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

Поредна измама, възрастна даде 8 бона на крадци
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Поредна измама с
много пари на възрастен
човек в Габрово – 73-годишна жена даде на бандити 6000 лева, 800 щатски
долара и 100 евро. Случаят е от вторник, 12 февруари, само ден, след като
друг възрастен човек от
Габрово – 79-годишен мъж,
им даде 7000 лева.
Необичайното в случая с измамената жена

е, че дъщеря й живеела
в САЩ и майка й пак се
вързала на измамата и
наивно повярвала, че някой през Океана ще й се
обади по обяд - към 12,50
часа, на 12-ти. Непознат
мъж отсреща се представил 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 операция и поставяне на „златни пирони”.
Нито за миг в ума на
наивната жена не минала мисълта, че това може
да е постановка и че измамници може да й готвят клопка. Въпреки че
отлично знаела, че дъщеря й е в странство, а й
звънят български „лекари“.
Наглостта на мошеници-

те обаче в случая била
безкрайна – усетили те,
че са попаднали на имощен 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 бабата наивно обяснявала,
че може да изтегли още.
„Тези не стигат! Дай още!“,
авторитетно се произнасял гласът. Така за един

РУЖА ЛЮБЕНОВА

Още през 1998 г. колата е защитена като идеен
образец от него, а през

2001-ва е изработена като
реално движещ се обект.
Следва период на замразяване на идеята, поради
спецификата на пазара. В
края на 2012 г. отново са
подновени дейностите по
реализация на електромобила. Стефан Монев сподели, че в началото идеята
е била да се рециклират
800 000 трабанта за производството на електромобила, но с течение на
времето те са отишли за
скрап и така се е наложила промяна в материала.
Въпреки това електромобилът остава със същите
показатели.

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 посъветва, да я спре.
По този повод от полицията отново призоваваха
хората, особено възрастните и децата, да не се доверяват на подобни обаждания, а по време на разговора да не съобщават

никакви лични данни, като
имена, ЕГН, адрес, банкови сметки и ПИН-кодове. 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 предотврати измама - казаха
вчера от РУ „Полиция“Габрово. - Най-добре е да
позвънят на тел. 112, който
се избира безплатно.“

на Български спортен тотализатор – град Велико
Търново.
Това не е първият тотоавтомобил, спечелен в
Габрово. Ще припомним,
че преди година и половина – на 25 юни 2011
година, компютърният специалист от Габрово Милен Шкаров получи ключовете 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 паркингите в града в продължение на един месец.

проблеми за състоянието
на уличната мрежа на улица „Текстилец“, както и на
ул. „Латинка“ от гражданина Петър Петров, който
и този път показа своята гражданска активност.
Кметът Таня Христова отговори на всички въпроси.
Въпросите на синдикалния

лидер на българските учители Олга Галенова провокираха организирането
на специална среща при
кмета за решаване на поставения от нея проблем.
„Мога да кажа, че съм
напълно удовлетворена от
публичното обсъждане на
бюджета, защото вярвам,
че в нашия град има много активни хора, които са
си направили труда през
страницата на Община
Габрово да се запознаят с амбициозния, смея
да кажа, бюджет в частта
за външното европейско
финансиране. Защото със
съжаление трябва да признаем, че в ситуацията, в
която живеем, не можем
да разчитаме на високи
приходи.
на стр. 2

Стефан Монев проектира
Габровец ще кара нов автомобил,
електромобил за градски условия спечелен от тотото, връчват му го утре
ТИХОМИР ЦЪРОВ

Председателят
на
представителството на Съюза на българските художници в Габрово Стефан
Монев проектира двуместен електромобил за градски условия. Атрактивното возило може да бъде
представено на някое от
авторитетните изложения
в средата на годината. По
думите на художника става въпрос за малък градски автомобил с намалена
консумация на ток, който
е изключително евтин за
поддържане.

Бойка Велкова: „Пожелавам на
габровци да си обичат театъра”
на стр. 8

Утре късметлията от
Габрово, който спечели лек автомобил „Опел
Астра Класик III“ в 4-ия
тираж на Спортния тотализатор, ще получи ключовете му.
Официалната церемония 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 тотото. Голямата награда от
играта „Втори тото шанс”
му се падна на 13 януари
т. г. Късметлията ще получи ключовете на автомобила от Ангел Колев, директор на Районна дирекция

Силно представяне на младите Кметът Таня Христова е удовлетворена от участието
габровски бадминтонисти на габровци в публичното обсъждане на бюджета

Четирима състезатели
на СКГ “Бадминтон“, възпитаници на треньорката
Силвия Пенкова, представиха по великолепен начин 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 класиране, след традиционно силния отбор на Стара Загора, а юношите се наредиха
трети, след съставите на
Стара Загора и Севлиево.
В индивидуалната надпревара при девойките
Виктория Фтичева достигна до полуфинал, като
постигна три победи над
ВАЛУТНИ
курсове

състезателки от Велико
Търново, Севлиево и Стара Загора. На полуфинала
габровското момиче отстъпи на бъдещата победителка Ана-Мария Цанева
от състава на домакините.
Другата представителка на
СКГ “Бадминтон“ - Михаела Стругарова, достигна
до четвъртфинал и много
драматично, загуби с продължения от друга бадминтонистка на клуба домакин.
При двойките Виктория и
Михаела достигнаха до полуфинал.
При юношите СКГ “Бадминтон“ беше представен
от Калоян Палазов и Любомир Спасов, които в
единичната надпревара
постигнаха не лоши резултати.

МИНКА МИНЧЕВА

Кметът Таня Христова
е удовлетворена от участието на габровци в публичното обсъждане на отчета
за изпълнение на бюджета
за 2012 година и бюджета
на Общината за 2013, което се проведе във вторник
вечерта. За разлика от
други години, този път в
Ритуалната зала на Общината, освен служители на
администрацията, имаше
и граждани, представители
на различни политически
партии и граждански сдружения и общински съветници.
Те имаха възможност
нагледно, с таблици и диаграми, да проследят тенденциите в изпълнението

USD - 1.450910, EUR - 1.95583, CHF - 1.581750, GBP - 2.258460

ВРЕМЕТО прогноза

на бюджет 2012, представен от кмета Таня Христова. По същия начин, с
допълнително разясняване на цифрите от главния
финансист Христина Александрова беше представен
и бюджетът за 2013 г.
По време на изказванията бяха поставени

ЧЕТВЪРТЪК 4о/1о	

ПЕТЪК 2о/-3о

СЪБОТА 5о/-3о

допитване

Реална ли е
виртуалната
любов?

Деси Ковачева: „Може
би! Аз не
съм много
запозната с
виртуалното
пространство,
но
смятам, че
младите могат да изградят една добра
връзка помежду си дори само
чрез Интернет, защото любовта побеждава винаги. Пожелавам на всички да се обичат,
защото любовта крепи света“.
Павлина Петрова: „Не, не
е реална и
двама души
не могат да
изградят
здрава връзка помежду
си. Пожелавам на всички двойки да
са все така влюбени“.
Йоана Николова: „Не е
реална, защото според
мен хората
трябва да
се опознаят преди да
имат някакви
взаимоотношения. Виртуалното общуване не е пълноценно. Пожелавам на всички
да обичат половинката си“.
Валентина Ценкова: „Не
е
реална
виртуалната
любов, защото двама
души могат
да се обичат
истински тогава, когато
добре са се опознали, тъй
като трябва да има физически
контакт помежду им. Пожелавам на всички влюбени да се
обичат много“.
Мария Стефанова: „Не,
виртуалната
любов не е
реална, защото трябва да има
връзка очи в
очи. Сигурна
съм, че двама души не могат да изградят
здрава и пълноценна връзка
помежду си по Интернет. Пожелавам на всички влюбени
да се обичат и да вярват, че
любовта е вечна“.
Продължава на стр. 8
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Таня Христова: “Ако другите държави трябва да си измислят
история, то ние имаме - просто трябва да я покажем”
МИНКА МИНЧЕВА
Ако другите държави
трябва да си измислят история, то ние имаме такава, просто трябва да я
покажем. Това заяви вчера
кметът Таня Христова на
церемонията по подписването на три договора
за строително-монтажни
работи, част от проекта за
развитие на културно-историческия туристически
продукт. На церемонията
присъстваха както представители на фирмите изпълнители, така и представители на културните
институции, които ще се
ползват от реализиране
на проекта. Много приятно
впечатление направи млада двойка, облечена в костюми от началото на миналия век, която внесе не

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

следство на Габрово, чието 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 Габрово. Проектът включва
едни от най-атрактивните
и популярни национални
обекти на културно-историческото наследство - Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”, Архитектурно-исторически резерват
„Боженци”, Дечкова къща,
както и бившата сграда
на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” 3, която е паметник
на културата с местно значение, за да се превърне
в първия виртуален музей
в България.
„Ако другите държави
трябва да си измислят история, то ние имаме такава, просто трябва да я
показваме и да се гордеем с нея. Нашият град и
регионът са от емблемите
на България по отноше-

Благодарност за полезната среща и изчерпателни отговори

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 наредба, 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 сподели, 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 отговори. По общо мнение срещата беше много
полезна, защото на присъстващите им се разясниха някои неясни досега проблеми.

