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www.regent.bg  

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.

гаБроВо

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Фондация	 „Америка	
за	 България“	 дари	 150	 000	
лева	 на	 габровския	 Об-
ществен	 дарителски	 фонд	
вчера,	 които	 трябва	 да	 се	
използват	за	финансиране-
то	 на	 иновативни	 проекти	
на	 местната	 общност	 по	
програмата	„Габрово	–	град	
на	творчеството,	младежта	
и	туризма“.	Така	фондация-
та	спази	обещанието	си	да	
подкрепи	 габровци	 в	 уси-
лията	 им	 да	 се	 обединят	
и	 да	 работят,	 за	 да	 стане	
градът	 привлекателен	 за	
младите	хора.	На	проведе-
ната	 на	 23	 и	 24	 февруари	
Конференция	 на	 бъдещето	
на	тема	„Габрово	–	град	на	
творчеството,	 младежта	 и	

туризма“	над	100	участници	
оформиха	 заедно	 визия-
та	 за	 развитието	 на	 гра-
да	 през	 следващите	 пет	
години.	 Бяха	 определени	
8	 приоритета,	 върху	 кои-
то	 да	 фокусират	 усилията	
си.	 Това	 са:	 насърчаване	
на	 бизнеса	 и	 предприема-
чеството,	 развитието	 на	
културата,	развитие	на	не-
формалното	 образование,	
масов	 спорт	 и	 свободно	
време,	 екология	 и	 зелено	
Габрово,	 развитие	 на	 ту-
ризма,	 брандиране	 и	 ко-
муникационна	 стратегия	 и	
обединяване	 на	 общност-
та.	 Именно	 в	 тематиката	
на	 тези	 осем	 приоритета	
трябва	да	се	вместят	и	бъ-
дещите	 проекти,	 които	 ще	
очакват	финансиране.	

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 На	 редовното	 заседа-
ние	 на	 Общинския	 съвет	
на	 29	 март	 е	 включена	
точка	за	закриване	на	ОУ	
„Цанко	 Дюстабанов“.	 Спо-
ред	 вносителите	 това	 е		
наложително	 и	 причините	
са	 комплексни	 -	 законът	
въвежда	забрана	за	обра-
зователна	 сегрегация,	 а	 в	
това	 училище	 от	 59	 деца	
само	10	са	с	майчин	език	
български.	 Освен	 това	
всички	 паралелки	 са	 ма-
ломерни	с	по	9-10	деца,	а	
резултатите	 на	 учениците	
са	на	значително	по-ниско	

ниво	от	другите	училища.
	 Фактите	 сочат,	 че	 в	
Трето	 основно	 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	 уче-
ника	 само	 едно	 е	 с	 май-
чин	език	български.	В	пети	
клас	е	като	в	първи	и	вто-
ри,	 в	 шести	 клас	 има	 12	
деца,	от	които	7	деца	са	с	
майчин	език	български.	
	 Това	означава,	 че	 към	
момента,	 само	 13,5%	 от	
обучаващите	се	в	ОУ	„Цан-
ко	 Дюстабанов“	 са	 учени-
ци	 с	 майчин	 език	 българ-

ски,	т.	е.	чрез	това	учебно	
заведение	 се	 извършва	
образователна	сегрегация.	
Сегрегацията	 като	 такава	
е	забранена	по	силата	на	
международни	 договори	
за	 правата	 на	 човека	 и	
Европейската	 конвенция	
за	 защита	 правата	 на	 чо-
века,	 се	 казва	 в	 предло-
жението	 за	 закриване	 на	
училището.
	 След	 закриване	 на	
ОУ	 „Цанко	 Дюстабанов“	 -	
Габрово	 на	 учениците	 от	
училището	 ще	 бъде	 пре-
доставена	 възможност	 за	
обучение	в	другите	общин-
ски	 училища,	 според	 же-

ланието	 на	 родители	 или	
настойници.	Това	ще	 даде	
по-добра	 възможност	 за	
тяхното	интегриране	в	об-
разователната	 система,	
впоследствие	 -	 за	 раз-
виване	 в	 тях	 на	 нужните	
умения	 за	 справяне	 в	 съ-
временната	 обществено-
икономическа	среда.
	 На	 учениците,	 които	
пътуват	 от	 с.	 Поповци,	 с.	
Яворец,	 с.	 Костенковци,	
ще	 бъде	 осигурен	 безпла-
тен	и	безопасен	транспорт	
по	 утвърдено	 разписание	
с	 автобусите	 на	 приема-
щите	 средищни	 училища	
-	 СУ	 „Райчо	 Каролев“,	 СУ	

„Отец	Паисий“	и	ОУ	„Хрис-
то	Ботев“,	както	и	във	вся-
ко	друго	училище,	в	което	
в	 сформираните	 паралел-
ки	 има	 свободни	 места,	
обещават	вносителите.
	 Опозицията	от	БСП	се	
обяви	 против	 закриване	
на	 училището.	 Очаква	 се	
ожесточена	дискусия.
	 Един	от	ключовите	въ-
проси	вероятно	ще	е	защо	
се	 прави	 ремонт	 и	 обно-
вяване	 на	 училището	 по	
европейска	 програма	 за	
милиони	левове,	след	като	
то	ще	бъде	закрито.
	 Отговор	 на	 този	 въ-
прос	 дава	 зам.-кметът	

Климент	 Кунев:	 „Моето	
лично	 мнение,	 както	 и	 на	
колегите	 ми	 от	 Общината	
е,	 че	 това	 училище	 тряб-
ва	 да	 бъде	 закрито.	 Га-
бровци	 знаят,	 че	 това	 е	
„циганското	училище“	и	те	
никога	 не	 биха	 записали	
децата	си	там,	независимо	
че	някои	живеят	близо	до	
училището.	 Обновяването	
на	 сградата	 ще	 продъл-
жи	 по	 проекта.	 Обмисля	
се	 предложението,	 лично	
аз	 напълно	 го	 подкрепям,	
там	 да	 се	 създаде	 пър-
вото	 иновативно	 основно	
училище	в	Габрово.	Инова-
тивно,	заради	методите	на	

преподаване,	 интерактив-
но	 поднасяне	 на	 учебния	
материал,	 така	 както	 го	
правят	 в	 скандинавските	
страни,	 в	Америка.	 Резул-
татите	са	много	по-добри.
	 Сградата	 му	 ще	 бъде	
модерна,	 санирана,	 с	
енергийна	 ефективност,	
мястото	 на	 училището	 е	
добро,	 методите	 на	 обра-
зование	 ще	 бъдат	 нови.	
Сигурен	 съм,	 че	 габровци	
с	 удоволствие	 ще	 пращат	
децата	 си	 там.	 Закрива-
ме	Трето	основно	училище	
„Цанко	Дюстабанов“,	но	не	
закриваме	учебния	процес	
там“.	

	 Оранжевият	 код	 за	
сняг	и	силен	вятър	остава	
в	 сила	 за	 23	 март	 за	 об-
ласт	 Габрово.	 Продължа-
ващи	 снеговалежи	 и	 нова	
снежна	 покривка	 над	 20	
см.	В	комбинация	със	сил-
ния	вятър,	остават	услови-
ята	 за	 виелици	 и	 навява-
ния,	съобщават	от	Община	
Габрово.
	 През	 следващото	 де-
нонощие	метеорологичната	
обстановка	 ще	 продължи	
да	се	усложнява.	През	но-
щта	 снеговалежите	 ще	 се	
усилят	и	снежната	покрив-
ка	ще	се	увеличава.	С	уме-
рен	 и	 временно	 силен	 се-
вероизточен	вятър	ще	про-
дължи	 да	 нахлува	 студен	
въздух.	 Ще	 има	 снежни	
виелици	и	ще	се	образуват	

преспи	и	навявания.
	 Минималните	 темпера-
тури	 ще	 бъдат	 предимно	
между	минус	5°	и	0°.	В	пе-
тък	 от	 югозапад	 валежите	
временно	ще	отслабват	и	в	
много	райони	за	кратко	ще	
спрат,	 но	 привечер	 от	 юг	
отново	ще	се	активизират.	
Североизточният	 вятър	ще	
отслабне,	ще	се	ориентира	
от	северозапад.	 	
През	 нощта	 срещу	 събота	
в	по-голямата	част	от	стра-
ната	отново	ще	вали	сняг.

Закрèват Третî îсíîвíî íа 29 март?

на стр. 2

150 000 лева îт „Амерèка за Бълãарèя” за  ОДФ è 
“Гаáрîвî - ãраä íа твîрчествîтî, млаäежта è турèзма”

на стр. 8

Без èзмеíеíèе - сíяã è 
сèлеí вятър è в петък

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

"VAIKAR RENTACAR"

	 От	 29	март	до	 11	май	
Музеят	 „Дом	 на	 хумора	
и	 сатирата”	 –	 Габрово	
представя	 изложбата	 на	
професор	 Иван	 Газдов	
„Черни	докосвания.	Почит	
за	 графикатурата”.	 Офи-
циалното	 откриване	 е	 на	
29	март	в	зала	7	от	18,00	
часа.	Това	е	една	различ-
на	история,	въвличаща	ни	
извън	рамките	на	обозри-
мата	реалност	и	изпраща-
ща	ни	отвъд	границите	на	
комфортното	 равновесие	
между	смисъл	и	форма.
	 Изобщо	 не	 е	 случай-
ност,	 че	 професор	 Иван	
Газдов	 ще	 открие	 самос-
тоятелна	 изложба	 тук.	
Помним	 предишните	 две:	
първата	 с	 50	 илюстрации	

към	книгата	на	Радой	Ра-
лин	„Смей	се,	палачо	(па-
лячо)”	през	1982	г.	и		„Гра-
фикатура”	през	1995	г.
	 Връзките	 на	 автора	 с	
Музея	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата”	 започват	 още	
от	 самото	 му	 създаване.	
Художникът	 е	 участник	 в	
Международното	 биенале	
на	 хумора	 и	 сатирата	 в	
изкуствата	 от	 първото	 му	
издание	през	1973	година.	
През	 годините	 неговите	
дарени	 на	 музея	 творби		
са	 важна	 част	 от	 фонда	
„Хумор	на	народите”.
	 „Графикатура”	 сваля	
оковите	 на	 разума	 и	 на-
вика.	 Води	 ни	 към	 втора	
действителност,	 далеч	 от	
всякакви	 коловози.	 Това	

е	 увлекателен	 разказ	 за	
неконвенционалната	 при-
рода	 на	 образа,	 надхвър-
ляща	 стандартните	 грани-
ци	 на	 въображението.	 На	
пръв	 поглед	 абстрактните	
компоненти	 в	 творчест-
вото	 на	 Иван	 Газдов	 са	
обединени	 от	 ярко	 офор-
мена	 мисъл.	 Комбинаци-
ята	 между	 графика	 и	 тур	
(пътуване)	 е	 пътешествие	
в	света	отвъд	реалността.	
Бялото	 и	 черното	 поня-
кога	 се	 мразят,	 но	 ви-
наги	 са	 заедно	 в	 една	
обща	 линия.	 Както	 казва	
за	 неговото	 творчество	
Радой	Ралин:	„Линията	му	
не	 само	 изобразява,	 тя	
вниква.”

Музей „Дîм íа хумîра è сатèрата” преäставя „Черíè äîкîсваíèя. 
Пîчèт за ãрафèкатурата” - èзлîжáа íа прîфесîр Иваí Газäîв

Продължава на стр. 8

Рèсуíкè íа Кремеíа, Мèхаела 
è Ивîíа íа èзлîжáа в Пîлша Ø8

	 Местните	данъци	и	так-
си	 към	 Община	 Габрово	
вече	 могат	 да	 се	 плащат	
в	 касите	 на	 ИЗИПЕЙ	 и	
през	 интернет	 системата	
ИПЕЙ,	 съобщиха	 от	 кмет-
ската	администрация.	Пла-
щането	 се	 извършва	 само	
със	съобщаване	на	ЕГН	на	
физическите	лица	или	БУЛ-
СТАТ	на	фирмите.	Интернет	
плащането	 става	 след	 ре-
гистрация	в	сайта	ИПЕЙ	и	
следване	на	всички	указа-
телни	стъпки	в	него.	Регис-
трацията	 в	 ИПЕЙ	 е	 едно-
кратна.	 ИПЕЙ	 има	 версия	
и	 на	 английски	 език,	 така	
че	може	да	се	ползва	без	
проблем	от	чужденци.
	 По	 новия	 начин	 граж-
даните	 плащат,	 без	 да	

носят	 печатните	 съобще-
ния,	 ако	 те	 са	 забравени	
или	 изгубени.	 Не	 е	 нуж-
но	 да	 попълват	 каквито	 и	
да	 било	 документи	 или	 да	
търсят	 предварителна	 ин-
формация	за	задължението	
си.	Информацията	за	целия	
данък	излиза	след	съобща-
ване	 на	 ЕГН	 или	 БУЛСТАТ	
и	 може	 да	 се	 плаща	 вед-
нага.	Тя	е	винаги	актуална,	
защото	 се	 работи	 в	 ре-
ално	 време.	 Плащанията	
също	 се	 отразяват	 ведна-
га	 в	 системата	 на	Местни	
данъци	 и	 такси.	 Онлайн	
плащането	 спазва	 закона	
в	 последователността	 на	
издължаване	 на	 данъка	 -	
от	най-старо	към	най-ново	
задължение.

Местíèте äаíъцè è таксè към Оáщèíа 
Гаáрîвî вече è чрез ИЗИПЕЙ è ИПЕЙ

на стр. 2
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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

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

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

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

1 9 9 2

ОБЩИНА ДРЯНОВО
   

СЪОБЩЕНИЕ
№	ОБА	3-04-5

гр.	Дряново,	19.03.2018	г.
 Общинска	 администрация	 –	 Дряново	 на	 основание	
чл.	124б,	ал.	2	от	Закона	за	устройство	на	територията	
(ЗУТ)	съобщава	на	заинтересуваните	лица,	че	е	издадена		
Заповед	№	121/19.03.2018	г.	на	Кмета	на	община	Дряново	
за	разрешаване	изработване	на	проект	за	ЧИ	на	ПУП	
–	ПРЗ	за	урегулиран	поземлен	имот	-	УПИ	ХIV	-	„за	про-
изводствени	и	складови	дейности“	от	кв.	1	по	плана	на	с.	
Скалско.
			 Предложението	за	ЧИ	на	ПУП	–	ПРЗ	може	да	се	раз-
гледа	в	Общинска	администрация	-	Дряново	–	стая	204.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, 

че:
 На 13.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габро-
во:	ул.	„Знаменосец“	от	№	4	до	№	10,	ул.	„Клокотница“	
от	№	1	до	№	5	и	от	№	2	до	№	6,	ул.	„Нов	живот“	№	1,	
ул.	„Равнец“	№	1,	ул.	„Синкевица“	от	№	5	до	№	11,	ул.	
„Никола	Войновски“	от	№	46	до	№	124,	фирма	„Димас“	
АД.

