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И нека излизаме при Него извън стана, като споделяме 
поруганието Му.                               Евреи 13:13

 „Извън стана“ е особен вид пространство в дре-
вен Израил.
 „Извън стана“ е извън защитената обществена 
среда, извън социалната зона на комфорт.
 Едно от първите Мойсееви правила е заповедта 
прокажените да бъдат изгонвани навън.
 Дрехите на прокажения трябваше да бъдат раз-
драни, главата му да бъде открита, за да се вижда 
раната му, а той самият бе длъжен да вика: „Нечист! 
Нечист!“.
 Нечист е, да живее сам, жилището му да бъде 
извън стана, казва библейската книга Левит.
 Йешуа бе изведен извън стана – както прокажен.
 Единственият невинен Човек, някога раждал се 
под това небе – доброволно стана нечист заради нас.
 Чистият съзнателно понесе нашата проказа. Без-
грешният се натовари с нашите грехове.
 Христос бе разпънат като престъпник извън град-
ските стени.
 И ако вярваме в него, както той повярва в нас – 
тогава ще понесем подигравки заради него, както на 
него му се присмиваха заради нас.
 На хълма Голгота.
 Извън стана.
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Õриñтîñ извън ñîциалната зîна 
на кîмфîрт

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Момиченце на една го-
дина и осем месеца почи-
на в апартамент на бул. 
„Могильов“ в Габрово. Сиг-
налът е подаден на спеш-
ния телефон 112 в 20,57 
часа в сряда, 16 януари т. 
г.
 Вчера нито една ин-
ституция не отговори на 

журналистическите пита-
ния за причините, дове-
ли до смъртта на детето. 
Някои даже бяха получи-
ли изрични указания от 
шефовете си да мълчат. 
Малко след обяд се появи 
първоначалната версия, че 
детето е получило тежки 
изгаряния и смъртта е на-
стъпила вследствие от тях, 
но никой не я потвърди 

официално.
 Момиченцето е родено 
през месец май 2017 г., 
успя да проучи „100 вести“. 
Родителите му живеели 
на семейни начала, като 
майката имала и други 
деца, от предишен брак. 
От  Окръжна прокуратура 
потвърдиха, че към момен-
та на смъртта си момичен-
цето е било оставено от 

родителите си на грижите 
на тяхно приятелско се-
мейство – мъж на 33 го-
дини и жена на 27. Имен-
но в тяхното жилище е 
станало нещастието, като 
запознати обясниха, че 
сигналът до спешния теле-
фон е подаден от майката. 
Пристигналите на място 
полицейски и медицински 
екип установили, че детето 

е починало.
 В късния следобед вче-
ра аутопсията беше на-
правена, но говорителката 
на Окръжна прокуратура 
- Габрово Людмила Рачева 
обясни, че съдебно-меди-
цинската експертиза още 
не е готова. Затова от 
прокуратурата не можели 
да кажат дали по детето е 
имало наранявания и как-

ви. 
 Тя допълни, че в Ок-
ръжна прокуратура - 
Габрово е образувано до-
съдебно производство по 
член 115 от Наказателния 
кодекс за изясняване на 
причините за настъпилата 
смърт. Под ръководство-
то на прокуратурата се 
извършват процесуално-
следствени действия, раз-

пити и др. В чл. 115 е 
записано, че „който умиш-
лено умъртви другиго, се 
наказва за убийство с ли-
шаване от свобода от де-
сет до двадесет години“. 
Неофициално научихме, че 
случаят е по-скоро тра-
гичен инцидент и липсва 
умисъл. Ако това се дока-
же, деянието вероятно ще 
бъде преквалифицирано.

Изяñняват ñмъртта на малкî мîмиченце
Първоначалната версия е за тежки изгаряния на детето, оставено при приятелско семейство на бул. „Могильов“ в Габрово

 „Виктория“ поведе 
след първото завъртане 
в предварителна група IV 
на  XXVII-я турнир по фут-
бол на малки врати за 
Купата на Община Габро-
во. В здрав мач тимът се 
наложи с 5:1 над „ВиК“, 
но резултатът не отразя-
ва реално показаното от 
двата отбора на терена. 
„Виктория“ поведе с 2:0 
през първата част, с голо-
ве на Александър Маринов 
и Стефан Иванов.

продължава на стр. 8

„Виктîрия” пîвеäе в 
ãрупа IV, „Young boys”
ñпечели пуáликата

ЦВЕтОмиРа иВаНОВа

„Selovoditel се случи 
някъде на пътя между Со-
фия и Станчов хан... или 
между Зелениград и Ки-
сийците... може би през 
април 2018 г., може би 
защото из всички тези 
български села човек губи 
представа за времето. В 

малкото кафене на ъгъла 
всички се познават и са 
като семейство... говориш 
с местните за техните про-
блеми, а проблемите им 
са толкова различни... по 
нищо не си приличат и 
все пак една мъка ги обе-
динява – няма ги хората, 
няма ги младите, няма ги 
децата. 

Как да се върнат тук? 
Виждаш красота, тайни 
и необикновени гледки, 
всичко това само в 10 бъл-
гарски села, в една сед-
мица... през април. Хората 
имат толкова истории за 
споделяне, а ти ги молиш 
да ти разказват още. Ми-
слиш си, колко ли българи 
никога няма да имат шан-
са да опознаят тези места. 
Няма да ги видят, защото 
няма да знаят за същест-
вуването им. Мислиш си 
– трябва ни решение и 
начин да покажем цялото 
богатство на българските 
селища сред много хора, 
да бъде достъпно и лес-
но и всеки да може да 

го види дори от телефона 
си... Трябва да направим 
българските села извест-
ни!“ – така се ражда пър-
вата българска социална 
мрежа за села и градове 
по инициатива на евроде-
путата Андрей Новаков. 

Всеки, който иска да 
научи повече от самия 
него за разработената 
платформа и възможност-
ите, които предоставя тя, 
както и кои села от реги-
она вече са част от нея, 
е добре дошъл днес, 18 
януари, в 11:00 часа в Ри-
туалната зала на Община 
Габрово и в 15:00 часа в 
зала 300 на Община Се-
влиево.

Еврîäепутатът Анäрей Нîвакîв преäñтавя äнеñ 
платфîрмата Selovoditel в Гаáрîвî и Севлиевî 

 По време на послед-
ното заседание на мест-
ния парламент в Севлиево 
своята клетва като общин-
ски съветник от групата на 
ПП ГЕРБ положи Павлин 
Ганчев. Той заема мястото 
на Владимир Василев, уп-
равител на „ВиК Габрово“ 
ООД, който напуска севли-
евския ОбС заради кон-
фликт на интереси, който 
възникна след присъеди-
няването на ВиК „Бяла“ в 
Севлиево към габровското 
водоснабдително друже-
ство. 
 Ганчев заема мястото 
на Василев и като пред-
седател на постоянната 
комисия „Общинска соб-
ственост и териториално и 
селищно устройство“. Но-
вият общински съветник 
ще поеме работата и на 
ПК „Екология и рационал-
но използване на природ-
ните ресурси“, на която 

Василев също беше член.
 От началото на манда-
та на севлиевския ОбС до 
момента това е второто 
попълнение. През лятото 
на 2017 г., след като Ро-
сен Цветков от групата 
на „Обединени патриоти“ 
беше назначен за замест-
ник областен управител 
на неговото място  седна 
Христо Гунчев от ОП.

В ОáС - Севлиевî Павлин Ганчев 
ñменя Влаäимир Ваñилев

 Няма бум на респира-
торните и грипни заболя-
вания в Габровска област, 
за разлика от други об-
ласти, където е обявена 
грипна епидемия. Заболе-
ваемостта е 128 на 10 000 
души, а за да се обяви 
грипна епидемия, тази 
стойност за област Габро-
во трябва да е 350 на 10 
000 души, казва директо-
рът на  дирекция „Надзор 
на заразните болести“ в 
РЗИ д-р Татяна Велиславо-
ва. От РЗИ са изпращали 
в специализирана лабо-
ратория два пъти проби 
на пациенти от болници в 
областта. Няма изолиран 
грипен вирус.

В Гаáрîвñка 
îáлаñт áум 
на ãрип няма

 Дряново се нарежда 
на второ място - след Ве-
лико Търново, като пред-
почитана локация за по-
купка на имот в чужбина 
от британците, съобщава 
Investor.bg.
 След Дряново се на-
реждат Павликени, Полски 
Тръмбеш и Елена. 
 Най-активен интерес 
от страна на британци-
те има към закупуване на 
имоти във Велико Търново, 
определен като културен 
център на Северна Бълга-
рия, както и към околните 
села.
 Страната ни заема де-
вето място, като изпревар-
ва Барбадос и се нарежда 
след Турция.   
 Средната цена на имо-
тите в България в момента 
се е понижила почти напо-
ловина спрямо сумата от 
58 582 паунда (малко над 
66 хил. евро) през 2017 г. 

Дрянîвî - преäпîчитана 
лîкация îт áританците 
за пîкупка на имîт

Румен Атанаñîв 
нарежäа АББ ñреä 
ãîлемите инвеñтитîри
 АББ, дружеството, кое-
то има четири завода у 
нас, един от тях в Севли-
ево - за продукти високо 
напрежение, е посочено 
от председателя на Бъл-
гарската асоциация на 
електрониката и електро-
техниката Румен Атанасов 
сред най-големите инвес-
титори в бранш „Електро-
ника и електротехника“.
 Според неговите думи 
мотор на интелигентната 
индустрия у нас е сектор 
„Електроника и електро-
техника“, който направи 
фурор на световните па-
зари в последните години 
и се превърна в експор-
тен отрасъл № 1 на Бъл-
гария с изнесени стоки 
за 5.6 млрд. лв. през 2017 
година.  
 Секторът дори тради-
ционните лидери в екс-
порта – сектор „Горива“, а 
също и добива на мед, 

 Община Габрово вне-
се проектно предложение 
по ОП „Добро управление“ 
2014-2020 г. за продължава-
не дейността на Областния 
информационен център. 
Проектът е с общ бюджет 
от 370 000 лв. и се подава 
по процедурата за оси-
гуряване функционирането 
на националната мрежа от 
27 областни информацион-
ни центъра през 2019-2021 
г. От страна на кандидати-
те не се изисква съфинан-
сиране и безвъзмездната 
помощ може да покрие 
до 100% от допустимите 
разходи. Последните три 
години близо 1 300 потре-
бители са се възползвали 
от информационните услу-
ги на ОИЦ – Габрово. В че-
тирите общини от областта 
са проведени 48 информа-
ционни събития, в които са 
се включили около 1 900 
участници.

 ОИЦ – Габрово е основни-
ят организатор на ежегод-
ния „Лагер за иновации“ и 
на два национални и един 
международен лагер за 
предприемачество. Центъ-
рът работи с младите хора 
и партнира в съвместни 
инициативи с различни ор-
ганизации.

ОИЦ – Габрово стартира 
предоставянето на услу-
ги през 2012 г. в рамките 
на проект „Изграждане и 
функциониране на областен 
информационен център в 
Община Габрово“, финанси-
ран по ОП „Техническа по-
мощ“ 2007-2013 г. След при-
ключване на програмата, 
работата му бе осигурена 
по ОП „Добро управление“ 
2014-2020 г. с проект „Оси-
гуряване функционирането 

Гаáрîвî иñка äа 
прîäължи äейнîñтта 
на ОИÖ ñ нîв прîект

Савка Кисьова, 
внучка на 
художника, 
учител от 
Априловската
гимназия, 
Недялко 
Каранешев:

“Дяäî е áил майñтîр на четката - 
пîртретът му на Ваñил Априлîв îтива
на излîжáа в Берлин преäи 102 ãîäини”
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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

�    

пътна помощ 24 часа
0999 009 008

Телевизионен 
справочник
  страница 7

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

"VAIKAR RENTACAR"

П О К А Н А 
 Управителният съвет на тД „Узана” - гр. Габрово, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛнЦ и чл. 22, ал. 1, 2 и 5 
от устава на дружеството, свиква РеДовно общо 
събРание на 29 март 2019 година от 18 часа в 
репетиционната зала на нч „априлов-палаузов” - 
Габрово, при следния дневен ред:
 1. Отчет на Управителният съвет за дейността на 
дружеството за 2018 година.
 2. Финансов отчет за 2018 година.
 3. Отчет на контролния съвет.
 4. Приемане на календарен план за 2019 година 
и бюджет за неговото осъществяване.
 5. Избор на делегат за Общото събрание на 
Сдружение „БТС” за 2019 година.
 6. Разни.
 при липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛнЦ събранието ще се проведе един час по-
късно съгласно чл. 23 на устава.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Иглика Събева, наро-
ден представител от ГЕРБ, 
е член на Комисията за 
наблюдение на приходните 
агенции и борба със си-
вата икономика и контра-
бандата към 44-то Народно 
събрание от момента на 
нейното създаване. 
 На заседанията на Ко-
мисията за наблюдение 
на приходните агенции и 
борба със сивата иконо-
мика и контрабандата към 
Народното събрание през 
2018 година са обсъдени 
от членовете на комисията 
и гласувани общо 12 за-
конопроекта. Кои са най-
значимите от тях, коменти-
ра Иглика Събева:
 „Комисията провежда 
своите редовни заседания 
всеки четвъртък от сед-
мицата под председател-
ството на Емил Димитров. 
През 2018 година, освен 
редовни заседания, са 
проведени и четири извън-
редни заседания на коми-
сията във връзка с разиск-

