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	 В	 навечерието	 на	 24	май	 в	 знак	 на	 признател-
ност	 към	 създателите	 на	 първата	 българска	 азбука	
-	глаголицата,	светите	братя	Кирил	и	Методий		в	тре-
вненското	село	Кисийците	беше	открита	пластиката	
„Писменост“.	 Нейното	 създаване	 беше	 залегнало	 в	
годишния	 план	 за	 дейността	 на	 народно	 читалище		
„Съединение	1933“	в	селото.
	 В	 резултат	 на	 това	 учениците	 от	 НГПИ	 „Тре-
вненска	 школа“	 Петър	 Кирчев	 и	 Дилян	Тодоров	 се	
агажираха	 с	 реализирането	 на	 дървената	 пластика	
„Писменост“	под	вещото	ръководството	на	своя	пре-
подавател	по	дърворезба	Ненчо	Ненчев	и	директора	
на	гимназията	Орфей	Миндов.	

	 Светла	 Колева	 –	 учител	 в	 габровската	
детска	 градина	 „Мики	 Маус“,	 получи	 зва-
нието	 „Учител	 на	 годината“	 в	 направление	
„Предучилищно	 възпитание	 и	 подготовка“	
на	 традиционния	 Национален	 конкурс	 на	
Синдиката	 на	 българските	 учители.	 Награ-
дата	 й	 беше	 връчена	 в	 столицата	 в	 Деня	
на	 светите	 братя	 Кирил	 и	 Методий	 –	 11	
май.	 Г-жа	 Колева	 беше	 сред	 учителите	 и	
представителите	 на	 науката	 и	 културата,	
поканени	 на	 приема	 на	 президента	 по	
повод	24	май.	Тя	има	34	години	педагогиче-
ски	стаж,	от	които	33	са	в	детска	градина	
„Мики	Маус“.	Опитът	и	рутината	в	нейната	
работа	 вървят	 успоредно	 с	 използването	
на	новостите	в	областта	на	технологиите,	с	
търсенето	на	нови	форми	за	възпитание	и	
обучение	на	децата.				 Интервю на стр. 8

Ваñèл Стефаíîв ñлîжè цèлèíäъðа íа ä-ð Ваñèлèаäè

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 От	 Окръжна	 прокура-
тура	 -	 Габрово	 съобщиха,	
че	 предават	 на	 съд	 мъж,	
изтеглил	над	3000	лева	от	
чужда	 дебитна	 карта.	 Об-
винителният	 акт	 срещу	 Й.	
К.	 е	 готов	 и	 е	 внесен	 в	
съда.	 Очаква	 се	 насроч-
ване	на	дата	за	начало	на	
процеса.
	 Преди	 повече	 от	 го-
дина,	на	27	януари	2017	 г.	
сутринта,	 обвиняемият,	 по	
негови	 обяснения,	 наме-
рил	дебитната	карта	заед-
но	със	записания	ПИН-код	
в	 един	 от	 контейнерите,	
които	почиствал.	Взел	я	и	
я	прибрал,	без	да	уведоми	

орган	на	властта.
	 Още	 същия	 ден,	 след	
приключване	на	работа,	Й.	
К.	 отишъл	 на	 първия	 бан-
комат	и	изтегли	сумата	от	
50	 лева.	 След	 успешната	
проба	 мъжът	 продължил	
да	тегли	от	чуждите	пари	-		
час	по-късно	дръпнал	още	
400	лв.	
	 През	 следващите	 че-
тири	дни,		от	27	януари	да	
31	януари	2017	г.	направил			
девет	транзакции,	като	ус-
пял	да	изтегли	3150	лева.
	 Месеци	 по-късно	 по-
лицаите	 стигнали	 до	 са-
моличността	 на	 човека,	
теглещ	 парите	 от	 чуждата	
сметка.	

„Учèтелят íа ãîäèíата” 
Стефка Кîлева ðаáîтè 
33 ãîäèíè в „Мèкè Мауñ”

	 Валерия	 Гърневска	 от	 тенис	
клуба	„Българов“	-	Габрово	спече-
ли	първо	място	на	Регионален	тур-
нир	за	момчета	и	момичета	до	10	
години	 в	 Пловдив.	 Надпреварата	
се	проведе	на	19	май	на	кортове-
те	 на	ТК	 „Локомотив“	 -	 Пловдив.	
В	 състезанието	 взеха	 участие	 35	
деца	(22	момчета	и	13	момичета).	
	 При	 момичетата	 състезател-
ката	 на	 ТК	 „Българов“	 Валерия	
Гърневска	 прекърши	 съпротивата	
на	всички	свои	противнички	и	за-
служено	спечели	първото	място	и	
вдигна	купата.	
	 На	полуфинала	тя	победи	Алек-
сандра	 Рангелова	 от	ТК“Локо	 98“	
-	 Пловдив	 с	 резултат	 4:1,	 а	 във	

финалната	среща	се	наложи	с	4:2	
над	 Мария	 Маргаритова	 ТК	 „Ха-
сково	2015“	-	гр.Хасково.
	 Това	е	третото	златно	отличие	
на	Валерия	Гърневска	от	началото	
на	 годината	 досега.	 На	 4	 април	
в	 София	 в	 регионалния	 турнир	
до	 10	 години,	 организиран	 от	ТК	
„Малееви“,	 състезателката	 на	 ТК	
„Българов“	на	финала	победи	Еле-
онора	Тонева	от	ТК	„15:40“	-	София	
и	спечели	първото	място.
	 На	 30	 април	 пак	 в	 София	 в	
турнира,	 организиран	 от	 ТК	 „15-
40“,	 на	 финала	 Валерия	 отново	
победи	 Елеонора	 Тонева	 от	 ТК	
„15:40“	 с	 5:3	 и	 спечели	 първото	
място..

Валеðèя Гъðíевñка îт теíèñ 
клуá “Бълãаðîв” ñ тðетî златíî 
îтлèчèе за пîлîвèí ãîäèíа

 Евтим	 Милушев	 от	
Трявна,	ветеран	от	Втората	
световна	 война	 и	 член	 на	
Областната	 организация	
на	 ветераните	 от	 войните,	
навърши	 100	 години.	 Със	
запомнящо	 се	 тържество	
в	 престижен	 ресторант	 в	
Трявна	 се	 състоя	 чества-
нето,	 ведно	 с	 тържествен	
обяд,	даден	от	близките	на	
ветерана,	роден	преди	100	
години	на	21	април	в	Бла-
гоевградска	 област.	 През	
1944	и	1945	г.	е	взел	учас-
тие	 в	 битките	 срещу	 хит-
леристка	 Германия,	 които	
завършва	 като	 победител.	
На	 тържеството,	 наред	 с	
родата	и	близките	на	сто-
летника,	 присъстваха	 кме-

тът	 на	 Трявна,	 заместник-
областният	 управител	 на	
Габрово,	 цялото	 ръковод-
ство	 на	 Областната	 орга-
низация	 на	 ветераните	 от	
войните	в	България.	Наред	
с	 цветята	 и	 подаръците,	
които	 получи,	 му	 бе	 връ-
чен	нагръден	метален	знак	
от	името	на	министъра	на	
отбраната.	 От	 Областната	
организация	 -	парична	по-
мощ	 и	 специално	 изготве-
на	за	столетника	картина	с	
маслени	 бои,	 изразяваща	
столетието,	името	на	вете-
рана	и	СВВБ.
 Андрей Пенчев, предсе-
дател на Областната орга-
низация на ветераните от 
войните

Ветеðаíът îт Втîðата ñветîвíа вîйíа 
Евтèм Мèлушев íавъðшè 100 ãîäèíè

Съäят мъж, íамеðèл äеáèтíа 
каðта в кîíтейíеð è теãлèл îт íея

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Випуск	 1973	 на	 Про-
фесионалната	 техническа	
гимназия	 беше	 сред	 най-
оригиналните	 участници	 в	
празничното	 шествие	 на	
24	 май.	 В	 дългата	 колона	
от	бивши	ученици,	дори	от	
1953	година,	изпъкна	45-го-
дишният	 випуск,	 който	 се	
беше	 погрижил	 специално	
за	 своето	 представяне	 на	
празника.	 Един	 от	 няко-
гашните	 ученици	 –	 Васил	
Стефанов,	 се	 превъплъти	
в	 достолепния	 дарител	
на	 училището	 д-р	 Нико-
ла	 Василиади.	 Облечен	
официално,	с	цилиндър	на	
главата,	 той	 мина	 гордо	
със	своите	съученици	като	
свали	шапка	и	се	поклони	
на	 официалните	 лица	 на	
трибуната.	

Продължава на стр. 8

Дъðвеíа плаñтèка, èзðаáîтеíа
îт Петъð è Дèляí, пîñтавèха 
в тðевíеíñкî ñелî
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

кухненски
шкафове 
офис 
Мебели 

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

тиПови 
и По Проект 
на клиента

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и  
сТудЕнТи задочници

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

Вестник „100 вести“ е 
единственият региона-
лен всекидневник - изли-
за всеки ден без неделя.

На 11 юНи 2018 г. от 14.00 часа в сградата На дгс „габрово” ще се 
проведе продажба чрез търг с тайНо НаддаваНе На следНите вещи:         

№

по 
ред

ДК № Име на вещта
Характеристика

на вещта
Начална цена              

(лв. с вкл. ДДС)

2. Рег. № СС 2299 СВ Товарен автомобил 
МИЦУБИШИ Л 200

В движение 1650 лв.                             
с включен ДДС

За	една	година	-	от	31	
декември	2016	г.	до	31	де-
кември	2017	г.	населението	
на	Габровска	област	е	на-
маляло	с	2080	души,	или	с	
1,9%.	 Според	 данните	 на	
габровския	 отдел	 „Статис-
тически	 изследвания	 на	
Териториално	 статистиче-
ско	бюро-Север	за	2017	 г.	
населението	 на	 Габровска	
област	 към	 31	 декември	
2017	г.е	110	254	души,	кое-
то	 представлява	 1.6%	 от	
населението	 на	 България	
и	13.9%	от	населението	на	
Северен	централен	район.	

Мъжете	 са	 53	 243	
(48.3%),	 а	жените	 -	 57	 011	
(51.7%),	което	означава,	че	
на	1	000	мъже	се	падат	1	
071	жени.	Броят	на	мъжете	
преобладава	 във	 възра-
стите	до	 53	 години.	Вклю-
чително	с	нарастването	на	
възрастта	 се	 увеличават	
броят	и	относителният	дял	
на	жените	в	областта.	От-
носителният	дял	на	жените	
е	най-висок	в	община	Дря-
ново	-	52.2%	или	на	1	000	
мъже	се	падат	1	092	жени,	
а	 най-нисък	 е	 в	 община	
Севлиево	 -	 51.4%	 или	 на	
1	000	мъже	се	падат	1	058	
жени.	

Процесът на застаряване 
на населението в област 
Габрово Продължава.
В	края	на	2017	г.	лица-

та	 на	 65	 и	 повече	 навър-
шени	години	са	31	141,	или	
28.2%	 от	 населението	 на	
областта,	което	я	нарежда	
на	второ	място	в	страната	
след	 област	 Видин	 (29.3).	
В	 сравнение	 с	 2016	 г.	 де-
лът	на	населението	в	тази	
възрастова	група	нараства	
със	 0.3	 процентни	 пункта,	
а	 спрямо	 2001	 г.	 -	 със	 7.9	
процентни	 пункта.	 В	 ре-
гионален	 аспект,	 лицата	
на	 65	 и	 повече	 навърше-

ни	 години	 са	 най-много	 в	
община	Трявна	 -	 31.9%,	 а	
най-малко	 в	 община	 Се-
влиево	-	26.9%.	

Процесът	 на	 застаря-
ване	 е	 по-силно	 изразен	
сред	 жените	 отколкото	
сред	 мъжете.	 Относител-
ният	 дял	 на	 жените	 на	
възраст	над	65	 г.	 е	32.8%,	
а	на	мъжете	 -	23.4%.	Тази	
разлика	 се	 дължи	 на	 по-
високата	 смъртност	 сред	
мъжете	 и	 като	 следствие	
от	 нея	 -	 на	 по-ниската	
средна	 продължителност	
на	живота	при	тях.	

Към	31.12.2017	г.	децата	
до	15	години	в	областта	са	
12	632,	или	11.5%	от	общия	
брой	на	населението,	като	
спрямо	2016	г.	този	дял	се	
увеличава	с	0.2	процентни	
пункта.	По	този	показател	
област	 Габрово	 заедно	 с	
област	Смолян	заемат	по-
следно	 място	 в	 страната.	
В	 община	 Севлиево	 ли-
цата	 от	 тази	 възрастова	
група	 са	 с	 най-висок	 дял	
-	13.0%,	а	с	най-нисък	 -	в	
община	Трявна	(8.9%).	

Към	31.12.2017	г.	общи-
ят	 коефициент	 на	 възрас-
това	 зависимост	 в	 област	
Габрово	 е	 65.8%,	 или	 на	
всяко	 лице	 в	 зависимите	
възрасти	(под	15	и	над	65	
г.)	се	падат	повече	от	две	
лица	 в	 активна	 възраст.	
За	 сравнение,	 през	 2016	
г.	 този	 коефициент	 е	 бил	
64.6%.	

Това	 съотношение	 е	
по-благоприятно	 в	 гра-
довете	 -	 59.5%,	 отколко-
то	 в	 селата	 -	 102.6%.	 Във	
всички	 общини	 на	 облас-
тта,	 този	 показател	 е	 над	
60.0%,	 като	 най-неблаго-
приятно	 е	 съотношението	
в	община	Дряново	-	73.7%.	

Застаряването	 на	 на-
селението	 води	 до	 пови-
шаване	 на	 неговата	 сред-

на	 възраст,	 която	 от	 47.2	
години	 през	 2014	 г.	 нара-
ства	 на	 47.7	 години	 през	
2016	г.	и	достига	48.0	годи-
ни	 в	 края	 на	 2017	 г.	 Про-
цесът	 на	 застаряване	 на	
населението	 се	 проявява	
както	 в	 селата,	 така	 и	 в	
градовете,	 като	 в	 градо-
вете	 средната	 възраст	 на	
населението	е	46.8	години,	
а	в	селата	-	53.5	години.	

Тенденцията	 на	 зас-
таряване	 на	 населението	
води	до	промени	и	в	него-
вата	 основна	 възрастова	
структура	-	под,	във	и	над	
трудоспособна	 възраст.	
Влияние	 върху	 съвкупно-
стите	 на	 населението	 във	
и	 над	 трудоспособна	 въз-
раст	 оказват	 както	 заста-
ряването	 на	 населението,	
така	 и	 законодателните	
промени	при	определянето	
на	 възрастовите	 граници	
за	 пенсиониране.	 За	 2017	
г.	 тези	 граници	 за	 насе-
лението	 в	 трудоспособна	
възраст	 са	 до	 навършва-
нето	на	61	години	за	жени-
те	и	64	години	за	мъжете.	

Населението	 в	 тру-
доспособна	 възраст	 към	
31.12.2017	г.	е	61	158.	души,	
или	 55.5%	 от	 населението	
на	 областта,	 като	 мъжете	
са	 33	 029,	 а	 жените	 -	 28	
129.	Независимо	от	увели-
чаващата	 се	 възрастова	
граница	 за	 пенсиониране	
през	 2017	 г.,	 трудоспособ-
ното	 население	 е	 нама-
ляло	 с	 1	 517	 души,	 или	 с	
2.4%	 спрямо	 предходната	
година.	

Към	края	на	2017	г.	над	
трудоспособна	 възраст	 са	
35	 591	 души,	 или	 32.3%,	
а	 под	 трудоспособна	 въз-
раст	 -	 13	 505	 души,	 или	
12.2%	 от	 населението	 на	
областта.

Възпроизводството	 на	
трудоспособното	 населе-

ние	се	характеризира	чрез	
коефициента	на	демограф-
ско	 заместване,	 който	
показва	 съотношението	
между	броя	на	влизащите	
в	 трудоспособна	 възраст	
(15	-	19	г.)	и	броя	на	изли-
защите	 от	 трудоспособна	
възраст	 (60	 -	 64	 г.).	 Към	
31.12.2017	 г.	 това	 съотно-
шение	е	50.	За	сравнение,	
през	 2001	 г.	 100	 лица,	 из-
лизащи	 от	 трудоспособна	
възраст,	са	били	замества-
ни	от	89	млади	хора.	

По	 този	 показател	 об-
ласт	 Габрово	 отново	 дели	
последните	 места	 заедно	
с	областите	Перник	и	Кюс-
тендил.	 Най-благоприятно	
е	 това	 съотношение	 в	 об-
ластите	Сливен	-	84,	Варна	
-	 71,	 и	 София	 (столица)	
-	70	лица.	

Към	31.12.2017	г.	

в Градовете на 
областта живеят                 
90 287 души, 
или	 81.9%,	 а	 в	 селата	

-	 19	 967	 души,	 или	 18.1%	
от	 населението	 на	 облас-
тта.	 Към	 края	 на	 2017	 г.	
населените	места	в	област	
Габрово	 са	 349,	 от	 които	
5	 са	 градове.	 Населени-
те	 места	 без	 население	
са	 61,	 което	 нарежда	 об-
ластта	 на	 първо	 място	 в	
страната.	

Основните	 фактори,	
които	 влияят	 върху	 изме-
ненията	 в	 броя	 и	 структу-
рите	 на	 населението,	 са	
демографските	 процеси	 -	
раждаемост,	 смъртност	 и	
миграция.	

През	2017	г.	в	областта	
са	 регистрирани	 733	 ро-
дени	деца,	като	от	тях	727	
(99.2%)	 са	 живородени.	 В	
сравнение	 с	 предходната	
година	броят	на	живороде-
ните	остава	непроменен.

Броят	 на	 живородени-

те	момчета	(377)	е	с	27	по-
голям	 от	 този	 на	живоро-
дените	момичета	(350)	или	
на	 1	 000	 родени	 момчета	
се	падат	928	момичета.	

В	 градовете	 и	 селата	
живородени	 са	 съответно	
611	 и	 116	 деца,	 а	 коефи-
циентът	 на	 раждаемост	 е	
6.7‰	 в	 градовете	 и	 5.7‰	 в	
селата.	

