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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

мАшИннИ оперАторИ на машини 
с ЦпУ, нАстройчИк на стругове 

с ЦпУ и шлосерИ, отк.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансо-
ви бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифика-
ция и професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка раева - личен състав.

 www.regent.bg  

Габрово 
066/800 810  
0884 800 810

Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

недвижими имоти

Възпоменание
3 години без 

Петко Стефанов 
ШиШков
на 67 години

Пепи, липсва ни твоето 
всеотдайно приятелство, 

обич и благодатна доброта...
Бог да те прости,
а ние те обичаме!

Възпоменанието ще се 
извърши на 30 март 2019 
г. от 12.30 часа в храм 
„Успение Богородично“.

Красимира и приятели

светозар Гатев

 Отборите на „Бъки“ и 
„Етър 64“ (Велико Търно-
во) ще се срещнат тази 
неделя в зала „Орловец“ 

в директен двубой за пър-
вото място в класирането 
преди финалната плей-
офна фаза на първенство-
то в „А“ Републиканска-
та хандбална група при 

жените. Във временното 
подреждане води отборът 
на „Свиленград“ с 5 точки, 
„Етър 64“ и „Бъки“ са с по 
4 и мач по-малко. 
 Победителят от по-
следния двубой ще завър-
ши начело в група „А“ на 
основната фаза и ще си 
осигури двубой в полуфи-
налните плейофи срещу 
първия от втора група „Б“ 
- „Шумен 98“. 
 При евентуално равен-
ство начело ще завърши 
отборът на „Етър 64“, кой-
то е с най-добра голо-
ва разлика от трите тима, 
следван от „Свиленград“ и 
„Бъки“.
 От състава на домаки-
ните ще отсъстват възста-
новяващите се от контузии 
Милица Колева и Марга-
рита Христова. Останали-
те момичета са готови за 
двубоя с „виолетовите“.
 продължава на стр. 2

стефка Бурмова

 Малките баскетболисти на БК „Чар-
дафон - Орловец“, организирани от своя 
треньор Виктор Крушев, в неделя ще се 
качат до парк „Градище“, за да го по-
чистят. Неговите очаквания за участие 
в благородната инициатива са между 
30 и 40 деца от Габрово да дадат своя 
труд за пролетното облагородяване на 
любимия на поколения габровци парк.
 Виктор Крушев обясни, че ръкави-
ците, необходими за почистването, за 
да няма пряк допир на детските ръце 
до отпадъците, торбите, в които ще се 
събират те и прочие необходими атри-

бути за цялостното осъществяване на 
инициативата, са осигурени от собстве-
ника на габровската компания „Марина“ 
Георги Лазаров.  
 Идеята за реализирането на проя-
вата възникнала при среща между тре-
ньора и бизнесмена, които са страст-
ни любители на природата и нейното 
опазване. Георги Лазаров веднага се 
ангажирал с осигуряването на необ-
ходимия за целта инструментариум, а 
Виктор Крушев - да запали искрата на 
преклонение у младите баскетболисти 
към прекрасните местности около гра-
да и желанието те да посрещат винаги 
приветливо своите почитатели. 

Малкèте áаñкетáîлèñтè íа Вèктîр 
Крушев ще чèñтят парк „Граäèще”

„Бъкè” прèема „Етър 64”, 
„Чарäафîí” ãîñтува в Лîвеч

мария радойчева

 Тази година инициати-
вата „Пролетно почиства-
не 2019: Обери боклука“, 
организирана ежегодно 
от Община Габрово, ще 
продължи две седмици и 
ще се проведе от 1 до 14 
април 2019 г. По време на 
кампанията всеки габро-
вец ще може да се включи 
като почисти района око-
ло дома си, градинката в 
квартала или пък излезе 

извън пределите на града 
и почисти замърсени тери-
тории.
 Може да се включите 
в кампанията „Пролетно 
почистване 2019: Обе-
ри боклука“ като заявите 
участие на тел. 066 818 437 
или на e-mail: v.totseva@
gabrovo.bg като посочите 
район на почистване, чис-
леността на вашия екип и 
телефон за контакт.
 Община Габрово осигу-
рява чували и ръкавици за 

всички регистрирани учас-
тници. Чували и ръкавици 
може да получите от стая 
701 в сградата на Община 
Габрово всяка сряда от 27 
март до края на кампания-
та от 8:30 до 17:00 часа.
 В зависимост от спе-
цификата на посочените 
райони ще бъде осигурено 
транспортиране на събра-
ните отпадъци. В случай, 
че почистваната територия 
е в рамките на града, то 
събраните отпадъци след-

ва да бъдат оставени на 
контейнерната площадка.
 Част от кампания-
та „Пролетно почистване 
2019: Обери боклука“ ще 
бъде и организирането 
на пункт за събиране на 
опасни отпадъци от дома-
кинствата. Такъв вид отпа-
дъци може да предадете 
безвъзмездно в мобил-
ния пункт, разположен на 
следните точки:
 10 април от 11:00 до 
19:00 часа – паркинг до 

спортна зала „Орловец“.
 11 април 2019 г. от 
10:00 до 18:00 часа – пар-
кинг зад автобусната спир-
ка до Тера Мол - Габрово.
 Проблемът с отпадъ-
ците, изхвърлени съвсем 
неправомерно край домо-
вете ни, в градинките, на 
улицата, край пътя или до 
любимата ни пейка в пар-
ка, можем да решим заед-
но в седмицата на Пролет-
ното почистване – от 1 до 
14 април 2019 г.

„Оáерè áîклука” запîчва îт íеäеля 

светозар Гатев

 С участието на над 400 
каратеки в зала „Арена 
Армеец“ в столицата се 
проведе 14-то Национално 
индивидуално и отборно 
първенство по Шотокан 
Карате - До за състезате-
ли над 12 години. По вре-
ме на откриването бяха 
наградени индивидуалните 
медалисти от европейски 
и световни първенства за 
2018 година и отличените 
от КК „Янтра“ бяха Дамян 

Ройбов, Максим Върбанов 
и Йордан Стефанов.
 14 възпитаници на 
треньора Владимир Вътев 
взеха участие в Нацио-
налното първенство. Те 
наредиха КК „Янтра“ на 
втора позиция в отборното 
класиране от 20 участващи 
клуба със спечелени 17 
първи, 11 втори и 10 трети 
места. Само един златен 
медал повече завоюваха 
представителите на КК 
„Файтърс“.

продължава на стр. 2

Инициативата за пролетно почистване, организирана ежегодно от Община Габрово, ще продължи две седмици, до 14 април

52 меäала è втîрî мяñтî за КК „Яíтра” 
íа Нацèîíалíîтî пî Шîтîкаí Карате - Дî

Прîлетта в ОУ „Õрèñтî Бîтев”  è СУ „Отец Паèñèй”     2
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Сîфèйñка îáщèíа  3



2 29 март 2019 г.

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

�    

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 

18/03

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.03./20.04/25.05., 40 лв.
ОДРИН С 1 НОЩУВКА - 19-20.04., 90 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - 25.04/                                                       
03.05./09.05/23.05., от 164 лв.       
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 1 нощ.,23.03/25.05,                                                                  
125 лв., с 2 нощувки, 30.03./27.04./04.05, 149 лв.
БИГОРСКИ МАНАСТИР-ОХРИД-СКОПИЕ -09.05.,185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04.,3нощ.,3зак.,2 веч., 275 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.
БУДАПЕЩА - 29.03.,2 нощ.,279лв от С-во/В.Т-во
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 04.05.,2нощ.,150лв
БЕЛОГРАДЧИК-СКАЛНА ПРИКАЗКА - 20.04,108лв, от С-во
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ -17.07.,3нощ.,499лв., от С-во
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.04., 2 нощ., 235 лв. 

ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3нощ.,от 349 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04.,2нощ.,169 лв.
КОРФУ - 25-30.04.,3 нощ.,зак,вечери,336лв от С-во
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25-29.04.,3нощ.,435лв от Т-во
АДРИАТИКА - 27.04.- 04.05.,6нощ.,715лв от В.Т-во
ОХРИД С РИЛСКИ МАНАСТИР И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощувки, 290 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-РУПИТЕ - 27.04., 200 лв.
ВЕЛИКДЕН УИКЕНДИ СЪС САМОЛЕТ 
ПРАГА - 720 лв.,ВИЕНА - 770 лв., ПАРИЖ - 933 лв., 
ДУБРОВНИК - 723 лв., БАВАРСКИ ЗАМЪЦИ - 783 лв., 
О. САНТОРИНИ - 624 лв., О. КИПЪР - 895 лв./ 5 
нощ./, КОСТА ДЕЛ СОЛ - 995 лв./7 нощ./, ЕГИПЕТ - 
1108 лв./7 нощ./,МАРОКО - 1467 лв.,ИЗРАЕЛ -1348лв
ВЕЛИКДЕН В ГЪРЦИЯ СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
ХАЛКИДИКИ - от 295 лв., КАВАЛА - от 248 лв., Та-
сос - от 276 лв.  за 3 нощувки със закуски и вечери  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

ЖеНиНа деНчева

 Общински съвет - 
Габрово взе решение за 
създаване на общинско 
предприятие, второстепе-
нен разпоредител с бю-
джет към Община Габрово, 
с наименование „Паркира-
не и репатриране“.
 Приет бе и правилник 
за устройството и дейност-
та на Общинско предпри-
ятие „Паркиране и репат-
риране.“ То ще започне 
дейността си от 1 май.
 Общинското предпри-

ятие е създадено с цел 
изпълнение на дейностите 
по организация и контрол 
на паркирането в местата 
с въведен със съответна-
та маркировка регламент 
или забрани за паркиране 
на територията на община 
Габрово. В предмета на 
дейност са включени още: 
изграждане и поддържа-
не на инфраструктурата 
на определените за пар-
киране места, преградни 
съоръжения (входно-изход-
ни бариери, ограждения, 
кабинки и др.), информа-

ционни табели, марки-
ровка; експлоатиране и 
поддържане на зоните за 
платено паркиране - об-
щинска собственост, как-
то и предоставените им 
за управление паркинги 
и гаражи; организиране 
и контролиране на внед-
ряването и поддръжката 
на съвременни системи 
за таксуване, свързани с 
подобряване на обслужва-
нето и ефективността при 
паркиране на МПС.
 А също така - поддръж-
ка на вертикалната и хо-

ризонтална пътна марки-
ровка и другите необходи-
ми законови средства за 
ефективната организация 
на паркиране в обособе-
ните платени паркинги и 
зоните за платено парки-
ране; контролиране под-
държането на чистотата и 
реда в паркингите, гара-
жите и зоните за платено 
паркиране - общинска соб-
ственост.
 Съвместно с РУ „Поли-
ция“ и Общински инспек-
торат ще се осъществява 
принудително отстранява-

не на паркирани ППС в 
предвидените от нормати-
вен акт случаи до опреде-
лени за целта паркинги.
 Водачите на репат-
рираните автомобили ще 
бъдат таксувани за раз-
ходите по отстраняване-
то, транспортирането и 
репатрирането по цени, 
определени от Общински 
съвет - Габрово. Ще бъде 
осъществено блокиране на 
колелата на автомобили, 
чиито водачи не са запла-
тили таксата за платено 
паркиране, водачите ще 

бъдат таксувани за поста-
вянето и отстраняването 
на скобите. На живущите 
в обхвата на зона за пла-
тено паркиране ще бъдат 
издавани талони за префе-
ренциално паркиране. 
 Извършване на так-
суването за ползване на 
паркоместата на терито-
рията на община Габрово; 
обезпечаване ползването 
на паркоместа по всички 
видове абонаменти, регла-
ментирани с Наредба за 
реда за престой и парки-
ране на пътни превозни 

средства на територията 
на община Габрово и из-
вършване на възмездни 
услуги, регламентирани с 
нормативен акт, ще бъдат 
другите дейности на пред-
приятието.
 Численият състав на 
предприятието е 23 души. 
Общинското предприятие 
се управлява от директор, 
назначен от кмета. Пред-
приятието ще се финанси-
ра от бюджета на Община 
Габрово в рамките на ут-
върдения за съответната 
година бюджет.

