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Габрово 
066/800 810  
0884 800 810
Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

търси да назначи на работа 	.ШлаЙФисТ на плосък ШлаЙФ	.ТЕхнолог програМисТ 	.опЕраТори на МаШини с Цпу 	.опЕраТори на униВЕрсални МаШини	.зъБоФрЕзисТи
 ниЕ прЕдлагаМЕ: 
 1. Отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт. 
 2. Работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти. 
 3. Възможност за придобиване на квалификация 
и професионално израстване.

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

 

	 От	14	март	започна	предварителната	продажба	на	
билети	 за	 благотворителния	 концерт,	 който	 Община	
Габрово	организира	в	подкрепа	на	каузата	„Да	бъде	
новият	храм	на	Габрово“.	Три	каси	ще	работят	до	деня	
на	събитието	–	19	март,	18.30	часа,	Спортна	зала	„Ор-
ловец“.	В	дните	16	и	19	март	билети	ще	се	продават	
на касите на Спортна зала „Орловец“ и зала „Въз-
раждане“. Работното	 време	е	от	 10.00	 до	 13.00	 и	 от	
15.00	до	18.00	часа.
	 До	неделя	(18	март)	включително	билети	може	да	
закупите	и	от	Интерактивен	музей	на	индустрията,	до	
храм	„Успение	на	Пресвета	Богородица“.
 Цената на билета е 5 лева.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
	 „Винаги	 има	 потреб-
ност	 от	 смислен	 диалог.	
Никога	 не	 съм	 отказвала	
разумна	 дискусия,	 но	 да	
се	 подменя	 естественото	
желание	на	хората	да	раз-
берат	какво	ще	се	случва	
в	града	и	да	се	използват	
страховете	 им	 за	 полити-
чески	 дивиденти	 е	 недо-
стойно.“	Това	заяви	кметът	
Таня	 Христова	 по	 повод	
събирането	на	подписи	от	
опозицията	за	свикване	на	
извънредно	 заседание	 на	
Общинския	 съвет.	 Искани-
ята	 са	 да	 се	 дискутират	
изграждането	на	социални	
жилища,	съдбата	на	учили-
ще	 „Цанко	Дюстабанов“	 и	
създалото	 се	 напрежение	
във	 връзка	 с	 „някои	 де-
мографски	 изменения	 на	
населението“	в	Габрово.
	 „Изненадана	съм	от	от-
ношението	 на	 габровски	

общественици	 от	 опози-
цията	към	проведената	на	
8	март	среща	с	граждани,	
която	 беше	 определена	
като	„среща	с	неясен	фор-
мат“.	 Не	 се	 страхувам	 от	
дебат,	 напротив	 -	 Габрово	
има	нужда	от	него,	но	не	и	
като	част	от	нечия	полити-
ческа	игра.	Габрово	е	един	
от	малкото	градове	в	стра-
ната,	в	които	няма	обосо-
бени	 гета,	 и	 така	 трябва	
да	 бъде!	 През	 годините	
досега	 нашите	 усилия	 са	
насочени	към	превръщане-
то	 на	 Габрово	 в	 уреден	 и	
уютен	град,	а	не	в	гето,	и	
вярвам,	че	това	се	вижда	
от	 всички“,	 категорична	 е	
Таня	Христова.	
	 Кметът	 на	 Габрово	 и	
директорът	на	ОД	на	МВР	
Борислав	 Бончев	 комен-
тираха	за	„100	вести“	съз-
далото	 се	 напрежение	 по	
повод	слуховете	за	засел-

ване	на	роми	в	Габрово.
	 Според	Борислав	Бон-
чев	 демографски	 измене-
ния	 в	 Габрово	 няма,	 нито	
има	 бум	 на	 приходящи	
от	 други	 населени	 места.	
„Може	 би	 впечатлението	
за	увеличаване	се	създава	
в	квартали,	в	които	се	за-
селват	 роми,	 чиито	 жили-
ща	 -	къщи,	общинска	соб-
ственост,	 например	на	 ул.	
„Лазурна“	и	ул.	„Шейново“,	
бяха	 съборени	 миналата	
година.	Тъй	 като	 са	 непо-
знати	в	новия	квартал,	на	
хората	им	се	струва,	че	са	
дошли	 от	 друго	 населено	
място“,	 допълни	 Борислав	
Бончев	и	поясни,	че	в	кв.	
Сирманите,	където	възник-
на	напрежението,	има	пет	
къщи,	населявани	от	роми,	
включително	 и	 няколко	
общински	 жилища	 на	 ул.	
„Мирни	дни“,	а	на	ул.	„Ни-
кола	 Войновски“	 има	 още	

две	къщи.
	 „Най-компактна	 маса	
роми	 има	 на	 ул.	 „Генерал	
Николов“,	но	техният	брой	
не	надвишава	40.	Това	ус-
тановихме	при	последната	
проверка	наскоро.	За	раз-
лика	 от	 ситуацията	 през	
есента,	 когато	 броят	 им	
беше	много	по-голям,	поне	
с	 40	 на	 сто.	Тези	 без	 ад-
ресна	 регистрация	 бяха	
принудително	 изведени.	
Има	 случаи,	 когато	 мест-
ни	 роми	 се	 оплакват	 на	
районните	 инспектори	 от	
придошли	 техни	 събратя.	
Каквото	е	зависело	от	нас	
да	си	заминат,	то	е	напра-
вено.	Няма	повишена	кри-
минална	престъпност	сред	
тази	 етническа	 група,	 за	
разлика	от	 други	региони.	
Колеги	 от	 други	 градове	
имат	много	по-големи	про-
блеми	с	тях.	
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	 Заместник	 министър-
председателят	 Томислав	
Дончев	се	срещна	с	кмето-
вете	на	общините	Габрово,	
Дряново,	Севлиево,	Трявна,	
представители	 на	 структу-
роопределящите	 фирми	 от	
региона,	 зам.-ректора	 на	
Техническия	 университет	 и	
началника	на	РУО	–	Габро-
во,	за	да	разговаря	за	пре-
дизвикателствата,	 с	 които	
ежедневно	се	налага	да	се	
справят.	
	 Срещата	 се	 инициира	
от	областния	управител	Не-
вена	Петкова	под	надслов	
„Обединени	 стратегии	 за	
реализиране	 потенциала	
на	местния	бизнес“	и	в	нея	
участва	и	народният	пред-
ставител	Николай	Сираков.	
Основната	цел	беше	всич-

ки	участници	заедно	в	диа-
лог	да	потърсят	пресечната	
точка	 между	 интересите	 и	
възможностите	 на	 различ-
ните	 заинтересовани	 стра-

ни	 за	 реализиране	 потен-
циала	на	местния	бизнес.
	 Част	 от	 обсъжданите	
проблеми	 по	 време	 на	
срещата	 бяха	 свързани	 с	

професионалното	 обра-
зование,	 дългосрочното	
обезпечаване	на	квалифи-
цирана	работна	ръка,	отго-
варяща	на	нуждите	на	биз-

неса,	 адекватните	 учебни	
програми,	 осигуряване	 на	
условия	 за	 насърчаване	
на	 трудовата	 миграция	 и	
мобилност,	 отваряне	 ми-
сленето	 на	 младите	 към	
предприемачеството,	 из-
чистване	 имиджа	 на	 про-
изводството.	
	 „Ако	по	някакъв	начин	
не	сменим	образа	на	това	
да	работим	в	индустрията,	
нищо	няма	да	се	промени“	
–	категоричен	е	заместник	
министър-председателят,	
който	 подчерта,	 че	 вся-
ка	инвестиция	 е	ценна	 за	
България	 и	 производство-
то	 е	 ключов	 фактор	 за	
икономиката,	 който	 фор-
мира	 дял	 от	 30%	 от	 брут-
ния	вътрешен	продукт.

Продължава на стр. 2

НАДЕЖДА ТИХОВА
	 Известният	 габровски	 талант	 в	
областта	 на	 математиката	 и	 ин-
форматиката	 –	 Мартин	 Копчев,	
спечели	 сребърен	 медал	 на	 едно	
от	 най-престижните	 състезания	 по	
информатика	 в	 света	 -	 XII	 Откри-
та	 московска	 олимпиада,	 която	 се	
проведе	от	 7	до	10	март	в	руската	
столица.	 Мартин	 е	 осмокласник	 в	
Природоматематическата	 гимназия	
в	Габрово,	а	завоюва	сребърен	ме-
дал	сред	ученици	от	12	до	20	години,	
които	решават	едни	и	същи	задачи.	
Състезанието	 било	 изключително	
тежко.	В	рамките	на	два	състезател-
ни	дни	децата	решавали	по	 четири	
задачи.	 Успехът	 на	 Мартин	 според	
преподавателката	 по	 информатика	
Зорница	 Дженкова	 е	 най-голямото	
му	 постижение	 дотук	 в	 информа-
тиката,	въпреки	че	има	и	други	за-
воювани	 медали	 на	 международни	
състезания.	Московската	олимпиада	
обаче	 е	 едно	 от	 най-престижните	
състезания	 в	 света.	 За	 разлика	 от	
другите	международни	състезания,	в	
които	50%	от	участниците	получават	

медали,	 в	 Московската	 олимпиада	
само	25%		получили	награди.	Освен	
Мартин	 няма	 друг	 осмокласник	 с	
медал	 от	 това	 състезание.	 Всички	
наградени	 ученици	 са	 по-големи	 от	
него.	
	 Подборът	 за	 състоялия	 се	 в	
Москва	 финален	 кръг	 на	 олимпиа-
дата	 се	 извършва	 в	 два	 предвари-
телни	кръга.	В	първия	кръг	участват	

2061	 състезатели	 от	 цял	 свят.	 До	
втори	 кръг	 се	 допускат	 500	 от	 тях.	
За	третия	финален	кръг	са	допусна-
ти	 само	 350	 участници	от	цял	свят.	
Сред	 тях	 освен	 Мартин	 Копчев	 са	
и	още	трима	ученици	на	ПМГ	„Акад.	
Иван	 Гюзелев“	 -	Цвета	Тодорова	от	
единадесети	клас,	Добрин	Башев	от	
девети	клас	и	Пламен	Динев	от	де-
сети	клас.																	 на стр. 8

Мартèí Кîпчев спечелè среáъреí меäал пî èíфîрматèка 
в еäíî îт íай-автîрèтетíèте състезаíèя в света

Учениците на ПМГ, участвали в олимпиадата, с ръководителя си Зо-
рница Дженкова. В средата с медал и диплом – Мартин Копчев.

	 „Идеал	 Стандарт-Види-
ма“,	„Хамбергер	България“,		
„АББ	 България“	 и	Община	
Севлиево	 обединиха	 уси-
лията	 си	 за	 подобрява-
не	 условията	 в	 детското	
отделение	 на	 МБАЛ	 „Д-р	
Стойчо	Христов“	чрез	оси-
гуряване	на	18	нови	легла,	
18	матраци	и	нощни	шкаф-
чета,	5	медицински	абсор-
батори	 и	 ново	 работно	
облекло.	 Според	 Ярослав	
Дончев,	 изп.	 директор	 на	

„Идеал	 Стандарт-Видима“,		
поводът	за	инвестицията	в	
базата	на	здравното	заве-
дение	са	децата,	за	които	
трябва	 да	 има	 осигурени	
по-добри	 условия.	 Реше-
нието	 за	 това	 дарение	 е	
резултат	от	поредица	сре-
щи	 между	 ръководствата	
на	трите	компании	и	кмета	
на	Севлиево.
	 Известно	 е,	 че	 Общи-
ната	 има	 проект	 за	 сани-
ране	на	болницата,	за	кое-

то	 се	 търси	 финансиране	
след	 извършеното	 цялост-
но	обследване	на	нейната	
сграда.	 Освен	 това	 през	
следващата	 година	 педиа-
тричното	 отделение	 пред-
стои	да	бъде	преместено	в	
новото	крило	на	сградата.	
Именно	 това	 е	 причината	
севлиевските	компании	да	
изберат	дарението	да	бъде	
от	преносимо	оборудване
	 Даренията	за	болница-
та	са	сред	приоритетите	в	

социалния	 ангажимент	 на	
„Идеал	 Стандарт	 -	 Види-
ма“.	Всяка	 година	 се	 пра-
вят	 дарения	 под	 различ-
на	 форма	 и	 за	 различни	
отделения	 на	 здравното	
заведение.	 През	 януари	
тази	 година,	 на	 Бабинден	
ръководството	 на	 компа-
нията	обяви,	че	ще	напра-
ви	 дарение	 в	 ремонтни	
дейности	за	АГ	отделение-
то	 на	 МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	
Христов“.

 В събота от 11:00 часа 
ще се състои поредното ТВор-
чЕско и оБразоВаТЕлно 
аТЕлиЕ за деца, част от при-
дружаващата програма към из-
ложбите „Кристо и Жан-Клод. 
Проекти” и „Роден в Габрово”. 
Следващото ателие ще е на 24 
март (събота) отново в 11:00 
часа. Ателиетата са подходящи 
за деца от 7 до 12 години. 
Входът е 3 лв.
 От 14:00 ще се състои 
ЕкскурзоВодЕн Тур в из-
ложбите и прожЕкЦия на 
ФилМа „Кристо на 75” на 
журналиста Тома Томов.

Среща със зам. мèíèстър-преäсеäателя Тîмèслав Дîíчев, 
преäставèтелè íа áèзíеса, îáразîвателíè èíстèтуцèè è кметîве

Дареíèе за пеäèатрèята íа севлèевската áîлíèца

Запîчíа прîäажáата íа áèлетè 
за áлаãîтвîрèтелíèя кîíцерт 
„Да áъäе íîвèят храм íа Гаáрîвî”

гаБроВо



2 16 март 2018 г.

1991лв. 
без ДДС 

 на месец

сод услуга

габрово, ул. Цанко дюстабанов 3, 0887101244

 включена алар-
мена система с 
до 3 датчика
 инсталационна 

такса - 19.91 лв. 
без ДДС  имуществена 
отговорност до 1000 лв. 
 договор за 2 години
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Продължава от стр. 1
 Дори	 в	 Севлиево	 ро-
мите	 са	 десетки	 повече	
оттук,	 имат	 си	 обособе-
на	 махала	 Балабанца,	 но	
няма	 ескалиращо	 напре-
жение.	 Габровци	 са	 мно-
го	 чувствителни	 на	 тази	
тема.	 Има	 оплаквания	 за	
вдигане	 на	 шум	 след	 22	
часа.	 Винаги	 реагираме,	
но	 това	 са	 епизодични	
случаи.	Апелирам	 гражда-
ните	да	ни	уведомяват	за	
подобни	 и	 други	 наруше-
ния“,	каза	още	Бончев.
	 „Някои	придошли	роми	
сами	си	заминават,	защо-
то	 не	 могат	 без	 адресна	
регистрация	 да	 получават	
социални	 помощи	 от	 дър-
жавата.	 А	 адресната	 ре-
гистрация	в	Габрово	става	
само	чрез	нотариален	акт	
за	 собственост	 на	 имот	

или	договор	за	наем.	Лю-
бимите	места	за	събиране	
на	роми	са	на	кооператив-
ния	 пазар	 и	 по	 Шиваров	
мост,	групите	им	може	би	
заблуждават	 хората,	 че	 в	
града	 има	 много	 роми.	
Съвсем	 не	 е	 така!“,	 кате-
горичен	 е	 директорът	 на	
полицията	в	Габрово.	
	 Таня	Христова	потвър-
ди,	 че	 органите	 на	 реда	
правят	 постоянни	 провер-
ки,	 за	 да	 не	 се	 допуска	
самонастаняване	 на	 хора	
без	адресна	регистрация.
	 „Предприети	са	строги	
мерки	за	прекратяване	на	
договорите	 на	 неизрядни	
наематели	в	общински	жи-
лища	 и	 поетапно	 съба-
ряне	 на	 общински	 къщи,	
които	 не	 се	 запазват	 по	
план.	 А	 в	 общинските	 ни	
жилища,	 които	 по	 своята	

същност	 изпълняват	 со-
циална	 функция,	 са	 на-
станени	едва	15%	ромски	
семейства,	 от	 536	 общин-
ски	жилища	само	в	82	жи-
веят	роми.	За	съжаление,	
фалшиви	 и	 манипулирани	
новини	създават	напреже-
ние,	 притеснения	 и	 страх	
у	хората.	Затова	те	трябва	
да	са	наясно,	че	истински-
те	новини	по	тези	въпроси	
могат	да	получат	само	от	
авторитетните	 източници.	
Иначе	 ще	 продължат	 ко-
ментарите	дали	се	„внасят	
или	 не	 се	 внасят	 роми“,	
дали	„ще	бъдат	заселвани	
тук	и	там“,	каза	още	Таня	
Христова.
	 „Другото,	 което	 не	
бива	 да	 допускаме,	 е	 се-
грегирано	 училище,	 в	
каквото	 се	 е	 превърнало	
училище	 „Цанко	 Дюста-

банов“.	Ако	 тази	практика	
остане,	 създава	 риска	 за	
образуването	 на	 гето.	 В	
момента	 повече	 от	 90	 на	
сто	от	децата	в	това	учи-
лище	са	от	друг	етнос,	те	
са	 изолирани,	 капсулира-
ни.	 Такива	 деца	 има	 и	 в	
други	 училища,	 но	 те	 са	
приобщени.	 Фактите	 со-
чат,	 че	 в	 това	 училище	 в	
първи	клас	има	9	деца,	от	
които	нито	едно	с	майчин	
език	 български.	 Същото	
е	 и	 във	 втори	 клас	 с	 10	
деца.	В	 трети	 клас	от	 10-
те	ученика	само	едно	е	с	
майчин	език	български.	В	
пети	клас	е	 като	в	първи	
и	втори,	в	шести	клас	има	
12	 деца,	 от	 които	 7	 деца	
са	 с	майчин	език	 българ-
ски.	 Екипът	 на	 училище-
то	 полага	 големи	 усилия,	
но	 учебните	 резултати	 са	

поне	с	4	единици	по-ниски	
от	 тези	 в	 другите	 учили-
ща.	Само	36	от	всички	59	
ученици	са	с	адрес	около	
това	 училище,	 останали-
те	 са	 от	 всички	 краища	
на	Габрово.	Това	не	може	
да	 не	 ни	 тревожи.	 Дали	
самите	 те	 избират	 това	
училище	 или	 са	 принуде-
ни	 да	 го	 направят,	 все-
ки	 може	 да	 си	 отговори.	
Законът	 не	 позволява	 да	
се	 допускат	 сегрегирани	
паралелки,	 а	 всички	 ние	
сме	 допуснали	 сегреги-
рано	 училище.	 Трябва	 да	
вземем	 важното	 решение	
да	 закрием	 училището.	
Няма	да	е	леко.	За	съжа-
ление,	 това	 е	 единстве-
ният	 вариант	 да	 решим	
проблема	 -	 да	 отстраним	
лошия	 модел,	 който	 сме	
допуснали	 през	 годините,	

и	 да	 гарантираме	 достъп	
до	качествено	образоване	
за	 всяко	 дете“,	 допълни	
още	Таня	Христова.	
	 „Пак	 ще	 повторя,	 че	
вече	е	в	сила	новата	На-
редба	за	условията	и	реда	
за	 установяване	 на	 жи-
лищни	нужди	и	настанява-
не	в	общински	жилища,	в	
която	 са	 разписани	 кате-
горични	условия,	на	които	
кандидатите	 за	 настаня-
ване	 в	 общински	жилища	
трябва	 да	 отговарят,	 като	
изискването	 да	 са	 живе-
ли	 в	 Габрово	 най-малко	
7	 години.	 Безпочвени	 са	
притесненията	 на	 хората,	
че	 сградата	 на	 бившия	
Дом	 за	 деца,	 лишени	 от	
родителска	 грижа,	 ще	 се	
напълни	 с	 роми	 само	 за-
щото	социално	слаб	отъж-
дествяват	с	ром.	Това	съв-

сем	не	е	така.	За	съжале-
ние,	 те	 бяха	 провокирани	
от	 фалшива	 информация	
и	 внесоха	 немалко	 под-
писи	 против	 промяната,	
свързана	 със	 сградата,	 и	
така	 казаха	 „Не“	 на	 ус-
луга,	 от	 която	 всеки	 би	
могъл	 да	 има	 нужда	 при	
определени	обстоятелства	
в	живота	си.	Така	че	всич-
ки	 станахме	 жертва	 на	
манипулация.	
	 Уважавам	 тревогата	
на	 хората,	 затова	оставя-
ме	сградата	такава,	каква-
то	 си	 е.	 Нека	 хората	 се	
успокоят!	 За	 съжаление,	
сградата,	 вместо	 да	 бъде	
използвана	 за	 общин-
ски	 жилища,	 ще	 остане	
празна,	а	знаем	какво	се	
случва	с	празните	сгради“,	
коментира	 още	Таня	 Хри-
стова.