Тоталният	 коефициент	
на	 плодовитост	 е	 един	 от	
основните	 показатели,	 ха-
рактеризиращи	 плодови-
тостта	 на	 жените.	 През	
2017	 г.	 средният	 брой	жи-
вородени	 деца	 от	 една	
жена	е	1.49.	За	сравнение,	
през	2001	г.	Той	е	бил	1.14,	
а	през	2016	г.	-	1.41.	

Средната	 възраст	 на	
жените	 при	 раждане	 на	
първо	 дете	 е	 27.5	 години	
през	2017	г.	

През	 2017	 г.	 броят	 на	
извънбрачните	 живороде-
ни	 деца	 е	 496,	 или	 68.2%	
от	всички	живородени.	От-
носителният	дял	на	извън-
брачните	 раждания	 в	 се-
лата	 (78.4)	 е	 по-висок	 от-
колкото	в	градовете	(66.3).	
Високата	 извънбрачна	
раждаемост	е	разултат	от	
значителното	 нарастване	
на	 броя	 на	 фактическите	
съжителства	сред	младите	
хора.	

Броят	 на	 умрели-
те	 лица	 през	 2017	 г.	 е	
2	 327,	 а	 коефициентът	 на	
обща	 смъртност	 5	 -	 20.9‰.	
Спрямо	 предходната	 го-
дина	 броят	 на	 умрелите	
се	увеличава	със	158,	или	
със	 7.3%.	 Нивото	 на	 об-
щата	 смъртност	 продъл-
жава	 да	 е	 твърде	 високо.		
Смъртността	 сред	 мъже-
те	 (21.3)	 продължава	 да	
бъде	 по-висока	 в	 сравне-
ние	 със	 смъртността	 сред	
жените	 (20.6).	 През	 2017	
г.	 на	 1	 000	 жени	 умират	

964	 мъже.	 Продължават	 и	
силно	 изразените	 разли-
чия	 в	 смъртността	 сред	
градското	 и	 селското	 на-
селение.	 Коефициентът	 на	
смъртност	 е	 по-висок	 в	
селата	(37.5%)	отколкото	в	
градовете	(17.2‰).

Показателят	 за	 преж-
девременна	 смъртност	
през	2017	г.	(16.5%)	запаз-
ва	 нивото	 си	 от	 предход-
ната	2016	г.	В	стойностите	
на	 показателя	 за	 прежде-
временна	 смъртност	 има	
съществени	 разлики	 при	
мъжете	и	жените.	Умрели-
те	жени	на	възраст	под	65	
години	са	10.5%	от	всички	
умрели	жени,	а	стойността	
на	този	показател	при	мъ-
жете	е	22.7%.	

През	2017	г.	в	областта	
са	 починали	 6	 деца	 на	
възраст	 до	 една	 година,	
а	 коефициентът	 на	 детска	
смъртност	 е	 8.3.	 За	 срав-
нение,	през	2001	г.	коефи-
циентът	 на	 детска	 смърт-
ност	е	бил	11.8,	през	2005	
г.	-	6.4,	а	през	2016	г.	-	5.5.

През	 2017	 г.	 са	 реги-
стрирани	 330	 юридически	
брака	 -	с	19	повече	спря-
мо	 предходната	 година,	
а	 коефициентът	 на	 брач-
ност	 е	 3.0.	 Три	 четвърти	
от	 всички	 регистрирани	
бракове	 (267)	 са	 сред	 на-
селението	в	градовете.	За	
81.5%	 от	 жените	 и	 80.9%	
от	мъжете,	сключили	граж-
дански	 брак	 през	 2017	 г.,	
той	е	бил	първи.	

разводите ПовеЧе
Броят	 на	 разводите	

през	 2017	 г.	 е	 166,	 или	 с	
0.6%	 повече	 от	 регистри-
раните	 през	 2016	 година.	
От	всички	прекратени	бра-
кове	 81.3%	 се	 отнасят	 за	
населението	в	градовете.

Разликата	 между	 жи-
вородените	 и	 умрелите	

представлява	естественият	
прираст	 на	 населението.	
През	 2017	 г.	 в	 резултат	
на	отрицателния	естествен	
прираст	 населението	 на	
област	 Габрово	 е	 намаля-
ло	с	1600	души.	

Намалението	 на	 насе-
лението,	 измерено	 чрез	
коефициента	 на	 естестве-
ния	прираст,	е	минус	14.4‰.	
Коефициентът	на	естестве-
ния	 прираст	 в	 градовете	
е	 минус	 10.5,	 а	 в	 селата	
-	минус	31.8.	По	този	пока-
зател	 областта	 се	 нареж-
да	на	предпоследно	място	
след	Видин	-	минус	16.2‰.	

Съществено	 влияние	
върху	 броя	 и	 структурите	
на	 населението	 в	 облас-
тта	 оказва	 и	механичният	
прираст	(нетното	салдо	от	
външната	миграция),	който	
също	е	отрицателен	 -	ми-
нус	480	души.	

Данните	 за	 броя	 на	
населението	и	за	настъпи-
лите	демографски	събития	
в	териториален	разрез	са	
представени	според	адми-
нистративно-териториално-
то	устройство	на	страната	
към	 31.12.	 на	 съответната	
година	 (населени	 места,	
общини,	области)	и	статис-
тически	 райони	 по	 насто-
ящ	адрес.	Това	е	адресът,	
който	 отговаря	 на	 доку-
ментално	 заявеното	 мес-
тоживеене	на	лицето.	

Възрастта	 на	 населе-
нието	 в	 края	 на	 годината	
е	 изчислена	 към	 31.12.	 в	
навършени	 години.	 Въз-
растта	 на	 лицата	 при	 на-
стъпване	 на	 демографско	
събитие	 се	 изчислява	 в	
навършени	 години	въз	ос-
нова	на	датата	на	ражда-
не	и	датата	на	съответно-
то	събитие,	 т.е.	 възрастта,	
която	 лицата	 са	 достигна-
ли	 при	 настъпване	 на	 съ-
битието.	

Сега	 в	 обвинителния	
акт	 е	 записано,	 че	 отива	
на	 съд	 защото	 „за	 пери-
ода	 27	 януари	 2017	 г.	 –	
31	 януари	 2017	 г..,	 в	 град	
Габрово,	при	условията	на	
продължавано	 престъпле-
ние,	 на	 	 АТМ-устройства,	
използвал	 платежен	 ин-
струмент	 –	дебитна	 карта,	
без	 съгласието	 на	 титуля-
ра,	 като	 изтеглил	 сумата	
от	 общо	 3150	 лева....“	 А	
това	 е	 престъпление	 по			
чл.	 249	 от	 Наказателния	
кодекс.

“Който	 използва	 пла-
тежен	инструмент	или	дан-
ни	 от	 платежен	 инстру-
мент	 без	 съгласието	 на	
титуляря,	 ако	 деянието	 не	
съставлява	 по-тежко	 пре-

стъпление,	 се	 наказва	 с	
лишаване	 от	 свобода	 от	
две	 до	 осем	 години	 и	 с	
глоба	 до	 двойния	 размер	
на	получената	сума“,	пише	
в	този	текст..

	 А	какво	казва	за-
конът	за	намерена	открад-
ната	 или	 изгубена	 чужда	
движима	 вещ.	 Според	
член	 207	 от	 наказателния	
кодекс:	

Който	 намери	 чужда	
движима	вещ	и	в	продъл-
жение	на	една	седмица	не	
съобщи	за	нея	на	собстве-
ника,	 на	 властта	 или	 на	
този,	който	я	е	загубил,	се	
наказва	с	глоба	от	сто	до	
триста	лева.

Същото	 наказание	 се	
налага	 и	 на	 този,	 който	
противозаконно	 присвои	

чужда	вещ,	която	е	попад-
нала	 у	 него	 случайно	 или	
по	погрешка.

	 А	 в	 член	 215	
пише:	Който	 с	 цел	 да	 на-
бави	 за	 себе	 си	 или	 за	
другиго	 имотна	 облага	 ук-
рие,	 придобие	 или	 спо-
могне	да	бъдат	отчуждени	
чужди	 движими	 вещи,	 за	
които	 знае	 или	 предпо-
лага,	 че	 са	 придобити	 от	
другиго	 чрез	 престъпле-
ние	 или	 чрез	 друго	 об-
щественоопасно	 деяние,	
се	наказва	с	лишаване	от	
свобода	 от	 една	 до	 шест	
години,	но	с	наказание,	не	
по-тежко	 от	 предвиденото	
за	самото	престъпление.

Предстои	 насрочване	
на	 делото	 срещу	 Й.	 К.	 в	
съда.
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	 „Колите	 си	 изпочупи-
хме.	 Тук	 е	 много	 оживе-
но,	автомобилите	от	целия	
комплекс	 оттук	 излизат	
на	 бул.	 „Хемус“.	 Заради	
траповете,	 често	 пълни	
с	 вода,	 колите	 не	 могат	
да	 се	 разминат,	 изчакват	
се,	 понякога	 се	 нервят	
шофьорите	 и	 стават	 раз-
правии.	 Зимата,	 когато	 ги	
засипе	 снегът,	 става	 още	
по-опасно.	 Повече	 от	 10	
години	 е	 така“,	 обяснява	
Христо	 Кайков,	 който	 жи-
вее	в	района	с	дупките	-	в	
Бичкинята	 срещу	 бензи-
ностанцията	 на	 „Лукойл“	
на	бул.	„Хемус“.
	 Той	предполага	че	дуп-
ките	 са	 се	 появили	 сред	
разкопаване	 на	 ВиК	 на-
времето.	 С	 годините	 ста-
вали	по-дълбоки	и	широки.

	 От	 комплекса	 събрали	
над	100	подписа	с	искане	
да	 се	 запълнят	 дупките	 и	
ги	 изпратила	в	Общината.	
Любезно	 им	 отговорили,	
че	 знаят	 за	 проблема,	 но	
парите	в	бюджета	не	сти-
гат	да	се	ремонтират	дуп-
ките.	Предстояло	цялостно	
преасфалтиране	 на	 меж-
дублоковите	 пространства	
в	 комплекта.	Обаче	не	се	
уточнява	кога.
	 Проверка	 	 сочи,	 че	
вбюджет	2018	не	са	пред-
видени	средства	за	асфал-
тиране	на	междублоковото	
пространство	в	комплекса.	
Има	заделени	средства	на	
стойност	над	1	млн.	лв.	за	
реконструкция	 на	 улици	 и	
благоустрояване	 на	 меж-
дублоковите	пространства,	
но	в	кв.	Младост.

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Детска	 площадка	 об-
расна	във	висока	трева	и	
не	 може	 да	 се	 използва	
заради	 страх	 от	 змии	 и	
кърлежи.	Излиза,	 че	 няма	
кой	 да	 я	 окоси	 –	 оплака	
се	 в	 редакцията	 габрове-
цът	Веселин	Василев.	Ста-
ва	 дума	 за	 терена	 откъм	
реката	 на	 трите	 високи	
блока	по	улица	„Орловска“	
-	„Арда“,	„Камчия“	и	„Ропо-
тамо“.
	 Преди	 години	 със	
собствени	средства	и	труд	
родителите	на	деца,	които	
имат	 нужда	 от	 място	 за	
игра,	помогнали	да	се	на-
прави	 детската	 площадка	
между	блоковете.	Имало	е	
и	 футболно	 игрище,	 което	
се	 разпознава	 във	 висо-
ката	 трева	 по	 стърчащите	
врати	от	метални	тръби.
	 От	 фирма	 „Озеленява-
не“	не	идват	да	поддържат	
този	район	и	не	косят	тре-

вата.	 След	 като	 започна-
ло	 санирането	 първо	 на	
блок	 „Арда“,	 а	 сега	 и	 на	
блок	 „Камчия“	 отпадъчни	
материали	 засипали	 окол-
ното	 пространство.	 Сега	
отпадъците	 са	 скрити	 от	
високата	 трева.	 Купчини	
от	отпадъци	от	блок	„Арда“	
не	били	почистени	и	също	
обрасли	 в	 трева.	 Дворът	
на	 практика	 не	 може	 да	
се	 използва.	 Децата	 от	
блоковете	 няма	 къде	 да	
играят,	 не	 се	 събират	 на	
открито	 и	 родителите	 им.	
Преди	 време	 живеещите	
в	 блоковете	 със	 собстве-
ни	 средства	 платили	 на	
багер	 да	 заравни	 терена	
от	 бл.	 „Ропотамо“	 нагоре	
към	Спортната	зала,	за	да	
може	да	се	коси.	Сега	от-
ново	е	обрасло	в	къпинак.
	 Всъщност	 за	 разли-
ка	 от	 отсрещния	 бряг	 на	
реката,	 който	 редовно	 се	
коси,	 от	 тази	 страна	 на	
Янтра	зад	Спортната	зала,	

„Билла“	и	надолу	косенето	
не	 е	 традиция.	 Истинско	
събитие	 е	 и	 почистването	
на	речното	корито	от	избу-
яла	растителност.	
	 Във	високата	трева	мо-
гат	да	се	навъдят	и	змии,	
притеснява	се	г-н	Василев	
и	 твърди,	 че	 е	 намирал	
водни	 змии	 на	 детската	
площадка.	 Според	 него	

административно-бюрокра-
тичната		общинска	машина	
е	 много	 тежка	 и	 тромава	
и	трудно	се	задейства.	Но	
все	 пак	 се	 надява	 след	
като	 прилежно	 беше	 око-
сена	тревата	във	всякакви	
градинки	 за	 празника	 на	
града	и	карнавала,	да	дой-
де	ред	и	на	тяхната	детска	
площадка.

Детñка плîщаäка в Лъката îáðаñíа 
ñ тðева è íе мîже äа ñе èзпîлзва 
заðаäè ñтðах îт змèè è къðлежè

Дупкè в аñфалта тîðмîзят цял кîмплекñ
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лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-

делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
д-р Марина Санкева, 
спец. кожни и венери-
чески болести, естетична 
дерматология, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, по-
неделник, вторник, сряда 
и петък от 10.. до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

16/05

- ОДРИН – всеки месец, 1 ден, 
23.06. и 28.07. – 35 лв.
- СВИЩОВ, НОВЕ, ОРЕЛ на 
ДУНАВА -1 ден, 09.06. – 24 лв.
- БАЛЧИК-НОС КАЛИАКРА-
ОНГЪЛА-ТЮЛЕНОВО-ПОБИТИ 
КАМЪНИ-ОВЕЧ - 3 дни / 2 
нощувки, 22.06 - 134 лв.
- КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ – 
ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА – 1 ден, 
07.07. – 15 лв.
- СКОПИЕ-ОХРИД-СТРУГА-
ПОГРАДЕЦ - 4 дни / 3 нощув-
ки, 19.07 – 259 лв.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ 
на БОГА) - ТРОЯНСКИ МАНА-
СТИР – 1 ден, 18.08. – 23 лв.

- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА-
ВОДОПАД СКАКАВИЦА-РИЛСКИ 
МАНАСТИР –  3 дни / 2 нощув-
ки, 24.08 – 142 лв.
- ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-ОГ-
НЯНОВО-КАВАЛА (ГЪРЦИЯ) 
- БАНСКО - 3 дни/2 нощувки, 
06.09. – 123 лв.
- ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-ОР-
ЛОВО ОКО –  2 дни / 1 нощув-
ки, 13.10. - 77 лв.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-
ТАТУЛ –  2 дни / 1 нощувка, 
20.10. – 79 лв.
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АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

продаВа клиМаТици
продажБа и рЕМонТ 
на климатици. Справик на 
тел. 0899/143-163

продаВа оБзаВЕжданЕ
коМплЕкТ спалня - в 
отлично състояние, на 
добра цена се продава 
на тел. 0898/496-797. 
[5, 5]

кухнЕнско диВан-
чЕ продава изгодно - 
0898/620-441 [10, 4]
изгодно! хоризонТал-
на плюсова хладилна вит-
рина се продава на тел. 
0879/64-54-32. [2, 2]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. продава тел. 
0895/752-838. [22, 9]
каМина с водна риза, 
радиатори се продават на 
тел. 0886/971-500. [3, 3]

продаВа МаТЕриали
дърВЕн Труп от осен за 
материал - 3 метра, се 
продава на тел. 0899/016-
144. [3, 2]

продаВа Машини
ФуражоМЕлка - чукова, 
трифазна, се продава на 
тел. 0886/548-214. [11, 6]

цкБ ад продава на 
цени по договаря-
не следните ДМА: 
ЕКСТРУДЕРНА ЛИ-
НИЯ 45; МЕЛНИЦА ЗА 
ПЛАСТМАСА – 4 бр. 
Справка в офиса на 
ЦКБ АД в гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 54 или 
на телефони: 066/817-
010; 817-017. [11, 8]

жиВоТни продаВа
Едно ярЕ се продава на 
тел. 0886/860-610. [3, 2]

голЕМи прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0878/150-697. [11, 9]
пилЕТа и прасета се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [11, 10]
агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 4]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница 
продава тел. 0886/640-
101. [11, 8]

сЕлскосТопански
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249, 0898/630-251. [15, 3]

купуВа разни
Буркани изкупуВа 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у КДН
ВсякакъВ Вид желязо, 
хладилници, печки, перал-
ни, стара нафта се изкупу-
ва на тел. 0894/921-663. 
[16, 12]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
БойлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 9]

продава-купува; превози; билети; имоти; курсове; заеми; счетоводство; лекари

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [22, 
19]
Бърз заЕМ - справки 
на тел. 0898/970-820. 
[11, 5]
крЕдиТ до заплата - 
тел. 0897/924-204. [6, 
2]
крЕдиТ за един месец 
с минимално оскъпява-
не - тел. 0894/547-397. 
[5, 4]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„конТо-ЕкспЕрТ“  - 
счетоводни услуги, го-
дишно приключване, 
данъчни декларации - 
тел. 066/804-066.