 На 13.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Никола	Войновски“	от	№	21	до	№	59	и	от	
№	40	до	№	70,	ул.	„Братя	Гъбенски“	№	4,	ул.	„Самара“	
№	1	и	от	№	22	до	№	42,	ул.	„Синкевица“	от	№	1	до	№	7.

 На 12.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Ангел	Кънчев“,	ул.	„Емануил	Манолов“	от	
№	21	до	№	23	и	от	№	26	до	№	32,	ул.	„Стефан	Караджа“	
от	№	3	до	№	5,	фирма	„Парос“	ООД,	фирма	„Елимекс	
Инженеринг“	 ЕООД,	 фирма	 „Мирка“	 ЕООД,	 фирма	
„Бетев“	 ЕООД,	 фирма	 „Метал	 Секюрити	 Груп“	 ЕООД,	
фирма	„НИК-92-НК“	ЕООД.

 На 12.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Клокотница“	от	№	9	до	№	11	и	от	№	10	до	
№	12,	ул.	„Знаменосец“	от	№	1	до	№	7.

 На 11.04.2018 г., от 09:00 до 12:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съ-
оръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	 ул.	 „Баждар“	 от	№	 2	 до	№	 4,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	от	№	13	до	№	15	и	от	№	2	до	№	12,	ул.	„Д-р	
Петър	Цончев“,	ул.	„Скобелевска“	от	№	6	до	№	28.

 На 11.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Гоце	Делчев“,	ул.	„Хаджи	Димитър“	от	№	
3	до	№	27,	ДГ	„Мечо	Пух“	и		Технически	университет	-	
Габрово.

 На 10.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	бул.	„Априлов“	от	№	70	до	№	78,	ул.	„Кънчо	
Райков“,	ул.	„Лале“,	ул.	„Република“	№	1.

 На 10.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Добруджа“	№	1,	ул.	„Емануил	Манолов“	№	
17	и	от	№	18	до	№	26,	ул.	„Омуртаг“,	фирма	СЛРД	„Чар-
дафон“,	 фирма	СД	 „Радоев	 и	СИЕ“,	 фирма	 „АИППДП	
Д-р	Румяна	Баева“	ЕООД.
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

	 24	 март	 е	 Световният	
ден	 за	 борба	 с	 туберку-
лозата.	 През	 тази	 година	
той	 ще	 премине	 под	 мо-
тото	 „Търсят	 се:	 Лидери	
за	 свят	 без	 туберкулоза”.	
Темата	се	фокусира	върху	
поемането	 на	 ангажимент	
за	прекратяване	на	тубер-
кулозата	 не	 само	 на	 най-
високо	 политическо	 ниво,	
но	 и	 на	 всички	 нива	 от	
кметовете,	 управители	 на	
лечебни	 заведения,	 депу-
тати	 и	 лидери	 на	 общно-
сти,	на	хора,	засегнати	от	
туберкулоза,	защитници	на	
гражданското	 общество,	
здравни	 работници,	 НПО	
и	други	партньори.	Всички	
те	 могат	 да	 бъдат	 лидери	
на	 усилията	 за	 прекра-
тяване	 разпространението	
на	туберкулозата.
	 Туберкулозата	 е	 една	
от	 най-древните	 болести,	
познати	 на	 човечеството,	
припомнят	от	Белодробна-
та	болница	в	Габрово.	Въ-
преки	постигнатите	успехи	
през	 изминалото	 столетие	
тя	 запазва	 своята	 значи-
мост	 и	 все	 още	 предста-
влява	 сериозно	 предиз-
викателство.	Тя	 е	 втората	

причина	за	смърт	по	света	
сред	 инфекциозните	 забо-
лявания	след	СПИН.	През	
1993	г.	Световната	здравна	
организация	изрази	трево-
гата	си	от	 тенденцията	за	
нарастване	на	разпростра-
нението	на	заболяването	и	
декларира,	 че	 туберкуло-
зата	 е	 глобална	 опасност.	
Световната	 здравна	 ор-
ганизация	 насочи	 внима-
нието	на	правителствата	и	
гражданското	общество	за	
обединяване	 на	 усилията	
за	 постигане	 на	 стратеги-
ята	за	края	на	епидемията	
от	туберкулоза.	
	 В	 България	 през	 по-
следните	години	се	наблю-
дава	тенденция	за	намаля-
ване	 на	 заболеваемостта	
–	 от	 37.0	 на	 100	 000	 през	
2007	 г.	 до	 21.3	 на	 100	 000	
през	 2016	 г.	 За	 Габровска	
област	 данните	 са:	 2007	
г.	–	56.0	на	100	000	до	36,0	
на	 100	 000	 за	 2016	 г.	 На-
маляването	й	се	дължи	на	
дейностите	за	превенция	и	
контрол	 на	 туберкулозата	
на	 национално	 и	 регио-
нално	ниво	и	съвместните	
действия	на	Министерство	
на	 здравеопазването	 и	

специализираните	лечебни	
заведения.
	 Екипът	 на	 Белодробна	
болница	в	Габрово	е	осно-
вен	 изпълнител	 на	 задъл-
женията	 по	 приоритетите	
и	 дейностите,	 заложени	 в	
националните	програми	по	
туберкулоза.
	 През	 2008	 г.	 със	 запо-
вед	на	Министъра	на	здра-
веопазването	 лечебното	
заведение	беше	определе-
но	като	единствено	в	стра-
ната	за	стационарно	лече-
ние	 в	 интензивната	 фаза	
на	пациенти,	нуждаещи	се	
от	 лечение	 с	 лекарствени	
продукти	от	втори	ред	със	
специфични	 форми	 на	 за-
боляването	туберкулоза.
	 Във	 връзка	 с	 тази	 от-
говорна	 задача	 болница-
та	 беше	 подкрепена	 чрез	
участие	 в	 проекти	 и	 про-
грами,	свързани	с	Глобал-
ния	 фонд	 по	 механизма	
„Зелена	 светлина“	 с	 во-
дещата	 роля	 на	 Световна	
здравна	организация.
	 Бяха	осигурени	финан-
сови	 средства	 за	 ремонт	
на	 сградата	 „Пристрой-
ка“	 в	 размер	 на	 371	 хил.	
евро.	 Беше	 предоставено	

на	 болницата	 оборудване	
за	 Микробиологична	 ла-
боратория	за	17	412	евро.	
Бе	 закупена	 медицинска	
апаратура,	свързана	пряко	
с	 дейността,	 на	 стойност	
145	 843	 eвро.	Предоставе-
ни	са	два	автомобила	(лек	
и	линейка)	на	стойност	32		
680	евро.	За	оборудване	и	
обзавеждане	 на	 болнич-
ни	стаи,	кабинети	и	мани-
пулационни	 са	 отпуснати	
38	 840	 евро.	 Сумата	 за	
предоставени	 медицински	
изделия	 е	 45	 000	 евро.	
Осигурени	бяха	лекарстве-
ни	препарати	за	лечението	
на	266	пациента	до	днешна	
дата	 на	 стойност	 880	 000	
евро.	 На	 тези	 пациенти	
бяха	осигурени	ваучери	за	
храна	 на	 стойност	 около	
100	 хил.	 евро,	 които	 са	
допълнително	към	осигуре-
ната	храна	в	болницата.	
	 За	 персонала,	 рабо-
тещ	с	тези	пациенти,	като	
допълнително	 материално	
стимулиране	са	изплатени	
270	800	евро.
	 От	 2009	 година	 с	 фи-
нансовата	 подкрепа	 на	
Глобалния	 фонд	 за	 борба	
срещу	 СПИН,	 туберкулоза	

и	малария	всяка	година	се	
провеждат	 кампании	 „От-
ворени	врати”	в	29	област-
ни	 лечебни	 заведения	 за	
туберкулоза.	Дните	на	От-
ворени	врати	са	ежегодна	
проява,	 доказала	 своята	
ефективност	 за	 повиша-
ване	 на	 обществената	 ин-
формираност	 по	 отноше-
ние	на	заболяването	и	за	
предоставяне	 на	 безпла-
тен	достъп	до	медицински	
услуги.	
	 Данните	 сочат,	 че	
Дните	 на	 Отворени	 вра-
ти	 осигуряват	 добра	 раз-
криваемост	 на	 случаите	
на	 туберкулоза	 и	 латент-
на	 туберкулозна	 инфек-
ция	 и	 своевременно	 пре-
дприемане	 на	 мерки	 за	
хоспитализация,	 лечение	
и	 прекъсване	 на	 веригата	
за	 предаване	 на	 инфек-
цията	 на	 други	 хора.	 По	
време	на	тази	инициатива	
в	 лечебните	 заведения	 за	
туберкулоза	 четирикратно	
в	 годината	 се	 провежда	
скрининг	 за	 риска	 за	 ту-
беркулоза	чрез	анкета,	на	
лицата	в	риск	се	провеж-
дат	допълнителни	прегледи	
и	изследвания.		

По	повод	искането	на	опо-
зицията	за	извънредна	се-
сия	 на	 Общинския	 съвет	
Климен	 Кунев	 коментира:	
„Приемам	 да	 се	 проведе	
извънредна	 сесия	 по	 въ-
проси,	 касаещи	 малцин-
ствените	 групи	 в	 Габрово.	
Но	 не	 като	 повод	 всички	
да	оплюем	кмета,	че	„вна-
ся	 роми“	 в	 града,	 това	
не	 е	 градивно.	 Ако	 има	
кого	 да	 упрекваме,	 това	
трябва	да	е	законодателят.	
Той	 трябва	 да	 предложи	
за	 изпълнение	 на	 всич-
ки	 легитимни	 институции	
в	 България	 закони,	 кои-
то	 не	 толерират	 мързела,	
неграмотността,	 арогант-
ността,	нарушаване	на	об-
ществения	 ред.	 Приемам	

дискусия,	за	да	обсъдим	с	
каква	декларация,	с	какви	
предложения	 за	 законови	
промени	ще	излезе	Габро-
во	пред	българския	парла-
мент.	 Но	 тази	 декларация	
да	 не	 бъде	 на	 Община	
Габрово	 или	 на	 различни	
политически	групи	от	мест-
ния	 парламент,	 а	 на	 град	
Габрово	 чрез	 представи-
телството	му	в	Общинския	
съвет.	Важни	са	законода-
телните	 промени,	 всичко	
друго	 е	 опит	 за	 някаква	
нескопосана	 пиар	 акция.	
Сигурен	съм,	че	разумните	
хора	лесно	могат	да	отсе-
ят	истинската	информация	
и	 правилните	 действия	 от	
плявата.	 Утре,	 догодина,	
след	 5	 години	 може	 да	
бъде	късно“.

24 март - Светîвеí äеí за áîрáа с туáеркулîзата

Закрèват Третî îсíîвíî 
íа 29 март?

Продължава от стр. 1

Новата	 услуга	 чрез	 авто-
матично	 разплащане	 на	
данъците	улеснява	гражда-

ните.	Тя	е	в	полза	най-вече	
на	живеещите	извън	общи-
ната.	 Онлайн	 плащането	
към	 момента	 е	 възможно	
най-евтиният	 и	 лек	 начин	
за	 плащане	 на	 данъци.	 С	
въвеждането	 на	 новия	 на-
чин	 на	 плащане	 Община	
Габрово	 разшири	 предос-
тавяните	услуги,	предлагай-
ки	 още	 една	 възможност	
за	електронно	плащане	на	
данъци.	 Припомняме,	 че	
през	2016	г.	Община	Габро-
во	 въведе	 онлайн	 плаща-
не	 на	 местните	 данъци	 и	
такси	 чрез	 виртуален	 пос	
терминал	 през	 сайта	 на	
интуицията	 или	 на	 адрес	
www.gabrovo.imeon.bg.

Местíèте äаíъцè è таксè към Оáщèíа 
Гаáрîвî вече è чрез ИЗИПЕЙ è ИПЕЙ

	 Севлиевският	 Районен	
съд	 се	 произнесе	 по	 де-
лото	 на	 чужд	 гражданин,	
постоянно	 пребиваващ	 в	
Република	 България,	 под-
съдим	 за	 порнографски	
материали	 с	 участието	 на	
непълнолетни.	 Мъжът	 жи-
вее	в	едно	от	севлиевските	
села.	 Районната	 прокура-
тура	 бе	 повдигнала	 срещу	
него	 обвинение,	 а	 съдът	
го	 призна	 за	 виновен,	 че	
„в	 периода	 от	 29.12.2003	 г.	
до	 06.10.2016	 г.	 в	 с....,	 об-
щина	 Севлиево,	 в	 къща...	
държал	 за	 себе	 си,	 чрез	
външен	 „твърд	 диск“	 ...	
порнографски	 материали,	
съдържащи	 сексуално	 по-
ведение...	 като	 за	 създа-
ването	 на	 порнографските	
материали	 са	 използвани	
лица,	 ненавършили	 18	 го-
дини,	с	неустановена	само-
личност...“.	Те	били	свалени	
от	подсъдимия	от	различни	
сайтове	в	Интернет	-	общо	
927	 видеофайла	 и	 59	 886	
снимкови	файла.
	 Чрез	преводача	си	мъ-
жът	не	оспори	обвинението	

и	призна	вината	си	в	съда.	
Предвид	чистото	му	съдеб-
но	 минало,	 прокуратура-
та	 направи	 предложение	
наказателната	 отговорност	
да	бъде	свалена	и	по	реда	
на	чл.	78,	ал.	1	от	Наказа-
телния	 кодекс	 чужденецът	
да	плати	глоба.
	 За	 такива	 престъпле-
ния	 законодателят	 е	 пред-
видил	наказание	лишаване	
от	свобода	до	една	година	
и	глоба	до	2	000	лв.	Обви-
няемият	не	бил	осъждан	и	
не	 е	 освобождаван	 от	 на-
казателна	 отговорност	 по	
цитирания	 по-горе	 текст,	
затова	съдът	прие	предло-
жението	 на	 прокуратурата	
-	 освободи	 обвиняемия	 от	
наказателна	отговорност	и	
му	 наложи	 административ-
но	наказание.	При	съвкуп-
ната	 преценка	 на	 изложе-
ните	 обстоятелства	 съдът	
наложи	 на	 обвиняемия	
наказание	 в	 размер	 под	
средния	-	глоба	от	2	000	лв.	
Решението	 може	 да	 бъде	
обжалвано	пред	Окръжния	
съд	в	Габрово.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Районният	съд	в	Габро-
во	 взе	 решение	 57-годиш-
ната	 измамница,	 която	 бе	
задържана	 в	 началото	 на	
тази	година	след	серия	из-
мами	в	Габрово,	да	остане	
за	постоянно	в	ареста.	Съ-
общението	 направи	 вчера	
Районната	 прокуратура	 в	
Габрово	 и	 допълни,	 че	 с	
това	 съдът	 е	 уважил	 тях-
ното	 искане	 за	 постоянен	
арест	на	измамницата	Цве-
тана	 В.	 За	 по-малко	 от	
месец	 в	 началото	 на	 тази	
година	 тя	 бе	 задържана	
два	пъти	от	полицията,	за-
щото	и	 след	първия	арест	
продължи	с	измамите.	
	 Сега	 прокуратурата	 я	
привлече	за	обвиняема,	че	
„в	периода	8	декември	2017	
г.	–	4	януари	2018	г.,	в	град	
Габрово,	 при	 условията	 на	
продължавано	 престъпле-
ние,	 отнела	 чужди	 движи-
ми	 вещи“.	 На	 8	 декември	
2017	г.	от	болнична	стая	от-
краднала	390	лв.	и	мобилен	
телефон.	 На	 19	 декември	