	 „В	последните	седмици	
сме	 свидетели	 на	 имити-
ране	на	заинтересованост	
от	страна	на	БСП	-	Габро-
во	 по	 важни	 за	 региона	
и	 страната	 ни	 въпроси	 и	
поставяне	 на	 искания,	 за	
които	 е	 ясно,	 че	 държа-
вата	 няма	 механизъм	 за	
удовлетворяването	 им.“	

Това	коментира	общински-
ят	 ръководител	 на	 ГЕРБ	
-	 Габрово	 Добромир	 Про-
данов.	 „Последните	 иска-
ния	на	червената	партийна	
централа,	 свързани	 със	
стартиране	 на	 подписка	
за	 отмяна	 на	 сделката	 с	
продажбата	на	ЧЕЗ,	както	
и	 подписка	 за	 свикване	
на	 извънредна	 сесия	 на	
Общински	съвет	 -	Габрово	
във	 връзка	 с	 определено-
то	 от	 червените	 политици	
„напрежение	по	някои	де-
мографски	 изменения	 на	
населението“,	 са	 доказа-
телство,	 че	 БСП	 манипу-
лира	 хората“,	 каза	 още	
Добромир	Проданов.	
	 По	 думите	 му,	 мани-
пулативните	 действия	 на	
БСП,	 с	 които	 имитират	

куха	 заинтересованост,	
заблуждавайки	 хората,	 е	
по-пошло	и	 от	 демонстри-
рането	на	безпочвен	попу-
лизъм.	
	 „Колеги	 от	 БСП,	 за	
първи	път	от	доста	време	
имате	 народен	 предста-
вител	от	 Габрово.	Използ-
вайте	 го!	 Използвайте	 го	
по	 начин,	 който	 наистина	
може	да	доведе	до	реално	
решаване	 на	 проблеми	 в	
общината.	 Не	 си	 праве-
те	кух	пиар,	не	заблужда-
вайте	 хората.	 Дори	 и	 вие	
би	трябвало	да	знаете,	че	
няма	 законен	 механизъм,	
с	който	държавата	да	раз-
трогне	 сделка	 между	 две	
частни	 дружества,	 знаете,	
че	 държавата	 предприе	
възможните	 действия	 да	

гарантира	 интереса	 на	
българските	 граждани,	 а	
вашите	партийни	подписки	
и	опити	да	си	играете	със	
страховете	 на	 хората	 са	
само	 част	 от	 поръчени-
ята	 на	 „Позитано“	 и	 кух	
пиар“,	 констатира	 Добро-
мир	Проданов.	
	 Относно	 стартирането	
на	 подписка	 за	 свикване	
на	 извънредна	 сесия	 на	
Общински	 съвет	 -	 Габро-
во	 Проданов	 беше	 кате-
горичен,	че	ако	БСП	имат	
искрени	намерения	да	ра-
ботят	за	решаване	на	про-
блемите	 на	 хората,	 биха	
оформили	 предложения	
и	 биха	 ги	 депозирали	 за	
разглеждане	 в	 Общински	
съвет,	 както	 изисква	 за-
конът,	 без	 да	 е	 нужно	 да	

събират	 11	 876	 подписа,	
колкото	са	необходими	за	
свикване	на	заседание	на	
Общински	съвет.	
	 „Все	 някой	 от	 вас	
трябва	да	е	наясно	с	про-
цедурата.	 Или	 за	 вас	 е	
по-важно	да	пълните	вест-
ниците	 и	 новинарските	
сайтове	 с	 изпразнен	 от	
съдържание	пиар.	Не	съз-
давайте	 напрежение,	 не	
всявайте	 объркване	 и	 не	
си	играйте	със	страховете	
на	 хората“,	 призова	 До-
бромир	Проданов.	
	 По	 думите	 му,	 дейст-
вията	на	БСП	нямат	нищо	
общо	с	интереса	и	пробле-
мите	 на	 хората,	 а	 сочат	
единствено,	 че	 изборите	
наближават,	макар	и	да	са	
догодина.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Двайсет	 и	 осем	 го-
дишният	 Д.	 С.	 от	 велико-
търновското	 село	 Камен	
отива	 в	 затвора	 за	 пет	
години	и	половина	заради	
телефонна	 измама.	 При-
съдата	 произнесе	 на	 14	
март	 т.	 г.	 състав	 на	 га-
бровския	 Районен	 съд	 с	
председател	 съдия	 Пла-
мен	Денев.
	 Съдът	призна	подсъди-
мия	Д.	 С.	 за	 виновен,	 че	
„на	8	февруари	2016	г.,	при	
условията	на	повторност	и	
на	немаловажен	случай,	с	
цел	да	набави	за	себе	си	
имотна	облага,	възбудил	и	
поддържал	заблуждение	у	
възрастен	 мъж	 от	 Габро-
во,	 че	 е	 необходимо	 да	
заплати	 определена	 сума	

за	 операция	 на	 дъщеря	
му,	 с	 което	 причинил	 на	
пострадалия	имотна	вреда	
в	 размер	 на	 2	 000	 лева.	
Видно	 от	 доказателствата	
по	делото,	подсъдимият	се	
представил	 по	 телефона	
за	 д-р	 Иванов	 и	 поискал	
8	 000	 лв.	 за	 лечението	 й.	
Потърпевшият	 разполагал	
само	 с	 част	 от	 посоче-
ната	 сума,	 която	 предал	
на	друго	лице	от	Габрово,	
съобразно	дадените	му	от	
Д.	С.	указания.“
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	 съдия	 Денев	
наложи	 на	 мъжа	 от	 село	
Камен	 четири	 години	 ли-
шаване	 от	 свобода	 при	
първоначален	 строг	 ре-
жим,	но	с	това	наказание-
то	не	приключи.		Тъй	като	

деянието	 било	 извършено	
в	 изпитателния	 срок	 на	
предходно	 условно	 осъж-
дане	 на	 подсъдимия,	 га-
бровският	 Районен	 съд	
приведе	 в	 изпълнение	 и	
наказанието	 от	 още	 една	
година	 и	 6	 месеца	 лиша-
ване	от	свобода,	което	да	
бъде	изтърпяно	отделно	от	
горепосоченото.
	 Присъдата	 може	 да	
бъде	 обжалвана	 пред	Ок-
ръжния	 съд	 в	 Габрово	 в	
15-дневен	срок.
	 Как	 стана	 залавяне-
то	 на	 	 Д.	 С.	 и	 компания	
след	измамата	в	Габрово?	
Работата	 по	 случая	 запо-
чнала	 още	 същия	 ден,	 8	
февруари	 2016	 г.,	 около	
15,30	 часа.	Тогава	във	ве-
ликотърновската	 полиция	

била	 получена	 информа-
ция	 за	 40-годишен	 мъж,	
който	пътувал	с	лек	авто-
мобил	от	Габрово	в	посо-
ка	 Велико	 Търново	 и	 но-
сел	със	себе	си	 2000	 лв.,	
придобити	 от	 телефонна	
измама.	 Незабавно	 слу-
жители	 на	 полицейското	
управление	 в	 Горна	 Оря-
ховица	 	 предприели	 не-
обходимите	 мерки	 и	 мал-
ко	 по-късно	 въпросният	
автомобил	 е	 бил	 засечен	
край	село	Драганово.	Съ-
щевременно	са	били	пред-
приети	 мероприятия	 по	
издирване	 и	 установява-
не	на	 граждани,	 за	 които	
е	 имало	 информация,	 че	
се	 занимават	 с	 измами.	
След	 около	 два	 часа	 в	
района	 на	 болницата	 в	

железничарския	 град	 бил	
задържан	 лек	 автомобил	
„Ауди“	и	намиращите	се	в	
него	 двама	мъже	от	 село	
Камен	 -	 21-годишният	 Й.	
П.,	известен	на	полицията,	
и	въпросният	подсъдим	Д.	
С.,	криминално	проявен	и	
осъждан	 за	 измами.	 При	
последвалата	проверка	на	
двамата	 мъже	 и	 автомо-
била	 полицаите	 открили	
и	 иззели	 мобилни	 кому-
никатори,	 между	 които	
и	 мобилния	 телефон	 със	
СИМ-картата,	 с	 който	 е	
била	извършена	измамата	
в	 Габрово.	 Мъжът,	 прена-
сял	 парите,	 се	 е	 прибрал	
в	 Габрово,	но	 тук	бил	за-
държан	 от	 служители	 от	
местното	 полицейско	 уп-
равление.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Адвокат	 и	 осъден	 за	
грабеж	в	къща	в	село	Ар-
мените	не	се	примириха	с	
решенията	на	две	съдебни	
инстанции	в	Габрово	и	от-
несоха	 въпроса	 до	 вели-
котърновския	 Апелативен	
съд.	 Те	 обвиниха	 съдиите	
от	 Габрово	 в	 пристрас-
тност,		нарушение	на	зако-
на,	процесуалните	правила	
и	 явна	 несправедливост	
на	наложеното	наказание.
	 С	 решение	 от	 6	 март	
т.	 г.	 троен	 състав	 на	Апе-
лативния	 съд	 остави	 без	
уважение	 тези	 жалби	 и	 с	
това	категорично	потвърди	
наказанието,	 определено	
от	Районния	съд	и	потвър-
дено	 от	 Окръжния	 съд	 в	
Габрово.
	 Ще	 припомним,	 че	 с	
решение	 от	 6	 декември	
2016	 г.	 Районният	 съд	 в	

Габрово	постанови:	пет	го-
дини	 затвор	 за	 Б.	 Б.	 от	
село	 Лозен,	 Столична	 об-
щина,	за	извършения	през	
2014	година	грабеж	в	село		
Армените.
	 Подсъдимият	 Б.	 Б.	 бе	
признат	 за	 „виновен	 в	
това,	 че	 на	 10	 юни	 2014	
г.	 около	 23,30	 ч.	 в	 къща,	
находяща	 се	 в	 с.	 Арме-
ни,	 община	 Габрово,	 като	
извършител,	 в	 съучастие	
с	 неустановени	 по	 дело-
то	 лица,	 отнел	 златни	 и	
сребърни	 накити,	 прено-
сим	 компютър,	 мобилни	
телефони,	 сумата	 от	 470	
лева	и	други	вещи,	всичко	
на	стойност	4	493,97	лева,	
от	 владението	 на	 мъж	 и	
жена	 от	 Габрово,	 с	 наме-
рение	 противозаконно	 да	
ги	присвои...“.	
	 Ще	 припомним,	 че	 бе	
употребена	 сила	 и	 запла-

ха.	 Тогава	 от	 габровската	
полиция	обясниха,	че	раз-
следват	 грабежа	 и	 допъл-
ниха,	 че	 „две	 неизвестни	
лица	проникнали	през	не-
заключена	 врата	 в	 къща,	
обитавана	 от	 57-годишен	
мъж	и	съпругата	му“.
	 После	 в	 съдебното	
решение	 бе	 записано,	 че	
„видно	 от	 събраните	 по	
делото	 доказателства,	 Б.	
Б.	допрял	пистолет	до	гла-
вата	 на	 мъжа	 и	 го	 за-
плашил,	 че	ще	му	 отреже	
пръстите,	 а	 двамата	 по-
страдали	 били	 поставени	
в	 беззащитно	 състояние,	
след	 като	 извършителите	
на	 престъплението	 увили	
ръцете	и	краката	им	с	тик-
со“.
	 Съдът	 постанови	 още	
Б.	 Б.	 да	 заплати	 на	 по-
страдалите	лица	сумата	от	
4	 154,97	 лева	 –	 обезщете-

ние	 за	 причинени	 от	 дея-
нието	имуществени	вреди.
	 Присъдата	 беше	 об-
жалвана	 пред	 Окръжния	
съд	в	Габрово.	С	решение	
от	 18	 септември	 м.	 г.	 тя	
беше	потвърдена	и	на	вто-
ра	инстанция.
	 Макар	че	с	 това	дело-
то	 трябваше	 да	 приключи,	
осъденият	 и	 адвокатът	 му	
решиха	да	поискат	от	апе-
лативните	 съдии	 отмяна-
та	 му	 и	 преразглеждане.	
Оттам	 обаче	 категорично	
отхвърлиха	 обвиненията	
в	 пристрастност	 и	 нару-
шения.	 „Доводите	 за	 явна	
несправедливост	 на	 нака-
занието	са	неоснователни.	
В	 искането	 се	 поддържа,	
че	 съдът	 при	 определяне	
размера	 на	 наказанието	
лишаване	 от	 свобода	 не	
е	 съобразил	 характерис-
тичните	 данни	 за	 подсъ-

димия,	 съдебното	 му	 ми-
нало,	 семейно	 положение,	
здравословно	 състояние	
и	 стойността	 на	 отнетите	
вещи.	 Напротив,	 и	 двете	
предходни	 инстанции	 са	
оценили	 съответно	 степен-
та	на	обществена	опасност	
на	 осъдения	 с	 оглед	 на	
други	осъждания	на	същия,	
степента	 на	 обществена	
опасност	 на	 конкретното	
деяние,	 стойността	 на	 от-
нетите	вещи.	Б.	е	осъждан	
за	 други	 тежки	 умишлени	
престъпления,	включително	
и	 за	 грабеж,	 а	 по	 делото	
не	са	представени	доказа-
телства,	 сочещи	 утежнено	
здравословно	състояние.	С	
оглед	на	изложеното,	нака-
занието	 лишаване	 от	 сво-
бода	за	срок	от	пет	години,	
което	осъденият	следва	да	
изтърпи,	съответства	на	те-
жестта	 на	 извършеното...“,	

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
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Дîáрîмèр Прîäаíîв: „БСП èмèтèра заèíтересîваíîст 
 пî важíè за реãèîíа íè въпрîсè”

Граáежът в Армеíèте - аäвîкат пîèска íîвî разãлежäаíе

Алî-èзмамíèкът „ä-р Иваíîв” îтèва в затвîра

Среща със зам. мèíèстър-преäсеäателя 
Тîмèслав Дîíчев, преäставèтелè íа áèзíеса, 
îáразîвателíè èíстèтуцèè è кметîве

Продължава от стр. 1
	 По-рано	през	деня	об-
ластният	 управител	 Неве-
на	 Петкова	 присъства	 на	
откриването	 на	 новия	 за-
вод	 за	 туби	 в	 Северната	
индустриална	зона	на	град	
Габрово,	 който	 е	 съвмест-
на	 българо-израелска	 ин-
вестиция.	
	 В	 присъствието	 на	 ви-
цепремиера	 Дончев	 из-
пълнителният	 директор	
на	 Българска	 агенция	 за	
инвестиции,	 търговското	
аташе	към	Посолството	на	
Израел,	 бизнес	 партньори	
беше	 даден	 символичен	
старт	на	производството.
	 „ЛС	 Тюбс“	 АД	 е	 50%	
собственост	 на	 „СТС	 Пак	
Холдинг“	 ООД	 (габровска	

фирма,	 производител	 на	
ламинатни	 туби)	и	50%	на	
Lageen	 Tuboplast	 (израел-
ска	 фирма,	 производител	
на	екструдирани	туби,	бли-
зо	до	град	Хайфа).	Прите-
жава	 Сертификат	 за	 ин-
веститор	 клас	А	 от	 месец	
юни	2017	г.
	 В	рамките	на	3	години,	
до	 2020	 г.,	 се	 предвижда	
дружеството	да	инвестира	
10	847	000	лв.	и	да	открие	
68	 нови	 работни	 места.	
Към	 днешна	 дата	 са	 от-
крити	 23	 работни	 места.	
Дружеството	 произвежда	
екструдирани	туби	за	коз-
метичната,	 фармацевтич-
ната,	 хранително-вкусова-
та	и	химическата	промиш-
леност.