Кметът Таня Христова е удовлетворена от участието
на габровци в публичното обсъждане на бюджета
Продължава на стр. 1

са хората, които ще се
Те ни позволят в бю- запознат с бюджета чрез
джета на Община Габрово Интернет страницата на
да реализираме и мащаб- Общината, където той е
ни инвестиции. Това, слава качен.
Богу, се случва благодаре„Ние сме се постарали
ние именно на факта, че да представим детайлно за
България е член на Евро- какво се харчи общинския
пейския съюз и благода- бюджет, за какво всички
рение на това, че Габрово служители ежедневно пое една от най-активните лагат грижи. Разбира се
общини, която успява да не мога да кажа, че това е
доказва, че това е пътят, най-добрият бюджет, защопо който трябва да се то на всички ни се иска да
върви, за да се достигне решим всички проблеми.
развитие на нашия град“ Много са сферите в кои- коментира публичното то ще насочим инвестиции
представяне на бюджета тази година. Няма как да
Таня Христова. Тя изрази скрия, че няма да решим в
надежда, че повече ще цялост проблемите, които

ОБЩИНА

бяха повдигнати по време
на публичното обсъждане вчера, но пък виждате,
колко много се случват. А
това е сериозен и устойчив ангажимент за това,
че в Габрово нещата могат
да се случват, защото габровци наистина го заслужават. Аз не се сърдя, че
нямаше много хора в залата. Може би повечето от
тях разчитат на високите
технологии и предпочитат
да се запознаят с бюджета чрез Интернет страницата на Община Габрово,
за което им благодаря“
- заяви кмета Таня Христова.

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, приложна 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.

ние на култура и туризъм,
нещо, в което не вярвам
някой да се съмнява. И
вярвам, че всички ще работим в тази посока, за
да може това, което правим, да радва посетители, туристи, габровци, да
повишава нашето самочувствие, от което всички се нуждаем“ - заяви в
приветственото си слово
Таня Христова, след като
подписа договорите със
спечелилите обществената поръчка за изпълнение
на „Интегриран проект за
развитие на културно-историческия туристически
продукт и свързаната с
него инфраструктура в
община Габрово”. Това са
ДЗЗД „Боженци 2012”, състоящо 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 Габрово 2012” със съдружници
„Строител” ООД - Русе и
„Плиска консултинг” ООД
– София.
Кметът изрази увереност, че фирмите ще се
справят с отговорната задача направеното от тях
да радва габровци и гостите на града. Тя даде да се
разбере, че ще държи на
качеството на извършваните строително-ремонтни
работи. От своя страна изпълнителите дадоха дума,
че ще успеят да разсеят
съмненията от познатия у
нас критерий „българска
работа“.

РЗОК Габрово
уведомява всички изпълнители на
извънболнична и болнична медицинска помощ, че приема документи за сключване на до-

г-жа Здравка Лалева

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 медицински и финансови отчетни документи, необходими
на изпълнителите за работа през 2013 година.

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 доставка на електроенергия в община Габрово са възможни смущения на електрозахранването 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. „Паничарка”, 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 доставка на електроенергия в община Габрово са възможни смущения на електрозахранването 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. „Подуево” 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 извършване на оперативни превключвания по съоръженията за доставка на електроенергия 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 доставка на електроенергия в община Габрово са възможни смущения на електрозахранването 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“, Стоматология, 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 Попантонова” № 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. „Априлов” № 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 център „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 надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61.

Лекари
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ,
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ,
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ
при акне, тъмни петна,
белези, разширени капиляри с апарати ПУЛСАР
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на
лице. ВЕЛАСМУУТ процедури за лечение на целулит, стягане и изглаждане
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ
при целулит, косопад, торбички под очите, отпусната и дехидратирана кожа.
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС
при мимически бръчки и
обилно изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ - попълване на бръчки, уголемяване на устни и корекция на лицевия обем и
контур. ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - премахване на брадавици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика
и оценка на риска от злокачествено израждане на
бенки и други пигментни
образувания. ЛЕЧЕБНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина,
ултразвук, Д Арсонвал,
химически пилинг, почистване на лице. КАБИНЕТЪТ
работи и по договор с
РЗОК. Габрово, ул. „Брянска“ 11, тел. 800-140,
Д-Р МАРИНА САНКЕВА,
GSM 0889/436-613, www.
drsankeva.com
Д-р Трифонов - невролог, психиатър - Габрово,
ул. „Емануил Манолов“ №
12-А, 804 549, 0885 251
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Козметика, масаж
Предлагам масажи 0884 165 657. [5, 2]

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

Вчера папа Бенедикт XVI се появи за пръв път пред вярващите

На генералната аудиенция днес папа Бенедикт
XVI се появи за пръв път
пред вярващите, след
като обяви в понеделник,
че ще абдикира от Светия престол на 28 февруари.
Бенедикт бе посрещнат бурно и възторжено
от близо 3500 миряни от
целия свят в зала „Папа
Павел VI“ във Ватикана,
предаде ВВС. 85-годишният духовен глава обаче
видимо изглеждал уморен,
допълва кореспондентът
на медията.
Пред събралото се
множество папа Бенедикт XVI благодари на
хората за техните „любов и молитви“. Той каза
и публично мотивите си
за слизането от престола, като изтъкна отново
съмненията си в собствените духовни и физически
сили и обясни, че е взел
решението си за благото
на Църквата.
Главата на католицизма призова паството си
още да се моли за Църквата и за бъдещия папа.
По-късно папа Бене-

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
14 февруари, четвъртък
* Успение на Св. Кирил Славянобългарски. Преп. Авксентий (Тип. с. 225).
15 февруари, петък
Св. ап. Онисим. Преп. Евсевий Сирийски.
16 февруари, събота
Св. мчци Памфил и Порфирий. Св. Флавиан, архиеп.
Цариградски.
17 февруари, неделя
† Неделя 17 след Петдесетница – на Хананейката. 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. Персийски и 128 мъченици с него.
21 февруари, четвъртък
Преп. Тимотей. Св. Евстатий, архиеп. Антиохийски.
22 февруари, петък
Намиране честните мощи
на св. мчци в Евгения.
23 февруари, събота
Св. свщмчк Поликарп, еп.
Смирненски. Преп. Александър, първоначалник на обителта на незаспиващите.
24 февруари, неделя
† Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение – на Митаря 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 18:1014 (Тип. с. 226, т. 2).
25 февруари, понеделник

Св. Тарасий, архиеп. Константинополски.
26 февруари, вторник
Св. Порфирий, еп. Газки.
Мчк Христодул.
27 февруари, сряда
Преп. Прокопий Декаполит изповедник (Блажи
се).

дикт XVI ще държи в базиликата „Свети Петър“
и своята последна меса за
Пепелна сряда. Тя е последният ден преди началото
на великденските пости.
Припомняме, че в понеделник главата на Римокатолическата църква
шокира света като обяви намеренията си на 28
февруари да слезе от Светия престол. Това не се
е случвало от шест века.
Предстои през март
да бъде организиран и папски конклав, който да избере следващия лидер на
католицизма.
Водещ а тема за
италианските издания
продължава да бъде обявеното вчера от папа
Бенедикт XVI решение
на 28 февруари да се
оттегли. Първоначалната реакция в Италия и
по света беше изненада,
а после всички изразиха
респект към главата на
Римокатолическата църква. Днес обаче се прокрадват и по-разнородни реакции, пише БТА.
В. „Унита“ цитира
кардинал Станислав Джи-