иМоТи продаВа
ЕдноФаМилна къща  
в кв. Русевци  -  РЗП 
263m2,  с гараж и парцел  
500м2 - незавършена, 
цена: 75000 лв., продава 
0878/847-664. [12, 12]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, 58 кв. м, в цен-
търа се продава на тел. 
0879/212-325. [24, 16]
къща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 15]
парцЕл В кв. Шенини, 1 
дка, с бунгало и трифазен 
ток, се продава на тел. 
0876/394-347, след 18 
часа. [6, 4]

апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци - 0897/922-482. 
[12, 10]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [13, 10]
къща, МасиВна, 60 
кв. м, маза, гараж , сто-
панска постройки, 1 дка 
двор в село Брънеци за 
20 000 лева продава тел. 
066/810-415 от 8.00 до 
16.00 часа), 066/87-96-02 
- 18.00-20.00 часа. [12, 
10]
апарТаМЕнТи, оФис и 
други части за общест-
вено ползване в идеален 
център на Габрово при 
изгодни условия продава 
0888/447-096 [11, 4]
ЕТаж оТ къща в кв. Етъ-
ра, цена по договаряне, 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 4]

апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 15]
Магазин В топ цен-
тър - 215 кв. м, продава 
0888/419-838. [22, 7]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 4]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево продава 
0898/55-90-48, 0894/46-
65-32. [10, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, в кв. Младост, 
срещу „Лидл“, спешно се 
продава на тел. 0898/561-
777. [6, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
обзаведен, отремонтиран, 
югозападен, среден, ТЕЦ, 
Младост, панорама, кому-
никативен, ет. 7/8, за 50 
000 лева се продава на 
тел. 0877/051-310. [6, 2]

ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 6]
апарТаМЕнТ на Колелото 
за 45 000 лева се прода-
ва на тел. 0887/954-989. 
[5, 3]
нЕзаВършЕна Вила в 
Борики за 20 000 евро се 
продава на тел. 0884/743-
754. [11, 4]
3 дка в регулация, с по-
стройка 330 кв. м, в Дря-
ново се продават на тел. 
0896/728-059. [3, 3]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по договаря-
не, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 4]
сЕлски иМоТ с къща, 
полувъзстановена, геран, 
овощна и зеленчукова гра-
дина, за 16 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [2, 2]

апарТаМЕнТ - н. стро-
ителство, кв. Тлъчници - 
0878/515-080 [5, 3]
иМоТи за строеж - 1.5 
дка и 3.5 дка, асфалтов 
път, ток, вода, в село Дра-
гановци се продават на 
тел. 0876/138-728. [2, 2]

иМоТи даВа под наЕМ

складоВЕ и произ-
водствени помещения 
под наем или продава 
0888/684-429

ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 15]
оБорудВан рЕсТоранТ 
с голяма лятна градина 
се дава под наем на тел. 
0887/777-789. [12, 9]
апарТаМЕнТ на Крушата, 
обзаведен, се дава под 
наем на тел. 0898/419-
342. [11, 8]

аВТосЕрВиз под наем - 
0878/929-080. [22, 17]
ТрисТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент на Еса - 250 
лв., се дава под наем на 
тел. 0898/983-767. [5, 3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
склад В Търговска база 
се дава под наем на тел. 
0899/142-844. [5, 2]

унаслЕдяВанЕ
Търся сЕМЕйсТВо до 65 
години за гледане на ста-
ри хора с преписване на 
жилище. Справки на тел. 
066/99-22-44. [5, 4]

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя в 
страната се купува на тел. 
0896/875-917. [22, 14]
зЕМЕдЕлски зЕМи в зе-
млище Кметовци се купу-
ват на тел. 0886/331-415. 
[22, 9]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. справки 
на тел. 0899/143-163

купуВаМ БоксониЕ-
ра в бл.“Рачо Ковача“, 
тел. 0876/805-665 [30, 
26]

гарсониЕра сЕ купува - 
справки на тел. 0878/865-
485. [11, 5]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [22, 17]
нощуВки В центъра - 10 
лв., се предлагат на тел. 
0888/508-819. [4, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711.
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с нов бус 
- 0.40 лв./км - тел. 
0894/004-045. [33, 33]

ТранспорТ с бус и са-
мосвал - тел. 0893/511-
154. [33, 21]
прЕВози за хора и това-
ри с бусове, 3.5 тона, 7 
места, 0.40 лв./км - тел. 
0878/650-456. [11, 7]
аВТоВоз до 2 тона 
за България и чужбина. 
Най-ниски цени! Тел. 
0896/303-766, 0896/217-
117. [9, 6]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-
49-48, 0887/83-61-73.

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕСИО-
НАЛНО Обучение - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава 
се държавен документ за 
правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безработ-
ни и работещи. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 

ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
Мцспос „алФа – МЕ-
ТАЛ” ЕООД  организи-
ра ОПРЕСНИТЕЛЕН курс 
по Наредба 8121з-1100 
„Поддържане и обслуж-
ване на пожарогасител-
ни и пожароизвестителни 
системи,системи За уп-
равление на дим и то-
плина и пожарни крано-
ве. Курсът ще се прове-
де от 29.05-01.06.2018г.
вкл. Цена - 450 лв. (с 
включена такса изпит). За 
информация: гр. Габрово, 
ул. „Стефан Караджа” 3, 
тел.066/83-0000. [23, 18]

	 Стогодишнината	 на	
читалище	 „Просвета-1918“	
ще	 отбележат	 в	 събота	 в	
севлиевското	 село	 Мла-
ден,	съобщи	секретарят	на	
читалището	Стефан	Попов.	
Създаването	 на	 институ-
цията	 е	 предшествано	 от	
театрална	 дейност,	 чието	
начало	 е	 поставено	 през	
1905	година.	По-късно	през	
1918	 г.	 Христо	 Коев	 Тъм-
нев	заедно	със	съселяни	и	
приятели	младежи	поставя	
началото	на	читалището	в	
селото.	 Официалното	 на-
чало	 на	 читалищната	 дей-
ност	е	през	същата	година	
на	5	май.	
	 Сградата,	 в	 която	 се	
помещава	 читалището	 в	
момента,	 е	 открита	 офи-
циално	 през	 1969	 г.	 и	 за	
времето	си	е	била	с	мно-
го	модерна	архитектура.	В	
нея	 има	 просторна	 зала,	
която	през	1974	г.	започва	
да	функционира	и	като	ки-
носалон.	 На	 същият	 етаж	

се	намират	по-малка	зала,	
гримьорна.	 На	 втория	
етаж	 има	 канцелария	 и	
стая	 с	 киномашина,	 как-
то	 и	 балкон	 към	 голямата	
зала.	 Сградата	 съдържа	
и	подземен	етаж	 ,	 включ-
ващ	няколко	помещения	и	
зала	 от	 75	 кв.	 метра.	Там	
на	 времето	 е	 била	 раз-
вивана	 спортна	 дейност.	
В	 читалищната	 сграда	 са	
поддържани	 активно	 ня-
колко	 дейности	 през	 го-
дините:	 театрална	 трупа,	
група,	 занимаваща	 се	 с	
отбелязване	 на	 значимите	
календарни	празници,	биб-
лиотека.	Учителката	Симе-
онка	 Петрова	 и	 Дианка	
Иванова	са	основателките	
на	 последната	 певческа	
група	с	художествен	ръко-
водител	 Веско	 Самуилов.	
Тази	 фолклорна	 певческа	
група	 функционира	 актив-
но	и	до	днес.	
	 След	 1990	 г.	 в	 резул-
тат	 на	 икономическите	

и	 политически	 трусове	 в	
България	дейността	на	чи-
талището	 в	 село	 Младен	
практически	 спира,	 както	
и	функционирането	на	биб-
лиотеката.	През	2004	г.	по	
време	на	тогавашния	кмет	
на	 селото	 Тодор	 Тодоров	
се	 възобновява	 дейност-
та	на	читалището.	Точната	

дата	 на	 това	 ново	 нача-
ло	 е	 5	 юни.	 Председател	
на	читалището	става	Иван	
Стоянов,	а	секретар	Диан-
ка	Иванова.	 През	 следва-
щите	 години	като	основна	
читалищна	 дейност	 се	 оч-
ертават	 изявите	 на	 фол-
клорната	 група	 на	 селото	
,,Бял	гердан“.	Тя	е	с	много	

отличия	 и	 първи	места	 от	
фолклорните	 фестивали	 в	
страната.	 Преди	 5	 години	
започна	 отбелязването	 на	
,,Празник	 на	 билката,“	 на	
Еньовден,	 за	 което	 меро-
приятие	съществен	принос	
има	 и	 читалището.	 През	
изминалата	 година	–	2017,	
на	 25	юли	 се	 постави	 на-

чалото	на	,,Клуб	по	бойна	
фехтовка“	 за	 деца,	 носещ	
името	 на	 читалището	 -	
„Просвета	 –	 1918	 г.“-	 село	
Младен.	През	тази	година	
година	 в	 резултат	 на	 ак-
тивната	 дейност	 на	 пред-
седателя	 на	 читалището	
Иван	 Колев	 и	 секретаря	
Стефан	Попов	 се	 постави	
началото	 на	 официалното	
честване	 на	 паметни	 бъл-
гарски	 годишнини	 и	 съби-
тия.	Школата	 по	фехтовка	
продължи	 дейността	 си	 и	
имаше	 няколко	 публични	
изяви.	 Във	 връзка	 с	 ини-
циатива	 на	 читалищното	
ръководство	 през	 месец	
април	 бе	 организирано	
спелеоложко	 изследва-
не	 на	 карстовите	 поно-
ри	 -	 пропасти,	 намиращи	
се	 край	 селото.	 За	 това	
проучване	 бяха	 поканени	
изтъкнати	 спелеолози	 от	
София	и	Етрополе.	Постиг-
ната	е	договорка	с	дирек-
тора	на	Палеонтологичния	

музей	 в	 Асеновград	 за	
съвместно	 изследване	 на	
изкопаеми	 бозайници	 от	
минали	 геологични	 епохи.	
С	представител	на	катедра	
,,Зоология	 на	 безгръбнач-
ните	животни“	от	Пловдив-
ския	 университет	 ,,Паисий	
Хилендарски“	 е	 започнато	
съвместно	 проучване	 на	
представителите	 на	 някои	
кръвосмучещи	 диптери,	
резултатите	 от	 което	 се	
очаква	 да	 дадат	 нова	 ин-
формация	 в	 тази	 област.	
Читалището	 съвместно	 с	
Клуба	 по	 фотография	 от	
град	Севлиево	към	читали-
ще	 „Развитие“	 организира	
еднодневен	 фотопленер,	
посветен	на	село	Младен.	
Последва	изложба	в	чита-
лището	 в	 град	 Севлиево.	
С	 фотографии	 от	 същите	
майстори	фотографи	в	съ-
бота	от	10	часа	се	открива	
и	изложба	в	село	Младен	
по	повод	празника	на	 чи-
талището.	

Стî ãîäèíè чèталèще “Пðîñвета - 1918” ще îтáележè утðе ñелî Млаäеí

	 Вашата	 обява	 ще	 бъде	 отпечатана	 още	 на	 следващия	 ден,	 ако	
бъде	подадена	в	редакцията	на	„100	вести“	до	16.30	часа.	Цените	на	обя-
вите	са:	15	стотинки	на	дума,	без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване;	
30	ст./дума	за	обява	в	каре;	40	ст./дума	в	каре	със	сива	подложка.	Специ-
алните	отстъпки	за	годишни	обяви,	ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	
2018	година.	При	текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	



раБоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“оод 
набира почистващ пер-
сонал с опит за мо-
билни групи. Отлич-
но възнаграждение! 
Тел.0892/246-767. [10, 
9]

хоТЕл на морето набира 
рецепционист/ка, барман/
ка, готвач/кa,  сервитьо-
ри/ки, мияч/ка, камериер/
ка, работник поддръжка и 
спасител.  0895/763-172. 
[12, 12]

„ЕВрохиМ груп“ ООД 
търси: работници за 
пералното си стопан-
ство - отлични условия 
на труд, високо въз-
награждение.Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 6]

ФирМа „ФорЕсТа Мебел“ 
търси да назначи шлай-
фист с опит. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 24]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД, търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [13, 11]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3. [23, 
18]
хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си готвач/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-752. [11, 7]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ търси миячка и 
работник студена кухня, 
може и почасово. Отлич-
но заплащане! Справки на 
тел. 0884/551-134. [11, 7]
наБираМЕ оБщи работ-
ници - мъже до 45 годи-
ни. За справки: в магазин 
„Хоби“, бивш завод „До-
бри Карталов“. [11, 10]
почисТВащ пЕрсонал 
за Варна. Добро възна-
граждение, подсигурена 
квартира. Справки на тел. 
0877/373-739. [11, 10]
продаВач на хранител-
ни стоки се търси на тел. 
0897/954-247. [11, 10]

“ВЕгЕа“ наБира ши-
вачки за работа на 
прав шев и илична ма-
шина - 0885/611-290. 
[17, 12]

ФирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси ра-
ботници за кравеферма. 
Справки на тел. 0893/617-
868. [11, 10]
Бодилукс МЕБЕл спеш-
но търси разкройчик на 
циркуляр. Висока заплата! 
0898/574-848. [12, 9]
„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може 
и без опит. Тел.066/804-
421. [7, 5]
рЕсТоранТ В Китен търси 
сервитьори/ки и барман. 
Сервитьор/ка - 800 лв., 
барман - 1000 лв. Осигу-
рени са храна и квартира. 
Справки на тел. 0884/310-
180. [11, 8]
ФирМа „аЕМЕс“ ЕООД 
набира шивачки и гла-
дачки. Справки на тел. 
0895/442-887. [11, 9]
пЕрсонал за заведения 
се търси на тел. 0878/966-
222. [11, 9]

БисТро „созопол“ 
търси да назначи за 
летния сезон: серви-
тьори, основно запла-
щане - 1200 лева,  и 
кухненски персонал. 
0888/912-629 [10, 4]

каМЕриЕрка за работа в 
Приморско, хотел „Golden 
Lion“, бруто заплата: 
900 лв., се търси на тел. 
0897/801-401. [5, 5]
хоТЕл на морето набира  
мияч/ка, поддръжка хотел, 
нощен пазач, администра-
тор -  0895/763-172. [10, 
5]
ФирМа наБира шивачки. 
Договор, ваучери, постоян-
на работа. Справки на тел. 
0888/998-001. [11, 8]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи чистачка и ра-
ботник помощник-кухня за 
4 часа (вечер). Справки на 
тел. 0887/907-032. [12, 8]
хоТЕл „орлоВЕц“ тър-
си камериерка с опит - 
0888/31-45-33. [27, 7]
„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифици-
рани шивачки. Справки на 
тел. 0894/504-843. [22, 7]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 6]

гоТВачка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 3]

“диМас“ ад търси да 
назначи на трудов до-
говор на длъжности: 1.  
Ръководител „Транс-
порт“, 2. Механик га-
раж транспортни сред-
ства.. Изисквания - не-
обходимо За длъжност-
та образование.  Пред-
лагаме: 1. Постоянна 
работа; 2. Мотивиращо 
възнаграждение; Пози-
цията е подходяща За 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 4]

МЕхана „ЕТър“, намира-
ща се срещу централния 
вход на ЕМО „Етър“, търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Само дневна смяна. Справ-
ки на тел. 0879/851-462. 
[9, 2]
за хоТЕл в КК „Свети 
Влас“ се търсят готвач, по-
мощник-готвач, сервитьор/
ка, камериерка. Много до-
бри условия. Справки на 
тел. 0888/201-120. [5, 2]
ФирМа Търси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 4]
сТроиТЕлЕн раБоТник 
на ненормирано работно 
време, може и пенсионер, 
се търси на тел. 0898/839-
305. [5, 2]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 4]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - 0888/359-088. 
[11, 4]
храниТЕлЕн Мага-
зин търси продавачка - 
0897/889-001. [11, 4]

аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 3]
БисТро „карТал“ търси 
сервитьори/ки на повик-
ване за петък и събота ве-
чер. Също и за постоянна 
работа. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 3]
хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 2]
раБоТник за склад за 
плодове и зеленчуци с ка-
тегория „В“ или „С“ се 
търси на тел. 0894/422-
623. [6, 1]

дВЕ жЕни пенсионерки 
за бране на малини търси 
тел. 0898/801-542. [4, 1]
ФирМа за колбаси тър-
си пласьори за Габровски 
регион. Справки на тел. 
0894/955-407. [4, 1]

грижа за ВъзрасТни
доМ за сТари хора 
„коМпания“ - село 
Кръвеник, община Севли-
ево (на 10 км от Април-
ци), приема потребители 
за временно и постоян-
но настаняване след 20 
май 2018 г. Справки на 
тел. 0889/208-515, e-mail: 
contact@romantika-gm.com. 
[7, 6]
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ
ЕКСКУРЗИЯ ДО СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 27.07-
29.07 - 150 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - всяка сряда от 21.03 до 
21.11 - от 399 лв.
СОФИЯ-ЛЮБЛЯНА-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА-ПАДУА-СОФИЯ - 
05.04; 26.10; 31.10 - 222 лв.
ВЕНЕЦИЯ-МУРАНО-БУРАНО-МИЛАНО-ЛАГО МАДЖОРЕ 
- 05.04; 03.05; 23.05; 20.09 - 322 лв.
ВЕЛИКДЕН НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР - 06.04-08.04-
145 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА-ЗАМЪКА ПРЕ-
ДЯМА-ЛЮБЛЯНА - 06.04; 28.04; 04.05; 24.05; 19.07 
- 239 лв.
ЛИДО ДИ ЙЕЗЕЛО-ВЕРОНА-ПАДУА-ВЕНЕЦИЯ - 27.04; 
23.05; 05.09; 20.09 - 222 лв.
ЗАЛЦБУРГ-ЗАМЪКА ХЕРЕНХИМЗЕЕ-МЮНХЕН-ВИЕНА 
- 27.04; 23.05; 25.07; 05.09; 20.09; 17.10 - 259 лв.
ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИЯ С ФРЕНСКА РИВИЕРА - 30.04; 
15.07; 19.08; 03.09; 22.10 - 495 лв.

ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 01.05; 23.05;17.07; 
21.08; 19.09 - 422 лв.
ДЕЛТАТА НА ДУНАВ - 05.05-07.05 - 181 лв.
УНИКАЛНИТЕ ИЗТОЧНИ РОДОПИ - 12.05-13.05/06.10-
07.10 - 89 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД И ЕКО-СЕЛИЩЕ ОМАЯ - 18-
20.05/14-16.09/12-14.10 - 129 лв.
ЗЛАТНО ПИВО В ЗЛАТНА ПРАГА - 22.05-27.05- 299 лв.
КРЪСТОВА ГОРА - 09.06-10.06/01.09-02.09/13.10-14.10-
79 лв.
БИРФЕСТ В БЕЛГРАД - 18.08-19.08 - 99 лв.