	 Старозагорският	 теа-
тър	 „Гео	 Милев“	 гостува	
на	 габровската	 театрал-
на	 сцена	 на	 20	 март	 със	
спектакъла	„Цар	последен“	
от	 Райна	Томова.	Пиесата	
е	 за	 цар	 Иван	 Шишман	
в	 последните	 месеци	 от	
царуването	 му	 преди	 да	
падне	България	под	турско	
робство.	 Представление-
то	 се	 обръща	 към	 съв-
ременниците	 с	 разговор	
за	 забравени	 от	 мнозина	
нравствени	категории	като	
любов	към	Родината,	чест,	
достойнство,	 жертвоготов-
ност.	Чрез	живота	и	дело-
то	на	последния	български	
цар	–	Иван	Шишман,	то	се	

обръща	и	към	съвременни-
те	ни	властници,	за	да	им	
напомни	 какво	 означава	
да	 се	 поеме	 отговорност	
за	държавата	в	тежки	вре-
мена	 и	 как	 се	 извървява	
такъв	 път,	 като	 се	 държи	
високо	 факелът	 на	 чиста-
та	 съвест,	 смелостта	 на	
решенията,	 силата	 да	 от-
дадеш	 в	 жертва	 най-скъ-
пите	 си	 хора	 и	 готовност-
та	 сам	 да	 се	 пожертваш. 
	 Образът	 на	 цар	 Иван	
Шишман	 се	 изгражда	 та-
лантливо	 от	 гост-актьора	
Димитър	Живков,	 носител	
на	наградата	„Аскеер“.		Ре-
жисьор	 на	 спектакъла	 е	
Йосиф	Сърчаджиев.

Театър „Геî Мèлев“ 
ãîстува с „Öар пîслеäеí”
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Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки ден без неделя

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за проФЕсионално оБу-
чЕниЕ - гаБроВо, организира 
лиЦЕнзирани курсоВЕ за: огняр, 
кранист, мотокарист, машинист на 
пътно-строителни машини, готвач, бар-
ман-сервитьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се държавен 
документ за правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безработни и работе-
щи. Справки на тел. 066/80-85-92, от 
10.30 до 12.30 ч., 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-ЕКС-
ПЕРТ“ - счетоводни услуги, годишно 
приключване, данъчни декларации - 
066/804-066

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - 0888/878-193.
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

психологични услуги
психологични услуги.
консулТиранЕ: на деца 
и семейства. Превенция 
на рисково поведение. 
Психотерапия на кризисни 
състояния. Тел. 0899/590-
276.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни и класически 
масажи - 0876/735-596. 
[22, 9]
лЕчЕБЕн и класи-
чески масаж. Ниски 
цени. Справки на тел. 
0877/839-166. [3, 3]

даВа заЕМ
иМаТЕ голяМ брой бързи кредити и 
вноските ви затрудняват - можем да 
помогнем. Тел. 0894/547-397. [4, 2]

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 
оБслужВана оТ „ВодоснаБдяВанЕ и канализаЦия“ оод, град гаБроВо

О Б Я В Л Е Н И Е
 Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово, 
на основание чл. 91, ал. 2 от КТ ,във връзка с чл. 49, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № 5 от 

14.03.2018 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
„ВиК експерт“ в „Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово”

1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:
	 1.1.	Място	на	работа	-	Асоциация	по	ВиК	на	обособената	територия,	обслуж-
вана	от	„ВиК“	ООД,	гр.	Габрово.	
Седалище	и	адрес	на	управление	на	асоциацията:	гр.	Габрово,	пл.	„Възраждане”	
№	5.	Асоциацията	се	помещава	на	адрес:	гр.	Габрово,	бул.	„Трети	март”	№	6,	етаж	
III	(надпартерен),	административната	сграда	на	„Водоснабдяване	и	канализация“	
ООД,	гр.	Габрово.
	 1.2.	 Продължителност	 на	 работното	 време:	 8	 (осем)-часов	 работен	 ден,	 5	
(пет)-дневна,	20	(двадесет)-часова	работна	седмица.	
	 1.3.	Характер	на	работата:	отговаря	за	всички	технически	ВиК	въпроси	във	
връзка	с	дейността	на	асоциацията;	следи	за	точното	изпълнение	на	договора	с	
ВиК	оператора;	следи	за	правилното	стопанисване,	поддържане	и	експлоатация	
на	ВиК	системите	и	съоръженията	в	обособената	територия;	изгражда	и	поддър-
жа	регистър	на	всички	ВиК	проекти	на	обособената	територия,	финансирани	от	
фондове	на	Европейския	съюз;	участва	или	контролира	изработването	на	регио-
налния	генерален	план	на	ВиК	системите	и	съоръженията	и	генералния	план	на	
агломерации	над	10	000	е.	ж.	на	ВиК	системите	на	обособената	територия	и	на	
инвестиционните	програми	към	тях.
	 1.4.	Размер	на	основната	работна	заплата,	определена	за	длъжността:	880	лв.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
	 2.1.	Образование:	висше	техническо,	специалност:	инженерна	в	областта	на	
ВиК;
3. Допълнителни умения и квалификация:
	 3.1.	Компютърна	грамотност:	MS	Office,	специализиран	софтуер,	бази	данни	
и	регистри	с	информация	относно	ВиК	системите	и	съоръженията	и	други	ВиК	
въпроси;
	 3.2.	Познаване	на	основните	нормативни	актове,	свързани	с	изпълняваната	
работа:	Закон	за	водите;	Правилник	за	организацията	и	дейността	на	асоциации-
те	по	водоснабдяване	и	канализация;	Закон	за	регулиране	на	водоснабдителните	
и	канализационните	услуги;	Наредба	за	регулиране	на	качеството	на	водоснабди-
телните	и	канализационните		услуги;	Наредба	за	регулиране	на	цените	на	водо-
снабдителните	и	канализационните	услуги;	Закон	за	устройство	на	територията	и	
др.	нормативни	актове,	регулиращи	отрасъл	ВиК.
4. Други допълнителни изисквания: 
	 Умения	за	изпълнение	качествено	и	в	срок	на	задачите;	Работа	в	екип;	Про-
фесионална	компетентност;	Аналитична	компетентност;	Стратегическа	компетент-
ност.
5. Начин на провеждане на конкурса:	интервю	с	кандидатите.
6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
	 6.1.	Заявление	за	участие	в	конкурс,	подписано	от	кандидата	–	по	образец;
	 6.2.	Декларация	по	чл.	107а,	ал.	1	от	КТ	-	по	образец;
	 6.3.	Автобиография	-	европейски	формат;
	 6.4.	Копия	от	документи	за	придобитата	образователно-квалификационна	сте-
пен;
	 6.5.	Копия	от	документи,	удостоверяващи	продължителността	на	професионал-
ния	опит;
	 6.6.	 Копия	 от	 документи,	 удостоверяващи	 допълнителна	 квалификация,	 ако	
има	такива.
7. Място и срок за подаване на документите за участие: 
	 Документите	за	участие	в	конкурса	се	приемат	в	срок	до	17:30	часа	на	23	
април	2018	г.	включително	и	трябва	да	бъдат	подадени	лично	от	кандидата	или	
чрез	пълномощник	в		Асоциация	по	ВиК	на	обособената	територия,	обслужвана	
от	„ВиК“	ООД,	гр.	Габрово,	чрез	Центъра	за	информация	и	услуги	на	граждани	в	
Областна	администрация	–	Габрово,	на	адрес:	гр.	Габрово,	пл.	„Възраждане”	№	5,	
в	рамките	на	работния	ден	от	09:00	до	17:30	часа.	На	същото	място	на	кандидати-
те	се	предоставя	длъжностна	характеристика,	за	да	се	запознаят	с	нея.
8. Оповестяването на конкурса,	 както	 и	 списъците	 и	 всички	 съобщения	 във	
връзка	с	конкурса	се	обявяват	на	интернет	страницата	на	Областна	администра-
ция	–	Габрово:	www.gb.government.bg,	секция	„Асоциация	по	ВиК	–	Габрово”.
Обявлението	за	конкурса	се	публикува	във	вестник	„100	вести“.
НЕВЕНА ПЕТКОВА /п/ Председател на Асоциация по В и К на обособената те-

ритория, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Габрово, на основание чл. 
89 и чл. 91 от Кодекса на труда и 

Заповед № 411/14.03.2018 г. 
на Кмета на община Габрово,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността директор на 

детска ясла „1-ви юни”, гр. Габрово
І. Изисквания към кандидатите за заемане на 
длъжността:
	 1.	Да	са	български	граждани.
	 2.	 Да	 са	 завършили	 висше	 образование	 по	 спе-
циалност	 „Медицина“	 на	 образователно-квалифика-
ционна	степен	„Магистър",	или	висше	образование	по	
специалност	„Медицинска	сестра“	или	„Акушерка“	на	
образователно-квалификационна	степен	„Бакалавър“.
	 3.	Да	имат	професионален	опит	не	по-малко	от	1	
(една)	година.
	 4.	Да	не	са	осъждани	на	лишаване	от	свобода	с	
влязла	в	сила	присъда	за	умишлено	престъпление.
	 5.	Да	не	страдат	от	заболявания	или	отклонения,	
които	застрашават	живота	или	здравето	на	децата.
ІІ. Начин на провеждане на конкурса: 
	 1.	 Проверка	 на	 съответствието	 на	 представените	
документи	с	предварително	обявените	изисквания.
	 2.	Защита	на	концепция	за	развитие	и	управление	
на	Детската	ясла.
	 3.	Интервю	за	оценка	на:
	 а)	 управленска	 компетентност	 –	 умения	 за	 опре-
деляне	 на	 реалистични	 и	 ясни	 цели,	 отговорности	 и	
задължения	 на	 служителите,	 умения	 за	 контрол	 на	
дейността	им	и	създаване	на	мотивация	за	постигане	
на	значими	индивидуални	и	организационни	цели;
	 б)	ориентация	към	резултати	–	умения	за	органи-
зиране	 на	 работата	 според	 сроковете,	 ресурсите	 и	
изискванията	за	качество,	за	контрол	на	изпълнение-
то	на	задачите;
	 в)	 професионална	 компетентност	 –	 познаване	
и	 правилно	 прилагане	 на	 нормативните	 актове	 (Ко-
декс	на	труда,	Закон	за	здравето,	Закон	за	храните,	
Наредба	№	26	от	18.11.2008	г.	за	устройството	и	дей-
ността	на	детските	ясли	и	детските	кухни	и	здравните	
изисквания	към	тях	и	другите	нормативни	и	поднорма-
тивни	актове	в	здравеопазването	и	храненето	на	де-
цата)	и	вътрешните	правила	и	процедури,	свързани	с	
дейността	на	директора	на	детската	ясла;	убедително	
представяне	на	позиции	и	аргументи	за	постигане	на	
съгласие	между	различни	страни.
ІІІ. Вид правоотношение:	споразумение	по	чл.	107	от	
Кодекса	на	труда.
ІV. Необходими документи:
	 1.	Мотивационно	писмо.
	 2.	 Заявление	 за	 участие	 в	 конкурса	 (свободен	
текст).
	 3.	Автобиография	европейски	формат.
	 4.	Документи	за	придобито	образование	по	посо-
чените	специалности	(оригинали	и	копия).
	 5.	Документи,	удостоверяващи	продължителността	
и	 областта	 на	 професионалния	 опит	 (оригинал	 и	 ко-
пие).
	 6.	 Свидетелство	 за	 съдимост	 –	 оригинал	 (в	 срок	
на	валидност).
	 7.	Медицинско	свидетелство	за	общо	здравослов-
но	състояние	на	кандидата	(представя	се	при	първо-
начално	постъпване	на	работа	и	след	преустановява-
не	на	трудова	дейност	за	срок	повече	от	3	месеца).
	 8.	 Медицинско	 удостоверение,	 че	 кандидатът	 не	
страда	от	психично	заболяване	и	не	се	води	на	учет.
	 9.	Декларация	-	свободен	текст,	че	кандидатът	не	
е	лишен	от	правото	да	упражнява	професията	си,	при-
дружена	с:	за	кандидатите	със	специалност	„Медици-
на”	–	документ	от	БЛС;	за	кандидатите	със	специал-
ност	„Медицинска	сестра”	или	„Акушерка”	–	документ	
от	БАПЗГ.
	 10.	Концепция	за	развитие	и	управление	на	Дет-
ската	ясла	за	срок	от	3	 години,	в	пет	екземпляра	и	

обем	до	10	страници	–	А4,	подписана	и	запечатана	от	
кандидата	в	непрозрачен	плик.
	 Концепцията	 следва	 да	 представя	 обобщеното	
виждане	на	кандидата	за	състоянието,	потенциала	и	
бъдещото	 развитие	 на	Детската	 ясла,	 по	 отношение	
на	следното:
	 1.	Описание	 и	 анализ	 на	 текущото	 състояние	 на	
Детската	ясла,	включващи:
	 -	 обезпеченост	 с	 педагогически	 кадри,	 начин	 на	
подбор,	 професионален	 профил	 на	 състава,	 видове	
прилагани	квалификационни	форми	през	2017	г.;
	 -	организация	на	работа,	структура	на	персонала,	
допълняемост	 и	 взаимозаменяемост,	 нужди	 по	 отно-
шение	на	персонала;
	 -	 педагогически	и	методически	подходи	при	еже-
дневната	работа;
	 -	физическа	среда	(външна	и	вътрешна);
	 -	финансова	обезпеченост	(на	средата,	дейността	
и	допълнителни	дейности);
	 -	организация	на	прием,	регулярност	на	посещае-
мостта,	профил	на	децата	в	групите	(семейна	среда,	
адаптивност,	степен	на	включване,	развитие	и	т.	н.).
	 2.	Извеждане	на	основни	потребности	и	подходи	
за	развитие,	както	и	начини	за	регистриране	степента	
на	тяхното	постигане,	касаещи:
	 -	 повишаване	 мотивацията	 и	 квалификацията	 на	
педагогическия	персонал;
	 -	съчетаване	на	задължителни	и	иновативни	обра-
зователни	форми	и	подходи;
	 -	 взаимодействие	 с	 родители/семейства/институ-
ции.
	 3.	Представяне	на	визия	на	кандидата	за	развитие	
на	 Детската	 ясла	 в	 определения	 времеви	 диапазон	
(3	 години),	 която	 да	 съдържа	 основните	 насоки	 на	
бъдещото	 стратегическо	 развитие	 на	 детската	 ясла,	
методите	и	подходите,	които	възнамерява	да	прилага,	
дейностите	и	мерките,	с	които	да	ги	реализира	и	ре-
зултатите	и	ефектите,	които	очаква	да	постигне.
V. Място и срок за подаване на документите за 
участие:
	 Документите	за	 участие	се	представят	в	срок	от	
1	 (един)	 месец	 от	 публикуването	 на	 обявлението	 за	
конкурса	на	адрес:	 гр.	Габрово,	пл.	 „Възраждане“	№	
3,	 етаж	 І,	 стая	 110,	 отдел	 „Управление	на	човешките	
ресурси“,	тел.	066	/	818	315.
Подаването	на	документите	за	участие	в	конкурсната	
процедура	се	извършва	лично	или	чрез	пълномощник.	
Задължително	 е	 представянето	 на	 оригиналите	 на	
копираните	 документи	 за	 сверяване	 от	 служителите,	
определени	да	приемат	документите.	
За	 получаване	 на	 уведомителните	 писма	 по	 чл.	 93	
от	Кодекса	на	труда,	кандидатите	следва	да	се	явят	
на	24.04.2018	г.,	в	14.00	часа,	в	стая	№	110	–	Община	
Габрово.
VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявя-
ват списъците и други съобщения във връзка с 
конкурса: информационното	табло	в	ЦИУГ	–	Община	
Габрово	 и	 на	 интернет	 страницата	 на	 Общината	 на	
адрес	www.gabrovo.bg	/Актуално/Кариера/.
VІІ. Кратко описание на длъжността по длъжност-
на характеристика:
	 1.	Ръководи,	контролира	и	отговаря	за	цялостната	
дейност	на	детската	ясла.
	 2.	 Представлява	 детската	 ясла	 пред	 всички	 дър-
жавни	и	общински	органи,	пред	организации,	физиче-
ски	и	юридически	лица.
	 3.	Отговаря	 за	организацията	и	осъществяването	
на	хигиенния	и	противоепидемичния	режим.
	 4.	Сключва,	изменя	и	прекратява	трудовите	дого-
вори	на	лицата,	които	работят	в	детската	ясла.
	 5.	 Утвърждава	 щатното	 разписание	 на	 детската	
ясла.
6	 .	Утвърждава	правилник	за	вътрешния	ред	за	дет-
ската	ясла.
	 7.	Отговаря	за	законосъобразното	и	целесъобраз-
ното	разходване	на	бюджета	на	детската	ясла.
	 Длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъж-
ност	се	предоставя	на	кандидатите,	за	да	се	запозна-
ят	с	нея,	от	отдел	„Управление	на	човешките	ресурси“.
  

Справки на тел.: 066/818 – 315.

доМаШни люБиМЦи
Малки нЕМски овчарки се продават 
на тел. 0898/717-083. [6, 1]

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

�    

ИНфОРмАцИОНЕН 
цЕНТъР НА РИОСВ

	 С	 настъпване	 на	 про-
летно-летния	 сезон	 и	 все	
по-честите	 случаи	 на	 сиг-
нали	 за	 бедстващи	 жи-
вотни	 РИОСВ	 –	 Велико	
Търново	 напомня	 как	 се	
процедира	 при	 случаи	 на	
намерени	 животни.	 Насо-
ките	са	публикувани	в	по-
мощ	на	гражданите	на	ин-
тернет	 страницата	 на	 ин-

спекцията	http://www.riosvt.
org/logos/signali_zashtiteni_
jivotni.pdf.	
	 Преди	да	се	предприе-
мат	действия,	трябва	да	се	
знае	дали	намереното	жи-
вотно	действително	е	бед-
стващо,	т.	е.	има	ли	види-
ми	физически	 увреждания	
или	 се	 намира	 в	 условия,	
застрашаващи	живота	му.	
	 В	 зависимост	 от	 вида	
на	 животното	 –	 защитен	
вид,	 ловен	 обект,	 селско-

стопански	 животни,	 куче-
та	 и	 котки,	 вариантите	 да	
се	 потърси	 помощ	 и/или	
съвет	са	няколко.	Подроб-
на	информация	е	предста-
вена	 на	 посочения	 сайт.	
Тя	 дава	 информация	 за	
действията	 при	 намиране	
на	млада	птица,	малко	на	
бозайник	и	сухоземна	кос-
тенурка.	 Разписани	 са	 и	
случаите,	 в	 който	 се	 на-
лага	прибиране	на	ранено	
диво	животно.