ване на важни въпроси, 
нетърпящи отлагане. Най-
значимият законопроект е 
този за административно-
то регулиране на иконо-
мически дейности, свър-
зани с нефт и продукти от 
нефтен произход. Аз съм 
от вносителите на този 
законопроект, който бе 
разпределен на комисията 
като водеща комисия при 
разглеждането, обсъжда-
нето и гласуването му. За-
конопроектът е обсъден и 
приет от членовете на ко-
мисията след изслушване 
на всички заинтересовани 
правни субекти и отчита-
не на техните основателни 
искания. 
 Впоследствие законо-
проектът е приет от На-
родно събрание на 12 юли 
2018 г. и влиза в сила в 
шестмесечен срок от об-
народването му в „Държа-
вен вестник“ и съвсем ско-
ро ще влезе в сила. Това 
е първият по същността 
си закон, който регламен-
тира дейността, свързана 
с производството и търго-

вията с петролни и газови 
продукти след 1989 година. 
 Основните цели на за-
кона са да идентифицира 
икономическите операто-
ри, извършващи дейнос-
ти, свързани с нефтопро-
дукти, да намали сивия 
сектор в основен бранш 
на българската икономика, 
да повиши събираемостта 
на митнически и данъчни 
задължения от тези дей-
ности и да осигури лоялна 

конкуренция на пазара на 
горивата в страната. Зако-
нът създава ясни прави-
ла и правна сигурност за 
икономическите оператори 
и предотвратява възмож-
ностите за злоупотреби с 
горива. С разпоредбите на 
правните норми в него се 
предоставя възможността 
на компетентните органи 
от двете приходни аген-
ции - Агенция „Митници“ 
и Националната агенция 
за приходите, да осъщест-
вяват по-ефективен пре-
вантивен и последващ 
контрол, превенция и бор-
ба срещу укриването на 
данъци и намаляване на 
дела на сивата икономика, 
както и устойчиво повиша-
ване на бюджетните при-
ходи.
  На следващо място е 
законопроектът за измене-
ние и допълнение на На-
казателния кодекс, който 
беше разгледан от члено-
вете на комисията, обсъ-
ден и подложен на гласу-
ване на редовно заседа-
ние на комисията. Целта 

на измененията, предви-
дени в законопроекта, е 
въвеждането на правна 
възможност за търсене на 
наказателна отговорност 
на лицата, произвеждащи 
и разпространяващи не-
легално акцизни стоки, и 
създаване на механизъм 
за превенция в тази на-
сока. Това е също мярка 
за справяне със сивата 
икономика.
 На заседанията на Ко-
мисията за наблюдение на 
приходните агенции и бор-
ба със сивата икономика 
и контрабандата през 2018 
година бяха организирани 
изслушвания на предста-
вители на Министерството 
на икономиката, Минис-
терството на финансите, 
Националната агенция за 
приходите, Агенция „Мит-
ници“, във връзка с необ-
ходимост от въвеждане на 
допълнителни мерки, с цел 
по-ефективна борба със 
сивата икономика и кон-
трабандата. 
 Проведено бе и из-
слушване на главния про-

курор, министъра на ико-
номиката и представите-
ли на Министерство на 
вътрешните работи, във 
връзка с нелегалното про-
изводство, разпростране-
ние и търговия на цигари, 
борбата със сивата ико-
номика и контрабандата 
в тютюневия сектор. На 
редовно заседание на ко-
мисията се проведе из-
слушване на браншовите 
организации, произвежда-
щи, съхраняващи и раз-
пространяващи акцизни 
стоки, във връзка с иници-
ативата за промени в На-
казателния кодекс, с цел 
ограничаване на сивата 
икономика и контрабанда-
та.  
  На заседанията на Ко-
мисията за наблюдение на 
приходните агенции и бор-
ба със сивата икономика и 
контрабандата бяха пред-
ставени и обсъдени резул-
тати от направено проуч-
ване относно контрабан-
дата в сектор „Тютюн“ от 
„Инициатива срещу неза-
конна търговия“. Подробно 

бяха обсъдени предвиде-
ните на национално равни-
ще решения за бъдещото 
прилагане на системата за 
наблюдение и проследява-
не на тютюневи изделия и 
изисквания за въвеждане 
на специфични защитни 
елементи, произтичащи от 
Директива 2014/40/ЕС на 
Съвета.
 Освен това бе прове-
дено работно посещение 
от членовете на Комисия-
та за наблюдение на при-
ходните агенции и борба 
със сивата икономика и 
контрабандата на произ-
водствените мощности на 
„Каменица“ АД  в град Ха-
сково.
  През 2019 година про-
дължаваме активно дей-
ността на Комисията за 
наблюдение на приходните 
агенции и борба със си-
вата икономика и контра-
бандата, като се надявам, 
че постигнатите резултати, 
които ще отчетем в края 
на годината, ще бъдат 
също толкова добри като 
тези през 2018 година“.

Иãлика Съáева: “Кîмиñията за наáлюäение на прихîäните аãенции и 
áîрáа ñъñ ñивата икîнîмика и кîнтраáанäата прие 12 закîнîпрîекта”

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 - Какво се е случило 
на 18 януари преди 29 
години в Габрово?
  - На този ден, 18 яну-
ари, е регистрирано СДС 
- Габрово и се навършват 
29 години от неговото съ-
ществуване. 

 През тези години пар-
тийната структура прежи-
вя заедно с гражданите 
на областта тежестта на 
прехода и доказа, че е 
единствената демократич-
на партия, която истински 
се е борила за добруване-
то на хората в областта.
 - сДс преживя доста 

трусове, проблеми, раз-
дели със знакови лич-
ности, но все пак оцеля, 
нали?
  - Това е факт, който се 
потвърждава и с това, че 
ние имаме и сега структу-
ри във всички градове от 

областта. 
 - Готвите ли се за 
предстоящите местни и 
евроизбори?
 - Да, СДС е готово за 
местните и евроизборите.
 - от години се говори 
за обединение на дясно-
то пространство, но все 
още не се случва. има ли 
нови преговори?
 - А що се касае за 
обединение в дясното, ние 
сме отворени за прего-
вори. В момента на на-
ционално ниво се водят 
добри и конструктивни 
разговори. 
 Резултатът  ще про-
личи още на изборите за 
Европарламент.
 - вие сте единстве-
ният общински съветник 
от сДс - Габрово в мест-
ния парламент. Участвате 

ли в дебатите, имате ли 
ваши предложения, как 
защитавате интересите 
на габровци?
 - Вярно е, аз съм един-
ственият представител на 
СДС в габровския Общин-
ски съвет и мога спокойно 
да кажа, че всички мои 
питания и предложения 
са били конкретни и са 
взимани под внимание от 
управляващите в Габрово. 
Но за отчети и равносмет-
ки все още има време.
     - Какво пожелавате за 
празника на своите съ-
мишленици?
 - От името на СДС и 
от мое име поздравявам 
всички свободомислещи 
хора в Габрово с празника 
на СДС - Габрово и им 
пожелавам здраве, повече 
вяра и оптимизъм.

29 години Съюз на демократичните сили - Габрово

 Отношенията меж-
ду България и Република 
Македония имат сериозен 
потенциал за развитие в 
контекста на Договора за 
приятелство, добросъсед-
ство и сътрудничество, но 
трябва да го разгърнем 
и развием допълнително 
в икономически план, за-
щото процесите в едни 
държави и общества чес-
то започват с официал-
ните държавни договоре-
ности и споразумения, но 
не бива да свършват с 
тях. Това заяви заместник 
министър-председателят 
Томислав Дончев при от-
криването на Българо-ма-
кедонски бизнес форум с 
участието на повече от 
100 компании, които се 
срещнаха в Скопие в под-
крепа на развитието на 
двустранните търговско-

икономически отношения 
между двете държави. 
 Вицепремиерът Дончев 
подчерта, че от ключово 
значение е активният диа-
лог между бизнес средите 
на двете държави. Пазарът 
на Република Македония 

е атрактивен за българ-
ските компании, предвид 
ниските транспортни раз-
ходи, сходните изисквания 
към стоките и услугите. За 
първите девет месеца на 
2018 г. двустранният сто-
кообмен между България 

и Република Македония 
възлиза на 550 млн. евро, 
трябва да работим за ръст 
с 50%.
 Двете ни страни имат 
голям потенциал за разви-
тие на отношенията си в 
енергийния сектор, вклю-
чително чрез партньор-
ство при изграждането на 
нова атомна електрическа 
централа и обща енер-
гийна борса. Това обяви 
вицепремиерът по иконо-
мическите въпроси на Ре-
публика Македония Кочо 
Ангюшев. 
 Във форума взеха 
участие над 100 български 
и македонски компании в 
сферата на миннодобив-
ната индустрия, строи-
телството, транспортната 
инфраструктура и логис-
тиката, земеделието и 
хранителните продукти, 

биохраните и туризъма, 
които в рамките на фору-
ма проведоха двустранни 
срещи. В нарочна среща 
на представителите на ту-
ристическия бранш взеха 
участие заместник-минис-
търът на туризма Любен 
Кънчев и македонският 
му колега, министърът на 
икономиката Крешник Бек-
теши. Кметовете на Кюс-
тендил, Дупница, Белица, 
Берово, Струмица, Крива 
Паланка, Каменица, Дел-
чево, Пехчево и Ново село 
обсъдиха перспективите 
за по-тясно сътрудничест-
во между пограничните об-
щини. 
 В рамките на визита в 
Скопие заместник-минис-
тър Манолев ще открие 
новия офис на Службата 
ни по търговско-икономи-
чески въпроси.

Тîмиñлав Дîнчев: “Тряáва äа прîäължим целенаñîченî äа развиваме 
äвуñтранните търãîвñкî-икîнîмичеñки îтнîшения ñ Репуáлика Макеäîния”

Веñелин Данчев: “СДС е еäинñтвената äемîкратична партия, 
кîятî иñтинñки ñе е áîрила за äîáруванетî на хîрата”
 На 7 декември 1989 година 10 партии и организации учре-
дяват Съюза на демократичните сили. Сред тях са Движение 
„Екогласност”, БЗНС „Никола Петков”, Клуб на незаконно реп-
ресираните, Обединен демократичен център, Демократичен 
фронт, Зелената партия.
 Коалицията е създадена като антипод на тоталитар-
ното комунистическо управление. СДС е коалицията, обеди-
няваща хората, които желаят демокрация и искат България 
да се отдели от Съветския съюз и да погледне на Запад. За 
пръв председател на СДС е избран Желю Желев, за секретар 
- Петър Берон. В Габрово структура на СДС се създава на 18 
януари. 
 Какво се случва със синята партия сега, коментира Ве-
селин Данчев, областен председател на СДС.

Над 100 български и македонски компании участваха в бизнес форум в Скопие

анахроника
	 18-годишен габровец	е	задържан	зад	волана	на	лек	автомо-
бил	БМВ	Х3	под	влиянието	на	два	наркотика	–	кокаин	и	канабис.	
Младият	шофьор	е	спрян	за	проверка	около	13	часа	на	15	януа-
ри	на	улица	„Брянска“	в	Габрово,	съобщиха	вчера	от	ОД	на	МВР	
-	Габрово.	След	връчването	на	акта	получил	и	медицински	талон	
за	изследване,	но	не	се	е	явил,	за	да	даде	кръв	за	химически	
анализ.	Образувано	е	бързо	производство	и	до	дни	младежът	ще	
се	изправи	пред	съда.
 с 1,60 промила алкохол	в	кръвта	е	спрян	в	Севлиево	во-
дачът	 на	 лек	 автомобил	 „Форд	 Фокус“	 с	 чуждестранен	 номер.	
Полицаите	го	проверили	на	16	януари	около	18	часа	на	ул.	„Ма-
рин	Попов“.	Почерпеният	водач	се	оказал		47-годишен	жител	на	
град	Раковски,	Пловдивска	област.	И	той	отказал	кръвна	проби	и	
отива	на	съд	по	бързата	процедура.
 18-годишен от габрово	 е	 задържан	 заради	 кражба,	 която	
извършил	през	октомври	м.	г.	Тогава	той	се	промъкнал	през	не-
заключената	врата	в	жилището	на	73-годишна	жена	и	откраднал	
различни	по	вид	и	тегло	златни	накити.	Щетите	се	установяват.	
	 хванаха непълнолетен крадец,	окрал	скъпа	техника	от	къща	
в	Габрово.	На	18	декември	м.	г.	собственикът	на	къщата	се	опла-
кал	в	полицията,	че	липсват	три	електрически	перфоратора,	два	
винтоверта,	 два	 ъглошлайфа,	 гайковерт,	 миксер,	 електрическо	
зеге	и	др.	След	задържането	на	извършителя	техниката	е	намере-
на	и	иззета.
	 Двама от севлиево	–	на	19	и	20	години,	са	откраднали	140	
лева	и	неустановена	сума	в	евро,	мобилен	телефон,	електронна	
везна	и	др.	Те	влезли	във	вилата	на	49-годишен	жител	на	Се-
влиево	между	полунощ	и	8	часа	на	12	януари	т.	г.	и	я	окрали.		
Откраднатото		е	намерено.
	 49-годишен мъж от севлиево	е	задържан	и	ще	бъде	съден	
заради	 притежанието	 на	 дрога	 –	 амфетамин.	 Полицаите	 са	 го	
обискирали	около	13	часа	на	15	януари	в	Севлиево.
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ВЕЛа ЛазаРОВа