ПОЧИВКИ
ЛЯТНА ПОЧИВКА В ЧЕРНА ГОРА - 8 дни от 23.06; 
07.07; 04.08; 01.09; 08.09 - от 340 лв.
ПОЧИВКА В ЛИДО ДИ ЙЕЗОЛО - 7 дни от 24.06; 26.08; 
02.09; 16.09 - от 515 лв.
ЛЯТНА ПОЧИВКА В САРАНДА И КСАМИЛ - 7 дни от 
01.07; 02.09 - от 395 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

19/02

- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА с полет от 
София на 04.05.;25.05., 4 дни/3 н.; от 669 лв.
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ - БАЛКАНСКА 
ПРОГРАМА - БЕЛГРАД, ЗАГРЕБ, ПЛИТВИЧКИ 
ЕЗЕРА, ТРОГИР, СПЛИТ, МЕЖДУГОРИЕ, 
МОСТАР, САРАЕВО; тръгване от София на 
03.05.; 23.05.2018, 5 дни/4 н.; цена от 425 лв.
- КРУИЗ - 3 ДНИ, ПЕРЛИТЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ/
от Атина (Пирея);04-11.05.;от 289€
- КРУИЗ - 7 ДНИ, СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА, 
с включени полет и водач; 21.10.; от 1069 €
- КРУИЗ - 7 ДНИ, ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО 
ЯМАЙКА; Начална точка - Хавана/Куба; 
26.05.2018; цена от 459 € 
- 11 ДНИ КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ 
И МАДЕЙРА с тръгване от Рим; 27.10.2018; 
цена от 699 € 
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки, от 246 лв.

- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки на цена 
от 366 лв.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ - КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; автобусни програми 
със 7 нощувки на цена от 416 лв.  
- 11 ДНИ КРАСИВИТЕ МЕСТА НА СЕВЕРНА 
ЕВРОПА  с тръгване от Саут Хемптън; 
24.05.2018; цена от 689 € 
- 17 ДНИ ОТ ИТАЛИЯ ДО КУБА с тръгване от 
Генуа; 03.11.2018; от 989 €
- 13 ДНИ ЕКЗОТИКА В ЯПОНИЯ И ЮЖНА 
КОРЕЯ с тръгване от Токио; 23.09.2018; цена 
от 973 €
- 25 ДНИ ПЪТУВАНЕ ДО АФРИКА с тръгване 
от Савона; 30.09.2018; цена от 1269 €
- 24 ДНИ ВЕЛИКОЛЕПИЕТО НА АФРИКА с 
тръгване от Венеция, 14.10.2018; 1549 €

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/830251

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
11/04

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

11/05

КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ България - 
26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 02.06/07.07, 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 26.05/23.06., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 01.06./22.06., 2 нощувки 
със закуски, от 129 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05.,163 лв.
ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                 
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ.+зак., 30.06., 165 лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощувки, от 144 лв., всяка 
седмица
КАПАДОКИЯ - 19.06. - 455 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР - 22.06., 2 нощувки със закуски, 
140 лв.

МЕТЕОРА-СОЛУН-ВЕРГИНА-ЕДЕСА-РИЛСКИ МА-
НАСТИР - 11.07., 3 нощувки със закуски, 275 лв.
БАНСКО - ПОЧИВКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАС-
ТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - 
04.08, 4 нощувки, закуски, вечери, 270 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09., 3 нощувки, 
300 лв.
О. КОРФУ - 04.10., 3 нощ.,зак. и вечери, 270 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ 
ГАБРОВО - 16.07./23.07./6.08./13.08./20.08/27.0
8./03.09. - 5 нощувки, закуски, вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИ-                                                         
ЦА-ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ.,18.05., 135 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 
155 лв.                                     
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

ТурисТичЕски агЕнции

работа предлага - търси; имоти; турагенции

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

Основни отговорности:
� Превоз на стоки до клиенти на фирмата и товаро-

разтоварна дейност.
� Отговорност и грижа за доброто техническото състояние на

повереното му МПС.

Изисквания:
� Шофьорска книжка категория С.
� Професионален опит на подобна позиция - минимум 1

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

� Динамична работа в утвърдена българска фирма!
� Много добро заплащане!

За контакти: Надя Колева,

тел. 0899/960 581;
e-mail: sales@marina.bg

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0894/453 939За контакти: Кристина Кирова:

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и  
сТудЕнТи задочници

о Б я В а
конкурс За ЗаеМане на вакантни 

ДлЪЖности За офиЦери, 
серЖанти и воЙниЦи 

вЪв военновЪЗДушните сили
 (МЗ ох-329/16.04.2018г.) 

За лиЦа, иЗПЪлнЯвали военна слуЖба

 Офицерски	длъжности	–	14	бр.
		 Офицерски	кандидат	–	1	бр.
	 Сержанти	–	10	бр.
	 Войници	–	22	бр.
 Длъжностите са обявени за военни формирова-
ния  44510 – софия, 28540 – труд, 34920 – хасково, 
36510 – Полски Грацец, 44380 – братово, 54320 
– божурище, 26810 – Поповица, 28000 – Граф игна-
тиево, 52090 – Долна Митрополия, 32040 – крумово, 
26030 – безмер, 34420 – костинброд, 26720 – Чер-
номорец, 36150 – стара Загора, 34630 – божурище и 
36780- шабла.
 
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 25 МАЙ 2018 г. ВЪВ  
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Вра-
чански” 1А
Кандидатите	 за	 вакантните	 длъжности	 е	 необходимо	
да	 отговарят	 на	 изискванията	 на	 чл.	 141,	 ал.	 6	 от	
ЗОВСРБ:
-	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дис-
циплинарен	ред;
-	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	
освобождаването	им	от	военна	служба	 (кадрова	во-
енна	служба);
-	към	датата	на	приемане	на	в.служба	им	остават	не	
по-малко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	
по	чл.160	за	военно	звание.

 подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

конкурс За ЗаеМане на вакантни 
ДлЪЖности За воЙниЦи 

в 68-ма бригада „специални сили“ 
 (МЗ ох-374/02.05.2018г.) 

За лиЦа иЗПЪлнЯвали военна слуЖба  
За военно формирование 32990 - Пловдив:

-	Химик-разузнавач	–	1	бр.
-	Шофьор	във	взвод	за	съхранение	на	матери-
ални	средства	–	1бр.
за	военно	формирование	54120-	Пловдив:
-	Младши	специалист	по	спец.	операции	–	са-
нитар	–	1бр.

За военно формирование 52630 - Пловдив:
-	 Специалист	 по	 специални	 операции	 –	 разуз-
навач	–	1бр.

За военно формирование 48650 - Пловдив:
-	Младши	специалист	по	спец.	операции	–	са-
нитар	-1	бр.
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30 МАЙ 2018 г. 
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО, ул. „Софроний 
Врачански” 1А.
 Кандидатите	за	вакантните	длъжности	е	необходимо	да	отгова-
рят	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
-	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	ред;
-	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобождаване-
то	им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
-	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-мал-
ко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	
звание.

 подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.



525 май 2018 г. имоти; строителство, ремонти, ВиК; отопление; автопазар

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
1-ст., ЕПК, Колелото, ет. 7, 38м2, ТЕЦ                          30000 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., тухла, Колелото, ет. 5, 63м2, ТЕЦ, PVC           39900 лв
2-ст., тухла, център, ет. 3, 79 м2, ремонтиран, PVC           59900 лв
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 3, 69м2                          43000 eu
2-ст., Градище, ново стр., лукс, ет. 5, 57м2                          66200 лв
2-ст., монолит, Еса, ет. 12, 62 м2, южен            18000 eu
2-ст., панел, Колелото, ет. 3, 74 м2, две южни стаи, PVC           45000 лв
НОВО СТРОИТЕЛСТВО: НОВИ ЦЕНИ ЗА ТЛЪЧНИЦИ от 305 eu/м2 

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 27000 лв
Варчевци, 1-ет., 110 м2 ЗП, двор 1118 м2 36200 eu
Гачевци, 125м2 ЗП, двор 2172м2, частичен ремонт 34900 лв
Лисец, 3-ет., 252 м2 РЗП, двор 296 м2 68000 лв
Лисец, 2-ет., 73 м2 ЗП, гараж, двор 416 м2 23600 лв

ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО
Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 46500 eu
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu
Бериево, 2-ет., 67м2 ЗП, плевня, лятна кухня, двор 1166м2 26550 лв
Боженци, 2-ет. монолитна, 700 м2 двор, обзав. договаряне
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17200 лв
Велковци, 2-ет., 60 м2 ЗП, гараж, двор 947 м2 44293 лв
Велковци, 70 м2 ЗП, плевня, гараж, двор 1205 м2  25000 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чердак, 700м2 двор 20000 лв
Горна Росица, масивна къща, 95м2 ЗП, геран, облагороден двор 1250м2, 
ПВЦ, вътрешен ремонт 33000 eu
Горна Росица, къща, 2 плевни и рибарник, 941м2 двор 21200 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 58 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 910 м2           18800 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 36000 eu
З. дърво, 2 ет., механа, 4 спални, двор 580 м2 50000 лв
З. дърво, 2 ет., механа, 2 спални, двор 1492 м2 30000 лв
Идилево, 2-ет. 70 м2 ЗП, 2 плевни, двор 2910 м2, тр.ток 26000 лв
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2     16000 лв
Караиванца, 120м2 ЗП, двор 1680м2, напълно реновирана, 3 бани, пълно 
обзавеждане 42000 eu
Кметовци, 160м2 РЗП, груб строеж, двор 1380м2 двор 53500 лв

Костенковци, 95м2 ЗП, изцяло от камък, 3-фазен ток, двор 1985м2 29000 лв
Къпиново, 1-ет., 100м2 ЗП, двор 1900м2 12900 лв
Къпиново, 1-ет., 65м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1200м2 25770 лв
Лесичарка, 2 ет., 40 м2 ЗП, двор 1163 м2           39000 лв
Лесичарка, 2 ет. 70 м2 ЗП, каменна плевня, двор 1432 м2          20000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12000 лв
Млечево, 100м2 ЗП, 2-ра къща,ст. п-ки, за ч.ремонт, двор 9180м2 33130 лв
Новаковци, 40 м2 ЗП, монолитна, стоп. постройка, двор 1100 м2 30000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 лв
Новаковци, 79 м2 ЗП, монолитна, двор 1480 м2 72000 лв
Поповци, 2-ет., 158 м2 ЗП, двор 930 м2                    33600 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53900 лв
Свинарски дол, стара с чердак - 104 м2, плевня, двор 12000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22850 лв
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 26000 лв
Съботковци, стара с чердак, плевня, навес с плочи, за основен ремонт, двор 
2900 м2, подходяща за селски туризъм 22000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2 33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 32100 eu
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35000 eu
Стойковци, лок. парно, 102 кв.м РЗП, панорама юг  49660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка         30000 лв
Харачери, стара с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42000 лв

Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          15300 лв
Яворец, 86 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 1695 м2          39000 лв
Яворец, 55 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 580 м2          25480 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Трапесковци, 65м2 ЗП, двор 485м2 19200 лв
Бойновци, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 24000 лв
ПАРЦЕЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА

Борики - 5580 м2, за 4 къщи - 67000 лв.; Гостилица-12 дка до бента на р. 
Янтра - 6 eu/м2; До басейн “Гиргини” - 4 дка; Черневци - 6 дка; Караиванца 
- от 1 дка до 6 дка; Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 
дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  125000 eu
Кметовци, 160 м2  РЗП, двор 786м2   106000 eu
Бойновци, къща за гости, 450м2 РЗП, двор 2491м2 93000 лв
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 199000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270000 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС 
EN 15733 �  АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕ-
НА ФОРМА� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА 
„ЕКСКЛУЗИВЕН АГЕНТ НА КУПУВАЧА“� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ � ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ

http://paragon-bg.com

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, 
ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪС-
ТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 лв; КЪЩИ в града до 
30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
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20  ГОДИНИ НА КРАЧКА ПРЕД ДРУГИТЕ

запознансТВа
49-годишЕн, раБоТЕщ, 
желае запознанство с 
добро момиче, да има 
уважение между двама 
ни - тел. 0887/867-426. 
[22, 17]
72-годишЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сериозна 
връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 4]

сТроиТЕлсТВо
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
кърТи и пробива - 
0897/832-363
кърТи  - 0878/943-895
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали  
склад бул. „Трети март“ 87 
и магазин на ул. „К. Д. Ни-
кола“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 ч., 066/801-
501. [12, 10]
цялосТни и довър-
шителни ремонти - тел. 
0884/662-261. [12, 11]
кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 10]
ноВо сТроиТЕлсТВо и 
ремонт на покриви - тел. 
0899/821-488. [11, 8]
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 15]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
12]

Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 15]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци и 
варови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. [12, 
10]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 9]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - тел. 
0897/390-194. [16, 9]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 9]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлоизо-
лации, ремонт на покри-
ви - Т. Пехливанов, тел. 
0894/893-001. [6, 1]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
тел. 0877/729-257. [5, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
напраВа на гипсокартон, 
изолация, шпакловка, боя 
- тел. 0879/46-66-15. [11, 8]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 5]
БоядисВанЕ на жилища 
- вътрешно, и огради и в 
селата - тел. 0878/40-83-
83. [7, 3]
ФирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, бетониране и др. - тел. 
0877/72-92-57. [5, 2]

хидроизолации
хидроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
соФи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв.м; Разсро-
чено плащане. Гаран-
ционен срок 10 години - 
0888/314-533.
хидроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 10]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 14]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. инсТалации - тел. 
0877/367-852. [33, 1]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928. [31, 10]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и Ко Конструкции 
ООД произвежда и 
монтира прозоре-
чни системи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
18]

Al и PVC дограма. Качест-
во на добри цени! Тел. 
0898/871-220. [13, 9]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
18]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 21]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0893/204-
909. [22, 21]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи. Изрязване на 
опасни клони и дърве-
та. Тел. 0895/193-066, 
0897/747-155. [11, 10]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 6]
косЕнЕ и почистване 
на трева и къпини - тел. 
0877/729-257. [5, 2]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 2]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.

коВач - 0892/775-774.
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над жици и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 17]
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 25]
почисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 10]
МЕТални консТрукции 
и цветни метали се зава-
ряват на тел. 0885/724-
671. [11, 10]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 16]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[16, 14]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 4]

градини, БасЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални кътове, 
барбекюта.  0888/942-
335.

поддръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
0888/410-117.

аВТоМоБили продаВа
спЕшно! рЕно Гранд Ес-
пейс, 2.2 dt, регистрира-
но, обслужено, климатик 
- двузонов, се продава на 
тел. 0898/524-465. [11, 
11]
ФолксВагЕн поло из-
годно се продава на тел. 
0897/492-532. [7, 3]
ФолксВагЕн голФ 4 се 
продава на тел. 0885/623-
059. [2, 2]
опЕл заФира - 2002 г., 
газ-бензин, се продава на 
тел. 0889/22-98-60. [11, 
4]

гуМи
изгодно, лЕТни гуми с 
джанти, за Ауди 80, 195 х 
65 R91H - 0898/620-441 
[10, 4]
зиМни гуМи - 14 цола, 
грайфер 10 мм, нови, 
се продават на тел. 
0896/728-059. [3, 3]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
2]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374
гаражни аВТоМоБили 
до 1995 година се изкупу-
ват на тел. 0898/426-663. 
[11, 1]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и де-
нонощна пътна помощ. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 10]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
Автомобили под наем, 
ул. „Емануил Манолов“ 
28, тел. 0999/009-008.

аВТоМоБили под наем 
- тел. 0896/644-577. [11, 
6]

скрап, сТари 
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 21]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
дърВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка  -  0899/508-564.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - без-
платен транспорт  - 
0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
, безплатен транспорт, 80 
лв. - 0877/157-944.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.

нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
дърВа нацЕпЕни. Не-
з абавна  д о с т а в к а . 
0876/437-140.
дърВа за печки и ка-
мини. Бърза доставка. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дърва 
80 лв.с  безплатен транс-
порт - 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.

дърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 33]
дърВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 21]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [22, 
19]
рЕжа дърВа - справки 
на тел. 0894/220-509. 
[24, 14]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]

кухненски
шкафове 
офис 
Мебели 

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

тиПови 
и По Проект 
на клиента

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТични 
масажи на мой терен. 
Само за сериозни хора. 
Габриела, 0895/039-942. 
[6, 4]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]

Отîплеíèе íа пелетè
Представител на  GOLDEN FIRE

инж. иван ГосПоДинов, 
консултира, ДоставЯ, 

Монтира, Пуска, ПоДДЪрЖа

справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
офис Габрово, 

ул. „отец Паисий“ 2, 
ет. 4 в. „100 вести“
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05:50	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
06:55	Инуяша	
07:20	Животни	по	пижами	/п/
07:45	Телепазарен	прозорец
08:00	Сафарито	на	Скаут	тв	филм/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов
10:30	Библиотеката
11:30	Клиника	на	третия	етаж	тв	филм
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Бразди	предаване	за	земеделие
13:00	Иде	нашенската	музика	предаване	

за	 фолклор	 с	 водещи	 Даниел	
Спасов	и	Милен	Иванов

14:00	Сестри	тв	филм	/5	епизод/
14:55	Гладка	стъпка	игрален	филм	/САЩ,	

2014г./,	 режисьор	 Джонатан	 Ма-
йърс,	в	ролите:	Люк	Пери,	Леонор	
Варела,	Ана-Клер	Снийд	и	др.

16:45	Частните	музеи	в	Чехия:	Музей	на	
часовниците	документален	филм

17:00	Вяра	и	общество	с	Горан	Благоев	
предаване	за	религия	и	култура

18:00	Пътят	 към	 ФИФА	 Световно	 пър-
венство	2018

18:30	Извън	играта	
19:00	Умно	село	Упражнения	по	стил	 /

Венци	Благоев,	тромпетист/
19:55	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Послания	от	мрака	игрален	филм	
22:45	По	света	и	у	нас	
23:00	Награда	 за	 полет	 в	 изкуството	

"Стоян	Камбарев"	2018
00:35	Сестри	тв	филм	/5	епизод/п/
01:30	Телепазарен	прозорец
01:45	Капри	тв	филм	/33	епизод/п/

06:55	Инуяша	
07:20	Животни	по	пижами	/п/
08:00	Сафарито	на	Скаут	тв	филм/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов
10:30	Отблизо	с	Мира	
11:30	Клиника	на	третия	етаж	тв	филм
12:00	По	света	и	у	нас	
13:00	България	от	край	до	край	
13:30	Няколко	дни	с	акад.	Лихачов	док.	