недикт XVI обяви, че се
оттегля - новина, която
мнозина определиха като
гръм от ясно небе, във
Ватикана се разрази гръмотевична буря и действително върху базиликата „Свети Петър“ падна
гръм. Журналистът на
агенция АНСА Алесандро
Ди Мео успя да документира светкавицата над
Базиликата и снимката
се превърна в хит в интернет.
Папата се оттегля на
28 февруари!
Снимка www.unita.it
Вчера беше подчертано, че папата не се
оттегля заради някакво
13 февруари, 10.30 часа, зала “Павел VI”, Рим. Папа Бенедикт XVI пристига в залата
конкретно заболяване и
за аудиенции “Павел VI”. Вярващите го посрещат с аплодисменти, които продълтова неизбежно поражда
жават около 10 минути. За широката публика в сряда, десет минути след 10:30 ч.
въпроси защо тогава го
Осем хиляди вярващи присъстваха на първата генерална аудиенция на папа Бенедикт XVI след обявяването на решението му да се оттегли от Светия престол.
прави. Освен това въпроБенедикт XVI отново заяви, че е взел решението да се оттегли „при пълна свобоси поражда и фактът, че
да” и в името на „благото на Църквата”. Той добави, че повече не е в състояние
както става вече ясно,
да изпълнява както трябва довереното му служение. Папата отбеляза, че последвлиятелни кардинали
ните дни не са били леки и помоли вярващите да се молят за него, за Църквата и
като Анджело Содано,
за новия папа. Бенедикт напомни, че в съвременния свят християните се сблъскбившият държавен секреват с различни предизвикателства. (Бенедикт XVI влезе в залата, както винаги,
тар на Ватикана, не са
придружен от органова музика и личният си секретар монсиньор Георг Генсвайн.
били информирани, посоч(електронно издание на L‘Unita)
ва „Кориере дела сера“.
Били са посветени
виш, архиепископ на Кра- който упреква Бенедикт ския престол не се слиза. в тайната от известВ. „Република“ посочва, но време само двамата
ков и бивш личен секре- XVI за абдикацията му,
тар на Папа Йоан-Павел ІІ, припомняйки, че от пап- че малко след като Бе- Георг - Георг Рацингер,

Корицата на януарския
брой на италианското издание на списание „Венити феър” показва усмихнат 56-годишния Георг
Генсвайн с лъчезарни сини
очи. Заглавието отгоре
гласи: „Отец Георг – не е
грях да бъдеш красив”.
Списанието нарича
личния секретар на папата „Джордж Клуни на Св.
Петър” и пояснява, че му е
отредено водещо място
в броя във връзка със скорошното му повишение
и растящата му власт в
Римокатолическата църква.
В средата на януари
папа Бенедикт ХVІ ръкоположи четирима нови
архиепископи, сред които 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 частните и публични аудиенции на папата, както и за
всекидневните му ангажименти.
И тъй като запазва
поста си на личен секретар, 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 свещеник. След това се връща
в Мюнхен, където получава диплома по каноническо 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 въпросите на вероучението, институция, смятана за наследница на Светата Инквизиция. По това време
младият свещеник следва
в Камп Санто.
(продължава на стр. 4)

Двери.бг
Последният архитектурен шедьовър на майстор Колю Фичето - църквата „Св. Св. Константин
и Елена” във Велико Търново, е превърнат в сметище, съобщи „По света
и у нас” по сигнал на възмутени жители на старата столица. Повече от
20 години вратите на
храма са затворени, защото сградата е сериозно увредена и се нуждае
от основен ремонт и реставрация. За място на последната си архитектурна 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 превърната в сметище, защото
има хора, които редовно хвърлят боклуци там,
други пък пишат жалби.
„Може би три-четири
пъти в годината се прави
едно основно почистване.
Мястото не е много социализирано в момента и

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

братът на папата, и Георг Гансвайн, частният
секретар на папата. Над
решението за оттегляне
от поста тегне и сянката на разтърсващ, поверителен доклад, поръчан
от трима от по-възрастните кардинали по повод
скандала Ватилийкс, свързан с изтичането на поверителни информации,
за което беше обвинен,
осъден и после опростен
папският иконом Паоло
Габриеле, посочва в. „Кориере дела сера“.
Не бива да се забравя и че повече от осем
месеца Институтът за
религиозни дела, смятан
за папската банка, е без
президент, след гласуваното недоверие на Еторе
Готи Тедески. Скандалът
със свещениците педофили в католическата църква не е потушен. Папата
дръзна да се изправи срещу него, но това беше с
цената на сблъсък с една
култура на тайните, все
още широко разпространена във ватиканските
среди, посочва италианското издание.
(продължава на стр. 4)

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

Църква на Колю Фичето във Велико Търново е превърната в сметище

http://www.dveri.bg

Ганчо Карабаджаков – заместник-кмет
на Велико Търново. Добрата
новина обаче

е, че след десетилетия разруха Общината започна
сериозен ремонт.
„Има осигурени
средства за покрива, очаква се
времето да стане малко по-топло
и да започне интензивно ремонтът на църквата. Повече
от 30 години не е правено
нищо”, добавя Карабаджаков. Осигурените около
200 хиляди лева ще стигнат само за ремонт на
фасадата и покрива. Общината обаче търси пари
за цялостен ремонт и реставрация, които да върнат 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 Великотърновска митрополия,
кметството на града и
областната Камара на
строителите по инициатива 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 Панарет Рашев. Според митр.
Григорий дейностите по
ремонта са били спъвани,
защото допреди две години храмът нямал акт за
собственост.
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Русенската опера ще приветства новия български патриарх
Искра Георгиева

да определи трима, между
които ще бъде избран новият глава на Българската православна църква.
Това са сливенският
Йоаникий, врачанският Калиник, видинският
Дометиан и великотърновският Григорий. Американският митрополит
Йосиф каза, че сутринта
на 15 февруари и той ще
подаде писмено своя отвод. Ако Светият синод
одобри тяхното желание,
те няма да бъдат включени в листата, от която
ще се избират тримата
кандидат-патриарси.
Към момента е ясно,
че двама от 14-те митрополити нямат право по
устава да се кандидати-

рат. Това са пловдивският митрополит Николай,
който няма 50 години, и
доростолският Амвросий, на който не му достигат пет години митрополитски стаж.
В тройката ще бъдат включени тези трима митрополити, които
съберат най-малко десет
от гласовете на владиците.
По здравословни причини в заседанието на 15  
и 16 февруари вероятно
няма да участва западноевропейския архиерей
Симеон. Светият синод
одобри и бюлетината, с
която ще се гласува на
патриаршеския избирателен събор.

Композиторът Найден Андреев създава
творбата „Моление” върху канонични православно-християнски текстове
и свободни проповеди на
съвременен български и

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

нието на Българската
православна църква.
В творбата са вплетени възхвала на покровителя и застъпника на българския народ,
пустиножителя Св. Иван
Рилски, възхвалата на
Рождеството на Спасителя, величанието на
Пресветата Богородица
и молитвите към нея, а
„Верую”-то и „Отче наш”
във финала на творбата
предават единението и
силата на българския православен дух.
Шестима митрополити остават в
надпреварата за нов
български патриарх.
От тях, с таен вот,
Светият синод трябва

(продължава от стр. 3)
Остават си и дупките във ватиканския бюджет след изваждането
наяве на предполагаема
финансова измама за
милиони евро, припомня изданието и посочва,
че папата може и да не
напуска поста си поради
сериозни здравни причини, но го прави в момент,
когато Ватикана страда
от болест, наречена криза на доверието. За нея не
беше намерен лек и засега
тя изглежда неизлечима,
посочва вестникът.
„Свобода, направих това в пълна свобода за доброто
В. „Стампа“ пише, че
на църквата“, каза Бенедикт XVI и призова за молитрешението за оттегляневи за негов наследник. Тази Събота папата ще получи
то на папата е било взечастна аудиенция с министър-председателя Монти,
то още преди година, а
на Наполитано 23. На 28 февруари до 17часа ще се
самата реч, с която да го
премести в лятната резиденция Кастелгандолфо. Побяви, папата обмислил
късно смята да се оттегли в манастир, който е на
добре миналата неделя.
територията на Ватикана (LaStampa)
Сега мнозина си задават
въпроса дали за Бенедикт за да носи той своя пап- се вчера в италианскиXVI вярата не е била дос- ски кръст. Но мнозина от те църкви, смятат, че
татъчна движеща сила, богомолците, струпали 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 католици след този жест
църквата дори ще стане
по-силна, пише вестникът.
В. „Стампа“ припомня,
че през годините на понтификата на Бенедикт
XVI светът се отнасяше
към него с голям респект,
но той не съумя подобно на предшественика си
папа Йоан Павел ІІ да събуди у хората и по-сърдечни
чувства.
В. „Фато куотидиано“ припомня, че първи е
разкрил точно преди 12
месеца слуховете за предполагаем заговор за ликвидирането на Бенедикт
XVI, който до 12 месеца е
щял да умре.
Вместо смърт сега
имаме оттегляне от пос-

та, посочва изданието. Вестникът припомня,
че новината за
евентуален заговор е била съобщена с писмо
на колумбийския
кардинал Дарио
Кастрийон Хойос, адресирано
до ватиканския
държавен секретариат и
до папския секретариат в
първите дни на Папата прекарва лятната ваканция в замъка Гандолфо. (Снимянуари миналата ката е от италианския сайт на DICI - Documentation Information
Catholiques Internationales)
година.
В него се поември 2012 г. като кра- Скола. Всичко това обасочвало, че през ноември ен срок. В писмото, пре- че беше отхвърлено от
2011 г. по време на сре- дупреждаващо папата за Ватикана като неверни
щи и разговори в Китай вероятност от загово- твърдения.
архиепископът на Палер- ра, се споменавало и имеВ. „Либеро“ отбелязва,
мо, кардинал Паоло Ро- то на неговия евенту- че на фона на решението
мео е прогнозирал с обез- ален приемник в случай на папата да се оттегли
покояваща увереност, че на атентат. Това тряб- предизборните търкания
папата в скоро време ще вало да бъде архиеписко- и заяждания в Италия изумре и дори е посочил но- път на Милано Анджело глеждат незначителни.