 - вие сте внучка на 
видния габровски учител 
недялко Каранешев, из-
вестен с „таланта на ху-
дожник и учеността на ис-
торик”? 
 - Радвам се, че не е 
забравен от историците. 
Родена съм в Търново. В 
нашия род дядо и чичо 
бяха художници. Дядо ми 
Недялко Каранешев (1876 
- 1964), роден в село Хот-
ница, Търновско, бил в 
люлката, когато баща му 
отива опълченец и участва 
в боевете на връх Свети 
Никола. Има три кръста за 
храброст и три ордена.
 Дядо е завършил Дър-
жавното рисувално учили-
ще в София и прочутата 
школа „Нюдо” във Флорен-
ция със стипендия от Ми-
нистерството на просве-
щението с министър Иван 
Вазов. Като се завърнал 
в България, е бил учител 
в Горна Оряховица, къде-
то се оженва за Савка 
Ангелова Дограмаджиева 
и има трима сина. Аз съм 
дъщеря на най-големия 
син - Константин.
 Дядо е бил учител в 
Дряново (1908 - 1909), след 
което идва в Габрово. От-
начало е назначен в мъж-
ката прогимназия (август 
1909 г.) и след това е пре-
назначен в Априловската 
гимназия (до 1923 г.). Като 
учител болшинството от 
часовете провеждал на-
вън сред природата, кои-
то наричал „моите детски 
курсове сред природата”. 
„Младите рисувачи” рабо-
тили с много любов над 
своите картини. У мнозина 
запалил искрата на изку-
ството, а също към изуча-
ване бита на балканджия-
та и българската история. 
Четял на учениците творби 
на Христо Ботев, които 
те илюстрирали. С коле-
гата си Стефан Ковачев 
организирал ученически и 
авторски изложби. 
 Самият той, нарамил 
триножник, кутии с бои и 
палитра, броди из града 
и околността. Негови били 
декоративните барелефи 
(на Трагедия и Комедия) 
на фасадата на читалище 
„Априлов-Палаузов” с теа-
търа, барелеф на Капитан 
Дядо Никола на паметни-
ка му в село Дончевци, 
Тревненско. С колегата си 
Стефан Ковачев правят ху-
бавия бюст на Чардафон 
(Продан Тишков) в квартал 
Боровото. Рисува и запаз-
ва спомена за родната 

къща на военния командир 
на Ботевата чета Никола 
Войновски в село Бойнов-
ци, която по-късно била 
съборена. 
 Дядо ми Недялко Ка-
ранешев бил майстор на 
портрета - на благодетели-
те на Габровското училище 
Васил Априлов и Николай 
Ст. Палаузов. Портретът 
на Васил Априлов участва 
в българска художествена 
изложба, организирана в 
Берлин през 1917 година.
 Той рисува и много ис-
торически сюжети, архите-
ктурни обекти, Соколския, 
Батошевския, Къпиновския 
манастир. 
 Разбира се, старинно 
Габрово е увековечено с 
калдъръмените улички и 
стари къщи. Негова за-
слуга били откритите през 
1921 година художестве-
но-занаятчийски курсове 
- резбарски, декоративен 
и грънчарски отдел.
 Преселил се в Търно-
во, той рисува предимно 
църкви, исторически па-
метници. Негови любими 
занятия са историята и 
археологията.
 Като деца с дядо сме 
обикаляли из Търново. 
Първите уроци по рисува-
не големият ми син - Ди-
митър, получи от дядо ми 
и чичо ми. Летата прекар-
ваше при тях и рисуваше 
много хубаво. Завърши 
строителния техникум във 
Велико Търново и после 
архитектура.
 - пазите хубави спо-
мени за голямата фами-
лия Каранешеви.
 - Къщата с девет стаи, 
в която живееше голяма-
та ни фамилия в Търново, 
навремето е била турски 
конак. Собственост на 
семейството на чичо ми. 
По-точно на стринка ми. 
Запазена е и до ден дне-
шен - ул. „Читалищна“ № 
10. Баща ми Константин 
Каранешев, с дарба да 
пише, беше трудов офи-
цер. Строил е като млад 
офицер с неговата Пета 
трудова дружина пътя Тро-
ян - Карнаре, а в Габро-
во - сградата на военната 
фабрика (по-късно обувен 
завод „Сърп и чук”), пътят 
от Габрово към връх Св. 
Никола за тържествата по 
освещаване Паметника на 
свободата (1934 г.). Строил 
е и други пътища в Габров-
ския край - като този към 
село Костенковци с чеш-
мата и др.
 Дядо ми, по майчина 
линия, д-р Никола Грън-
чаров е заслужил лекар 

завършил е хуманна и ден-
тална медицина в Киев. 
Като студент бил един от 
първите социалисти в кръ-
жока на Димитър Благоев. 
 През 1939 година баща 
ми е изпратен в София 
в Управлението на трудо-
ви войски като заместник 
главен редактор на списа-
ние „Трудово дело”. 
 В София, живеехме в 
квартал Орландовци, се 
ражда сестра ми Марияна. 
По време на бомбарди-
ровките - ноември 1943 г., 
тя е бебе. Било е Арахан-
гелова задушница. Кога-
то самолетите - летящите 
крепости, са на Дунава, 
цяла София угасва. Обаче 
кандилата на гробищата 
на Орландовци светят и 
целият бомбен товар се 
изсипва там. Бомбите са 
с часовников механизъм 
и избухват на 15 минути. 
Цяла нощ гърмяха една 
след друга. Гробищата раз-
орани… страшна работа. 
Цяла София, съборена, 
гореше. Баща ни се раз-
тревожи за нас. Събрахме 
багажа и с влака ни вър-
на да живеем в Търново 
при дядо, баба, чичо Ангел 
Каранешев – графика, и 
стринка ми с трите им 
дъщери. Инж. Владимир 
Каранешев, най-малкият 
брат, беше от основатели-
те на Научно-техническия 
съюз (НТС) с много елек-
тро изобретения.
 След войната много ху-
дожници от София и чуж-
бина, които пристигаха в 
България, идваха да рису-
ват в Търново. В къщата 
имаше хора на изкуството, 
художници, музиканти.
 - Г-жо Кисьова, как 
заварихте Габрово в сре-
дата на миналия век?
 - Със старите двука-
ти къщи по поречието 
на река Янтра, покрити 
с каменни плочи. Преди 
шест десетилетия в Шес-
ти участък много от тези 
къщи имаха възрожден-
ска архитектура. Имаше 
го и Девическия манастир 
„Свето Благовещение” до 
читалище „Априлов - Па-
лаузов”. Събарянето му 
е голяма загуба за града 
като културно-исторически 
паметник. В него се е крил 
Васил Левски. 
 - трудни ли бяха пър-
вите години на промяна 
облика на града?
 - По него време ня-
маше специалисти - вис-
шисти, за организиране и 
контрол на строителство-
то. В Габрово най-напред 
постъпих като старши ар-

хитект в Градския народен 
съвет (ГНС) - Общината. С 
указ на Министерство на 
строежите се удостояваха 
строителни техници за за-
емане на тези длъжности. 
 Бих отбелязала, че в 
онези години пръв дирек-
тор на новооткритата Про-
ектантска организация в 
Габрово беше арх. Пенчо 
Бонев - авторитетен, ува-
жаван архитект, строг и 
взискателен ръководител, 
с когото се работеше мно-
го добре. 
 Председател на ГНС 
(кмет) беше арх. Карл Кан-
дулков, също немски въз-
питаник. Никога не съм 
го видяла да се намръщи. 
Имаше чувство за хумор. 
Беше много добър с ра-
ботниците. На неговото 

внимание беше цялостното 
благоустрояване (Домът на 
културата, преустройство 
на сградата на читалище 
„Априлов-Палаузов” с теа-
търа и много други), също 
монументалната украса 
на града с многобройните 
скулптурни композиции и 
пластични решения на га-
бровските мостове, парко-
вете „Градище”, „Баждар”, 
езерото в квартал Гачевци 
и др. С него съм пътува-
ла много пъти до София 
до ателиетата на известни 
български художници - ав-
тори на скулптурите, до 
леярните. 
 В служба „Архитекту-
ра” на ГНС работихме с 
моята колежка и близка 
приятелка Цветана Геор-
гиева, която по-късно пре-
мина на работа в Истори-
ческия музей, с внимание 
към реставрациите и архе-
ологическите разкопки. 
 В Габрово, в квартал 
Голо бърдо беше започ-
нало незаконно строи-
телство. Трябваше да се 
упражнява контрол. Пред-
стоеше събаряне. Беше 
много тягостно. Затова и 
двете с Цветана напуснах-
ме. Постъпвайки в коопе-
рация „Строител” към ТПК 
(1963 г.), отговарях за за-
почналото строителство в 
окръга на голямата сграда 
на кооперация „Наслада” 
на Боровото в Габрово, 
тази в Севлиево и др.
 - Явно участвате ак-
тивно в разгърнатото 
строителство? 
 - Обикаляла съм не-
прекъснато по целия окръг 
главно по проекти на на-
шата Проектантска орга-
низация. 
 През 1965 година като 
технически ръководител в 
новия Строително-монта-
жен комбинат (СМК - за 
заводско, жилищно и ни-
ско строителство – инфра-
структурата с цялата стро-

ителна техника) - Габрово 
отговарях за започналото 
строителство на първите 
блокове в Голо бърдо.  
 Вървеше и работата 
по новия стадион „Васил 
Априлов”. СМК - Габро-
во изпращаше строителни 
бригади по целия окръг.
 Предстоеше появява-
нето на квартал Младост. 
Всички проекти бяха на 
местни архитекти и инже-
нери с прилагане на но-
вите тогава технологии - 
повдигащи площи, пълзящ 
кофраж. Строителството 
от четири етажа нагоре е 
високо строителство. За-
почна изграждане на 6, 
7, 8, 12-етажните блокове. 
Населението на града на-
растваше бързо. 
 Беше много труден пе-

риод, защото трябваше са-
мите ние да се обучаваме 
и изпълняваме. На мен ми 
харесваше да преодоля-
вам трудностите. Обичах 
да се боря с тях. 
 Индустриализацията на 
града - машиностроене и 
текстилна промишленост, 
се развиваха в ускорени 
темпове. Напредваше про-
мишленото строителство 
на сградите на нови за-
води, цехове на ПТК „Ва-
сил Коларов”, ВТК „Георги 
Генев”, Електротелферния 
завод и др., а също почив-
ни станции на габровските 
предприятия в окръга и 
по морето. Всички големи 
предприятия имаха служба 
„Капитално строителство” 
за възлагане строител-
ството на обектите им. 
 ВМЕИ (Технически уни-
верситет) - Габрово също 
разширяваше материална-
та си база. Бях инвес-
титорски контрол, когато 
се изграждаше общообра-
зователния корпус (Инте-
грала). Строителството за-
почна на гола поляна, на 
върха на Баждар, където 
трябваше да се извозват 
всички строителни матери-
али. Едновременно с учеб-
ния корпус се строеше и 
едно от общежитията в кв. 
Сирмани. Отговорно после 
беше и вътрешното обза-
веждане с вносна апара-
тура на учебните зали, ла-

бораториите на отделните 
катедри. Трябваше да ходя 
до търговски централи в 
София за сключване на 
договори за осигуряването 
им. Това е най-трудният 
етап от завършването на 
една такава сграда. Не 
помня кога съм спала. 
Ставах сутрин в 4 часа, за 
да хвана рейса в 5 часа 
за София и се пътуваше 
7 часа… Едва успявах да 
сключа някой договор и 
обратно в късния следо-
бед към Габрово.
 Седем години съм ра-
ботила на този обект. Мно-
го го обичах. Като една 
майка, която обича детето 
си. През 1982 г. рязахме 
лентата и напуснах.
 Отидох да работя в 
„Балкантурист“ - капитал-
но строителство. Началник 
беше Петко Халачев. Про-
ектираше се голям хотел 
за мястото, където сега е 
паркингът срещу Дома на 
хумора. Сградата, на чети-
ри етажа в стара българ-
ска архитектура, трябваше 
да стъпи на подпорната 
стена на реката. В хотела 
се предвиждаше да има 
две конферентни зали и 
други за игри. Много хуба-
во замислен от Главпроект 
- София. Понеже предсто-
еше неговото одобряване 

от Комитета по туризма, 
постоянно пътувах до Со-
фия. Старозагорци претен-
дираха, че този проект не 
е толкова важен и за съ-
жаление, той беше спрян…
 - Работили сте и в съ-
ветския съюз?
 - Да. През 1986 г. със 
съпруга ми заминахме за 
Съветския съюз. Работи-
хме в Оренбург с мно-
гонационално население 
около 800 000 жители. Гра-
дът е на река Урал, на 
границата между Европа и 
Азия. Бях много изненада-
на като отидох. Знаех за 
планината Урал, но не зна-
ех, че Оренбург е в една 
голяма равнина. Докъдето 
ти стига погледа - степ, 
равно като тепсия. Сезо-
ните там са два - зима и 
лято с преходен период 10 
- 15 дни. Остро континен-
тален климат. Лятото тем-
пературите надминават 38 
градуса, а зимата може да 
паднат и до минус 40 гра-
дуса. През април снегът 
започва да се топи. Две 
седмици газим кал. Само 
в центъра има павирани 
улици. И следва рязко за-
топляне. Прах колкото ис-
каш. Лятото няма дъжд. 
Слънцето залязва към 1 
часа през нощта. Абсолют-
но бели нощи до средата 
на септември. Тогава пред-
ставленията в театъра с 
чудесни постановки започ-