	 От	компетентността	на	
РИОСВ	 е	 да	 предприема	
мерки,	засягащи	защитени	
видове,	 включени	 в	 при-
ложенията	 на	 Закона	 за	
биологичното	 разнообра-
зие.	 Експерти	 от	 РИОСВ	
преценяват	състоянието	на	
екземпляра.	 В	 случай,	 че	
може	да	оцелее	без	наме-
са,	той	се	оставя	на	място	
или	се	насочва	за	лечение	
и	отглеждане	към	спасите-
лен	център.	В	резултат	на	

навременната	 намеса	 на	
експертите	 по	 биологично	
разнообразие	от	РИОСВ	–	
Велико	Търново,	през	2017	
г.	 са	 спасени	девет	 защи-
тени	 птици,	 които	 са	 из-
пратени	за	лечение	в	Спа-
сителния	 център	 за	 диви	
животни	в	Стара	Загора.
	 Желателно	е	преди	да	
се	предприемат	каквито	и	
да	 е	 действия	 гражданите	
да	 се	 консултират	 с	 ком-
петентните	органи.

РИОСВ – Велèкî Търíîвî разясíява äействèята прè íамереíè жèвîтíè
	 Вашата	обява	ще	бъде	от-

печатана	 още	 на	 следващия	 ден,	
ако	бъде	подадена	в	редакцията	на	
„100	вести“	до	16.30	часа.	Цената	
на	обявите	е	15	стотинки	на	дума,	
без	 предлози	 и	 съюзи,	 за	 едно	 от-
печатване.	 Можете	 да	 използвате	
специалните	 отстъпки	 за	 годишни	

обяви	 за	 цялата	 2018	 година.	



4 16 март 2018 г.

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

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

www.spaholiday.bg

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

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

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

19/02

- КАРНАВАЛЪТ В НИЦА И МАНТОН – 
АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 01.03.2018; 6 
ДНИ/5 Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ДУБРОВНИК С ПОЛЕТ 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4 ДНИ/3 Н.; 
ЦЕНА ОТ 286 €
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АЛБАНИЯ С АВТОБУС 
НА 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 303 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ИСТАНБУЛ С АВТОБУС 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4ДНИ/3Н.; ОТ 
240 ЛВ. 3 Н-КИ;369 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АНТАЛИЯ - СИДЕ 
С АВТОБУС ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 6 
ДНИ/4 Н.; ЦЕНА ОТ 268 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН - ШЕДЬОВРИТЕ НА ИТАЛИЯ 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 04.04.2018; 
6ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 539 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН НА ФРЕНСКАТА РЕВИЕРА 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 03.04.2018; 
7ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 589 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН В ЗАГРЕБ – АВТОБУСНА 
ЕКСКУРЗИЯ; 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 296 ЛВ.

- ВЕЛИКДЕН 2018 НА О-В САНТОРИНИ 
С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 05.04.2018; 
5ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 346 €  
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА С 
ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 04.05.;25.05.2018 
4ДНИ/3Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ. 
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ-БАЛКАНСКА ПРОГРАМА 
- БЕЛГРАД, ЗАГРЕБ, ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ТРОГИР, 
СПЛИТ, МЕЖДУГОРИЕ, МОСТАР, САРАЕВО; 
ТРЪГВАНЕ ОТ СОФИЯ НА 03.05.;23.05.2018, 
5ДНИ/4Н.; ОТ 425 ЛВ.
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ,7 НОЩ.,ОТ 246 ЛВ.
- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ, 7 НОЩ.,ОТ 366 ЛВ.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ-КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; АВТОБУСНИ 
ПРОГРАМИ СЪС 7 НОЩУВКИ, ОТ 416 ЛВ.

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

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM

03/01

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

16/03

КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ БЪЛГАРИЯ 
- 26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ за 1 ден, 19.05./02.06, 40 лв.
ОДРИН за 1 ден, 21.04/26.05, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.04./ 05.05./01.06.,                                                             
2 нощувки със закуски, 143 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05., 163 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 3нощ.,зак.и веч.,23.05.,285лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., от 144 лв.
КАПАДОКИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 540 лв.
ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 440 лв.
АТИНА-ДЕЛФИ-МЕТЕОРА - 26.04, 4 нощ., 360 лв.
УРАНОПОЛИС-АТОН-ПОРТО ЛАГОС - 4 дни/                                                                  
3 нощ, 19.04./24.05., 295 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА-ОСТРОВ ТАСОС - 4 дни/                                                              
3 нощувки, 26.04., 269 лв.
О. КОРФУ - 23.05., 3 нощ., зак., вечери, 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.05.,3 нощ.,зак., вечери, 280 лв.

ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ., 30.06., 185 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 5 дни/2 нощ., 12.07.,325 лв.
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО/СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
ИСТАНБУЛ - 06.04., 3 нощ., 245 лв., СОЛУН-                                                      
МЕТЕОРА - 06.04., 2 нощ., 249 лв., БУКУРЕЩ-
СИНАЯ-БРАШОВ - 06.04., 2 нощ., 169 лв.,                                                            
ДУБРОВНИК - 05.04., 370 лв., КОРФУ - 05.04., 3 
нощ., 305 лв., от Севлиево/Велико Търново
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО- РОЖЕНСКИ М-Р-                                                              
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 3 дни/2 нощ., 11.05., 140 лв.;                                                              
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-                                                     
ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ., 05.05., 135 лв.; БЕ-
ЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ-МАГУРАТА-ВИДИН-КРАЙОВА                                                    
- 3 дни/2 нощ., 27.04., 155 лв., КЪРДЖАЛИ- ЗЛА-
ТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 3дни/2нощ.,05.05.,130лв.                                
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

ТурисТичЕски агЕнЦии

работа предлага; недвижими имоти; турагенции

Търговска фирма ТЪРСИ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни :изисквания

- Висше икономическо образование

(счетоводство и контрол)

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум 2 години

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарти

- Шофьорска книжка кат. В

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

раБоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“ 
Еоод Търси: раБоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лични услоВия на 
Труд, Високо Възна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 9]

ФирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Справки на 
тел. 0887/875-652. [22, 
19]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 20]
хоТЕл „БожЕнЦи“ тър-
си да назначи готвач/ка. 
Справки на тел. 0878/444-
752. [11, 8]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ търси сервитьо-
ри/ки, може и почасово. 
Справки на тел. 0884/551-
134. [11, 8]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
14]
продаВачка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 4]

заплаТа оТ 2000 лВ. 
до 3000 лВ. за гла-
ВЕн инжЕнЕр лЕяр-
но произВодсТВо. 
кандидаТъТ ТряБВа 
да иМа оБразоВа-
ниЕ МЕТалооБра-
БоТка. изисквания: 
Да може да научава 
и прилага технологични 
новости в производ-
ството. Да организира 
и ръководи работата в 
производствен участък 
с общо около 30 чове-
ка. За повече инфор-
мация: тел. 0887/788-
721, е-mail: si54380@
gmail.com. Месторабо-
та: гр. Габрово, Север-
на индустриална зона. 
[5, 4]

заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
6]
каФЕ-апЕриТиВ „пар-
кинга“ търси готвачки за 
обедно и вечерно меню. 
Справки на тел. 0889/312-
776. [5, 5]
сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа, почивен 
ден - неделя, се търси на 
тел. 0898/583-772. [7, 5]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ набира персонал. 
Справка на място - ул. 
„Априловска“ № 10, все-
ки ден от 09.00 до 12.00 
часа. [11, 8]
МЕхана Търси помощ-
ник-готвач. За контакт: тел. 
0895/629-035. [7, 6]

МЕБЕлна ФаБрика 
„Бора“ търси дърводелец. 
Справки на тел. 0877/800-
313. [11, 8]
МЕБЕлна ФирМа „Рофра 
Хоум“ търси да назначи 
трима дърводелци за ра-
бота с масив. Обучение в 
Холандия. Справки на тел. 
0895/404-542. [7, 7]
„МЕТал сЕкюриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3 [9, 3]
пЕкарна „николоВи“ 
търси майстор сладкар. 
Справки на тел. 0897/920-
760. [11, 6]
МЕхана Търси да на-
значи готвач/ка и помощ-
ник-готвач/ка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 6]
ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 6]
оБщи раБоТниЦи се 
търсят на тел. 0878/159-
361. [4, 4]
ФирМа Търси техниче-
ски грамотен работник. 
Заплащане по договаряне. 
Справки на тел. 0888/228-
639. [11, 4]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси шлосер-монтьор и 
общ работник. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 4]
„ВЕгЕа“ оод търси служи-
тел за работа на подлепва-
ща преса по заместване. 
Справки на тел. 0885/611-
290. [9, 2]

Миг „МирослаВ СТОЙ-
ЧЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Изи-
сквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Необхо-
дими документи: актуално 
CV, актуална снимка на 
кандидатстващия. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 3]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/готвач с опит 
в работата на барбекю и 
пещ. Вечерни смени. За 
повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 4]
Малка краВЕФЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [6, 4]
„ШопоВ Транс“ търси ка-
сиерка за град Габрово. 
Справки на тел. 0893/816-
262. [3, 2]
Търся жЕна, живееща в 
района на Колелото или 
Гарата, за почасово гледа-
не на възрастен мъж. Теле-
фон за връзка: 0894/352-
244. [6, 2]
БЕнзиносТанЦия Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 4]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси миячка за втора 
смяна. Справки на тел. 
0883/501-986. [5, 3]

„инФрасТроЕжи“ оод 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. гЕодЕзисТ с 
опиТ В пъТни оБЕкТи; 
2. спЕЦиалисТ оФЕрТЕн 
оТдЕл; 3. ТЕхничЕски 
съТрудник оФЕрТЕн 
оТдЕл; 4. ТЕхничЕски 
ръкоВодиТЕл пъТно 
сТроиТЕлсТВо; 5. опЕ-
раТор на пъТно-сТро-
иТЕлни МаШини; 6. 
опЕраТор асФалТоВа 
База. Фирмата предлага 
постоянен трудов договор, 
мотивиращо заплащане и 
служебен транспорт. Крат-
ка професионална автоби-
ография и копия на ква-
лификациите, които при-
тежавате, може да изпра-
тите на адрес: Севлиево 
5400, ул. „Магистрална“ 
2Д, „Инфрастроежи“ООД; 
e-mail: office@infrastroezhi.
com. Повече информация 
на тел. 0882/522-282. [22, 
4]
ФирМа за производ-
ство на детски играчки от 
дърво търси шлайфистка 
(за предпочитане с опит). 
Справки на тел. 0888/675-
878. [4, 2]
продаВач пЕнсионЕр 
се търси на тел. 0888/417-
717. [3, 2]
пасТир сЕ търси на тел. 
0890/214-128. [4, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 2]
пЕкарна „николоВи“ 
търси пекар. Справки на 
тел. 0897/920-760. [5, 2]
Търся продаВач-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 1]
ТърсиМ жЕна до 65 го-
дини за гледане на двама 
стари хора с цел унасле-
дяване. Справки на тел. 
066/99-22-44. [6, 1]
ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 1]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В топ цен-
тър, ново строителство, 
100 кв. м, обзаведена 
баня и тоалетна, лами-
нат, се продава на тел. 
0897/871-822. [22, 16]
гараж на ул. „Свищов-
ска“ 70 се продава на тел. 
0899/121-095. [22, 16]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- 74 кв. м, тухлен, ренови-
ран квартал, предстоящо 
саниране, ул. „Антим I“ 
13, прилежащи помеще-
ния: таван - 15 кв. м, маза 
- 10 кв. м, се продава на 
тел. 0879/006-311. [23, 
13]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 6]
оБЕкТ Бърза закуска в 
центъра се продава на тел. 
0898/686-794. [5, 5]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото, 4 етаж, без 
асансьор, ТЕЦ, тухла, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0899/226-175. 
[15, 8]

къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [22, 8]
къща на 10 км от Габро-
во - село Междене, се 
продава на тел. 0890/371-
977. [11, 4]
МясТо, упи, 1 декар, 
в кв. Русевци, готово за 
строеж, се продава на тел. 
0889/909-727. [5, 5]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [8, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
- 59 кв. м, се продава на 
тел. 0899/096-381. [11, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
тухлен, 3 етаж, в кв. Дядо 
Дянко се продава на тел. 
0888/201-120. [5, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
с подобрения, се продава 
на тел. 0899/118-557. [2, 
2]
апарТаМЕнТ - 54 кв. м, 
отремонтиран, обзаведен, 
кв. Дядо Дянко, бул. „Тре-
ти март“ 49, се продава 
на тел. 0896/550-052. [5, 
3]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0894/23-24-25. [3, 
2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [7, 1]

МясТо В кв. Русевци се 
продава на тел. 0893/951-
181, Юлия Нанкова. [2, 1]
Магазин сЕ продава на 
тел. 0894/23-24-25. [3, 2]
къща - 70 кв. м, полума-
сивна, обзаведена, с двор 
100 кв. м, в района на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/611-428. 
[3, 1]
иМоТ - 500 кв. м, Вел-
чевци; Шенини - 800 кв. 
м; Златевци - 1250 кв. м, 
продава тел. 0899/943-
105. [11, 1]
упи, 10 дка, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“ се 
продава на тел. 0885/733-
225. [22, 1]

иМоТи купуВа
произВодсТВЕно по-
МЕщЕниЕ се купува на 
тел. 0888/866-830. [6, 5]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 16]
рпк „раЙпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, магазин за 
промишлени стоки и скла-
дово помещение в призе-
мен етаж. Справки на тел. 
0877/653-000. [20, 11]

гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, на Еса се 
дава под наем на тел. 
0887/758-572. [3, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в квартал Русевци, не-
обзаведен, след основен 
лукс ремонт, с климатици, 
се дава под наем на тел. 
0884/149-964. [7, 6]
апарТаМЕнТ под наем в 
кв. Бичкиня - 180 лв. Тел. 
0894/733-326. [3, 3]
заВЕдЕниЕ и павили-
он за бързо хранене се 
дават под наем на тел. 
0884/005-537. [6, 3]
гараж сЕ дава под наем 
на тел. 0878/929-080. 
[17, 4]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 4]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
гараж сЕ дава под наем 
на тел. 0895/177-775. [5, 
4]
оБЕкТ на бул. „Могильов“ 
32 (Еса) се дава под наем 
на тел. 0878/709-487, 
след 19.00 часа. [11, 4]
гараж на „Стефан Кара-
джа“ се дава под наем на 
тел. 0895/151-064. [3, 2]

оБорудВано произ-
ВодсТВЕно помещение 
за сладкарски и тестени 
изделия се отдава под 
наем на тел. 0878/815-
817. [7, 1]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 1]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. Информа-
ция на тел. 0896/489-512. 
[11, 1]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0899/440-
177. [11, 8]

нощуВки
даВаМ сТаи за но-
щувки в Севлиево - тел. 
0887/671-848 [33, 16]
нощуВки сЕ предлагат 
на  тел. 0896/771-078. 
[22, 17]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 9]
нощуВки ЦЕнТъ -
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 4]

Фèрма СТОМАНА И МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ 
Габрово, ул. “Индустриална” 36 

търси работници за следните позиции:
шЛОСЕР-мОНТАЖНИК	 на	 метални	
конструкции,	четящ	технически	чертежи	и	
практикуващ	точково	заваряване

 ОБЩ РАБОТНИК (РАБОТА С ЪГЛОш-
ЛАЙФ)

Фирмата предлага отлично запла-
щане, съвременни условия на труд, въз-
можност за постоянна работа и про-
фесионално развитие. 

За контакт: smg.berova@yahoo.com, 
тел. 0892 470 928 - Пепа Берова.
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
1-ст., ЕПК, Колелото, ет. 7, 38м2, ТЕЦ                          30000 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., тухла, Колелото, ет. 5, 63м2, ТЕЦ, PVC           39900 лв
2-ст., тухла, център, ет. 3, 79 м2, ремонтиран, PVC           59900 лв
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 3, 69м2                          43000 eu
2-ст., Градище, ново стр., лукс, ет. 5, 57м2                          66200 лв
2-ст., монолит, Еса, ет. 12, 62 м2, южен            18000 eu
2-ст., панел, Колелото, ет. 3, 74 м2, две южни стаи, PVC           45000 лв
НОВО СТРОИТЕЛСТВО: НОВИ ЦЕНИ ЗА ТЛЪЧНИЦИ от 305 eu/м2 

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

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

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

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

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

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

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

http://paragon-bg.com

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, 
ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪС-
ТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 лв; КЪЩИ в града до 
30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
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оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел.  0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев, се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
наЦЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел.  0884/709-093
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел.  0876/583-472
наЦЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.   
0899/508-564.

