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Ïîäðîáíîñòè çà ñïîðíèòå òî÷êè,
ðàçèñêâàíè íà ñåñèÿòà íà

ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò, î÷àêâàéòå 
â ïúðâèÿ áðîé íà â. “Òðåâíåíñêà 

ñåäìèöà“ çà 2019 ã.

Çà âòîðà ïîðåäíà ãîäè-
íà Ïëàìåíà ßêèìîâà îò 
ÑÊ “Õèêàðè“ çàåìà ïðèçî-
âîòî ïúðâî ìÿñòî â êëà-
ñàöèÿòà íà îáùèíà Òðÿâ-
íà “Ñïîðòèñò íà ãîäèíà-
òà“. Èíèöèàòèâàòà ñå âúç-
ðîäè ïðåç 2017 ãîäèíà, 
ñëåä ïîâå÷å îò òðèäåñåò 
ãîäèíè ïðåêúñâàíå. À ñú-
áèòèåòî ïî íàãðàæäàâà-
íåòî å ÷àñò îò Êîëåäíî - 
íîâîãîäèøíèÿ êàëåíäàð 

íà Îáùèíà Òðÿâíà.
Ðåãëàìåíòúò, ïî êîéòî 

ñå èçáèðàò íàé-îòÿâëåíè-
òå ñïîðòèñòè íà Îáùèíà 
Òðÿâíà çà ãîäèíàòà å íà 
íîìèíàöèîíåí ïðèíöèï. 
Âñåêè åäèí îò ñïîðòíèòå 
êëóáîâå íà òåðèòîðèÿòà 
íà îáùèíàòà ïðàâè ñâîè-
òå íîìèíàöèè, íåçàâèñè-
ìî îò âèäà ñïîðò, â êîéòî 
ñå èçÿâÿâà ñúñòåçàòåëÿò.

È òàçè ãîäèíà öåðåìî-

íèÿòà ïî íàãðàæäàâàíå-
òî ñúáðà äåñåòêè ïî÷è-
òàòåëè íà ñïîðòà â ÌÔÇ 
“Äðúçíîâåíèå“. Ñëåä êðàò-
êà ïðîãðàìà, èçïúëíåíà ñ 
ôîëêëîðíè ðèòìè è òàí-
öè, ïóáëèêàòà ðàçáðà è 
èìåíàòà íà âñè÷êè îíå-
çè òðåâíåíöè, íàòðóïà-
ëè çíà÷èìè ñïîðòíè óñ-
ïåõè ïðåç 2018-òà ãîäè-
íà. Îáùî äâàíàäåñåò ñà 
îòëè÷åíèòå ñïîðòèñòè çà 
2018-òà ãîäèíà. Ñïîðåä 
ñòåïåíòà íà ïîñòèæåíèÿ-
òà èì å ïîäðåäåíà è êëà-
ñàöèÿòà.

Â íàãðàæäàâàíåòî ñå 
âêëþ÷èõà ïðåäñåäàòå-
ëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò 
- Òðÿâíà - Ñèëâèÿ Êðúñòå-
âà, çàì. îáëàñòíèÿò óï-
ðàâèòåë - Ìàðèÿ Ïåíåâà, 
çàì. êìåòúò íà Îáùèíà 
Òðÿâíà - Íèêîëèíà Íè-
êîëîâà è êìåòúò - Äîí-
÷î Çàõàðèåâ, êîéòî íà-
ãðàäè ïðèçîâàòà òðîéêà 
“Ñïîðòèñòè íà ãîäèíàòà.“

Ìàðèíà Ãàøïàðîâà
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ÎÁßÂËÅÍÈÅ

ÎÁÙÈÍÀ ÒÐßÂÍÀ

Îáùèíà Òðÿâíà  óâåäîìÿâà, ÷å ñ Ðåøåíèå ¹ 189 /28.11.2018 
ã. íà  Îáùèíñêè ñúâåò - Òðÿâíà å  ðàçðåøåíî  èçðàáîòâàíå ÷ðåç 
âúçëàãàíå îò çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà íà ÏÓÏ - ïëàí çà çàñòðîÿâàíå 
çà  ïîçåìëåí èìîò ñ èäåíòèôèêàòîð  02563.521.7  ïî êàäàñòðàëíàòà 
êàðòà íà ñ. Áàíãåéöè,  îáù. Òðÿâíà, ñîáñòâåíîñò  íà Öàíêà 
Òîäîðîâà Ïåòðîâà,   âúâ âðúçêà ñ ïðîìÿíà ïðåäíàçíà÷åíèåòî 
íà çåìåäåëñêà çåìÿ çà íåçåìåäåëñêè íóæäè - çà æèëèùíî 
ñòðîèòåëñòâî.

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 
×ÅÐÂÅÍ ÊÐÚÑÒ  - ÒÐßÂÍÀ
ÎÒ×ÅÒÅ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÑÈ

ÇÀ 2018-òà ÃÎÄÈÍÀ
Âúâ âñòúïèòåëíèòå äóìè 

ïðåäñåäàòåëÿò íà îáùèí-
ñêè ñúâåò íà Á×Ê - Òðÿâíà 
- Òîòêà Äèìèòðîâà  îòáå-
ëÿçà, ÷å 2018-òà ãîäèíà 
å þáèëåéíà çà îðãàíè-
çàöèÿòà íà íàöèîíàëíî 
íèâî, òúé êàòî íàâúðø-
âà ñâîÿòà 140-ãîäèøíè-
íà îò ñúçäàâàíåòî. Ïðåç 
2018-òà ãîäèíà îáùèí-
ñêàòà ñòðóêòóðà íà Á×Ê - 
Òðÿâíà å íàñî÷èëà óñèëè-
ÿòà ñè êúì ìîòèâàöèÿ íà 
ñâîèòå ÷åðâåíîêðúñòöè, 
ïðè èçïúëíåíèå íà ïðè-
îðèòåòíèòå çà ×åðâåíèÿ 
êðúñò äåéíîñòè, íàñî÷å-
íè êúì çàäîâîëÿâàíå íà 
ïîòðåáíîñòèòå íà îòäåë-
íèòå öåëåâè ãðóïè â ìåñò-
íàòà îáùíîñò, íóæäàåùè 
ñå îò ïîìîù è ïîäêðåïà.

