броя 
на самостоятелните обек-
ти. (Забележете - не раз-
мерът на идеалните части, 
а броят на обектите. Зна-
ем, че едно лице може да 
има повече от един обект!)
 Такива са решенията 
за:
 - приемане, изменяне 
и допълване на правилни-
ка за вътрешния ред;
 - избиране и освобож-
даване членовете на упра-
вителния съвет (управите-
ля) и касиера;
 - избиране и освобож-
даване членовете на кон-
тролния съвет (контрольо-
ра);
 - определяне размера 
на паричните вноски за 
разходите за управление-
то и поддържането на об-
щите части на сградата;
 - създаването на усло-
вия за достъп в етажната 
собственост на хора с ув-

реждания;
 - използване на об-
щите части на сградата 
и прилежащата й площ 
при възникнали спорове, 
както и за спазване на 
вътрешния ред и санитар-
но-хигиенните норми (чл. 
17 ЗУЕС).
 Общото събрание на 
собствениците не може да 
приема решения по въпро-
си извън предварително 
обявения дневен ред, ос-
вен в неотложни случаи, 
т. е. когато се касае за 
спешни мерки за опазване 
целостта на сградата и на 
части от нея.

отмяна на решение на ос
 И накрая нещо съ-
ществено – как можем 
да се защитим от непра-
вилното решение? За жа-
лост интересите на учас-
тниците в ЕтС понякога 
могат значително да се 
разминават. Колкото и да 
е неприятно – винаги има 
потенциална възможност 
от злоупотреба с правото 
на глас, от манипулации 
или грешки. 
 За целта Законът е 
предвидил, че всеки соб-
ственик може да иска 

отмяна на незаконосъо-
бразно решение на ОС. 
Молбата се подава пред 
районния съд по место-
нахождението на ЕтС в 
30-дневен срок от опо-
вестяване на решението 
по реда, който описахме 
в предишния материал. 
Както виждате – срокът 
за обжалване е наистина 
дълъг! (За сравнение - в 
ЖСК срокът за обжалване 
е двуседмичен!) В този 
случай собствениците се 
представляват пред съда 
от председателя на упра-
вителния съвет (управите-
ля) или от упълномощено 
от тях лице. Няма пречка 
страните да наемат и ад-
вокати.
 Подаването на молба-
та не спира изпълнението 
на решението, освен ако 
съдът не постанови друго! 
Ето защо обжалващият ре-
шението е заинтересован 
още в жалбата си да поис-
ка спирането на изпълне-
нието му.
 Жалбата се разглежда 

по реда на ГПК. С реше-
нието си съдът може да 
отмени или да остави в 
сила решението на ОС. 
 Решението му от своя 
страна също подлежи на 
обжалване по реда на 
ГПК. Подробностите от 
тази процедура обаче са 
вече от компетенцията на 
адвокатите, които следва 
да бъдат най-добре запоз-
нати със спецификите на 
отделния казус, поради 
което бихме Ви посъветва-
ли да се обръщате към тях 
веднага щом научите за 
неизгодното Ви решение. 
Не забравяйте златното 
правило на юристите – с 
адвоката се говори преди 
да предприемеш нещо, а 
не след като си го извър-
шил, защото целта на сво-
евременната консултация 
е да Ви спести неприят-
ностите не само в съда, 
но и най-вече в сградата, 
която делите с останалите 
обитатели!
Следва	 продължение	 –
следващия	четвъртък

äе юре 
за етажíата 

ñîáñтвеíîñт Управлеíие íа етажíата ñîáñтвеíîñт?

светлоЗар стеФанов

 Близо 20 хиляди лева 
от общинския бюджет са 
заложени за изпълнението 
на годишния план за мла-
дежта в Община Трявна. 
Документът беше приет на 
последното заседание на 
местния парламент и вече 
се изпълнява. Той е из-
работен в изпълнение на 
Националната стратегия 
за младежта 2010-2020 г. 
и на Закона за младежта. 
Негова целева група са 
хората от 15 до 29 г., жи-
веещи на територията на 
община Трявна. По данни 
на статистиката това са 