сухи дърВа и разпал-
ки в чували - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
гоТоВи наЦЕпЕни дър-
ва в чували, безплатен 
транспорт, 80 лв., се про-
дават на тел. 0877/157-
944.
дърВа и разпалки в чу-
вали - 5 лв. Бърза достав-
ка. Тел. 0877/108-825.
„Мг-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.
дърВа за огрев продава 
тел. 0879/972-114. [33, 31]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини и дърва в чу-
вали се продават на тел. 
0893/390-253. [33, 30]
МЕТроВи и нацепени 
дърва. Всякакво количе-
ство. Безплатен транс-
порт. Тел. 0888/525-548. 
[11, 11]

Еко БрикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 18]
донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети, се продават на 
тел.  066/801-501. [12, 6]
рЕжа дърВа на 7 лв. 
Тел. 0899/050-080. [12, 
5]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 6]
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 6]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 3]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [33, 3]
„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - тел. 0889/632-
740. [11, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - тел. 
0897/832-363
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
ВънШни и вътрешни ре-
монти - тел. 0876/533-
200. [22, 20]
съБарянЕ на постройки 
и почистване на имоти - 
тел. 0893/390-253. [22, 
18]
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 8]
„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, 6]
Вик и всякакви ремонтни 
дейности - тел. 0895/713-
707. [12, 5]
изгражда ТЕраси, кърти 
панел, всички вътрешни и 
външни ремонти и алпини-
сти - тел. 0897/931-088. 
[15, 9]
ФирМа изВърШВа вся-
какви външни и вътреш-
ни ремонти, покриви, бе-
седки, бетониране - тел. 
0877/729-257. [5, 4]

съБарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
тел. 0877/729-257. [5, 4]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боядисване, лами-
нат - тел. 0899/520-038. 
дрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
джиЙсТВо, покривни 
ремонти и др. - 0888/863-
001. [10, 6]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 3]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
тел. 0897/859-733. [25, 23]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя, изола-
ция - 0895/728-668. [13, 
6]
ЦялосТни и довър-
шителни ремонти - тел. 
0884/662-261. [6, 6]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 6]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
ВънШни Топлоизола-
Ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТоплоизолаЦия - тел. 
0887/131-311. [33, 4]

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

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 9]
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 16]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258. [11, 9]
изМазВанЕ на комини 
и капаци, почистване на 
улуци - тел. 0890/215-
177. [22, 1]

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344.
коВач - тел. 0892/775-
774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета по алпий-
ски способ (АЛПИНИСТ). 
Ето и нашия интернет 
сайт: www.arborist-bg.
com. Телефон за връзка: 
0884/942-942. [22, 15]
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 5]

дърВодЕлски услуги - 
тел. 0877/729-257. [5, 4]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукЦии 
оод произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 2]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори 
по домовете - справки на 
тел. 0888/279-846. [22, 
13]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

поддръжка коМпюТри
инсТалаЦия и ремонт 
на компютри. продаж-
Ба на коМпюТри ВТо-
ра ръка. Справки на тел. 
0888/410-117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 6]

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

рЕно сЦЕник - нов внос, 
2002 г., 200 000 км, цена: 
2000 лв., се продава на 
тел. 0896/737-586. [5, 3]
оТлични оТ Германия: 
Фолксваген Голф-4; Ту-
инго 1.2; Рено Еспейс; 
Опел Комбо; Венто 1.6 
D, се продават на тел. 
0898/878-548. [2, 2]
ФолксВагЕн поло 
TDI се продава на тел. 
0896/155-793, 0896/152-
589, след 17 часа. [5, 3]
сузуки ВиТара 2D, 2004 
г., много добро състояние, 
7200 лева, се продава на 
тел. 0898/61-10-99. [6, 1]
рЕно сЦЕник - нов внос, 
200 хил. км, 2012 г., за 

2000 лв. се продава на 
тел. 0896/737-586. [4, 1]

аВТоМоБили заМЕня
опЕл заФира  - 2002 
г.,  се заменя за Форд 
ТразиТ - къса база, то-
варо-пътнически - тел.  
0899/005-208. [6, 4]

аВТочасТи/Магазини
продаВаМ задЕн ляв 
стоп за Citroen Xsara 
Picasso. Телефон за кон-
такт: 0887/365-475. [10, 
10]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка „Му-
раЙ“ - американска, се 
продава за 1900 лева на 
тел. 0878/952-426. [11, 
4]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
11]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕЙносТ и 
дЕнонощна пъТна по-
Мощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424 [12, 6]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от място 
се изкупуват - справки на 
тел. 0899/092-510. [24, 
12]

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
изкупуВанЕ на автомо-
били - справки на тел. 
0887/468-896, 0889/961-
133. [12, 4]

продаВа МаШини
заТочна МаШина „Де-
кел“ се продава на тел. 
0889/619-337. [11, 9]
ШЕВн а  МаШина 
„VERITAS“ - 22 програ-
ми, се продава на тел. 
0879/219-813. [2, 2]
храсТорЕз с резервен 
прът се продава на тел. 
0888/817-745. [3, 3]

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 3]
Цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
пЕралня, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-
нова, съдомиялна, теле-
визор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 3]

продаВа разни
Фургони сЕ продават на 
тел. 0884/005-537. [6, 3]
доМаШна гроздоВа ра-
кия - 48 градуса, 7 лв., се 
продава на тел. 0896/858-
958. [3, 2]

ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. продава тел. 
0895/752-838. [22, 3]
каМина с водна риза 
- 17 kW, с пълно оборуд-
ване, се продава на тел. 
0882/353-179. [5, 3]
ВраТа - PVC, нова, 
със стъклопакет, каса, 
200/100, се продава на 
тел. 0882/141-415. [2, 1]
Фургон за 380 лева про-
дава 0896/870-867. [2, 1]

храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 4]
сЕно - небалирано, се 
продава на тел. 0888/817-
745. [3, 3]

сЕно на бали - цена: 2 
лв., се продава на тел. 
0882/351-112. [3, 2]

пчЕли продаВа
25 пчЕлни семейства се 
продават на тел. 0889/28-
44-56. [7, 3]

купуВа разни
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 3]
ЕлЕкТропасТир купуВа 
тел. 0894/099-677. [11, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични су-
ровини купува всякакви 
железа - тел. 0896/183-
637. [22, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
изгодно! прЕВози с 
бус се предлагат на тел. 
0887/744-110. [11, 4]

ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал предлага тел. 
0893/511-154. [22, 6]
прЕВози на товари - 3.5 
т, дълга база; на хора - 
1.2 т, 7 места; 0.38 лв./
км, до 20 лв. в града, 
хаМали. Тел. 0878/650-
456. [8, 2]

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

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]

запознансТВа
казВаМ сЕ Румен Енчев, 
работя в Кметството в с. 
Царева ливада. Завършил 
съм СПТУ по МВ „Димитър 
Крусев“ - Дряново.Търся 
добра домакиня, да се раз-
бираме най-вече. Много 
съм лъган от момичета из-
ползвачки. Тел. 0887/867-
426. [5, 3]

КУхНЕНСКИ
шКАФОВЕ 
ОФИС 
мЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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съБоТа, 17 МарТ нЕдЕля, 18 МарТ

05:00 Още от деня /п/
05:45 Панорама с Бойко Василев /п/
07:00 Милион и две усмивки
08:00 По света и у нас
09:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Каблуи - филм /САЩ/, в ролите: 

Лиса Кудроу, Скот Прендергаст, 
Кристин Тейлър, Кончата Феръл

16:25 Бай Ганьо на гости /155 г. от 
рождението на Алеко Константи-
нов/ - филм /България, 1991 г./

17:00 Вяра и общество с Горан Благоев
18:00 Животът е вкусен 
19:00 Игри за мир, игри за легенди - 

документален филм за Зимните 
олимпийски игри - Пьонгчанг 2018

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Боби - филм /САЩ/, в ролите: 

Антъни Хопкинс, Деми Мур, Ша-
рън Стоун, Илайджа Ууд, Лоурънс 
Фишбърн, Хелън Хънт и др.

23:40 По света и у нас
23:55 Семейство Петуния - филм /САЩ/, 

в ролите: Тора Бърч, Британи 
Сноу, Майкъл Юри, Дейвид Раш

01:50 Колекцията - тв филм /7 и 8, 
последен епизод /п/

03:50 Каблуи - игрален филм /п/

05:45 Иде нашенската музика /п/
07:00 Неделно евангелие
07:10 Внимание, роботика, аним. филм
07:35 Пиксел Пинки, анимационен филм
08:00 По света и у нас
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Музикална сцена БНТ1: Брак по 

любов - музикален филм за дует 
"Ритон"

14:25 Световна купа по ски алпийски 
дисциплини: Слалом /2 манш, 
мъже/, пряко от Оре /Швеция/

15:30 Световна купа по сноуборд - Бан-
ско 2018 - документален филм

16:00 Вчерашни целувки /70 г. от рож-
дението на Бина Харалампиева/ 
- филм /България, 2003 г./

17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска;18:30 Спорт ТОТО
19:05 Кой унищожи Хинденбург? - доку-

ментален филм /САЩ, 2012 г./
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Желязната лейди - филм /Англия/, 

в ролите: Мерил Стрийп, Джим 
Броудбент, Оливия Колман и др.

22:30 По света и у нас
22:45 Нощни птици - вечерно токшоу
23:45 10 неща или по-малко /п/
01:15 Кой унищожи Хинденбург? /п/
02:00 Семейство Петуния - филм /п/
03:50 Отблизо с Мира Добрева /п/
04:50 Вяра и общество /п/

БНТ 1 БНТ 1

05:00 "Двама мъже и половина" /п./
05:30 "Чудовища срещу извънземни" /п./
06:00 "Чудовища срещу извънземни" 
07:00 "Като на кино" /п./
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "НепознатиТЕ" - Великите творци 

на България /п./ 
13:00 "Клуб "Веселие" - концертът" 

- док. филм (САЩ), актьори - Ди-
ана Агрон, Кевин Макхейл и др.

15:00 "Българи на три морета"
16:00 bTV Документите
17:00 "120 минути"; 17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 "Гласът на България" 
21:30 "Папараци" - тв таблоид
22:30 "Сигурна печалба" - комедия 

(САЩ), актьори - Пол Джиамати, 
Мелани Лински, Ейми Райън и др.

00:30 "Дневниците на вампира",сериал
01:30 "Космос"
02:30 "Клуб "Веселие" - концертът" - 

документален филм (САЩ, 2011)
04:00 "Търси се…" /п./ - токшоу

05:30 "Легендата за Кора" - анимация
06:00 "Чудовища срещу извънземни"
07:00 "Теория на глупостта" - с.1,еп. 11
07:30 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Cool…T"; 12:00 bTV Новините 
12:30 "НепознатиТЕ" - док. поредица
13:00 "Пътешествие до центъра на Зе-

мята" - екшън, приключенски, 
семеен (САЩ)

15:00 "Истински истории"
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план" 
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 "Пътуване до тайнствения остров" 

- екшън, приключенски, фентъзи, 
семеен (САЩ), актьори - Дуейн 
Джонсън, Джош Хътчерсън и др.

22:00 "Умирай трудно 2" - екшън, кри-
минален, САЩ, актьори: Брус Уи-
лис, Бони Беделя, Уилям Атертон

00:30 "Дневниците на вампира", сериал
01:30 "Космос" 
02:30 "Пътешествие до центъра на Зе-

мята" - екшън, приключенски, 
семеен (САЩ, 2008)

04:00 "Cool…T" /п./ - токшоу

 

пЕТък, 16 МарТ

БНТ 1
05:00 Още от деня /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Моменти от 

Ишикава
13:00 Вяра и общество /п/
14:00 Под игото - 5 част
15:05 Обзор "Лига Европа" 
15:35 Семеен бизнес - 21 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 За хора с увреден слух
16:40 Как се прави?, док. поредица
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 10 неща или по-малко - 2, после-

ден епизод
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Колекцията - 8, последен епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Международен фестивал "София 

Филм Фест" 2018
00:00 Концерт на Теодосий Спасов и 

Мино Синелу /САЩ/. Джаз фести-
вал "Жълтите павета" 2016

01:00 Денят започва с Култура /п/
02:40 Колекцията - 6 епизод /п/
03:35 Как се Прави?,док. поредица/п/
04:20 Зелената линейка /п/


05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед" 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов под наем" - 

сериал, с. 1, еп. 83
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 3, еп. 51
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 45
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 76
21:00 Премиера: "Столичани в повече" - 

сериал, с. 12, еп. 3
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости" - сериал, с. 9, еп. 12
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 21

понЕдЕлник, 19 МарТ

0 БНТ 1



05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
12:55 Шоуто на Канала /п/
13:55 Под игото - 6 част
15:20 Сагуа-сиамската котка, аним.филм
15:35 Семеен бизнес - 22 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории, документален слот
16:50 Едно голямо семейство 3 - 7 еп.
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Всичко е възможно - 2-сериен 

филм /САЩ/, 1 епизод, в ролите: 
Итън Бортник, Фатима Птачек

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Народният съд и оце-

лелите от него
22:00 Колекцията - 8, последен епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Достойните българи 2018 - цере-

мония по награждаването
00:00 Кристални черепи - филм /копро-

дукция/, в ролите: Ричард Бърджи
01:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
01:40 Денят започва с Култура /п/
03:20 Едно голямо семейство 3 /п/
04:25 Здравето отблизо /п/

05:00 "Чудовища срещу извънземни" /п./
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов под наем" - 

сериал, с. 1, еп. 84
15:00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 1, еп. 37
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 3, еп. 52
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 46
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 77
21:00 MasterChef България 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости"- сериал, с. 9, еп. 13
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 22

ВТорник, 20 МарТ сряда, 21 МарТ чЕТВърТък, 22 МарТ

0 БНТ 1БНТ 1БНТ 1
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05:05 Още от деня /п/
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
12:55 История.bg: Народният съд и оце-

лелите от него /п/
13:55 Под игото - 7 част
15:20 Сагуа-сиамската котка, аним.филм
15:35 Семеен бизнес - 23 епизод
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории /п/
16:50 Едно голямо семейство 3 - 8 еп.
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Всичко е възможно -последен еп.
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини;21:00Референдум
22:00 SS Британия - 6-сериен филм 

/Великобритания/, 1 епизод, в 
ролите: Сам Райли, Кейт Босуърт

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Безсмислици - филм /копродук-

ция/, в ролите: Гейбриъл Бърн, 
Емили Уотсън, Джули Уолтърс

01:10 Бързо, лесно, вкусно /п/
01:20 Денят започва с Култура /п/
03:00 Едно голямо семейство 3 /п/
04:00 Семеен бизнес - 23 епизод/п/
04:25 Здравето отблизо /п/

05:05 Още от деня /п/
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
12:55 Референдум /п/
14:00 Под игото - 8 част
15:20 Сагуа-сиамската котка, аним.филм
15:35 Семеен бизнес - 24 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории.Документален слот
16:50 Едно голямо семейство 3 - 9 еп.
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Денят, който промени живота на 

Мис Петигрю - 2-сериен филм /
копродукция/, 1 епизод

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Отведи ме у дома - филм /САЩ/, 

в ролите: Амбър Ийгър, Сам Ий-
гър, Виктор Гарбър и др.

22:30 В кадър: Тревога "Въздух"
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Няма връщане назад - филм /

САЩ/, в ролите: Леонор Варела
01:05 Бързо, лесно, вкусно /п/
01:15 Денят започва с Култура /п/
02:55 Едно голямо семейство 3 /п/
04:00 Семеен бизнес - 24 епизод /п/
04:25 Здравето отблизо /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов под наем" - 

сериал, с. 1, еп. 85
15:00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 1, еп. 38
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с.3, еп. 53
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 47
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 78
21:00 MasterChef България
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости" - сериал, с.9, еп. 14
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 23

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов под наем" - 

сериал, с. 1, еп. 86
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 3, еп. 54
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице" 
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 48
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 79
21:00 "Смени жената" 
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости" - сериал, с. 9, еп. 15
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 24

05:05 Още от деня /п/
05:50 Бързо, лесно, вкусно
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Прелюдии за соло пиано от Клод 

Дебюси /п/
14:00 Под игото - 9, последна част
15:20 Сагуа-сиамската котка, аним.филм
15:35 Семеен бизнес - 25 епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории /п/
16:50 Едно голямо семейство 3 - 10 еп.
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня; 19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Почти женени - филм /САЩ/, в 

ролите: Даниел Панабейкър, Дже-
сика Паркър Кенеди, Брит Ървин

22:25 Открито /п/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Скачени съдове - филм /Австра-

лия/, в ролите: Синди Нелсън, 
Франческа Гастийн и др.

00:55 Бързо, лесно, вкусно /п/
01:05 Денят започва с Култура /п/
02:45 Едно голямо семейство 3 /п/
03:55 Семеен бизнес - 25 епизод /п/
04:20 Здравето отблизо /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов под наем" - 

сериал, с. 1, еп. 87
15:00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 1, еп. 40
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 3, еп. 55
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 49
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 80
21:00 "Бригада Нов дом" 
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости" - сериал, с. 9, еп. 16
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 25

06:00 "Войната на розите" /п/
07:00 "Непорочната Джейн" - сериал
08:00 "Събуди се..."
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 "Булка на прицел" (премиера) - с 

Кариса Лий Стейпълс, Стийв Ба-
рън, Синди Бъзби, Лия Франкланд

14:45 "Игри на сърцето" - с Джерард 
Бътлър, Джесика Бийл, Катрин 
Зита-Джоунс, Ума Търман и др.

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

ната топка";18:00 "Ничия земя" 
19:00 Новините на NOVA
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Бързи и яростни 2" - с Пол 

Уокър, Кол Хаузър, Тайрийз Гиб-
сън, Ева Мендес и др.

22:10 "Игрите на глада: Сойка-присме-
хулка - Част 1" - с Дженифър 
Лорънс, Джош Хътчерсън, Лиам 
Хемсуърт, Джулиан Мур и др.

00:40 "Игри на сърцето" п/
02:50 "Съдби на кръстопът" /п/
04:40 "Булка на прицел" - с Кариса Лий 

Стейпълс, Стийв Барън, Синди 
Бъзби, Лия Франкланд и др./п/

06:30 "Иконостас"
07:00 "Непорочната Джейн" - сериен 

филм
08:00 "Събуди се..." 
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Лозята на любовта" (премиера) 

- с Марго Харшман, Стив Тали, 
Британи Ъндърууд, Девон Никсън

14:15 "Мистериите на Аурора Тийгардън: 
Улики" (премиера) - с Кандис 
Камерън Бър, Лекса Доин и др.

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

ната топка"
18:00 "Кошмари в кухнята" 
19:00 Новините на NOVA
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Пазители на Галактиката" (пре-

миера) - с Крис Прат, Вин Дизел, 
Брадли Купър, Зоуи Салдана и др.

22:30 "Да изчезнеш за 60 секунди" 
- с Никълъс Кейдж, Анджелина 
Джоли, Джовани Рибизи, Делрой 
Линдо, Уил Патън и др.

00:50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:20 "Бързи и яростни 2" /п/
03:40 "Мистериите на Аурора Тийгардън: 

Улики" /п/

NOA NOA
05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе"; 11:30 "Бон Апети" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Войната на розите" - сериен 

филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:30 "Господари на ефира" /п/
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: Критична точ-

ка" (премиера) - 5 сезон
21:00 "Полицаите от края на града" 

(премиера) - комедиен сериал
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков"
01:00 "Черният списък" - 1 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
04:00 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе";11:30 "Бон Апети" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Войната на розите" - сериен 

филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:30 "Господари на ефира" /п/
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Като две капки вода", 6 сезон
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков"
01:00 "Черният списък" - сериен филм, 

1 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм
04:00 "Войната на розите" - сериен 

филм /п/

NOA
05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе"; 11:30 "Бон Апети" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Войната на розите" - сериен 

филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:30 "Господари на ефира" /п/
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: Критична точ-

ка" (премиера) - 5 сезон
21:00 "Hell’s Kitchen България" (премиера)
22:00 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков" 
01:00 "Черният списък" - 1 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" /п/

05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе";11:30 "Бон Апети"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Войната на розите" - сериен 

филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:30 "Господари на ефира" /п/
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: Критична точ-

ка" (премиера) - 5 сезон
21:00 "Hell’s Kitchen България" (премиера)
22:00 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков" 
01:00 "Черният списък" - 1 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" /п/

05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе"; 11:30 "Бон Апети"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Войната на розите" - сериен 

филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:30 "Господари на ефира" /п/
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: Критична точ-

ка" (премиера) - 5 сезон
21:00 "Hell’s Kitchen България" (премиера)
22:00 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков"
01:00 "Черният списък" - 1 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" /п/

NOA NOA NOA

05:40 Денят ON AIR /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова и 
Златимир Йочев

09:30 Игри на ума - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева и 

Константина Живова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Необичайните заподозрени /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 По следите на храната - филм
15:00 Райски градини - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист - сериал, военен
16:40 Едно френско село - сериал /п./
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 Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

20:30 Едно френско село - исторически 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:10 Звезда за един ден - комедия, 

Франция; в ролите: Ксавиер Джи-
аноли, Сесил дьо Франс, Ивон 
Мартин, Мишел Абитбул и др.