2017	г.	от	къща	в	кв.	Ябъл-
ка	 отнела	 портмоне	 с	 200	
лв.	На	23	декември	2017	г.		
от	 къща	 на	 бул.	 „Бойката”	
взела	 40	 лв.	 На	 4	 януари	
т.	г.	от	къща	в	кв.	Недевци	
откраднала	 440	 лв.	 Малко	
след	това	беше	задържана	
за	няколко	часа,	но	после	
бе	освободена	да	чака	де-
лото	 си	 на	 свобода.	Само	
че	 измамницата	 не	 губила	
нито	 час	 –	 веднага	 подно-
вила	измамите	си.
	 „Цветана	 В.	 е	 привле-
чена	 като	 обвиняема	 и	 за	
това,	 че	 през	 периода	 4	
януари	 2018	 г.	 –	 9	 февру-
ари	 2018	 г.	 в	 гр.	 Габрово,	
при	 условията	 на	 продъл-
жавано	 престъпление,	 с	
цел	 да	 набави	 за	 себе	 си	
имотна	 облага,	 възбудила	
и	поддържала	заблуждение	
у	същите	лица,	че	е	служи-
тел	 на	 БЧК	 и	 предоставя	
помощ	 на	 възрастни	 хора	
и	с	това	им	причинила	им-
отни	вреди	общо	в	размер	
на	 665	 лв.	 Сумите	 взема-
ла	 под	 предлог,	 че	ще	 им	
осигури	 по-евтини	 дърва	

или	 лекарства“,	 съобщиха	
вчера	от	прокуратурата.
	 За	 да	 постанови	 ре-
шението	 си	 за	 постоянен	
арест,	 Районният	 съд	 е	
приел	 доводите	 на	 проку-
ратурата,	 че	 „престъплени-
ята,	 за	които	задържаната	
е	привлечена	като	обвиня-
ема,	 са	 тежки	 умишлени“.
Ще	 припомним,	 че	 според	
данни	 от	 потърпевши,	 из-
мамницата	 се	 оглежда-
ла	 за	 самотни	 възрастни	
хора.	 После	 се	 появявала	
пред	дома	на	набелязаната	
жертва.	 Започвала	 любе-
зен	 разговор	 и	 влизала	
вътре	в	дома	под	претекст,	
че	 може	 да	 осигури	 на	
достъпни	 цени	 дърва	 за	
огрев	по	социална	програ-
ма.	 Докато	 разговаряла	 с	
домакините,	оглеждала	жи-
лището	 и	 използвайки	 не-
вниманието	 им,	 намирала	
и	прибирала	спестяванията	
им.	 Определението	 на	 Ра-
йонен	съд	за	постоянния	й	
арест	 подлежи	 на	 обжал-
ване	 пред	 Окръжен	 съд	 -	
Габрово.

„Сîцèалíата раáîтíèчка” îстава в арестаСъäът ãлîáè с 2000 лв. чужäеíец îт севлèевскî 
селî за пîрíîматерèалè с íепълíîлетíè
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Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки ден без неделя

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за проФЕсионал-
но оБучЕниЕ - гаБроВо, 
организира лиЦЕнзирани 
курсоВЕ за: огняр, кранист, 
мотокарист, машинист на път-
но-строителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козметик, 
фризьор, лечебен масаж, ма-
никюр, педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен документ 
за правоспособност. Обучение 
с ваучер за безработни и рабо-
тещи. Справки на тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ 
провежда курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно оръжие 
- справки на тел. 066/80-69-62

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

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

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 Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 

понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
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.

сТоМаТологичЕн
каБинЕТ продаВа
сТоМаТологичЕн каБи-
нЕТ - практика, се прода-
ва на тел. 0898/922-662. 
[15, 1]

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 

нощуВки
даВаМ сТаи за нощувки в Севлиево - тел. 
0887/671-848 [33, 19]
нощуВки В топ център се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 15]
нощуВки В центъра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 10]

доМаШни люБиМЦи
Малки нЕМски овчарки се продават на тел. 
0898/717-083. [6, 4]

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

�    

	 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.	

 Как се стèãíа äîтук? В	
продължение	на	повече	от	
две	години	още	в	предиш-
ния	формат	на	българското	
правителство	 започна	 де-
бат	за	реформа	в	сферата	
на	медицинската	експерти-
за	 и	 експертизата	 на	 ра-
ботоспособността	 –	 една	
нова	 категория	 за	 Бълга-
рия,	 която	 никога	 не	 се	 е	
прилагала	в	нашата	страна	
като	 модел.	 Още	 по	 вре-
мето	 на	 министър	 Калфин	
в	 рамките	 на	 Национал-
ния	съвет	за	интеграция	на	
хора	 с	 увреждания	 изра-
зихме	 нашето	 категорично	
несъгласие	 с	 начина,	 по	
който	се	изгражда	моделът	
за	 експертизата	 на	 рабо-
тоспособността.	 Стопирах-
ме	 процеса	 и	 започна	 де-
бат	по	какъв	начин	трябва	
да	 бъдат	 извършени	 соци-
алните	реформи.
	 Ние	 категорично	 под-
чертаваме	 от	 самото	 на-
чало,	 че	 сме	 за	 реформи	
в	 социалната	 сфера,	 до	
които	ще	стигнем	чрез	ди-
алог	 в	 рамките	 на	 Нацио-
налния	съвет	за	интеграция	
на	 хората	 с	 увреждания.	
Ние	сме	за	реформи,	които	
ще	доведат	до	по-ефектив-
но	използване	на	наличния	
публичен	 ресурс.	 Рефор-
ми,	 които	 ще	 минимизи-
рат	 наличните	 в	 сферата	
корупционни	 практики	 и	
реформи,	 които	 в	 крайна	
сметка	 трябва	 да	 подо-
брят	 качеството	 на	 живот	
на	 хората	 с	 увреждания	 в	
България.	 Иначе	 те	 нямат	
смисъл.	
	 Концепцията	за	рефор-
ми,	 която	 ни	 беше	 пред-
ставена,	 има	 три	 блока.	
Едната	 част	 от	 концепци-
ята	 коментира	 наличното	
законодателство	и	правата	
на	 хората	 с	 увреждания,	
които	 са	 регламентирани	
в	него.	Втората	част	диску-
тира	 наличните	 проблеми.	
Дотук	ние	нямаме	никакъв	
спор.	 Големият	 дебат	 за-

почва	 за	 третата	 част,	 в	
която	 се	 появява	 опит	 да	
се	 формулира	 наличието	
на	 една	 комисия	 за	 екс-
пертиза	 на	 работоспособ-
ността	при	абсолютно	мъг-
ляви	 параметри.	 Концеп-
цията	 се	 отнася	 само	 за	
работещи	 хора,	 което	още	
от	 самото	 начало	 показ-
ва	 къде	 ще	 бъде	 ударът...	
Концепцията	 завършва	 с	
една	 скала	 от	 три	 състав-
ки.	Първата	–	на	базата	на	
медицинската	 експертиза	
лицето	 е	 с	 трайни	 увреж-
дания	–	от	50	до	100%,	но	
комисията	 го	 оценява	 за	
работоспособен.	 Втората	
част	 е:	 лицето	 е	 с	 трай-
но	 увреждане,	 комисията	
го	 оценява	 като	 частично	
работоспособно,	 и	 третата	
част	 е:	 лицето	 е	 с	 трайно	
увреждане,	 но	 е	 нерабо-
тоспособно.	 На	 хилядите	
въпроси,	 които	 задавахме:	
„Каква	ще	бъде	последица-
та	 от	 тази	 оценка?“,	 всич-
ки	 мълчат.	 Досега	 хората	
с	 увреждания	 в	 България	
са	оценявани	като	нерабо-
тоспособни.	 Това	 нещо	 е	
създавало	 проблем	 и	 ние	
считаме,	 че	 трябва	 да	 се	
промени	 и	 подобен	 вид	
терминология	 трябва	 да	
отпадне.	Трябва	 да	 остане	
само	степента	на	уврежда-
не.	Но	появата	на	този	нов	
термин	 –	 работоспособ-
ност,	 който	 и	 досега	 няма	
формулировка,	няма	и	ясни	
показатели.	 Работоспособ-
ността	 е	 строго	 индивиду-
ална,	тя	се	определя	и	към	
конкретно	 работно	 място.	
И	 хора	 с	 еднаква	 степен	
на	увреждане	имат	различ-
на	 работоспособност,	 раз-
лични	възможности.
	 На	 22	 февруари	 в	 На-
родното	 събрание	 се	 про-
веде	дебат	по	тази	разра-
ботка	в	Комисията	по	труд	
и	 демографска	 политика	 и	
в	 Комисията	 по	 здравео-
пазване.	 Присъствахме	 и	
ние	 –	 национално	 пред-

ставителните	 организации	
на	 хората	 с	 увреждания.	
Министърът	 представи	
концепцията	 и	 накрая	 се	
появи	 за	 първи	 път	 една	
скала	 с	 още	 една	 колон-
ка	 за	 работоспособност,	
която	 взриви	 публичното	
пространство:	„Няма	право	
на	 инвалидна	 пенсия“.	 Ра-
ботоспособният	 няма	 пра-
во	 на	 инвалидна	 пенсия,	
частично	 работоспособни-
ят	 има	 право	 на	 частична	
инвалидна	 пенсия	 и	 тре-
тият,	 неработоспособният,	
има	право	на	пенсия.	След	
това	събитията	се	развиха	
бързо.	 На	 1	 март	 нацио-
нално	 представителните	
организации	напуснаха	за-
седанието	на	Националния	
съвет	 на	 хора	 с	 уврежда-
ния.	 Връчихме	 Протестна	
нота	на	министъра	на	тру-
да	и	социалната	политика,	
който	 е	 председател	 на	
този	 консултативен	 орган,	
и	 решихме	 да	 преминем	
към	протестни	действия.	
 Мèтèíãът е íасрîчеí за 
11 апрèл в Сîфèя	на	площад	
„Независимост“	от	11	часа.	
Очакваме	 да	 съберем	 на	
площада	между	6	и	7	хиля-
ди	 наши	 членове	 от	 цяла-
та	 страна.	 Отправили	 сме	
покана	 към	 Европейския	
форум	 на	 инвалидите.	 Ще	
дойде	 неговият	 генерален	
секретар.	Очакваме	и	дру-
ги	гости	от	чужбина.
	 От	 няколко	 години	 в	
България	 се	 извършва	
една	велика	спекулация,	 в	
която	 се	 включват,	 за	 съ-
жаление,	и	медии,	и	народ-
ни	 представители,	 и	 рабо-
тодатели	с	цел	да	докажат,	
че	хората	с	увреждания	са	

извън	 стандартния	 обем,	
типичен	за	Европа,	и	са	ог-
ромно	бреме	за	публични-
те	 финанси	 на	 държавата.	
Внушава	се	на	обществото,	
че	огромната	част	на	хора	
с	 увреждания	са	получили	
незаконосъобразно	 своето	
ТЕЛК-ово	 решение,	 което	
абсолютно	 противоречи	
на	фактите.	По	официални	
данни	на	НОИ	в	момента	в	
България	около	460	хиляди	
български	 граждани	 полу-
чават	инвалидна	пенсия	на	
базата	 на	 общо	 заболя-
ване.	 Между	 48	 и	 49	 хи-
ляди	 в	 последните	 години	
са	гражданите,	които	полу-
чават	 социално	 инвалидна	
пенсия,	която	в	момента	е	
132	лева	и	е	по-скоро	при-
равнена	 социална	 помощ.	
Като	добавим	и	останалите	
много	 по-малобройни	 гру-
пи,	общо	около	510	хиляди	
са	 гражданите,	 които	 по-
лучават	инвалидни	пенсии.	
За	 съжаление,	 желаещите	
да	спекулират	и	да	внушат	
на	обществото,	че	пробле-
мът	 е	 гигантски,	 добавят	
една	 цифра	 от	 малко	 над	
400	хиляди	граждани,	които	
някога	 –	 до	 2015	 година,	
получаваха	 така	наречена-
та	втора	пенсия.	Идеята	е	
да	се	докаже,	че	инвалиди-
те	в	България	са	прекомер-
но	 много,	 че	 са	 огромно	
бреме	 за	 социалните	 сис-
теми	и	т.	н.	По	официални	
данни	на	 „Евростат“	 в	мо-
мента	в	Европейския	съюз	
средната	 цифра	 за	 хората	
с	 увреждания	 в	 отделни-
те	 държави	 варира	 меж-
ду	 15	 и	 25%.	 В	 България	
за	 хора	 с	 увреждания	 се	
признават	 тези	 с	 над	 50%	

увреждания.	В	момента	по	
официални	данни	хората	с	
увреждания	у	нас	са	7-8%.	
Така	че	сме	на	половината	
на	 средния	 процент	 в	 Ев-
ропа.
 Запîчваме катеãîрèчíа 
áèтка, за äа върíем правè-
телствîтî íа масата íа преãî-
вîрèте,	и	искаме	в	концеп-
циите	 да	 бъдат	 добавени	
минимум	два	раздела	още.	
Първият	 раздел	 да	 изясни	
какво	 ще	 загубят	 хората	
на	 базата	 на	 оценката	 за	
работоспособност	при	раз-
личните	 хипотези.	 Около	
207	хиляди	български	граж-
дани	в	момента,	които	ра-
ботят,	получават	инвалидна	
пенсия.	 В	 програмата	 на	
правителството	 е	 заложе-
но	да	се	предприемат	мер-
ки	 срещу	 корупцията	 и	 в	
резултат	 на	 това	 да	 бъдат	
икономисани	 от	 бюджета	
на	НОИ	 около	 500-600	 ми-
лиона	от	харчените	за	ин-
валидни	пенсии.	
	 Ние	държим	категорич-
но	да	получим	отговори	на	
многобройни	въпроси	като:	
Който	 работи,	 ще	 получа-
ва	 ли	 пенсия?	 Хората	 с	
увреждания	 днес	 все	 по-
малко	 могат	 да	 работят.	
Голям	проблем	е	заетостта	
им	и	засега	няма	ефектив-
на	 политика	 в	 тази	 сфе-
ра.	 Около	 10%	 от	 хората	
с	 увреждания,	 които	 са	 в	
икономически	активна	въз-
раст,	работят...
	 Ние	 държим	 в	 концеп-
цията,	 която	 бъде	 приета	
от	 българското	 правител-
ство	и	парламент,	да	има	и	
още	един	раздел	и	от	това	
няма	 да	 отстъпим	 никога.	
Ако	 получаваната	 пенсия	
бъде	 близка	 до	 европей-
ската,	 то	тогава	държим	и	
политиката	 в	 сферата	 на	
компенсиращия	 доход	 да	
бъде	 близка	 до	 европей-
ската.	Ще	 държим	 да	 има	
интеграционна	 добавка	 с	
нови	 елементи,	 различни	
значително	 от	 досегашни-
те	 2,08	 лева,	 3,20	 и	 т.	 н.,	
които	 формират	 общо	 30-
ина	 лева.	 Сумата	 трябва	
да	бъде	 коренно	различна	
и	 обвързана	 с	 линията	 на	
бедността	 или	 с	 минимал-
ната	 работна	 заплата,	 за	
да	 бъде	 индексирана.	 До-
сега	 „сърбаме	 попарата“	
на	 измисления	 гарантиран	
минимален	доход,	към	кой-
то	са	закопчани	всички	по-
добни	социални	плащания.	
Той	 е	 абсолютно	 измисле-
на	величина,	не	е	базиран	
на	 никакви	 икономически	
показатели	и	параметри,	а	
е	само	по	волята	на	финан-