1975 души, от които 1040 
са мъже, а 935 – жени. 
 Планът е съобразен 
с тенденцията към нама-
ляване на броя и заста-
ряване състава на насе-
лението, свития пазар на 
труда, ориентиран към 
традиционните отрасли 
на местната икономика, 
и отсъствието на профе-
сионално образование на 
територията на общината, 
подготвящо специалисти 
за строителство, машино-
строене, туризъм, трико-
тажно производство и др. 
 Приоритетно в него 
са заложени дейности 
за развитие на образо-

вателната инфраструктура 
за получаване на средно 
образование и професио-
нално обучение, утвържда-
ване на Трявна като уни-
кална духовна територия 
в България, подкрепа на 
младите хора в самоупра-
влението, здравословния 
начин на живот, добровол-
чеството и др. 
 През 2013 година с 
общински средства ще 
бъдат подкрепени десет-
ки дейности на различни 
спортни, доброволчески 
и младежки организации. 
Сред тях са: организира-
не и провеждане на фо-
рум за приложни изкуства 

за учащи се през лятна-
та ваканция; представя-
не на ученическо изоб-
разително, белетристично 
и словесно творчество в 
различните прояви, вклю-
чени в общинския култу-
рен календар; съдействие 
и подкрепа от страна на 
местната власт на всички 
проектни предложения и 
съзидателни инициативи, 
разработени от учащите 
се или насочени към тях. 
Община Трявна ще по-
ощрява работодателите, 
запазили или назначили 
млади хора на работа. С 
общинско финансиране ще 
се подпомогне дейността 

и на спортните клубове в 
Трявна. Предвижда се из-
работването на общински 
спортен календар и про-
грама за летен отдих на 
децата. Ще бъде определе-
но трасе за състезателно 
каране с планински вело-
сипеди и ще се поддържат 
маркираните веломаршру-
ти. Общинска подкрепа ще 
има и за доброволческия 
център към ЦСРИ.
 Постоянното наблюде-
ние на заложените в пла-
на дейности се извършва 
от Постоянната комисия 
по образование, младежки 
дейности и спорт при Об-
щински съвет - Трявна.

20 хиляäи лева îт áюäжета íа Трявíа за млаäежите
 Днес клуб „Компас” 
към сдружение „Социален 
диалог 2001”, съвместно с 
БМЧК - Габрово, организи-
рат кампания като част от 
Националната Анти-СПИН 
кампания „Животът е без-
ценен”. Стартът ще бъде в 
14 часа в градинката пред 
Национална Априловска 
гимназия. Там доброволци 
от двете организации ще 
раздават образователни 
материали за здравето, 
любовни късмети, тостове 
за наздравица и презерва-
тиви. 
 Организаторите ще 
инсталират под формата 
на гирлянд хартиени сър-

ца или бутилки, на които 
доброволци и минувачи 
ще изписват своите пос-
лания според празника, 
който отбелязват на 14 
февруари, и ще ги закич-
ват върху инсталацията.  
 В 17 часа кампания-
та ще продължи в Мол 
- Габрово с раздаване на 
любовни късмети и кон-
доми от млади хора, пре-
облечени като Валентин-
ки. Доброволци ще дават 
консултации в кабинет под 
формата на спалня, наре-
чен „Споделено в леглото“. 
В кафето на последния 
етаж е инициативата „Бър-
зи срещи“. 

Аíти-СПИН кампаíия правят äíеñ 
клуá „Кîмпаñ” и БМЧК в Гаáрîвî

 - Г-жо Кръстинкова, 
днес е денят на влюбе-
ните, но какво всъщност 
е любовта за един човек в 
ученическа възраст?
 - Тийнейджърите поста-
вят любовта много високо 
в йерархията на потреб-
ностите си. За четвърта 
година съм психолог в НАГ 
и виждам, че когато уче-
ниците имат проблем в 
любовните си взаимоот-
ношения, те спират да ми-
слят за всичко останало. 
Един проблем в любовта 
за тях може да се окаже 
проблем във всяка друга 
сфера на живота. Стават 
изнервени, започват да се 
карат с родителите, спи-
рат да учат и т. н. Това, 
което се опитвам да им 
обясня, е, че любовта е 
нещо много красиво, неве-
роятно изживяване, което 
дава енергия. Тя е несъм-
нено важна, но тя не е 
всичко в живота на чове-
ка. В крайна сметка, не е 
страшно, ако за по-кратко 
или по-дълго останеш сам 
със себе си. Защото лю-
бовта е част от живота, а 
в него има още родители, 