Оáщèíñкî преäпрèятèе “Паркèраíе è репатрèраíе” 
запîчва äейíîñт íа 1 май, чèñлеí ñъñтав - 23 чîвека

 На 22 март  се проведе ежегодният конкурс за про-
летна украса в ОУ „Христо Ботев“ - Габрово. Участие 
взеха  децата от начален и прогимназиален етап. С ог-
ромно желание, старание и подготовка пролетта грейна 
от всяка една класна стая. Идеите и творческите уме-
ния бяха оценени от комисия. Първо място спечелиха 4 
„а“ клас, второ място - 1 „б“ клас, а третото място бе 
отредено на 5 „а“ клас. Победителите получиха почетни 
грамоти за старанието си и си пожелаха пролетта да 
им донесе изпълнена с положителни емоции пролетна 
ваканция.

Педагогически съветник

 В СУ „Отец Паисий“ вече седмица витае пролетно 
настроение. Учениците от II „а“ клас и випуск IV клас с 
много песни, танци, стихове и драматизация на „Косе 
Босе“ посрещнаха красавицата Пролет заедно с мал-
чуганите от ДГ „Младост“. Много настроение и весели 
емоции предизвика у малки и големи поредната среща 
между бъдещите ученици и настоящите възпитаници на 
училището. 
 Участниците в групите за занимания по интереси 
„Приятели на Русия“ и „Млади предприемачи в дейст-
вие“ изпратиха зимата със стихове, песни и гатанки 
на руски език. За трета поредна година двата клуба 
заедно отбелязват настъпването на пролетта, съчета-
вайки го с традициите и обичаите, свързани с руския 
празник Масленица. Масленица е най-шумният руски 
народен празник, с който в Русия изпращат зимата и 
посрещат пролетта. Символ на Масленица е сламено 
чучело, облечено в женски дрехи, заедно с което се ве-
селят, а после запалват. Участниците в групата „Млади 
предприемачи в действие“ бяха изработили чучелото, 
съчетавайки традиционен и предприемачески подход, 
използвайки слама и полиетиленови опаковки. Както 
традицията повелява, всички се гостиха с много блини 
(палачинки), чай и различни лакомства, изработени от 
децата и техните родители. И като на празник, имаше 
много смях и веселие, споделени с родители, учители, 
приятели. А присъствието на Юлия Жданова – пред-
седател, и Ирина Стоянова - представител на Друже-
ството на рускоговорящите в Габрово „Вива Габрово“, 
и споделените от тях спомени от отбелязването на 
Масленица в Русия, внесе автентичен руски привкус на 
празника.  Евдокия Николкова

адрес „100 вести“

Прîлетíî íаñтрîеíèе в прèятелèте íа Руñèя 
è млаäèте преäпрèемачè íа “Отец Паèñèй”

Кîíкурñ за íай-краñèва прîлетíа украñа 
íа клаñíа ñтая в ОУ „Õрèñтî Бîтев”

продължава от стр.1
Призьорите са: Габриела 
Димитрова - 1 място ката, 
1 място Асай Рю ката, 1 
място Джиу ипон кумите; 
Благовеста Ненкова - 1 
място ката, 1 място Асай 
Рю ката, 2 място Джиу 
ипон кумите; Йоана Раче-
ва - 1 място ката, 2 мяс-
то Асай Рю ката, 1 място 
Джиу ипон кумите; Геор-
ги Ноев - 1 място ката, 
1 място Асай Рю ката, 3 
място Шобу кумите; Мари-
ян Райков - 3 място ката, 

2 място Асай Рю ката, 1 
място Джиу ипон кумите; 
Максим Върбанов - 2 мяс-
то ката, 2 място Шобу ку-
мите; Йордан Стефанов - 3 
място ката, 3 място Асай 
Рю ката, 3 място Шобу 
кумите; Иван Димитров - 1 
място ката, 1 място Асай 
Рю ката, 2 място Шобу 
кумите; Дамян Ройбов - 2 
място ката, 2 място Асай 
Рю ката, 1 място Шобу 
кумите; Бенислав Дими-
тров - 3 място ката, 3 мяс-
то Асай Рю ката, 3 място 

Шобу кумите; Диана Стoй-
нова - 3 място Асай Рю 
ката; Никола Георгиев - 2 
място Джиу Ипон кумите.
 В отборното пър-
венство тимовете на КК 
„Янтра“ заеха следни-
те места: Бенислав Ди-
митров, Дамян Ройбов и 
Иван Димитров - 3 мяс-
то кумите момчета 12-15 
години (55+) и 1 място 
ката кадети с по-високо 
от 3-то кю; Максим Вър-
банов, Йордан Стефанов и 
Димитър Марев - 2 място 

ката кадети с по-високо от 
3-о кю; Диана Стoйнова, 
Йоана Рачева и Габриела 
Димитрова - 1 място ката 
девойки; Никола Георги-
ев, Георги Ноев и Мариян 
Райков - 1 място ката Ко-
хай кадети; Габриела Ди-
митрова, Дамян Ройбов и 
Иван Димитров - 1 място 
ката микс кадети 12-15 го-
дини с по-високо от 3-то 
кю; Диана Стoйнова, Йо-
ана Рачева и Бенислав 
Димитров - 2 място ката 
младежи микс.

52 меäала è втîрî мяñтî за КК „Яíтра” 
íа Нацèîíалíîтî пî Шîтîкаí Карате - Дî

продължава от стр. 1
Срещата ще започне 

в 15 часа в неделя и ще 
бъде ръководена от рефе-
рите Йонко Вутов (Плевен) 
и Галин Караджов (Горна 
Оряховица). Делегат на 
мача ще бъде Милен Бе-
лев от град Ловеч.

В събота и неделя са 
и двубоите от последния, 
18-ти кръг на редовния 
сезон в „А“ Републикан-

ската хандбална група 
при мъжете. Съставът на 
„Чардафон“, който вече си 
гарантира третото място 
преди плейофите, ще гос-
тува на „Осъм“ в Ловеч. 
Във временното класиране 
на шампионата води „Ло-
комотив“ (Варна) с пълен 
актив от 34 точки, „Добру-
джа“ (Добрич) е на втора 
позиция с 24 точки, тол-
кова има и „Чардафон“, 

но габровският тим е с 
по-лоши показатели от ди-
ректните двубои. Следват 
„Пирин 94“ (Гоце Делчев) с 
22 точки и „Спартак“ (Ва-
рна) с 21. 

Тези два отбора ще 
се срещнат в последния 
кръг във Варна в директна 
битка за четвъртото място, 
даващо право на участие в 
плейофите за титлата. На 
теория „Чардафон“ може 

да завърши и втори, при 
успех над „Осъм“ в Ловеч 
и домакинска издънка на 
„Добруджа“ у дома сре-
щу последния - „Фрегата“ 
(Бургас), но това би било 
супер изненада.

Рефери на двубоя в 
Ловеч ще бъдат Руско Сто-
янов и Константин Коста-
динов от Хасково. Делегат 
на БФХ - доц. Димитър 
Станков. 

„Бъкè” прèема „Етър 64”, „Чарäафîí” ãîñтува в Лîвеч

руЖа ЛюБеНова
 
 Северноцентралното 
държавно предприятие в 
Габрово и всичките му по-
деления в Габрово, Велико 
Търново, Русе, Силистра и 
Разград ще проведат на 3 
април Ден на отворените 
врати. Горските и ловните 
стопанства ще посрещнат 
всички, желаещи да се за-
познаят с дейността им. 
„Поводът е националната 
Седмица на гората, която 
започва на 1 април. Тя се 
отбелязва за 95-ти път у 
нас, тази пролет под мо-
тото „140 години история 
и традиции в грижата за 
бъдещето на гората!“.
 На 3 април 17-те тери-
ториални поделения към 
СЦДП ще бъдат на разпо-
ложение на гражданите, 
които проявяват интерес 
към професията, дейности-
те и мисията на лесовъда. 
Предвидени са различни 
беседи, презентации и де-
монстрации на терен.“
 ДГС - Габрово ще пред-
ложи разнообразни теми, 
свързани с дейността му. 
В ДГС - Плачковци ще 
бъдат поднесени беседите 
„Залесяване и създаване 
на млади гори“ и „Стопа-
нисване и грижи на горите 
за бъдещите поколения“. 
ДЛС „Росица“- Лъгът ще 
предложи атрактивни бе-
седи на терен, свързани 
с лова. ДГС - Севлиево 
ще покаже работата в ад-
министрацията, ще бъдат 
обсъждани различни теми, 
свързани с основните дей-
ности в горските терито-
рии.

Гîрñкèте îтварят 
вратè за пîñещеíèя 
íа 3 апрèл

 До момента в офиса на 
НАП в Габрово са приети 
4016 декларации. Всички 
са подадени по електро-
нен път и са обработени. 
Тази година крайният срок 
за подаване на годишните 
декларации по ЗКПО е 1 
април, защото 31 март е 
почивен ден. Деклараци-
ята се подава само по 
Интернет с квалифициран 
електронен подпис. С нея 

задължително се подава и 
годишен отчет за дейност-
та. Юридическите лица, 
които през 2018 г. не са 
осъществявали дейност по 
смисъла на Закона за сче-
товодството, не са длъжни 
да подават годишна данъч-
на декларация по чл. 92 
от ЗКПО и годишен отчет 
за дейността. Неподава-
нето на декларацията се 
санкционира, като мини-

малната глоба е 500 лева 
за юридическото лице и 
200 лева за управителя на 
фирмата. До 1 април тряб-
ва да се плати и дължи-
мият корпоративен данък, 
след приспадане на на-
правените авансови внос-
ки. Плащането на задъл-
жението към хазната може 
да стане чрез Интернет 
без такса с електронната 
услуга на НАП, както и във 

всяка банка с попълване 
на вносна бележка за пла-
щане към бюджета. 
 Повече информация за 
попълването и подаване 
на декларацията за обла-
гане с корпоративен да-
нък може да се получи на 
телефона за информация 
на НАП 0700 18 700 или на 
място в салона за обслуж-
ване на клиенти на ул. 
„Радецка“ № 11 в Габрово.