Ò. Äèìèòðîâà: “Îñú-
ùåñòâÿâàíèòå èíèöèà-
òèâè, ïðîÿâè è ñúáèòèÿ 
â Îáùèíñêàòà îðãàíèçà-
öèÿ öåëÿõà ïðèâëè÷àíå-
òî íà âñå ïîâå÷å ñèìïà-
òèçàíòè è ïðèÿòåëè íà 
÷åðâåíîêðúñòêàòà èäåÿ, 
ñúïðè÷àñòíè êúì ñúäáà-
òà è èçðàçÿâàùè ãîòîâ-
íîñò çà ñúäåéñòâèå ïðè 
çàäîâîëÿâàíå íóæäèòå 
íà ëèöàòà è ñåìåéñòâà-
òà â íåðàâíîñòîéíî ñî-
öèàëíî ïîëîæåíèå.

Ñòðåìåæúò íà ÷ëåíî-
âåòå è äîáðîâîëöèòå íà 

îðãàíèçàöèÿòà áåøå äà 
ïîêàæåì, ÷å ×åðâåíèÿò 
êðúñò å ïðèçâàí äà âúç-
ïèòàâà, äà ôîðìèðà ñâå-
òîãëåä, äà äàâà íàäåæ-
äà è ïðîòåãíàòà ðúêà 
â òðóäíè æèòåéñêè ìî-
ìåíòè. Ïðåç ãîäèíàòà 
Îáùèíñêàòà îðãàíèçà-
öèÿ íà Á×Ê - Òðÿâíà ðàáî-
òåøå àêòèâíî çà ïîïó-
ëÿðèçèðàíå íà ÷åðâåíî-
êðúñòêèòå äåéíîñòè, çà 
ñâîåòî îðãàíèçàöèîííî 
óêðåïâàíå  è çà ñòèìó-
ëèðàíå èäåèòå è èçÿâè-
òå íà ìëàäèòå ÷åðâåíîê-
ðúñòöè îò Áúëãàðñêèÿ 
ìëàäåæêè ÷åðâåí êðúñò.“

Ñîöèàëíî - ïîìîùíà-
òà äåéíîñò å åäíà îò ïðè-
îðèòåòíèòå çà èçïúëíå-
íèå â Á×Ê îðãàíèçàöèÿ-
òà. È òàçè ãîäèíà ïðèî-
ðèòåò â äåéíîñòòà íà Áúë-
ãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò å 
áèëî ïîäïîìàãàíåòî íà 
íàé-óÿçâèìèòå ãðóïè îò 
íàñåëåíèåòî.

Ò. Äèìèòðîâà: “Ñòðå-
ìåæúò íà Îáùèíñêàòà 
îðãàíèçàöèÿ ïðåç èçìè-
íàëàòà ãîäèíà áåøå ÷ðåç 
ïðåäîñòàâÿíå íà ïîìî-
ùè, ãðèæè, ïîäêðåïà è óñ-
ëóãè äà îáëåê÷è æèâîòà 
è åæåäíåâèåòî íà íóæ-
äàåùèòå ñå, ñïîäåëÿéêè 
ïðèíöèïà íà õóìàííîñò-
òà. Ñîöèàëíî-ïîìîùíà-

òà äåéíîñò â Îáùèíñêà-
òà îðãàíèçàöèÿ - Òðÿâíà 
å áèëà âèíàãè íàñî÷åíà 
êúì êîíêðåòíè ðèñêîâè 
ãðóïè îò õîðà è ñåìåé-
ñòâà. Ïðåç 2018 ãîäèíà 
ñ íàòóðàëíè ïîìîùè áÿ-
õà ïîäïîìîãíàòè ëèöà 
è ñåìåéñòâà, ñàìîòíè 
âúçðàñòíè õîðà, äåöà ñ 
óâðåæäàíèÿ, ñàìîòíè è 
ïðèåìíè ðîäèòåëè, ìíî-
ãîäåòíè ñåìåéñòâà. Îð-
ãàíèçèðàíè áÿõà íÿêîëêî 
àêöèè çà ñúáèðàíå è ðàç-
äàâàíå íà äðåõè âòîðà 
óïîòðåáà êàêòî çà âúç-
ðàñòíè, òàêà ñúùî è çà 
äåöà, â êîèòî ñå âêëþ÷è-
õà ñúïðè÷àñòíè ãðàæäà-
íè. Â íå ìàëêà ÷àñò îò 
ñëó÷àèòå òå ñàìè òúð-
ñåõà ÎáÑ íà Á×Ê è ïðåä-
ëàãàõà ïîìîù. Ïðåäîñ-
òàâÿíåòî íà ïîìîùè-
òå ñå îñúùåñòâÿâàøå 
â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñ-
êâàíèÿòà è ñ íåîáõîäè-
ìèòå äîêóìåíòè - ïðè-
åìàòåëíî ïðåäàâàòåëíè 
ïðîòîêîëè èëè ñïèñúöè 
çà ïîëó÷àâàíå.