ват в 22 часа. 
 Мъжът ми Стоян Ки-
сьов беше заместник гене-
рален директор на много 
голям строителен тръст, в 
който работеха 3000 русна-
ци и 2000 българи. Строяха 
се училища, заводски це-
хове, много дълги четири-
етажни жилищни сгради с 
повече от 4-5 входа. През 
зимата, която започва 
някъде около 7 ноември, 
монолитното строителство 
продължава и при минус 
28 градуса. Работи се с 
ръкавици. Самата аз съм 
с очила, тип авиаторски, 
да пазят очите от студа. 
Главата увита в прочутия 
топъл оренбургски шал. 
Вълната му е от специ-
алната оренбургска коза, 
мека като пух. 
 Това беше и най-теж-
кият период от практика-
та ми в строителството. 
Длъжността ми беше ин-
женер по охрана на труда. 
Непрестанно си на обекта 
да наблюдаваш изпълне-
нието по нея. 
 Бяхме две години. 
През 1988 г. на връщане 
катастрофирахме. Мъжът 
ми почина и повече не се 
върнах на работа там…
 Като изключим този 
тъжен момент, имам мно-
го хубави спомени, до-

бри приятели. Приносът в 
строителството на бълга-
рите в Оренбург е голям.
 - Как намирате ин-
фраструктурните проме-
ни в Габрово днес? 
 - Много хубави. Чу-
десни са водният проект, 
алеите от двете страни 
на реката, паркът „Марко-
тея“, колелото на Шиваров 
мост, красивият нов пеше-
ходен мост - пряка връз-
ка между ул. „Орловска“ 
- „Брянска“ и др.  
 Пожелателно е по-до-
бро упражняване на ин-
веститорския контрол за 
качествено изпълнение на 
строителните подобрения. 
Като завали дъжд - ни-
каква нивелация за добър 
оток на водите по улиците, 
тротоарите се обливат от 
преминаващите превозни 
средства… Много европей-
ски средства се отпуснаха 
и усвояват за благоустроя-
ване на града, но изпълне-
нието, за съжаление, не е 
на ниво. 
 - Какво следвате в 
живота?
 - Правило, наследено 
от баба и майка ми: да 
не се оплаквам на никого 
от нищо и да не правя на 
другите това, което не ис-
кам другите да правят на 
мен. В житейския си път и 
рисковете, когато съм по-
емала, винаги си казвам: 
„Не се страхувай от нищо”. 

Савка Кисьова, внучка на художника, учител от Априловската гимназия, Недялко Каранешев:

“Дяäî е áил майñтîр на четката - пîртретът му на Ваñил 
Априлîв îтива на излîжáа в Берлин преäи 102 ãîäини”

Савка Кисьова е родена на 
15 август 1936 г. във Ве-
лико Търново. Внучка е на 
художника Недялко Каране-
шев (1876-1964), учител в 
Априловската гимназия 
(1909-1923 г.). Завършила 
е Строителния техникум 
(1955 г.) във Велико Търно-
во. Започва работа в град 
Сталин (Варна) (1956-1959 
г.), където се омъжва за ко-
легата си строителен тех-
ник Стоян Кисьов. Работи 
като чертожник в българо-
руското предприятие „Нефт 
и газ”, когато се проучва 
Варненския залив и поре-
чието на река Камчия за 
нефт и газ. С обявяване на 
Габрово за окръжен център 
(1959) семейство Кисьови, 
идват в града, където за-
почва разгърнато строител-
ство. Майка на двама сина 
и дъщеря, внуци и правнуци.. 
Обича да рисува. Автор на 
стихосбирката „А времето 
лети”.  Сътрудничи на „Тре-
та възраст” и „Клуб 100”.
На снимката: Савка Кисьова 
в Градски народен съвет - 
Габрово

    Недялко Каранешев (1) - учител по рисуване, Стефан Гръблев (2) - учител по музика, Сте-
фан Ковачев  (3) - учител по рисуване. На малката снимка - Портрет на Каранешев.
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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

имоти; отопление; превози, билети; турагенции

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел.	0897/219-833.	[22,	9]
фрЕш крЕДиТ -	 бързи	 кредити	 за	 свежи	 идеи	 -	
0893/037-316.	[20,	8]
заЕМ сЕга -	0898/97-08-20.	[11,	5]

4000 всеКи 
Ден

100vesti@stovesti.info

беЗ събота и
неДеЛЯ

ул. “Отец Пайсий” 2 066/810-410 - реклама, всеки ден в ново издание 

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

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

14/01

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БЕРОВО, МАКЕДОНИЯ - 19.01., 1 нощ., 135 лв.
ОДРИН за 1 ден - 26.01./02.02./23.02/23.03./, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - всяка седмица                                                                        
през март-април, от 154 лв.  
КАПАДОКИЯ - 25.03.,5 нощ. със зак., 4 веч., 525 лв.     
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
26.01./ 16.02./23.03./ 20.04., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 06.04./08.06./14.09., 40 лв.
БУКУРЕЩ И СОЛНИЦИТЕ В СЛЪНИК - 04.05., 65 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.03/25.05.,1 нощ., 125 лв.    
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
16.03./18.05., 1 нощувка, 125 лв.     
СИНАЯ-СИБИУ-СИГИШОАРА - 02.03., 2 нощ., 190 лв.                                                                                              
ОХРИД-СВ. НАУМ-СКОПИЕ - 01.03., 2 нощ., 185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04., 3 нощувки, 3 закуски, 2 
вечери, 275 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04., 3 нощ., 269 лв.   

КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА -04.05.,2 нощ.,150 лв.
ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО/СЕВЛИЕВО
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 30.03., 5 нощ., 530 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25.04./22.05.,413 лв., ВИЕНА 
55+ - 18.06.,716 лв., ПРАГА 55+ - 15.06, 717 лв., 
АДРИАТИКА - 30.03./27.04., 665 лв., КЛ. ГЪРЦИЯ - 
03.04., 02.05., 485 лв., АЛБАНИЯ - 25.04./22.05., 364 
лв., О. КОРФУ - 25.04., 3 нощ., 336 лв., ПОЧИВКИ 
О. КОРФУ - 31.05./07.06./25.06./23.08. от 476 лв., 
ПЛИТВ. ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК - 31.03., 4 нощ., 480 лв.,                                                           
ОХРИД С РИЛСКИ М-Р И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощ., 295 лв., БАРСЕЛОНА И ФР. РИВИЕРА - 
19.04./26.04./23.05, от 686 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлагат	на	
тел.		0899/377-924
услуги с бус,	 багер	 и	
самосвал	се	предлагат	на	

тел.	 0893/511-154.	 [12,	
12]
ТранспорТ на хора	
и	 товари	 -	 0.45	 лв./
км,	 се	 предлага	 на	 тел.	
0878/650-456.	[11,	2]

БилЕТи, 
пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	 се	 предла-
гат	на	тел.	066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи В центъ-
ра,	 ново	 строителство,	
се	 продават	 на	 тел.	
0887/803-414.	[12,	7]
гаражи - ново	строител-
ство,	в	центъра	се	прода-
ват	 на	 тел.	 0897/87-18-
22.	[12,	7]
парцЕл на главния	 път	
Габрово	 -	 Севлиево	 (до	
Коня)	 се	 продава	 на	 тел.	
0892/484-602.	[9,	8]
сТара къща в	село	Кме-
товци	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/848-323.	[7,	7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
-	 бокс,	 кухня,	 южен,	 ту-
хлен,	на	Шиваров	мост	се	
продава	на	тел.	0899/246-
205.	[8,	7]
апарТаМЕнТ - 76	 кв.	 м,	
тухла,	 център,	 ет.	 1,	 се	
продава	на	тел.	0896/183-

706.	[10,	7]
апарТаМЕнТи и други	 -	
ново	строителство,	в	иде-
ален	център,	по	себестой-
ност	и	договаряне	се	про-
дават	 на	 тел.	 0888/447-
096.	[12,	12]
спЕшно! сЕлски имот	
с	къща	за	14	000	лева	се	
продава	на	тел.	0899/118-
557.	[20,	5]
гараж на „Младост“	5	се	
продава	на	тел.	0876/632-
830.	[3,	3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ в	
Палаузово,	тухла,	цена:	24	
000	 лева,	 се	 продава	 на	
тел.	0885/967-750.	[8,	3]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	 блок	 „Здравец“	
-	100	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	066/800-170.	[20,	2]
спЕшно! ДВусТаЕн 
панелен	 апартамент	 на	
Еса	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/758-150.	[11,	2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до	 стадион	 „Априлов“,	
частичен	 ремонт,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0886/459-
426.	[3,	2]
ТухлЕн, ДВусТаЕн, въ-

трешен	 апартамент	 срещу	
„Кауфланд“	 -	 0889/067-
987	[4,	1]
къща В село	 Гъбене,	 с	
1	 дка	 двор,	 след	 основен	
ремонт,	се	продава	на	тел.	
0896/157-486.	[2,	1]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент,	 гараж	 и	 други	
на	 дългосрочен	 лизинг.	
Справки	на	тел.	0899/143-
163
жилищЕ с гараж	 (пар-
кинг)	 се	 купува	 на	 тел.	
0895/894-630.	[18,	12]
ДВуЕТажна къща в	цен-
търа	 се	 купува	 на	 тел.	
0897/629-582.	[9,	7]
панЕлна гарсониЕра в	
Трендафила	 се	 купува	 на	
тел.	0887/760-790.	[6,	3]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТър -	 50	 кв.	 м,	
магазин,	офис	под	наем	-	
тел.	0878/370-640.	[10,	7]
оБзаВЕДЕни ноВи и	ре-
новирани	офиси	в	сграда-
та	на	ОББ	се	отдават	под	
наем	 на	 тел.	 0888/907-

666.	[24,	7]
апарТаМЕнТ В широк	
център,	 луксозно	 обзаве-
ден,	 се	дава	под	наем	на	
тел.	0898/532-168.	[11,	5]
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/515-080	[17,	8]
поМЕщЕниЕ за магазин	
(офис)	 на	 Еса,	 ул.	 „Злат-
на	 нива“	 9	 -	 58	 кв.	 м,	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/565-226.	[11,	5]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0882/007-
478.	[11,	3]
Магазин В идеален	 цен-
тър	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0887/760-790.	[6,	3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
3	 етаж,	 на	 Крушата	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/419-342.	[11,	3]

иМоТи Търси 
поД наЕМ
гараж В центъра	на	града	
се	 търси	 на	 тел.	 066/87-
66-74.	[3,	2]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ В идеален	

център	се	заменя	за	къща	
-	 тел.	 0887/760-790.	 [6,	
3]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи 
(гори)	 в	 цялата	 страна	
(идеални	части)	се	купуват	
на	тел.	0886/33-14-15.

изкупуВа ниВи -	
тел.	 0879/888-388.	
[21,	12]

купуВа зЕМЕДЕлска	
земя	 в	 цялата	 стра-
на.	 Плаща	 веднага.	 Тел.	
0887/760-790.	[6,	3]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в	 топ	 център	
се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[14,	12]
нощуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[13,	8]

ясноВиДсТВо
изВЕсТнияТ хоДжа гадае	на	Коран.	Събира	разде-
лени,	 лекува	 болести,	 разваля	 магии.	 Тел.	 0899/38-
12-12.	[10,	9]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
пЕлЕТи - продажба	и	дос-
тавка	от	290	до	640	лв.	за	
тон	 -	 тел.	 0894/216-336,	
0885/958-700.
„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва	 за	 огрев	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	

Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
ДъБоВи и букови	 сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв.,	
с	 безплатен	 транспорт,	
се	 продават	 на	 тел.	
0876/145-462.
ДърВа В чували	 -	 5	 лв.,	
и	 РАЗПАЛКИ,	 с	 безплатна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
сухи ДърВа в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0877/191-102.
ДърВа за огрев	 в	 чу-
вали	 и	 разпалки	 -	 5	 лв.	
Доставка	 на	 място.	 Тел.	
0876/437-140.