семейство, приятели, учи-
лище, библиотека, Интер-
нет и т. н. Човек може да 
се развива и без да има 
любовна връзка. Млади-
те хора не трябва да се 
чувстват аутсайдери, ако 
в момента си нямат при-
ятел или приятелка. Те са 
значими сами по себе си 
и трябва да го почувст-
ват. Така ще възприемат 
всеки проблем с бъдещия 
партньор като опитност, от 
която да се поучат и да се 
развиват.
 - Как съвременните 
технологии влияят вър-
ху любовните отношения 
между хората?
 - Осъвременяването 
на технологиите не може 
да се избегне и не би 
било сериозно, ако раз-
съждаваме от позицията 
как е било едно време, 
ако правим общо сравне-
ние „преди“ и „сега“. „Едно 
време“ винаги ще го има. 
Всички някой ден става-
ме възрастни и казваме 
„едно време беше така“. 
Светът е все по-динами-
чен и се развива много 
бързо както като политика 

между страните, така и 
като технологии. Това се 
отразява и на индивидуал-
ните качества на хората. 
За да бъдат приобщени 
младежите към някаква 
среда, те използват со-
циалните мрежи, защото 
това е актуалният начин 
да принадлежиш към ня-
каква среда. Потребността 
за принадлежност е една 
от потребностите, базисна 
в Пирамидата на Маслоу. А 
той казва, че човек започ-
ва от удовлетворяването 
на най-елементарните си 
потребности, за да може 
да продължи да се разви-
ва без тревожност и де-
пресии.
 Освен като човешка 
потребност, приобщаване-
то е характерно за въз-
растовия период от 12-20 
години, когато на първо 
място е стремежът към 
приятелство. Семейството 
и роднините остават на 
малко по-заден план. За 
някои тийнейджъри дори 
родителите се превръщат 
във врагове, защото не им 
позволяват да се отделят 
толкова бързо от тях, кол-
кото биха искали. Това е 
естествен процес и няма 
от какво да се страхуваме.
 По-скоро притесне-
нието идва от факта, че 
младежите не си дават 
реална сметка за опас-
ностите, които ги грозят, 
с изкарването на показ 
на целия им личен живот. 
При тях в тази възраст 
се развиват границите на 
интимното, личното и со-
циалното пространство. 
Доколкото виждам от своя 
опит, на учениците тези 
понятия им се размиват. 

Те хем искат да споделят 
част от живота си, хем не 
могат да усетят тънката 
разлика между социална 
личност и интимната стра-
на на личността, границата 
между публичния и личния 
живот. Затова стават тол-
кова уязвими и често се 
разочароват, защото спо-
делят всякаква информа-
ция за себе си. Да слагаш 
какви ли не свои снимки, 
в какви ли не свои пози, 
означава, че не е нужно 
отсреща да стои хакер, 
за да бъдеш компромети-
ран. Смятам, че децата не 
могат да преценят каква 
информация да споделят в 
социалните мрежи. 
 - Къде е границата? 
Кога младият човек тряб-
ва да си каже: стига, това 
ще го споделя само на 
живо с близък човек?
 - Тук е нужна подкре-

пата на родителите. За-
щото ако има някаква 
възможност училищният 
психолог да разговаря с 
всеки ученик по отделно, 
аз лично ще го напра-
вя, но това на практика 
е невъзможно. Затова са 
семействата. Там трябва 
да се обсъждат личните 
неща. Моята препоръка е 
интимният свят да си ос-
тане интимен. Много лична 
е информацията например 
за това, което се случва 
вътре в семейството, меж-
ду родители и деца, за 
семейните проблеми и т. н. 
В интимен план трябва да 
се ограничи споделянето 
първо вътре в семейство-
то и после до един-двама 
много близки приятели, но 
в много таен и личен раз-
говор. Съгласна съм, че 
има въпроси, по които е 
много притеснително да 