Ïðåç ãîäèíàòà Îáùèí-
ñêàòà îðãàíèçàöèÿ ñå 
âêëþ÷è â ðàçäàâàíåòî 
íà õðàíèòåëíè ïàêåòè 
îò “Ôîíäà çà åâðîïåéñêî 
ïîäïîìàãàíå íà íàé-íóæ-
äàåùèòå ñå ëèöà“, êîÿ-
òî áåøå îñúùåñòâåíà â 

Ñêúïè ÷èòàòåëè íà âåñòíèê 
“Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“,

Óâåäîìÿâàìå Âè, ÷å îò ñëåä-
âàùàòà 2019 ãîäèíà èçäàíèåòî 
ïðåóñòàíîâÿâà ïðîäàæáàòà ñè 
â êíèæàðíèöà “Õîáè“.

Âåñòíèê “Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“ 
ùå ìîæå äà çàêóïèòå îò ìàãà-
çèíúò çà àëêîõîë è öèãàðè, äî 
õîòåë “Òðÿâíà“; ðåäàêöèÿòà íà 
âåñòíèê “Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“, 
êàêòî è äðóãè òúðãîâñêè îáåê-
òè, çà êîèòî ùå Âè óâåäîìèì â 
ñëåäâàùè áðîåâå.

Óïðàâèòåë:
Ìàðèíà Ãàøïàðîâà

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Çàáåëåæêà: Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà  
ñúäúðæàíèåòî è äàííèòå â îáÿâèòå è ðåêëàìèòå!

ОБЯВИ
Ïðîäàâàì àâñòðèéñêà ïå÷êà íà äúðâà, 
òåë:  0877135509

2 òðàíøà. Ïîäïîìîãíà-
òè ñà 416 ëèöà è ñåìåé-
ñòâà â íåðàâíîñòîéíî 
ñîöèàëíî ïîëîæåíèå, ëè-
öà ñ íàä 90% òðàéíî íà-
ìàëåíà ðàáîòîñïîñîá-
íîñò è äåöà ñ óâðåæäà-
íèÿ, 18 ïîòðåáèòåëè íà 
Äíåâíèÿ öåíòúð çà ïúë-
íîëåòíè ëèöà ñ óâðåæ-
äàíèÿ, 49 íà Öåíòúðà çà 
ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ 
è èíòåãðàöèÿ è 20 íà Äî-
ìà çà ñòàðè õîðà - Òðÿâ-
íà. Îáùî - 485 íóæäàåùè 
ñå îò îáùèíà Òðÿâíà. Â 
ðàçïðåäåëåíèåòî è ïðå-
äîñòàâÿíåòî íà õðàíè-
òåëíèòå ïàêåòè àêòèâ-
íî ó÷àñòâàõà ÷ëåíîâå è 
äîáðîâîëöè íà ÷åðâåíî-
êðúñòêàòà îðãàíèçàöèÿ.

Â íàâå÷åðèåòî íà Êî-

ëåäíèòå è Íîâîãîäèøíè-
òå ïðàçíèöè Îáùèíñêè-
ÿò ñúâåò íà Áúëãàðñêèÿ 
÷åðâåí êðúñò ïðåäîñòà-
âè íà ïîòðåáèòåëèòå 
îò ÄÑÕ è ÄÖÏËÓ äðåõè, 
îñèãóðåíè îò äàðåíèå 
÷ðåç Îáëàñòíèÿ ñúâåò 
íà Á×Ê-Ãàáðîâî.

Â îò÷åòà áÿõà ïðåäñòà-
âåíè è äðóãè íàïðàâëå-
íèÿ, ïî êîèòî îáùèíñêàòà 
ñòðóêòóðà íà Á×Ê å ïîëà-
ãàëà óñèëèÿ ïðåç 2018ã. 
Çà ôèíàë áÿõà î÷àðòà-
íè è öåëèòå çà ñëåäâàùà-
òà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ñ 
êîèòî îðãàíèçàöèÿòà äà 
ïîäïîìàãà íóæäàåùèòå 
ñå íà òåðèòîðèÿòà íà Îá-
ùèíà Òðÿâíà.

Ì. Ãàøïàðîâà
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С настъпването на най – светли-
те празници,  Ви пожелавам всичко, 
което не се купува с пари –здраве, лю-
бов, късмет, мъдрост и истина! По-
срещнете Новата година с   радост и 
я изпратете с успехи!!!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 
НОВА 2019 ГОДИНА!

Силвия Кръстева 
Председател nа Общ. съвет - Трявна

С настъпването на най – светлият хрис-
тиянски празник – Рождество Христово, 
Ви пожелавам светлината на Витлеемска-
та звезда да озарява домовете Ви, в които 
да цари любов, щастие и разбирателство.
Пожелавам Ви да сте здрави и през но-

вата 2019-та година да имате много ра-
дост и щастие.

Весели празници!

Дончо Захариев
Кмет на Община Трявна

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

×åñòèòî Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî è 
Ùàñòëèâà Íîâà Ãîäèíà!

Íåêà ñâÿòàòà Êîëåäíà íîù  íè äîíå-
ñå çäðàâå, ìèð è áëàãîäåíñòâèå! Íåêà 
ñúðöàòà íè ñà îòâîðåíè êúì äîáðîòî 
è íèå ñàìèòå òâîðèì äîáðèíè!

Íåêà ïðåç Íîâàòà ãîäèíà âñÿêî íà÷è-
íàíèå áúäå óâåí÷àíî ñ óñïåõ è óäîâëåò-
âîðåíîñò îò ïîñòèãíàòèÿ ðåçóëòàò!

Íåêà 2019  äà å ùàñòëèâà, èçïúëíå-
íà ñ íîâè âúçìîæíîñòè è íåçàáðàâèìè 
ìîìåíòè!