разпалки и дърва	в	чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
сухи ДърВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Безплатна	
доставка.	 Тел.	 0876/839-
779.
нарязани - 80	 лв./куб.,	
в	чували	-	5	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0988/816-628.
ДърВа за огрев	 -	 мет-
рови,	 нарязани,	 нацепе-
ни,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/972-114.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв./куб.,	 дос-
тавка	веднага,	чувал	дърва	
-	 5	 лв./брой,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0893/511-154.	
[12,	12]
рЕжа ДърВа на	 7	 лв.	 -	
тел.	0899/050-080.	[8,	7]

„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[18,	12]
сухи ДърВа в	чували	-	5	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0894/644-560.	[7,	7]
напълно сухи нацепени	
дърва	дъб	и	бук	-	100	лв./
кубика,	 се	 продават	 на	
тел.	 0896/183-637.	 [20,	
12]
ДонБаски Въглища, 
брикети	 и	 екобрикети,	
пелети	 от	 широколистна	
дървесина	се	продават	на	
тел.	066/801-501.	[12,	7]
сухи ДърВа и	разпалки	в	
чували	 -	 5	 лв.,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0899/052-010.	
[11,	11]

пЕлЕТи - слънчогледови,	
цена:	195	лв./тон,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0878/240-
506.	[11,	11]
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 80	 лв.,	 дърва	 в	
чували	-	големи,	5	лв.,	се	
продават	на	тел.	0878/47-
22-37.	[22,	11]
ДърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 нацепени,	
в	 чували	 -	 4	 лв./бр.	 Тел.	
0896/80-76-88.	[14,	7]
сухи ДърВа в	чували	-	5	
лв./бр.	-	тел.	0897/00-11-
14.	[22,	10]
ДърВа В чували	 4	 лв.	 -	
0894/399-931	[5,	3]
ДърВа нацЕпЕни 85	лв.	
-	0894/399-931	[5,	3]
проДаВа пЕлЕТи . 
Безплатна	 доставка.	
0879/212-325.	[22,	4]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО	 ОБучЕНИЕ	 -	
ГАБРОВО,	 организира	 ли-

цензирани	 курсове	 за:	
огняр,	 кранист,	 мотока-
рист,	 машинист	 на	 път-
но-строителни	 машини,	
готвач,	 барман-серви-
тьор,	 козметик,	фризьор,	
лечебен	масаж,	маникюр,	
педикюр,	 ноктопластика.	
Издава	 се	 държавен	 до-
кумент	 за	 правоспособ-
ност.	 Обучение	 с	 ваучер	
за	 безработни	 и	 работе-
щи.	 Тел.	 066/80-85-92,	
от	 10.30	 до	 12.30	 часа,	

0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“	 провежда	 курсове	
за	 безопасно	 боравене	
с	 огнестрелно	 оръжие	 -	
справки	 на	 тел.	 066/80-
69-62
уроци по пиано	 за	
всички	 възрасти	 -	 тел.	
0877/80-67-26.	[5,	5]
прЕДлагаМ поМощ на	
ученик	 в	 начална	 степен	
-	 тел.	0899/495-330.	 [11,	
7]

аВТоМоБили проДаВа
рЕно МЕган Сценик	 1.9	
dci	 -	 дизел,	 120	 к.	 с.,	
отлично	 състояние,	 нови	
зимни	 гуми	 и	 акумулатор,	
септември	 2004	 г.,	 177	
000	 км,	 цена	 по	 догова-
ряне,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/807-256.	[12,	12]

фолксВагЕн пасаТ 2	се	
продава	на	тел.	0899/960-
591.	[8,	2]
пЕжо 207 -	 1.4,	 бен-
зин,	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/93-89-67.	[7,	1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 21412 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0988/968-
500.	[5,	4]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис	
-	 2008,	 Евро	 5,	 товар-
но	 мега	 ремарке	 Шмиц	

-	2006,	и	товарен	бордови	
микробус	Пежо	Боксер	 	 -	
2014,	до	3.5	тона,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0887/478-
397.	[21,	8]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они,	 трактори,	 ремарке-
та	 (може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	 тел.	
0897/429-374.

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили	-	

тел.	0882/407-493.	[9,	7]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ,	 ул.	 „Еману-
ил	 Манолов“	 28,	 тел.	
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап	се	изкупу-
ват	на	тел.	0899/810-766.	
[11,	7]

коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	3]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува	вся-
какъв	 вид	 МПС	 на	 най-
добри	 цени.	 Предлага	
сервизна	 дейност	 и	 дено-
нощна	 пътна	 помощ.	 Тел.	
066/886-677,	 0899/886-
424	[12,	7]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДсТВо, ДДс, ТРЗ,	 осигуровки,	 регистрация	
на	фирми,	данъчни	декларации	-		0886/460-638.	[3,	3]
счЕТоВоДсТВо на фирми	-	0877/633-064.	[11,	1]

ЕроТика
сЕксуслуги - 0894/059-840	[22,	7]
МоМичЕ на повикване	-	тел.	0876/249-511.	[11,	1]

фризьори
фризьорски услуги по	домовете	за	трудноподвиж-
ни	и	възрастни	хора	-	тел.	0896/640-618.	[5,	5]

e-mail: 100vesti@stovesti.info

намери ключа за успеха -
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проДаВа Машини
шЕВни Машини се	про-
дават	 на	 тел.	 0878/299-
009.	[11,	7]

проДаВа
оБзаВЕжДанЕ
хлаДилник „кроун“ 
-	 малък,	 се	 продава	 -	
справки	на	тел.	0876/632-
830.	[3,	3]

проДаВа 
разни
прЕжДа 32/2 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0878/299-009.	
[11,	7]

проДаВа 
клиМаТици
проДажБа и ремонт	 на	
климатици.	 Справки	 на	
тел.	0899/143-163

жиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа и	 голя-
мо	прасе	за	клане	се	про-
дават	 на	 тел.	 0878/150-
697.	[11,	5]
МагарЕ сЕ продава	 на	
тел.	0895/720-254.	[2,	2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа и коне	 се	 купу-
ват	на	тел.	0888/850-734.	
[10,	8]

храна за 
жиВоТни
Бали сЕно се	 продават	
на	тел.	0899/960-591.	[8,	
2]

работа предлага; продава-купува; строителство; услуги

ВАшАТА ОБяВА ще бъде от-
печатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 часа. Це-
ните на обявите 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. Можете да из-
ползвате специалните отстъпки 
за годишни обяви. При текущите 
обяви всяка 11-та е безплатна. 

раБоТа прЕДлага

фирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и 
пакЕТаж” аД Търси 
Да назначи: спЕ-
циалисТ Трз, фак-
ТурисТ, склаДоВ 
раБоТник, МоТока-
рисТ.	За	контакти:	тел.	
0885/088-099.	[8,	7]

ТЕспоМ аД -	 гр.	 Габро-
во,	 ул.	 „Бодра	 смяна“	 1	
(до	 КАТ),	 търси	 да	 назна-
чи:	 СТРуГАРИ,	 ШЛОСЕР-
МОНТЬОРИ,	 ОПЕРАТОРИ	
и	 НАСТРОЙчИЦИ	 на	 ЦПу;	
РАЗКРОЙчИК	 (газов	 раз-
крой);	 РАЗКРОЙчИК	 ла-
зерно	 рязане;	 ФРЕЗИСТИ,	
БОЯДЖИИ,	 ТЕРМИСТ,	 ТЕХ-
НОЛОГ.	[11,	9]

„ЕВрохиМ груп“ 
ооД Търси ТЕхник 
за поДДръжка на 
Машини В пЕрал-
ноТо си сТопан-
сТВо.	Справки	на	тел.	
0892/24-67-67.	[10,	2]

фирМа „ВЕгЕа“ набира	
шивачки.	 Справки	 на	 тел.	
0885/611-290.	[12,	12]
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачка.	
Справки	на	тел.	0895/521-
858.	[27,	12]
жЕна за гледане	 на	
болна	 се	 търси	 на	 тел.	
0884/094-662.	[6,	4]
шиВашка фирМа за	
спортни	 принадлежнос-
ти	 открива	 седем	 работ-
ни	 места	 за	 оператор	 в	
шевното	 производство.	
Справки	в	отдел	„човешки	
ресурси“,	 тел.	 0887/623-
490,	е-mail:	gabby_m@abv.
bg.	[12,	7]
фирМа-произВоДиТЕл 
на хранителни	 добавки	 и	
натурална	козметика	търси	

търговски	 представител.	
Справки	на	тел.	0897/963-
053.	[5,	4]
прЕДлагаМ раБоТа за	
строителен	 работник.	
Справки	на	тел.	0879/640-
320.	[6,	5]
сТроиТЕлна фирМа тър-
си	заварчици,	монтажници	
и	 строителни	 работници.	
Справки	на	тел.	0893/393-

308.	[17,	6]
фирМа за преработка	на	
пилешко	месо	търси	общи	
работници.	 Справки	 на	
тел.	0893/697-900.	[5,	3]
насТройчик-опЕраТор 
на машини	 със	 CNC	 уп-
равление	търси	да	назначи	
тел.	0884/055-612.	[15,	2]
ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри търси	 0896/644-577.	

[11,	4]

фирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и 
пакЕТаж” аД Търси 
Да назначи: ЕлЕк-
ТроМонТьор, МоТо-
карисТ.	 За	 контакти:	
тел.	 0885/088-099,	 от	
8.00	 до	 17.00	 часа.	
[8,	1]

заВЕДЕниЕ за хране-
не	 търси	 ПРОДАВАчКИ	
на	 топли	 закуски,	 кафе	
и	 безалкохолно.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0897/889-001.	
[22,	6]
„Мак-В“ Търси кро-
яч.	 Справки	 на	 тел.	
0885/385-838.	[12,	2]
оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници	се	 търсят	на	 тел.	
0895/424-308.	[11,	3]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди.	 Справки	 на	
тел.	0896/690-300.	[11,	2]
фирМа „ЕлВи“ ООД	 -	
село	 	 Велковци,	 търси	 да	
назначи	 хигиенистка	 на	
производствени	 помеще-

ния	и	офис-сграда.	Справ-
ки	 на	 тел.	 0898/466-881,	
от	09.00	до	17.00	ч.	[5,	2]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой“	 набира	 мон-
тажници-заварчици	 на	
метална	 конструкция.	 За	
повече	 информация:	 тел.	
0885/082-253.	[11,	1]
кафЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси	 барман.	 Справ-
ка:	 Габрово,	 ул.	 „Априло-
вска“	№	10.	[7,	1]
заВЕДЕниЕ Търси работ-
ник	(мъж).	Справки	на	тел.		
0899/887-885.	[6,	1]

раБоТа Търси
27-гоДишЕн, заВършЕн 
7	 клас,	 спешно	 търси	 ра-
бота	 -	 чистач	 и	 барман-
ство	-	тел.	0886/531-310.	

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хризантема” 2, ет. 5/5, 76м2, панел, за ремонт                                   
            24 500 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                                  договаряне
2-ст., Голо бърдо, ет. 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
3-ст., Болница, ет. 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 53м2 ЗП, двор 192 м2, за основен ремонт 21 200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 45 500 eu
Велчевци, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu

Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22 600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17 980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27 000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 27 000 eu
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12 000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2   16 000 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26 600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12 000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чардак, двор 1480 м2 15 000 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126 000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53 900 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22 850 лв
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механа, двор 1200 м2 33 500 eu
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв

Стойчовци, стара с чардак - 160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22 700 лв
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, панорама юг   49 660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34 000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка      30 000 лв
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42 000 лв
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200м2 45 000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11 300 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16 880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42 500 лв
Куката, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 14 000 лв

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА
Борики - 5580 м2, за 4 къщи 67 000 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  100 000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180 000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166 000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88 000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270 000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА 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 НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 

19/12

https://paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

http://gabrovo.house

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички	 видо-
ве	 строителни	 материали.	
Склад	 -	бул.	 „Трети	март“	
87,	и	магазин	на	 ул.	 „Ка-
питан	 Дядо	 Никола“	 65,	
без	 почивен	 ден	 от	 7.30	
до	19	часа,	тел.	066/801-
501.	[12,	7]
кърТя БЕТон, камък	 -	
тел.	0888/544-438.	[12,	6]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване,	 ла-
минат	 -	 	 0899/520-038.	
[24,	4]

рЕМонТ и направа	 на	
покриви,	 хидроизола-
ция,	 вътрешни	 ремонти	 -	
0897/390-194.	[10,	2]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации,	 дренаж	
-	0888/020-187.	[15,	2]

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем	 и	
извършване	на	строителна	
дейност	 -	 0889/909-727.	
[24,	4]

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

ЕТ „анТон Митрофанов“	-	
вътрешен	ремонт,	зидария,	
кофраж.	 Тел.	 0888/760-
985.	[17,	7]
изМазВанЕ слЕД до-
грама,	 ламинат	 -	 тел.	
0895/635-582.	[12,	7]
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
тел.	 0899/82-14-88.	 [11,	
7]
Вик, фаянс, теракота	 -	
тел.	 0884/228-253.	 [22,	
11]
ВъТрЕшни рЕМонТи +	
фаянс	 и	 теракота	 -	 тел.	
0896/828-147.	[24,	10]
офЕрТа!!! ВъТрЕшни и	
външни	 ремонти.	 Бани	 и	
кухни	 от	 А	 до	 Я.	 Бър-
зо,	 качествено,	 достъпни	
цени!	 Тел.	 0876/771-305,	
0876/771-337.	[12,	5]
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
гипсокартон,	 шпакловки,	
мазилки,	 бояджийски	 ус-
луги	и	др.	-	0899/638-875.	

[11,	8]
фирМа изВършВа вся-
какви	външни	и	вътрешни	
ремонти.	 Дърводелски	 ус-
луги.	 Тел.	 0877/729-257.	
[6,	5]
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
гипсокартони,	 шпакловки,	
бои	и	др.	-	0899/638-875.	
[7,	4]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190.

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Тел.	0897/704-502.
коМиночисТач - 30	 лв.	
-	тел.	0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

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,	4]

Вик
Вик МонТаж и	 поддръж-
ка	-	0887/680-034.
оТпушВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
Вик МонТаж -	 тел.	
0882/407-493.	[9,	7]
Вик рЕМонТи и	инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[8,	7]
Вик и ел.	инсталации.	Ре-
монт	 и	 поддръжка.	 Тел.	
0876/000-084.	[20,	12]

израБоТВа
израБоТка на метални	
конструкции,	 гаражни	 и	
други	 врати,	 огради,	 па-
рапети	 -	 0885/943-808,	
066/870-546.
ограДна МрЕжа произ-
вежда,	 гвоздеи	 и	 телове	
на	заводски	цени	се	пред-
лагат	 на	 тел.	 066/80-85-
39.