говориш с родителите си. 
Но да искаш съвети и пре-
поръки по тези въпроси в 
социалната мрежа, лично 
за мен това е прекалено.
 - доколко родители-
те трябва да контролират 
взаимоотношенията на 
децата си в мрежата? Как 
да го направят така, че да 
не ги дразнят и да им да-
ват усещане, че огранича-
ват личната им свобода?
 - Това може да се 
случи в открит разговор 
между родители и деца, 
когато се свалят всички 
карти на масата и се по-
стигне обща договореност. 
От страна на родителите 
се очаква да запознаят 
децата с всички рискове, 
които крие ползването на 
социалните мрежи. Тогава 
детето трябва да каже как-
ви са неговите очаквания 
и желания и тези очаква-
ния да се срещнат с жела-
нията на родителите. Това 
обаче няма да се получи 
със сила и със забрани, 
защото тогава започват 
криенето и лъжите. 
 На съзнателно ниво 
младият човек трябва да 
разбере рисковете и да 
има съзнанието да се пази 
от тях, защото тези ри-
скове са напълно реални. 
Хубаво е ползването на 
социалните мрежи да е в 
някаква хармония с общу-
ването очи в очи, както и 
с ежедневните ангажимен-
ти на учениците. Интернет 
не може да замести всич-
ко останало.
 - Когато говорим за 
виртуално влюбване оба-
че, много често се оказ-
ва, че човекът от профила 
във Фейсбук не е този, 

който виждаме реално, 
на живо по-късно. Как да 
се предпазим от това раз-
очарование?
 - В Интернет, ако аз и 
Вие не се познаваме, аз 
мога да напиша всякак-
ви неща за себе си. Но 
там моите характеристики 
няма как да са изпитани 
от реалността. Аз създа-
вам един въображаем об-
раз. Ако преди това съм 
разговаряла с Вас и съм 
малко по-проницателна и 
съм разбрала какво очак-
вате от мен, мога по този 
начин да формирам идеал-
ния за Вас образ, така че 
Вие да се влюбите в него. 
Човек с по-голям опит във 
виртуалната комуникация 
може да манипулира емо-
циите и чувствата на от-
срещната страна. Не мога 
да си обясня защо човек, 
който има намерение да 
се срещне с друг човек 
реално, би искал да си 
създава нереален образ. 
Разбира се, разочарова-
нието идва впоследствие, 
когато въображаемият об-
раз не отговори на реал-
ните постъпки на човека 
отсреща. 
 Проблемът е, че свеж-
даме много дълбоки от-
ношения като любовта и 
влюбването до много еле-
ментарни неща. Жаргонът 
на Интернет свежда всич-
ко до елементарно ниво. 
Всичко е по-достъпно, но 
и по-елементарно. Трябва 
да е ясно, че ползването 
на всякакъв вид виртуални 
мрежи е вид пристрастя-
ване. Формира се навик, 
привичка, без която човек 
не може. Тогава отказва-
нето става много трудно.

Велиíа Кръñтиíкîва: „Люáîвта е важíа, íî тя íе е вñичкî в живîта”
Не е страшно, ако за по-кратко или по-дълго време останеш сам със себе си, казва училищният психолог в НАГ

светлоЗар стеФанов

	 На	14	февруари	хиляди	двойки	по	света	ще	от-
бележат	Деня	на	влюбените	–	някои	реално,	а	други	
съвсем	виртуално	-	чрез	социалните	мрежи	и	фору-
ми	в	Интернет.	Какви	 са	 капаните	на	 интимното	
общуване	в	мрежата?	Защо	още	от	ученическа	въз-
раст	младежите	разкриват	личните	си	преживява-
ния,	отношения	и	възгледи	публично?	Какво	означа-
ва	да	си	влюбен	в	„нечий	профил“	и	какво	се	случва	
при	 срещата	 с	 реалната	 личност,	 която	 стои	 зад	
него?	Има	ли	потенциал	семейството	да	контроли-
ра	виртуалните	контакти	на	децата	и	как	може	да	
стане	това?	С	тези	и	други	въпроси	се	обърнахме	
към	 училищния	 психолог	 в	 Национална	 Априловска	
гимназия	Велина	Кръстинкова.
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Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-06/2010/0037 „Дребномащабни  мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра 
в град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ДърЖавНа ПриемаТеЛНа кОмисия 
за сТрОиТеЛНиТе ДейНОсТи