Държавна опера –
Русе ще има честта да
приветства новоизбрания български патриарх
с празничен концерт на
24 февруари в Зала „България” в София. Концертът
е гражданска инициатива,
осъществена със съдействието на Българския
Червен кръст. Русенските музиканти ще изпълнят „Моление” - оратория
за четец, солисти, хор и
оркестър от проф. Найден Андреев.
Ще участват хор и оркестър на операта и Хор
„Дунавски звуци” с хормайстор Стелияна Димитрова. Диригент ще бъде

директорът на културния институт Найден
Тодоров, а солисти - Олга
Михайлова – мецосопран,
Александър Баранов – тенор, и Пламен Бейков –
бас.

Вчера папа Бенедикт XVI се появи за пръв пред вярващите

Националната библиотека бе
Усмихнатият личен секретар на папата, който вече е префект на Впредставен
II том на Речника
Папския дом, не случайно е наричан “Джордж Клуни на Ватикана” по църковнославянски език
(продължава от стр. 3)
Това е най-старият колеж
по вероучение на немски
език в Рим. Кардинал Рацингер често идвал тук,
за да отслужва литургии
на родния си език, след
които обядвал със студентите.
Дълги седмици той наблюдавал 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 момент той се убеждава, че
може да му повери пост”,
разказва известният професор по каноническо пра-

во в Мюнхен Уинфрид Айманс. Преди Георг Генсвайн
е бил негов асистент.
Генсвайн споделя за
себе си, че обича да спори.
Уинфрид Айманс го определя като много симпатичен. Навсякъде той бързо
печели сърцата. Човечен
е и харизматичен. През
1996 г. Генсвайн   влиза в
Конгрегацията по въпросите на вероучението. Тогава 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 някой типичен ресторант
около историческия център на Рим да води важен
разговор със сътрапезниците си или да се разхожда сам в околностите на
Ватикана.
„Той познава отлично
административния апарат на Ватикана. Курията
може и да не го познава
добре, но той я знае отлично”, коментира всекидневникът „Ла Стампа“.
Да си красив не е грях,
пишат журналистите за
атрактивния духовник,
обявен за Джордж Клуни
на Ватикана.

Вчера в Националната
библиотека „Св. Св. Кирил
и Методий“ бе представен
Том ІІ. П-Я на РЕЧНИК НА
Ц ЪРКОВНО С Л АВЯ НСК И Я
ЕЗИК, съставен от архимандрит д-р Атанасий Бончев (1915-1978 г.).  Изданието е на Националната библиотека 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 редактор е проф. дфн Боряна Христова.
Томът съдържа около 13
000 речникови единици, които са извлечени от корпу-

са на всички руски печатни
църковнославянски книги и
от някои ръкописни източници. Авторът се е стремил да постигне пълнота
в представянето на църковнославянския език в битността му на инструмент
на Православието по българските земи. Включени са
и думи, заети от старобългарските речници, основа
на които са много по-ранни
писмени паметници, поради
факта, че като основа на
църковнославянския е послужил старобългаският език.
Речникът е изключително
ценен справочник, който
ще се използва от много
голям кръг български и чуждестранни специалисти.

за професионален празник
на лозаря. С въвеждането
през 1968 г. на Григорианския календар от Българската православна църква
църковният празник се
отбелязва на 1 февруари,
а Денят на лозаря - на 14
февруари.
Според българския обичай в празничния ден селските стопани излизат на
полето и зарязват няколко
пръчки, поливат корените
на лозата с вино и благославят: „Колкото капки,
толкоз коли грозде“. Кулминацията на празника е
избирането на „цар на лозята“ - 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 католически празник на който влюбените изразяват
любовта си един към друг,
като изпращат поздравителни картички, бонбони
сърчица.
Името на празника
идва от един от двамата християнски мъченици,
наречен Валентин, живял
през 3 век. Първоначално
стар римокатолически
празник, той започва да се
свързва с романтичната
любов през Средновековието.
На този ден през 14
век започват да се разменят любовни послания под
формата на валентинки.

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

На 14 февруари съвпадат три празника - успението на Свети Кирил
Славянобългарски, Трифон
Зарезан по стар стил и
празникът на Свети Валентин.
На 14 февруари 879 година е успението на Свети Константин - Кирил
Философ. Заедно с брат
си Методий, той е създателят на глаголицата.
Остава в историята като
славянски християнски
просветител. Канонизиран е от православната и
католическата църква за
светец и за равноапостол.
Обявен е от папа Йоан Павел II за съпокровител на
Европа. Православните
християни го почитат и

Папа Йоан-Павел II на гроба на св. Кирил Славянобългарски в базиликата „Св.
Климент“ в Рим.
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 лозята. Той е бил мъченик, светец лечител, който през

248 г. сл. Хр., при царуването на император Деций
Траян бил посечен с меч.
За първи път Денят на
лозаря започва да се чества официално през 1962 г.
на деня на Свети мъченик
Трифон. Денят е обявен

14 февруари 2013 г.

Почистване
„Ели 07“ ЕООД - почистване - 066/857-028,
0893/435-258, 0898/485154.
Бързо и качествено почистване на жилища и офиси - 0878 508 562. [4, 3]
Строителство
Кърти, иззижда 0878/943-895.
Строителен предприемач събаря, почиства от А
до Я - 0895/043-388
Строителен предприемач събаря, почиства от
А до Я, извършва строителни работи и ремонти 0895/043-388
Кърти и изхвърля - 0899
023 913. [22, 15]
Покриви и къщи - 0892
020 422. [4, 1]
Вътрешен ремонт

ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, финно шлайфане, лакиране - монтаж на
ламиниран паркет - 86-6143, 0889/286-025
Фаянс, теракота, ВиК,
ЕЛ. - 0878/943-895.
Безпрашно циклене 0887/040-471.
шпакловка и боядисване
- 0878 580 333. [30, 21]
гипсокартон - 0878 654
262. [22, 17]
шпакловка, боядисване - 0878 654 262. [22, 17]
Дърводелец-реставратор, 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]

ционен срок 8-10 години
- 0888 314 533.

Изолации
Алпинисти - 0899/321190
АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Алпинисти - 0878 447
244.
хидроизолации СОФИ цени 12-15 лв/кв. м; Разсрочено плащане. Гаран-

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ
ОФИС
МЕБЕЛИ

Бойлер на дърва, хладилник „Мраз-140“ продава
0899 060 810. [3, 1]
Телевизори „Филипс“ 2 бр., за 240 лв. продава
тел. 0886 606 969. [2, 1]
Гардероби, секции, кухненски ъгъл, холова гарнитура продава тел. 0889 732
Продава машини
Хидравлична ножовка, 701. [4, 1]
стационарна машина за
разкрой на метали - отлич- Продава разни
ни състояния, продава тел. Продавам фабрично нарязан тютюн на фини лен0898 565 714. [5, 4]
ТРИФАЗЕН ЦИРКУЛЯР и ти, реколта 2011 г., цена
ел. резачка за кълцане на на килограм - 35 лв. зелено продава 0879/132- 0897/613-403 - Георги Георгиев.
832. [2, 1]
цистерни продава 0897
Продава обзавеждане 331 993. [22, 16]
Хладилници, перални, Автоусилвател и суббутелевизори и др. продава фер „Баиман“ - цена: 140
лв., продава тел. 0897 852
0894 398 229. [11, 11]
Диван за 50 лева се про- 417. [5, 1]
дава на ул. „Кукуш“ 6. [3,
Купува разни
3]

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 0888/8671-85 [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 центъра 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, Трендафил-1, 74 кв. м, ет. 2,
двустаен, разширена кухня,
PVC, локално парно, по договаряне - тел. 0887 432
407. [5, 2]
Къща продава тел. 0988
882 998. [3, 2]
Апартамент срещу „Кауфланд“ за 45 000 лв. продава 0899 562 174. [3, 2]
Парцел в регулация до главен 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 Гарата, 300 кв. м с рампа на
Стефановци дава под наем
тел. 0888 147 173. [11, 1]

5

обяви

Щори
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ външни и вътрешни, ВРАТИ
- блиндирани, входни, автоматични гаражни, РОЛЕТКИ
- охранителни, ДОГРАМА алуминиева, PVC, БАРИЕРИ
- автоматични - 87-04-89,
0888/255-318
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
- 066/86-59-50, 0887/2243-45.
Ел. инсталации, ремонти
Ремонт и монтаж на бойлери и автоматични перални по домовете, без почивен ден - тел. 82-16-75,
0899/284-703.