 Първо, второ и трето 
място спечелиха лекоатле-
тите на габровския клуб 
„Орловец 93“ от участие-
то си в 37-то издание на  
крос в България - „Ивай-
ло”. Надпреварата, орга-
низирана от великотър-
новския клуб „Атлетик-91”, 
привлече над 300 състеза-
тели от България, Румъния, 
Сърбия и Македония. 
 Ева Петкова завою-
ва злато при девойките 
младша възраст на 3000 
метра. Времето, с което 
финишира, беше 12 ми-

нути и 10 секунди. При 
девойките старша възраст 
на 4000 метра Ния Вичева 
завърши втора с време 
18.01, като изпусна само с 
пет секунди златото, спе-
челено от пловдивчанка-
та Паолина Грозева. При 
юношите до 16 години 
на 3000 метра Кристиян 
Станчев зае третото мяс-
то на почетната стълбичка 
с време 11.34 минути. В 
същата възрастова група 
при девойките Йоана Йон-
чева остана на 13 секунди 
от бронза и завърши 4-та. 

При юношите младша въз-
раст Асен Статев, Димитър 
Чолаков и Християн Очкав 
заеха 4-то, 5-то и 6-то мяс-
то. Четвърта се нареди и 
Маргарита Радева в стар-
та при жените. Той беше 
спечелен от дряновката 
Маринела Нинева, пробя-
гала дистанцията от 6 ки-
лометра за 23.42 минути. 
 Габровски призьори 
имаше и в групата на лю-
бителите. При момчетата 
под 14 години на 600 ме-
тра Александър Горанов 
се класира трети, Даниела 
Пенчева е втора при де-
войките под 20 години на 
2000 метра, Надежда Хри-
стова - трета при девой-
ките под 18 години на 1000 
метра, а Ивайла Ченкова - 
първа при момичетата под 
16 години, също на 1000 
метра.
 Организаторите от ве-
ликотърновския клуб „Ат-
летик-91” раздадоха над 90 
парични и материални на-
гради в осемте възрастови 
групи. Победителите при 
мъжете бяха наградени от 
почетния гост Евгени Игна-
тов, който е многократен 
рекордьор на България.

„Орлîвец 93” ñ 3 пîäèума îт крîñ „Ивайлî”

3 äíè äî крайíèя ñрîк, в кîйтî фèрмèте тряáва äа пîäаäат ãîäèшíè äекларацèè
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 - осигурено е вече 
финансирането на об-
ластния информационен 
център за следващите 3 
години, нали?
 - Да, сключен е до-
говор за проект „Осигу-
ряване функционирането 
на ОИЦ - Габрово през 
периода 2019-2021 година“. 
Финансирането за трите 
години е 370 000 лв. Реал-
но изпълнението на този 
проект вече започна.
   - какво свърши об-
ластният информационен 
център по време на пре-
дишния договор?
 - През последните три 
години Областен информа-
ционен център - Габрово 
работеше целенасочено 
за икономическия растеж, 
като организира и проведе 
48 информационни събития 
с 1882 участници за попу-
ляризиране възможност-
ите за финансиране по 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
в България. В офиса на 
Центъра бяха консултира-
ни 1284 посетители. Дей-
ността му бе отразена и 
популяризирана чрез 503 

публикации в регионални, 
национални и международ-
ни медии. Екипът на Цен-
търа информираше заинте-
ресовани страни не само 
по отношение на възмож-
ностите за финансиране 
по оперативните програ-
ми, но и относно всички 
други възможни източни-
ци - национални програми, 
АХУ, ПУДООС, Фондация 
„Америка за България“, 
европейски хоризонтал-
ни инструменти и други. 
Актуална информация бе 
публикувана ежедневно 
във Facebook страницата 
на Областен информацио-
нен център - Габрово и 
разпространявана чрез ел. 
пощи към определени гру-
пи потребители. 
 Екипът на центъра ор-
ганизира множество съ-
бития в подкрепа инфор-
мираността на бизнеса по 
отворени възможности за 
кандидатстване, като про-
следяваше изпълнението 
на проектите в етапите 
на тяхната реализация 
чрез посещения на място 
и срещи с бенефициенти-
те. Основно бе ангажиран 

и с популяризирането на 
електронната платформа 
ИСУН 2020 и разясняване 
етапите на кандидатстване 
чрез нея. 
 В три поредни години 
екипът бе основна дви-
жеща сила на едно от 
най-значимите събития на 
Община Габрово - Лагер 
за иновации, който бе от-
личен като един от двама-
та победители за страната 
ни в националния етап на 
конкурса Европейски на-
гради за насърчаване на 
предприемачеството 2018 
и представен като добра 
практика на множество 
международни форуми. 
Областен информационен 
център - Габрово работи 
активно с младите хора от 
областта, като организи-
ра множество инициативи, 
дебати, срещи, дни на от-

ворени врати 
в предприя-
тия, реализи-
рали проекти 
с европейско 
финансиране, 
два нацио -
нални и един 
межд у наро -
ден Лагери за 
предприема -
чество „Пред-
п р и е м а ч ъ т 
като открива-
тел“. Центърът 
активно ра-
ботеше и със 
студентите от 
Те х н и ч е с к и 
у н и в е р с и -
тет - Габрово, 

които организирано про-
веждаха практиката си в 
центъра. Партнираше за 
провеждането на събития 
в Габрово на Европейския 
парламент, управляващите 
органи на оперативните 
програми и министерства. 
Подкрепяше и беше под-
крепян в съвместни ини-
циативи с различни ор-
ганизации - Европейския 
комитет на регионите, Съв-
местния изследователски 
център на Европейската 
комисия, ИМКА - Габро-
во, Европейския инфор-
мационен център „Европа 
директно“, Българска ака-
демия на науките, Джу-
ниър Ачийвмънт България, 
ИАНМСП, фондация „Ба-
уерзакс“, „Общински ре-
сурсно-координационен 
център” към НСОРБ, Об-
ластна администрация - 

Габрово, ГТПП, общините 
от област Габрово и други.
 - какви дейности из-
вършвате сега?
  - С началото на из-
пълнение на дейностите 
по новия проект вече са 
организирани няколко съ-
бития. От тях две са със 
студенти. Едното събитие 
бе с третокурсници с про-
фил „Социална дейност“, 
а другото - със студенти с 
профил „Публична адми-
нистрация“. Подготвихме 
ги за възможностите за 
финансиране конкретно в 
тяхната сфера, когато бъ-
дат в реална сфера на 
изпълнение на тези дей-
ности. Запознахме ги с 
възможностите за евро-
пейско финансиране.
 Екипът ни като парт-
ньор на Община Габрово 
участва в организирането 
на Европейския ден на ин-
дустрията.
 Миналата седмица ор-
ганизирахме три събития в 
областта, свързани с въз-
можностите за европейско 
финансиране на бизнеса. 
Информационните срещи 
на центъра бяха съвмест-
на инициатива с общини-
те Трявна, Дряново и Се-
влиево и териториалния 
областен офис на Нацио-
нална служба за съвети в 
земеделието.
 По време на събития-
та бе представена проце-
дурата „Подобряване на 
производствения капаци-
тет в МСП“ по Оператив-
на програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, ак-
туална за кандидатстване 
до 21 май 2019 г. Проектни 
предложения по нея могат 
да подават микро, малки и 
средни предприятия, тър-
говци по смисъла на тър-
говския закон, които имат 
минимум три приключили 
финансови години (2015, 
2016 и 2017) и развиват 
своята основна икономи-
ческа дейност в приори-
тетни сектори с висока 
добавена стойност, описа-
ни подробно в насоките 
за кандидатстване. Проце-
дурата цели засилване на 
конкурентоспособността и 
експортния потенциал на 
предприятията, като допус-
тимо по нея е закупуване-
то на машини, съоръжения 
и оборудване, представля-
ващи ДМА, както и на спе-
циализиран софтуер.
 Интерес сред при-
състващите предизви-
ка и втората представе-
на процедура - „Умения“ 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“, която цели пови-
шаване квалификацията на 
работната сила, насърча-
вайки професионалното и 
кариерно развитие, както 
и стимулиране на участи-
ето в различни форми на 
заетост и учене през це-
лия живот. Тази процедура 
дава комбинираната въз-
можност един служител да 
премине през специфично 
за работното място обуче-
ние, обучение по част от 
професия и обучение по 

ключови компетенции. За 
финансиране по нея могат 
да кандидатстват всички 
работодатели - физически 
или юридически лица, кои-
то извършват стопанска 
дейност, независимо от 
собствеността, правната и 
организационната си фор-
ма. За първи път с про-
цедура „Умения“ се дава 
възможност за минимална 
стойност на финансиране 
от 15 000 лв., като по този 
начин се стимулират дори 
микро предприятията да 
обучат своя персонал.
    - какво предстои в дей-
ността на оИЦ - Габрово?
    - Предстоят ни още не-
малко събития, които са в 
процес на подготовка. За-
почнахме подготовката за 
новия иновационен лагер, 
който ще се преведе от 
4 до 6 юли. Провеждаме 
срещи на екипа по фор-
мулиране на темите, по 
които ще се работи тази 
година. Очакванията са 
участниците да са около 
100. Той ще бъде четвър-
тият иновационен лагер в 
Габрово. 
 Екипът ни и Община 
Габрово са поканени да 
подпомогнат Софийска 
община, по-точно Асоци-
ация за развитие на Со-
фия, която за първи път 
ще провежда иновационен 
лагер. Те се обърнаха към 
нас да консултираме тех-
ните теми, за провеждане 
на лагера и с молба да 
участваме в него, за да ги 
подкрепим. 