Ìàðèÿ Ïåíåâà
Îáùèíñêè ðúêîâîäèòåë íà ÏÏ ÃÅÐÁ-Òðÿâíà

Скъпи съграждани,
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ÏÐÅÄÊÎËÅÄÍÈ ÅÌÎÖÈÈ Â ÑÍÈÌÊÈ
ÑÚÁÈÒÈßÒÀ ÑÀ ×ÀÑÒ ÎÒ ÊÎËÅÄÍÎ-ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈß ÊÀËÅÍÄÀÐ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÒÐßÂÍÀ

“Â ïðèêàçíèÿ ñâÿò íà Êîëåäà“ -  êîëåäíî ÷åòåíå  çà äåöà è ó÷åíèöè.

“Â ðàáîòèëíèöàòà íà äæóäæåòàòà“ - òâîð÷åñêà ðàáîòèëíèöà çà äåöà, ó÷åíèöè è ðîäèòåëè

Êîëåäåí êîíöåðò íà êàìåðåí õîð “Åóôîíèêà“ è  ÂÃ “Áúðáîðàíè“

Íàãðàæäàâàíå îòëè÷åíèòå ó÷àñòíèöè îò êîíêóðñà çà äåòñêà ðèñóíêà è êàðòè÷êà “Çèìàòà óõàå íà Ñíåæèíêè“
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ñêîðî. Ùå áúäàò íàçíà-
÷åíè 7 ëèöà, ñ òðàéíè 
óâðåæäàíèÿ íà âúçðàñò 
íà 29 ãîäèíè, çà ïåðèîä 
îò 2 ãîäèíè. Òå ùå ïîä-
ïèøàò òåõíèòå òðóäî-
âè äîãîâîðè è ùå áúäàò 
íàçíà÷åíè â ïúðâèÿ äåí 
îò íîâàòà 2019 ãîäèíà.“

Ì. Ãàøïàðîâà

ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐ ÇÀ ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÍÎ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ Â ÌÁÀË 
“Ä-ð ÒÅÎÄÎÑÈ ÂÈÒÀÍÎÂ“ ÂÅ×Å Å ÈÇÂÚÐØÈË ÎÃËÅÄ
ÈÇÏÐÀÒÅÍ Å È ÏÐÎÅÊÒ ÇÀ ÄÎÃÎÂÎÐ ÇÀ ÅÂÅÍÒÓÀËÍÀ ÁÚÄÅÙÀ ÑÚÂÌÅÑÒÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ
Ñëåä ïðîâåäåíàòà ñðå-

ùà ñ êàíäèäàò-îðòîïåäúò 
- ä-ð Ðàéêîâ, êîéòî èçÿ-
âè æåëàíèå äà èçâúðø-
âà ñúâìåñòíà äåéíîñò ñ 
ÌÁÀË “Ä-ð Òåîäîñè Âèòà-
íîâ“ - Òðÿâíà, î÷àêâàíè-
ÿòà áÿõà äà áúäå ïðåäëî-
æåí áèçíåñ ïëàí îò íåãîâà 
ñòðàíà. Ñðîêúò çà ïðåä-
ñòàâÿíåòî íà ïîäîáåí áå 
äî 25-òè íîåìâðè 2018ã. 
Èìåííî òîãàâà, ñ ïèñìî, 
òîé å óâåäîìèë ïðåäñåäà-
òåëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò 
Òðÿâíà - Ñèëâèÿ Êðúñòå-
âà, ÷å å íàìåðèë ïîäõî-
äÿù èíâåñòèòîð, êîéòî ùå 
äîéäå íà îãëåä, è åäâà 
òîãàâà ùå ìîæå äà áúäå 
ïðåäñòàâåí ïîäîáåí ïëàí, 
ïðè åâåíòóàëíî îäîáðå-

íèå îò ñòðàíà íà èíâåñòè-
òîðà. Ñåäìèöà ïî-êúñíî 
âúïðîñíèÿò èíâåñòèòîð 
- áúëãàðèí, ôèçèîòåðà-
ïåâò ïî ïðîôåñèÿ, ñ îï-
èò â Èçðàåë, å îñúùåñò-
âèë ñðåùà ñ óïðàâèòå-
ëÿ íà ÌÁÀË “Ä-ð Òåîäî-
ñè Âèòàíîâ“ - ä-ð Òàòÿíà 
Ñòàí÷åâà, íà êîÿòî å áèë 
èçâúðøåí îãëåä íà ìàòå-
ðèàëíî - òåõíè÷åñêàòà áà-
çà, ñ êîÿòî ðàçïîëàãà îá-
ùèíñêàòà áîëíèöà.

Íà ïîñëåäíîòî çàñåäà-
íèå íà Îáùèíñêè ñúâåò 
- Òðÿâíà çà òàçè ãîäèíà, 
ä-ð Ñòàí÷åâà èíôîðìèðà 
ïðèñúñòâàùèòå, ÷å âå÷å 
å ïîëó÷åí ïðîåêò çà äî-
ãîâîð, êîéòî òðÿáâà äà 
áúäå ðàçãëåäàí è äà ìó 

áúäàò íàíåñåíè, åâåíòó-
àëíè êîðåêöèè.