совия	министър.	Опитът	по-
казва,	 че	 той	 се	 коригира	
с	по	10	лева	веднъж	на	10	
години.	 Тази	 година	 стана	
75	 лева.	 Подобна	 динами-
ка	на	такъв	показател	ние	
не	желаем.	В	 концепцията	
за	 изменение	 на	 Закона	
за	интеграция	на	хората	с	
увреждания	 за	 първи	 път	
правилно	е	предвидено,	че	
гарантираният	 минимален	
доход	 е	 измислена	 цифра	
и	 трябва	 да	 отпадне.	 Но	
абсолютно	 неправилно	 е	
записано,	 че	 всички	 со-
циални	 плащания	 в	 новия	
вид	 подкрепяща	 добавка	
ще	се	определят	ежегодно	
при	приемане	на	бюджета.	
Това	 означава,	 че	 отново	
може	 да	 бъде	 замразена	
сумата	 за	 много	 петилет-
ки	напред.	Ние	не	желаем	
такъв	 тип	 схема,	 по	 която	
да	се	работи,	а	държим	тя	
да	бъде	вкарана	в	някаква	
разумна	 схема	 на	 индек-
сации,	 за	 да	 може	 този	
доход	да	покрива	реалните	
ежедневни	потребности	на	
хората	с	увреждания.
 В сèстемата íа ТЕЛК съ-
ществуват мíîãî прîáлемè 
è тî íе îт äíес.	 Ние	 сме	
пределно	наясно,	че	в	сис-
темата	има	корупция,	както	
в	 цялото	 здравеопазване.	
През	 2003	 година	 беше	
създадена	първата	работна	
група,	 която	 започна	 да	
прави	 реформа	 на	 Закона	
за	здравето	и	реформира-
не	 на	 системата	 на	ТЕЛК.	
Оттогава	до	днес	се	борим	
с	тази	система.	Много	пра-
вителства	се	смениха,	мно-
го	 работни	 групи	 и	 екипи	
и	не	можем	да	я	оправим.	
Първо	 бяха	 въведени	 дос-
та	 контролни	 механизми.	
Решенията	 се	 обжалват	 и	
атакуват	 от	 НОИ.	 Годиш-
ните	 ТЕЛК-ове	 са	 между	
35-40	хиляди,	а	те	обжалват	
средно	 между	 5-6	 хиляди.	
Решенията,	 които	 са	 от-
менени,	 варират	 годишно	
между	600	и	800.	
	 Най-после	 в	 новия	 За-
кон	 за	 здравето	 се	 пред-
вижда	лекарите	от	ТЕЛК	да	
могат	да	практикуват	своя-
та	 професия.	 Един	 лекар	
в	 ТЕЛК	 получава	 смешни-
те	пари,	достойни	за	една	
чистачка	–	от	порядъка	на	
600	 лева.	Това	 е	 безумие,	
при	 условие,	 че	 се	 искат	
5	 години	 стаж	 по	 специ-
алността,	 забраняваме	 да	
практикува	 лекарската	 си	
професия,	 а	 колегите	 му	
получават	 по	 5-10	 хиляди	
лева.	Ние	самите	обричаме	
тези	 лекари	 на	 корупция,	
а	 от	 много	 години	 водим	

битка	срещу	нея.	
 Слеäващèят факт – сèс-
темата íа ТЕЛК е претîвареíа 
зараäè äва прîáлема.	Сроч-
ните	ТЕЛК-ови	решения	са	
изключително	 големи	 по	
обем.	 Ние	 настояваме	 от-
давна	да	се	прегледа	мно-
го	 сериозно	 списъкът	 на	
дефинитивните	 заболява-
ния,	които	не	търпят	обра-
тим	процес.	Тоест	те	могат	
само	 да	 прогресират,	 но	
хората	няма	да	станат	по-
добре.	Например	 не	може	
да	се	очаква,	че	на	човек	
без	 крак	 ще	 му	 порасне	
крак	 отново.	 Затова	 няма	
смисъл	 да	 го	 караш	 да	
ходи	всяка	година	на	ТЕЛК	
и	 да	 запушва	 системата.	
Затова	искаме	този	списък	
наново	 да	 се	 прецизира	
и	 много	 от	 заболяванията	
да	 преминат	 в	 по-дълго-
срочен	 и	 безсрочен	ТЕЛК,	
което	ще	отпуши	системата	
и	ще	 даде	 възможност	 за	
по-голяма	 пропускателна	
способност.	А	същевремен-
но	 ще	 даде	 възможност	
лекарите	 по-прецизно	 да	
извършат	 изследванията,	
за	да	се	минимизират	слу-
чаите,	в	които	през	систе-
мата	 минават	 хора,	 които	
нямат	 право	 на	 подобен	
тип	решения.	Много	приме-
ри	 има	 на	 злоупотреби	 от	
ромското	 население	 –	 на	
получили	 слухови	 апарати,	
специални	 обувки	 и	 друг	
тип	 помощни	 средства.	
Така	изтичат	ресурси	и	от	
други	системи.	Или	да	взе-
мем	децата	 с	 увреждания.	
През	 миналата	 година	 те	
получиха	 увеличени	 сред-
ства	от	900	лева	за	децата	
до	18	години.	Но	сега	въз-
никва	 въпросът	 какво	 се	
случва	с	тези	деца	с	тежки	
увреждания,	 след	 като	 на-
вършат	18	години	и	станат	
пълнолетни.	Те	вече	стават	
лица	с	увреждания	и	пари-
те	спират.	
	 А	 родителят	 получава	
да	 ги	 гледа	 по	 същия	 на-
чин,	защото	те	са	в	същото	
или	 в	 по-тежко	 състояние	
и	 грижата	 е	 една	 и	 съща.	
Един	 от	 въпросите,	 които	
ще	поставим	на	митинга	на	
11	април	е	и	този.
	 Трябва	 да	 направим	
общи	усилия	в	максимална	
степен	да	бъде	ограничена	
възможността	 за	 злоупо-
треби	при	оценката	на	сте-
пента	 на	 увреждане.	 Това	
трябва	 да	 го	 направим	 на	
всяка	цена	–	с	много	тежки	
санкции,	 дори	 с	 отнемане	
на	правото	да	бъде	практи-
кувана	 лекарската	 профе-
сия.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924

ЕВТин ТранспорТ 
с бус и самосвал 
се предлага на тел. 
0893/511-154. [22, 
12]
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, 5]

изгодно! прЕВози 
с бус се предлагат на 
тел. 0887/744-110. 
[11, 7]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, са-
МолЕТни БИЛЕ-
ТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

Васèл Дîлапчèев, преäсеäател íа Съюза íа слепèте в Бълãарèя: „Очакваме 
в прîтеста íа хîрата с уврежäаíèя äа участват 6-7 хèляäè чîвека”

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в 
България и член на Организационния щаб на националния про-
тест на хората с увреждания, който предстои на 11 април, 
беше гост на Габрово във вторник заради Протестна нота 
от национално представителните организации на и за хора с 
увреждания. С нея се иска предвижданата реформа в областта 
на медицинската експертиза и оценка на работоспособността 
да не ощети хората с увреждания, а да се облекчи бюрокра-
тичната процедура и се защитят правата им. Васил Долапчи-
ев говори подробно за проблемите на хората с увреждания на 
пресконференция в Габрово и подчерта, че когато се правят 
реформи в нормативната система, те трябва да се планират 
в полза на хората с увреждания. Защо се отива към протести, 
кои са основните причини и има ли диалог с управляващите – 
по темата говори Васил Долапчиев.

кухНЕНСкИ
шкАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕлИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

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

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

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

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

www.spaholiday.bg

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

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

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

19/02

- 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

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, 2]

МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 26]
хоТЕл „БожЕнЦи“ тър-
си да назначи готвач/ка. 
Справки на тел. 0878/444-
752. [11, 11]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ търси сервитьо-
ри/ки, може и почасово. 
Справки на тел. 0884/551-
134. [11, 11]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
20]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
9]
продаВачка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 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, 6]
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, 10]

аТЕна Търси да на-
значи БолноглЕ-
дачи за различни 
сТрани В ЕВро-
па. Справки на тел. 
0896/980-410. [4, 4]

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, 6]
Търся жЕна, живееща в 
района на Колелото или 
Гарата, за почасово гледа-
не на възрастен мъж. Теле-
фон за връзка: 0894/352-
244. [6, 5]
БЕнзиносТанЦия Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 10]
„инФрасТроЕжи“ оод 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. ГЕОДЕЗИСТ С 
ОПИТ В ПъТНИ ОБЕКТИ; 
2. СПЕцИАЛИСТ ОФЕРТЕН 
ОТДЕЛ; 3. ТЕХНИЧЕСКИ 
СъТРУДНИК ОФЕРТЕН ОТ-
ДЕЛ; 4. ТЕХНИЧЕСКИ Ръ-
КОВОДИТЕЛ ПъТНО СТРО-
ИТЕЛСТВО; 5. ОПЕРАТОР 
НА ПъТНО-СТРОИТЕЛНИ 
МАШИНИ; 6. ОПЕРАТОР АС-
ФАЛТОВА БАЗА. Фирмата 
предлага постоянен тру-
дов договор, мотивиращо 
заплащане и служебен 
транспорт. Кратка профе-
сионална автобиография и 
копия на квалификациите, 
които притежавате, може 
да изпратите на адрес: Се-
влиево 5400, ул. „Магис-
трална“ 2Д, „Инфрастро-
ежи“ ООД; e-mail: office@
infrastroezhi.com. Пове-
че информация на тел. 
0882/522-282. [22, 10]

ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 12]
ФирМа Търси техниче-
ски грамотен работник. 
Заплащане по договаряне. 
Справки на тел. 0888/228-
639. [11, 10]
„ВЕгЕа“ оод търси служи-
тел за работа на подлепва-
ща преса по заместване. 
Справки на тел. 0885/611-
290. [9, 8]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 8]
Търся продаВач-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 7]
ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 5]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи  шо-
фьор-пласьор кат. „В” или 
кат. „С”. Телефон за ин-
формация: 0878/535-094. 
[13, 3]
рЕсТоранТ „Магнолия“ 
набира готвачи за втора 
смяна. Добро заплащане. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [9, 3]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[11, 6]
„янТра ТранспорТ“ АД 
търси да назначи на посто-
янен трудов договор шо-
фьор на автобус. Телефон 
за контакт: 0888/985-412. 
[5, 4]

ФирМа “МЕгасТроЙ 
2014” Еоод Търси 
да назначи кранисТ 
на кулокран със 
сЕрТиФикаТ. Повече 
информация на тел. 
0877/270-191. [12, 2]

оБщ раБоТник - пране 
на килими, се търси на 
тел. 0896/74-14-15. [5, 3]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 4]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси да 
назначи общи работници 
- тел. 0898/466-881, от 
09.00 до 17.00 часа. [5, 4]
каМЕриЕрка и серви-
тьорка се търсят на тел. 
0888/383-125. [5, 4]
БолноглЕдачка за ле-
жащо болен мъж се търси 
на тел. 0885/689-519. [5, 
3]
оБщ раБоТник с катего-
рия „В“ се търси на тел. 
0896/640-415. [3, 2]
кВалиФиЦиран аВТо-
МонТьор се търси. За-
плащане от 900 лева - тел. 
0888/300-302. [6, 2]
гуМаджия сЕ търси на 
тел. 0888/300-302. [6, 2]
каФЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси помощник-кухня. 
Може и млад пенсионер. 
Справка в кафето на ул. 
„Априловска“ 10. [7, 3]
сЕрВиз В  Габрово търси 
автомонтьори. Справки на 
тел. 0882/055-206. [11, 1]

жЕна или мъж за рабо-
та в областта на селски 
туризъм се търси на тел. 
0886/070-325. [3, 2]
каФЕ „МиТи“ в кв. Мла-
дост набира сервитьорки 
и готвачки. Справки на 
тел. 0886/569-739. [5, 2]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 2]
гоТВач, каМЕриЕрки, 
чистачка - миячка срещу 
добро заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-006. 
[20, 1]
гоТВач, каМЕриЕрки се 
търсят на тел. 0897/727-
596 [20, 1]
доМаШна поМощниЦа 
с възможности и опит за 
гледане на бебе се търси 
на тел. 0899/808-086 [20, 
1]
пиЦария „Мания“ тър-
си готвачи, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 1]
„Еж и Беж“ търси да на-
значи пицар и дюнерджия. 
Справки на тел. 0895/748-
977. [6, 1]
на 28 МАРТ (СРЯДА) от 
10.00 до 12.00 часа ФИР-
МА „ИЛЕКС“ ООД ще про-
веде интервю с желаещите 
мъже в трудоспособна въз-
раст да кандидатстват за 
длъжностите: НАСТРОЙЧИК 
и ОПЕРАТОР НА МАШИНИ 
С цПУ. Във фирмата няма 
обявени места за трудоус-
троени. Всички новоприети 
ще преминат обучение на 
място. Опит в съпостави-
ми дейности е предимство. 
Адрес на фирмата: Север-
на индустриална зона, ул. 
„Бойката“ 4 (срещу „Тех-
нополис“, до Пътното). [5, 
1]
Vouge Търси маникю-
ристка. Справки на тел. 
0894/738-707. [6, 1]
гоТВачка за почасо-
ва работа в района на 
Младост се търси на тел. 
0899/648-090. [12, 1]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ ВъзрасТни хора 
- тел. 0887/650-712. [3, 2]

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, 19]
гараж на ул. „Свищов-
ска“ 70 се продава на тел. 
0899/121-095. [22, 19]
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, 
16]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 9]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [22, 14]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото, 4 етаж, без 
асансьор, ТЕц, тухла, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0899/226-175. 
[15, 14]