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс - справки на тел. 
0878/943-895.
зиданЕ на каМЕнни 
дуВари - 0876/790-953.
услуги с багер и са-
МосВал - справки на тел. 
0888/564-431.
„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, 12]
кърТя бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
11]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - справки 
на тел. 0895/295-654. 
[18, 17]
изхВърлянЕ на строи-
телни отпадъци, изкореня-
ване на дървета, подрав-
няване на терени, оране, 
фрезоване - 0888/359-
442 [24, 10]
рЕМонТ на покриви, об-
шивки на комини, поста-
вяне на улуци и др. - тел. 
0895/370-021. [22, 8]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 9]
подоВи заМазки, бе-
тон, зидарии, изолации, 
довършителни работи - 

тел. 0898/672-883. [6, 1]

груб сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
0889/129-755 [33, 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
бояджийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [14, 8]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ре-
монтно-довършителни ра-
боти - тел. 0898/209-771. 
Вик, Фаянс, теракота, 
ламинат, окачени тавани - 
тел. 0898/209-771. [8, 4]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/72-86-68. [13, 5]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 8]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
4]
боядисВанЕ, шпак-
лоВка, фаянс, теракота, 
камък, изолации - тел. 
0899/97-07-57. [5, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 9]

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

оградна МрЕжа 
произВЕжда, гВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инсТа-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 12]
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 17]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509. [22, 18]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 12]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 5]
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръжка по 
домовете - тел. 0876/000-
084. [11, 3]

ТЕнЕкЕджийсТВо
ВодосТочни Тръби, об-
шивки - 0899/321-190

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 17]

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
19]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 12]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 6]
попраВяМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 6]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имоти - 
тел. 0893/390-253. [11, 7]
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии - 
тел. 0893/834-708. [22, 4]
почисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, складо-
ве със собствен превоз, 
на добра цена. Справки на 
тел. 0877/77-19-03. [12, 
4]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 3]
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [22, 22]
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
0899/688-841, 0888/280-
357. [30, 8]
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 

0892/326-344. [11, 10]

дърВодЕлски услу-
ги - кухни, спални 
оТ пВч-MDF и Ма-
сиВ. Поръчки на тел. 
0878/022-967. [8, 8]

Всичко, нЕобходиМо 
за Вас, е при нас - съ-
баряне на постройки, по-
чистване на тавани, мази 
и дворове, изкопни рабо-
ти, строително-ремонтни 
услуги, пренасяне на ба-
гаж. Тел. 0876/90-33-92. 
[11, 5]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 5]
събарянЕ на труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та - тел. 0899/950-430, 
0879/853-095. [12, 3]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
1]
почисТВаМ храсТи, 
кося - 0884/836-582 [3, 
1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [18, 5]
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 7]

ФрЕзоВанЕ
градинарсТВо - тел. 
0897/242-516. [7, 6]
ФрЕзоВанЕ на градини, 
места с мотофреза - тел. 
0898/76-06-16. [3, 2]
ФрЕзоВаМ Малки пар-
цели с тракторче. Тел. 
0899/818-454. [10, 2]

градини, 
басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление 
и изпълнение на 
дворни места, озе-
леняване, водопа-
дни и езерни фор-
ми, скални кътове, 
барбекюта.  Тел. 
0888/942-335.
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анахроника
    дВайсЕТ и две годишен севлиевец е задържан за притежание 
на 70,51 грама метамфетамин, съобщиха вчера от ОД на МВР-
Габрово. Младежът е хванат с наркотика на 26 март т. г. В севли-
евската полиция е започнато бързо престъпление за държане на 
наркотично вещество.
     с канабис зад волана е задържан 22-годишен водач, спътни-
кът му, на 25 години, също имал в себе си наркотик. Проверката 
е направена на 26 март на ул. „Радост“ в Габрово малко след 21 
часа. Младежите се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген 
Голф“. Първо на водача бил направен тест за употреба на нарко-
тични вещества с техническо средство, което  отчело  положите-
лен резултат за употреба на канабис. Той приел  показанията и не 
е давал кръв за анализ. От допълнително проведените претърсване 
и изземване полицаите установили, че и водачът, и пътникът поот-
делно са придобили и държат  същото наркотично растение.
     с МЕТаМФЕТаМин зад волана е хваната и 27-годишна жена 
от Габрово. Тя била проверена около 13,40 часа на 27 март на 
бул. „Могильов“ в Габрово, зад волана на „Митсубиши колт“,  с  
габровска регисткрация. Започнато е бързо производство.
     прЕнабиТи ноМЕра са установени върху шасито на товарен 
автомобил „Боксер“ с временни регистрационни номера, съобщиха 
от Од на МВР-Габрово. На 22 март т. г., при опит за регистрация 
в сектор „Пътна полиция“, служителите забелязали интервенцията 
върху колата, собственост и управлявана от 48-годишен  жител на 
град Севлиево. В полицията е  образувано досъдебно производ-
ствоп за престъпление по чл. 345а, ал.1 от Наказателния кодекс.
   18-годишЕн жиТЕл на Габрово е откраднал мъжки дънков 
панталон от магазин в габровски МОЛ. Престъплението е извър-
шено на 18 март, а крадецът е установен на 22 март. Дънките са 
намерени и иззети.
     25-годишЕн жиТЕл на Севлиево шофирал под въздействието 
на наркотици. На 25 март т. г. в 00,40 часа в Севлиево той бил 
спрян за проверка зад волана на лек автомобил „Рено Лагуна“. 
Техническото средство показало, че водачът  управлява след упо-
треба на  „марихуана” и „амфетамин”. Проверяваният мъж е приел  
показателите на техническото средство и по случая в севлиевската 
полиция е образувано бързо производство за шофиране под вли-
янието на наркотици.

ЖеНиНа деНчева

 Областен информационен център - Габрово (ОИЦ) е част 
от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро упра-
вление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 
социален фонд. Основната цел на центъра е да информира за 
възможностите за европейско финансиране във всяка една 
област. Организират се информационни срещи в четирите 
общини и консултации на място в центъра, коментира него-
вият ръководител Маринела Събева. 

риосВ - В. ТърноВо 
обяВяВа конкурс за коМикс, 

посветен на Деня на Земята – 22 април на тема 

„Защитете животните“ 
 Комиксите трябва да съдържат история, предадена с пореди-
ца от картинки и кратки текстове, която представя животински 
видове от България. За тази цел участниците могат да потърсят 
информация в Червената книга на Република България, налична 
на http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/, да изберат вид, да се запозна-
ят с неговото разпространение, местообитание, биология. На ба-
зата на представената информация за отрицателно действащите 
фактори върху неговото съществуване, предприетите и необходи-
ми мерки за защита, да създадат историята.

Комиксът може да представя реална случка, на която учени-
ците са станали свидетели и която ги е впечатлило.

В конкурса могат да вземат участие ученици от 1-ви до 12-
ти клас на всички училища, школи и извънучилищни звена от 
областите Велико Търново и Габрово. Конкурсът се провежда в 
три възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.

Учениците могат да работят индивидуално или в екип. Всеки 
участник/екип може да представи един комикс.

Комиксът трябва да включва до 6 (шест) панела/страници. 
Няма ограничение за използваната техника и материали. Ко-
миксите трябва да бъдат получени на хартиен или електронен 
носител в Регионалната инспекция в срок до 17 април 2019 г.

Информация за класираните творби и датата на награждава-
нето ще бъдат публикувана на сайта на РИОСВ – Велико Търново 
на 19 април. Отличените ученици във всяка възрастова група ще 
получат грамоти и предметни награди. 
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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

МОНОЛИТ25
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; автопазар; превози; билети; курсове

иМоТи продаВа
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 17]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 17]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 22]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Могильов“ 71, вх. А, ет. 
3, ап. 9, се продава на 
тел. 0895/360-196. [22, 
18]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 18]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Дядо Дянко се продава 
на тел. 0899/841-480. [14, 
13]

ТЕрЕн с упи 2 дка, 
с дВуЕТажна по-
сТройка с рзп 350 
кВ. М В широк цЕн-
Тър, с ВъзМожносТ 
за жиВЕЕнЕ или 
рЕсТоранТ, се прода-
ва на тел. 0888/637-
017. [15, 7]

сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 10]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [33, 11]
упи - 665 кв. м, в кв. 
Стефановци, до второсте-
пенен път, на тихо и спо-
койно място, цена: 15 000 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 11]
ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел. 
0899/943-105 [20, 10]
парцЕл В село Чавеи - 
1945 кв. м, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 8]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
76 кв. м, в кв. Палаузово 
за 42 000 лева продава  
тел. 0897/616-970. [11, 8]

апарТаМЕнТ - 92 кв. 
м застроена площ, в кв. 
Палаузово, до училище 
„Христо Ботев“, с таванска 
стая 67 кв. м и маза 4.28 
кв. м, на бул. „Хемус“ 21 
(не е далеч от центъра), се 
продава на тел. 0899/186-
174. [8, 6]
парцЕл - 3 дка, до „Тех-
номаркет“ се продава на 
тел. 0892/484-602. [16, 7]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 7]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 11]
къща - 70 кв. м, с двор 
1 дка в село Армените, 
цена по споразумение, се 
продава на тел. 0888/515-
797. [6, 6]
къща близо до града се 
продава на тел. 0890/138-
303. [11, 5]
рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни етажи, 
отлични комуникации.

Мансарда-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева се прода-
ва на тел. 0888/217-053. 
[8, 8]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 8]
поМЕщЕниЕ, подходя-
що за автосервиз, склад 
и малко производство, се 
продава на тел. 0888/234-
179. [15, 4]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 5]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава  на 
тел. 0897/569-027 [11, 5]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0878/86-77-41. [6, 4]
къща с 1.240 дка в Зла-
тевци се продава на тел. 
0898/365-143. [11, 2]
къща В Недевци изгод-
но се продава на тел. 
0877/67-97-02. [11, 2]
парцЕл В Тлъчници се 
продава на тел. 0887/954-
989. [3, 2]

спЕшно! ТухлЕн апарта-
мент в кв. Дядо Дянко се 
продава на тел. 0887/954-
989. [5, 2]
гарсониЕра сЕ продава 
на тел. 0988/201-491. [2, 
1]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в центъра се продава на 
тел. 0888/813-710. [11, 1]
къща В село Яворец се 
продава на тел. 0884/919-
670. [2, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
обзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
[32, 12]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0898/931-914 [10, 10]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/070-304. [11, 
9]
поМЕщЕниЕ В ИЦ, сива-
та къща, се дава под наем 
на тел. 0888/871-687. [12, 
9]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 11]

поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0888/619-
617. [11, 5]
заВЕдЕниЕ под наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 9]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 4]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем - 
тел. 0878/370-640. [25, 2]

иМоТи заМЕня
къща В Габрово - Русе-
вци, с екстри, заменя за 
жилище в гр. София - тел. 
0888/310-981. [7, 6]

бЕз пари за ползВанЕ
градини за ползване 
дава бай Кольо Чешитя, 
Ябълка 59, 0877/76-80-09.
 
Търси под наЕМ
сТая Търси тел . 
0884/606-356. [11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 12]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
гори, пасища до 900 
лв./дка, плащане ведна-
га, се изкупуват на тел. 
0897/001-113.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се купуват 
на тел. 0886/33-14-15.
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 24]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 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.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.

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.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
0899/050-080. [11, 8]

сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка - 0876/839-779.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
донбаски Въглища, 
брикети и екобрикети, пе-
лети от широколистна дър-
весина - 066/801-501. 

дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
гоТоВи дърВа и метрови 
- тел. 0893/390-253. 
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, сухи дърва в чували 
- 4 лв./бр., се продават на 
тел. 0896/807-688. [13, 5]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв. - тел. 
0893/511-154. [22, 1]

аВТоМобили продаВа
оТлични оТ гЕрМания: 
МЕрцЕдЕс ВиТо-110 - 
клиМа, опЕл коМбо 
- пикап, рЕно Туинго, 
опЕл агила 1.2 - справ-
ки на тел. 0898/878-548. 
[5, 5]

WV пасаТ - дизел, 1.9 
куб., 110 к. с., 1998 г., 
с регистрация, се прода-
ва на тел. 0877/440-100. 
[11, 5]
голФ III - 1997 г., се про-
дава. За повече информа-
ция: тел. 0898/33-14-91. 
[11, 7]
ФолксВагЕн поло 1.9, 
дизел, за 1200 лева се 
продава на тел. 0898/761-
381. [6, 6]
пЕжо 207 се продава на 
тел. 0899/360-617. [5, 5]

пЕжо 807, с АГУ, Ситроен 
С-3 - дизел, Ситроен С-3 
- бензин, се продават на 
тел. 0897/647-711. [5, 1]

гуМи
лЕТи джанТи - 14-ки, 
Опел, за 160 лв. се про-
дават на тел. 0896/24-24-
68. [11, 5]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [13, 5]

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.

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. предлага 
сервизна дейност и де-
нонощна пътна помощ. 
Справки на тел. 066/886-

677, 0899/886-424 [12, 
12]

скрап, сТари
аВТоМобили
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 13]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 11]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 5]

продаВа Машини
плЕТачна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 8]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
сТари цигли - севли-
евски, цена: 0.20 лв./бр., 
около 800 броя, се прода-
ват на тел. 0898/987-960. 
[13, 2]
цигли, дВуканал-
ни, 1500 броя, по 20 
ст./бройката, запазе-
ни, се продават на тел.  
0885/788-569 [33, 3]

продаВа обзаВЕжданЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [15, 8]
изгодно! дВЕ ъглови 
легла-ракли, две секции + 
гардероб, холова масичка 
цвят орех се продават на 
тел. 0888/949-217. [11, 4]

биВш заВод „Буря“ раз-
продава столове, бюра, 
шкафове, гарнитури до 1 
лв./кг. Тел. 0988/905-000. 
[3, 3]
диВан-спалня В отлич-
но състояние се продава 
на тел. 0896/25-15-49. [5, 
1]
сЕкция, диВан-спалня, 
4 шкафа - бели, кухнен-
ски, шевна машина „Лу-
чник“ - крачна, елипсо-
видна маса - разтегател-
на, се продават на тел. 
0899/517-039. [2, 1]

продаВа разни
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно продава 
за 1500 лева: 0894/424-
366 [15, 15]
кошЕри дадан-блаТ, 
рамки, центрофуга - 6 
рамки, се продават на тел. 
0886/54-82-14. [5, 5]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 8]

пЕлЕТЕн коТЕл - 18 kW, 
хасковски, се продава на 
тел. 0884/957-573. [5, 5]
коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 10]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
тел. 0888/922-878 [10, 
10]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа продава 
тел. 0876/415-480. [12, 6]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 5]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 8]
бали сЕно се продават 
на тел. 0899/960-591. [6, 5]

сВинско МЕсо - бут, 
врат, гърди, 1 лв./кг, под-
ходящо за кучета, се про-
дава на тел. 0897/90-90-
90. [11, 2]

пчЕли продаВа
кошЕри с пчелни семей-
ства - 3 бр., се продават 
на тел. 066/85-31-75. [5, 
2]

продаВа разсад
разсад касис - 2 лв. 
продава 0898787018/Бо-
рики [33, 8]
зЕлЕнчукоВ разсад 
(домати и краставици) за 
ранно производство се 
продава в село Чавеи, тел. 
0897/809-990. [11, 10]

продаВа Тор
оборски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
10]
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-249. 
[22, 2]

угнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [12, 2]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
сТари чЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 11]
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 11]
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

под наЕМ
гъбарници даВа под 
наем 0884/553-369. [6, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 22]

ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 6]
услуги с бус, комби-
ниран багер и самосвал 
- тел. 0893/511-154. [22, 
1]

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

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]
ЕроТика - 0878/187-
424. [2, 2]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 1]

аВТоМобили под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВТоМобили под наЕМ, 
ул. „Емануил Манолов“ 28, тел. 0999/009-008.
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Отîплеíèе 
íа пелетè

представител на 
GOLDEN FIRE 

инж. ИВАн ГоспоДИноВ, 
консУлтИрА, Дос-

тАВя, монтИрА, 
пУскА, поДДържА

справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
офис Габрово, 

ул. „отец паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

Вашата ОБяВа 
ще бъде отпечата-
на още на следващия 
ден, ако бъде подадена 
в редакцията на „100 
вести“ до 16.30 часа. 

рабоТа прЕдлага

„ТЕхноМаТ-МЕрку-
рий“ Еоод - габроВо 
Търси да назначи 
на рабоТа: „Маши-
нЕн опЕраТор, обуВ-
но произВодсТВо“, 
с добри ЕзикоВи 
познания писМЕ-
но и гоВориМо по 
руски и арМЕнски 
Език. Телефон за кон-
такти: 066/80-55-74. 
[3, 3]

ТърсиМ ТракТорисТ 
(може и пенсионер). 
Предлагаме трудов дого-
вор - целогодишно или за 
сезона. За справки: тел. 
0896/717-465, 0896/706-
122. [9, 8]
шиВашка ФирМа за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на тел. 
0887/623-490. [23, 21]
рабоТник за автоморга 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 13]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 11]
ФирМа „йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 10]
гоТВач и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 8]

„ЕВрохиМ груп“ 
оод набира рабоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо, ТЕх-
ник с опиТ за под-
дръжка на Маши-
ниТЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 7]

добри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 
12]
храниТЕлЕн Магазин в 
кв. Дядо Дянко търси про-
давачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [17, 8]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 13]
ФирМа Търси багерист 
на редовен трудов дого-
вор. Може и пенсионер. 
Справки на тел. 0887/646-
330 [8, 7]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 
12]
аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 7]
МЕхана набира готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки на 
тел. 0895/629-036. [17, 7]
“Мак-В“ Еоод търси кро-
яч текстил с опит. Старто-
ва заплата 750 лв. Справ-
ки на тел. 0885/385-838. 
Имейл адрес: market@mak.
bg. [12, 7]
ФирМа Търси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 7]

ФирМа Търси счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 6]
поМощник-гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 10]
МЕхана „ФЕнЕри-
ТЕ“ търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 10]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмица-
та от 16.00 часа - 20 лв./
ден. Справки на място: 
Габрово, ул. „Осми март“ 
19. [12, 10]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 9]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 9]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 9]
шоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 9]
Малка краВЕФЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [24, 9]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 9]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 9]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Оси-
гурен е пълен пансион. 
Справки на тел. 0897/863-
027. [11, 7]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 7]
Търся жЕна за нощ-
на смяна за гледане на 
възрастни хора в близ-
ко село. Осигурен транс-
порт и храна. Справки 
на тел. 0888/863-111 и 
0888/883-324. [7, 7]
каФЕнЕ Търси работ-
ничка. Справки на тел. 
0898/903-144. [7, 7]
„булчикън“ ад - Се-
влиево търси да назначи 
механик промишлено обо-
рудване за поддръжка на 
наличните производствени 
машини със средно техни-
ческо образование. Справ-
ки на тел. 0899/876-595. 
[14, 6]

„диМас“ ад Търси 
да назначи хора за 
слЕдниТЕ позиции: 
1. МашинисТи на 
псМ; 2. шоФьори 
на ТоВарЕн аВТоМо-
бил; 3. аВТоМонТьо-
ри, МЕханик - за-
Варчик; 4. чисТач/
ка-хигиЕнисТ/ка. 
Трудово възнагражде-
ние от 600 лв. до 1200 
лв. Фирмата предла-
га отлични условия и 
постоянна трудова за-
етост. Приема работ-
ници и от Дряново. За 
повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 6]

пицария „гладници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 6]
ФирМа „алФрида Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 
6]жЕна за направа на 
закуски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 5]
сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой 2014“ търси да 
назначи кофражисти, ар-
матуристи, монтажници на 
метална конструкция, за-
варчици с опит. За повече 
информация: 0885/082-
253. [6, 3]
шоФьор с  к а т . 
„С+Е+ADR“ за работа в 
EU - 2100-2170 евро на 
месец (70 евро/ден), се 
търси на тел. 0897/525-
181. [10, 3]
шоФьор - пенсионер, се 
търси на тел. 0887/722-
937. [5, 5]

ФирМа Търси продавач/
ка за магазинче за плодо-
ве и зеленчуци. Справки 
на тел. 0899/89-17-16. [6, 
5]
бЕнзиносТанция Търси 
оператор за зареждане на 
гориво. Справки на тел. 
0898/881-515. [3, 2]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 4]
Магазин „билла“ в 
червения мол търси слу-
жители в отдел „Сървис“. 
Справки на тел. 0887/95-
00-88. [6, 4]
ФирМа Търси машин-
ни оператори - жени, за 
производство на опаковки. 
Справки на тел. 0888/31-
45-63. [11, 4]
ноВооТкриВащо за-
ВЕдЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, ми-
ячки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 4]
ФирМа Търси да назна-
чи хигиенист. Двусменен 
режим на работа. Справки 
на тел. 0885/627-510. [5, 
3]
гоТВач за работа от 10 
до 14 часа, владеещ ита-
лиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [5, 2]
ФирМа Търси шивачки 
прав шев и оверлог. Ра-
ботно време: 8.00 - 16.40 
часа, бул. „Трети март“ 
87, тел. 0889/506-941. 
[11, 3]

пицар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 3]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 3]
заВЕдЕниЕ Търси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 3]
заВЕдЕниЕ Търси да на-
значи бармани и серви-
тьори, може и без опит. 
Справки на тел. 0896/400-
669. [12, 3]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 2]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[5, 2]
„бодилукс“ спЕшно 
търси мебелист. Справки 
на тел. 0898/574-848. [10, 
2]
„ЕлВи“ оод - село Вел-
ковци търси рабоТници 
за ФЕрМа. Справки на 
тел. 0893/308-416. [6, 1]
продаВач-консулТанТ 
- жена, за 4-часов рабо-
тен ден, се търси на тел. 
0889/01-32-89. [3, 1]

рабоТа Търси
пазач (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 12]
надоМна рабоТа търси 
тел. 0894/486-199. [12, 2]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [5, 5]

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 
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 0889 507112, 0885 812240

http://gabrovo.house

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 9]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - очен 
кабинет - ул. „Тотю Иванов“ 
25 - прегледи на деца и въз-
растни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 9 до 
18 ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-32-
37
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-
А, 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ.
кабинЕТ по 
дЕТски бо-
лЕсТи № 15 
в МЦ „АПО-
ГЕЙ“ - до 
„Кауфланд“ - 
Габрово. д-р 
григор гри-
гороВ - спе-
циалист по пе-

диатрия, ординатор в Неона-
тологично отделение на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова“ - Габро-
во. Работи с направление от 
личния лекар, платени пре-
гледи и домашни посещения. 
График: от понеделник до 
четвъртък - от 15.00 до 18.00 
часа, петък - само със запис-
ване от 8.00 до 10.00 часа. 
Контакти: тел. 0988/852-653, 
dr.grigorov_tn@abv.bg. [5, 1]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за проФЕсионално обучЕниЕ 
- габроВо, организира лицЕнзирани 
курсоВЕ за: огняр, кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, козметик, фри-
зьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се държавен до-
кумент за правоспособност. Обучение с 
ваучер за безработни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876. 
спорТЕн клуб „алФа-МЕТал“ проВЕж-
да курсоВЕ за безопасно боравене с 
огнЕсТрЕлно оръжиЕ. Справки на тел. 
066/80-69-62.