ПО НОваТа ПОДПОрНа сТеНа На УЛ. „аврам гачев“

 Община Габрово изпълнява проект по ОП „Регионално раз-
витие 2007-2013 г.“, който включва изграждане на една нова и 
ремонт на две съществуващи подпорни стени по поречието на 
река Янтра в частта й,  преминаваща през гр. Габрово.
 На 14.02.2013 г. със заповед на началник на регионален 
отдел „Национален строителен контрол“ е назначена приемателна 
комисия за строеж: „Реконструкция на ул. „Аврам Гачев“ от о.т. 
734 до о.т. 746“, подобект: „Подпорни стени – II-ри етап“, нахо-
дящ се при моста в района на Дом на хумора и сатирата и за-
вършващ до рампата за влизане в река Янтра. Това е подпорната 
стена в района на ул. „Аврам Гачев” в ЦГЧ по левия по-нисък 
бряг на река Янтра, като строителството обхващаше изграждане 
на стоманобетонова стена, предпазваща от заливане от високи 
води, като същата се явява част от корекцията на река Янтра. 
Обектът е от III-та категория съгласно ЗУТ.
 Стоманобетоновата стена е изградена напълно, с имитация на 
зидария от естествени материали, монтиран е предпазен метален 
поцинкован парапет, теренът над стената и рампата за обслужва-
не на реката са подравнени. Въпреки наложилите се по време на 
изпълнението промени в техническото решение, своевременните 
действия на екипа за управление, изпълнителя на строителство-
то, консултантската фирма, осъществяваща строителен надзор 
и всички останали институции, същите не станаха причина за 
забавяне на строителството. Промените бяха продиктувани от 
необходимостта за опазване на вече изградената инфраструктура 
(ул. „Аврам Гачев“, велоалеята и тревните площи), придаване на 
по-естетичен вид на стената, и едновременно с това – възмож-
ността строителството да се реализира на по-ниска себестойност, 
без да се прави компромис с качеството и защитната функция на 
съоръжението. Изработеният от проектанта нов вариант, включ-
ващ укрепване с пилоти, даде възможност на много минувачи да 
се запознаят с този не толкова популярен подход за изграждане 
на носещи конструкции. В хода на изпълнение е предвидена и 
заложена възможност на по-късен етап в стената да се монтира 
художествено осветление.
 Освен тази подпорна стена, предмет на същия проект бяха и 
следните обекти: 
 Ремонт на укрепващата подпорна стена на р. Янтра в ЦГЧ в 
района на блок „Простор”, състоящ се в извършване на укре-
пителни дейности в участък с дължина 151 м, които обхващат 
изграждането на стоманобетонова подсилваща подпорна стена в 
участък с дължина около 36 м и укрепителни мероприятия с оглед 
осигуряване защита на брега и прилежащия терен от водното те-
чение. Обектът е от IV-та категория съгласно ЗУТ  и от 30.11.2012 
г. има издадено разрешение за ползване на строежа. 
 Ремонт на укрепващата подпорна стена на р. Янтра в кв. 
Любово, обхващащ усилване и укрепване на основите на под-
порната стена в засегнатия участък с цел защита от вредното 
влияние на водното течение и предотвратяване процесите на еро-
зията. Цялостната работа по изпълнението беше завършена още в 
края на лятото, като от 27.11.2012 г. е извършена проверка във 