00:00 ОколоСВЕТСКО /п./
02:00 България сутрин /п./
03:40 Опорни хора /п./
04:30 Брюксел 1 с Милена Милотинова 

/п./

Bulgaria ON AIR
05:30 Видимо и невидимо /п./
07:30 Зад стените на Бъкингам - филм
08:30 Авиошоу /п./
09:00 VIB /Very Important Bulgarians/ /п./
09:30 Райски градини - филм
10:00 По следите на храната - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Танц на ръба - сериал, драма /п./
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал /п./
14:35 Как станах руснак - комедиен 

сериал /п./
15:00 Характери - неизвестните изпове-

ди на известните
15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин - бъдещето на видовете - 

филм
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 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото
19:50 Мамчета - комедиен сериал
20:20 Танц на ръба - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция, сериал
23:00 Колт 45 - екшън, криминален, 

Франция; в ролите: Ришар Самел, 
Жерар Ланвен, Джоуи Стар и др.

00:20 Фамилно /п./;02:00 Характери /п./
02:20 Опорни хора /п./;03:10 VIB /п./
03:40 Авиошоу /п./; 04:10 Колела /п./
04:40 Необичайните заподозрени /п./

Bulgaria ON AIR

05:30 Q&A - отговори на важните въ-
проси от политиката /п./

06:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 
и гражданите /п./

07:30 Зад стените на Бъкингам - филм
08:30 Колела /п./
09:00 Характери /п./
09:30 Райски градини - филм
10:00 По следите на храната - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Танц на ръба - сериал, драма /п./
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал /п./
14:35 Как станах руснак - сериал /п./
15:00 VIB /Very Important Bulgarians/ - 

портрети на българи със световно 
признание и постижения

15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин - бъдещето на видовете - 

филм
16:30 Авиошоу; 17:00 Колела
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени
19:50 Мамчета - комедиен сериал
20:20 Йерихон - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция, сериал
23:00 Война - драма, военен, Дания, в 

ролите: Пило Есбек, Тува Новот-
ни, Дар Салим, Сьорен Мелинг

01:00 Фамилно - токшоу /п./
02:50 Q&A /п./
03:50 Необичайните заподозрени /п./
04:40 Видимо и невидимо /п./

Bulgaria ON AIR

05:40 Опорни хора /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова и 
Златимир Йочев

09:30 Семена от древността - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева 

и Константина Живова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 По следите на храната - филм
15:00 Райски градини - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист - сериал, военен
16:40 Едно френско село - сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

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

ментар с Владимир Сиркаров/
Кузман Илиев

20:30 Едно френско село - исторически 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол - спортно шоу
23:00 Канбе стратегът - исторически 

сериал
00:00 ОколоСВЕТСКО /п./
02:00 България сутрин - важните неща 

рано сутрин /п./
03:40 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
04:40 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./

Bulgaria ON AIR

05:40 Денят ON AIR /п./
06:30 България сутрин
09:30 Семена от древността - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева и 

Константина Живова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 По следите на храната - филм
15:00 Райски градини - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист - сериал, военен
16:40 Едно френско село - сериал /п./
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 Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

20:30 Едно френско село - исторически 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни - криминален 

сериал
23:00 Канбе стратегът - исторически 

сериал
00:00 ОколоСВЕТСКО /п./
02:00 България сутрин /п./
03:50 Видимо и невидимо - коментарно 

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

04:50 Опорни хора /п./

Bulgaria ON AIR

05:40 Денят ON AIR /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова и 
Златимир Йочев

09:30 Семена от древността - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева и 

Константина Живова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 По следите на храната - филм
15:00 Райски градини - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист - сериал, военен
16:40 Едно френско село - сериал /п./
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 Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

20:30 Едно френско село - исторически 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни - криминален 

сериал
23:00 Канбе стратегът - исторически 

сериал
00:00 ОколоСВЕТСКО /п./
02:00 България сутрин /п./
03:50 Брюксел 1 /п./
04:50 Необичайните заподозрени /п./

Bulgaria ON AIR

05:40 Денят ON AIR /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова и 
Златимир Йочев

09:30 Семена от древността - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева и 

Константина Живова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо /п./
14:15 Клик
14:30 По следите на храната - филм
15:00 Райски градини - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист - сериал, военен
16:40 Едно френско село - сериал /п./
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 Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

20:30 Едно френско село - исторически 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни - криминален 

сериал
23:00 Канбе стратегът - исторически 

сериал
00:00 ОколоСВЕТСКО /п./
02:00 България сутрин - важните неща 

рано сутрин /п./
03:40 Видимо и невидимо /п./
04:40 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./

Bulgaria ON AIR
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05:00 „Последователите“ - с. 3, еп. 2
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
07:30 „Кости“ - с. 9, еп. 16, 17, 18
10:30 „Капитан Съблезъб и съкровището 

на Лама Рама“ - приключенски, 
екшън, комедия (Норвегия)

12:30 „Наследството на Борн“ - екшън, 
криминален, трилър(САЩ, Япония)

15:00 „Агент Х“ - сериал, с.1 еп.10
16:00 „Последният кораб“ - с. 3, еп. 1
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:30 „Пета предавка“
19:00 „Лара Крофт: Tomb Raider“ - ек-

шън, приключенски (САЩ, Вели-
кобритания, Япония, Германия), 
актьори - Анджелина Джоли, 
Джон Войт, Ноа Тейлър, Йън Глен

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „Лара Крофт Том Рейдър: Люл-

ката на живота“ - приключенски, 
екшън (САЩ, Великобритания, 
Япония, Германия), актьори - Ан-
джелина Джоли, Джерард Бътлър

00:15 „Човекът отвътре“ - трилър, драма 
(САЩ), актьори - Кристофър Плъ-
мър,  Клайв Оуен и др.

02:30 „Кости“ - сериал, с.9, еп.16,17
04:15 „Стомана“ - екшън, фантастика, 

криминален (САЩ), актьори - Ша-
кил О’Нийл, Ричард Раундтри

06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
07:30 „Кости“ - с. 9, еп. 18, 19, 20
10:30 „Стомана“ - екшън, фантастика, 

криминален (САЩ), актьори - Ша-
кил О’Нийл, Ричард Раундтри

12:30 „Пустинята“ - екшън (САЩ)
14:30 „Човек отвътре“- трилър, драма 

(САЩ), актьори - Кристофър Плъ-
мър, Клайв Оуен, Джоди Фостър

17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „Пета предавка“
18:45 „Лара Крофт Томб Рейдър: Люл-

ката на животa“ -  приключенски, 
екшън (САЩ, Великобритания, 
Япония, Германия), актьори - Ан-
джелина Джоли, Джерард Бътлър, 
Ноа Тейлър,  Крис Бари и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „В тила на врага“ - екшън, драма 

(САЩ), актьори - Оуен Уилсън, 
Джийн Хекмън, Гейбриъл Махт

00:00 „Осми отряд на морските тюлени: 
В тила на врага“ - екшън, драма, 
военен (САЩ), актьори - Том 
Сайзмор, Лекс Шрапнел и др.

02:00 „Кости“ - сериал, с.9, еп.19,20
04:00 „Осми отряд на морските тюлени: 

В тила на врага“ - екшън, драма, 
военен (САЩ), актьори - Том 
Сайзмор, Лекс Шрапнел и др.

05:15 „Последователите“ - с.3, еп.1
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 19
09:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 6
10:00 „Стоте“ - сериал, с. 3, еп. 16
11:00 „Извън играта“ - с. 6, еп. 18
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 11
13:15 „Виновна“ - драма, трилър (Ка-

нада), актьори - Ерин Сандърс, 
Алекс Пакстън-Бейзли, Майкъл 
Уудс, Роб Стюарт и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 20
16:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 7
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 12
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.1
19:00 „Час Пик“ - сериал, с. 1, еп. 1
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с. 3, еп.1
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Лара Крофт: Tomb Raider“ - ек-

шън, приключенски (САЩ, Вели-
кобритания, Япония, Германия), 
режисьор - Саймън Уест, актьори 
- Анджелина Джоли, Джон Войт, 
Ноа Тейлър, Йън Глен,  Даниел 
Крейг, Крис Бари и др.

00:00 „Последният кораб“ - сериал, с. 3 
еп. 1

01:00 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 1
02:00 „Кости“ - сериал, с.9, еп.20
03:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.12
04:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.1

06:00 „Легендата за Кора“ - с.1, еп.1,2
08:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 20
09:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 7
10:00 „Час пик“ - сериал, с. 1, еп. 1
11:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.1
12:00 „Стрелата“ - сериал, с. 4, еп. 12
13:00 „В тила на врага“ - екшън, драма 

(САЩ, 2001), актьори - Оуен 
Уилсън, Джийн Хекмън, Гейбриъл 
Махт, Чарлс Малик Уитфийлд, 
Дейвид Кийт, Олек Крупа, Жоаким 
де Алмейда, Владимир Машков, 
Марко Игонда и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с.9, еп.21
16:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 8
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 13
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.2
19:00 „Час пик- сериал, с. 1, еп. 2
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с. 3, еп. 2
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Дронове убийци“ - екшън, трилър 

(САЩ), актьори - Корин Немек, 
Уитни Мур, Натин Бътлър и др.

23:45 „Последният кораб“ - сериал, с. 
3, еп. 2

00:45 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 2
01:45 „Кости“ - сериал, с.9, еп.21
02:45 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 13
03:45 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.2
04:45 „Пета предавка“- автомобилно 

предаване, с. 14, еп. 10

05:15 „Последователите“ - с. 3, еп. 3
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп.21
09:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 8
10:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп. 2
11:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.2
12:00 „Стрелата“ - сериал, с. 4, еп. 13
13:00 „Осми отряд на морските тюлени: 

В тила на врага“ - екшън, драма, 
военен (САЩ), актьори - Том 
Сайзмор, Лекс Шрапнел, Антъни 
Осейми,  Майкъл Евърсън и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 22
16:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 9
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 14
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.3
19:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп. 3
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с.3 еп.3
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Разплата“ - драма, екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 1999), 
актьори - Мел Гипсън, Грег Хе-
нри, Мария Бело, Дейвид Пеймър, 
Крис Кристоферсон, Луси Лиу

00:00 „Последният кораб“ - сериал,с. 3, 
еп. 3

01:00 „Час Пик“ - сериал, с. 1, еп. 3
02:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 22
03:00 „Стрелата“- сериал, с. 4, еп. 14
04:00 „Извън играта“ - сериал, с. 7, еп. 
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05:50 „Срещи с известни личности“
06:20 „Актьорско студио“ - токшоy
07:20 „Втори шанс за успех“ /п/
09:45 „Смърфовете“ - приключенска ко-

медия с Нийл Патрик Харис /п/
11:50 „Анабел Хупър и призракът от 

Нантъкет“ - приключенски с Бейли 
Мадисън, Робърт Капрон, Рейчъл 
Решеф, Маврик Морено и др.

13:50 „Студена светлина“ - екшън-трилър 
с уч. на Хенри Кавил, Брус Уилис, 
Сигорни Уивър, Вероника Ечегуи, 
Каролайн Гудал, Рошди Зем и др.

15:50 „Психаротерапия“ - комедия /п/
18:00 „Снежни кучета“ - приключен-

ска комедия с Куба Гудинг мл., 
Джеймс Кобърн, Сиско, М. Емет 
Уолш, Греъм Грийн, Нишел Николс

20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8

21:00 „Джери Магуайър“ - драма с 
Том Круз, Рене Зелуегър, Куба 
Гудинг Младши, Кели Престън, 
Бони Хънт, Джери О‘Конъл, Джей 
Мор, Реджина Кинг, Луси Лиу, 
Джонатан Липники, Тод Луизо, 
Ерик Столц и др.

00:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8, /п/

01:00 „Студена светлина“ - екшън-трилър 
с Хенри Кавил, Брус Уилис /п/

05:50 „Срещи с известни личности“
06:20 „Актьорско студио“ - токшоy
07:20 „Специалитетът на деня“ - ко-

медия с Асиф Мандви, Джес 
Уикслър, Кевин Кориган /п/

09:45 „Смърфовете 2“ - приключенска 
комедия /п/

12:00 „Снежни кучета“ - приключенска 
комедия /п/

14:00 „Джери Магуайър“ - драма с 
Том Круз, Рене Зелуегър, Куба 
Гудинг Младши, Кели Престън, 
Бони Хънт, Джери О‘Конъл, Джей 
Мор, Реджина Кинг, Луси Лиу, 
Джонатан Липники, Тод Луизо, 
Ерик Столц и др.

17:00 „София - Ден и Нощ“ /п/
20:00 „От местопрестъплението: Ма-

ями“ - сериал, сезон 8
21:00 „Ангелите на Чарли: Газ до дуп-

ка“ - екшън с Дрю Баримор, 
Камерън Диас, Луси Лиу, Бърни 
Мак, Криспин Глоувър, Джъстин 
Теро, Деми Мур, Мат ле Бланк, 
Шая Лебьоф и др.

23:10 „От местопрестъплението: Ма-
ями“ - сериал, сезон 8, /п/

00:10 „Най-търсеният човек“ - трилър 
с Филип Сиймур Хофман, Рейчъл 
Макадамс, Уилям Дефо, Робин 
Райт, Даниел Брюл, Нина Хос

06:00 „Най-доброто оръжие“ - сериал, 
сезон 1

07:00 „Без багаж“ - предаване за тури-
зъм /п/

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 
сериал, сезон 8, 3 епизода

11:00 „Икона“ - трилър с Патрик Суей-
зи, Майкъл Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника Петърсън, 
Бен Крос, Джос Акланд и др., I 
част, /п/

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Досиетата „Грим“ - сериал, сезон 

2, 2 епизода
15:45 „Море в пламъци“ - екшън с 

Марк Уолбърг, Кърт Ръсел, Дилън 
О‘Браян, Джон Малкович, Дъглъс 
Ем Грифин, Кейт Хъдсън и др., /п/

17:50 „Непобедимите“ - екшън със Сил-
вестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, 
Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, 
Мики Рурк, Джет Ли, Долф Лун-
дгрен, Ерик Робъртс и др., /п/

20:00 „Ченгето от Бевърли Хилс“ - ек-
шън-комедия с Еди Мърфи, Джъдж 
Рейнхолд, Джон Аштън, Рони Кокс, 
Джеймс Русо, Стивън Елиът и др.

22:10 „Играчът“ - сериал
23:10 Професионална борба: „Първична 

сила“
00:10 Еротичен телепазар

05:45 „Най-доброто оръжие“ - сезон 1
06:30 „Досиетата „Грим“ - сезон 2, /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 8, 3 епизода
11:00 „Икона“ - трилър с Патрик Суей-

зи, Майкъл Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника Петърсън, 
Бен Крос и др., II част, /п/

13:00 „Без багаж“
13:30 „Досиетата „Грим“ - сериал, се-

зон 2, 2 епизода
15:20 „Ченгето от Бевърли Хилс“ - 

екшън-комедия с Еди Мърфи, 
Джъдж Рейнхолд, Джон Аштън, 
Рони Кокс, Джеймс Русо, Стивън 
Елиът и др., /п/

17:30 „Игрите на глада: Сойка-присме-
хулка - Част 1“ - приключенски 
филм с Дженифър Лорънс, Джош 
Хъчърсън, Лиам Хемсуърт, Джули-
ан Мур, Елизабет Банкс /п/

20:00 „Автомобил 19“ - екшън-трилър 
с Пол Уокър, Найма Маклийн, 
Лейла Хайдариан и др.

21:40 „Играчът“ - сериал
22:30 „Теория за големия взрив“- се-

риал, сезон 10, /п/
23:00 Професионална борба: „Челен 

сблъсък“
00:10 „Фрактура“
02:30 Еротичен телепазар

06:00 „Питайте Джим“ - сезон 3 /п/
06:30 „Младият Херкулес“ - 2 епизода
07:30 „Викингите“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сериал, се-

зон 4 /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 16, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 17 /п/
13:00 „Викингите“ - сериал, сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3
16:30 „Теория за големия взрив“ - се-

риал, сезон 10
17:00 „Автомобил 19“ - екшън-трилър 

с Пол Уокър, Найма Маклийн, 
Лейла Хайдариан и др. /п/

19:00 „Топ Гиър“ - сезон 16
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Взривна вълна“ - екшън със Сти-

вън Сегал, Том Сайзмор, Денис 
Хопър, Джейми Пресли, Питър 
Грийн, Нас, Кевин Гейдж, Майкъл 
Халси и др.

00:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария“ /п/

05:50 „Кевин може да почака“ - сезон 1
06:15 „Елементарно, Уотсън“ - сезон 2
07:15 „София - Ден и Нощ“ /п/
08:15 „Хора като нас“ - драма /п/
11:00 „Смърфовете 2“ - приключенска 

комедия с Нийл Патрик Харис, 
Ханк Азария, Джейма Мейс, Брен-
дан Глийсън и др.

13:20 „Специалитетът на деня“ - ко-
медия с Асиф Мандви, Джес 
Уикслър, Кевин Кориган, Дийн 
Уинтърс, Насирудин Шах, Хариш 
Пател, Амир Арисън и др.

15:30 „Пълководци“ - екшън с Джет Ли, 
Анди Лау, Такеши Канеширо /п/

18:00 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 6

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

- сериал, сезон 8
21:00 „Психаротерапия“ - комедия с 

Джак Никълсън, Адам Сандлър, 
Мариса Томей, Луис Гузман, 
Криста Алън, Джон Туртуро и др.

23:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8, /п/

00:00 „Дяволски възел“ - криминален 
с Рийз Уидърспун, Колин Фърт, 
Ейми Райън, Мирей Инос, Стивън 
Мойер, Алесандро Нивола, Дейн 
Дехаан и др.

06:00 „Питайте Джим“ - сезон 3, /п/
06:30 „Младият Херкулес“ - 2 епизода
07:30 „Викингите“ - сериал, сезон 3, /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-

мобили, сезон 16, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 17, /п/
13:00 „Викингите“ - сериал, сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим“- сериал, сезон 3
16:30 „Теория за големия взрив“- сери-

ал, сезон 10
17:00 „Икона“ - трилър с Патрик Суей-

зи, Майкъл Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника Петърсън, 
Бен Крос и др., II част

19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, сезон 16

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Море в пламъци“ - екшън с 

Марк Уолбърг, Кърт Ръсел, Дилън 
О‘Браян, Джон Малкович, Дъглъс 
Ем Грифин, Кейт Хъдсън и др.

00:10 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5, /п/
01:10 „Фрактура“ /п/
03:40 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

06:00 „Кевин може да почака“ - сериал, 
сезон 1

06:30 „Елементарно, Уотсън“ - сериал, 
сезон 2

07:30 „София - Ден и Нощ“ /п/
08:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сезон 1
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
12:00 „Да изненадаш любовта“ - ро-

мантичен с Лекси Джоиваньоли, 
Брант Дохърти, Лекси Аткинс, Ран-
ди Уейн и др.

13:50 „Затворът на миналото“ - драма 
с Антон Йелчин, Робин Уилямс, 
Теа Леони, Дейвид Духовни, Ерика 
Баду, Франк Лангела и др.

15:50 „Ангелите на Чарли: Газ до дупка“ 
- екшън с Дрю Баримор /п/

18:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 8
21:00 „Аз, Франкенщайн“ (премиера) - 

екшън-фантастика с Арън Екхарт, 
Бил Най, Ивон Страховски, Ми-
ранда Ото, Джей Кортни, Сократис 
Отто, Кейтлин Стейси, Аден Йънг, 
Дениз Акдениз и др.

23:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8 /п/

00:00 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 1 /п/

06:00 „Кевин може да почака“ - сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън“ - сезон 2
07:30 „София - Ден и Нощ“ - сериал /п/
08:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сезон 1
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
12:00 „Анабел Хупър и призракът от 

Нантъкет“ - приключенски филм 
с Бейли Мадисън, Робърт Капрон, 
Рейчъл Решеф, Маврик Морено

14:15 „Моята рецепта за щастие“ - 
комедия с Джейк Торем, Шърли 
Бренър, Лука Берковичи, Грег 
Бейкър, Кристофър Найт, Дейвид 
Фостър и др.

16:00 „Аз, Франкенщайн“ - екшън-фан-
тастика с Арън Екхарт, Бил Най, 
Ивон Страховски, Миранда Ото, 
Джей Кортни и др. /п/

18:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 8
21:00 „Каубои и извънземни“ - ек-

шън-фантастика с Даниел Крейг, 
Харисън Форд, Оливия Уайлд, Сам 
Рокуел, Пол Дано, Адам Бийч, 
Абигейл Спенсър, Кланси Браун

23:20 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8 /п/

00:20 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 1 /п/

06:00 „Питайте Джим“ - сезон 3 /п/
06:30 „Младият Херкулес“ - 2 епизода
07:30 „Викингите“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 4 /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-

мобили, сезон 16 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 17 /п/
13:00 „Викингите“ - сериал, сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим“ - сериал, се-

зон 5
15:00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал, 

сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3
16:30 „Пазители на Галактиката“ - ек-

шън-фантастика с Крис Прат, Вин 
Дизел, Брадли Купър, Зоуи Сал-
дана, Мики Рурк, Дейв Баутиста, 
Глен Клоуз, Бенисио Дел Торо, 
Джимон Хонсу и др. /п/

19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, сезон 16

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Опасен човек“ - екшън със Сти-

вън Сегал, Джес Хъч, Байрън Ман, 
Тери Чен и др.

00:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
01:00 Еротичен телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 17 МарТ нЕдЕля, 18 МарТ

05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал
06:00 „Кое е това момиче“ - с.3
07:00 „Двама мъже и половина“, с.2
08:00 „По средата“ - сериал, с.5
09:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с.5
10:00 „Купихме си зоопарк“ - драма, 

комедия (САЩ), актьори - Мат 
Деймън, Скарлет Йохансон, Томас 
Хейдън Чърч, Колин Форд, Ел 
Фанинг, Джон Майкъл Хигинс, 
Карла Гало, Патрик Фюджит и др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече“ - с.10
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с.9
18:00 „Двама мъже и половина“,сериал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Сексът и градът 2“ - коме-

дия, романтичен (САЩ), актьори 
- Сара Джесика Паркър, Ким 
Катрал, Кристин Дейвис, Синтия 
Никсън, Алис Ийв, Лин Коен, 
Уили Гарсон, Марио Кантоне, 
Джейсън Леуис, Дейвид Ейген-
берг, Крис Нот и др.

22:30 „Мутра по заместване“ - с.3
23:30 „Столичани в повече“ - сериал
02:30 „Мутра по заместване“ - сериал
03:00 „По средата“/п./ - сериал
04:00 „Клуб Веселие“ - сериал

05:00 „Двама мъже и половина“ - сери-
ал

06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с.2
08:00 „По средата“ - сериал, с.5
09:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с.5
10:00 „Американско момиче: Лия се 

притича на помощ“ - семеен 
(САЩ, 2016), режисьор - Надя 
Тас, актьори - Маги Елизабет 
Джоунс, Хали Тод, Сторм Райд и 
др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./ - сери-
ал, с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече“ - сериал, 

с.10
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“- сериал, с.9
18:00 „Двама мъже и половина“, сериал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Аз, моя милост и Айрийн“ - ко-

медия, романтичен (САЩ, 2000), 
актьори - Джим Кери, Рене Зелуи-
гер, Крис Купър, Рикард Дженкинс

22:30 „Мутра по заместване“ - с.3
23:30 „Столичани в повече“ - сериал
02:30 „Мутра по заместване“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Клуб Веселие“ - сериал

пЕТък, 16 МарТ

05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал
06:00 „Кое е това момиче“ - с. 3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с. 5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Агент в оставка“ - екшън, ко-

медия (САЩ), актьори - Дейвид 
Аркет, Майкъл Кларк Дънкан, Ле-
сли Боб, Джо Витерели, Ангъс Т. 
Джоунс, Антъни Андерсън, Стив 
Ширипа, Пол Сорвино и др.

12:00 „Проби и грешки“ - сериал
12:30 „На по-добро място“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“,сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с. 9
18:00 „Щурите съседи“ - сериал
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.1
21:00 „Приятели“ - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“, с.10
23:00 „Проби и грешки“ - сериал
23:30 „На по-добро място“ - сериал
00:00 „Агент в оставка“ - екшън, коме-

дия (САЩ), актьори - Дейвид Ар-
кет, Майкъл Кларк Дънкан, Лесли 
Боб, Джо Витерели и др.

02:00 „Кое е това момиче“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п./- сериал
04:00 „Щурите съседи“ - сериал

понЕдЕлник, 19 МарТ

05:00 „Двама мъже и половина“, сериал
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Сексът и градът 2“ - комедия, 

романтичен (САЩ), актьори - Сара 
Джесика Паркър, Ким Катрал, 
Кристин Дейвис, Синтия Никсън

12:00 „Проби и грешки“ - сериал
12:30 „На по-добро място“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“,сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с.10
18:00 „Щурите съседи“ - сериал, с.3
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.1
21:00 „Приятели“ - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“, с. 11
23:00 „Проби и грешки“ - сериал
23:30 „На по-добро място“ - сериал
00:00 „Сексът и градът 2“ - комедия, 

романтичен (САЩ), актьори - Сара 
Джесика Паркър, Ким Катрал, 
Кристин Дейвис, Синтия Никсън, 
Алис Ийв, Лин Коен, Уили Гарсон, 
Марио Кантоне, Джейсън Леуис

02:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Проби и грешки“ - сериал

ВТорник, 20 МарТ

05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с. 5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Аз, моя милост и Айрийн“ - ко-

медия, романтичен (САЩ), актьо-
ри - Джим Кери, Рене Зелуигер, 
Крис Купър, Рикард Дженкинс

12:00 „Проби и грешки“ - сериал
12:30 „На по-добро място“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“, сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“, с. 10
18:00 „Щурите съседи“ - сериал, с.3
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.1
21:00 „Приятели“ - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“, с.11
23:00 „Проби и грешки“ - сериал
23:30 „На по-добро място“ - сериал
00:00 „Аз, моя милост и Айрийн“ - ко-

медия, романтичен (САЩ), актьо-
ри - Джим Кери, Рене Зелуигер, 
Крис Купър, Рикард Дженкинс и 
др.

02:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Проби и грешки“ - сериал
04:30 „На по-добро място“ - сериал

сряда, 21 МарТ

05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Отново е Коледа“ - комедия, 

семеен (САЩ), актьори - Джои 
Лорънс, Кристи Карлсън Романо, 
Амбър Франк, Кристофър Грей, 
Шон Райън Фокс и др.

12:00 „Проби и грешки“ - сериал
12:30 „На по-добро място“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“, сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с.10
18:00 „Щурите съседи“ - сериал, с.3
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.1
21:00 „Приятели“ - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“, с.11
23:00 „Бруклин 99“ - сериал, еп. 1,2
00:00 „Отново е Коледа“ - комедия, 

семеен (САЩ, 2016), режисьор - 
Кристи Карлсън Романо, актьори 
- Джои Лорънс, Кристи Карлсън 
Романо, Амбър Франк, Кристофър 
Грей, Шон Райън Фокс и др.

02:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Бруклин 99“ - сериал

чЕТВърТък, 22 МарТ

05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Американско момиче: Лия се 

притича на помощ“ - семеен 
(САЩ), актьори - Маги Елизабет 
Джоунс, Хали Тод, Сторм Райд

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“, сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“- с.10
18:00 „Щурите съседи“ - сериал, с.3
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.1
21:00 „Приятели“ - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с.11
23:00 „Бруклин 99“ - сериал, еп. 3,4
00:00 „Проектът Х“ - комедия, (САЩ, 

2012), режисьор - Нима Нуриза-
де, актьори - Томас Ман, Оливър 
Купър, Джонатан Даниел Браун, 
Дакс Флейм, Кърби Блис Блан-
тън, Алексис Нап, Мартин Клеба, 
Майлс Телър и др.

02:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Бруклин 99“ - сериал

06:00 „Кевин може да почака“ - сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън“ - сезон 2
07:30 „София - Ден и Нощ“ - риалити 

сериал /п/
08:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 

филм, сезон 1
11:00 „Затворът на миналото“ - драма 

с Антон Йелчин, Робин Уилямс, 
Теа Леони, Дейвид Духовни, Ерика 
Баду, Франк Лангела и др. /п/

13:00 „В кадър“
13:30 „Всичко, което тя пожела“ - коме-

дия с Лекси Джованоли, Джулия 
Дъфи, Калъм Уърти, Дидрих Бедър

15:30 „Каубои и извънземни“ - ек-
шън-фантастика с Даниел Крейг, 
Харисън Форд, Оливия Уайлд, Сам 
Рокуел, Пол Дано, Адам Бийч, 
Абигейл Спенсър и др. /п/

18:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
19:00 „София - Ден и Нощ“ - риалити 

сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 8
21:00 „Следващите три дни“ - кримина-

лен с Ръсел Кроу, Елизабет Банкс, 
Лиъм Нийсън, Джонатан Тъкър

23:45 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8 /п/

00:45 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 1 /п/

06:00 „Кевин може да почака“ - сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън“ - сезон 2
07:30 „София - Ден и Нощ“ - риалити 

сериал /п/
08:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 

филм, сезон 1
11:00 „Кучетата на приятелите ми“ - ко-

медия с Ерика Кристенсен, Терил 
Ротъри, Джеръми Гуибалт, Емили 
Холмс, Джойс Деуит и др.

13:00 „Влакът трезор“ - екшън-комедия 
с Уесли Снайпс, Уди Харелсън, 
Дженифър Лопес, Робърт Блейк, 
Крис Купър и др.

15:20 „Следващите три дни“ - кримина-
лен с Ръсел Кроу, Елизабет Банкс, 
Лиъм Нийсън и др. /п/

18:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
19:00 „София - Ден и Нощ“ - риалити 

сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 8
21:00 „Щрак“ - комедия с Адам Сан-

длър, Кейт Бекинсейл, Кристофър 
Уокън, Дейвид Хаселхоф, Хенри 
Уинклър, Шон Остин, Дженифър 
Кулиджи др.

23:10 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8 /п/

00:10 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 1 /п/

05:00 „Последователите“ - с.3, еп.4
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с.9, еп.22
09:00 „Библиотекарите“ - с.2, еп. 9
10:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп.3
11:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.3
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 14
13:00 „Разплата“ - драма, екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 1999), 
режисьор - Брайън Хелгеланд, 
актьори - Мел Гипсън, Грег Хе-
нри, Мария Бело, Дейвид Пеймър, 
Крис Кристоферсон, Луси Лиу

15:00 „Кости“ - сериал, с.9, еп.23
16:00 „Библиотекарите“ - с.2, еп. 10
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 15
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.4
19:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп.4
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с. 3, еп. 4
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Чистката“ - ужаси, трилър, фан-

тастика (Франция, САЩ, 2013), 
актьори - Итън Хоук, Лина Хийди, 
Макс Бъркхолдър, Аделаида Кейн, 
Едуин Ходж, Тони Олър, Рийс 
Уейкфилд, Том Йи и др.

23:45 „Последният кораб“ - с. 3, еп. 4
01:45 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 23
02:45 „Стрелата“ - сериал, с. 4, еп.15
03:45 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.4
04:45 „Пета предавка“ - с. 15, еп. 1

05:15 „Последователите“ - с. 3, еп. 5
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 23
09:00 „Библиотекарите“ - сериал, с. 2, 

еп. 10
10:00 „Час Пик“ - сериал, с. 1, еп. 4
11:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.4
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 15
13:00 „Дронове убийци“- екшън, трилър 

(САЩ, 2016), актьори - Корин 
Немек, Уитни Мур, Натин Бътлър

14:30 „Пета предавка“ - с. 14, еп. 10
15:00 „Кости“ - сериал, с. 9, еп. 24
16:00 „Библиотекарите“ - с. 3, еп. 1
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4 еп. 16
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп.5
19:00 „Час Пик „ - сериал, с.1, еп. 5
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с.3, еп.5
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Този див, див запад“ - екшън, 

уестърн, комедия, САЩ, 1999 г., 
режисьор - Бари Зоненфелд, ак-
тьори - Уил Смит, Кенет Брана, 
Салма Хайек, Кевин Клайн, Бай 
Линг, М. Емет Уолш и др.

00:00 „Последният кораб“ - сериал, с.3, 
еп.5

01:00 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 5
02:00 „Кости“ - сериал, с.9, еп.24
03:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.16
04:00 „Извън играта“ - сериал, с7, еп.5

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

07:30 „Викингите“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 16 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17 /п/
13:00 „Викингите“ - сериал, сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим“ - сериал, сезон 5
15:00 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3
16:30 „Теория за големия взрив“ - сезон 10
17:00 „Крепост 2: Отново зад решетките“
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 17
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Принуден да убива“ - екшън 
00:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/

ДИЕМА
07:30 „Викингите“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 17 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17 /п/
13:00 „Викингите“ - сериал, сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим“ - сериал, сезон 5
15:00 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 4
16:30 „Теория за големия взрив“ - сезон 10
17:00 „Леден апокалипсис“ - трилър
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 17
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 17
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Механикът“ - екшън-трилър 
00:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/

ДИЕМА
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Мартèí Кîпчев спечелè среáъреí 
меäал пî èíфîрматèка в еäíî îт íай-
автîрèтетíèте състезаíèя в света

Продължава от стр. 1
Макар	те	да	не	завоюваха	
медали,	самото	им	участие	
във	 финала	 също	 е	 голям	
успех.	
	 От	 България	 в	 олим-
пиадата	 участвали	 само	
12	 ученика,	 четиримата	
от	 които	 са	 габровчета	
от	 ПМГ.	Те	 бяха	 водени	 в	
Москва	от	Зорница	Джен-
кова	 –	 ръководител	 на	
Школата	 по	 информатика	
на	ПМГ	„Акад.	Иван	Гюзе-
лев“.	
	 От	 тази	 учебна	 година	
тя	се	занимава	с	ученици-
те	от	осми	до	дванадесети	
клас	 в	 гимназията,	 които	
се	подготвят	за	състезани-
ята	 по	 информатика.	 Ос-
вен	това	г-жа	Дженкова	е	
в	 Националната	 комисия	

по	информатика	и	съставя	
задачи	 за	 състезания	 и	
участва	 в	 жури.	 По	 ней-
ните	думи,	Мартин	Копчев	
отдавна	 изненадва	 с	 ви-
соките	 си	 резултати.	 Най-
напред	 с	 успехите	 си	 в	
математиката	 още	 от	 съв-
сем	 малък,	 а	 след	 това	
и	 в	 информатиката.	 Бла-
годарение	 на	 своя	 труд	
и	 способности,	 той	 жъне	
успехи.	
	 „Мартин	е	изключител-
но	умно	дете	и	вече	е	дос-
тигнал	до	 такова	ниво,	 че	
изпреварва	 големите	 уче-
ници	 от	 дванадесети	 клас	
дори	на	световно	ниво.	За	
в	 бъдеще	 го	 очакват	 все	
по-големи	 успехи“	 -	 смята	
Зорница	Дженкова.
	 Габровските	 информа-

тици	имали	възможност	да	
разгледат	 и	 най-големите	
забележителности	 на	 ру-
ската	столица	и	да	научат	
по	нещо	за	 тях	от	опитна	
екскурзоводка	от	Шумен.	
	 Сега	 предстои	 трети-
ят	 кръг	 на	 Националната	
олимпиада	 по	 информати-
ка.	От	постигнатите	резул-
тати	в	нея	ще	зависи	кои	
ще	са	дванадесетте	учени-
ци,	които	съставят	разши-
рения	 Национален	 отбор	
по	информатика,	който	ще	
представя	България.	
	 Макар	 Мартин	 Копчев	
да	 не	 влиза	 във	 възрас-
товата	 група,	 от	 която	 се	
подбират	членовете	на	го-
лемия	 отбор	 на	 България,	
надеждата	е,	че	той	може	
да	бъде	сред	избраните.