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066

рЕгисТрация на ФирМи и счЕТоВодно об-
служВанЕ - 0898/480-821

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
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

ÊÚÑÀ ÁÎÉÍÀ
ÏÓØÊÀ

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈ-
ÐÀÍÀ Ó×ÅÁÍÀ
ÑÒÀß

ÑÀÌÓÐÀÉ
ÁÅÇ
ÏÎÊÐÎÂÈÒÅË

ÂÎÄÀ×,
ÅÊÑÊÓÐÇÎ-
ÂÎÄ

ÏÎ-ÃÎËßÌÀ
ÑÅÑÒÐÀ

ÐÅÊÀ Â
ÑÀÍÊÒ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÖÈÐÊÎÂ
ÀÐÒÈÑÒ,
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊ

ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÑÚÑÒÀÂÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ ÖÈ-
ÌÅÍÒÎÂÈß
ÊËÈÍÊÅÐ

ÅÄÈÍÈÖÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÌÎÙÍÎÑÒ

ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÒÎÍ ÑÒÐÀ-
ØÈÌÈÐÎÂ

ÑÁÎÐÍÈÊ
ÍÎÂÅËÈ ÎÒ
ÄÆ. ÁÎÊÀ×Î

ÁßË ÒÂÚÐÄ
ÌÅÒÀË

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

¹2208

ÇÚÐÍÅÍÀ
ÕÐÀÍÀ ÇÀ
ÆÈÂÎÒÍÈ

ÇÀÕÀÐÅÍ
ÀËÊÎÕÎË

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÏÎÂÚÐÕÍÈÍÀ

ÁÈÂØÀ ÑËÎ-
ÂÅÍÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÃÎËßÌÀ ×À-
ØÀ ÇÀ ÂÈÍÎ

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÊÐÀËÑÊÀ
ÄÈÍÀÑÒÈß

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÀÔÐÈÊÀ

ÎÑÍÎÂÅÍ
ÓÑÒÎÉ×ÈÂ
ÒÎÍ ÍÀ ËÀÄÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀËÅÊÑÅÉ
ÒÎËÑÒÎÉ

ÎÑÍÎÂÀ ÍÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈË

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÀÐÎÌÀÒÍÀ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÄÐÅÂÍÈ
ÆÈÒÅËÈ ÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ Â
ÒÓÐÖÈß

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ØÀÒÎÁÐÈÀÍ

ÏÚÐÂÈÒÅ
ÐÓÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÍÀÃÐÀÄÀ
ÇÀ ÒÂ ÔÈËÌÈ

ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÈ
ÐÀËÈ ÏÈËÎÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÌÚÍÈß

ÑÚÄÅÁÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÂÈÄ ÕÀËÂÀ

ÏÀÌÓ×ÍÀ
ÒÚÊÀÍ ÇÀ
ÁÅËÜÎ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
/1888-1970/

ÏÐÅÄÅËÍÀ
ÍÎÐÌÀ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ,
ÒÀÒÊÎÂÈÍÀ

ÓÒÐÈÍÍÀ
ÇÀÁÀÂÀ

ÊÎÆÍÀ
ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ÃËÀÂÀÒÀ

ÄÚÙÅÐß ÍÀ
ÏÐÎÐÎÊÀ
ÌÎÕÀÌÅÄ

ÔÅÎÄÀËÍÎ
ÂËÀÄÅÍÈÅ Â
ÎÑÌÀÍÑÊÀÒÀ
ÈÌÏÅÐÈß

ÐÓÑÊÈ ÏÈÑÀ-
ÒÅË/1908-1981/

ÑÒÓÄÅÍÀ
ËßÒÍÀ ÑÓÏÀ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÇÅÌÍÎ ÂÚÇ-
ÂÈØÅÍÈÅ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÌÎÖÀÐÒ ÎÒ
„ÂÚËØÅÁÍÀ-
ÒÀ ÔËÅÉÒÀ”

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Õ. ÐÈÂÅÐÀ ÎÒ
„ÂÚÐÒÎÏ”

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÏÚÐÂÈßÒ ×Î-
ÂÅÊ /ÁÈÁË./

ÍÀÐÎÄÍÎ
ÑÚÁÐÀÍÈÅ
Â ÄÐÅÂÍÀ
ÑÏÀÐÒÀ ÊËÎÏÊÀ

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÒÅËÅÍÀ
ÙÈÏÊÀ ÇÀ
ÇÀÕÂÀÙÀÍÅ

×ÅÐÊÎÂÅÍ
ÑËÓÃÀ

ÌÀÐÊÀ
ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÎÑÍÎÂÍÀ
ÌÈÑÚË ÍÀ
ÑÚ×ÈÍÅÍÈÅ

ÂËÀÊÍÎ ÎÒ
ÌËÅ×ÅÍ
ÊÀÇÅÈÍ

ÞÆÍÎÊÎÐÅÉ-
ÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÒÅËÅÖ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
/1893-1964/

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎ-
ÄÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÂÈÄ ÐÅ×ÍÀ
ÐÈÁÀ

ÑÚÏÐÓÃÀÒÀ
ÍÀ ÎÄÈÑÅÉ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÀ
ÎÑÍÎÂÀÒÅË-
ÊÀ ÍÀ
ÊÀÐÒÀÃÅÍ

ÏÅÐÓÀÍÑÊÎ
ÏÐÅÆÈÂÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÃÎËßÌ
ÑÀËÎÍ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ
/1936-1989/

ÆÅÑÒÎÊ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÀ
ÄÂÎÉÍÎÄÈ-
ØÀÙÀ ÐÈÁÀ

ÑÊÈÒÍÈÊ

ÆÅÍÑÊÀ
ÄÐÅÕÀ ÎÒ
ÐÀÄÎÌÈÐÑÊÎ

ÅËÅÊÒÐÎÌÀÃ-
ÍÈÒÅÍ ÒÎÊÎ-
ÏÐÅÊÚÑÂÀ×

ÈÍÄÈÀÍÑÊÀ
ØÀÒÐÀ

ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏËÎÄÎÐÎÄÈ-
ÅÒÎ

ÑÅËÎ Â
ÑÀÌÎÊÎÂÑÊÎ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÊÅÐÓÁÈÍÈ

ÐÈÌÑÊÈ ÏÎÅÒ
„ÏÓÍÈÊÀ”
/ÎÊ. 25-101/

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ÍÅÁÅÑÍÀ-
ÒÀ ÄÚÃÀ

ÂÈÄ
ÌÈÍÅÐÀË

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÃÎÃÎË ÎÒ
„ÆÅÍÈÒÁÀ”

ÕÐÎÌÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÃÐÀÄ Â ÊÈÒÀÉ
ÍÀ Ð. ÈËÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1824-1888/

ÎÐÀÒÎÐÑÊÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

ÒÎ×ÍÎ
ÏÐÅÄÀÄÅÍ
ÒÅÊÑÒ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1884-1962/

ÊÚÒÍÈÊ
/ÌÅÄ./

ÏÎÉÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÂÐÚÙÀÍÅ
ÍÀ ÎÐÚÄÈÅ
ÑËÅÄ ÎÒÊÀÒÀ

ÄÐÅÂÍÀ
ÑÒÎËÈÖÀ
ÍÀ ßÏÎÍÈß

ÄÚÐÂÅÍÈ
ËÅÃËÀ Â
ÕÈÆÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

×ÅÍ ÑÅÐÈÀË
ÑÊÈ ÄÐÀÌÀÒÈ-

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÁÈÂØ ÀÐÆÅÍ-
ÒÈÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ

ÆÈÂÎ, ÂÚÎ-
ÄÓØÅÂÅÍÎ

/ÌÓÇ./

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÐÅÊÀ Â
ÁÐÀÇÈËÈß,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ØÈÍÃÓ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÆÎÐÆ ÑÀÍÄ

ÓÃÀÐÊÀ ÎÒ
ÖÈÃÀÐÀ

ÎÊÈÑ ÂÚÐÕÓ
ÍÀÃÐßÒ
ÌÅÒÀË

ÅÇÅÐÎ Â
ÐÓÑÈß, ÇÀÏÀ-
ÄÅÍ ÑÈÁÈÐ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ã. ÊÀÐÀÑËÀ-
ÂÎÂ ÎÒ
„ÑÍÀÕÀ”

ÄÐÀÌÀ ÎÒ
Õ. ÈÁÑÅÍ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ
/1945-2008/

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈ-
×ÅÑÊÀ ÒÈÒËÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Î. ØÌÅËÜÎÂ
ÎÒ „ÃÐÅØÊÀ-
ÒÀ ÍÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ”

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
È ÊÐÈÒÈÊ
/1877-1908/

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÊÓÏËÓÍÃ

ÁÅËÃÈÉÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ÇÀ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1803-1870/

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ
Â ÐÓÌÚÍÈß

ÒÐÀÊÒÀÒ ÎÒ
ÀÐÈÑÒÎÒÅË

ÏÎÐÎÄÀ
ÐÓÑÊÈ
ÊÎÍÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÅÏÈÇÎÎÒÎ-
ËÎÃ
/1850-1913/

ÀËÈÊ, ÀËÈÒ, ÀÏÅËÀ, ÀÐÈÍÀ, ÀÑÀÐ, ÄÈÄÎÍÀ, ÈÐÈÐÈ, ËÈÍÎÑÀ, ÌÀÄÀÐÀÑ, ÌÈËÈÒÎ, ÒÀËÀÐÀ, ÒÀÌÈÍÎ, ÒÈÏÈ, ÒÈÐÀÍÈÍ, ÔÀÒÈÌÀ.
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05:00 Панорама с Бойко Василев /п/
06:05 Внимание, роботика /п/
06:30 Диноотряд "Кунг-фу" /п/
06:55 Сребристият жребец /п/
08:00 Пътеки - седмично предаване
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 Дубльорът /Ириней Константинов 