връзка с окончателното приемане на работата и от 30.11.2012 
г. е налице разрешение за ползване на строежа. В хода на из-
пълнение допълнителни мерки за укрепване бяха изпълнени и за 
допълнителни 13 метра съществуваща подпорна стена, намираща 
се в критично състояние.
 Предвид мащаба на проекта, заложен като ограничение 
още в условията за кандидатсване за безвъзмездна финансова 
помощ, изпълнените мерки не могат да изчерпят абсолютно 
всички необходими действия по защитата на здравето, живота и 
икономическите блага за населението на територията на града, 
но посредством постоянна политика по непрестанно намиране на 
варианти за съчетаване на нужди с възможности за финансиране 
тези мерки представляват една съществена стъпка в осигуря-
ването на спокоен живот на територията на гр. Габрово. Като 
цяло изпълнението на проекта ще спомага за предотвратяване на 
рискове от наводнения, допринасяйки за безопасна и устойчива 
градска среда с високо екологично и естетическо качество като 
част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично 
възраждане.
 Като едно добро продължение и устойчивост на политиките 
по проекта се явява подаденият на 11.01.2013 г. проект на общи-
на Габрово по ОПРР, Операция 1.4. „Подобряване на физическата 
среда и превенция на риска”, в рамките на който се предвиждат 
благоустройствени мероприятия край десния бряг на р. Янтра, 
като например рехабилитация на ул. „Дунав”, която по своята 
същност е връзка между идеалния административен център на 
града, обхващащ ключови институции, заведения и територии за 
обществено ползване, и обекти за спорт и култура, и напречните 
връзки с улица „Орловска”; оформяне на групи паркоместа; оф-
ормяне на пешеходна и велосипедна алея по десния бряг на река 
Янтра; реконструкция на улица „Софроний Врачански”, рехабили-
тация и изграждане на крайречна пешеходна алея, улични ушире-
ния, вътрешноквартални и крайречни рекреационни пространства, 
квартални градинки; оформяне на групи паркоместа съгласно 
действащия ПУП ПРЗ и по еднопосочните улици.
 На 22.02.2013 г. в Ритуалната зала на Община Габрово ще 
се проведе заключителна конференция, на която ще бъдат пред-
ставени резултатите по проекта.

оперативна програма “регионално развитие” 2007-2013  
www.bgregio.eu

инвестираме във вашето бъдеще!
Проект BG161PO001-1.4-06/2010/0037 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по 

поречието на река янтра в град габрово”, финансиран по Оперативна програма „регионално развитие“ 2007-2013, 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/039 от 03.06.2011 г.

 В 10-я кръг един срещу 
друг се срещнаха отборите 
на „Орловец” и „Чарда-
фон”, заемащи първото и 
второто място във време-
ното класиране, като до 
този момент двата отбо-
ра бяха с равни точки. 
След като миналогодиш-
ните областни шампиони 
от „Орловец“ изненадва-
що предния кръг загубиха 
от Севлиевския АББ с 6:4, 
сега те се явиха само с 
5 полеви играчи като от 
участвалите в злополучния 
мач в състава беше влю-
чен само вратарят Емил 
Славев. Така че мачът се 
очертаваше като непред-
сказуем. На полувремето 
„Чардафон“ водеше с 2:0 и 
се очертаваше, че първен-
ството ще има нов водач, 
но явно отборът на „Ор-
ловец“ не мислеше така 
и водени от ветераните 
Емил Георгиев и Даниел 
Христов (от които по-мла-
дите футболисти трябва да 
се поучат как се играе 

със сърце и воля за побе-
да), играчите на „Орловец“ 
достигнаха до пълен обрат 
и в крайна сметка достиг-
наха до победата с резул-
тат 5:2.
 До края на шампиона-
та отборите ще изиграят 
по още един мач помежду 
си, като освен за първото, 
интересна ще бъде бор-
бата и за третото място 
между „Експрес” и „АББ”. 
Своите шансове за трето-
то място има и отборът на 
„Зета”.
 Победителят от об-
ластното първенство ще 
представлява Габрово на 
държавното първенство.

резултати от 10 кръг:
„Орловец-94“–„Чардафон“ 5:2
„АББ“ - „Расинг“ 5:3
„Експрес“ - „Зета“ 4:2

класиране след 10 кръг:
1. „Орловец-94“ 96-45 27 т.
2. „Чардафон“ 54-29 24 т.
3. „Експрес“ 34-42 13 т.
4. „АББ“ 38-51 12 т.
5. „Зета“ 35-61 8 т.
6. „Расинг“ 29-46 2 т.