къща на 10 км от Габро-
во - село Междене, се 
продава на тел. 0890/371-
977. [11, 7]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [8, 5]
апарТаМЕнТ В центъра 
- 59 кв. м, се продава на 
тел. 0899/096-381. [11, 
10]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
тухлен, 3 етаж, в кв. Дядо 
Дянко се продава на тел. 
0888/201-120. [5, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [7, 4]
иМоТ - 500 кв. м, Вел-
чевци; Шенини - 800 кв. 
м; Златевци - 1250 кв. м, 
продава тел. 0899/943-
105. [11, 4]
упи, 10 дка, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“ се 
продава на тел. 0885/733-
225. [22, 4]
Вила на 3 км от града - 
обзаведена, ток, вода, се 
продава на тел. 066/80-
91-95. [3, 3]
ЕТаж оТ къща се прода-
ва на тел. 0889/212-244. 
[4, 4]
къща с гараж до „Ка-
уфланд“ се продава на 
тел. 0878/557-678. [5, 3]

дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент, ет. 5, се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 3]
къща В кв. Бойката се 
продава на тел. 0898/803-
414. [11, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Младост, сменена до-
грама, изолация, се прода-
ва на тел. 0879/009-792. 
[6, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
75 кв. м, тухла, предсто-
ящо саниране, реновиран 
квартал, маза и таванско 
помещение, ул. „Антим I“ 
13, се продава на тел. 
0879/006-311. [11, 2]
къща - 160 кв. м, ма-
сивна, в село Жълтеш се 
продава на тел. 0895/933-
458. [2, 2]
дВорно МясТо в село 
Торбалъжи се продава на 
тел. 0897/915-462. [3, 1]
разраБоТЕн оБЕкТ за 
бързо хранене (дюнер, 
палачинки) на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0890/202-546, 0877/778-
291. [5, 2]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0894/23-24-25. [3, 
2]
МясТо, 1 декар, УПИ, 
в кв. Русевци, готово за 
строеж, се продава на тел. 
0889/909-727. [4, 1]

даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 19]
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, 14]
заВЕдЕниЕ и павили-
он за бързо хранене се 
дават под наем на тел. 
0884/005-537. [6, 6]
аВТосЕрВиз даВа под 
наем 0878/929-080. [17, 10]
оБЕкТ на бул. „Могильов“ 
32 (Еса) се дава под наем 
на тел. 0878/709-487, 
след 19.00 часа. [11, 10]
оБорудВано произ-
ВодсТВЕно помещение 
за сладкарски и тестени 
изделия отдава под наем 
тел. 0878/815-817. [7, 4]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 7]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. Информа-
ция на тел. 0896/489-512. 
[11, 7]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/866-
830. [5, 3]

аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [5, 4]
ТрисТаЕн оБзаВЕ-
дЕн апартамент на Еса 
се дава под наем на тел. 
0878/583-758. [3, 2]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [3, 3]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0896/640-763. [7, 2]
дВусТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент в идеален цен-
тър се отдава под наем на 
тел. 0893/750-065. [3, 1]

иМоТи купуВа
поМЕщЕниЕ купуВа 
тел. 0888/866-830. [5, 3]
спЕШно! гарсониЕра 
купува 0878/865-485. [11, 1]

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

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

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“  прода-
Ва  дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-
655.
разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.
н а Ц Е п Е н и  д ъ р -
Ва се продават на тел. 
0876/607-699.
н а Ц Е п Е н и  д ъ р -
Ва се продават на тел. 
0886/652-152
Еко БрикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 24]
донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети се продават на 
тел. 066/801-501. [12, 9]
рЕжа дърВа на 7 лв. 
Тел. 0899/050-080. [12, 
8]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 10]

нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 12]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [33, 9]
„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - тел. 0889/632-
740. [11, 7]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 6]
дърВа на чували, 5 лева/
броя, се продават на тел. 
0988/816-628 [10, 4]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 4 лв./чу-
вал, се продават на тел. 
0899/195-494. [9, 4]
гоТоВи дърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 3]
ЦЕпя дърВа - тел. 
0896/926-407. [6, 3]

сТроиТЕлсТВо
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.
кърТи и пробива - 
0897/832-363
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
11]
„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, 9]
Вик и всякакви ремонтни 
дейности - тел. 0895/713-
707. [12, 8]
изгражда ТЕраси, кърти 
панел, всички вътрешни и 
външни ремонти и алпини-
сти - тел. 0897/931-088. 
[15, 15]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боядисване, лами-
нат - тел. 0899/520-038. 
[11, 5]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 9]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
7]

рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидро-
изолации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 4]
рЕМонТ на циглени 
покриви,направа на нови, 
саниране, хидроизолация, 
улуци и други - 0895/81-
05-04. [5, 2]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя, изола-
ция - 0895/728-668. [13, 
9]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
11]
Фаянс, ТЕракоТа, шпак-
ловки, топлоизолация - 
тел. 0886/236-277. [5, 3]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 2]
ШпаклоВка, БоядисВа-
нЕ, обръщане на врати, 
прозорци - тел. 0877/888-
173. [11, 1]

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, 10]

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

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

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 12]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
22]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
изМазВанЕ на комини 
и капаци, почистване на 
улуци - тел. 0890/215-
177. [22, 3]
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58. [11, 
1]

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, 4]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 19]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [2, 2]

поддръжка коМпюТри
инсТалаЦия и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Тел. 0888/410-117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 10]

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
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, 19]
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 8]

аВТоМоБили продаВа
ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, дизел, се продава 
на тел. 0888/254-577. [5, 
3]
пЕжо 206 - 2004 г., в от-
лично състояние, се про-
дава на тел. 0876/225-
340. [6, 4]
рЕно МЕган, 1.6, бен-
зин, в добро състоя-
ние, се продава на тел. 
0896/550-052. [3, 2]
Форд ФиЕсТа, 1.4, 1991 
г., газ-бензин + комплект 
джанти, цена: 400 лв., се 
продава на тел. 0890/104-
496. [9, 2]
ТоЙоТа корола - бен-
зин, с винетка, за 750 
лева се продава на тел. 
0886/237-588. [2, 2]

Форд Фокус, нов внос, 
2002 г., 1.6, бензин, ком-
би, за 1800 лева се про-
дава на тел. 0882/515-
690. [1, 1]

джипоВЕ
сузуки гранд Витара 
2D, 4х4, 2004 г., мно-
го добро състояние, 7200 
лева, се продава на тел. 
0898/61-10-99 [6, 4]

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 - тел. 0887/468-896, 
0889/961-133. [12, 7]

аВТочасТи/Магазини
часТи за Лада се прода-
ват на тел. 0893/200-978. 
[6, 1]

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

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 9]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 18]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка „Му-
раЙ“ - американска, се 
продава за 1900 лева на 
тел. 0878/952-426. [11, 
7]

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 9]
Цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 7]
Цигли  „с Тражи -
Ца“ - 600/700 бр., 0.30 
лв., се продават на тел. 
0879/080-862. [3, 3]

продаВа оБзаВЕжданЕ
пЕралня, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-
нова, съдомиялна, теле-
визор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 9]
МЕ Б Е ли  и з г о д -
но се продават на тел. 
0896/640-415. [2, 2]

продаВа разни
Фургони сЕ продават на 
тел. 0884/005-537. [6, 6]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 3]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]

коТЕл за етажно пар-
но се продава на тел. 
0889/744-105. [2, 2]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа продава 
тел. 06717/26-05. [5, 2]

храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 7]

пчЕли продаВа
25 пчЕлни семейства се 
продават на тел. 0889/28-
44-56. [7, 5]

купуВа разни
сТара наФТа купува на 
тел. 0895/752-838. [22, 9]

Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
ЕлЕкТропасТир сЕ купу-
ва на тел. 0894/099-677. 
[11, 8]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, писал-
ки, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вход Г, партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [4, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични су-
ровини купува всякакви 
железа - тел. 0896/183-
637. [22, 9]

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	
на	следващия	ден,	ако	бъде	подадена	в	редакци-
ята	на	„100	вести“	до	16.30	часа.	Цената	на	
обявите	е	15	стотинки	на	дума,	без	предлози	
и	 съюзи,	 за	 едно	 отпечатване.	 Можете	 да	
използвате	специалните	отстъпки	за	годишни	
обяви,	 ако	 вашата	 обява	 излиза	 през	 цялата	
2018	година.	При	текущите	обяви	всяка	11-та	
е	безплатна.	

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. 
[5, 2]
жиголо - тел. 0886/976-877. [22, 1]

запознансТВа
ВдоВиЦа на 75 години търси мъж на 
подходяща възраст, да не пуши и пие, 
за сериозна връзка. Тел. 066/85-10-11, 
вечер. [5, 4]

кухНЕНСкИ
шкАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕлИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тИПОВИ 
И ПО ПРОЕкт 
НА клИЕНтА



23 март 2018 г.Телевизионен справочник6
съБоТа, 24 МарТ нЕдЕля, 25 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	Световно	 първенство	 по	 фигурно	

пързаляне:	Волна	програма	/мъже	
и	жени/

15:25	Малки	истории
16:25	Ганьо	 Балкански	 се	 завърна	 от	

Европа	/155	г.	от	рождението	на	
Алеко	 Константинов/	 -	 4-сериен	
филм	/България/,	1	част

17:00	Вяра	и	общество	с	Горан	Благоев
18:00	Животът	е	вкусен
19:00	Дискавъри:	 Когато	 роботите	 ни	

нападнат	-	документален	филм
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Шоуто	на	Канала
21:45	Мародери	-	филм	/Канада/,	в	ро-

лите:	 Брус	 Уилис,	 Дейв	 Баутиста,	
Кристофър	Мелони	и	др.

23:35	По	света	и	у	нас
23:50	Съкровището	на	Да	Винчи	-	филм	

/САЩ/,	в	ролите:	Си	Томас	Хауъл,	
Ланс	Хенриксен,	Никол	Шъруин

01:25	SS	Британия	-	2	епизод	/п/
02:20	Дискавъри:	 Когато	 роботите	 ни	

нападнат	-	документален	филм/п/
04:15	Отблизо	с	Мира	Добрева	/п/

05:15	Бразди	/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:	 Балетен	

спектакъл	 на	 Ансамбъл	 "Лезгин-
ка"	/Дагестан/

14:15	Следваща	спирка	-	кино	"Одеон"	
-	документален	филм	/България/

15:30	Световно	 първенство	 по	фигурно	
пързаляне	 -	 гала	 вечер,	 пряко	
предаване	от	Милано

18:00	Спортна	треска
18:30	Спорт	ТОТО
19:05	Дискавъри:	Египет	-	какво	се	крие	

под	повърхността,	док.	филм
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Виктория	 -	 филм	 /Франция/,	 в	

ролите:	 Вержини	 Ефира,	 Венсан	
Лакост,	Мелвил	Пупо	и	др.

22:25	По	света	и	у	нас
22:40	Нощни	птици	-	вечерно	токшоу
23:40	Дискавъри:	Египет	-	какво	се	крие	

под	повърхността	/п/
00:25	Мародери	-	игрален	филм	/п/
02:10	SS	Британия	-	2	епизод	/п/
03:05	Дойче	Веле:	Шифт	/п/
03:20	Съкровището	на	Да	Винчи	/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"
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./	-	док.поредица
13:00	"Сержант	Билко"	-	комедия	(САЩ)
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	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите	
20:00	"Гласът	на	България"
21:30	"Папараци"	-	тв	таблоид
22:30	"Хищникът"	 -	 ужаси,	 трилър,	 ек-

шън,	фантастика	(САЩ,	1987)
00:30	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:30	"Теория	на	глупостта"	-	сериал
02:30	"Сержант	 Билко"	 -	 комедия	

(САЩ),	актьори	-		Стив	Мартин
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.	12
07:30	"Двама	мъже	и	половина",сериал
08:00	"Тази	събота	и	неделя"
11:00	"Cool…T"	-	лайфстайл	предаване
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"НепознатиТЕ"	-	док.	поредица
13:00	"Феята	 на	 зъбките	 2"	 -	 комедия,	

семеен	(САЩ,	2012)
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	"Китайски	зодиак"	-		екшън,	прик-

люченски	 (Chinese	 Zodiac,	 Хонг	
Конг,	 	 Китай)	 актьори	 -	 Джеки	
Чан,	Оливър	Плат,	Стивън	Чанг

22:00	"Умирай	 трудно	3"	 -	 екшън,	 кри-
минален	(САЩ,	1995)

00:30	"Дневниците	на	вампира",сериал
01:30	"Теория	на	глупостта"	-	сериал
02:30	"Феята	 на	 зъбките	 2"	 -	 комедия,	

семеен	(САЩ,	2012)
04:00	"Cool…T"	-	лайфстайл	предаване	

 

пЕТък, 23 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	Константин	 Философ	 -	 6-сериен		

филм	/България,	1982г./,	1	серия
15:10	Сагуа	-	сиамската	котка	-	аним.
15:35	Семеен	бизнес	-	последен	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	Денят,	 който	 промени	 живота	 на	

Мис	Петигрю	-	2,	последен	еп.
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Панорама	с	Бойко	Василев
22:00	SS	Британия	-	2	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Концерт	на	джаз	формация	"Джа-

бе"	 /Унгария/.	 Джаз	 фестивал	
"Банско	2017"

00:35	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:15	Колекцията	-	последен	епизод/п/	
03:10	Семеен	бизнес	/п/
03:35	Как	се	прави?	/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.	88
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	 "Лекар	в	планината"	 -	

сериал,	с.10,	еп.	1
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	50
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Сега	 и	 завинаги"	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	81
21:00	Премиера:	"Столичани	в	повече"	-	

сериал,	с.	12,	еп.	4
22:00	"Комиците	и	приятели"
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.9,	еп.	17
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Стъклен	дом"-	сериал,	с.1,	еп.26

понЕдЕлник, 26 МарТ

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	Константин	Философ	-	2	серия
15:15	Сагуа	-	сиамската	котка,	аним.
15:30	Сламено	сираче	-	5-сериен	филм	

/България/,	1	серия
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	 -	 11	

епизод
17:45	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
17:55	Зелена	светлина
18:00	По	света	и	у	нас
18:15	Още	от	деня
19:00	Букет	-	двусериен	филм	/Канада/,	

1	епизод,	в	ролите:	Кристи	Суон-
сън,	Майкъл	Шанкс	и	др.

19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	История.bg:	55	години	от	пленума	

за	Македонския	въпрос
22:00	37	дни	-	2	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Другата	страна	на	трофея	-	филм	

/САЩ/,	в	ролите:	Майкъл	Медсън,	
Стивън	Клауд,	Тини	Листър	и	др.	

01:05	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
01:15	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:55	Едно	голямо	семейство	3	/п/
04:00	Изкуството	на	21	век
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.	89
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	"Лекар	в	планината"	 -	

сериал,	с.	10,	еп.	2
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	51
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Сега	 и	 завинаги"	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	82
21:00	MasterChef	България	
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.9,	еп.	18
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Стъклен	дом"-	сериал,	с.1,	еп.27

ВТорник, 27 МарТ сряда, 28 МарТ чЕТВърТък, 29 МарТ

0 БНТ 1БНТ 1БНТ 1

 
н а т а 



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:	55	години	от	пленума	

за	Македонския	въпрос	/п/
13:55	Константин	Философ	-	3	серия
15:15	Сагуа	-	сиамската	котка,	аним.
15:30	Сламено	сираче	-	2	серия
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:40	Малки	истории	/п/
16:50	Едно	 голямо	 семейство	 3	 -	 12	

епизод
17:45	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
17:55	Зелена	светлина
18:00	По	света	и	у	нас
18:15	Още	от	деня
19:00	Букет	-	2,	последен	епизод
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	Национални	 награди	 "Икар"	 за	

постижения	 в	 областта	 на	 сце-
ничните	 изкуства	 церемония	 по	
връчването

23:30	По	света	и	у	нас
23:45	2010:	 Моби	 Дик	 -	 филм	 /САЩ/,		

в	 ролите:	 Бари	 Бостуик,	 Рене	
О'Конър,	Адам	Граймс	и	др.