филм	/България,	1987г./
14:00	Сестри	тв	филм	/6	епизод/
15:00	Отклонение	 /100г.	от	рождението	

на	Гриша	Островски/	филм	/Бъл-
гария,	 1967г./,	 режисьор	 Гриша	
Островски,	 в	 ролите:	 Иван	 Ан-
донов,	 Невена	 Коканова,	 Стефан	
Илиев,	Катя	Паскалева	и	др.

16:20	Възстановка	документален	филм	/
България,	2001г./

16:50	Частните	музеи	в	Чехия:	Музей	на	
восъчните	фигури

17:00	Спортна	треска	
18:00	Пътят	 към	 ФИФА	 Световно	 пър-

венство	2018
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Обещанието	2
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Открито	с	Валя	Ахчиева	предава-

не	за	разследваща	журналистика
21:15	Дийпан	филм	/Франция,	2015г./
23:10	По	света	и	у	нас	
23:25	Дамата	с	камелиите	игрален	филм	

/копродукция,	1984г./
01:05	Сестри	тв	филм	/6	епизод/п/
02:15	Послания	от	мрака	игрален	филм	

БНТ 1 БНТ 1

05:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./	
06:00	"Робо	и	Страшко"
07:00	"Като	на	кино"	
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Търси	се…"	-	токшоу
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"НепознатиТе"	 -	 документално	

предаване
13:00	"Поли"	-	комедия	(САЩ,1998),	
15:00	"Ченге	 в	 детската	 градина	 2"	 -	

комедия	(САЩ,	2016)
17:00	"120	минути"		
17:50	Спорт	тото
18:00	"120	минути"	
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите
20:00	"Гласът	на	България"
22:30	"Папараци"	
23:30	"Шут	в	г*за"	-	екшън,	драма
01:20	"Ваканция	с	приятели"	-	комедия,	

драма	(САЩ,	2013)
03:20	"Търси	 се…"	 /п./	 -	 токшоу	 с	

водещи	Меги	и	Нели
04:20	bTV	Репортерите	/п./
04:40	"Времето	лети"-	еп.56

05:30	"Комиците	и	приятели"	/п./	
06:00	"Робо	и	Страшко"
07:00	"Двама	мъже	и	половина	еп.	20,	

21
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Cool…T"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Богатствата	на	България"	
13:00	"Г-н	Майката	на	отбора"	-	коме-

дия,	семеен	(САЩ,	2009).
15:00	"Истински	истории"
16:00	"Мармалад"	-	токшоу
18:00	"Карбовски:	Втори	план"
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите	
20:00	"Шефове	 гадняри	 2"	 -	 комедия	

(САЩ,	2014)
22:00	"Властелинът	 на	 пръстените:	 За-

връщането	на	 краля"	 -	фентъзи,	
приключенски	(САЩ,	Нова	Зелан-
дия,	2003)

01:20	"Червеният	 скорпион"	 -	 екшън,	
приключенски	(САЩ,	1988).

03:20	"Cool…T"	/п./	-	лайфстайл	преда-
ване

04:20	bTV	Репортерите	/п./

 

пЕТък, 25 Май

БНТ 1
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:15	Денят	започва	с	Култура
10:30	Зелената	линейка	здравно	риали-

ти	с	водеща	Ива	Димитрова
11:30	Рецепта	за	здраве
11:45	Телепазарен	прозорец
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	тв	игра/п/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Малки	истории
15:00	Специализирано	 предаване	 за	

хора	с	увреден	слух
15:15	Сафарито	на	Скаут	тв	филм
15:40	Телепазарен	прозорец
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	тв	филм	/33	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Панорама	с	Бойко	Василев
22:00	Нощни	птици	вечерно
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Концерт	 на	 "Хот	 фоур"	 и	 "Сайд	

степс"	 Международен	 джаз	 фес-
тивал	-	Банско	2017

00:30	Телепазарен	прозорец
00:45	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:00	Капри	тв	филм	/32	епизод/п/
02:55	Отблизо	с	Мира	/п/


05:30	"Комиците	и	приятели"	/п./	
06:00	"Трансформърс	прайм"
06:30	"Тази	сутрин"
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п./	
13:30	Премиера:	 "Любов	 под	 наем"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	128
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-	еп.	9
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.1,	еп.	9
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	95
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	29
21:00	Премиера:	"Столичани	в	повече"	-	

сериал,	с.12,	еп.13
22:00	"Комиците	и	приятели"	
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"-	еп.	16

понЕдЕлник, 28 Май

БНТ 1



06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:15	Денят	започва	с	Култура	
10:30	Здравето	отблизо	
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории	документален	слот
14:30	Сийбърт	
14:55	Пиксел	Пинки	2	
15:20	Сафарито	на	Скаут	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	тв	филм	/34	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	История.bg
22:00	Отдел	 "Фалшива	 самоличност"	

10-сериен	 тв	 филм	 /Франция,	
2015г./,	1	епизод,	режисьор	Ерик	
Рошан,	 в	 ролите:	 Матийо	 Касо-
виц,	Жан-Пиер	Дарусен	и	др.

23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	2	/9	епизод/(16)
00:25	Телепазарен	прозорец
00:40	Денят	започва	с	Култура	/п/
01:55	Отдел	"Фалшива	самоличност"	 тв	

филм	/1	епизод/п/
02:55	Въпрос	 на	 чест	 2	 тв	 филм	 /9	

епизод/п/(16)

05:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./	
06:00	"Трансформърс	прайм"
06:30	"Тази	сутрин"
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Убежище	 от	 грехове"	

-	сериал,	с.	1,	еп.	3
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-	еп.	10
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.1,	еп.	10
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
17:50	Спорт	тото
18:00	"Скъпи	наследници"	-	с.1,	еп.	96
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"Великолепният	век:	Кьосем"		-30
21:00	MasterChef	България		
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"-	еп.	17
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"-	еп.	57

ВТорник, 29 Май сряда, 30 Май чЕТВърТък, 31 Май
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05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:15	Денят	започва	с	Култура	
10:30	Здравето	отблизо	
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории	
14:30	Сийбърт	
14:55	Пиксел	Пинки	2	
15:20	Сафарито	на	Скаут	тв	филм
15:45	Телепазарен	прозорец
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	тв	филм	/35	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	 тв	

филм	/2	епизод/
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	2	/10	епизод/(16)
00:25	Телепазарен	прозорец
00:40	Денят	започва	с	Култура	/п/
01:55	Отдел	"Фалшива	самоличност"	 тв	

филм	/2	епизод/п/
02:55	Въпрос	 на	 чест	 2	 тв	 филм	 /10	

епизод/п/(16)
03:50	Здравето	отблизо	/п/

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:15	Денят	започва	с	Култура	
10:30	Здравето	отблизо	
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории	документален	слот
14:30	Сийбърт	
14:55	Пиксел	Пинки	2	
15:20	Сафарито	на	Скаут	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	тв	филм	/36	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Приключенията	 на	 един	 Арлекин	

тв	филм	/2	серия/
22:00	Отдел	 "Фалшива	 самоличност"	 тв	

филм	/3	епизод/
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	 на	 чест	 2	 тв	 филм	 /11	

епизод/(16)
00:40	Денят	започва	с	Култура	/п/
01:55	Отдел	 "Фалшива	 самоличност"	 тв	

филм	/3	епизод/п/
02:55	Въпрос	 на	 чест	 2	 тв	 филм	 /11	

епизод/п/(16)
03:50	Здравето	отблизо	/п/

05:30	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"
06:30	"Тази	сутрин"
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Убежище	 от	 грехове"	

-	сериал,	с.	1,	еп.	4
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-	еп.	11
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.1,	еп.	11
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
18:00	"Скъпи	наследници"	-	с.1,	еп.	97
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	31
21:00	MasterChef	България	
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"-	еп.	18
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"-	еп.	58

05:30	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"
06:30	"Тази	сутрин"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Убежище	 от	 грехове"	

-	сериал,	с.	1,	еп.	5
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"		еп.	12
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.1,	еп.	12
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
18:00	"Скъпи	наследници"	-	с.1,	еп.	98
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	32
21:00	"Смени	жената"	
22:00	"Комиците	и	приятели"	
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"-	еп.	19
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"-	еп.	59

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:15	Денят	започва	с	Култура	
10:30	Здравето	отблизо	
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Малки	истории	
14:30	Сийбърт	
14:55	Пиксел	Пинки	2	
15:20	Сафарито	на	Скаут	тв	филм
15:45	Телепазарен	прозорец
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	тв	филм	/37	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:15	Още	от	деня	
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Стани	богат	
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:40	Спортни	новини
20:50	Буря	 в	 ясен	 ден	 филм	 /САЩ,	

1996г./,	в	ролите:	Джеф	Бриджис,	
Керълайн	Гудуол,	Джон	Савидж	

23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	 на	 чест	 2	 тв	 филм	 /12,	

последен	епизод/(16)
01:55	Капри	тв	филм	/34	епизод/п/
03:00	Днес	и	утре	/п/
03:25	Въпрос	 на	 чест	 2	 тв	 филм	 /12,	

последен	епизод/п/(16)

05:30	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Убежище	 от	 грехове"	

-	сериал,	с.	1,	еп.	6
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"		еп.	13
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.1,	еп.	13
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
17:50	Спорт	тото
18:00		"Скъпи	наследници"	-	с.1,	еп.	99
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	33
21:00	"Бригада	Нов	дом"	
22:00	"Комиците	и	приятели"	
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"-	еп.	20
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"-	еп.	60

06:00	"Войната	на	розите"		/п/
07:00	"Нощна	смяна"	,	сезон	2
11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
13:00	"МВП:	 Маймунски	 Вертикални	

Постижения"	 -	 с	 уч.	 на	 Тони	
Алкантар,	 Дейвид	 Кей,	 Камерън	
Банкрофт,	Рей	Галети	и	др.

15:00	"Улични	танци"	-	с	уч.	на	Шарлот	
Рамплинг,	 Никола	 Бърли,	 Укуели	
Роуч,	Франк	Харпър	и	др.

17:00	"Съдби	на	кръстопът"	
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Ничия	земя"	-	предаване
19:00	Новините	на	NOVA	я
19:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ
20:00	"Любовен	 рикошет"	 -	 с	 уч.	 на	

Катрин	 Зита-Джоунс,	 Джъстин	
Барта,	 Лин	 Уитфийлд,	 Кейт	 Дже-
нингс	Грант	и	др.

22:00	"Обирът	 на	 девицата"-	 с	 уч.	 на	
Морган	 Фрийман,	 Кристофър	
Уокън,	Марша	Гей	Хардън	

23:50	"Дяволски	възел"	-	с	уч.	на	Рийз	
Уидърспун,	Колин	Фърт,и	др.

04:50	"МВП	 2:	 Маймунски	 Вертикални	
Постижения"	

06:30	"Иконостас"
07:00	"Нощна	смяна"	,	сезон	2
11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Предложение	 за	 брак"	 -	 с	 уч.	

на	 Кайла	 Юел,	 Раян	 Мериман,	
Катлийн	Куинлан,	Тимъти	Ботъмс

14:15	"Лятото	на	моите	мечти"	(премие-
ра)	-	с	уч.	на	Паскал	Хатън,	

16:00	"Аз	обичам	България"		на	NOVA
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Кошмари	в	кухнята"	
19:00	Новините	на	NOVA	
19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Закрилникът"	 (премиера)	 -	 с	 уч.	

на	Дензъл	Уошингтън,	Мартон	Чо-
каш,	 Клоуи	 Грейс	Морец,	Дейвид	
Харбър	и	др.

22:40	"Робокоп"-	с	уч.	на	Гари	Олдман,	
Майкъл	Кийтън,	 Аби	Корниш,	Са-
мюъл	 Джаксън,	 Джей	 Баручел,	
Джоел	Кинаман	и	др.

01:00	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
01:30	"Лятото	 на	 моите	 мечти"	 -	 	 с	

Паскал	 Хатън,	 Робърт	 Гант,	 Деби	
Гибсън,	Лейн	Едуардс	и	др.	/п/

03:45	"Предложение	за	брак"	-	сКатлийн	
Куинлан,	Тимъти	Ботъмс

NOA NOA
06:20	"Здравей,	България"
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	на	розите"	
13:30	"Остани	с	мен"	(премиера)	
14:30	"Прости	ми"	(премиера)	
16:00	Новините	на	NOVA
16:30	"Намери	ме"	(премиера)	
17:30	"Господари	на	ефира"		/п/
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	 войни"	 (премиера)	 -	

телевизионна	игра
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Съдби	на	кръстопът"	(премиера)	-	

предаване	на	NOVA
21:00	"Полицаите	 от	 края	 на	 града"	

(премиера)	-	комедиен	сериал
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	

-	риалити	сериал
23:00	"Господари	на	ефира"	
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Часът	на	Милен	Цветков"	 -	пре-

даване	на	NOVA
01:00	"Черният	списък"	,	3	сезон
02:00	"Непростимо"	
04:00	"Ритъмът	на	мечтите"	

NOA
05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"
06:20	"Здравей,	България"
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	на	розите"	
13:30	"Остани	с	мен"	(премиера)	
14:30	"Прости	ми"	(премиера)	
16:00	Новините	на	NOVA
16:30	"Намери	ме"	(премиера)	
17:30	"Господари	на	ефира"		/п/
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	 войни"	 (премиера)	 -	

телевизионна	игра
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Като	две	капки	вода"	,	6	сезон,	

финал
23:00	"Господари	на	ефира"	
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"	-	пре-

даване	на	NOVA
00:30	"Черният	списък"	,	3	сезон
01:30	"Непростимо"	
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	
04:00	"Войната	на	розите"		/п/

NOA
05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"
06:20	"Здравей,	България"
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	на	розите"	
13:30	"Остани	с	мен"	(премиера)	
14:30	"Прости	ми"	(премиера)	
16:00	Новините	на	NOVA
16:30	"Намери	ме"	(премиера)	
17:30	"Господари	на	ефира"		/п/
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	 войни"	 (премиера)	 -	

телевизионна	игра
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Откраднат	 живот:	 Критична	 точ-

ка"	(премиера)	,	5	сезон,	финал
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	

-	риалити	сериал
23:00	"Господари	на	ефира"	
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"	 -	пре-

даване	на	NOVA
00:30	"Черният	списък"	,	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	
04:00	"Войната	на	розите"		/п/

05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"
06:20	"Здравей,	България"
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	на	розите"	
13:30	"Остани	с	мен"	(премиера)	
14:30	"Прости	ми"	(премиера)	
16:00	Новините	на	NOVA
16:30	"Намери	ме"	(премиера)	
17:30	"Господари	на	ефира"		/п/
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	 войни"	 (премиера)	 -	

телевизионна	игра
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата"	-	предава-

не	на	NOVA,	нов	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	

-	риалити	сериал
23:00	"Господари	на	ефира"	
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"	-	пре-

даване	на	NOVA
00:30	"Черният	списък"	,	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	
04:00	"Войната	на	розите"		/п/

05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"
06:20	"Здравей,	България"
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	на	розите"	
13:30	"Остани	с	мен"	(премиера)	
14:30	"Прости	ми"	(премиера)	
16:00	Новините	на	NOVA
16:30	"Намери	ме"	(премиера)	
17:30	"Господари	на	ефира"		/п/
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	 войни"	 (премиера)	 -	

телевизионна	игра
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата"	-	предава-

не	на	NOVA,	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	,	7	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	

-	риалити	сериал
23:00	"Господари	на	ефира"	
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"	 -	пре-

даване	на	NOVA
00:30	"Черният	списък"	,	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	

NOA NOA NOA

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	 за	 обществото	 пред	
Ганиела	Ангелова	/п./

06:30	България	сутрин	
09:30	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Операция:	"История"	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Кисинджър	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
15:50	Дивото	зове	-	сериал,	семеен
16:40	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
с	Димитър	Абрашев

18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	исторически	

сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Необичайните	 заподозрени	 с	 Ге-

орги	Лозанов
23:00	Довереникът	-	исторически	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Q&A	
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR		/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин		/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо		/п./
06:30	Операция:	 "История"	 -	предаване	

с	Росен	Петров	/п./
07:30	Другото	лице	на	кралица	Елизабет	
08:30	Авиошоу	/п./
09:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения	/п./

09:30	Състезанието	на	живота	им	
10:00	Страната	на	изобретателите	
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Сага	за	Форсайтови	-		/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Клик
15:00	Характери	-	неизвестните	изпове-

ди	на	известните
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу	с	Ал.	Богоявленски
16:30	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	 от	 политиката	 с	 Клара	
Маринова

17:30	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото
20:00	Сага	за	Форсайтови	-	сериал,	
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Мъже	в	сянка	-	сериал,
23:00	Нашествията	на	варварите
00:40	Новините	ON	AIR	/п./
01:00	Авиошоу	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Опорни	хора	-	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A	-		/п./
06:30	Брюксел	1		/п./
07:30	Другото	 лице	 на	 Елтън	 Джон	 -	

филм
08:30	Колела	-	с	Константин	Томов	/п./
09:00	Характери	-	неизвестните	изпове-

ди	на	известните
09:30	Състезанието	на	живота	им	
10:00	Страната	на	изобретателите
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Сага	 за	 Форсайтови	 -	 сериал,	

драма	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Клик
15:00	VIB	/Very	Important	Bulgarians/	-	
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	 -	 автомобилно	 предаване	

с	Константин	Томов
16:30	Операция:	"История"	
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Жертвата	-	политически	сериал
20:00	Сага	за	Форсайтови	-	сериал,	
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Мъже	в	сянка	-	сериал
23:00	Филомена	 -	 драма,	 биографичен,	

САЩ,	 Великобритания,	 Франция,	
2013	 г.	 в	 ролите:	 Джуди	 Денч,	
Стив	Куган

00:40	Новините	ON	AIR	/п./
01:00	Колела	-		/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Q&A		/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Операция:	"История"	-	предаване	

с	Росен	Петров	/п./
06:30	България	сутрин	
09:30	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	 с	 Бойка	 Делиева	