услуги
заВаръчни услуги -	
тел.	0885/724-671.	[11,	6]
попраВяМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[33,	7]
сТругарски услу-
ги се	 извършват	 на	 тел.	
0884/014-259.	[11,	1]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	

[8,	7]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	11]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	 -	
справки	на	тел.	0888/294-
214.	[23,	4]
рЕМонТ на перални,	
съдомиялни,	 печки,	 бой-
лери	 -	 справки	 на	 тел.	
0988/815-645,	 0884/155-
075.	[3,	2]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.
почисТВанЕ на офиси	 -	
тел.	0876/935-824.	[4,	4]
почисТВанЕ на апарта-
менти	 -	 тел.	 0894/202-
021.	[6,	4]

грижа за ДЕца,
Болни и ВъзрасТни
глЕДаМ Болни -	 тел.	
0876/581-549.	[7,	7]
прЕДлагаМ глЕДанЕ 
на	дете	-	тел.	0899/495-
330.	[11,	7]
глЕДаМ Болни хора	 -	
0876/581-549.	[5,	1]

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ	
- очЕн каБинЕТ	-	ул.	
„Тотю	 Иванов“	 25	 -	
прегледи	 на	 деца	 и	
възрастни,	 поставяне	
на	меки	и	твърди	кон-
тактни	 лещи	 -	 поне-

делник	 до	 петък	 -	 от	
9	 до	 18	 часа;	 събота	
и	 неделя	 -	 след	 уго-
ворка	на	тел.	066/80-
32-37
психиаТър и нЕ-
Вролог. Д-р Три-
фоноВ,	 Габрово,	 ул.	
„Емануил	 Манолов“	
№	 12-А,	 справки	 на	
тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИчНИ	
уДОСТОВЕРЕНИЯ.

фирМа „МаксаМ сЕ България“ ЕаД - гр. 
гаБроВо, Търси Да назначи шофьор на 
ТоВарни аВТоМоБили наД 12 Тона с пра-
ВоспосоБносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгория 
„с“ и „Е“.	 предмет на дейността:	 Извършване	
на	превози	в	страната	и	чужбина.	кандидатът да 
притежава актуални и валидни следните доку-
менти:	1.	Професионална	компетентност	за	превоз	
на	товари.	2.	Психологическа	годност.	3.	Дигитална	
карта	за	 тахограф.	Кандидатът	да	притежава	стаж	
като	шофьор	на	товарни	автомобили	над	12	тона	с	
ремарке	минимум	3	години.	Фирмата	предлага	до-
бро	възнаграждение,	социален	пакет	от	ваучери	за	
пазаруване	във	всички	търговски	вериги,	безплатен	
транспорт	 до	 работното	 място,	 безплатен	 обяд.	
Лице	за	контакти:	Иво	Маринов	-	ръководител	„Ав-
тотранспорт“,	тел.	0878/263-828.	[10,	7]

БизнЕс и
инВЕсТиции
БизнЕс за алкохол	
и	 цигари	 продава	 тел.	
0889/549-383.	[22,	12]
разраБоТЕн БизнЕс 
-	 продажба	 на	 вра-
ти,	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/21-23-25.	[17,	10]

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

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБулаТо-
рия и зооМагазин -	прегледи, лечение, профилак-
тика, изкуствено осеменяване -	Габрово,	ул.	„Стефан	
Караджа“	19,	срещу	Автогарата,	до	уникс,	тел.	066/806-
140,	GSM	0888/671-905,	0897/897-822.
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18 януари 2019 г. Телевизионен справочник 7
съБоТа, 19 януари нЕДЕля, 20 януари

05:00	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
06:05	Пиксел	Пинки	2	/п/
06:30	Стройковците	-	анимационен	филм
06:50	Внимание,	роботика	/п/
07:15	Сийбърт	-	анимационен	филм	/п/
08:00	Пътеки;08:30	По	света	и	у	нас
09:00	Денят	започва	с	Георги	Любенов
11:00	Туризъм.бг;12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Бразди	-	предаване	за	земеделие
13:00	Иде	нашенската	музика
14:00	Вяра	и	общество	с	Горан	Благоев
15:00	Венецът	 на	 Св.	 Йоан	 -	 детски	

игрален	филм	/Чехия,	2015	г./
16:40	Шоуто	на	Греъм	Нортън	с	участи-

ето	 на	 Сърша	 Ронан,	 Роб	 Бекет,	
Ерик	 Маккормак,	 Дебра	 Месинг,	
музика	Кийла	Сетъл	/п/

17:30	Джинс.	 Родът	 на	 проф.	 Анастас	
Герджиков;18:00	Извън	играта

18:45	Нощта	 на	 шампионите	 -	 церемо-
ния	 по	 награждаването	 на	 най-
добрите	спортисти	и	треньори	на	
България	за	2018	година	-	пряко	
от	"Рейнбоу	плаза"	в	София

19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Бъртън	 и	 Тейлър	 -	 филм	 /Вели-

кобритания/,	 в	 ролите:	 Доминик	
Уест,	Хелена	Бонъм	Картър	и	др.

22:15	По	света	и	у	нас
22:30	Студио	"Х":	Шофьорът	 -	2-сериен	

филм	 /Великобритания/,	 1	 еп.,	 в	
ролите:	Дейвид	Мориси,	Иън	Харт

00:05	Да	се	правиш	на	умрял	-	филм,	САЩ
01:35	Бъртън	и	Тейлър	-	филм	/п/
03:00	Приключено	-	филм	/п/
04:30	Бразди	/п/

05:00	Иде	нашенската	музика	/п/
06:00	Неделно	евангелие
06:05	Пиксел	Пинки	2	/п/
06:30	Стройковци	-	анимационен	филм
06:55	Внимание,	роботика	/п/
07:20	Сийбърт	-	анимационен	филм	/п/
08:00	Пътеки;08:30	По	света	и	у	нас
09:00	Денят	започва	с	Георги	Любенов
11:00	Отблизо	с	Мира
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Улови	момента	с	Милен	Атанасов
13:00	Grand	Dance	Academy	-	междуна-

роден	детски	танцов	фестивал
13:30	Дойде	есента	на	1946	-	док.филм	
14:00	Библиотеката
15:00	Алтамира	-	филм	/копродукция/
16:30	Кралско	вариететно	шоу	2013	г.
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Шоуто	 на	 Греъм	 Нортън	 с	 учас-

тието	 на	 Марго	 Роби,	 Алисън	
Джани,	 Даниел	 Калуя,	 Алисия	
Викандер,	музика	Камила	Кабейо

19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	В	кадър:	Македония:	Пет	разказа	

за	Европа	/п/
21:15	Ловци	на	мисли	-	филм/копродук-

ция/,	в	ролите:	Вал	Килмър,	Крис-
чън	Слейтър,	Джони	Лий	Милър

23:05	По	света	и	у	нас
23:20	Аз	 съм	 Дина	 -	 филм	 /копродук-

ция/,	 в	 ролите:	 Мария	 Боневи,	
Жерар	Депардийо	и	др.

01:25	Студио	"Х":	Шофьорът	-	1	еп.	/п/
02:55	Да	се	правиш	на	умрял	-	филм/п/
04:30	Дойче	веле:	Шифт	/п/

БНТ 1 БНТ 1

05:10	"Cool…T"	/п./
06:00	"Джи	Ай	Джо:	Сигма"	-	анимация
07:00	"Двама	мъже	и	половина",	с.10
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Търси	се";12:00	bTV	Новините	
12:30	"НепознатиТЕ"	-	док.поредица
13:00	"Принцесата	 на	 Монако"	 -	 био-

графичен,	драма	(САЩ,	Франция,	
Белгия,	Италия,	2014)

15:00	"Американско	 момиче:	 Лия	 се	
притича	на	помощ",семеен	(САЩ)

17:00	"120	минути";17:50	 Спорт	тото
18:00	"120	минути";19:00	bTV	Новините
19:30	bTV	Репортерите	
20:00	"Сноудън"	 -	 биография,	 драма,	

трилър	(САЩ),	актьори	-	Джоузеф	
Гордън-Левит,	 Никълъс	 Кейдж,	
Скот	Истууд,	Шайлийн	Уудли	и	др.

22:30	"Папараци"	-	тв	таблоид
23:30	"В	 търсене	 на	 справедливост"	

-	 драма,	 трилър	 (САЩ),	 актьори	
-	Никълъс	Кейдж,	Дженюъри	Джо-
унс,	Гай	Пиърс,	Харолд	Перинео

01:30	"Тайнството",ужаси,	трилър	(САЩ)
03:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./
03:50	"120	минути"	/п./

05:40	"НепознатиТЕ"	/п./	
06:00	"Джи	Ай	Джо:	Сигма"	-	анимация
07:00	"Двама	мъже	и	половина"	-	с.10
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Cool…T";12:00	bTV	Новините
12:30	"Мутра	по	заместване"	-	с.	4
13:00	"Смотаняци	2"	-	комедия	(САЩ)
15:00	"Бригада	Нов	дом"	
16:00	"Мармалад"	-	токшоу
18:00	"Карбовски:	Втори	план"	
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите	
20:00	Мегахит:	"Човек	отвътре"	-	трилър,	

драма	 (САЩ),	актьори	 -	Крисото-
фър	 Плъмър,	 Клайв	 Оуен,	 Джоди	
Фостър,	Уилям	Дефо,	Карлос	Ан-
дрес	Гомез,	Дензъл	Уошингтън

22:30	Мегахит:	 "Ван	 Хелсинг"	 -	 екшън,	
фентъзи,	 трилър,	 приключенски	
(САЩ,	 Чехия),	 актьори	 -	 Хю	
Джакман,	Кейт	Бекинсейл	и	др.

01:00	"Свалки	 в	 облаците"	 -	 комедия	
(Испания),	актьори	-	Антонио	Бан-
дерас,	Пенелопе	Крус	и	др.

02:40	"Двама	мъже	и	половина"	/п./
03:30	"Мармалад"	/п./	-	токшоу

 

пЕТък, 18 януари

БНТ 1
05:30	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4067	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории
15:00	Предаване	за	хора	с	увреден	слух
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4068	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
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	токшоу
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Джук	 Джойнт	 Роялс	 /Австрия/.		

Международен	 джаз	 фестивал	
"Банско	2018"

00:30	Приключено	 -	 филм	 /САЩ,	 в	
ролите:	Винс	Вон,	Шон	Комбс

02:05	Култура.БГ	/п/
03:05	100%	будни	/п/
04:10	Дойче	веле:	Шифт	/п/


05:40	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Малкото	 Пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.2,	еп.	10
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	11
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	82
21:00	Премиера:	"Горчива	любов",	еп.13
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.10,	еп.20
01:00	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Папараци"	-	тв	таблоид
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	28

понЕДЕлник, 21 януари

БНТ 1



06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4068	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
14:30	Точица	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	 жребец	 -	 анимацио-

нен	филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4069	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно	
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	История.bg:	Ататюрк	и	България
22:00	1992	-	7	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Викингите	4	-	тв	филм	/7	епизод/	
00:15	Култура.БГ	/п/
01:15	100%	будни	/п/
02:15	1992	-	тв	филм	/7	епизод/п/
03:20	Малки	истории	/п/
04:20	Викингите	4	-	тв	филм	/7	епизод	

/п/	

05:40	"Лице	в	лице"	/п./	
06:00	"Малкото	 Пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	11
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	12
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	83
21:30	Премиера:	"Горчива	любов",	еп.14
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.10,	еп.21
01:00	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Cool…T"	/п./
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	29

ВТорник, 22 януари сряДа, 23 януари чЕТВърТък, 24 януари
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05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4069	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
14:30	Точица	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	 жребец	 -	 анимацио-

нен	филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4070	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	1992	-	8	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Викингите	4	-	8	епизод
00:15	Култура.БГ	/п/
01:15	100%	будни	/п/
02:15	1992	-	8	епизод	/п/
03:20	История.bg:	Ататюрк	и	България/п/
04:20	Викингите	4	-	8	епизод	/п/	

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4070	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
14:30	Точица	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	 жребец	 -	 анимацио-

нен	филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4071	епизод/
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно	
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Хайка	за	вълци	-	4	серия
22:00	1992	-	9	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Викингите	4	-	9	епизод
00:15	Култура.БГ	/п/
01:15	100%	будни	/п/
02:15	1992	-	тв	филм	/9	епизод/п/
03:20	Библиотеката	/п/
04:20	Викингите	4	-	9	епизод	/п/

05:40	"Лице	в	лице"	/п./	
06:00	"Малкото	 Пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	12
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	13
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	84
21:30	Премиера:"Горчива	любов",	еп.15
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.10,	еп.22
01:00	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Търси	се"	/п./	-	токшоу
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	30

05:40	"Лице	в	лице"	/п./	
06:00	"Малкото	 Пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	13
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	14
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.85
21:30	Премиера:	"Горчива	любов",еп.16
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.11,	еп.1
01:00	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Карбовски:	Втори	план"	/п./
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	31

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4071	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
14:30	Точица	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	жребец	-	аним.филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4072	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:15	Още	от	деня;	18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Линия	 на	 разделението	 2	 -	 3,	

последен	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Вечната	музика
00:00	Улови	момента	/п/
00:30	Култура.БГ	/п/
01:30	100%	будни	/п/
02:30	Линия	на	разделението	2		/п/	
04:10	Скритият	 език	 на	 парите:	 Геният	

от	дърводелската	работилница	/п/
04:30	Отблизо	с	Мира	/п/

05:40	"Лице	в	лице"	/п./	
06:00	"Малкото	 Пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	14
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	15
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	86
21:30	Премиера:	"Горчива	любов"	еп.17
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"	-	сериал,	с.	11,	еп.	2
01:00	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Бригада	Нов	дом"	/п./
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	32

07:00	"Пожарникарите	от	Чикаго"	-	с.	5
08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
13:00	"Смърфовете"	 -	 с	 Ханк	 Азария,	

Нийл	Парик	Харис,	Джейма	Мeйс,	
София	Вергара,	Тим	Гън	и	др.