01:15	Бързо,	лесно,	вкусно	
01:25	Денят	започва	с	Култура	/п/
03:05	Едно	голямо	семейство	3	/п/
04:10	Дойче	веле:	Шифт

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/
13:55	Константин	Философ	-	4	серия
15:15	Сагуа	-	сиамската	котка	-	аним.
15:30	Сламено	сираче	-	3	серия
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	-	13	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	Алън	Куотърмейн	и	Храмът	на	че-

репите	 -	 двусериен	 филм	 /САЩ/,	
1	епизод,	в	ролите:	Шон	Камерън	
Майкъл,	Кристофър	Адамсън	и	др.	

19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Несретникът	 от	 Койот	 Каунти	 -	

филм	 /САЩ/,	 в	 ролите:	Ники	Бо-
йер,	Бо	Кларк,	Уейн	Грейс	и	др.

22:30	В	кадър;23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Немислимо	-	филм	/копродукция/,	

в	 ролите:	 Лотер	 Блюто,	 Джерал-
дин	Чаплин,	Дона	д'Ерико	и	др.

01:15	Бързо,	лесно,	вкусно
01:25	Денят	започва	с	Култура	/п/
03:05	Едно	голямо	семейство	3	/п/
04:10	Дойче	веле:	Шифт

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.	90
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-	сери-

ал,	с.	1,	еп.	43
16:00	Премиера:	"Лекар	в	планината"	-	

сериал,	с.	10,	еп.	3
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	52
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Сега	 и	 завинаги"	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	83
21:00	MasterChef	България
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.9,	еп.	19
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Стъклен	дом"-	сериал,	с.1,	еп.28

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.	91
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	"Лекар	в	планината"	-	

сериал,	с.	10,	еп.	4
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	53
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Сега	 и	 завинаги"	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	84
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.	20
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Стъклен	дом"-	сериал,	с.1,	еп.29

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	Вокален	 концерт	 -	 песни	 от	 Ри-

хард	 Щраус.	 Празници	 на	 изку-
ствата	-	Аполония	2016

13:45	Константин	Философ	-	5	серия
14:45	Япония	днес
15:15	Сагуа	-	сиамската	котка,	аним.
15:30	Сламено	сираче	-	4	серия
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:40	Малки	истории	/п/
16:50	Едно	голямо	семейство	3	-	14	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	По-сладката	 страна	 на	 живота	 -	

филм	 /САЩ/,	 в	 ролите:	 Катрин	
Морис,	Джеймс	Бест	и	др.

22:25	Открито	с	Валя	Ахчиева	/п/
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Пътят	към	Хуарес	-	филм	/копро-

дукция/,	в	ролите:	Уолтър	Перес	
00:55	Бързо,	лесно,	вкусно	
01:05	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:45	Едно	голямо	семейство	3	/п/
03:45	Япония	днес	/п/
04:55	Изкуството	на	21	век

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.	92
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Лекар	в	планината"	 -	

сериал,	с.	10,	еп.	5
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	54
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Сега	 и	 завинаги"	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	85
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.	21
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Стъклен	дом"-	сериал,	с.1,	еп.30

06:00	"Войната	на	розите"	/п/
07:00	"Непорочната	 Джейн"	 -	 сериен	

филм
08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
12:50	"Плажен	 тийн	 филм"	 -	 с	 Рос	

Линч,	Мая	Мичъл,	Грейс	Фипс
14:50	"Шест	 дни,	 седем	 нощи"	 -	 с	

Харисън	 Форд,	 Ан	 Хечи,	 Дейвид	
Шуимър,	Жаклин	Обрадорс	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:	Токио	Дрифт"	-	

с	Лукас	Блек,	Закъри	Тай	Брайън
22:10	"Игрите	 на	 глада:	 Сойка-присме-

хулка	 -	 Част	 2"	 -	 с	 Дженифър	
Лорънс,	Джош	Хътчерсън	и	др.

01:00	"Шест	 дни,	 седем	 нощи"	 -	 с	
Харисън	 Форд,	 Ан	 Хечи,	 Дейвид	
Шуимър,	Жаклин	Обрадорс	/п/

04:30	"Плажен	 тийн	 филм"	 -	 с	 Рос	
Линч,	 Мая	 Мичъл,	 Грейс	 Фипс,	
Гарет	Клейтън	и	др.	/п/

06:30	"Иконостас"
07:00	"Нощна	смяна"	-	сезон	1
08:00	"Събуди	се"
11:00	"Съдебен	спор"
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Да	обичаш	по	рецепта"	(премие-

ра)	-	с	Мая	Стоян,	Райън	Ротман,	
Бес	Армстронг,	Таня	Чишолм	и	др.

14:15	"Мистериите	на	Аурора	Тийгардън:	
Убийства"	 (премиера)	 -	 с	Кандис	
Камерън	Бър,	Лекса	Доинг,	Мари-
лу	Хенър,	Брус	Доусън,	Анна	ван	
Хуфт	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	 -	 централна	

емисия;	19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Господарка	на	злото"	(премиера)	

-	с	Анджелина	Джоли,	Ел	Фанинг,	
Шарлто	Копли,	Имелда	Стаунтън

22:00	"Орелът"	 (премиера)	 -	 с	 Чанинг	
Тейтъм,	Джейми	Бел	и	др.

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

Убийства"	 -	 с	 Кандис	 Камерън	
Бър,	Лекса	Доинг	и	др.	/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	 -	 централна	

емисия
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"	-	сериал

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	 -	 централна	

емисия
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"	-	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	 -	 централна	

емисия
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	Семена	от	древността	-	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	Момичето	 Крал	 -	 исторически,	

биографичен,	Финландия;	в	роли-
те:	 Сара	 Гадън,	 Майкъл	 Никвист,	
Лукас	Брайънт,	Малин	Буска	и	др.

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

/п./
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05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
07:30	Кралска	палитра	-	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./
14:20	Телепазарен	прозорец
14:35	Как	станах	руснак	-	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
20:15	Как	станах	руснак	-	сериал
20:40	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Жоакина,	доня	Революция,сериал
23:00	Завръщането	 -	 драма,	 трилър,	

Русия;	в	ролите:	Владимир	Гарин,	
Иван	 Добронравов,	 Константин	
Лавроненко

00:50	Фамилно	/п./;02:00	Характери	/п./
02:50	Опорни	хора	/п./
04:10	Колела	/п./
04:40	Необичайните	заподозрени	/п./
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05:30	Q&A	/п./
06:30	Брюксел	1	/п./
07:30	Лудостта	на	принц	Чарлс	-	филм
08:30	Колела	/п./
09:00	Характери	-	неизвестните	изпове-

ди	на	известните	/п./
09:30	Райски	градини	-	филм
10:00	По	следите	на	храната	-	филм
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Йерихон	-	сериал	/п./
14:20	Телепазарен	прозорец
14:35	Как	станах	руснак	-	сериал	/п./
15:00	VIB	/Very	Important	Bulgarians/
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм;	16:30	Авиошоу
17:00	Колела	-	автомобилно	предаване
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Необичайните	 заподозрени	 -	 не-

доизказаното	за	важните	факти	и	
събития	с	Георги	Лозанов

19:50	Мамчета	-	комедиен	сериал
20:15	Как	станах	руснак	-	сериал
20:40	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Жоакина,	доня	Революция,сериал
23:00	Тайни	и	лъжи	-	драма,	Франция/

Великобритания;	в	ролите:	Бренда	
Блетин,	 Тимъти	 Спол,	Филис	 Ло-
уган,	Мариан	Жан-Батист

01:20	Фамилно	/п./;02:20	Q&A	/п./
03:20	VIB	/п./
03:30	Необичайните	заподозрени	/п./
04:40	Видимо	и	невидимо	/п./
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05:40	Опорни	хора	/п./
06:30	България	сутрин	 -	важните	неща	

рано	 сутрин	 с	 Лора	 Инджова	 и	
Златимир	Йочев

09:30	Анджелина	Джоли	-	поглед	отбли-
зо	-	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	Семена	от	древността	-	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	/п./
03:40	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

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

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

рано	 сутрин	 с	 Лора	 Инджова	 и	
Златимир	Йочев

09:30	Магията	на	Одри	-	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	Семена	от	древността	-	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	/п./
04:50	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

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

рано	 сутрин	 с	 Лора	 Инджова	 и	
Златимир	Йочев

09:30	Животът	след	Бийтълс	-	филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Опорни	хора	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Семена	от	древността	-	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	-	предаване	за	Европа	

и	гражданите	/п./
04:50	Необичайните	 заподозрени	 с	 Ге-

орги	Лозанов	/п./
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05:40	Денят	ON	AIR	/п./
06:30	България	сутрин
09:30	Историята	 на	 Елвис	 Пресли	 -	

филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Видимо	и	невидимо	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Семена	от	древността	-	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./
03:40	Видимо	и	невидимо	-	коментарно	

предаване	 за	 измеренията	 на	
свободата	с	Калин	Манолов	/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.7
06:00	„Легендата	за	Кора“	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.9,	еп.21,22,23
11:00	„Пета	предавка“,	с.15,	еп.1
11:30	„Дронове	убийци“	-	екшън,	трилър	

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

13:00	„Разплата“	 -	 драма,	 екшън,	 кри-
минален,	трилър	(САЩ,	1999)

15:00	„Последният	кораб“	-	с.3	еп.3
16:00	„Последният	кораб“,	с.3,	еп.4
17:00	„Дивата	муха“	-	еп.	11
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“
18:00	„Пета	предавка“,	с.15,	еп.2,3
19:00	„Този	 див,	 див	 Запад“	 -	 екшън,	

уестърн,	комедия,	(САЩ),	актьори	
-	 Уил	 Смит,	 Кенет	 Брана,	 Салма	
Хайек,	Кевин	Клайн,	Бай	Линг

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите
22:00	„Огненият	 пръстен“	 -	 екшън,	

фентъзи,	 приключенски	 (САЩ),	
актьори	 -	 Чарли	 Хънам,	 Диего	
Клатенхоф,	Идрис	Елба	и	др.

00:30	„Синята	бездна“	-	екшън,	трилър,	
ужас,	 (САЩ);	 Актьори	 -	 Жаклин	
Маккензи,	 Стелан	 Скарсгард,	 То-
мас	Джейн,	Сафрон	Бъроуз

02:30	„Кости“	-	сериал,	с.9,	еп.21,22
04:15	„Чистката“	 -	 ужаси,	 трилър,	фан-

тастика	 (Франция,	 САЩ,	 2013),	
актьори	-	Итън	Хоук,	Лина	Хийди

06:00	„Легендата	за	Кора“	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.9,	еп.	23,24
10:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.1
11:00	„Този	 див,	 див	 Запад“	 -	 екшън,	

уестърн,	комедия,	(САЩ),	актьори	
-	 Уил	 Смит,	 Кенет	 Брана,	 Салма	
Хайек,	Кевин	Клайн,	Бай	Линг

13:00	„В	тила	на	врага“	-	екшън,	драма	
(САЩ),	 актьори	 -	 Оуен	 Уилсън,	
Джийн	Хекмън,	Гейбриъл	Махт

15:00	„Последният	кораб“,	с.3,	еп.5,6
17:00	„Дивата	муха“	-	еп.12
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	
18:00	„Пета	предавка“,	с.15,	еп.4
18:30	„Огненият	 пръстен“	 -	 екшън,	

фентъзи,	 приключенски	 (САЩ),	
актьори	 -	 Чарли	 Хънам,	 Диего	
Клатенхоф,	Идрис	Елба	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите
22:00	„Робин	 Худ“	 -	 екшън,	 приклю-

ченски,	 драма	 (САЩ),	 актьори	
-	Ръсел	Кроу,	Кейт	Бланшет,	Макс	
вон	Сюдов,	Уилям	Хърт	и	др.

01:00	„Чистката“-	 ужаси,	 трилър,	 фан-
тастика	 (Франция,	 САЩ),	 актьори	
-	 Итън	 Хоук,	 Лина	 Хийди,	 Макс	
Бъркхолдър,	Аделаида	Кейн,	Едуин	
Ходж,	Тони	Олър,	Рийс	Уейкфилд,	
Том	Йи	и	др.

02:45	„Кости“	-	сериал,	с.9,	еп.24
03:30	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.1

05:15	„Последователите“	-	с.3,	еп.6
06:00	„Легендата	за	Кора“	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.9,	еп.24
09:00	„Библиотекарите“	 -	 сериал,	 с.3,	

еп.	1
10:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.5
11:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.5
12:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	16
13:00	„Този	 див,	 див	 запад“	 -	 екшън,	

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

15:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.1
16:00	„Библиотекарите“	 -	 сериал,	 с.3,	

еп.	2
17:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	17
18:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.6
19:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	6
20:00	Премиера:	 „Последният	 кораб“	 -	

сериал,	с.3,	еп.6
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Синята	бездна“	-	екшън,	трилър,	

ужас,	 (САЩ,1999).,	 режисьор	 -	
Рени	Харлин;

00:00	„Последният	 кораб“	 -	 сериал,с.3	
еп.6

01:00	„Час	пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	6
02:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.1
03:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.17
04:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.6

06:00	„Легендата	за	Кора“	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.	1
09:00	„Библиотекарите“	-	с.3,	еп.	2
10:00	„Час	пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	6
11:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.6
12:00	„Пета	предавка“	
12:30	„Огненият	 пръстен“	 -	 екшън,	

фентъзи,	 приключенски	 (САЩ),	
актьори	 -	 Чарли	 Хънам,	 Диего	
Клатенхоф,	Идрис	Елба,	Брад,	Ро-
бърт	Казински,	Ринко	Кикучи,	Рон	
Пърлман,	Макс	Мартини,	Клифтън	
Колинс	-	мл.,	Чарли	Дей	и	др.

15:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.2
16:00	„Библиотекарите“	-	с.3,	еп.	3
17:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	18
18:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.7
19:00	„Час	пик-	сериал,	с.1,	еп.	7
20:00	Премиера:	„Последният	кораб	„	-	

сериал,	с.3,	еп.	7
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Стормагедон“	 -	 фантастика,	

екшън	 (САЩ),	 актьори	 -	 Джон	
Хениган,	Ив	Мауро,	Джоузеф	Гат,	
Робърт	Бланш,	Рико	Рос	и	др.