Â íàé- îáùè ëèíèè ïà-
ðàìåòðèòå íà äîãîâîðúò 
ñà ñëåäíèòå. Èñêàíèÿ-
òà íà èíâåñòèòîðà ñà çà 
ñðîê îò 10 ãîäèíè, ïðî-
öåíòíîòî ñúîòíîøåíèå 
çà äåëåíå íà ïðèõîäèòå 
å 60% íà 40% â ïîëçà íà 
ÌÁÀË. Êàòî ïðîöåíòíîòî 
ñúîòíîøåíèå âàæè è çà 
åâåíòóàëíè ñàíêöèè, íå-
ùî, êîåòî äî òîçè ìîìåíò 
ñå å ïîêðèâàëî íà 100% 
îò ÌÁÀË. Çàëîæåíèòå â 
äîãîâîðà ïàðàìåòðè ïî 
îòíîøåíèå íà îáùîáîë-
íè÷íèòå ðàçõîäè ñà íà áà-
çà ïðåìèíàë ïàöèåíò ïðåç 
îòäåëåíèåòî. Ñúâìåñòíàòà 
äåéíîñò ùå ñå îò÷èòà íà 

òðèìåñå÷èå, ñïîðåä ïðî-
åêòà çà äîãîâîð, àêî ôè-
íàíñîâèòå ðåçóëòàòè íà 
Îðòîïåäè÷íî îòäåëåíèå 
ñà îòðèöàòåëíè, çàãóáàòà 
ùå ñå ïðèñïàäà îò ïðè-
õîäèòå íà îòäåëåíèåòî â 
ìåñåöà, ñëåäâàù òðèìå-
ñå÷èåòî.

Â äîãîâîðà ñà çàëîæå-
íè îùå è 24-÷àñîâè äå-
æóðñòâà íà ñïåöèàëèñòè 
îò îòäåëåíèåòî, êîèòî äà 
ñà íà ðàçïîëîæåíèå íà 
ïàöèåíòèòå. 

Ñðåä êëàóçèòå å óïîìå-
íàòî è åäíîñòðàííî ïðå-
êðàòÿâàíå íà äîãîâîðà îò 
ñòðàíà íà ÌÁÀË, êîåòî 
ùå íàëîæè çàïëàùàíåòî 
íà âëîæåíèòå ñðåäñòâà â 
îòäåëåíèåòî îò íà÷àëîòî 

íà äîãîâîðà çà ñúâìåñò-
íà äåéíîñò, êàêòî è íåó-
ñòîéêà â ðàçìåð íà ïðî-
ïîðöèîíàëíî ïðîïóñíà-
òèòå ïîëçè íà áàçà âå÷å 
ãåíåðèðàíèòå ïðèõîäè 
îò ñúâìåñòíàòà äåéíîñò 
ìåæäó ñòðàíèòå, óìíîæå-
íà ïî îñòàâàùèÿ ïåðèîä 
íà äåéñòâèå, çàïèñàí â 
äîãîâîðà.

Ïðåäñòîè äîãîâîðúò äà 
áúäå ðàçãëåäàí äåòàéë-
íî è äà áúäàò óòî÷íåíè 
âñè÷êè ïàðàìåòðè, åäâà 
òîãàâà è ïðè ñúãëàñèå îò 
ñòðàíà íà èíâåñòèòîðúò, 
òîé ùå áúäå ðàçãëåæäàí 
çà îäîáðåíèå îò ìåñòíèÿ 
ïàðëàìåíò.

Ìàðèíà Ãàøïàðîâà

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÈ ÑÚÂÅÒ ÎÒÏÓÑÍÀ
1 500 000ëâ. ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÒÐßÂÍÀ

Ñ ðåøåíèå íà Ìèíèñ-
òåðñêè ñúâåò îò 19-òè äå-
êåìâðè îáùèíà Òðÿâíà ïî-
ëó÷è ñðåäñòâà â ðàçìåð 
íà 1 500 000ëâ.

Äîí÷î Çàõàðèåâ: “Òðåâ-
íåíöè è ïëà÷êîâ÷àíè èìàò 
ñâîÿ êîëåäåí ïîäàðúê, êîé-
òî áåøå îñúùåñòâåí, 
áëàãîäàðåíèå íà ïðàâè-
òåëñòâîòî íà Ðåïóáëè-
êà Áúëãàðèÿ, è îáùèíà 
Òðÿâíà ïîëó÷è ìèëèîí è 
ïîëîâèíà çà óëèöè, êîè-
òî ñà ìíîãî âúçëîâè è 
ìíîãî íåîáõîäèìè çà íà-
øèÿ ãðàä.“

Ñðåäñòâàòà ùå áúäàò ðàç-
õîäåíè çà ðåìîíò íà óëè-
öè â Òðÿâíà è Ïëà÷êîâöè. 
Ìèëèîí è äâåñòà õèëÿäè 
ëåâà îò îòïóñíàòèòå ñðåä-
ñòâà ùå ñå èçðàçõîäÿò çà 
ðåìîíò íà óëèöèòå: “Ìèí-
÷î Ä. Âåíêîâ“, “Çäðàâåö“, 
“Óñòà Èâàí“, “Òåïàâèöè“, 
“Êàïèòàí Ðàé÷î“ è "Áàáà  
Òîíêà“ â Òðÿâíà, îñòàòú-
êúò îò òðèñòà õèëÿäè ëå-
âà ùå áúäå èíâåñòèðàí â 

ðåìîíò íà óëèöèòå: “Áå-
äåê“, “Èëèé÷î Ïåòêîâ“, 
“Ìëàäîñò“ â Ïëà÷êîâöè.