	 За	 трета	 поредна	 го-
дина	 Габрово	 ще	 приеме	
държавното	първенство	по	
стрелба	с	лък	на	закрито.	
Надпреварата	 е	 за	 мъже,	
жени,	 младежи	 и	 девойки	
в	 стиловете	 компаунд	 и	
олимпийски	 -	 индивидуал-
но	и	отборно,	и	ще	се	про-
веде	от	петък	до	неделя	в	
спортна	зала	„Орловец“.
	 В	 битката	 за	 медали-
те	 ще	 се	 включат	 близо	
120	 състезатели	от	цялата	
страна.	Дебют	ще	направи	
и	 новоприетият	 клуб	 „Бе-
лите	акули“	от	град	Бургас.	
Организатори	на	проявата	
са	 СК	 „Робин	 Худ“	 (Со-
фия),	съвместно	с	Община	
Габрово.	Очаква	се	кметът	
на	 община	 Габрово	 Таня	
Христова	 да	 открие	 пър-
венството	в	събота	сутрин-
та,	заедно	с	председателя	
на	 СК	 „Робин	 Худ“	 Вен-
цислав	Великов.
	 В	 събота	 са	 квалифи-
кациите	 на	 олимпийски	
стил	 и	 компаунд,	 както	 и	
отборните	 елиминации.	 В	
неделя	 са	финалите	 инди-
видуално.

ВЕЛА ЛАзАРОВА 

	 В	концерта	на	Габров-
ския	камерен	оркестър	на	
14	 март	 бяха	 изпълнени	
за	 първи	 път	 в	 България	
четири	 ранни	 произведе-
ния	за	пиано	на	австрий-
ския	 композитор	 Франц	
Йозеф	Хайдн.

	 Идеята	 принадлежи	
на	 гост-солиста	 Тодор	
Петров.
	 „Той	е	един	виртуозен	
и	 много	 елегантен	 изпъл-
нител,	който	от	1990	годи-
на	 концертира	 активно	 в	
Италия,	 Англия,	 Румъния,	
Франция,	 Германия	 и	 др.	
Свири	 на	 редица	 прес-

тижни	фестивали	 в	 Евро-
па.	Има	любопитството	да	
издирва	 в	 архиви	 неиз-
пълнявани	шедьоври	дори	
на	автори	като	Моцарт.		
	 Благодарение	на	таки-
ва	музиканти	успяваме	да	
открием	 непозната	 музи-
ка,	 която	 рядко	 е	 изпъл-
нявана,	 като	 прозвучали-

те	 тази	 вечер	 клавирни	
творби	 на	 младия	 Йозеф	
Хайдн”,	 каза	 диригентът	
Иван	Стоянов.	
	 „Обичам	 да	 идвам	 в	
Габрово	 -	 сподели	 пиа-
нистът	Тодор	 Петров.	 -	 В	
отлично	партньорство	сме	
с	 диригента	 Иван	 Стоя-
нов.	Гостувал	съм	на	фес-
тивала	Дни	на	камерната	
музика.	Имам	идея	да	из-
пълня	всички	24	клавирни	
концерта,	 от	 които	 13	 го-
леми	и	11	малки	на	Йозеф	
Хайдн.	 Първият	 концерт	
вече	е	факт	 тук,	в	Габро-
во.	 Много	 се	 радвам,	 че	
ще	 прозвучат	 произведе-
ния,	 които	 не	 са	 изпъл-
нявани	 в	 България.	Трите	
клавирни	 концерта	 с	 ор-
кестър:	№	5	в	до	мажор,	
№	 7	 във	 фа	мажор,	№	 2	
в	ре	мажор,		дивертимен-
тото,	забавната	музика	на	
XVIII	век,	за	клавир	и	ор-
кестър	№	 7	 в	 до	 мажор,	
Хайдн	 пише	 в	 най-ран-
ния	си	творчески	период.	
Време,	 когато	 компози-
торът	 е	 30-35-годишен	 и	
работи	 при	 граф	 Морзин	
и	граф	Естерхази.	Това	са	
произведения	 шедьоври,	

много	рядко	изпълнявани.	
Концертът	 №	 7	 е	 преди	
всичко	 за	 орган,	 а	 аз	 го	
свиря	 във	 версия,	 която	
почти	 не	 се	 изпълнява	 с	
добавен	менует.
	 Свирил	 съм	 на	 кон-
церти	 и	 почти	 цялото	
творчество	 на	 Бах.	 Към	
концертите	 на	 Бах	 имам	
специална	слабост.	Много	
е	интересно	да	се	напра-
вят	11	концерта	на	втория	
му	 син	 	 -	 Карл	 Филип	
Емануел	Бах,	които	не	са	
свирени	в	България	въоб-
ще.
	 Много	 обичам	 ком-
позиторите	 Прокофиев,	
Шостакович.	 Свирил	 съм	
два	 неизпълнявани	 ръко-
писа	 на	 Димитър	 Ненов.	
Композитор,	 към	 който	
също	 имам	 голяма	 сла-
бост.	 Свирил	 съм	 и	 един	
непопулярен	 композитор	
-	Васил	Божинов,	живял	в	
Чехия.	 Разбира	 се,	 да	 не	
забравяме	 Панчо	 Влади-
геров.
	 Сега	 имам	 идея	 да	
изсвиря	 сонатите	 на	 Ва-
сил	Казанджиев,	с	когото	
имах	 среща	 да	 ми	 даде	
копията	на	последните	си	

произведения.
	 Наскоро	 имах	 кон-
церт	 в	 Тунис,	 където	 от	
2006	 година	 преподавам	
в	музикалния	факултет	на	
университета	 в	 град	 Сус.	
Свирих	 и	 в	 град	 Поатие,	
Франция.
	 На	 24	 март	 ми	 пред-
стои	 концерт	 в	 София	 с	
певицата	 Мила	 Михова	 с	
програма	 Росини.	 На	 13	
април	 пак	 в	 София	 ще	
имам	 концерт,	 посветен	
на	 български	 композито-
ри	 от	 първото	 поколение	
-	 Емануил	 Манолов,	 на-
писал	 първото	 българско	
клавирно	 произведение,	
Добри	 Христов,	 Пана-
йот	 Пипков,	 Александър	
Кръстев	и	др.
	 Ако	мога	да	кажа	лю-
бим	 композитор,	 това	 е	
Йохан	 Себастиан	 Бах.	
За	мен	 той	 е	 последният	
композитор	 с	 религиоз-
но	съзнание.	С	Палестри-
на	 това	 са	 композитори,	
свързани	 с	 отвъдното,	 с	
духовното…
	 Не	 бих	 пропуснал	 да	
кажа,	 че	 Габровският	 ка-
мерен	 оркестър	 е	 мно-
го	 добър.	 Държавата	 е	

в	 дълг	 на	 подкрепа	 на	
българското	 музикално	
изкуство.	 Габровската	
публика	 е	 чудесна.	 По-
желавам	 оркестърът	 да	
продължи	 да	 съществува.	
Да	 си	 партнираме	 в	 бъ-
деще.	Да	мога	да	изсвиря	
с	 тях	 някои	 съвременни	
произведения	 като	 това	
на	 	 Галина	Устволская	от	
Русия.”	
	 Следващата	 сряда,	 на	
21	 март,	 предстои	 кон-
церт,	 в	 който	 ще	 гостува	
проф.	 Виктор	Чучков.	Той	
ще	изпълни	за	първи	път	
Концерт	 за	 пиано	 и	 ор-
кестър	от	Доминико	Пучи-
ни,		дядо	на	великия	Джа-
комо	 Пучини	 (неизпълня-
ван	 автор	 в	 България),	 и	
Концерт	за	две	цигулки	и	
оркестър	 в	 до	 минор	 от	
Антонио	Вивалди.	Програ-
мата	е	посветена	на	ита-
лианската	музика	от	XVIII	
до	 XXI	 век,	 съобразена	
с	 желания	 на	 публиката.	
Като	солисти	ще	се	вклю-
чат	 изявените	 цигуларки	
Надежда	Атанасова	и	Да-
ниела	 Данис	 -	 Христова	
от	 Габровския	 камерен	
оркестър.

	 Важен	 успех	 постигна	
женският	 отбор	 на	 „Бъки“	
в	среща	от	третия	кръг	на	
основната	фаза	от	първен-
ството	 в	 „А“	 Републикан-
ската	 хандбална	 група.	 В	
зала	 „Орловец“	момичета-
та	на	треньорката	Весели-
на	 Златева	 се	 бориха	 до	
последните	 секунди	 и	 из-
тръгнаха	победата	с	30:29.	
Успехът	изкачи	габровския	
тим	 на	 второ	 място	 във	
временното	 класиране	 с	
актив	от	5	точки.	„Етър	64“	
е	 начело	 със	 7	 точки,	 но	
има	 и	 мач	 повече.	 Трети	
с	 4	 точки	 е	 носителят	 на	
Купа	 България	 „Свилен-
град	-	ПУ“,	който	в	неделя	
може	да	изпревари	„Бъки“,	
ако	 вземе	 победа	 срещу	
„Шумен	98“	като	гост.	
	 В	 зала	 „Орловец“	
„Бъки“	 и	 „Етър	 64“	 пред-
ложиха	 на	 публиката	 по-
редния	драматичен	двубой.	
Домакините	играха	със	са-
мочувствие	 през	 първите	
30	 минути,	 действаха	 до-
бре	в	защита	и	принудиха	
„виолетовите“	 да	 правят	
грешки,	 от	 които	 се	 въз-
ползваха,	 като	 натрупаха	
аванс	от	6	гола	в	20-та	ми-
нута	-	11:5.	В	края	на	полу-
времето	 „Етър	 64“	 съкрати	
разликата	 до	 три	 гола,	 но	
попадение	 на	 Лидия	 Ко-
вачева	 пет	 секунди	 преди	
сирената	фиксира	резултат	
16:12	 на	 почивката.	Втора-
та	 част	 започна	 с	 греда	
на	 Ковачева	 от	 линията	

за	изпълнение	на	7-метров	
наказателен	удар.	Няколко	
добри	 намеси	 на	 вратар-
ката	 Десислава	 Николова	
сякаш	 разколебаха	 млади-
те	габровски	хандбалистки,	
притеснението	 им	 видимо	
нарасна	 и	 статуквото	 на	
терена	 много	 бързо	 се	
промени.	 В	 рамките	 на	 6	
минути	 „болярките“	 напра-
виха	серия	от	1:7	и	поведо-
ха	 с	 18:20.	 „Бъки“	 изравни	
с	 попадения	 на	 Рени	 Ере-
миева	 и	 Милица	 Колева,	
но	„Етър	64“	отново	дръпна	
напред	с	три	поредни	гола	
-	 21:24,	 след	 силни	 изяви	
на	 опитната	 Соня	 Богда-
нова.	 Пет	 минути	 преди	

края	 съставът	 от	 Велико	
Търново	 имаше	 аванс	 от	
два	гола	-	25:27,	но	загуби	
разигралата	 се	 Богданова,	
която	 спря	 с	 нарушение	
контраатака	на	Мари	Томо-
ва	и	беше	наказана	с	ди-
ректна	 дисквалификация.	
В	края	драмата	беше	пъл-
на.	В	58-та	минута	резулта-
тът	беше	28:28.	Маргарита	
Христова	 и	 Мари	 Томова	
дадоха	 аванс	 от	 два	 гола	
на	„Бъки“	(30:28),	но	Мария	
Йорданова	намали	по-мал-
ко	 от	 минута	 преди	 края.	
Последва	неточна	стрелба	
в	нападение	на	домакини-
те	и	съставът	на	„Етър	64“	
получи	 шанс	 да	 изравни.	

15	секунди	преди	сирената	
Деница	 Иванова	 излезе	
очи	 в	 очи	 със	 Соня	 Ко-
лева,	 но	 вратарката	 на	
„Бъки“	 направи	 страхотно	
спасяване	 и	 запази	 побе-
дата	 на	 тима	 си	 -	 30:29.	
Като	 цяло	 Колева	 имаше	
страхотен	 принос	 за	 ус-
пеха	 със	 страхотното	 си	
включване	 в	 последните	
15	минути	на	мача.	С	мно-
го	 силни	 изяви	 в	 среща-
та	се	отличи	15-годишната	
Мари	Томова,	а	страхотно	
включване	 от	 скамейка-
та	 направи	 пивотът	 Рени	
Еремиева.	Традиционно	на	
ниво	беше	и	лидерката	на	
тима	Лидия	Ковачева,	коя-

то	 реализира	 11	 гола	 за	
победата,	въпреки	че	поч-
ти	 през	 целия	 мач	 беше	
пазена	лично.	Мари	нани-
за	 8	 гола	за	 успеха,	 по	 4	
добавиха	Рени	Еремиева	и	
Милица	 Колева.	 За	 „Етър	
64“	 топ	 реализатор	 с	 10	
гола	 беше	 Кристияна	 Ка-
раманлиева,	 Деница	 Ива-
нова	отбеляза	6.
	 „Винаги	 срещу	 „Етър	
64“	 правим	 такива	мачове	
и	напрежението	е	 голямо.	
Срещата	 тръгна	 спокойно,	
но	 се	 поотпуснахме,	 на-
правихме	 пропуски	 и	 гос-
тенките	успяха	да	поведат,	
след	което	се	усети	ведна-
га	 нервното	 напрежение.	

Въпреки	 че	 допуснахме	
много	 голове,	 съм	 довол-
на	от	борбата	през	целия	
мач.	 Крайно	 време	 беше	
да	имаме	добри	изяви	и	от	
пивота,	и	от	крилата.	Това	
е	и	моята	мечта	-	да	бъдат	
разпределени	 головете	 и	
да	 има	 изяви	 на	 повече	
състезателки	 във	 всеки	
един	 мач.	 Това	 означава,	
че	 момичетата	 израст-
ват	 и	 че	 нещата	 вървят	
в	 правилната	 посока.	 По-
стигнахме	 важна	 победа,	
която	ни	оставя	в	битката	
за	 участие	 във	 финала.	
Посвещаваме	 я	 на	 нашия	
президент	 Митко	 Манди-
чев,	на	г-н	Бижев	и	фирма	
МАК	и	на	всички	фирми	и	
спонсори,	 които	 продъл-
жават	 да	 са	 с	 нас	 и	 да	
вярват	 в	 таланта	 на	 тези	
млади	момичета“,	коменти-
ра	след	срещата	Веселина	
Златева.
	 В	 четвъртия	 кръг	 от	
основната	фаза	„Бъки“	ще	
приеме	„Шумен	98“	в	зала	
„Орловец“.	 Мачът	 е	 на	 31	
март	от	15	часа.	
 „Бъки“: Лидия	 Кова-
чева-11,	 Йоана	 Костова-1,	
Карина	 Съменова,	 Габри-
ела	 Цонева-1,	 Екатерина	
Стефанова,	 Силвия	 Яко-
ва,	Маргарита	 Христова-1,	
Милица	 Колева-4,	 Ивон	
Дюлгерова,	 Теодора	 Яко-
ва,	Мадлен	Тодорова,	Рени	
Еремиева-4,	Емилия	Саму-
илова,	Соня	Колева,	Мари	
Томова-8,	Ивета	Христова.
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	 Севлиевските	 ученици	
Денис	 Богданов	 и	 Тодор	
Тодоров	 са	 с	 награди	 от	
Деветото	 издание	 на	 на-
ционалния	 конкурс	 за	 ре-
цитатори	 на	 руски	 език,	
информира	 председателят	
на	 ОД	 „Русофили“	 в	 Се-
влиево	Наташа	Колева.	Той	
се	 е	 провел	 на	 10	март	 в	
голямата	 зала	 на	 Руския	
културно-информационен	
център	 в	 София	 и	 е	 ор-
ганизиран	 от	 Руски	 каме-
рен	 театър	 към	 РКИЦ.	 В	
тазгодишното	 издание	 на	
конкурса	са	взели	участие	
над	120	ученици	от	1	до	12	
клас,	 разпределени	 в	 три	
възрастови	групи.	В	изклю-
чително	 оспорваната	 над-
превара	 са	 се	 включили	
възпитаници	 на	 училището	

към	 Руското	 посолство	 в	
България,	 Руският	 лицей	 в	
София	 и	 други	 училища	 с	
изучаване	 на	 руски	 език	
от	 първи	 клас.	 Тази	 годи-
на	 конкурсът	 е	 посветен	
на	известните	руски	поети-
юбиляри	-	Фьодор	Тютчев	и	
Сергей	Михалков.	Петчлен-
но	жури,	в	състава	на	кое-
то	 са	 участвали	 актьорите	

от	 Руския	 камерен	
театър,	 е	 наградило	
призьорите	от	всяка	
възрастова	 група	 с	
диплом	 и	 красива	
статуетка.	 Връчени	
са	и	четири	номина-
ции.
	 „Участниците	 от	
Севлиево	 отново	
показаха	 силата	
на	 нашата	 рецита-
торска	 школа	 и	 се	

представиха	повече	от	пре-
красно“	 -	 разказа	 Наташа	
Колева.	 Денис	 Богданов	
от	 7	 клас	 на	 СУ	 „Васил	
Левски“	 е	 завоювал	 пър-
во	място	във	възрастовата	
група	 5-8	 клас.	Той	 е	 спе-
челил	 аплодисментите	 на	
публиката	 с	 изключително	
артистичното	поднасяне	на	

басня	на	Сергей	Михалков.	
Денис	е	получил	и	номина-
ция	„Лучшее	артистическое	
исполнение“.
	 За	 Тодор	 Тодоров	 от	
2	 клас	на	ОУ	 „Стефан	Пе-
шев“	участието	в	конкурса	
е	 било	 първо	 стъпване	 на	
сцена.	Той	е	успял	да	прео-
долее	сценичната	треска	и	
напълно	заслужено	е	полу-
чил	 номинацията	 „Лучшее	
артистическое	исполнение“	
за	 превъплъщението	 си	 в	
герой	от	стихотворение	на	
Сергей	Михалков.	
	 Денис	 Богданов	 и	 То-
дор	 Тодоров	 са	 се	 под-
готвяли	 за	 участието	 си	 в	
конкурса	 за	 рецитация	 на	
руски	език	при	своята	пре-
подавателка	по	руски	език	
Наташа	Колева.
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