допитване

Реалíа ли е 
виртуалíата 
люáîв?
 ДОБРОМИР ÕРИСТОВ: 

„ В и р т у -
а л н а т а 
любов не 
може да 
бъде на-
пълно ре-
ална, за-
щото все 
пак хората 

трябват да имат контакт 
помежду си, но въпреки 
това смятам, че е напъл-
но възможно човек да 
срещне своята половин-
ка по този начин. Поже-
лавам на всички влюбе-
ни да слушат гласа на 
сърцето си“.
 ИВАНКА КОРТОВА: „Ми-

сля,  че 
чрез Ин-
тернет хо-
рата могат 
да изгра-
дят добра 
връзка по-
между си. 
П ож е л а -

вам на всички влюбени 
да пазят любовта си“.
 ДАфИНА СТЕфАНОВА: 

„Донякъде 
е реална, 
но не на-
пълно. Аз 
в я р в а м , 
че два-
ма души 
могат да 
из градя т 

пълноценна връзка по-
между си чрез Интернет, 
стига само да попаднат 
на точния човек“.
 ВЛАДО КАМЕНОВ: „Не е 
напълно реална виртуал-
ната любов, защото няма 
реална връзка между хо-
рата, но въпреки това 
смятам, че двама могат 
да изградят силна връзка 
помежду си в Интернет, 
която по-късно да преми-
не в любов“.
 ДЕСИСЛАВА ВЕНКОВА: 
„Не мисля, че виртуална-
та любов може да бъде 
реална. Аз лично предпо-
читам личния контакт и 
не мисля, че двама души 
могат да изградят връзка 
от разстояние“.

замисляш за собствените 
си действия в съвремие-
то си, пиесата се приема 
много добре. Дори има 
градове, в които ходихме 
няколко пъти.
 - вие имате зад гърба 
си много роли в театъра и 
много награди. Участвала 
сте и в игрални и телеви-
зионни филми, но не сте 
толкова позната на хора-
та от провинцията. Явно 
телевизията дава по-го-
ляма популярност. няма 
ли да се снимате скоро в 
киното или в телевизио-
нен сериал?
 - Да, предстои снима-
не на сериали, в които 
и аз ще участвам. Но аз 

съм играла винаги в най-
добрите театри, изиграла 
съм много важни роли, 
имам много награди. Спо-
ред мен, играейки в се-
риозна драматургия,  ак-
тьорът става актьор и ако 
успее да преплува тази 
река, се възражда с още 
една стъпка напред в раз-
витието си. Така че извест-
ността е нещо тленно и 
временно. 
 Разбира се, тя поняко-
га помага да се напълни 
една зала, но аз мисля, 
че по-важно е точно какво 
се представя на хората. 
Разбира се,  популярност-
та е част от актьорската 
професия и тя също по ня-

какъв начин влияе и няма 
нищо лошо в това. По-
важно е, когато наистина 
излезеш на сцената и пре-
минеш рампата и заразиш 
хората с нещата, които 
правиш.
 - Много ваши коле-
ги отказват да участват 
в сериали и предпочитат  
театъра. При вас как е?
 - За мен също театърът 
е по-важен от сериалите и 
затова не съм се снима-
ла, защото чакам най-под-
ходящото и най-доброто 
за мен. Това е въпрос на 

лична гледна точка. Раз-
бира се, че е хубаво един 
актьор да се снима – това 
също е част от професи-
ята, но аз просто чакам 
моя истински момент. Така 
че театърът е преди всич-
ко. Той е едно простран-
ство, което много трудно 
се овладява и който стъпи 
и го направи, е наистина 
постижение.
 - Как бихте накарали 
габровци да дойдат да ви 
гледат тази вечер?
 - Аз не съм играла от 
5-6 години в Габрово. Сега 

ги каня на едно сериоз-
но преживяване, на един 
спектакъл шампанско, из-
пълнен с много хармония 
и любов и в навечерието 
на празника им пожела-
вам да се обичат пове-
че, да обичат театъра си, 
защото Невена Митева е 
много специален дирек-
тор. Тя чудесно си върши 
работата, има интересни 
идеи. Така че габровци 
нека да подкрепят и оби-
чат театъра си като ходят 
на неговите представле-
ния.