ÌÅÁÅËÈ

ТИПОВИ
И ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0897 893 563
0897 843 667
Старинни предмети,
червени броеници, монети,
банкноти, часовници, антиквариат 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 отпадъци изкупува тел. 0878 172
179. [5, 1]
Купува машини
Малък банциг купува тел.
0889 437 216. [5, 5]

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. „Хемус“ 43, продава/наем тел.
0887 012 822. [5, 1]
Апартамент и къща продава 0899 189 783. [1, 1]
Имоти дава под наем
Апартамент под наем в
центъра за студенти и нощувки - 0879 470 413. [11,
9]
Помещение - 30 кв. м, в
центъра, със собствен санитарен възел, дава под наем
тел. 0878 820 565, 803
391. [11, 10]
Ресторант-механа „Хановете“, напълно оборудван, се отдава под наем/
продава - тел. 0898 595
920. [5, 4]
Двуетажно помещение,
напълно оборудвано кафене, подходящо и за магазин,
дава под наем 0896/861472. [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]

0894 673 532. [11, 2]
Дограма, PVC, алуминий
Немска PVC и Al дограма,
всички видове щори, интериорни врати на промоционални цени! Заповядайте в
Ел. инсталации, ремонт офиса ни на ул. „Орловска“
и монтаж - 0878 123 686. № 24, тел. 0988 810 108.
[6, 3]
[22, 15]
Ремонт на телевизори по
домовете - тел. 0888 279 Поддръжка компютри
Инсталация и ремонт
846. [22, 4]
Ремонт на всички марки на компютри. Продажба
автоматични перални - тел. на компютри втора ръка.
0888/410-117
0888 294 214. [24, 2]
Ел. инсталации, направа,
ремонт, поддръжка - 0897 Поддръжка климатици
Ремонт на климатици 556 676. [11, 1]
0896 640 110. [11, 2]
ВиК, комини, парно,
Хидроизолации
търсене на вода
ВиК ремонти и нови ин- Хидроизолация, циглени покриви, улуци, дренаж
сталации - 0899/023-913.
ВиК монтаж и поддръжка и др. - 0897 390 194. [22,
2]
- 0887/680-034.
Машинно отпушване на
Траурни агенции
канали - 0888 889 799.
Ремонт, отпушване на Траурна агенция „Омега“
комини - 0878 123 686. денонощно - 0898/552-582,
0898/560-440.
[22, 15]
Коминочистене - тел. Денонощна траурна
агенция „Покой“ - 066/850896 189 520. [22, 8]
Почистване на комини - 65-55, 0897/945-519.
Мотори/велосипеди
Симсон продава тел.
865 396. [3, 1]
Авточасти/магазини
Стари акумулатори купува 0894 398 229. [11,
Западни автомобили
11]
продава
Хонда Сивик 1.5 - 1992 Предни калници за Жиг., продава тел. 0888 894 гули - тел. 0885 279 725.
889. [11, 9]
[3, 2]
Пежо 406, комби, дизел,
2000 г., 2400 лв., спеш- Автомобили купува
но продава 0878/584-641 Коли, бусове (може и де[20, 7]
фектирали) до 1000 лв. от
Опел Вектра А 2.0, CD, място изкупува 0897/429АГУ, обслужена, се прода- 374
ва на тел. 0878 910 727. стари автомобили ку[8, 6]
пува тел. 0894 398 229.
Шевролет - такси, 2007
[22, 17]
г., за 4500 лв. продава тел.
0896 803 123. [3, 1]
Сузуки Суифт - 1997 г.,
с газова уредба, продава Скрап, стари автомобили
Коли за скрап от мяс0898 460 172. [7, 1]
то изкупува тел. 0890 921
244. [22, 9]
Джипове
Джип Текезесарка про- Автомобили за скрап
дава тел. 0888 745 065. изкупува тел. 0892 377
332. [17, 1]
[11, 3]
Гарсониера на ул. „Видима“ 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 Общината - 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 помещение 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]

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 цялата страна купува 0887/360884, 0879/616-614
Земеделска земя в страната купува. Плаща веднага
- 066/803-595, 0896/875917. [22, 4]

Имоти заменя
100 кв. м апартамент на Нощувки
Колелото заменя за 60 кв. Нощувки в хотелски апарм, тухлен - тел. 0899 134 таменти - 0897 210 934.
758. [11, 2]
[22, 18]
Нощувки - 0898 598 440.
Имоти търси под наем [22, 7]
Помещение, подходя- Нощувки - 0894 680 438.
що за малък автосервиз, [11, 3]
търси под наем тел. 0889
876 929. [11, 9]
Имоти купува
Квартира търси тел. 0895 Имоти в и извън града
873 949. [11, 8]
купува 0897/429-374.

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

централен склад за дърва и въглища на ул. „Станционна“, жп гара - предлага висококалоричен пресят
ДОНБАС, брикети, екобрикети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на
народни цени. Уверете се
сами на тел. 066/830-080,
0894/360-636, 0888/887541.
Дърва, реална кубатура, незабавна доставка 0897/429-374.
нацепени и метрови дърва. 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]
04 [5, 3]
Закусвалня търси дюнерджия - 0877 402 401.
[8, 2]
Магазин за хранителни
стоки търси консултантпродавач - 0897/889-001.
[11, 1]
Таксиметрови шофьори 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 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. Работа търси
Търся да гледам болни и
0898/34-57-17 [5, 5]
Механа „Габъра“ търси възрастни хора - 0899 286
сервитьорки - 0897/97-47- 106. [14, 7]
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]

Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци и подготовка за TestDaF - на тел.
0885 835 757.
Уроци по немски дава тел. 0884 404 075. [11, 9]
справки на тел. 0899/377924
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.
Превози
[22, 9]
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВО- Транспортни услуги ЗИ С ПИКАП И БУС ТЕРМО 0892 031 121. [11, 7]
- цена 0.52 ЛВ./КМ (може
града - докер) - 0887/26- Билети, пътувания
60-50.
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, БИЛЕТИ - справки на тел.
16 куб. м, ДДС фактури - 066/80-49-48.
Запознанства
Търся вдовица за съжителство - до 65 години, до
170/70, енергична, осигурена, 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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За любовта и нас
От екипа
Празниците изпълват душите ни с радост и
вълнение не заради скъпите подаръци, които получаваме, а заради малките жестове, с които нашите
близки ни разкриват своята привързаност!
Това е особено вярно за един от най-романтичните празници в календара – Денят на влюбените!
Историята му е свързана със саможертва в името на любовта. Защото за истинската любов човек
трябва да е готов да се раздава и нищо да не пожелава 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 година излезе първият ни брой.
Нека празнуват и всички, които мечтаят да срещнат любовта!
Да не губят надежда и тези, които са изгубили
любовта си, защото след всеки край идва ново начало!
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 няколко искрени думи за любов!

Най-харесвана двойка

Преслава Боевска и Росен Ганчев
На трето място се класира една от най-вдъхновяващите двойки, преодолели изпитанието на времето
и излъчващи топлина дори през студените зимни дни.
Идеалът за много от нас, а именно Преслава и Росен.

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.

Даяна Генчева, VIII „б” клас

Любовта идва тихо, стъпва на пръсти, обсебва ни, променя ни, очарова дните ни и завладява
мислите ни. Отнася ни в друго време със закони
и правила, различни от сегашните. Там сме двама - 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, докосва, споделя. Тя е живата вода на нашето съществуване. 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.

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

Защо ми каза ти:
“Погледни в очите ми,
прилив там блести,
докосни вълните му.”
Очи в очи се отразяват.
Става чудо без слова.
Душа в душа се отразява.
Лодка 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 – замъглявайки 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 момиче.
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 илюзията 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.

Виктория Големинова,
ХII „б” клас
През седмицата на
любовта - от 11 до 14
февруари, организаторите
на ученическа компания
„СпецИкон” АД и Ученическия съвет създадоха
цяло изкуство с подръчни
материали и ни направиха
съпричастни към положения труд. През голямото
междучасие на специален
щанд се продаваха ръчно
изработени подаръци за
влюбени, уникални и оригинални, носещи духа на
празника.

Какво да подарим за Празника на любовта

Магията на любовта

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

Грях ли е любовта?