15:00	"Професия	блондинка	3"	-	с	Май-
ли	 Росо,	 Беки	 Росо,	 Кристофър	
Казънс,	Британи	Къран	и	др.

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

ната	топка"
18:00	"Ничия	земя"	
19:00	Новините	на	NOVA	
19:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ
20:00	"Белият	зъб:	Митът	за	белия	вълк"	

-	 със	 Скот	 Беърстоу,	 Шармейн	
Крейг,	 Ал	 Харингтън,	 Антъни	 Руи-
вайвър,	Виктория	Расимо	и	др.

22:10	"Ярост"	-	с	Брад	Пит,	Логан	Лър-
ман,	 Шая	 Лебьоф,	 Майкъл	 Пеня,	
Джон	Бернтал,	Скот	Истууд

01:00	"Професия	бнодинка	3"	-	с	Майли	
Росо,	 Беки	 Росо,	 Кристофър	 Ка-
зънс,	Британи	Къран	и	др.	/п/

04:30	"Смърфовете"	 -	 с	 Ханк	 Азария,	
Нийл	Парик	Харис	и	др.	/п/

06:30	"Иконостас"
07:00	"Пожарникарите	от	Чикаго"	-	с.	5
08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Всичко,	 което	 тя	 пожела"	 -	 с		

Лекси	 Джованоли,	 Джулия	 Дъфи,	
Калъм	Уърти,	Дидрих	Бедър	и	др.

14:15	"Любов	 на	 леда"	 (премиера)	 -	 с	
Джули	Берман,	Андрю	Уокър,	Гейл	
О'Грейди	и	др.

16:00	"Нора	Робъртс:	Стъпки	от	огън"	-	
с	Алиша	Уит,	Матю	Сетъл	и	др.

18:00	"Мис	Пепеляшка"	-	тв	риалити
19:00	Новините	на	NOVA	
19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Изгубеният	 град	 Z"	 -	 с	 Чарли	

Хънам,	Сиена	Милър,	Том	Холанд,	
Робърт	Патисън,	Ангъс	Макфейдън

23:00	"Битка	 Лос	 Анжелис:	 Световна	
инвазия"	 -	 с	 Аарън	 Екхарт,	 Бри-
джит	 Мойнахан,	 Рамон	 Родригес,	
Майкъл	Пеня	и	др.

01:20	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
01:50	"Нора	Робъртс:	Стъпки	от	огън"	-	

с	Алиша	Уит,	Матю	Сетъл	/п/
03:40	"Всичко,	 което	 тя	 пожела"	 -	 с	

Лекси	 Джованоли,	 Джулия	 Дъфи,	
Калъм	Уърти,	Дидрих	Бедър	/п/

NOA NOA
05:20	"Нощна	смяна"	-	2	сезон	/п/
06:20	"Здравей,	 България"	 -	 сутрешен	

блок
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

риен	филм
15:00	"Прости	ми"	(премиера)	 -	сериен	

филм
16:00	Новините	на	NOVA
16:10	"Плюс	-	Минус"	-	на	живо
17:00	"Намери	ме"	(премиера)	-	сериен	

филм
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв		игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Теория	за	големия	взрив"	-	с.	10
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Бегълци	от	бъдещето"	(премиера)	

-	сериен	филм
01:00	"Нощна	смяна"	-	2	сезон
02:00	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
03:00	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал

NOA
05:20	"Нощна	смяна"	-	2	сезон	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

риен	филм
15:00	"Прости	ми"	(премиера)	-	сериен	

филм
16:00	Новините	на	NOVA
16:10	"Плюс	-	Минус",	на	живо
17:00	"Намери	ме"	(премиера)	-	сериен	

филм
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",нов	сезон
21:00	"Шеф	под	прикритие",	нов	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Теория	за	големия	взрив"	-	с.	10
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Бегълци	от	бъдещето"	(премиера)	

-	сериен	филм
01:00	"Нощна	смяна"	-	2	сезон
02:00	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
03:00	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

NOA
05:20	"Нощна	смяна"	-	2	сезон	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"На	кафе"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

риен	филм
15:00	"Прости	ми"	(премиера)	 -	сериен	

филм
16:00	Новините	на	NOVA
16:10	"Плюс	-	Минус",	на	живо
17:00	"Намери	ме"	(премиера)	-	сериен	

филм
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Теория	за	големия	взрив"	-	с.	10
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Бегълци	от	бъдещето"	(премиера)	

-	сериен	филм
01:00	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
02:00	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
03:00	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

05:20	"Нощна	смяна"	-	3	сезон	/п/
06:20	"Здравей,	 България"	 -	 сутрешен	

блок
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

риен	филм
15:00	"Прости	ми"	(премиера)	-	сериен	

филм
16:00	Новините	на	NOVA
16:10	"Плюс	-	Минус",	на	живо
17:00	"Намери	ме"	(премиера)	-	сериен	

филм
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Теория	за	големия	взрив"	-	с.	10
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Бегълци	от	бъдещето"	(премиера)	

-	сериен	филм
01:00	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
02:00	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
03:00	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал

05:20	"Нощна	смяна"	-	3	сезон	/п/
06:20	"Здравей,	 България"	 -	 сутрешен	

блок
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

риен	филм
15:00	"Прости	ми"	(премиера)	 -	сериен	

филм
16:00	Новините	на	NOVA
16:10	"Плюс	-	Минус",	на	живо
17:00	"Намери	ме"	(премиера)	-	сериен	

филм
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Теория	за	големия	взрив"	-	с.	10
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Бегълци	от	бъдещето"	(премиера)	

-	сериен	филм
01:00	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
02:00	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
03:00	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал

NOA NOA NOA

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Опорни	хора	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	със	Златимир	Йочев
09:30	Кралска	палитра	-	филм
10:30	Последният	еничар	-	сериал
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:15	Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	Операция:	История	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Игри	на	ума	-	филм
16:40	Хирургът	-	сериал,	семеен
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	токшоу
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	
20:30	Полицейски	войни	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:15	Необичайните	заподозрени
23:15	Сърцето	на	самурая	-	сериал
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	/п./
01:30	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	 от	 политиката	 с	 Клара	
Маринова	/п./

02:30	Новините	ON	AIR	/п./
03:00	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	със	Златимир	Йочев	
/п./

04:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-
тар	с	Ганиела	Ангелова	/п./

Bulgaria ON AIR
05:30	Новините	ON	AIR	/п./
06:00	Опорни	хора	/п./
07:00	Видимо	и	невидимо	/п./
08:00	Операция:	История	/п./
09:00	Мултимедия	-	лайфстайл	предава-

не	с	Даниел	Ненчев
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Живот	в	лъжа	-	сериал	/п./
14:15	Втори	в	листата	-	сериал	/п./
15:00	Характери	-	неизвестните	изпове-

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

проси	от	политиката
17:30	Брюксел	1	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото
20:00	Живот	в	лъжа	-	сериал
21:00	Втори	в	листата	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Йерихон	-	сериал
23:00	Тото	 героят	 -	 драма,	 комедия,	

фантастика,	 Белгия/Франция/Гер-
мания;	в	ролите:	Мишел	Буке,	Жо	
де	Баке,	Томас	Годе	и	др.

00:30	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./
03:30	Операция:	История	/п./
04:30	Видимо	и	невидимо	/п./

Bulgaria ON AIR

05:30	Новините	ON	AIR	/п./
06:00	Q&A	/п./;	07:00	Брюксел	1	/п./
08:00	Необичайните	заподозрени	/п./
09:00	Мултимедия	
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Живот	в	лъжа	-	сериал	/п./
14:15	Втори	в	листата	-	сериал	/п./
14:45	Телепазарен	прозорец
15:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения

15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване
16:30	Операция:	История
17:30	Видимо	и	невидимо	-	коментарно	

предаване	 за	 измеренията	 на	
свободата	с	Калин	Манолов

18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Боец
19:30	Криза	-	поредна	-	сериал
20:00	Живот	в	лъжа	-	сериал
21:00	Втори	в	листата	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Йерихон	-	сериал
23:00	Свой	сред	чужди,	чужд	сред	свои	

-	екшън,	Русия;в	ролите:Юрий	Бо-
гатирьов,	Александър	Кайдановски

00:30	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./
03:30	Видимо	и	невидимо	/п./
04:30	VIB	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Операция:	История	/п./
06:30	България	сутрин	 -	важните	неща	

рано	сутрин
09:30	Зад	стените	на	Бъкингам	-	филм
10:30	Последният	еничар	-	сериал
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Законът	на	любовта	-	сериал
14:15	Телепазарен	прозорец
14:30	Брюксел	1	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Игри	на	ума	-	филм
16:40	Хирургът	-	сериал,	семеен
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

ментар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Полицейски	войни	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Гол	-	спортно	шоу
23:15	Сърцето	на	самурая	-	сериал
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	/п./
01:30	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото	/п./
02:30	Новините	ON	AIR	/п./
03:00	България	сутрин	 -	важните	неща	

рано	сутрин
04:10	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова	/п./

Bulgaria ON AIR

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

предаване	 за	 измеренията	 на	
свободата	с	Калин	Манолов	/п./

06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	
рано	сутрин

09:30	Зад	стените	на	Бъкингам	-	филм
10:30	Последният	еничар	-	сериал
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Законът	на	любовта	-	сериал
14:15	Телепазарен	прозорец
14:30	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	от	политиката	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Игри	на	ума	-	филм
16:40	Хирургът	-	сериал,	семеен
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Полицейски	войни	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:15	Глухар	-	криминален	сериал
23:15	Сърцето	на	самурая	-	сериал
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	/п./
01:30	Брюксел	1	/п./
02:30	Новините	ON	AIR	/п./
03:00	България	сутрин
04:10	Денят	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR
06:30	 България	сутрин	
09:30	 Кисинджър	-	филм
10:30	 Последният	еничар	-	сериал
11:30	 Безценната	перла	-	сериал
12:30	 Новините	ON	AIR
13:15	 Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	 Видимо	и	невидимо	/п./
15:30	 Новините	ON	AIR
16:00	 Светът	отгоре	-	филм
16:30	 Да	нарисуваш	престъпление	-	сериал
17:30	 Новините	ON	AIR;	17:50	 Директно
18:30	 Новините	ON	AIR
19:30	 Денят	ON	AIR	
20:30	 Полицейски	войни	-	сериал
21:30	 Новините	ON	AIR
22:15	 Глухар	-	криминален	сериал
23:15	 Сърцето	на	самурая	-	сериал
00:10	 Новините	ON	AIR/п/;00:55	Директно	/п/
01:30	 Операция:	История	/п./
02:30	 Новините	ON	AIR	/п./
03:00	 България	сутрин
04:10	 Денят	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR

06:30	 България	сутрин	
09:30	 Кисинджър	-	филм
10:30	 Последният	еничар	-	сериал
11:30	 Безценната	перла	-	семеен	сериал
12:30	 Новините	ON	AIR
13:15	 Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	 Опорни	хора	/п./
15:30	 Новините	ON	AIR
16:00	 Светът	отгоре	-	филм
16:30	 Да	нарисуваш	престъпление	-	сериал
17:30	 Новините	ON	AIR; 17:50	 Директно
18:30	 Новините	ON	AIR;19:30	Денят	ON	AIR
20:30	 Полицейски	войни	-	сериал
21:30	 Новините	ON	AIR
22:15	 Глухар	-	криминален	сериал
23:15	 Сърцето	на	самурая	-	сериал
00:10	 Новините	ON	AIR/п/;00:55	Директно/п/
01:30	 Видимо	и	невидимо	/п./
02:30	 Новините	ON	AIR	/п./
03:00	 България	сутрин
04:10	 Денят	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR
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Но в средата на втората 
Милен Панчев върна ин-
тригата - 2:1. „ВиК“ имаше 
възможности и да израв-
ни, но не успя да ги реали-
зира.4 минути преди края 
Илиян Тосунов реализира 
гола на успокоението за 
„Виктория“, а след него 
Петър Казаков заби още 
две бързи попадения за 
убедителното 5:1. В друга-
та среща от групата „Бал-

кан“ изненада неприятно 
третия в миналогодиш-
ното издание на турнира 
„Pasta Gabrovo“, в чиито 
редици беше и шампионът 
на България с „Левски“ 
и „Лудогорец“ Мирослав 
Иванов. Подсилената от 
външни играчи селекция 
на Радослав Спасов по-
лучи гол още в 55-та се-
кунда на мача и до края 
не успя да го върне. Точен 
беше Кръстев. Момчетата 

от „Балкан“ играха много 
здраво, удариха и греда 
чрез Алекс Згрипаров и 
съвсем заслужено спе-
челиха трите точки.Мно-
го близо до изненадата в 
група V беше „Young boys“. 
Младите габровски момче-
та, пълни дебютанти в тур-
нира, измъчиха максимал-
но шампиона „Стеф. Очак-
ванията за лесна победа  
изобщо не се оправдаха. 
Иван Лесев изведе „Стеф“ 

напред в 5-та минута, но 
в 13-та Томислав Колев 
възстанови равенството. 
Въпреки чудесните изяви 
на вратаря Арабаджиев, 
до края на полувремето 
Лесев успя да мушне още 
два гола, вторият от които 
много елегантно - с пета, и 
на почивката шампионите 
имаха добър аванс - 3:1.
 Младите лъвчета не 
свалиха гарда, бориха се 
здраво и през втората 

част и пет минути пре-
ди края и залата изриг-
на след страхотен шут на 
Християн Радославов за 
3:2. До пълна изненада 
не се стигна, въпреки че 
„Стеф“ натрупа 5 наруше-
ния и дългата дузпа висе-
ше на косъм. Отборът на 
„Young boys“ записа един 
много добър резултат и 
има чудесни изходни пози-
ции, за да търси класира-
не във втората фаза“.