Ä. Çàõàðèåâ: “Àç ñúì 
èçêëþ÷èòåëíî áëàãîäàðåí 
çà òîçè æåñò íà óïðà-
âëÿâàùèòå, çàùîòî íà-
èñòèíà òåçè óëèöè, êàê-
òî çíàåòå è çà ïðîáëå-
ìèòå, êîèòî èìàõìå ñ 
óë. “Òåïàâèöè“ ñå íóæäàå 
îò ñïåøíî ðåíîâèðàíå 
è îò ñïåøíà ðåìîíòíà 
äåéíîñò.“

Îñâåí çà Òðÿâíà, ñðåä-
ñòâà îò ìèíèñòåðñêè ñú-
âåò ñà îòïóñíàòè è çà äðó-
ãè äâå îáùèíè â îáëàñ-
òòà - Ñåâëèåâî è Äðÿíî-
âî. Çà îáùèíà Ñåâëèåâî 
- 340 000 ëåâà çà ðåìîíò-
íè äåéíîñòè íà ïëîùàä 
è ñãðàäà íà ×èòàëèùåòî 
â ñåëî Ïåòêî Ñëàâåéêî-
âî è çà ðåìîíò íà óëè÷íà 
ìðåæà â ñåëî Ðÿõîâöè-
òå. Çà Îáùèíà Äðÿíîâî 
- 3 669 295 ëåâà çà öÿ-
ëîñòíà ðåêîíñòðóêöèÿ íà 
ãëàâíàòà èì óëèöà “Øèï-

êà“, 2,7 êì.
Îñâåí îòïóñíàòèòå îò 

äúðæàâàòà ñðåäñòâà îá-
ùèíà Òðÿâíà å îäîáðåíà 
è ïî ÎÏ “Ðàçâèòèå íà ÷î-
âåøêèòå ðåñóðñè“ çà ñúç-
äàâàíå íà ñîöèàëíî ïðåä-
ïðèÿòèå, êîìåíòèðà îùå 
êìåòúò Äîí÷î Çàõàðèåâ.

Ä. Çàõàðèåâ: “Îäîáðå-
íè ñìå ïî ÎÏ “Ðàçâèòèå 

íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè“, 
ïðèîðèòåòíà îñ “Ñîöè-
àëíî ïðåäïðèåìà÷åñòâî“ 
è èìàìå âúçìîæíîñò äà 
ñúçäàäåì ñîöèàëíî ïðåä-
ïðèÿòèå è äà ñå íàçíà-
÷àò 10 ëèöà îò óÿçâèìè 
ãðóïè è 2 ðúêîâîäíè ëèöà. 
Òàêà ÷å èìàìå âúçìîæ-
íîñò çà 12 ÷îâåêà, êîè-
òî ùå íàçíà÷èì ñúâñåì 
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀ ÏÐÈÒÓÐÊÀ
ÐÀËÈÖÀÐÀËÈÖÀ

Ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà ïîåçèÿ,Ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà ïîåçèÿ,
ïðîçà, õóìîð è èçêóñòâî ñ ó÷àñòèåòî íà ïðîçà, õóìîð è èçêóñòâî ñ ó÷àñòèåòî íà 

èçÿâåíè òðåâíåíñêè àâòîðè, õóäîæíèöè, ïîåòè,èçÿâåíè òðåâíåíñêè àâòîðè, õóäîæíèöè, ïîåòè,
ïóáëèöèñòèïóáëèöèñòè

ЖЕНАТА, КОЯТО НЕ СТАВАШЕ ЗА НИЩО
та – толкова да си изпаднал, че ня-
маш една риза на гърба си и чакаш 
някой да умре, да ти подарят някоя 
дреха за Бог да прости.
Русана, така се казваше вдовицата, 
нямаше деца, вече и мъж нямаше, 
но си имаше едно богатство: книги-
те. Не че беше учила кой знае какви 
науки, но в първите години на демо-
крацията работеше в една печатни-
ца, веднъж-дваж се зачете в книгите, 
които окрайчваше на гилотината и 
много й хареса. По това време кни-
гите бяха още евтини, започна да си 
купува първо от печатницата, после 
от книжарници и си напълни биб-
лиотеката. След години читателите 
обедняха и книгите поскъпнаха, а Ру-
сана се научи да си купува книги от 
улични търговци и от битака. По вре-
мето, когато лудият й мъж падна от 
скелето, беше насъбрала няколко по-
редици: „Прокълнатите крале”, лю-
бовни романи, Паулу Коелю,  Особе-
но много обичаше книгите на Мери 
Хигинс Кларк. 
И когато в края на март, отслабнала 
като кука, посрещна на гарата пле-
менника си, през ум не й минаваше, 
че посреща своя палач. Момчето бе-
ше единственият й жив роднина, и  
по тази причина смяташе, че е длъ-
жен да посети осиромашалата си ле-
ля, да й вдъхне кураж.
Влязоха в студената къща и Русана 
се засуети около печката. Гостът се 
разходи важно из леденясалите стаи, 
като се хилеше злобно:
- Лельо, много си я окъсала, ма! – и се 
изплю в мивката. – Тука, освен мишки 
да ти изгризат книгите, друга опас-
ност няма.
Книгите! 
- Що не вземеш да ги продадеш тия 
книги, а, лельо, сигурно добри пари 
ще им вземеш? – и момчето с бръс-
ната глава, пременено в анцунг „Ад-
идас”, алчно заоглежда претъпкани-
те рафтове на библиотеката.
Русана сякаш гръм я удари. Това тлъс-
то и пъпчасало момче дали знаеше 
колко беше пестила тя, за да ги има? 
И знаеше ли по колко пъти ги беше 
препрочитала? И че всичките тия том-
чета ги беше изчела само нощем, до-
като чакаше ненаситния си мъж да 
се прибере и да я пребие, защото не 

може да му роди дете?...
- Тия книги не са за продан! – изхрип-
тя Русана. – Те са ми всичко, аз друго 
освен тях си нямам! – и викна като 
луда: Не ги продавам, ясно ли ти е?
Гостенинът вече беше измислил всичко. 
Сутринта леля му отиде на църква, а 
той с неподозирана лекота се разше-
та. Набързо събра кашони от задния 
вход на супермаркета, наблъска кни-
гите в тях и ги натовари в едно такси 
комби. Имаше безброй „аверчета”и 
само за няколко часа съкровищата на 
Русана изчезнаха в бездънните тър-
буси на антиквари, заложни къщи 
и търговци от битаците. С парите 
пъпчивият негодник се напи, прес-
па при една фльорца на Разпреде-
лителна гара и на сутринта се качи 
във влака за Плевен. Опъна се бла-
жено в затопленото купе и заспа.
В ледената къща Русана лежеше на из-
търбушения диван и плачеше с глас, 
така, както не беше плакала дори на 
погребението на оня с ребрата.
Сега вече нямаше нищо. Нищо.