и	Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Брюксел	1	
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
15:50	Дивото	зове	-	семеен
16:40	Едно	френско	село	-	исторически	

сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Гол	-	спортно	шоу
23:00	Довереникът	-	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	 за	 обществото	 пред	
Ганиела	Ангелова	/п./

01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	 и	 невидимо	 -	 	 за	 изме-

ренията	 на	 свободата	 с	 Калин	
Манолов	/п./

06:30	България	сутрин	
09:30	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Q&A		
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
15:50	Дивото	 зове	 -	 приключенски	 се-

риал,	семеен
16:40	Едно	френско	село	-	исторически	

сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR
20:30	Едно	френско	село	-	исторически	

сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни			
23:00	Довереникът	-	исторически	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Брюксел	1		
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин		/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	 от	 политиката	 с	 Клара	
Маринова	/п./

06:30	България	сутрин	
09:30	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Видимо	 и	 невидимо	 -	 	 за	 изме-

ренията	 на	 свободата	 с	 Калин	
Манолов	/п./

14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
15:50	Дивото	зове	
16:40	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
с	Димитър	Абрашев

18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	-	сериал
23:00	Довереникът	-	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Операция:	"История"	
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	-	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа	

и	 гражданите	 с	 Милена	 Милоти-
нова	/п./

06:30	България	сутрин	
09:30	Рене	Магрит	-	човекът	с	шапката	

-	филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Опорни	хора	-	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
15:50	Дивото	 зове	 -	 приключенски	 се-

риал,	семеен
16:40	Едно	френско	село	-	исторически	

сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	-	сериал
23:00	Довереникът	-	исторически	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Видимо	и	невидимо	-			/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин		/п./

Bulgaria ON AIR
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06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	
„Кости“	-	с.11,	еп.	20,21,22

11:00	„Огън	 под	 земята“	 -	 екшън,	 дра-
ма,	 трилър	 (САЩ,	 1997),	 режи-
сьор	 -	 Феликс	 Енрикес	 Алкала,	
актьори	 -	 Стивън	 Сегал,	 Мардж	
Хелгенбергер,	Стивън	Ланг

13:00	„Стъклен	 Ад“	 -	 екшън,	 приклю-
ченски,	семеен	(Франция,	Белгия,	
2017),	 режисьор	 -	 Ерик	 Съмър,	
актьори	-	Клер,	Форлани,	Джейми	
Бамбър,	Райли	Джаксън

15:00	„Библиотекарите“	-	с.2,	еп.	7,8
17:00	„Дивата	муха“-	предаване	за	екс-

тремни	спортове
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	-	предаване	

за	 строителство,	 ремонти,	 обза-
веждане	и	дизайн

18:00	„Супер	коли“	-	автомобилно	пре-
даване

18:45	„Доносник“	 -	 екшън,	 драма,	 три-
лър	 (САЩ,	 Обединени	 арабски	
емирства,	2013)

21:45	Реал	 Мадрид	 -	 Ливърпул	 (Финал	
на	Шампионска	лига)

00:00	Студио	Шампионска	лига
00:30	„Лидер	от	затвора“	-	криминален,	

драма,	трилър	(САЩ,	2017),	
02:45	„Кости“	-	с.11,	еп.	21,	22
04:15	„Стъклен	 Ад“	 -	 екшън,	 приклю-

ченски,	семеен	(Франция,	Белгия,	
2017),	режисьор	-	Ерик	Съмър

06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	
„Супергърл“	-	с.1,	еп.	1,2,3

11:00	„Сблъсък“	 -	 екшън,	 криминален	
(Мексико,	2016)

12:45	„Доносник“-	екшън
15:00	„Библиотекарите“	с.2	,	еп.	9,	10
17:00	„Дивата	муха“-	предаване	за	екс-

тремни	спортове
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	-	предаване	

за	 строителство,	 ремонти,	 обза-
веждане	и	дизайн

18:00	„Супер	коли“	-	автомобилно	пре-
даване

19:00	„Огън	 под	 земята“	 -	 екшън,	 дра-
ма,	 трилър	 (САЩ,	 1997),	 режи-
сьор	 -	 Феликс	 Енрикес	 Алкала,	
актьори	 -	 Стивън	 Сегал,	 Мардж	
Хелгенбергер,	 Стивън	 Ланг,	 Брад	
Хънт,	Крис	Кристофърсън	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	 Репортерите	 -	 предаване	 за	

журналистически	 филми	 и	 раз-
следвания

22:00	„Гаднярът“	 -	 комедия,	 драма	
(САЩ,	2001)	с	Джейсън	Флеминг,	
Вини	Джоунс,	Дейвид	Кели

00:00	„Дивата	 река“	 -	 екшън,	 приклю-
ченски,	криминален	(САЩ,	1994),	
режисьор	-	Къртис	Хенсън,	актьо-
ри	-	Мерил	Стрийп

02:00	„Супергърл“	-	с.1,	еп.	1,	2,3
04:15	„Сблъсък“	-	екшън

05:15	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	10
06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	

„Стоте“	-	с.1,	еп.1
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	10
09:45	„Лонгмайър“	-	с.4,	еп.	1
11:00	„Тежки	 престъпления“	 -	 с.5,	 еп.	

10
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	13
13:00	„Дивата	 река“	 -	 екшън,	 приклю-

ченски,	криминален	(САЩ,	1994),	
режисьор	-	Къртис	Хенсън,	актьо-
ри	-	Мерил	Стрийп,	Дейвид	Стра-
теърн,	 Кeвин	 Бейкън,	 Джоузеф	
Мазело,	Стефани	Сойер,	Джон	С.	
Райли,	Елизабет	Хофман	и	др.

15:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.2
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.11
17:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	14
18:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.11
19:00	„Лонгмайър“	-	с.4,	еп.1
20:00	Премиера:„Луцифер“	-	с.2,	еп.2
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Доносник“	 -	 екшън,	 драма,	 три-

лър	 (САЩ,	 Обединени	 арабски	
емирства,	2013)

00:15	Премиера:„Луцифер“	-	с.2,	еп.2
01:00	„Последователите“	-	с.2,	еп.	12
02:15	„Стоте“	-	с.1,	еп.2
03:15	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	14

06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	
„Стоте“	-	с.1,	еп.	2

09:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	11
10:00	„Лонгмайър“	-	с.4,	еп.2
11:00	„Тежки	престъпления“	-	еп.	11
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“-	 с.	

1,	еп.	14
13:00	„Гаднярът“	 -	 комедия,	 драма	

(САЩ,	 2001),	 режисьор	 -	 Бари	
Сколник,	актьори	-	Джейсън	Фле-
минг,	Вини	Джоунс,	Дейвид	Кели,	
Дейвид	Хемингс,	Ралф	Браун

15:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.	3
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.12
17:00	„Легендите	на	утрешния	ден“-	с.1,	

еп.	15
18:00	„Тежки	 престъпрения“	 -	 с.5,	 еп.	

12
20:00	Премиера:„Луцифер“	-	с.2,	еп.	3
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Биячи“-	екшън	 (САЩ,	2014),	ре-

жисьор	 -	 Крейг	 Мос,	 актьори	
-	Данте	Баско,	Джонатан	Липники,	
Жаклин	Обрадорс,	Андрю	Дивоф

23:45	„Луцифер“	-	сериал	,	с.2,	еп.	3
00:45	„Последователите“	-	с.2,	еп.13
01:45	„Стоте“	-	с.1,	еп.	3
02:45	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

с.1,	еп.	15
03:45	„	 Тежки	престъпрения“	 -	 с.5,	 еп.	

12
04:45	„Супер	коли“	

05:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.12
06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	

„Стоте“	-	с.1,	еп.	3
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.12
10:00	„Лонгмайър“	-	с.4,	еп.3
11:00	„Тежки	престъпления“	-	еп.	12
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	15
13:00	„Несправедливо	обвинена“	-	кри-

минален,	мистерия,	трилър	(Кана-
да,	САЩ,	2012),	режисьор	-	Джим	
Донован,	актьори	-	Мари	Авгеро-
пулос,	Кристина	Кокс,	Каспър	Ван	
Диен,	Дани	Бланко	Хол

15:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.	4
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.13
17:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	16
18:00	„Тежки	 престъпления“	 -	 с.5,	 еп.	

13
19:00	„Лонгмайър“	-	с.4,	еп.4
20:00	Премиера	:“Луцифер“	-	с.2,	еп.4
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Трудна	 мишена	 2“	 -	 екшън,	

трилър	 (САЩ,	 2016),	 режисьор	 -	
Роел	Рейн,	актьори	-	Скот	Адкинс,	
Робърт	Книйпер,	Рона	Митра

00:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.4
02:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.	4
03:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	16
04:00	„Тежки	престъпления“	-	еп.	13

05:40	„Мечето	 Уини“	 -	 семеен	 филм	 с	
уч.	на	Дейвид	Съчет,	Джил	Белоус,	
Майкъл	 Фасбендър,	 Стивън	 Фрай	
и	др.	/п/

07:30	„Да	пропуснеш	Коледа“	-	семейна	
комедия	с	уч.	на	Тим	Алън,	Джей-
ми	 Лий	 Къртис,	 Дан	 Акройд,	 М.	
Емет	Уолш,	Елизабет	Франц,	Ерик	
Пер	Съливан,	Чеч	Марин	и	др.	/п/

10:00	„Затура:	 Космическо	 приключе-
ние“	 -	 приключенски	 филм	 с	 уч.	
на	Джош	Хътчерсън,	Дакс	Шепърд,	
Тим	Робинс,	Джона	Бобо	и	др.

12:00	„Бейб	 в	 града“	 -	 приключенска	
комедия	 с	 уч.	 на	 Магда	 Шубан-
ски,	Джеймс	Кромуел,	Мики	Руни,	
Мери	Стейн	и	др.	/п/

14:00	„Робин	Худ:	Мъже	в	чорапогащи“	
-	приключенска	комедия	с	уч.	на	
Кари	Елуис,	Ричард	Луис,	Роджър	
Рийс,	Патрик	Стюарт,	Ейми	Ясбек,	
Марк	 Бланкфилд,	 Дейв	 Чапел	 и	
др.

16:10	„Ултравайълет“	 -	 екшън-фантас-
тика	с	уч.	на	Мила	Йовович,	Ка-
меран	Брайт,	Ник	Чинлънд,	Уилям	
Фичнер,	 Айда	 Мартин,	 Себастиян	
Анри	и	др.	/п/

18:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	риалити	2	
епизода	/п/

20:00	„От	местопрестъплението“	-	сезон	

05:50	„Актьорско	студио“	-	токшоу
06:50	„Децата	 на	 въздушния	 Бъд“	 -	

семейна	комедия	с	уч.	на	Джейн	
Кар,	 Партик	 Краншоу,	 Тайлър	
Фодън,	Карън	Холнес	и	др.

08:45	„Хотел	Трансилвания“	
10:45	„Мъпетите	 2“	 -	 с	 уч.	 на	 Рики	

Джървейс,	Тай	Бърел,	Тина	Фей,	
Тони	Бенет,	Хю	Боневил	и	др.

13:00	„Хук“	 -	 приключенска	 комедия	
с	 уч.	на	Дъстин	Хофман,	Робин	
Уилямс,	 Джулия	 Робъртс,	 Боб	
Хоскинс,	Маги	Смит,	Каролин	Гу-
дал,	Амбър	Скот,	Чарли	Корсмо,	
Лоръл	Кронин	и	др.

16:00	„Любовен	 рикошет“	 -	 с	 уч.	 на	
Катрин	 Зита-Джоунс,	 Джъстин	
Барта,	 Джон	 Шнайдър,	 Лин	
Уитфилд	и	др.	/п/

18:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	риалити	
2	епизода	/п/

20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	15
21:00	„Шивачът	от	Панама“	-	трилър	с	

уч.	на	Пиърс	Броснан
23:15	„От	местопрестъплението“	-	с.	15	
00:15	„Скандално“	 -	биографична	дра-

ма	с	уч.	на	Тоби	Джоунс,	Дани-
ел	 Крейг,	 Сандра	 Бълок,	 Гуинет	
Полтроу,	 Джеф	 Даниълс,	 Иза-
бела	 Роселини,	 Сигорни	 Уивър,	
Хоуп	Дейвис,	Питър	Богданович

06:00	„Звярът“	-	сезон	1
07:00	„Без	багаж“	-	предаване	за	тури-

зъм	/п/
07:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	

сезон	6,	3	епизода
11:00	„Приключението„Посейдон“	 -	

приключенски	 екшън	 с	 уч.	 на	
Адам	Болдуин,	Браян	Браун,	Рутгер	
Хауер,	 Стив	 Гутенберг,	 C.	 Томас	
Хауъл,	Питър	Уелър,	Клайв	Мантъл,	
Алекс	Кингстън	и	др.,	I	част

13:00	„Национална	лотария“	/п/
13:30	„Теория	 за	 големия	 взрив“	 -	 се-

зон	10,	2	епизода
14:30	„Сурова	сделка“	-	екшън	с	уч.	Ар-

нолд	Шварценегер,	Катрин	Харолд,	
Дарън	Макгавин,	Сам	Уонамейкър,	
Ед	Лаутър	и	др.	/п/

16:40	„Трансформърс:	Тъмната	страна	на	
Луната“	 -	 екшън-фантастика	 с	 уч.	
на	Шая	Лебьоф,	Джон	Малкович,	
Тайрийз	Гибсън	и	др.	/п/

20:00	„Браво,	момчето	ми!“	-	комедия	с	
уч.	 на	 Адам	 Сандлър,	 Анди	 Сам-
бърг,	Лейтън	Мийстър,	Ванила	Айс,	
Тони	Орландо,	 Уил	Форте,	Сюзън	
Сарандън		и	др.

22:20	„Тринайсет“	-	сезон	1
23:20	Професионална	 борба:„Първична	

сила“
00:20	Еротичен	телепазар

06:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-
зон	10,	3	епизода	/п/

07:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	
сезон	6,	3	епизода

11:00	„Приключението„Посейдон“	
-	 приключенски	 екшън	 с	 уч.	
на	 Адам	 Болдуин,	 Браян	 Браун,	
Рутгер	 Хауер,	 Стив	 Гутенберг,	 C.	
Томас	Хауъл,	Питър	Уелър,	Клайв	
Мантъл,	Алекс	Кингстън	и	др.,	 II	
част

12:50	„Без	багаж“		
13:30	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-

зон	10,	4	епизода
15:30	„Браво,	 момчето	ми!“	 -	 комедия	

с	 уч.	 на	 Адам	 Сандлър,	 Анди	
Самбърг,	 Лейтън	 Мийстър,	 Ва-
нила	 Айс,	 Тони	 Орландо,	 Уил	
Форте,	 Сюзън	 Сарандън,	 Майло	
Вентимиля,	 Джеймс	 Каан	 и	 др.	
/п/

18:00	„Заместникът“	 -	 екшън	 с	 уч.	 на	
Жан-Клод	Ван	Дам,	Джули	Кокс,	
Алън	 Маккена,	 Уилям	 Таплей,	
Иън	Вирго	и	др.

20:00	„Шифърът	на	Леонардо“	-	трилър	
с	 уч.	 на	 Том	 Ханкс,	 Жан	 Рено,	
Одри	 Тоту,	 Иън	 Маккелън,	 Пол	
Бетани,	 Алфред	 Молина,	 Юрген	
Прохнов	и	др.

00:00	„Фрактура“	 -	 предаване	 за	 рок	
музика

06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	

сезон	5
07:30	„В.И.П“	-	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	1	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	сезон	24	/п/
12:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	1
15:50	„Шифърът	на	Леонардо“	-	 трилър	

с	 уч.	 на	 Том	 Ханкс,	 Жан	 Рено,	
Одри	 Тоту,	 Иън	 Маккелън,	 и	 др.	
/п/

19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили,	сезон	24

20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
21:00	„Скорпион“	-	сезон	2
22:00	„Обратно	 броене“	 -	 трилър	 с	 уч.	

на	Куба	Гудинг	мл.,	Нийл	Макдо-
ноу,	Ники	Айкокс,	Остин	Ейбрамс	
и	др.

00:10	„Скорпион“	-	сезон	2	/п/
01:10	Еротичен	телепазар
03:15	„Национална	лотария“	/п/

05:45	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	 -	 Ден	 и	Нощ“	 -	 риалити	

сериал	/п/
08:45	„Коледа	 с	 Холи“	 -	 семеен	 филм	

с	уч.	на	Шон	Ферис,	Елоиз	Мъм-
форд,	Даниъл	Ерик	Голд	и	др.	/п/

11:00	„Костюмари“	-	сезон	5
12:00	„Дивото	 момиче“	 -	 драма	 с	 уч.	

на	 Джордж	 Молина,	 Лола	 Таш,	
Браян	Грийн,	Греъм	Грийн	и	др.

14:00	„Хук“	 -	 приключенска	 комедия	
с	 уч.	 на	 Дъстин	 Хофман,	 Робин	
Уилямс,	 Джулия	 Робъртс,	 Боб	
Хоскинс,	Маги	Смит,	Каролин	Гу-
дал,	 Амбър	 Скот,	 Чарли	 Корсмо,	
Лоръл	Кронин,	Данте	Баско	и	др.,

17:00	„Бейб	 в	 града“	 -	 приключенска	
комедия	с	Магда	Шубански

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	
20:00	„От	 местопрестъплението“	 21:00	

„Ултравайълет“	-	екшън-фантасти-
ка	с	уч.	на	Мила	Йовович,	Каме-
ран	 Брайт,	 Ник	 Чинлънд,	 Уилям	
Фичнер,	Айда	Мартин	и	др.

22:50	„От	местопрестъплението“-с.15	/п/
23:50	„Размянaта“	 -	 комедия	 с	 уч.	 на	

Джейсън	 Бейтман,	 Райън	 Рей-
нолдс,	Оливия	Уайлд,	Лесли	Ман,	
Алън	Аркин	и	др.	/п/

06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	

сезон	5
07:30	„В.И.П“	-	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	3	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	1	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	сезон	23	/п/
12:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	1
15:50	„Питайте	 Джим“	 -	 сезон	 5,	 2	

епизода
16:45	„Сурова	 сделка“	 -	 екшън	 с	 уч.	

Арнолд	 Шварценегер,	 Катрин	
Харолд,	 Дарън	 Макгавин,	 Сам	
Уонамейкър,	Ед	Лаутър	и	др.