„Виктîрия” пîвеäе в ãрупа IV, „Young boys”ñпечели пуáликата

д-Р ВЕНЕЛиН БаРакОВ, 
истОРик, НГПи 

“тРЕВНЕНска шкОЛа”

 „Проект в развитие“ е 
„книга“, която има за цел 
да събере в себе си имена-
та на най-значимите млади 
художници в България.
 Главни герои: Венци 
Марков, Йордан Костов, 
Невена Екимова, Драго 
Дочев, Христо Антонов, 
Стефан Илиев, Галя Благо-
ева, Деян Боев, Боян Сул-
танов, Михаела Каменова, 
Илия Владимиров, Христи-
на Дренска - Тита, Сте-
лиян Стелиянов, Валентин 
Митев, Яница Фендулова, 
Христина Георгиева, Нико-
ла Божков, Ива Съйкова, 
Мариана Манева, Зоран 
Мише, Антон Георгиев, Га-
лина Динева, Ива Дими-
трова.
 В мразовития петък на 
11 януари в галерия „Гъбен-
ски” в Трявна бе открита 
една забележителна из-
ложба. Куратор на излож-

бата бе Петко Недялков. 
Тя показва творби на 23 
млади автори, които вече 
имат свое място в худо-
жествения живот на Бълга-
рия. Преди Трявна излож-
бата бе представена първо 
в Габрово.
 Няма да крия, че съм 
впечатлен и поради това 
с желание пиша тези ре-
дове. Пристъпвам кротко, 
смирено, с укротен дух. 
Опитвам се да уловя енер-
гията, творчеството, емо-
циите на авторите. Няма 
да успея напълно. Защото 
тази енергия излиза извън 
рамките на конвенционал-
ното. Тази енергия предста-
влява среща на автори и 
публика, където граници не 
съществуват. Има усмивки, 
червено вино, изострена 
чувствителност, топлина, 
някой друг поглед, хвърлен 
скришом към поредното 
ново лице. Затова прие-
мам предизвикателството. 
 Бавно, но неудържимо 
ме завладява чувството на 

благодарност. Галерията 
прилича на храм. Светли-
ните греят. Потъвам в уеди-
нение. Откъде да започна?!
 Творбите на младите 
творци са драматични, 
силни като темперамент, 
експресивни. Тяхното съ-
държание и обяснение не 
търпи еднозначен отговор. 
Може би защото такъв не 
е и търсен. Но съзнателно 
е търсена такава форма, 
която има свое място в 
пространството, свое осно-
вание. 
 Превес в жанровете 
има скулптурата, пласти-
ката от естествени матери-
али: дърво, камък, метал, 
глина. Композиционните 
решения на авторите не 
се налагат демонстратив-
но, а някак внимателно, 
свенливо. Пластиките се-
дят кротко на своето място 
на стената, в някой ъгъл, 
или флиртуват директно 
със зрителя, повдигнати на 
пръсти над земята: Антон 
Георгиев, Петко Недялков, 

Стефан Илиев, Мариана 
Манева, Венци Марков, 
Илия Владимиров, Стели-
ян Стелиянов, Деян Боев, 
Никола Божков, Боян Сул-
танов. Ето някои творби, 
които провокират разми-
съл: Венци Марков - „В 
различни посоки”, Илия 
Владимиров – „Заедно”, 
Михаела Каменова – „От 
време на време” и „Пре-
минаване”, Стефан Илиев 
– „Обект 2”, Антон Георги-
ев – „Забраненият плод”. 
Естествените материали и 
изобразителният език на 
пластиката са благодатно 
поле за идеи, внушения, 
послания, емоции. В плас-
тичното изграждане на 
формата и композицията 
младите автори съчетават 
талант и майсторство. В 
творбите е пресъздаден 
живият, реалният живот. 
Там са авторските мисли, 
чувства, отношение към 
света. Там е Другият. Виж-
дам хора, силуети, сенки, 
знаци, градове. Изкуството 

е пространство за срещи 
на всички. 
 Другите жанрове – жи-
вописта, колажът, смесе-
ните техники, рисунката, 
инсталацията, бяха пред-
ставени с творби на Ива 
Съйкова, Галина Динева, 
Христина Георгиева, Дра-
го Дочев, Йордан Костов, 
Ива Димитрова, Христина 
Дренска – Тита. (Сигурно е, 
ще пропусна някой. Дано 
не ме бият!) Под привид-
ната лекота и опростеност 
на композициите се усеща 
дълбочина на мисълта, ши-
рота на възприятието, има 
хоризонт. Има надежда, 
любов. Толкова е истин-
ско. Назрява желание за 
пътешествие, за връщане 
към детската чистота и не-
винност, към онзи топъл 
свят, в който въображение 
и реалност са синоними, 
където няма излишна по-
казност, а само енергия, 
която те завърта и пуска. 
Игра на форми, цветове и 
смисли. Сериозна игра. 

Прîект в развитие, или еäна заáележителна излîжáа в ãалерия “Гъáенñки”

ХРистиНа ХРистОВа

 Да почетат празника 
Антоновден вчера се съ-
браха набор 1946 в Клу-
ба на пенсионера в село 
Сенник. Именник е Антон 
Тотев, съпруг на Милка То-
тева. За празника разказа 
Стоянка Пенова. От името 
на читалището и Клуба на 
пенсионера поздравяваме 
именника Антон Тотев и 
така задружния набор 1946, 
които редовно се събират с 
повод и без. Да са живи и 
здрави именниците от село 
Сенник!
 Членовете на пенсио-
нерския клуб в село Сен-
ник отпразнуваха рожде-
ните дни на родените през 
четвъртото тримесечие на 
2018 година. Събитието от-
кри председателят на клуба 

Никола Колев като честити 
новата 2019 година на всич-
ки в залата с пожелание 
да са живи и здрави. Уред-
ничката на клуба Милка 
Маринова поднесе подаръ-
ци на рождениците: Донка 
Стайкова – юбилярка, Рад-
ка Пейкова, Мария Михова, 
Марийка и Иван Иванови 
и юбиляря Иван Петров. 
Станка Гичева поздрави 
със свои стихотворения 
всички.  В празничния ден 
се представи с интересни 
разкази пенсионираната 
учителка Мария Михова.  
 Хората от Сенник, кои-
то са членове на клуба и 
на читалището, празнуваха 
заедно с настроение и си 
пожелаха още много праз-
ници с наздравици и изяви, 
които да разнообразят еже-
дневието на село. 

Читалищетî в Сенник уважи ñвîя Антîн

ВЕНЕта ГЕОРГиЕВа-
кОзаРЕВа, мУзЕй 

„дОм На ХУмОРа и 
сатиРата”

 На 23 януари от 18 
часа в Залата на жира-
фите в Дома на хумора 
и сатирата ще бъде пред-
ставена книгата „Живо-
тът и смъртта на Людмила 
Живкова” с участието на 
нейния автор Иво Милев. 
Познаваме перото му от 
„Тодор Цонев. Художникът 
в сянка”, един каталог-
албум, съпътстващ кури-
раната от него изложба 
в зала 5 на Дома, но с 
това далеч не се изчерп-
ва творческата му биогра-
фия.
 Всяка книга си има 
история, а историята на 
най-новата биографична 
книга за Людмила Живко-
ва започва от идеята за 
сценарий за филм през 
2009 г. Следва усилна про-
учвателна работа с ар-
хивни, фото- и други до-
кументални материали. В 

свое интервю Иво Милев 
уточнява: „Имах възмож-
ността да работя с целия 
служебен архив на Люд-
мила Живкова, включващ 
неизброим масив от до-
кументи, кореспонденция, 
стенографски записи от 
срещи и заседания, раз-
работка на проекти, въ-
трешни доклади и отчети. 
Тя например е съставяла 
подробни отчети за вся-
ка своя командировка и 
съдейки по стила й, те са 
писани лично от нея като 
ръководител на Комитета 
за култура или Министер-
ството на културата. Така 
започнаха да се разпли-
тат повечето връзки. Стиг-
нах до основно проучване 
на архивите на Комитета 
за изкуство и култура, на 
архива на Института по 
културата към ръководе-
ното от Людмила Живкова 
ведомство, на Научния ин-
ститут по сугестология на 
проф. д-р Георги Лозанов, 
човек особено близък на 
Людмила и оказал върху 

нея особено влияние...”
 Книгата се състои от 

десет глави и послеслов и 
логично започва с „Баща-
та и неговото семейство” 
и „Майката и нейното се-
мейство”. Всяка част е из-

пъстрена с много снимков 
материал.

 Всяка глава носи пулса 
на времето и колосалната 
енергия на самата Людми-
ла Живкова. Четейки, тър-
сехме „габровската връз-

ка” в текста. В книгата е 
отделено място на един 

много важен момент от 
развитието на Дома, свър-
зан с решаващата роля 
на Живкова: „На заседа-
ние на Председателството 

на 12 юли 1977 г. се взема 
решение за превръщане-
то на Дома на хумора 
и сатирата в национален 
институт и преработка на 
архитектурния проект за 
изграждане на сградата 
на Дома, като бъде раз-
ширен с оглед на новия 
му статут. Домът на хумо-
ра и сатирата в Габрово е 
създаден през 1972 г. като 
изцяло местна инициатива 
благодарение на неумор-
ните усилия на габровеца 
Стефан Фъртунов, който 
още от средата на 60-те 
години си поставил амби-
циозната задача да пре-
върне Габрово в „столица” 
на българския хумор, а 
защо не и на световния... 
Домът няма все още своя 
собствена сграда. С та-
кава ще се сдобие през 
1975 г. в реконструираната 
кожухарска фабрика на 
братя Калпазанови и бла-
годарение и на личната 
ангажираност на Людмила 
Живкова ще се превърне 
в образцов за времето си 

културен обект” (с. 476).
 По-нататък е отделено 
място на Комплексната 
програма за развитието 
на Дома като уникален 
национален културен ин-
ститут в периода 1978-1985 
г. Тя предвижда той да 
бъде изграден като „мо-
щен специализиран” кул-
турен институт” (с. 477). 
Пак там четем за предло-
жението на Людмила за 
поставяне на паметник на 
Чарли Чаплин в планува-
ния Парк към Дома.
 Спряхме се само на 
два цитата, свързани с 
Габрово и Дома на хумора 
и сатирата. С тях далеч 
не се изчерпва „габров-
ското присъствие”. Книга-
та дава изключително бо-
гат материал за времето, 
в което сме живели, и за 
големите личности в него. 
Тези 735 страници текст и 
снимки пораждат у чита-
теля много въпроси. Може 
би срещата с автора на 23 
януари ще ни даде някои 
отговори.

“Живîтът и ñмъртта на Люäмила Живкîва” - на 23-ти в Залата на жирафите

продължава от стр. 1

 Съставеният почти из-
цяло от юноши мъжки от-
бор на „Чардафон” излезе 
на второ място в класира-
нето на Националната ама-
тьорска лига, когато тази 
година се крие зад името 
BGO БЛ „Център”. Воде-
ните от играещия треньор 
Антонио Станков момче-
та изместиха от престиж-
ната позиция софийския 
„Перестройка Център” с 
габровеца Орлин Атана-
сов в състава, след като 
убедително надделяха над 
преименувания свищовски 
„Академик”. До края на 
шампионата студентите ще 
се представят като „Бори-
сов Студио”. В първия им 
мач, игран в габровската 
зала „Орловец”, новото на-
именование не им донесе 
късмет. Нещо повече, въ-
преки че Антонио Станков 
реши да си даде почивка, 
„Чардафон” просто смаза 
противниците си - 91:27, 
резултат, който твърде ряд-
ко може да се види в сре-
ща на мъжки отбори. 
 След сравнително рав-
ностойната първа част - 
завършила 13:6 за дома-
кините, габровци взеха не-
щата в свои ръце и напра-
виха мача безинтересен 
- 43:10 на полувремето, 20:6 
в третата част, 28:11 в чет-
въртата. Слабият съперник 
бе добра възможност на 
Антонио за експерименти и 
той предостави достатъчно 

игрово време на всички 
свои подопечни. Над 12 
минути на терена бе дори 
кадетът Крум Ахилей, който 
записа и кош. Останалите 
негови съотборници също 
имаха успех в стрелбата, 
номер едно по този пока-
зател бе талантливият Ди-
митър Тодоров - 19 точки. 
Дежурния си дабъл-дабъл 
записа капитанът Дисислав 
Дончев - 14 точки, 10 борби 
и най-висок коефициент за 
ефективност - 27. Георги 
Ненов завърши с 13 т., 9 
борби и коефицент 25, мно-
го полезен беше и пойнт 
гардът на юношите Росен 
Йорданов - 10 точки, 8 бор-
би, коефициент 21. 
 „чардафон” игра в 
състав: Валери Пейков (6 т.), 
Кирил Кирилов (6), Цветомир 
Минев (4), Крум Ахилей (2), Цве-
тослав Митев (10), Росен Йор-
данов (10), Димитър Андреев 
(7), Георги Ненов (13), Дисислав 
Дончев (14), Димитър Тодоров 
(19).

„Чарäафîн” втîри в БЛ “Öентър”

Димитър Тодоров