Бîйка Велкîва: „Пîжелавам íа ãаáрîвци äа ñи îáичат театъра”
надеЖда тиХова

	 „Здравей,	 обичам	те!“	 се	 нарича	 романтичната	
комедия	 по	 Уди	 Алън	 и	 Нийл	 Саймън,	 с	 която	 до-
вечера	 ще	 завършват	 театралните	 празници	 „За	
любовта	 и	 виното“,	 организирани	 от	 габровската	
Драма	по	случай	днешния	Ден	на	влюбените.	Освен	
удоволствието	от	поредното	представление,	пуб-
ликата	ще	може	и	да	спечели	различни	награди	от	
томболата,	 подходящи	 за	 днешния	 празник	 на	 Св.	
Валентин	 и	 Трифон	 Зарезан.	 Прекрасната	 съпруга	
на	Теодосий	Спасов	–	актрисата	Бойка	Велкова,	ще	
играе	 влюбена	 в	 партньорство	 с	 младия	 актьор	
Стефан	 Спасов	 в	 постановката	 на	Фондация	 „Бо-
жура	арт“.	Бойка	Велкова	е	актриса	от	Националния	
театър	„Иван	Вазов“,	която	има	зад	гърба	си	мно-
гобройни	роли	в	театъра,	 осем	и	 в	 киното,	 и	 вну-
шително	 количество	 награди,	 сред	 които	 няколко	
„Аскеер“-а,	както	и	Награда	за	поддържаща	женска	
роля	на	филмовите	дейци	–	2012	за	филма	„Остро-
вът”	 с	 режисьор	 Камен	 Калев.	 За	 постановката,	
която	 ще	 гледат	 тази	 вечер	 габровци,	 разгова-
ряхме	с	Бойка	Велкова	в	края	на	миналата	седмица	
часове	преди	да	тръгне	за	Лондон,	 където	играят	
същото	представление.

Габровският лекоатлет 
Бисер Тачев продължава 
великолепното си предста-
вяне. Още при първото 
си участие в състезание 
при мъжете на 400 метра, 
Биската спечели златото. 
Това се случи в 44-то из-
дание на традиционния 
турнир „Академик“, който 
за втора поредна година 
се проведе извън София 
- в зала „Добротица“ в До-
брич. Състезателят на клуб 
„Орловец 93“ планираше 
да използва бягането в 
турнира като подготовка 
за старта от държавно-
то първенство при мъже-
те и не даде максимума 
от възможностите си, тъй 
като изпитва болки в ахи-
лесовото сухожилие. И 

това, което постигна като 
резултат, обаче му осигу-
ри първия златен медал 
при мъжете. Бисер избя-
га дистанцията за 50.34 
секунди. С 50.68 второто 
място зае Иван Тодоров 
от СК“Югозапад“, а трети 
се класира Свилен Минчев 
от „Лудогорец“ (Разград), 
който беше с близо две 
секунди по-бавен от Тачев.

Представянето на Би-
сер на турнира „Акаде-
мик“, макар и с травма, 
дава сериозни основания 
за надежди, че може да 
се пребори за медал и 
от държавното първенство 
в петък. Ако успее да се 
възстанови максимално и 
при бягане под 50 секун-
ди, Биската може да ми-
сли дори за шампионска 
титла, тъй като времето 
на миналогодишния златен 
медалист при мъжете в 
зала – Георги Ганчев от 
КЛАСА, е 50.33. През 2012-
та Тачев спечели първо-
то място при юношите ст. 
възраст, отново в „Добро-
тица“, като тогава пресече 
финала с време 50.52.

Биñер Тачев ñ първî златî 
при мъжете íа 400 метра

Завърши втîрият пîлуñезîí íа îáлаñтíîтî 
първеíñтвî пî футзал в Гаáрîвî 

 - след Лондон и в 
Габрово ще играете в тази 
романтична комедия, 
трудно ли е да се прек-
рачва пространстово?
 - Не само в Лондон е 
показван спектакълът. Ние 
вече бяхме в Германия, 
във Виена, имахме голямо 
турне в Америка и Канада 
през миналата година.  В 
Габрово е по-специално, 
защото ще играем на 14 
февруари за  празниците 
на любовта и виното. Бла-
годарим много на дирек-
торката на вашия театър, 

че избра нашето предста-
вление. То е много про-
фесионално направено, с 
много чувство за хумор, 
елегантно, с хубав диалог. 
Нил Саймън е голям ав-
тор, с много награди, сред 
които и авторитетната „Пу-
лицър“. 
 - Пълнят ли се сало-
ните с любовни предста-
вления?
 - Ами да! Това е една 
човешка история и когато 
в нея има много чувство 
за хумор и същевременно 
неща, които те карат да се 

Продължава от стр. 1


	Bookmark 1