на 70 години/ - филм /България/, 
в ролите: Ириней Константинов, 
Мадлен Чолакова, Досьо Досев

16:45 Шоуто на Греъм Нортън с участи-
ето на Ема Томпсън, Клеър Фой, 
Кара Делавин, Адам Сандлър, му-
зика Мориси /п/ 

17:30 Джинс Родът на Леа Коен
18:00 Извън играта
18:45 Умно село: Eлена и изгревът /

Елена Панайотова - режисьор/
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж - тв филм /3 

и 4 епизод/
22:25 По света и у нас 
22:40 Студио "Х": Не убивай" - 11 и 12 

епизод
00:25 Мононоке - анимационен филм
01:15 Джинс Родът на Леа Коен/п/
04:00 Американски срив - игрален филм 

/п/
04:30 Бразди /п/

05:00 Иде нашенската музика /п/
06:00 Неделно евангелие
06:05 Внимание, роботика /п/
06:30 Диноотряд "Кунг-фу" /п/
06:55 Сребристият жребец /п/
08:00 Пътеки - седмично предаване
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 # Европа
13:00 Побеждава, който е търпелив /90 

години от рождението на Иван 
Станчов/ - док. филм /България/

14:00 Библиотеката
15:00 Невестата с големите крака - дет-

ски филм /Чехия/
16:30 Семейство Даръл 2 - 2 епизод
17:15 Брус Спрингстийн - от първо лице 

- музикално-документален филм
18:30 Спорт ТОТО
19:00 През коридорите на времето с 

Морган Фрийман 2 - 3 епизод
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 България от край до край 8
21:15 Мисия "Европа" - филм /САЩ/, в 

ролите: Кристиан Камарго, Ембет 
Давиц, Анамария Маринка

22:50 По света и у нас 
23:05 Нашествията на варварите - филм 

/копродукция/, в ролите: Реми 
Жирар, Мари-Жозе Кроз

00:45 През коридорите на времето с 
Морган Фрийман 2 - 3 епизод/п/

01:30 Студио "Х": Не убивай /п/
04:15 Господин Селфридж /п/

Бнт 1 Бнт 1

05:20 "Култ" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация, сериал, с. 4 еп. 7, 8
07:00 "Кое е това момиче" - сериал
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Търси се" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Хотел Елеон" - сериал, с.2 еп.6
13:00 "Големият Стан" - комедия, екшън 

(САЩ, 2008)
15:10 Семеен следобед: "Робо-куче" - 

фантастика, семеен (САЩ, 2015)
17:00 "120 минути"; 17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините
19:25 bTV Репортерите 
20:00 "Гласът на България - с. 6
21:30 "Папараци" - тв таблоид
22:30 "Мир, любов и още нещо" - ро-

мантичен, комедия (САЩ, 2012), 
в ролите: Дженифър Анистън, Пол 
Ръд, Малин Акерман, Майкела 
Уоткинс, Джъстин Дероу и др.

00:50 "Вроден порок" - криминален, 
мистъри, драма (САЩ, 2014)

04:20 "Кое е това момиче" /п./  

05:30 "Аламинут: Ново поколение"
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация, сериал, с. 4, еп. 5, 6
07:00 "Кое е това момиче" - сериал
08:00 "Тази събота и неделя" 
11:00 "Култ"; 12:00 bTV Новините
12:30 "Богатствата на България" - с. 3
13:00 "На един черпак разстояние",рома

нтичен,драма(Индия,ОАЕ, САЩ)
15:30 "Аламинут: Ново поколение"
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:25 bTV Репортерите
20:00 "Кинти в небето" - екшън, коме-

дия (САЩ), в ролите: Бен Стилър, 
Алън Алда, Еди Мърфи и др.

22:00 "Ловци на шаферки" - комедия, 
романтичен (САЩ), в ролите: Оуен 
Уилсън, Винс Вон, Рейчъл Мака-
дамс, Кристофър Уокън и др.

00:20 "Секс, наркотици и Лас Вегас" - 
комедия, музикален (САЩ, 2010)

02:20 "Кое е това момиче" /п./ 
02:50 "Карбовски: Втори план" /п./
04:40 "Мармалад" /п./

 

пЕТък, 29 МарТ

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 Какво ще се случи  - 8 епизод/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 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи  - 9 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно "Новодомци" 
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 "Биг бенд Нишвил" /Сърбия/ и 

"Ню квартет Балаж Бади" /Унга-
рия/ Международен джаз фести-
вал "Банско 2018"

00:30 Американски срив - филм /копро-
дукция/, в ролите: Брус Грийнууд, 
Лесли Хоуп, Арнолд Восло

02:00 Култура.БГ/п/;03:00 100% будни/п/
04:05 Дойче Веле: Шифт


05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Роботи под при-

критие" - анимация, сериал, еп.10
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед" 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, с. 2, еп. 59
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 60
17:00 bTV Новините
17:25 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Опасни улици",сериал, 
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Майка" - еп.43
21:00 Премиера: "Столичани в повече" - 

сериал, с. 13, еп. 5
22:00 "Комиците и приятели"
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Под наблюдение" - с.5, еп. 13
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 77, 78
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./

понЕдЕлник, 1 април

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 Какво ще се случи - 9 епизод/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
14:25 Сид - дете на науката, аним.филм
14:50 Приключенията на горските мечо-

ци - анимационен филм
15:15 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи - 10, последен 

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: Когато София стана 

столица
22:00 Милиарди - 7 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2 - 14 епизод
00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни /п/
02:15 Милиарди - 7 епизод /п/
03:20 Малки истории /п/
04:20 Брат за брата 2 - 14 епизод /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Роботи под при-

критие" - анимация, сериал, еп.11
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, с. 2, еп. 60
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 61
17:00 bTV Новините
17:25 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Опасни улици",сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Майка" - еп. 44
21:00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с.5
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно 

токшоу с водещ Слави Трифонов
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Библиотекарите" - с. 2, еп. 1
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 79, 80
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с.12, еп.79

ВТорник, 2 април сряда, 3 април чЕТВърТък, 4 април

0 Бнт 1Бнт 1Бнт 1

 
н а т а 



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 Какво ще се случи /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/
14:25 Сид - дете на науката,аним.филм
14:50 Приключенията на горските мечо-

ци - анимационен филм
15:15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2 - 1 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 Милиарди - 8 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2 - 15 епизод
00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни /п/
02:15 Милиарди - 8 епизод /п/
03:20 История.bg: Когато София стана 

столица /п/
04:20 Брат за брата 2 - 15 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 Какво ще се случи 2 - 1 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
14:25 Сид - дете на науката, аним.филм
14:50 Приключенията на горските мечо-

ци - анимационен филм
15:15 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2 - 2 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 Достоевски - 4 епизод
22:00 Милиарди - 9 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2 - 16 епизод
00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни /п/
02:15 Милиарди - 9 епизод /п/
03:25 Достоевски - 4 епизод /п/
04:20 Брат за брата 2 - 16 епизод /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Роботи под при-

критие" - анимация, сериал, еп.12
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, с. 2, еп. 61
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 62
17:00 bTV Новините
17:25 "Лице в лице" 
18:00 Премиера: "Опасни улици",сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Майка" - еп. 45
21:00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с.5
22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно 

токшоу с водещ Слави Трифонов
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Библиотекарите" - с. 2, еп. 2
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп.81, 82
02:10 bTV Новините /п./
02:40 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ 

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Роботи под при-

критие" - анимация, сериал, еп.13
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, с. 2, еп. 62
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 63
17:00 bTV Новините
17:25 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Опасни улици",сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Майка" - еп. 46
21:00 "Смени жената" - с. 3
22:00 "Комиците и приятели"
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Библиотекарите" - с. 2, еп. 3
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 83, 84
02:10 bTV Новините /п./
02:40 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с.12, еп.81

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 Какво ще се случи 2 - 2 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/
14:25 Сид - дете на науката - аним.
14:50 Приключенията на горските ме-

чоци - анимационен филм
15:15 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2 - 3 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
21:00 105 минути София - документа-

лен филм /България, 2019 г./
21:40 Скритият език на парите: Шерше 

ла фам или "В основата на 
всичко е жена"

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/;01:30100% будни/п/
02:30 Нашествията на варварите /п/ 
04:10 Скритият език на парите: Шерше 

ла фам или "В основата на 
всичко е жена" /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Роботи под при-

критие" - анимация, сериал, еп.14
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п./
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, с. 2, еп. 63
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 64
17:00 bTV Новините
17:25 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Опасни улици",сериал
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Майка" - еп. 47
21:00 "Бригада Нов дом" - с. 4
22:00 "Комиците и приятели", с.13 еп.17
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Библиотекарите" - с. 2, еп. 4
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп.85, 86
02:10 bTV Новините /п./
02:40 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с.12, еп.82

07:00 "Черна любов" - сериен филм
08:00 "Събуди се" 
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 "А сега какво?" - с Ашли Тисдейл, 

Кевин Полак, Лорън Колинс и др.
14:50 "Пенелъпи" - с Рийз Уидърспун, 

Кристина Ричи, Джеймс Макавой
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 - централна 

емисия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Предложението" - със Сандра 

Бълок, Райън Рейнолдс, Мери 
Стийнбъргън, Крейг Нелсън, Бети 
Уайт и др.

22:15 "Истината" - с Анди Гарсия, Ким 
Коутс, Дебора Кара Ънгър, Ева 
Лонгория, Форест Уитакър и др.

00:20 "Пенелъпи" - с Рийз Уидърспун, 
Кристина Ричи, Джеймс Макавой, 
Катрийн О'Хара и др. /п/

04:30 "А сега какво?" - с Ашли Тисдейл, 
Кевин Полак, Лорън Колинс, Роби 
Амел и др. /п/

06:30 "Иконостас"
07:00 "Черна любов" - сериен филм
08:00 "Събуди се" 
11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Игра на чувства" - с Тамин 

Сърсок, Травис ван Уинкъл и др.
14:10 "Да поговорим за любовта" - с  

Хедър Морис, Джонатан Бенет, 
Тери Поло, Оскар Нунез и др.

16:00 "Мистерии от малкото градче: 
Натопен за убийство" - с Джуъл 
Килчър, Колин Фъргюсън и др.

18:00 "Мис Пепеляшка" - тв риалити
19:00 Новините на NOVA
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Кунг-фу йога" (премиера) - с  

Джеки Чан, Диша Патани, Аариф 
Рахман и др.