И м а ло едно
време художници,
поети и
ловци.
И м а - Иван Кулеков
ло едно време и една
приказна птица.
Тя живеела в мечтите на художниците, поетите и ловците.
Художниците я рисували цял живот, но
все не им се отдавало
да я нарисуват.
И хората им казвали:
- Щом не можете
да ни я нарисувате,
значи, такава птица
няма.
Поетите я описвали цяла вечност, но
все не успявали да я
опишат.
И хората им казвали:
- Щом не можете да ни я опишете,
значи, такава птица
няма.
- Как тъй да няма!
– викнали ловците.
Грабнали пушките,
стреляли в мечтите
и убили птицата.
После я препарирали.
И хората не казали
нищо.

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

Инна Илиева, VIII „б” кл.
Първата стъпка към
хубавия подарък е да се
съобразиш с природата и
темперамента на приятеля
си, да помислиш над интересите и хобитата му и
всичко, което смяташ, че
ще го зарадва.
Дори и да не е открито чувствителен и романтичен, всеки обича подаръци, които са подбрани
лично за него.
Ако обича музика.
Направи CD с микс
от всички песни, които ти
напомнят за него, или такива, които са свързани с
ваши общи спомени. И не
пропускай да му напомниш за първия ви танц.
Ако обича филми.
Купи му DVD с най-любимия му филм на всички
времена. Ще е още похубаво, 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 любимите му книги, която
и ти си чела. Напиши му
любовно послание в началото й, в което му описваш 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, което се появява всеки път,
когато се озове пред компютъра. Ако и твоят приятел е геймър, ще е много
доволен, ако му подариш
нова видеоигра. Можете
дори да поиграете заедно.
Ако е по-суетен.
Избери му такива дрехи, които напълно ще му
подхождат и ще му придадат изцяло нова идентичност. Подбери универсални и все пак модерни
за сезона цветове – бяло,
лимоненожълто, дори розово. 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 – мъжете обожават обувките
– дори повече от нас! Затова те са още един добър
вариант за подарък – естествено, 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 шоколадови бонбони. Мит е, че
мъжете не харесват шоколада, така че смело му
купи шоколад с любимия
му вкус.
Парфюмът също е добра идея за подарък, стига да си сигурна, че мо-

жеш да уцелиш правилния
аромат. Мъжете проявяват
доста индивидуалност в
избора си на парфюм. Голяма част от тях си падат
по спортния аромат на
мускуса, но всичко трябва
да се прецени индивидуално.
Ако обича... теб
Разчитай на бутилка шампанско, секси рокля, шампанско 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 специален. 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 оригинален подарък.
В библиотека „Априлов-Палаузов” е експонирана изложба от ръчно
изработени книжки по
инициатива на учениците
от ПМГ - Габрово, клуб
„Творческо писане и журналистика”, по проект УСПЕХ - ръководител Мария
Димиева. Удивително е
как с
цветен картон и
желание могат да се създадат оригинални, уникални по своето съдържание
книги, изпълнени с поговорки, съвети, стихове.
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Велина Кръстинкова: „Любовта е важна, но тя не е всичко в живота”
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 отбележат Деня на влюбените – някои реално, а други
съвсем виртуално - чрез социалните мрежи и форуми в Интернет. Какви са капаните на интимното
общуване в мрежата? Защо още от ученическа възраст младежите разкриват личните си преживявания, отношения и възгледи публично? Какво означава да си влюбен в „нечий профил“ и какво се случва
при срещата с реалната личност, която стои зад
него? Има ли потенциал семейството да контролира 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.
- Г-жо Кръстинкова,
днес е Денят на влюбените, но какво всъщност
е любовта за един човек в
ученическа възраст?
- Тийнейджърите поставят любовта много високо
в йерархията на потребностите си. За четвърта
година съм психолог в НАГ
и виждам, че когато учениците имат проблем в
любовните си взаимоотношения, те спират да мислят 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, спират да учат и т. н. Това,
което се опитвам да им
обясня, е, че любовта е
нещо много красиво, невероятно изживяване, което
дава енергия. Тя е несъмнено важна, но тя не е
всичко в живота на човека. В крайна сметка, не е
страшно, ако за по-кратко
или по-дълго останеш сам
със себе си. Защото любовта е част от живота, а
в него има още родители,

семейство, приятели, училище, библиотека, Интернет и т. н. Човек може да
се развива и без да има
любовна връзка. Младите хора не трябва да се
чувстват аутсайдери, ако
в момента си нямат приятел или приятелка. Те са
значими сами по себе си
и трябва да го почувстват. Така ще възприемат
всеки проблем с бъдещия
партньор като опитност, от
която да се поучат и да се
развиват.
- Как съвременните
технологии влияят върху любовните отношения
между хората?
- Осъвременяването
на технологиите не може
да се избегне и не би
било сериозно, ако разсъждаваме от позицията
как е било едно време,
ако правим общо сравнение „преди“ и „сега“. „Едно
време“ винаги ще го има.
Всички някой ден ставаме възрастни и казваме
„едно време беше така“.
Светът е все по-динамичен и се развива много
бързо както като политика

Анти-СПИН кампания правят днес
клуб
„Компас” и БМЧК в Габрово
Днес клуб „Компас” ца или бутилки, на които
към сдружение „Социален
диалог 2001”, съвместно с
БМЧК - Габрово, организират кампания като част от
Националната Анти-СПИН
кампания „Животът е безценен”. 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 презервативи.
Организаторите ще
инсталират под формата
на гирлянд хартиени сър-

де юре
за етажната
собственост
Адвокат
Николай Христов
Продължава от бр. 31
Приемане на решения
от Общото събрание (ОС)
на етажната собственост
(ЕтС)
Както казахме в предния материал, за разлика
от ЖСК и обикновените
кооперации, в ЕтС отделните собственици на обекти не са равни помежду
си - гласът на собственика
е равен на идеалната част
от сградата, съответстваща на неговия обект (или
обекти). Затова Книгата на
етажната сосвеност е толкова важна за всяко събрание – тя позволява да
се определи по-точно кворума и резултата от всяко
отделно гласуване, доколкото и законът изисква
различен кворум за различните видове решения.
(Както казахме – обитателите, които изобщо нямат
собственост от сградата,
могат да участват само
със съвещателен глас по
някои въпроси.)
Общото събрание на
собствениците приема решения:

между страните, така и
като технологии. Това се
отразява и на индивидуалните качества на хората.
За да бъдат приобщени
младежите към някаква
среда, те използват социалните мрежи, защото
това е актуалният начин
да принадлежиш към някаква среда. Потребността
за принадлежност е една
от потребностите, базисна
в Пирамидата на Маслоу. А
той казва, че човек започва от удовлетворяването
на най-елементарните си
потребности, за да може
да продължи да се развива без тревожност и депресии.
Освен като човешка
потребност, приобщаването е характерно за възрастовия 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, колкото биха искали. Това е
естествен процес и няма
от какво да се страхуваме.
По-скоро притеснението идва от факта, че
младежите не си дават
реална сметка за опасностите, които ги грозят,
с изкарването на показ
на целия им личен живот.
При тях в тази възраст
се развиват границите на
интимното, личното и социалното пространство.
Доколкото виждам от своя
опит, на учениците тези
понятия им се размиват.

който виждаме реално,
на живо по-късно. Как да
се предпазим от това разочарование?
- В Интернет, ако аз и
Вие не се познаваме, аз
мога да напиша всякакви неща за себе си. Но
там моите характеристики
няма как да са изпитани
от реалността. Аз създавам един въображаем образ. Ако преди това съм
разговаряла с Вас и съм
малко по-проницателна и
съм разбрала какво очаквате от мен, мога по този
начин да формирам идеалния за Вас образ, така че
Вие да се влюбите в него.
Човек с по-голям опит във
виртуалната комуникация
може да манипулира емоциите и чувствата на отсрещната 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, разочарованието идва впоследствие,
когато въображаемият образ не отговори на реалните постъпки на човека
отсреща.
Проблемът е, че свеждаме много дълбоки отношения като любовта и
влюбването до много елементарни неща. Жаргонът
на Интернет свежда всичко до елементарно ниво.
Всичко е по-достъпно, но
и по-елементарно. Трябва
да е ясно, че ползването
на всякакъв вид виртуални
мрежи е вид пристрастяване. Формира се навик,
привичка, без която човек
не може. Тогава отказването става много трудно.