Катя Рашева

НЕВИННАТА,
                   ДРЪЗКАТА

Тя слиза от едно такси
и го дочаква в празна стая.
Горчива страст, сълзи накрая
и само полъх от парфюм
над глухонямото легло...

Такава им е любовта -
дете на гняв и
безнадеждност,
тя няма дом и потекло,
любов безбрачна, безсиновна,
пред всички съдии виновна...
А съдниците ù - свирепи,
по нея хвърлят с пълни шепи
омраза, камъни и кал.
 
Тя, петимна за капка жал,
платила би и чужди грях,
да имаше пощада в тях...

Катя РАШЕВА

Животът я мачкаше като тесто. Само 
че тестото става на хляб, а от нея вече 
нищо не ставаше. Така казваше мъ-
жът й, защото едно дете не можа да 
му роди, а той искаше синове. Едър, 
як, шкембелия, беше хала в работата 
и ненаситен на ядене, и пиене. И на 
жени. Една да забременее, казваше 
й, ще я прибера, а теб ще натиря, за-
щото за нищо не ставаш! Напиеше 
ли се, ставаше луд, биеше и трошеше. 
Той така си и умря – падна, докато 
работеше, пак като хала, от скелето 
на един строеж. Тряс-прас, дъска се 
чупи, ребра се чупят... ребрата се за-
биха в белия дроб и след два дни же-
на му беше вдовица. За погребение-
то се наложи да вземе пари в заем от 
съседи и познати, и докато се разпла-
ти,  пиян шофьор я помете на спир-
ката, както си чакаше автобуса за ра-
бота. След седем месеца болнични от 
фабриката я уволниха тихомълком, 
все едно изнасяха мъртъв любовник 
от чужда къща. Хайде една година 
безработица... а после? – После за-
почна да продава. Първо циркуляра, 
после дрелката и ъглошлайфа, след 
тях омете като с трън бараката. Това 
железа, тухли, цигли, дървен мате-
риал... накрая един от Две могили й 
купи за жълти стотинки двете буре-
та, и не остана нищо за продаване. 
Зимата изкара с една каца зеле. Тол-
кова беше омършавяла, че на два пъ-
ти си преправя дънките и полите. Пу-
ловерите й висяха като на закачалка, 
а напролет шлиферът й стоеше като 
подарен от умряло, както казваха по 
нейния край. Да ти стоят дрехите ка-
то подарени от умрял, беше символ 
на крайно падение, дъното на живо-
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Ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå çà ïîåçèÿ,
ïðîçà, õóìîð è èçêóñòâî ñ ó÷àñòèåòî íà 

èçÿâåíè òðåâíåíñêè àâòîðè, õóäîæíèöè, ïîåòè,
ïóáëèöèñòè

НЕ СМЕ НИЕ СТОИЦИТЕ
дано... Така пееше Богдана Карадоче-
ва по време на надеждата.
Ние сме обхванати от песимизъм. 

Не ни звучи гордо името.. Искрица 
надежда ми дават случаите, когато 
хора, родени на стотици километри 
от България, екзалтирано са ме уве-
рявали, че са българи. Виждал съм ги 
да проронват сълза до стария чинар 
на брега на Охридското езеро, до къ-
щата на братя Миладинови в Струга, 
до Желязната църква в Истанбул, до 
гроба на канас ювиги Кубрат до Ма-
ла Перешчепина, до паметниците на 
славянските просветители Св св. Ки-
рил и Методий в Киев или на моста 
към Храдчани в Прага.

– Стоянчо, Стоянчо... Ще умрем с 
отворени очи двамата с бабата, още 
не сме стъпвали в Българията - проп-
лакваше бай Иван от село Чейшия до 
Болград в Бесарабия. – На сън бродя 
по Балкана и газя водите на Янтра 
и Марица... 
Пък какво вино вадеше от избата, 

каква българска саздърма правеха с 
баба Марийка... И носеше бай Иван 
с гордост българския си калпак. С 
него и го погребаха. На гробищата 
в Чейшия - все български имена. Къ-
де няма български кости? Навсякъ-
де сме, като солта на земята. Синът 
на тези хорица пък, поетът Михаил 
Бондар, поиска да остарее и умре в 
България. Прахът му  лежи вече в 
Царевград Търнов,
Но част от духа му остана  в Бесара-

бия. Сложни съдби. Така са ни ориса-
ли орисниците ли, демиурзите ли...
Спал съм в българска къща и в Бу-

дапеща, имам съученици и приятели 
в Грац, в Мадрид, Чикаго...