23:45	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	7
00:45	„Час	пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	7
01:45	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.2
02:45	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	18
03:45	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.7
04:45	„Пета	 предавка“-	 автомобилно	

предаване

05:15	„Последователите“	-	с.3,	еп.8
06:00	„Легендата	за	Кора	„	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.2
09:00	„Библиотекарите“	-	с.3,	еп.	3
10:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	7
11:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.7
12:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	18
13:00	„Стормагедон“	 -	 фантастика,	 ек-

шън	(САЩ,	2015),	режисьор	-	Ник	
Лайън,	 актьори	 -	 Джон	 Хениган,	
Ив	 Мауро,	 Джоузеф	 Гат,	 Робърт	
Бланш,	Рико	Рос	и	др.

15:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.3
16:00	„Библиотекарите“	-	с.3,	еп.	4
17:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	19
18:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.8
19:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	8
20:00	Премиера:	 „Последният	 кораб“	 -	

сериал,	с.3	еп.8
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Трусове	 5:	 Кръвни	 линии“	 -	

фантастика,	 ужаси,	 екшън	 (САЩ,	
Южна	 Африка,	 2015),	 актьори	
-	 Брандън	 Оре,	 Натали	 Бекер,	
Емануел	 Кастис,	 Майкъл	 Грос,	
Джейми	 Кенеди,	 Йън	 Робъртс,	
Лоурънс	Джоф,	Даниел	Дженкс

00:00	„Последният	кораб“	-	с.	3,	еп.	8
01:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.8
02:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.3
03:00	„Стрелата“-	сериал,	с.4,	еп.	19
04:00	„Извън	играта“	-	с.7,	еп.	8

05:50	„Актьорско	студио“	-	токшоy
06:50	„Да	изненадаш	любовта“	-	роман-

тичен	/п/
09:00	„Джоуи“	-	семеен	филм	с	Джейми	

Крофт,	 Алекс	 Маккена,	 Харолд	
Хопкинс,	Тони	Бригс	и	др.	/п/

11:00	„Влакът	 трезор“	 -	 екшън-комедия	
с	 Уесли	 Снайпс,	 Уди	 Харелсън,	
Дженифър	 Лопес,	 Робърт	 Блейк,	
Крис	Купър	и	др.	/п/

13:20	„Моят	 ангел	 пазител“	 -	 роман-
тичен	 филм	 с	 Алиса	 Милано,	
Ерик	 Уинтър,	 Кристин	 Бут,	 Емили	
Алин	Линд,	Иван	Сергей,	Стокард	
Чанинг,	Гейдж	Мунро	и	др.

15:20	„Десперадо“	-	екшън	/п/
17:30	„Как	 да	 разбера“	 -	 романтична	

комедия	 с	 Рийз	 Уидърспун,	 Пол	
Руд,	Оуен	Уилсън,	Джак	Никълсън

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

21:00	„21“	 -	 трилър	 с	 Джим	 Стърджис,	
Кевин	 Спейси,	 Кейт	 Босуърт,	 Ло-
рънс	Фишбърн,	Арън	Йо	и	др.

23:30	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	8	/п/

00:30	„Няма	да	се	предадем“	-	драма	с	
Вайола	 Дейвис,	Маги	 Джиленхол,	
Ланс	 Ридик,	 Роузи	 Перес,	 Холи	
Хънтър,	Оскар	Айзък,	Емили	Алин	
Линд	и	др.	/п/

06:00	„Всичко,	което	тя	пожела“	-	ко-
медия	с	Лекси	Джованоли,	Джу-
лия	Дъфи,	 Калъм	Уърти,	Дидрих	
Бедър	и	др.	/п/

08:00	„Кучетата	 на	 приятелите	 ми“	 -	
комедия	 с	 Ерика	 Кристенсен,	
Терил	Ротъри,	Джеръми	Гуибалт,	
Емили	Холмс,	Джойс	Деуит	/п/

10:00	„Моят	 ангел	 пазител“	 -	 роман-
тичен	 филм	 с	 Алиса	 Милано,	
Ерик	Уинтър,	Кристин	Бут,	Емили	
Алин	Линд,	Иван	Сергей,	Стокард	
Чанинг	и	др.	/п/

12:00	„Как	 да	 разбера“	 -	 романтична	
комедия	с	Рийз	Уидърспун,	Пол	
Руд,	Оуен	Уилсън	и	др.	/п/

14:30	„21“	-	трилър	с	Джим	Стърджис,	
Кевин	Спейси	и	др.	/п/

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

ями“	-	сериал,	сезон	8
21:00	„Игра	 по	 план“	 -	 комедия	 с	

Дуейн	 Джонсън,	 Кира	 Седжуик,	
Мадисън	Петис,	Розелин	Санчес,	
Морис	Честнът,	Браян	Уайт	и	др.

23:15	„От	 местопрестъплението:	 Ма-
ями“	-	сериал,	сезон	8	/п/

00:15	„Първичен	код“	-	трилър	с	Джейк	
Джиленхол,	 Мишел	 Монахан,	
Вера	 Фармига,	 Джефри	 Райт,	
Майкъл	Арден,	Кас	Анвар	и	др.

06:00	„Ченге	от	миналото“	-	сезон	5
07:00	„Без	багаж“	/п/
07:30	„Уокър	-	тексаският	рейнджър	„	 -	

сериал,	сезон	8,	3	епизода
11:00	„Крепост	 2:	 Отново	 зад	 решетки-

те“	-	екшън-фантастика	с	Кристоф	
Ламбер,	Лиз	Мей	Браз,	Уили	Гар-
сон,	Пам	Гриър,	Дейвид	Робърсън	
и	др.	/п/

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

2,	2	епизода
14:30	„Дейвид	 Блейн:	 Отвъд	 магията“	 -	

документален	филм
15:30	„Леден	 апокалипсис“	 -	 трилър	

с	 Дийн	 Кейн,	 Бетина	 Цимерман,	
Джоана	Тейлър,	Найджъл	Бенет	/п/

17:30	„Джеронимо:	 Една	 американска	
легенда“	 -	 уестърн	 с	 Джейсън	
Патрик,	 Джийн	 Хекман,	 Робърт	
Дювал,	 Уес	 Стъди,	 Мат	 Деймън,	
Родни	Грант,	Кевин	Тайг	/п/

20:00	„Ченгето	от	Бевърли	Хилс	2“	-	ек-
шън-комедия	с	Еди	Мърфи,	Джъдж	
Рейнхолд,	 Юрген	 Прохнов,	 Рони	
Кокс,	 Джон	 Аштън,	 Бригите	 Нил-
сен	и	др.

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

сила“
00:10	Еротичен	телепазар

05:40	„Ченге	от	миналото“	-	сезон	5
06:30	„Досиетата	„Грим“	-	сезон	2	/п/
07:30	„Уокър	-	 тексаският	рейнджър“	-	

сериал,	сезон	8,	3	епизода
11:00	„Стрелeцът“	 -	 екшън	 с	 Уесли	

Снайпс,	 Уилчм	 Хоуп,	 Ема	 Самс,	
Антъни	 Уорън,	 Питър	 Йунгблуд	
Хилс,	Райън	Макклъски	и	др.	/п/

13:00	„Без	 багаж“	 -	 предаване	 за	
туризъм

13:30	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-
риал,	сезон	8,	3	епизода

15:00	„Ченгето	 от	 Бевърли	 Хилс	 2“	 -	
екшън-комедия	 с	 Еди	 Мърфи,	
Джъдж	 Рейнхолд,	 Юрген	 Про-
хнов,	 Рони	 Кокс,	 Джон	 Аштън,	
Бригите	Нилсен	и	др.	/п/

17:10	„Игрите	 на	 глада:	 Сойка-присме-
хулка	 -	 Част	 2“	 -	 приключенски	
филм	с	Дженифър	Лорънс,	Джош	
Хъчърсън,	 Лиам	 Хемсуърт,	 Джу-
лиан	 Мур,	 Елизабет	 Банкс,	 Уди	
Харелсън,	 Стенли	 Тучи,	 Филип	
Сиймур	Хофман	и	др.	/п/

20:00	„Кунгфу	 тупалки“	 -	 екшън-коме-
дия	 със	 Стивън	 Чоу,	 Юен	 Ва,	
Юен	Ки,	Жи	Хуа	Донг,	Квок-Куен	
Чан	и	др.

22:00	„Играчът“	-	сериал
23:00	Професионална	 борба:	 „Челен	

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

06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	4	/п/
06:30	„Младият	 Херкулес“	 -	 сериал,	 2	

епизода
07:30	„Викингите“	-	сериал,	сезон	3	/п/
08:45	„Досиетата	 „Грим“	 -	 сериал,	 се-

зон	5	/п/
10:00	„Полицаите	 от	 Чикаго“	 -	 сериал,	

сезон	2	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	17	/п/
12:00	„Кобра	 11:	 Обади	 се!“	 -	 сериал,	

сезон	17	/п/
13:00	„Мускетарите“	-	сериал,	сезон	1
14:00	„Досиетата	„Грим“	-	сезон	5
15:00	„Полицаите	 от	 Чикаго“	 -	 сериал,	

сезон	2
16:00	„Питайте	Джим“	-	сериал,	сезон	4
16:30	„Теория	за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал,	сезон	10
16:50	„Кунгфу	тупалки“	-	екшън-комедия	

със	Стивън	Чоу,	Юен	Ва,	Юен	Ки,	
Жи	Хуа	Донг,	Квок-Куен	Чан	/п/

19:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	17
20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	17
21:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	5
22:00	„Градска	 справедливост“	 -	 екшън	

със	 Стивън	 Сегал,	 Еди	 Грифин,	
Кармен	Серано	и	др.

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

06:00	„Драга	фамилия“	-	сезон	1
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Убийства	 в	Мидсъмър“	 -	 сериен	

филм,	сезон	1	/п/
11:00	„Джоуи“	-	семеен	филм	с	Джейми	

Крофт,	 Алекс	 Маккена,	 Харолд	
Хопкинс,	Тони	Бригс	и	др.

13:20	„Няма	да	се	предадем“	-	драма	с	
Вайола	Дейвис,	Маги	Джиленхол,	
Ланс	 Ридик,	 Роузи	 Перес,	 Холи	
Хънтър,	Оскар	Айзък,	Емили	Алин	
Линд	и	др.

15:50	„Щрак“	 -	 комедия	 с	 Адам	 Сан-
длър,	 Кейт	Бекинсейл,	 Кристофър	
Уокън,	 Дейвид	 Хаселхоф,	 Хенри	
Уинклър,	 Шон	 Остин,	 Дженифър	
Кулиджи	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	„Десперадо“	 -	 екшън	 с	 уч.	 на	

Антонио	 Бандерас,	 Салма	 Хайек,	
Стив	 Бушеми,	 Карлос	 Гомез,	
Куентин	 Тарантино,	 Хоаким	 де	
Алмейда,	Чийч	Марин	и	др.

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

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

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	5	/п/
10:00	„Полицаите	 от	 Чикаго“	 -	 сериал,	

сезон	2	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	17	/п/
12:00	„Кобра	 11:	 Обади	 се!“	 -	 сериал,	

сезон	17	/п/
13:00	„Викингите“	-	сериал,	сезон	3
14:00	„Досиетата	„Грим“	-	сезон	5
15:00	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
16:00	„Питайте	Джим“	-	сериал,	сезон	3
16:30	„Теория	за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал,	сезон	10
17:00	„Стрелeцът“	 -	 екшън	 с	 Уесли	

Снайпс,	 Уилчм	 Хоуп,	 Ема	 Самс,	
Антъни	Уорън,

19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили,	сезон	17

20:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	17
21:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	5
22:00	„Мачете“	 -	 екшън	 с	 Дани	 Трехо,	

Робърт	 Де	 Ниро,	 Стивън	 Сегал,	
Джесика	 Алба,	 Мишел	 Родригес,	
Линдзи	 Лоън,	 Чик	 Марин,	 Дон	
Джонсън,	 Джеф	Фейхи,	 Шей	 Уи-
гъм	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“	-	сезон	1
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	1
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Убийства	в	Мидсъмър“	-	с.	2
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
12:00	„Моята	рецепта	за	щастие“	 -	 ко-

медия	с	Джейк	Торем,	Шърли	Бре-
нър,	Лука	Берковичи,	Грег	Бейкър,	
Кристофър	Найт	и	др.	/п/

14:00	„Списъкът	 на	 Джесика	 Дарлинг“	
-	 романтична	 комедия	 с	 Блеър	
Фоулър,	Андай	Турал,	Ашли	Лиао,	
Клое	 Ист,	 Ема	 Рейн	 Лайл,	 Ева	
Бела	и	др.

15:45	„Игра	по	план“	-	комедия	с	Дуейн	
Джонсън,	Кира	Седжуик,	Мадисън	
Петис,	 Розелин	 Санчес,	 Морис	
Честнът,	Браян	Уайт	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	„Превратът“	 (премиера)	 -	 трилър	

с	 Оуен	 Уилсън,	 Лейк	 Бел,	 Пиърс	
Броснан,	Стерлинг	Джеринс,	Спен-
сър	Гарет,	Клеър	Джар	и	др.

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

00:10	„Убийства	 в	 Мидсъмър“	 -	 сериен	
филм,	сезон	2	/п/

06:00	„Кевин	може	да	почака“	-	сезон	1
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	1
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Убийства	в	Мидсъмър“	-	сезон	2
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
12:00	„Любовна	 магия“	 -	 романтична	

комедия	 с	 Ники	 Дилоуч,	 Раян	
Макпартлин,	 Брияна	 Лейн,	 Каро-
лин	Хенеси,	Джонатан	Патрик	Мур

14:00	„Детектив“	 -	 криминален	 с	 Том	
Беринджър,	 Анабет	 Гиш,	 Рик	 Го-
мес,	 Сибил	Шпепард,	 Дейвид	 Ат-
кинсон,	Франк	Уоли	и	др.,	I	част

16:00	„Господарка	 на	 злото“	 -	 прик-
люченски	 с	 Анджелина	 Джоли,	
Ел	 Фанинг,	 Шарлто	 Копли,	 Сам	
Райли,	Имелда	Стаунтън,	Миранда	
Ричардсън,	Лесли	Манвил,	Джуно	
Темпъл	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	„Мъже	 в	 черно“	 -	 екшън	 с	 Уил	

Смит,	 Томи	 Лий	 Джоунс,	 Линда	
Фиорентино,	 Винсънт	 Д‘Онофрио,	
Тони	Шалуб	и	др.