19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили,	сезон	24

20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
21:00	„Скорпион“	-	сезон	2
22:00	„Кръв	и	пот“	-	криминална	коме-

дия	с	уч.	на	Марк	Уолбърг,	Дуейн	
Джонсън,	Антъни	Маки,	Тони	Ша-
луб,	Ед	Харис,	Роб	Кордри	и	др.

00:30	„Скорпион“	-	сезон	2	/п/
01:30	„Фрактура“	 -	 предаване	 за	 рок	

музика	/п/
03:50	Еротичен	телепазар
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05:40	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:30	„София	 -	 Ден	 и	 Нощ“	 -	 риалити	

сериал	/п/
08:30	„Затура:	 Космическо	 приключе-

ние“	 -	 приключенски	 филм	 с	 уч.	
на	Джош	Хътчерсън,	Дакс	Шепърд,	
Тим	Робинс,	Джона	Бобо	и	др.	/п/

11:00	„Костюмари“	-	сезон	5
12:00	„Улични	танци“	-романтичен	филм	

с	Шарлот	 Рамплинг,	 Никола	 Бър-
ли,	Укуели	Роуч,	Франк	Харпъ.	/п/

14:10	„Робин	Худ:	Мъже	в	чорапогащи“	
-	 комедия	 с	 Кари	 Елуис,	 Ричард	
Луис,	 Роджър	 Рийс,	 Патрик	 Стю-
арт,	Ейми	Ясбек	и	др.	/п/

16:20	„Тя“	 -	 драма	 с	 уч.	 на	 Хоакин	
Финикс,	 Скарлет	 Йохансон,	 Ейми	
Адамс,	 Руни	 Мара,	 Крис	 Прат,	
Оливия	Уайлд	и	др.

19:00	„София	 -	 Ден	 и	 Нощ“	 -	 риалити	
сериал

20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.15
21:00	„Умираща	 светлина“	 -	 трилър	 с	

уч.	на	Никълъс	Кейдж,	Антон	Йел-
чин,	Александър	Карим	и	др.

23:00	„От	местопрестъплението“-с.15	/п/
00:00	„Шивачът	 от	 Панама“	 -	 трилър	 с	

уч.	 на	 Пиърс	 Броснан,	 Джефри	
Ръш,	Джейми	Лий	КъртисРДейвид	
Хейман,	Дилън	Бейкър	и	др.	/п/

05:45	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	 -	 Ден	 и	 Нощ“	 -	 риалити	

сериал	/п/
08:45	„Хотел	Трансилвания“	-	анимацио-

нен	филм	/п/
11:00	„Костюмари“	-	сезон	5
12:00	„Мъпетите	2“	 -	приключенска	 ко-

медия	 с	 уч.	 на	 Рики	 Джървейс,	
Тай	Бърел,	Тина	Фей,	Тони	Бенет,	
Хю	Боневил	и	др.	/п/

14:10	„Тя“	 -	 драма	 с	 уч.	 на	 Хоакин	
Финикс,	 Скарлет	 Йохансон,	 Ейми	
Адамс,	 Руни	 Мара,	 Крис	 Прат,	
Оливия	Уайлд	и	др.	/п/

17:00	„Законът	на	Картър“	-	криминален	
екшън	 с	 уч.	 на	 Силвестър	 Ста-
лоун,	 Миранда	 Ричардсън,	 Мики	
Рурк,	Майкъл	Кейн,	 Алън	Къминг,	
Рейчъл	 Лий	 Кук,	 Рона	 Митра,	
Джони	Стронг	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“		
20:00	„От	местопрестъплението“		
21:00	„Планината	на	вещиците“	 -	прик-

люченски	 екшън	 с	 Дуейн	 Джон-
сън,	 Карла	 Гуджино,	 Ана-София	
Роб,	Александър	Лудвиг,		и	др.

23:00	„От	местопрестъплението“	
00:00	„Умираща	 светлина“	 -	 трилър	 с	

уч.	на	Никълъс	Кейдж,	Антон	Йел-
чин,	Александър	Карим

06:00	„Да	се	посмеем“
06:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	

сезон	5
07:30	„В.И.П“	-	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	1	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	сезон	24	/п/
12:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	1
16:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5
16:30	„Робокоп“	-	екшън	с	уч.	на	с	уч.	

на	Джоел	Кинаман,	Гари	Олдман,	
Майкъл	Кийтън,	Аби	Корниш,	Са-
мюъл	Джаксън,	Джаки	Ърл	Хейли,	
Майкъл	К.	Уилямс	и	др.

18:50	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили,	сезон	24

20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
21:00	„Скорпион“	-	сезон	2
22:00	„Ронин“	 -	 криминален	 екшън	 с	

уч.	 на	 Жан	 Рено,	 Робърт	 де	
Ниро,	 Стелан	 Скарсгард,	 Наташа	
Макелоун,	 Джонатан	 Прайс,	Шон	
Бийн	и	др.

00:30	„Скорпион“	-	сезон	2	/п/
01:30	Еротичен	телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 26 Май нЕдЕля, 27 Май

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.4
08:00	„Майк	и	Моли“	-	с.5
09:00	„Онези	от	партера“	-	с.2
10:00	„Близнаци“	 -	 комедия,	 крими-

нален	 (САЩ,	 1988),	 режисьор	 -	
Айвън	Райтман,	актьори	-	Арнолд	
Шварценегер,	Дани	Де	Вито,	Кели	
Престън,	Хлое	Уеб,	Бони	Бартлет	
и	др.

12:00	„Столичани	в	повече“	-	с.12
13:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
14:30	„Приятели“	-	сериал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„ Н о в а 	 в 	 г р а д а “ 	 -	

драма,комедия,романтичен	 (САЩ,	
Канада,	 2008),	 режисьор	 -	 Джо-
нас	Елмер,	актьори	-	Рене	Зелу-
егер,	Хари	Коник	младши,	Дж.	К.	
Симсън,	Сиобан	Фелън	и	др.

22:30	„Фитнес	Тони“	-	сериал
23:30	„Двама	мъже	и	половина“	
00:30	„Теория	за	големия	взрив“	
01:00	„Онези	от	партера“	-	сериал
02:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.3
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал

05:00	„Фитнес	Тони“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.4
08:00	„Майк	и	Моли“	-	с.5
09:00	„Онези	от	партера“	-	с.2
10:00	„ Н о в а 	 в 	 г р а д а “ 	 -	

драма,комедия,романтичен	 (САЩ,	
Канада,	 2008),	 режисьор	 -	 Джо-
нас	 Елмер,	 актьори	 -	 Рене	 Зелу-
егер,	Хари	Коник	младши,	Дж.	К.	
Симсън,	Сиобан	Фелън	и	др.

12:00	„Столичани	в	повече“	-	с.12
13:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
14:30	„Приятели“	-	сериал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„Близнаци“	-	комедия,	криминален	

(САЩ,	 1988),	 режисьор	 -	 Ай-
вън	 Райтман,	 актьори	 -	 Арнолд	
Шварценегер,	Дани	Де	Вито,	Кели	
Престън,	 Хлое	 Уеб,	 Бони	 Бартлет	
и	др.

22:30	„Фитнес	Тони“	-	сериал
23:30	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал
00:30	„Теория	за	големия	взрив“	-	сери-

ал
01:00	„Онези	от	партера“	-	сериал
02:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.3
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал

пЕТък, 25 Май

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	с.3
09:00	„Шоуто	на	Слави“	-	ток	шоу
10:00	„Мисия	Лондон“	 -	 комедия	 (Бъл-

гария,	 2010),	 режисьор	 -	 Ди-
митър	 Митовски,	 актьори	 -	 Ер-
нестина	 Шинова,	 Юлиан	 Вергов,	
Любомир	Нейков,	Георги	Стайков,	
Коцето	 Калки,	 Ана	 Пападопулу,	
Дейвид	Колингс,	Алън	Форд

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“	15:00	

„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Столичани	в	повече“	-	с.12
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	с.5
21:00	„Приятели“	-	с.7
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.7
23:00	„Модерно	семейство“	-	с.7
00:00	„Мисия	Лондон“	 -	 комедия	 (Бъл-

гария,	 2010),	 режисьор	 -	 Ди-
митър	 Митовски,	 с	 Ернестина	
Шинова,	Юлиан	Вергов,	Любомир	
Нейков,	 Георги	 Стайков,	 Коцето	
Калки,	 Ана	 Пападопулу,	 Дейвид	
Колингс,	Алън	Форд,	Орлин	Гора-
нов,	Томас	Арана

понЕдЕлник, 28 Май

05:00	„Фитнес	Тони“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	с.3
09:00	„Столичани	в	повече“	-	с.12
10:00	„Овца	и	вълк“	-	анимация,	прик-

люченски,	 семеен	 (2016,	 Русия),	
режисьор	-	Максим	Волков

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-

риал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Комиците	 и	 приятели	 2018“	 -	

комедийно	шоу
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	с.6
21:00	„Приятели“	-	с.7
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.7
23:00	„Модерно	семейство“	-	с.7
00:00	„Овца	и	вълк“	-	анимация,	прик-

люченски,	 семеен	 (2016,	 Русия),	
режисьор	-	Максим	Волков

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Шегаджии“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

ВТорник, 29 Май

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	с.3
09:00	„Комиците	 и	 приятели	 2018“	 -	

комедийно	шоу
10:00	„Ой,	къде	изчезна	Ной“	 -	анима-

ция	 (Германия,	 Белгия,	 Люксем-
бург,	 Ирландия	 2015),	 режисьор	
-	Тоби	Генкел	Шон	Маккормак

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Теория	 за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Шоуто	 на	 Слави“	 -	 вечерно	 ток	

шоу
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	с.6
21:00	„Приятели“	-	с.7
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.7
23:00	„Модерно	семейство“	-		с.7
00:00	„Проектът	 Х„	 -	 комедия,	 (САЩ,	

2012),	 режисьор	 -	Нима	Нуриза-
де,	актьори	-	Томас	Ман,	Оливър	
Купър,	 Джонатан	 Даниел	 Браун,	
Дакс	Флейм,	Кърби	Блис

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Шегаджии“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

сряда, 30 Май

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	с.3
09:00	„Шоуто	 на	 Слави“	 -	 вечерно	 ток	

шоу
10:00	„Лоракс“	 -	 анимация,	 семеен,	

фентъзи	 (САЩ,	2012),	сценаристи	
-	 Кен	 Даурио,	 Чинко	 Пол,	 режи-
сьори	-	Крис	Рено,	Кайл	Балда

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	сери-

ал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Комиците	и	приятели	2018“	-	ко-

медийно	шоу
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	с.6
21:00	„Приятели“	-	с.7
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.7
23:00	„Модерно	семейство“	-	с.7
00:00	„Лоракс“	 -	 	 анимация,	 семеен,	

фентъзи	 (САЩ,	2012),	сценаристи	
-	 Кен	 Даурио,	 Чинко	 Пол,	 режи-
сьори	-	Крис	Рено,	Кайл	Балда

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Шегаджии“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

чЕТВърТък, 31 Май

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	с.3
09:00	„Комиците	и	приятели“	-	комедий-

но	шоу
10:00	„Легендата	 за	 Оз:	 Завръщането	

на	Дороти“	-анимация(САЩ,2013),	
режисьор:	Дан	Ст.	Пиер

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Теория	 за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Шоуто	 на	 Слави“	 -	 вечерно	 ток	

шоу
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	с.6
21:00	„Приятели“	-	с.8
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.7
23:00	„Модерно	семейство“	-	с.8
00:00	„Легендата	 за	 Оз:	 Завръщането	

на	Дороти“	-анимация(САЩ,2013),	
режисьор	-	Дан	Ст.	Пиер

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	с.3
03:00	„Шегаджии“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

05:50	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	
08:50	„Дивото	момиче“	-	драма	с	уч.	на	

Джордж	Молина,	Лола	Таш,	Браян	
Грийн,	Греъм	Грийн	и	др.	/п/

11:00	„Костюмари“	-	сезон	5
12:00	„Вечният	завет	на	любовта“	-	ро-

мантичен	филм.
14:00	„В	кадър“
14:30	„Пътешествие	 до	 края	 на	 света“	

-	приключенски	филм	с	уч.	на	Бе-
недикт	Къмбърбач,	Джаред	Харис

17:00	„Планината	на	вещиците“	 -	 прик-
люченски	 екшън	 с	 уч.	 на	 Дуейн	
Джонсън,	 Карла	 Гуджино,	 Ана-
София	 Роб,	 Александър	 Лудвиг,	
Киъран	 Хайндс,	 Том	 Еверет	 Скот,	
Крис	Маркет	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	15
21:00	„Паркър“	 -	 криминален	 екшън	 с	

уч.	 на	 Джейсън	 Стейтъм,	 Джени-
фър	 Лопес,	 Майкъл	 Чиклис,	 Ник	
Нолти,	Уендъл	Пиърс		и	др.

23:30	„От	местопрестъплението“	
00:30	„Кухата	 корона:	 Хенри	 VI,	 част	

първа“	 -	 историческа	 драма	 с	
уч.	на	Том	Стъридж,	Хю	Боневил,	
Софи	 Оконедо,	 Майкъл	 Гамбън,	
Сали	Хокинс,	Ейдриън	Дънбър

05:50	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	
08:45	„Неочаквано	приятелство“	-	драма	

с	 уч.	 на	 Чандра	 Уилсън,	 Катлийн	
Мънроу,	Габриел	Хоугън	и	др.

11:00	„Костюмари“	-	сезон	5
12:00	„Сбъдната	 мечта“	 -	 драма	 с	 уч.	

на	 Виктор	 Браун,	 Скаут	 Тейлър	
Комптън,	Дейл	Мидкиф,	Ерин	Ко-
трел,	Робърт	Пайн,	Саманта	Смит,	
Патрик	Левис	и	др.

14:00	„В	кадър“
14:30	„Пътешествие	до	края	на	света“	-	

приключенски,	II	част
16:30	„Паркър“	 -	 криминален	 екшън	 с	

уч.	 на	 Джейсън	 Стейтъм,	 Джени-
фър	 Лопес,	 Майкъл	 Чиклис,	 Ник	
Нолти,	Уендъл	Пиърс	и	др.Джема	
Артъртън,	 Бен	 Кингсли,	 Алфред	
Молина,	Ричард	Койл	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“
20:00	„От	местопрестъплението“	
21:00	„Отстреляй	бившата“	-	комедия	с	

уч.	 на	 Дженифър	 Анистън,	 Дже-
рард	 Бътлър,	 Кристин	 Барански,	
Питър	Грийн,	Джейсън	Съдейкис	и	
др.

23:15	„От	местопрестъплението“	
00:15	„Кухата	 корона:	 Хенри	 VI,	 част	

втора“	-	историческа	драма

05:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.13
06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	

„Стоте“	-	с.1,	еп.	4
09:00	„Под	наблюдение„	-	с.4,	еп.	13
10:00	„Лонгмайър„	-	с.4,	еп.	4
11:00	„Тежки	 престъпления“	 -	 с.5,	 еп.	

13
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.1,	еп.	16
13:00	„Трудна	мишена	2“	-	екшън,	три-

лър	 (САЩ,	 2016),	 режисьор	 -	
Роел	Рейн,	актьори	-	Скот	Адкинс,	
Робърт	Книйпер,	Рона	Митра

15:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.	5
16:00	„Под	наблюдение„	-	с.4,	еп.	14
17:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.2,	еп.	1
18:00	„Тежки	престъпления“	-	еп.	14
20:00	Премиера:„Луцифер“	-	с.2,	еп.5
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Открити	рани“	-	екшън,	кримина-

лен,	 трилър	 (САЩ,	 2001),	 режи-
сьор	 -	Анджей	Бартовяк,	 актьори	
-	Стивън	Сегал,	Ди	Ем	Екс,	Исая	
Уошингтън,	 Джил	 Хенеси,	 	 Бил	
Дюк,	 Том	 Арнолд,	 Майкъл	 Джей	
Уайт,	Антъни	Андерсън	и	др

00:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.5
01:00	„Последователите“	-	с.2,	еп.15
02:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.5
03:00	„Легендите	на	утрешния	ден“
04:00	„Тежки	престъпления“	-	еп.	14

05:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	14
06:00	„Костенурките	 Нинджа“	 08:00	

„Стоте“	-	с.1,	еп.5
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	14
10:00	„Лонгмайър„	-	с.4,	еп.	5
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.2,	еп.	1
13:00	„Открити	рани“	-	екшън,	кримина-

лен,	 трилър	 (САЩ,	 2001),	 режи-
сьор	 -	Анджей	Бартовяк,	актьори	
-	Стивън	Сегал,	Ди	Ем	Екс,	Исая	
Уошингтън,	 Джил	 Хенеси,	 	 Бил	
Дюк,	Том	Арнолд,	Майкъл	Джей

15:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.6
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	15
17:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.2,	еп.	2
18:00	„Тежки	престъпления“	-	еп.	15
19:00	„Лонгмайър“	-	с.4,	еп.6
20:00	Премиера:„Луцифер“	-	с.2,	еп.6
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Лудото	 куче	 и	 Глория“,	 режи-

сьор	 -	 Джон	 Макнютън,	 актьори	
-	Робърт	де	Ниро,	Бил	Мъри,	Ума	
Търман,	 	 Дейвид	 Карузо,	 Майк	
Стар,	Кати	Бейкър	и	др.

00:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.6
01:00	„Последователите“	-	с.3,	еп.	1
02:00	„Стоте“	-	с.1,	еп.6
03:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.2,	еп.	2
04:00	„Тежки	престъпления“	с.5,	еп.	15
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06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Камиони	по	леда“
07:30	„В.И.П“	-	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	1	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	1
15:50	„Питайте	Джим“	-	сезон	5
16:15	„Закрилникът“	-	екшън
19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	сезон	24
20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
21:00	„Скорпион“	-	сезон	2
22:00	„Заразно	зло:	Възмездие“	-	екшън	

ДИЕМА
06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Камиони	по	леда“	
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	1	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	
12:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	1
16:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5
16:20	„Ронин“	-	криминален	екшън
18:50	„Топ	Гиър“	
20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
21:00	„Скорпион“	-	сезон	2
22:00	„Трансформърс:	Ера	на	изтребле-

ние“	-	екшън-фантастика

ДИЕМА
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НАДЕЖДА ТИХОВА

 - как се ориентирахте 
към учителската профе-
сия?
	 -	 Избрах	 я,	 защо-
то	 много	 обичам	 децата.	
Искам	 те	 да	 са	 здрави	
и	 щастливи,	 да	 усвояват	
знания	и	умения,	които	ще	
им	бъдат	необходими	в	бъ-
деще.	 Учителската	 профе-
сия	е	изключително	важна	
за	духовността	на	нацията,	
защото	винаги	е	свързана	
с	бъдещето	на	поколения-
та.	Учителят	е	призван	да	
спечели	 доверието	 както	
на	детето,	така	и	на	роди-
теля.	Той	трябва	да	намери	
верния	 път	 към	 детската	
душа,	 да	 запази	 нейната	
уникалност,	 да	 подкрепя,	
насочва,	поощрява,	да	по-
каже	красотата	и	обичта.
 - от малка ли си меч-
таехте да станете учител?
	 -	Да.	Аз	 съм	 завърши-
ла	икономически	техникум	
в	 Дряново,	 но	 в	 крайна	
сметка	надделя	обичта	ми	
към	децата.	Продължих	об-
разованието	 си	 в	 Инсти-
тута	 за	 детски	 учители	 в	
Русе,	 по	 късно	 завърших	
във	 ВТУ	 Предучилищна	
педагогика.	 След	 това	 са	
квалификациите	 ми.	 Сега-
съм	 с	 I	 професионално-
квалификационна	степен.

 - Защо според вас бя-
хте наградена с това ви-
соко звание - „учител на 
годината“?
	 -	Мисля,	че	в	конкурса	
беше	 обърнато	 внимание	
на	иновациите	и	използва-
нето	на	новите	технологии.	
Аз	 съм	 автор	 на	 „Дидак-
тическа	 технология	 за	 из-
граждане	на	представа	за	
число	 и	 стимулиране	 на	
интелектуалното	 развитие	
на	 детето	 от	 подготвител-
на	група“.	Освен	това	съм	
автор	 и	 на	 Тест	 за	 ди-
агностика	 по	 математика,	
който	е	защитен	и	апроби-
ран	в	две	детски	градини.	
Имам	 публикации	 в	 сп.	
„Дом,	 дете,	 детска	 гради-
на“.	 Участвала	 съм	 в	 три	
национални	 научно-прак-
тически	 конференции	 по	
предучилищно	 възпитание	
в	 Русе,	 Свищов,	 Ловеч.	
Имам	 публикации	 в	 елек-
тронното	 издание	 на	 сп.	
„Образование“.	В	работата	
си	винаги	търся	нови	при-
йоми,	 експериментирам	
технологии	 и	 добри	 идеи,	
за	да	бъде	детската	гради-
на	желано	място	 за	 игра,	
обучение,	 изява.	 Стремя	
се	всеки	ден	да	има	нещо	
интересно,	 нестандартно	
за	провокиране	на	детска-
та	 любознателност,	 откри-
ване	 на	 детските	 способ-

ности	и	талант.
 - Детската градина се 
занимава не само с обу-
чение, но и с възпитание. 
кое от двете трябва да е 
по-важно? не оставят ли 
родителите твърде често 
възпитанието на детската 
градина?
	 -	В	детската	градина	е	
важно	да	се	обърне	пове-
че	 внимание	 на	 възпита-
нието.	Колкото	и	да	изпус-
не	в	обучението,	след	това	
детето	ще	си	го	навакса	в	
училище,	когато	е	амбици-
озно.	 Но	 възпитанието	 е	
много	важно.	Сега	новото	
поколение	родители	дейст-
вително	 са	 много	 прити-
снати	 от	 живота	 и	 много	
не	се	интересуват,	мислят,	
че	 ние	 сме	 задължени	 да	
възпитаваме	техните	деца.	
Ние	 още	 от	 първа	 група	
започваме	 да	 изграждаме	
навици.	Но	все	пак	в	дет-
ската	 градина	 идват	 при	
нас	деца	на	„нашите	деца“.	
И	 те	 понеже	 знаят	 какви	
са	 били	 изискванията,	 се	
стараят	и	ни	помагат.
 - колко деца има в 
групата ви?
	 -	 В	 момента	 има	 27	
деца.	 С	 моята	 колежка	
групите	ни	са	много	пълни,	
работили	сме	и	с	29	деца.
 - родителите понякога 
не могат да се справят с 
едно-две деца, а вие как 
се справяте с толкова 
много? остава ли време 
да обърнете внимание на 
всяко дете? не трябва ли 
групите да са по-малки?
	 -	Действително	групите	
трябва	да	са	по-малки.	Но	
сега	 заради	 делегираните	
бюджети	 се	 принуждава-
ме	 да	 имаме	 много	 деца,	
защото	парите	следват	де-
тето.	 Когато	 са	 по-малко,	
действително	има	възмож-
ност	да	се	обърне	внима-
ние	 на	 всяко	 дете.	 Но	 и	
сега	 се	 стремим.	 Родите-
лите	наистина	се	оплакват,	
че	не	могат	да	се	справят	
с	1	или	две	деца.	Но	в	дет-

ската	 градина	 има	 може	
би	респект	към	учителя.
 - как привличате ро-
дителите на ваша страна?
	 -	 С	 колежката	ми	 сме	
късметлии	 заради	 родите-
лите.	 Заедно	 с	 тях	 рабо-
тим	 по	 най-различни	 про-
екти.	 По-скорошен	 е	 „Аз	
съм	българче“	с	Регионал-
ния	исторически	музей	за	
патриотичното	възпитание.	
А	 в	 продължение	 на	 две	
години	работихме	с	ИМКА-
Габрово	 по	 проекта	 „За	
повече	 детски	 усмивки“.	
Този	 проект	 бе	 насочен	
не	 само	 към	 децата,	 а	 и	
към	 родителите	 и	 учите-
лите.	 Въпреки	 че	 сме	 с	
голям	трудов	стаж,	ние	на-
учихме	 много	 нови	 неща,	
а	 родителите	 станаха	 по-
сплотена	 общност,	 започ-
наха	 да	 споделят	 своите	
проблеми	 и	 набелязвахме	
начини	за	преодоляването	
им.	Този	 проект	 беше	 на-
сочен	 главно	към	емоцио-
налната	интелигентност	на	

детето.	 Когато	 то	 осъзнае	
своята	емоция,	то	вече	не	
е	 агресивно.	Така	 преодо-
ляхме	агресията	в	детския	
колектив.	 И	 родителите	
изключително	 много	 ни	
помагаха	 –	 те	 участваха	
във	всички	сбирки,	интере-
суваха	 се,	 дори	 набавяха	
литература,	подаряваха	ни	
книги	 и	 още	 продължава-
ме	 сътрудничеството	 си	 с	
тях.	 Но	 много	 е	 важно	
как	 учителят	 ще	 подходи	
към	 родителите,	 как	 ще	
ги	 заинтригува,	 за	 да	 се	
включат	с	инициатива.
 - с какво са по-раз-
лични децата от днешното 
поколение в сравнение с 
децата преди 30 години?
	 -	 Децата	 винаги	 са	
едни	 и	 същи.	 Но	 днешни-
те	 като	 че	ли	са	по-умни,	
по-информирани.	Може	би	
заради	таблетите	и	компю-
трите	 са	 по-знаещи.	Дори	
установяваме,	 че	 държав-
ните	образователни	изиск-
вания	трябва	отново	да	се	

преработят,	защото	децата	
са	 информирани	и	 не	мо-
жем	 да	 спираме	 на	 едно	
ниво	 тяхното	 развитие.	
Затова	 проявяваме	 инди-
видуален	 подход	 с	 тези,	
които	са	на	много	по-висо-
ко	 ниво.	 В	 нашата	 детска	
градина	 се	 полагат	 голе-
ми	 грижи	 за	 децата	 със	
специални	 образователни	
потребности,	но	се	работи	
специално	и	с	децата,	кои-
то	 изпреварват	 останали-
те.	 На	 тях	 винаги	 даваме	
допълнителни	задачи.
 - Представете си, че 
сте министър на обра-
зованието. какво бихте 
променила най-напред? 
какво ви пречи и затруд-
нява?
	 -	 Затрудняват	 ни	 до-
пълнителните	 дейности,	
многото	документация.	На-
пример	 от	 нас	 изискват	
да	 направим	 портфолио	
на	 всяко	 дете	 и	 то	 да	 се	
съхранява	от	първа	до	чет-
върта	група	и	накрая	да	се	
даде	 в	 училището.	 Бума-
щината	е	много	и	донякъ-
де	 доста	 самоцелна.	Тя	 е	
за	 сметка	 на	 практиката,	
на	работата	ни	със	самите	
деца.	 Държавата	 трябва	
да	преосмисли	цялото	об-
разование.	 Трябва	 да	 на-
влязат	 повече	 технологи-
ите	 -	 новото	 поколение	 е	
свързано	 с	 технологиите.	
Някои	казват,	че	е	вредно	
използването	 на	 таблети,	
но	 когато	 са	 в	 нормата,	
могат	да	се	прилагат.	Тряб-
ва	 да	 се	 налеят	 пари	 в	
образованието	 и	 се	 обър-
не	по-голямо	внимание	на	
дигиталната	 грамотност	 и	
интерактивния	процес.
 - това означава ли, че 
всяко дете трябва да ходи 
на градина или в училище 
с таблет?
	 -	 Не.	 Но	 ние	 се	 стре-
мим	 да	 използваме	 пове-
че	 интерактивната	 дъска.	
С	 помощта	 на	 родителите	
направихме	 благотворите-
лен	 базар	 и	 купихме	 лап-

топ	и	мултимедия.
 - има ли приемстве-
ност и добра връзка меж-
ду детската градина и 
училището?
	 -	 Когато	 децата	 запо-
чнат	 училище,	 това	 все	
пак	е	стрес	за	тях.	Но	ние	
осъществяваме	приемстве-
ност.	 Специално	 нашата	
детска	градина	има	прием-
ственост	с	ОУ	„Св.	Св.	Ки-
рил	и	Методий“	и	СУ	„Отец	
Паисий“.	Децата	от	подгот-
вителната	 група	 ходят	 на	
посещение	 в	 училищата,	
влизат	 в	 класните	 стаи,	
запознават	се	с	обстанов-
ката	и	се	подготвят	и	пси-
хически.	 Водим	 децата	 и	
на	 „Отворените	 врати“	 в	
училищата.	Те	пък	идват	с	
програми	при	нас	за	праз-
ници	 като	 Коледа,	 Баба	
Марта,	 Първа	 пролет	 и	 т.	
н.	Миналата	година	в	„Св.	
Св.	Кирил	и	Методий“	уче-
ниците	издадоха	вестник	и	
наши	 бивши	 възпитаници	
дойдоха	 да	 го	 представят	
на	децата.
 - когато отивате на 
работа, какво си пожела-
вате?
	 -	Да	ми	е	пълна	група-
та,	 да	 са	 здрави	 децата,	
спокойни,	да	няма	тревож-
ност	в	душичките	им.
 - а какво ви носи тази 
професия? кога изпитва-
те най-голямо удовлетво-
рение?
	 -	 Удовлетворението	 е	
когато	 децата	 са	 здрави	
и	 щастливи.	 Когато	 както	
децата,	 така	и	родителите	
ни	 имат	 доверие.	 Когато	
срещнем	 бивши	 възпита-
ници,	 спомним	 си	 с	 ус-
мивка	 за	 хубави	 и	 лоши	
моменти	 и	 видим	 една	
благодарност	не	само	във	
възпитаниците	 ни,	 но	 и	 в	
техните	родители	Голямо	е	
удовлетворението,	 когато	
видиш,	че	 твоите	възпита-
ници	 са	 успели	 в	живота,	
че	 имат	 постижения.	 Ва-
жно	е	и	тяхното	уважение,	
както	и	на	родителите	им.

Светла Кîлева: „Учèтелят е пðèзваí 
äа ñпечелè äîвеðèетî íа äететî”

Групата	 от	 бивши	 ученици	
в	 механотехникума	 носе-
ше	 специално	 изработен	
транспарант,	 на	 който	 се	
четеше:	 „Габрово	 благо-
дари	 на	 д-р	 Василиади“.	
Оригиналната	 инициатива	
е	на	Васил	Стефанов,	кой-
то	 се	 гордее,	 че	 випускът	
им	всяка	година	се	събира	
на	 „бал“,	 защото	 всички	
продължават	да	са	влюбе-
ни	в	своето	училище	като	
институция.	 Всяка	 година	
този	 випуск	 носи	 и	 ори-
гиналния	 си	 плакат:	 „Ние	
обичаме	 „Бийтълс“,	 свобо-
дата	и	техниката“.
	 Умилителните	 картини	
от	 възрастните	 днес	 ня-
когашни	 класове	 на	 сред-
ните	училища	в	Габрово	и	
на	 този	 празник	 можеха	

да	се	видят	до	паметника	
на	Априлов	строени	за	по-
редна	снимка	за	спомен	и	
поднасяне	на	букет	цветя.	
По	традиция	празникът	за-
почна	 с	 тържествен	 мо-
лебен	в	храм	„Успение	на	
Св.	Богородица“	и	литийно	
шествие	 от	 храма	 до	 па-
метника	 на	 Васил	 Апри-
лов.	 Хоругвите	 и	 иконата	
със	светите	братя	Кирил	и	
Методий	по	традиция	огла-
виха	празничното	шествие	
на	 учебните,	 просветни	 и	
културни	институции.
	 По	традиция	с	поздра-
вително	 слово	 за	 празни-
ка	 към	 габровци	 се	 обър-
на	 кметът	 Таня	 Христова.	
„Този	 ден	 има	 специално	
място	в	сърцата	на	всички	
нас	 –	 каза	 в	 словото	 си	
кметът	на	Габрово,	-	защо-

то	не	ни	дели	по	възраст,	
пол,	 професия,	 умения,	
местоживеене.	 Точно	 об-
ратното	 –	 събира	 всички	
българи	заедно.	Събира	ни	
независимо	 къде	 по	 све-
та	 се	 намираме	 и	 колко	
голяма	е	нашата	общност.	
Дали	 тя	 пълни	 площад	
като	този	или	класна	стая	
в	 някое	 българско	 учили-
ще	в	чужбина.	За	този	ден	
могат	 да	 говорят	 всички	
–	 малчуганите	 в	 детските	
градини,	 учениците,	 тех-
ните	 родители,	 бабите	 и	
дядовците	 и	 дори	 техните	
родители.	 И	 винаги	 исто-
рията	 е	 една	 –	 училище-
то,	 усмивките,	 венците	 с	
божури,	 лекият	 сутрешен	
хлад	 и	 белите	 ризи,	 порт-
ретите	 на	 Кирил	 и	 Мето-
дий,	 лентите	 „Отличник“,	

химнът	 „Върви,	 народе	
възродени“.	 Сигурна	 съм,	
че	 денят	 изглежда	 точно	
така	 във	 всички	 кътчета	
на	 България	 и	 във	 всич-
ки	онези	малки	български	
училища	в	чужбина,	където	
има	часове	само	в	събота.	
Точно	 в	 това	 е	 силата	 на	
този	празник.	Той	рядко	е	
по-различен	от	който	и	да	
е	друг	24	май.“
	 Наистина	 и	 тази	 го-
дина	 24	 май	 не	 беше	 по-
различен	 –	 и	 сега	 има-
ше	 празнична	 еуфория,	 и	
сега	улиците	бяха	пълни	с	
празнично	 облечени	 хора,	
и	 сега	 публиката,	 напра-
вила	шпалир	за	шествието	
беше	 многобройна	 и	 ус-
михната.	
	 Много	 емоции	 предиз-
вика	 шествието	 на	 дет-

ските	 градини	 в	 Габрово,	
на	 празнично	 облечените	
дечица	 и	 учители.	 Всяко	
от	 детските	 заведения	 се	
беше	постарало	да	извади	
на	 преден	 план	 малките	
си	питомци	в	 стройни	ре-
дици,	 които	 се	 движат	 с	
настроение,	 подобаващо	
на	празника.	
	 Много	 по-многобройни	
и	по-стройни	бяха	и	коло-
ните	 на	 училищата.	 Като	
всяко	 училище	 се	 беше	
постарало	 да	 се	 отличи	
с	 нещо	 свое.	 От	 училище	
„Неофит	 Рилски“	 впечатли	
група	от	еднакво	облечени	
дечица	със	знаменца,	кои-
то	 образуваха	 различни	
фигури	 в	 движение	 под	
такта	на	маршовата	музи-
ка.	 От	 училище	 „Ран	 Бо-
силек“	и	„Св.	Св.	Кирил	и	

Методий“	 бяха	 разпозна-
ваеми	 заради	 униформите	
си.	 От	 начално	 училище	
„Васил	 Левски“	 внесоха	
настроение	 с	 изобилието	
от	балони	в	ръцете	на	уче-
ниците.	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	
Василиади“	 по	 традиция	
се	представиха	начело	със	
своя	оркестър	и	атрактив-
ните	 си	 мажоретки,	 както	
и	 с	 многобройните	 випу-
ски,	завършили	училището	
преди	различни	години.	За	
всяко	детско	и	учебно	за-
ведение	 коментаторите	на	
шествието	 посочваха	 раз-
лични	 постижения,	 повод	
за	гордост	и	удовлетворе-
ние.
	 След	редиците	на	учи-
лищата	 в	 празничното	
шествие	 се	 включиха	 и	
преподавателите	 от	Техни-

ческия	 университет.	 Сред	
тях	 беше	 и	 проф.	 д-р	 Ел-
мар	Хайнеман	–	ректор	на	
Университета	за	приложни	
науки	 в	Шмалкалден,	 Гер-
мания.	Ден	преди	празни-
ка	 той	 беше	 удостоен	 с	
почетното	 звание	 „Доктор	
хонорис	кауза“	на	Техниче-
ския	 университет	 в	 Габро-
во.	
	 В	 края	 на	 пъстрото	
шествие	 се	 включиха	 и	
членовете	 на	 Общинското	
училищно	 настоятелство,	
на	 РУО-Габрово,	 на	 биб-
лиотеката	 и	 културните	
институции.	 Разбира	 се	
празничността	 нямаше	 да	
бъде	 пълна	 без	 “черешка-
та“	на	шествието	–	мащаб-
ните	танци	на	площада	на	
танцьорите	 от	 ансамбъл	
„Габровче“.
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