– Ние, българите, сме нещо сложно 
завързано - ме уверяваше българи-
нът Хаджи от Голо бърдо в Албания, 
- нищо не може да ни развърже. До-
ри и мечът на Александър Велики.
Ние с лека ръка клеймим хората, 

загърбили нашето тегло и поели дру-
мищата за гурбет в чужбина. Не ние 
сме стоици, че търпим, не те са бег-
ълци, че са ни загърбили... Някои яр-
остно рушат и драпат да ни разде-
лят... Разчупиха насила национално-
то самосъзнание на една четвърт на-
род. Смениха дори правописа, спо-
ред който всеки можеше да си говори 
както намери за добре. Продължа-
ват и сега да ни насъскват един сре-
щу друг - било заради тесни партий-
ни интереси, било за чужда изгода, 
било за някакъв мътен глобализъм. 
Преди да се обявят за граждани на 
света, някои, надхвърлили епохата 

си, най-напред прегръщат своя на-
род. Не горят мостовете отзаде си.
Сред изгнаниците, които ние сме 

прокудили, сред гурбетчиите, които 
не са тръгнали от добро - има повече 
патриоти от нас. В чужбина се раж-
дат повече българчета. И днес имаме 
гурбетчийски фамилии в Германия, 
Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, 
Аржентина, Австралия... Днес те би-
ха напълнили поне две-три области 
в обезлюдяващата се България.
Тези, които още обвиняваме в без-

родие, инвестират много повече, от-
колкото днешните ни “благодетели”. 
Ние по-малко търсим красотите на 
България, по-малко изкачваме вър-
ховете си, отколкото те. Къде ли не 
съм ги  виждал? Срещал съм стоти-
ци от тях по Рила и Пирин, из па-
звите на Балкана, в стародавните ни 
градчета. Те мислят повече за бъл-
гарщината. Видях хиляди от тях, от 
Елбасан до Казан, от Карпатите до 
Кавказ - да вземат по шепа пръст от 
гроба на кан Кубрат. Слагат я тази 
пръст до сърцето си, с надеждата да 
сме винаги заедно и никой да не мо-
же да развърже снопчето.
Докато пиша тези редове, българ-

ският премиер министър на посе-
щение в Босна иХерцеговина, раз-
говаряше на български с дъщерята 
на американския генерал, главноко-
мандващ натовския контингент там. 
Не след дълго и аз бях в Мостар и  на 
моста на Иво Андрич над Дрина. И 
там чух българска реч. И там има 
хора, които искат да строят още мо-
стове. Значи, наистина сме от тук до 
края на света.
Не е само носталгия това у външни-

те българи и диаспората ни по света. 
Сигурно е и проглеждане, защото те 
повече търсят, повече страници раз-
гръщат. Историята, демокрацията и 
бъдещето, са по-скоро територия на 
дръзващите и търсещите. И в края 
на краищата - на можещите. Мно-
го добре го бе казал това един от ве-
ликите българи, авторът на “Шум-
ки от габър”.
По всяка вероятност, можещите ще 

се върнат, ако престанем да се взира-
ме в кесиите и паничките им.
Ще се върнат, защото от тука е тръг-

нало началото. Ще тръгнат и други 
навън. Ще научат каквото могат, ще 
покажат и своето можене... И ще се 
върнат, както всичко се връща в този 
свят. Всичко е кръговрат. Ще се вър-
нем и ние, прежде родените, ако и 
да е за последния съд.

Стоян Цонев

Отговорите на много въпроси тър-
ся в миналото. Търся и себе си в ду-
мите на хора днешни и отколешни. 
Тогава ме налита някаква номадска 
страст към скитане. Ген ли е, що ли 
е - но се подчинявам и тръгвам. Ата-
вистичен, вътрешен глас ме тласка по 
далечни друмища, където нашите де-
ди са мачкали тревата с копитата на 
конете си, намирали са смъртта си 
или са оставяли корена си.
Ако не си разглезен, не струва много 

тази страст - навсякъде можеш да ми-
неш по-тънко или на сухоежбинка.
Ходил съм по степите на стара Ве-

лика България, прекосявал съм разбе-
снялия се Днепър и тихата Итил, чак 
до северното сияние. Връщал съм се 
до Браничево и Керамисийското поле, 
качвал съм се по стените на Белград-
ската и Охридската крепост, виждал 
съм стените на Константинопол. То-
пил съм сгорещените си нозе в нача-
лото на Черни Дрин, стъпвал съм по 
устията на Вардар, Струма, Места и 
Марица. Бродил съм по тържищата 
на Ниш, Пирот, Охрид, Битоля, Со-
лун... Пазарил съм се, удрял съм ръ-
ка за пазарлък, прегръщал съм се... 
И навсякъде съм говорил български. 
И на български са ми отговаряли.
Не ме избива на патриотарство, не 

съм националист, пък най-малкото 
- шовинист. Истината е, че ме воде-
ше и страх, водеха ме въпроси, кои-
то кънтят. Дано да кънтят и в други 
глави. Като гледам какво става око-
ло мен, като нося, както и мнозина 
оскъдното си съществуване, ме об-
хваща съмнение. След време, роде-
ните по-късно, ще имат ли демокра-
тично основание да се наричат бъл-
гари? Кой ще покрие празните мес-
та, които ще оставим?
Дано греша. Може би децата на ут-

решна България ще излязат по-ум-
ни от нас и няма да се оставят да ги 
употребят, както употребиха нашето 
поколение. И не само нашето. Дано, 
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* По Коледа цените набират скорост. Даже преминаха свръхзву-
ковата бариера.
* Коледни емоции – промоции.
* От предпразничните вълнения най-много завлечени има в Мола.
* Купих сурвачка на внучката и от цената разбрах, че съм осур-
вакан.
* Новогодишно: Нови цени, нови данъци, нови такси, нови ми-
нистри. Честито!
* Напълниха на Дядо Коледа чувала със стока залежала.
* Годишна извадка: 30% от българите са жертва на „Ало  измам-
ниците“ и 60%  ... на изборите.
* А наздраве за Новата година! И да не се срещаме по здравните 
пътеки.

КОЛЕДНО - НОВОГОДИШНИ    ñ Âåñêî Çèäàðîâ