22:10 "Хотел Артемида" (премиера) - с  
Джоди Фостър, София Бутела, 
Джеф Голдблум, Дейв Баутиста

00:10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
00:40 "Да поговорим за любовта" - с  

Хедър Морис, Джонатан Бенет, 
Тери Поло, Оскар Нунез и др. /п/

04:40 "Игра на чувства" - с Тамин Сър-
сок, Травис ван Уинкъл, Тифани 
Хайнс и др. /п/

NOA NOA
05:20 "Кобра 11: Обади се!" /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" (премиера) 
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 "Господин Х и морето" (премиера) 

- сериен филм
21:00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон) 
22:00 "Съдби на кръстопът" (премиера)
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - 18 сезон
00:30 "Комисар Рекс" - 11 сезон
01:30 "Завинаги свързани" - сериен 

филм
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
05:20 "Кобра 11: Обади се!" /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сезон 2
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" (премиера) 
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 "Като две капки вода" (нов сезон) 
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен 

филм, сезон 19
00:30 "Комисар Рекс" - сериен филм, 

сезон 11
01:30 "Завинаги свързани" - сериен 

филм
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
05:20 "Кобра 11: Обади се!" - с. 19 /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сезон 2
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" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Любовта леку-

ва" (премиера) - сезон 7
21:00 "Hell’s Kitchen България" (нов 

сезон) - риалити
22:00 "Женени от пръв поглед" (нов 

сезон) - риалити
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - сезон 19
00:30 "Комисар Рекс" - сезон 11
01:30 "Завинаги свързани" - сериен 

филм
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Кобра 11: Обади се!" - с. 19 /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сезон 2
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" (премиера)
19:00 Новините на NOVA
20:00 "Откраднат живот: Любовта леку-

ва" (премиера) - сезон 7
21:00 "Hell’s Kitchen България" (нов 

сезон) - риалити
22:00 "Женени от пръв поглед" (нов 

сезон) - риалити
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - сезон 19
00:30 "Комисар Рекс" - сезон 11
01:30 "Завинаги свързани" - сериен 

филм
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Кобра 11: Обади се!" - с. 19 /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сезон 2
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" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Любовта леку-

ва" (премиера) - сезон 7
21:00 "Hell’s Kitchen България" (нов 

сезон) - риалити
22:00 "Дяволското гърло" (премиера) - 

сериен филм
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - сезон 19
00:30 "Комисар Рекс" - сезон 11
01:30 "Завинаги свързани" - сериен 

филм
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA NOA NOA

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура: Шопинг 
10:30 Доктор Х - сериал, семеен
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 Операция: История /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Едно френско село - сериал
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 Код "Ято" - военен сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени
23:15 Жоакина, доня Революция,сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално ток шоу 
с Димитър Абрашев /п./

01:30 Q&A - отговори на важните въ-
проси от политиката /п./

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

рано сутрин с Гергана Венкова и 
Златимир Йочев /п./

04:30 Денят ON AIR /п./

Bulgaria ON AIR
05:30 Новините ON AIR /п./
06:00 Опорни хора /п./
07:00 Видимо и невидимо -  за измере-

нията на свободата /п./
08:00 Операция: История /п./
09:00 Мултимедия
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Полдарк - сериал /п./
14:15 Можеш и по-добре - филм
14:45 Телепазарен прозорец
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 - предаване за Европа 

и гражданите
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR
19:30 Опорни хора 
20:30 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени - сериал
23:00 Хиляда пъти лека нощ - драма, 

Норвегия/Ирландия/Швеция; в 
ролите: Жулиет Бинош, Николай 
Костер-Валдау, Мария Дойл Кене-
ди, Клое Анет и др.

00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия - лайфстайл предава-

не с Даниел Ненчев /п./
04:00 Новините ON AIR /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 - лайфстайл предава-

не с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Полдарк - сериал /п./
14:15 Историите ON AIR /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 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG - предаване за бойни 

спортове
19:30 Йерихон - сериал
20:30 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени - сериал
23:00 По-шумно от бомби - драма, 

Норвегия; в ролите: Изабел Юпер, 
Джеси Айзенбърг, Гейбриъл Бърн

00:45 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия - лайфстайл предава-

не с Даниел Ненчев /п./
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо -  за измере-

нията на свободата /п./

Bulgaria ON AIR

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История /п./
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура: Шопинг
10:30 Доктор Х - сериал, семеен
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Танц на ръба - сериал, драма
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Едно френско село - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Роден със сребърна лъжичка - 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол - спортно шоу
23:15 Жоакина, доня Революция,сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално ток шоу 
с Димитър Абрашев /п./

01:30 Опорни хора - изповедите на 
значимите за обществото пред 
Ганиела Ангелова /п./

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

рано сутрин /п./
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 /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Гергана Венкова и 
Златимир Йочев

09:30 Ези-тура: Шопинг - поредица за 
пътешествия и лайфстайл

10:30 Доктор Х - сериал, семеен
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Танц на ръба - сериал, драма
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Q&A /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Едно френско село - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Хотел "Русия" - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар - криминален сериал
23:15 Жоакина, доня Революция,сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 

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

рано сутрин с Гергана Венкова и 
Златимир Йочев /п./

04:10 Денят ON AIR - новините с комен-
тар с Ганиела Ангелова /п./

Bulgaria ON AIR
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура: Шопинг
10:30 Доктор Х - сериал, семеен
11:30 Безценната перла - семеен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба - сериал, драма
14:30 Видимо и невидимо /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Едно френско село - сериал
17:30 Новините ON AIR; 17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR;19:30 Денят ON AIR 
20:30 Хотел "Русия" - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар - криминален сериал
23:15 Жоакина, доня Революция - 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 /п./

Bulgaria ON AIR

06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура: Шопинг
10:30 Доктор Х - сериал, семеен
11:30 Безценната перла - семеен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба - сериал, драма
14:30 Опорни хора /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Едно френско село - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно;18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел "Русия" - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар - криминален сериал
23:15 Жоакина, доня Революция - 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 /п./

Bulgaria ON AIR
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8 29 март 2019 г.В Тревненския балкан с Жоро Хаджиев

продължава в следващ брой

Гуãлювцè ñе ñпîмеíава в 
трè разказа íа Чуäîмèр

Раäèíî èлè Гуãлювцè - íа кîй кактî 
му е уäîáíî, така äа ãî íарèча

Наблизо минава добре познатият маршрут Боженците 
- Бузлуджа. 

 Гуглювци се споменава в три от 
разказите на Чудомир. Оттук е сля-
зъл към Казанлък известният навре-
мето ханджийски род на Рачо Митев 

(Рачо Ханджията), който е държал 
по-късно хана „Златен грозд“ в цен-
търа на Казанлък. Рачо е бил личен 
приятел на Чудомир, а ханът му 

е бил винаги претъпкан! Архивна 
снимка от онези времена в Казан-
лък. Рачо Ханджията е седналият, 
между двете деца.

 Винаги първо премина-
вам през цялото населено 
място, за да огледам кое 

става за снимане и от коя 
страна, тъй като в две-
те срещуположни посоки 

често гледките са коренно 
различни. 

Тази сградата е на три етажа, но няма как вече да бъде 
спасена.

Жоро ХадЖиев 
- текст и сНимки

 Радино е най-голямото 
село от бившата Кьойде-
ренска община! То е раз-
положено в гъста гора, на 
южен склон, малко преди 
Енчовци.
 Селото е прекръстено 
на Радино през 1951 г. в 
чест на убитата в мест-
ността Сечен камък ятачка 
Рада Николова.
 Предишното, закачли-
во име на селото навярно 

идва от това, че мъжете 
са носели характерните 
за онова време овчарски 
калпаци, наричани гугли.
 Легендата гласи, че 
пръв тук се е заселил чо-
век от варненско село. 
Гуглювци е съставено от 
две махали, които не са се 
обичали и не са се сродя-
вали. В едната махала са 
живеели предимно гагаузи 
- хора от североизточните 
земи, а в другата, такива 
от западните и им викали 
сърби. Техните имена за-

вършвали на „и“, което по-
твърждава произхода им.
 Гуглювци е дало 7 
жертви в трите войни, а 
през 1934 година населе-
нието му е било най-мно-
гобройно - 294 души. След 
2000 година то се обезлю-
дява напълно!
 Още един факт. През 
далечната 1892 година 
Спас Христов - земеделец, 
дюлдерин и гуслар, е взел 
участие в Първото изложе-
ние за народна музика в 
Пловдив. 

Преди да се влезе в Енчовци, се 
минава през малката махаличка 
Киселковци. Повечето й къщи, 
освен тази и още една, са наго-
ре в гората, а нямаше време да 
ги търся. През 1934 г. Киселковци 
е наброявало 26 жители, докато 
през 1992 г. те са били вече едва 
двама. В повечето малки селца 
и махали в планината напосле-
дък се регистрира поне по един 
жител, за да може населеното 
място да не се „закрива“ и да 
остане поне електрифицирано.
Коментар на Анна Недева Ки-
селковци вече е към Енчовци, не е 
отделна махала. Тази къща е соб-
ственост на бургазлии, докол-
кото знам. Къщата под нея, от 
другата страна на пътя - също. 
Куриоз! Дойдоха през последните 
20-ина години хора отдалеч, на-
купиха къщи и се грижат за имо-
тите си, въпреки разстоянието, 
по-добре от местните!

Енчовци: Къща за образец, но 
виждате къде е собственикът! 
Тази е от 1934-1935 г. 
Коментар на Весислава Алек-
сандрова Майката на моята све-
кърва е отгледана в тази къща. 
Човекът, който се вижда на пор-
тата, е бати Пенчо шоколада 
:) (братовчед на свекърва ми), 
познат в района. Чичо й, който 
ги отглежда след загубата на 
родителите им, е бил даскал в 
селото - даскал Райко (свекърва 
ми се казва Райна - кръстена на 
него). Първият етаж на къща е 
бил кръчма или дюкян, това знам.

И зимата е красиво в Ра-
дино. Навярно селото е 
създадено, както много 

други, намиращи се по-
високо в планината, още 
през IV-V век, но някаква 

по-конкретна информация, 
освен легенди и предания, 
за него не намерих!

Относно фактологичния материал за Ра-
дино (Гуглювци), изказвам специални 
благодарности към Минчо Минчев - на-

следник на рода на Рачо Ханджията, от 
който научих важни подробности за се-
лото и предостави старата снимка!

 Всъщност, искам да 
спомена, че за мен това 
прекръщаване на насе-
лените места в по-ново 
време не е никак добра 
идея. В случая, селото 
губи идентичност и връз-
ка с историята си и с 
етноса си. Когато се каже 
Гуглювци, веднага мнози-
на ще си представят кар-
тинката, как из селото се 
щъкат мъже с островърхи, 
чобански калпаци, както 
всъщност е било много 
векове наред.

В Радино повечето къщи и дво-
рове са добре поддържани, кое-
то говори, че тук често идват 
хора и те са навярно от т. нар. 
виладжии.