Те хем искат да споделят
част от живота си, хем не
могат да усетят тънката
разлика между социална
личност и интимната страна на личността, границата
между публичния и личния
живот. Затова стават толкова уязвими и често се
разочароват, защото споделят всякаква информация 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 компрометиран. Смятам, че децата не
могат да преценят каква
информация да споделят в
социалните мрежи.
- Къде е границата?
Кога младият човек трябва да си каже: Стига, това
ще го споделя само на
живо с близък човек?
- Тук е нужна подкре-

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

говориш с родителите си.
Но да искаш съвети и препоръки по тези въпроси в
социалната мрежа, лично
за мен това е прекалено.
- Доколко родителите трябва да контролират
взаимоотношенията на
децата си в мрежата? Как
да го направят така, че да
не ги дразнят и да им дават усещане, че ограничават личната им свобода?
- Това може да се
случи в открит разговор
между родители и деца,
когато се свалят всички
карти на масата и се постигне 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 какви са неговите очаквания
и желания и тези очаквания да се срещнат с желанията 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 рискове са напълно реални.
Хубаво е ползването на
социалните мрежи да е в
някаква хармония с общуването очи в очи, както и
с ежедневните ангажименти на учениците. Интернет
не може да замести всичко останало.
- Когато говорим за
виртуално влюбване обаче, много често се оказва, че човекът от профила
във Фейсбук не е този,

вателната инфраструктура
за получаване на средно
образование и професионално обучение, утвърждаване на Трявна като уникална духовна територия
в България, подкрепа на
младите хора в самоуправлението, здравословния
начин на живот, доброволчеството и др.
През 2013 година с
общински средства ще
бъдат подкрепени десетки дейности на различни
спортни, доброволчески
и младежки организации.
Сред тях са: организиране и провеждане на форум за приложни изкуства

за учащи се през лятната ваканция; представяне на ученическо изобразително, белетристично
и словесно творчество в
различните прояви, включени в общинския културен 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 поощрява работодателите,
запазили или назначили
млади хора на работа. С
общинско финансиране ще
се подпомогне дейността

и на спортните клубове в
Трявна. Предвижда се изработването на общински
спортен календар и програма за летен отдих на
децата. Ще бъде определено трасе за състезателно
каране с планински велосипеди и ще се поддържат
маркираните веломаршрути. Общинска подкрепа ще
има и за доброволческия
център към ЦСРИ.
Постоянното наблюдение на заложените в плана дейности се извършва
от Постоянната комисия
по образование, младежки
дейности и спорт при Общински съвет - Трявна.

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

отмяна на незаконосъобразно решение на ОС.
Молбата се подава пред
районния съд по местонахождението на ЕтС в
30-дневен срок от оповестяване 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 управителния съвет (управителя) или от упълномощено
от тях лице. Няма пречка
страните да наемат и адвокати.
Подаването на молбата не спира изпълнението
на решението, освен ако
съдът не постанови друго!
Ето защо обжалващият решението е заинтересован
още в жалбата си да поиска спирането на изпълнението му.
Жалбата се разглежда

по реда на ГПК. С решението 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 запознати със спецификите на
отделния казус, поради
което бихме Ви посъветвали 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 извършил, защото целта на своевременната консултация
е да Ви спести неприятностите не само в съда,
но и най-вече в сградата,
която делите с останалите
обитатели!
Следва продължение –
следващия четвъртък

20 хиляди лева от бюджета на Трявна за младежите

доброволци и минувачи
ще изписват своите послания според празника,
който отбелязват на 14
февруари, и ще ги закичват върху инсталацията.
В 17 часа кампанията ще продължи в Мол
- Габрово с раздаване на
любовни късмети и кондоми от млади хора, преоблечени като Валентинки. Доброволци ще дават
консултации в кабинет под
формата на спалня, наречен „Споделено в леглото“.
В кафето на последния
етаж е инициативата „Бързи срещи“.

Близо 20 хиляди лева
от общинския бюджет са
заложени за изпълнението
на годишния план за младежта в Община Трявна.
Документът беше приет на
последното заседание на
местния парламент и вече
се изпълнява. Той е изработен 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., живеещи 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 намаляване на броя и застаряване състава на населението, свития пазар на
труда, ориентиран към
традиционните отрасли
на местната икономика,
и отсъствието на професионално образование на
територията на общината,
подготвящо специалисти
за строителство, машиностроене, туризъм, трикотажно производство и др.
Приоритетно в него
са заложени дейности
за развитие на образо-

- единодушно - когато
се разрешава надстрояване и пристрояване, когато се учредява право на
ползване на общи части
от сградата от конкретен
субект или право на строеж, както и при промяна
на предназначението на
общите части. Единодушието в такива случаи е
необходимо както заради
неудобството, с което е
свързан отказът от ползване на конкретната част,
така и заради промяната на дяловете от общата
собственост (а оттук и на
гласовете при вземане на
бъдещите решения). Да не
забравяме също така и
неудобствата, и дори опасностите, 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 собственик или ползвател по реда
на чл. 45 ЗС, като при
определяне на кворума
предварително се приспадат 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 отсрочване 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 общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/
или собствени средства
или други източници на
финансиране, за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху
сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването 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 определени въпроси да се решават с мнозинство повече от половината от броя
на самостоятелните обекти. (Забележете - не размерът на идеалните части,
а броят на обектите. Знаем, че едно лице може да
има повече от един обект!)
Такива са решенията
за:
- приемане, изменяне
и допълване на правилника за вътрешния ред;
- избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;
- избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора);
- определяне размера
на паричните вноски за
разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
- създаването на условия за достъп в етажната
собственост на хора с ув-

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Управление на етажната собственост?

Отмяна на решение на ОС
И накрая нещо съществено – как можем
да се защитим от неправилното решение? За жалост интересите на участниците 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 собственик може да иска
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Бойка Велкова: „Пожелавам на габровци да си обичат театъра”
какъв начин влияе и няма
нищо лошо в това. Поважно е, когато наистина
излезеш на сцената и преминеш рампата и заразиш
хората с нещата, които
правиш.
- Много Ваши колеги 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 снимала, защото чакам най-подходящото и най-доброто
за мен. Това е въпрос на

НАДЕЖДА ТИХОВА

„Здравей, обичам те!“ се нарича романтичната
комедия по Уди Алън и Нийл Саймън, с която довечера ще завършват театралните празници „За
любовта и виното“, организирани от габровската
Драма по случай днешния Ден на влюбените. Освен
удоволствието от поредното представление, публиката 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 „Божура арт“. Бойка Велкова е актриса от Националния
театър „Иван Вазов“, която има зад гърба си многобройни роли в театъра, осем и в киното, и внушително количество награди, сред които няколко
„Аскеер“-а, както и Награда за поддържаща женска
роля на филмовите дейци – 2012 за филма „Островът” с режисьор Камен Калев. За постановката,
която ще гледат тази вечер габровци, разговаряхме с Бойка Велкова в края на миналата седмица
часове преди да тръгне за Лондон, където играят
същото представление.
- След Лондон и в
Габрово ще играете в тази
романтична комедия,
трудно ли е да се прекрачва 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. Благодарим много на директорката на вашия театър,

че избра нашето представление. То е много професионално направено, с
много чувство за хумор,
елегантно, с хубав диалог.
Нил Саймън е голям автор, с много награди, сред
които и авторитетната „Пулицър“.
- Пълнят ли се салоните с любовни представления?
- Ами да! Това е една
човешка история и когато
в нея има много чувство
за хумор и същевременно
неща, които те карат да се

замисляш за собствените
си действия в съвремието 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 телевизионни филми, но не сте
толкова позната на хората от провинцията. Явно
телевизията дава по-голяма популярност. Няма
ли да се снимате скоро в
киното или в телевизионен сериал?
- Да, предстои снимане на сериали, в които
и аз ще участвам. Но аз

лична гледна точка. Разбира се, че е хубаво един
актьор да се снима – това
също е част от професията, но аз просто чакам
моя истински момент. Така
че театърът е преди всичко. Той е едно пространство, 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

съм играла винаги в найдобрите театри, изиграла
съм много важни роли,
имам много награди. Според мен, играейки в сериозна драматургия, актьорът става актьор и ако
успее да преплува тази
река, се възражда с още
една стъпка напред в развитието си. Така че известността е нещо тленно и
временно.
Разбира се, тя понякога помага да се напълни
една зала, но аз мисля,
че по-важно е точно какво
се представя на хората.
Разбира се, популярността е част от актьорската
професия и тя също по ня-

Бисер Тачев с първо злато
при мъжете на 400 метра

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

това, което постигна като
резултат, обаче му осигури първия златен медал
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
при мъжете. Бисер избяwww.bgregio.eu
га дистанцията за 50.34
Инвестираме във Вашето бъдеще!
секунди. С 50.68 второто
Проект BG161PO001-1.4-06/2010/0037 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по
място зае Иван Тодоров
от СК“Югозапад“, а трети 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.
се класира Свилен Минчев
от „Лудогорец“ (Разград),
ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ
който беше с близо две
ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
секунди по-бавен от Тачев.
ПО НОВАТА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. „АВРАМ ГАЧЕВ“
Представянето на Бисер на турнира „АкадеОбщина Габрово изпълнява проект по ОП „Регионално размик“, макар и с травма, витие 2007-2013 г.“, който включва изграждане на една нова и
дава сериозни основания ремонт на две съществуващи подпорни стени по поречието на
за надежди, че може да река Янтра в частта й, преминаваща през гр. Габрово.
се пребори за медал и
На 14.02.2013 г. със заповед на началник на регионален
от държавното първенство отдел „Национален строителен контрол“ е назначена приемателна
в петък. Ако успее да се комисия за строеж: „Реконструкция на ул. „Аврам Гачев“ от о.т.
възстанови максимално и 734 до о.т. 746“, подобект: „Подпорни стени – II-ри етап“, нахопри бягане под 50 секун- дящ се при моста в района на Дом на хумора и сатирата и зади, Биската може да ми- вършващ до рампата за влизане в река Янтра. Това е подпорната
сли дори за шампионска стена в района на ул. „Аврам Гачев” в ЦГЧ по левия по-нисък
титла, тъй като времето бряг на река Янтра, като строителството обхващаше изграждане
на миналогодишния златен на стоманобетонова стена, предпазваща от заливане от високи
медалист при мъжете в води, като същата се явява част от корекцията на река Янтра. връзка с окончателното приемане на работата и от 30.11.2012
зала – Георги Ганчев от Обектът е от III-та категория съгласно ЗУТ.
г. е налице разрешение за ползване на строежа. В хода на изКЛАСА, е 50.33. През 2012Стоманобетоновата стена е изградена напълно, с имитация на пълнение допълнителни мерки за укрепване бяха изпълнени и за
та Тачев спечели първо- зидария от естествени материали, монтиран е предпазен метален допълнителни 13 метра съществуваща подпорна стена, намираща
то място при юношите ст. поцинкован парапет, теренът над стената и рампата за обслужва- се в критично състояние.
възраст, отново в „Добро- не на реката са подравнени. Въпреки наложилите се по време на
Предвид мащаба на проекта, заложен като ограничение
тица“, като тогава пресече изпълнението промени в техническото решение, своевременните още в условията за кандидатсване за безвъзмездна финансова
финала с време 50.52.
действия на екипа за управление, изпълнителя на строителство- помощ, изпълнените мерки не могат да изчерпят абсолютно
то, консултантската фирма, осъществяваща строителен надзор всички необходими действия по защитата на здравето, живота и
и всички останали институции, същите не станаха причина за икономическите блага за населението на територията на града,
забавяне на строителството. Промените бяха продиктувани от но посредством постоянна политика по непрестанно намиране на
необходимостта за опазване на вече изградената инфраструктура варианти за съчетаване на нужди с възможности за финансиране
(ул. „Аврам Гачев“, велоалеята и тревните площи), придаване на тези мерки представляват една съществена стъпка в осигурясъс сърце и воля за побе- по-естетичен вид на стената, и едновременно с това – възмож- ването на спокоен живот на територията на гр. Габрово. Като
да), играчите на „Орловец“ ността строителството да се реализира на по-ниска себестойност, цяло изпълнението на проекта ще спомага за предотвратяване на
достигнаха до пълен обрат без да се прави компромис с качеството и защитната функция на рискове от наводнения, допринасяйки за безопасна и устойчива
и в крайна сметка достиг- съоръжението. Изработеният от проектанта нов вариант, включ- градска среда с високо екологично и естетическо качество като
наха до победата с резул- ващ укрепване с пилоти, даде възможност на много минувачи да част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично
тат 5:2.
се запознаят с този не толкова популярен подход за изграждане възраждане.
До края на шампиона- на носещи конструкции. В хода на изпълнение е предвидена и
Като едно добро продължение и устойчивост на политиките
та отборите ще изиграят заложена възможност на по-късен етап в стената да се монтира по проекта се явява подаденият на 11.01.2013 г. проект на общипо още един мач помежду художествено осветление.
на Габрово по ОПРР, Операция 1.4. „Подобряване на физическата
си, като освен за първото,
Освен тази подпорна стена, предмет на същия проект бяха и среда и превенция на риска”, в рамките на който се предвиждат
интересна ще бъде бор- следните обекти:
благоустройствени мероприятия край десния бряг на р. Янтра,
бата и за третото място
Ремонт на укрепващата подпорна стена на р. Янтра в ЦГЧ в като например рехабилитация на ул. „Дунав”, която по своята
между „Експрес” и „АББ”. района на блок „Простор”, състоящ се в извършване на укре- същност е връзка между идеалния административен център на
Своите шансове за трето- пителни дейности в участък с дължина 151 м, които обхващат
града, обхващащ ключови институции, заведения и територии за
то място има и отборът на изграждането на стоманобетонова подсилваща подпорна стена в
обществено ползване, и обекти за спорт и култура, и напречните
„Зета”.
участък с дължина около 36 м и укрепителни мероприятия с оглед връзки с улица „Орловска”; оформяне на групи паркоместа; офПобедителят от об- осигуряване защита на брега и прилежащия терен от водното теормяне на пешеходна и велосипедна алея по десния бряг на река
ластното първенство ще чение. Обектът е от IV-та категория съгласно ЗУТ и от 30.11.2012
Янтра; реконструкция на улица „Софроний Врачански”, рехабилипредставлява Габрово на г. има издадено разрешение за ползване на строежа.
тация и изграждане на крайречна пешеходна алея, улични уширедържавното първенство.
Ремонт на укрепващата подпорна стена на р. Янтра в кв. ния, вътрешноквартални и крайречни рекреационни пространства,
Любово,
обхващащ
усилване
и
укрепване
на
основите
на
подРезултати от 10 кръг:
квартални градинки; оформяне на групи паркоместа съгласно
„Орловец-94“–„Чардафон“ 5:2 порната стена в засегнатия участък с цел защита от вредното действащия ПУП ПРЗ и по еднопосочните улици.
„АББ“ - „Расинг“
5:3 влияние на водното течение и предотвратяване процесите на ероНа 22.02.2013 г. в Ритуалната зала на Община Габрово ще
„Експрес“ - „Зета“
4:2 зията. Цялостната работа по изпълнението беше завършена още в се проведе заключителна конференция, на която ще бъдат предкрая
на
лятото,
като
от
27.11.2012
г.
е
извършена
проверка
във
Класиране след 10 кръг:
ставени резултатите по проекта.
1. „Орловец-94“ 96-45 27 т.
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
2. „Чардафон“
54-29 24 т.
в град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
3. „Експрес“
34-42 13 т.
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,
4. „АББ“
38-51 12 т.
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
5. „Зета“
35-61
8 т.
6. „Расинг“
29-46
2 т.

Завърши вторият полусезон на областното
първенство по футзал в Габрово
В 10-я кръг един срещу
друг се срещнаха отборите
на „Орловец” и „Чардафон”, заемащи първото и
второто място във временото класиране, като до
този момент двата отбора бяха с равни точки.
След като миналогодишните областни шампиони
от „Орловец“ изненадващо 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 влючен само вратарят Емил
Славев. Така че мачът се
очертаваше като непредсказуем. На полувремето
„Чардафон“ водеше с 2:0 и
се очертаваше, че първенството ще има нов водач,
но явно отборът на „Орловец“ не мислеше така
и водени от ветераните
Емил Георгиев и Даниел
Христов (от които по-младите футболисти трябва да
се поучат как се играе

ги каня на едно сериозно преживяване, на един
спектакъл шампанско, изпълнен с много хармония
и любов и в навечерието
на празника им пожелавам да се обичат повече, да обичат театъра си,
защото Невена Митева е
много специален директор. Тя чудесно си върши
работата, има интересни
идеи. Така че габровци
нека да подкрепят и обичат театъра си като ходят
на неговите представления.

допитване

Реална ли е
виртуалната
любов?
Продължава от стр. 1

Добромир

Христов:
„Виртуа л н а т а
любов не
може да
бъде напълно реална, защото все
пак хората
трябват да имат контакт
помежду си, но въпреки
това смятам, че е напълно възможно човек да
срещне своята половинка по този начин. Пожелавам на всички влюбени да слушат гласа на
сърцето си“.
Иванка Кортова: „Мисля,
че
чрез Интернет хората могат
да изградят добра
връзка помежду си.
Пожелавам на всички влюбени
да пазят любовта си“.
Дафина Стефанова:
„Донякъде
е реална,
но не напълно. Аз
вярвам,
че
двама души
могат да
изградят
пълноценна връзка помежду си чрез Интернет,
стига само да попаднат
на точния човек“.
Владо Каменов: „Не е
напълно реална виртуалната любов, защото няма
реална връзка между хората, но въпреки това
смятам, че двама могат
да изградят силна връзка
помежду си в Интернет,
която по-късно да премине в любов“.
Десислава Венкова:
„Не мисля, че виртуалната любов може да бъде
реална. Аз лично предпочитам личния контакт и
не мисля, че двама души
могат да изградят връзка
от разстояние“.