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

00:00	„Убийства	 в	Мидсъмър“	 -	 сериен	
филм,	сезон	2	/п/

06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	4	/п/
06:30	„Младият	Херкулес“	-	2	епизода
07:30	„Мускетарите“	-	сезон	1	/п/
08:45	„Досиетата	 „Грим“	 -	 сериал,	 се-

зон	5	/п/
10:00	„Полицаите	 от	 Чикаго“	 -	 сериал,	

сезон	2	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	17	/п/
12:00	„Кобра	 11:	 Обади	 се!“	 -	 сериал,	

сезон	17	/п/
13:00	„Мускетарите“	-	сериал,	сезон	1
14:00	„Досиетата	„Грим“	-	сезон	5
15:00	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
16:00	„Питайте	Джим“	-	сериал,	сезон	4
16:30	„Джеронимо:	 Една	 американска	

легенда“	 -	 уестърн	 с	 Джейсън	
Патрик,	 Джийн	 Хекман,	 Робърт	
Дювал,	 Уес	 Стъди,	 Мат	 Деймън,	
Родни	 Грант,	 Кевин	 Тайг,	 Стив	
Рийвс,	 Карлос	 Паломино,	 Виктор	
Арън	и	др.	/п/

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

Сегал,	 Арон	 Шивър,	 Люк	 Рейнс,	
Лизъл	 Карстенс,	 Киша	 Сиера,	
Стеф	Дювал,	Анджела	Серано

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

ДИЕМА

съБоТа, 24 МарТ нЕдЕля, 25 МарТ

05:00	„Загадките	на	Лора“	/п./	-	сериал
06:00	„Кое	е	това	момиче“	-	с.3
07:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал,	с.2
08:00	„Модерно	 семейство“	 -	 сериал,	

с.5
09:00	„Клуб	Веселие“	-	сериал,	с.5
10:00	„Безкрайният	 годеж“	 -	 комедия,	

романтичен	(САЩ,	Япония,	2012),	
режисьор	 -	 Никълъс	 Столър,	 ак-
тьори	 -	 Джейсън	 Сийгъл,	 Емили	
Блънт,	 Алисън	 Бри,	 Крис	 Прат,	
Дакота	Джонсън	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
18:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал
19:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„Мисис	 Даутфайър“	 -	 комедия	

(САЩ,	 1993),	 режисьор	 -	 Крис	
Кълъмбъс,	 актьори	 -	 	 Робин	 Уи-
лямс,	Пиърс	Броснан,	Сали	Филд,	
Робърт	Проски	и	др.

22:30	„Мутра	по	заместване“	-	сериал,	
с.3

00:00	„Столичани	в	повече“	-	сериал
04:00	„Клуб	Веселие“	-	сериал

05:00	„Двама	мъже	и	половина“,	сериал
06:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал,	с.3
06:30	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал,	с.4
07:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал,	с.3
08:00	„Модерно	семейство“	-	с.5
09:00	„Клуб	Веселие“	-	сериал,	с.5
10:00	„Мисис	 Даутфайър“	 -	 комедия	

(САЩ,	 1993),	 режисьор	 -	 Крис	
Кълъмбъс,	 актьори	 -	 	 Робин	 Уи-
лямс,	Пиърс	Броснан,	Сали	Филд,	
Робърт	Проски	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“	-	с.10
18:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал
19:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„Безкрайният	 годеж“	 -	 комедия,	

романтичен	(САЩ,	Япония,	2012),	
режисьор	 -	 Никълъс	 Столър,	 ак-
тьори	 -	 Джейсън	 Сийгъл,	 Емили	
Блънт,	 Алисън	 Бри,	 Крис	 Прат,	
Дакота	Джонсън	и	др.

22:30	„Мутра	 по	 заместване“	 -	 сериал,	
с.4

23:30	„Столичани	в	повече“	-	сериал
02:30	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
03:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
04:00	„Клуб	Веселие“	-	сериал

пЕТък, 23 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	„Принцесите	 на	 Родеото“	 -	 се-

меен	 (Бразилия,	 2012),	 актьори	
-	Байли	Медисън,	Дъста	Кимзи

12:00	„Бруклин	99“	-	сериал
13:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Двама	мъже	и	половина“,	сери-

ал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Столичани	 в	 повече“-	 сериал,	

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	„Принцесите	на	Родеото“	-	семе-

ен	 (Бразилия,	 2012),	 режисьор	
-	 Тимъти	 Армстронг,	 актьори	 -	
Байли	 Медисън,	 Дъста	 Кимзи,	
Ричард	Леви	и	др.

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

понЕдЕлник, 26 МарТ

05:00	„Двама	мъже	и	половина“,сериал
06:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал,	с.4
07:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
08:00	„Модерно	 семейство“	 -	 сериал,	

с.5
09:00	„Столичани	в	повече“	-	сериал
10:00	„Аз,	те	и	Лара“	-	комедия	(Италия,	

2009),	режисьор	-	Карло	Вердоне,	
актьори	 -	 Карло	 Вердоне,	 Лаура	
Чиати,	Анна	Бонаиуто	и	др.

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
19:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.2
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.2
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.4
22:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал,	с.11
23:00	„Бруклин	99“	-	сериал
00:00	„Аз,	те	и	Лара“	-	комедия	(Италия,	

2009),	режисьор	-	Карло	Вердоне,	
актьори	 -	 Карло	 Вердоне,	 Лаура	
Чиати,	Анна	Бонаиуто	и	др.

02:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал
03:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
04:00	„Бруклин	99“	-	сериал

ВТорник, 27 МарТ

05:00	„Загадките	на	Лора“	/п./	-	сериал
06:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал,	с.4
07:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
08:00	„Модерно	 семейство“	 -	 сериал,	

с.5
09:00	„Столичани	в	повече“	-	сериал
10:00	„Котки	 и	 кучета:	Отмъщението	на	

Кити“	 -	 комедия	 (САЩ,	 2010),	
режисьор	-	Брад	Пейтън,	актьори	
-	Крис	О‘Донъл,	Джак	Макбрайър,	
Пол	 Родригез,	 Малкълм	 Гудуин,	
Малкълм	Стюарт	и	др.

12:00	„Бруклин	99“	-	сериал
13:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Столичани	в	повече“-	с.10
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.2
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.4
22:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.11
23:00	„Бруклин	99“	-	сериал
00:00	„Паранормален	филм“	 -	 комедия,	

пародия,	 САЩ,	 актьори	 -	 Катрин	
Фиоре,	Флип	Шулц,	Оливия	Алек-
сандър,	Артуро	дел	Пуерто	и	др.

02:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал
03:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
04:00	„Бруклин	99“	-	сериал

сряда, 28 МарТ

05:00	„Моето	семейство“	/п./	-	сериал
06:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал,	с.4
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Модерно	семейство“	-	с.5
09:00	„Столичани	в	повече“	-	сериал
10:00	„Любов	 в	 багажа“	 -	 комедия	

(САЩ,	 2013),	 режисьор	 -	 Дейвид	
Е.	 Талберт,	 актьори	 -	 Пола	 Па-
тън,	 Дерек	Люк,	 Тай	Дигс,	 Борис	
Коджоу,	 Трей	 Сонгс,	 Джил	 Скот,	
Адам	 Броуди,	 Дженифър	 Луис,	
Джимон	Хонсу,	Лорън	Лондон,	Тия	
Мори,	Кристина	Милиан	и	др.

12:00	„Бруклин	99“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Столичани	в	повече“-	с.10
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.2
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.4
22:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.11
23:00	„Бруклин	99“	-	сериал
00:00	„Любов	 в	 багажа“	 -	 комедия	

(САЩ),	актьори	-	Пола	Патън,	Де-
рек	Люк,	Тай	Дигс,	Борис	Коджоу

02:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал
03:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
04:00	„Бруклин	99“	-	сериал

чЕТВърТък, 29 МарТ

05:00	„Моето	семейство“	/п./	-	сериал
06:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал,	с.4
07:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
08:00	„Модерно	 семейство“	 -	 сериал,	

с.5
09:00	„Столичани	в	повече“	-	сериал
10:00	„Весели	 крачета	 2“	 -	 анима-

ция,	комедия,	семеен	(Австралия,	
2011)	,сценаристи	-	Джордж	Ми-
лър,	Уорън	Колман,	Гари	Ек,	Пол	
Ливингстън,	 режисьор	 -	 Джордж	
Милър

12:00	„Бруклин	99“	-	сериал
12:30	„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
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.2
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.4
22:00	„Теория	 за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал,	с.4
23:00	„Бруклин	99“	-	сериал
00:00	„Весели	 крачета	 2“	 -	 анимация,	

комедия,	семеен	(Австралия)
02:00	„Да	отгледаш	Хоуп“	-	сериал
03:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
04:00	„Бруклин	99“	-	сериал

06:00	„Кевин	може	да	почака“	-	сезон	1
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	1
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Убийства	в	Мидсъмър“	-	сезон	2
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
12:00	„Списъкът	 на	 Джесика	 Дарлинг“	

-	 романтична	 комедия	 с	 Блеър	
Фоулър,	Андай	Турал,	Ашли	Лиао,	
Клое	 Ист,	 Ема	 Рейн	 Лайл,	 Ева	
Бела	и	др.	/п/

14:00	„Детектив“	 -	 криминален	 с	 Том	
Беринджър,	 Анабет	 Гиш,	 Рик	 Го-
мес,	 Сибил	Шпепард,	 Дейвид	 Ат-
кинсон,	Франк	Уоли	и	др.,	II	част

16:00	„Мъже	 в	 черно“	 -	 екшън	 с	 Уил	
Смит,	 Томи	 Лий	 Джоунс,	 Линда	
Фиорентино,	 Винсънт	 Д‘Онофрио,	
Тони	Шалуб	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	„Мъже	 в	 черно	 2“	 -	 екшън-ко-

медия	 с	 Томи	 Лий	 Джоунс,	 Уил	
Смит,	Рип	Торн,	Лара	Флин	Бойл,	
Джони	Ноксвил,	 Росарио	Доусън,	
Тони	Шалуб,	Патрик	Уорбъртън

22:50	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	8	/п/

23:50	„Убийства	 в	 Мидсъмър“	 -	 сериен	
филм,	сезон	2	/п/

06:00	„Кевин	може	да	почака“	-	сезон	1
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	1
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Убийства	в	Мидсъмър“	-	с.	2
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
12:00	„За	 добро	 или	 лошо“	 -	 роман-

тична	 комедия	 с	 Лиса	 Велхел,	
Антонио	Купо,	Еди	Макрей	и	др.

14:00	„Психаротерапия“	 -	 комедия	 с	
Джак	 Никълсън,	 Адам	 Сандлър,	
Мариса	 Томей,	 Луис	 Гузман,	
Криста	 Алън,	 Джон	 Туртуро,	 Уди	
Харълсън	и	др.

16:10	„Мъже	 в	 черно	 2“	 -	 екшън-ко-
медия	 с	 Томи	 Лий	 Джоунс,	 Уил	
Смит,	Рип	Торн,	Лара	Флин	Бойл,	
Джони	Ноксвил,	Росарио	Доусън,	
Тони	Шалуб,	Патрик	Уорбъртън	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	„Мъже	в	черно	3“	-	екшън	с	Уил	

Смит,	 Томи	 Лий	 Джоунс,	 Ема	
Томпсън,	Джемай	Клемънт	и	др.

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

00:10	„Убийства	 в	Мидсъмър“	 -	 сериен	
филм,	сезон	2	/п/

05:00	„Последователите“	-	с.3,	еп.9
06:00	„Легендата	за	Кора“	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.3
09:00	„Библиотекарите“	-	с.3,	еп.	4
10:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.8
11:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.8
12:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	19
13:00	„Трусове	 5:	 Кръвни	 линии“	 -	

фантастика,	 ужаси,	 екшън	 (САЩ,	
Южна	 Африка,	 2015),	 актьори	
-	 Брандън	 Оре,	 Натали	 Бекер,	
Емануел	 Кастис,	 Майкъл	 Грос,	
Джейми	 Кенеди,	 Йън	 Робъртс,	
Лоурънс	Джоф,	Даниел	Дженкс

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

сериал,	с.3,	еп.9
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Откуп“	 -	 драма,	 екшън,	 трилър	

(САЩ),	 актьори	 -	 Мел	 Гибсън,	
Рене	 Русо,	 Лив	 Шрайбер,	 Евън	
Хендлер,	 Лили	 Тейлър,	 Броули	
Нолти,	Делрой	Линдо	и	др.

00:15	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.9
01:15	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.4
02:15	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.4
03:15	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.20
04:15	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.9

05:15	„Последователите“	-	с.3,	еп.5
06:00	„Легендата	за	Кора“	-	анимация
08:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.4
09:00	„Библиотекарите“	 -	 сериал,	 с.3,	

еп.	5
10:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.9
11:00	„Извън	играта“	-	сериал,	с.7,	еп.9
12:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.	20
13:00	„Откуп“	 -	 драма,	 екшън,	 трилър	

(САЩ,	1996),	режисьор	-	Рон	Ха-
уърд,	актьори	-	Мел	Гибсън,	Рене	
Русо,	 Лив	 Шрайбер,	 Евън	 Хенд-
лер,	Лили	Тейлър,	Броули	Нолти,	
Делрой	Линдо,	Гари	Синийз	и	др.

15:00	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.5
16:00	„Библиотекарите“	-	с.3,	еп.	6
17:00	„Стрелата“	-	сериал,	с.4	еп.	21
18:00	„Извън	играта“	-	с.7,	еп.10
19:00	„Час	Пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	10
20:00	Премиера:	 „Последният	 кораб“	 -	

сериал,	с.3,	еп.10
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Тъмна	 вълна“-	 драма,	 трилър,	

приключенски	 (САЩ,	 Великобри-
тания,	 Южна	 Африка,	 Германия,	
Франция),	 актьори	 -	 Хали	 Бери,	
Ралф	Браун,	Оливие	Мартинес

00:15	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.10
01:15	„Час	пик“	-	сериал,	с.1,	еп.	10
02:15	„Кости“	-	сериал,	с.10,	еп.5
03:15	„Стрелата“	-	сериал,	с.4,	еп.21
04:15	„Извън	играта“	-	с.	7,	еп.10
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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	 „Мускетарите“	-	сериал,	сезон	1	/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	 „Мускетарите“	-	сериал,	сезон	1
14:00	 „Досиетата	„Грим“	-	сериал,	сезон	5
15:00	 „Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
16:00	 „Питайте	Джим“	-	сериал,	сезон	4
16:30	 „Орелът“	-	приключенски	екшън
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	17
20:00	 „Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	18
21:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	5
22:00	 „Максимална	присъда“	-	екшън	
00:10	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	5	/п/

ДИЕМА
07:30	 „Мускетарите“	-	сериал,	сезон	1	/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	18	/п/
13:00	 „Мускетарите“	-	сериал,	сезон	1
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	 „Първичен	код“	-	трилър
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	18
20:00	 „Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	18
21:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	5
22:00	 „Механикът:	Възкресение“	-	екшън	
00:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	5	/п/

ДИЕМА
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 - как избрахте да фи-
нансирате проекти имен-
но в Габрово?
	 -	 Избрахме	 Габрово,	
защото	видяхме,	че	градът	
има	 голям	 потенциал	 за	
развитие.	Хареса	ни	енер-
гията	на	хората	тук.	Харе-
са	ни	 това,	 че	общността	
е	отдадена	на	 каузата	 за	
общата	 полза.	 И	 от	 про-
ведената	Конференция	на	
бъдещето	 през	 февруари,	
и	 от	 всички	 разговори,	
които	имаме,	сме	оптими-
сти,	 че	 ще	 имаме	 много	

успешно	сътрудничество.
 - Ние в Габрово сме 
малко песимистично на-
строени, защото доста 
млади хора напуснаха 
града и потърсиха бъде-
щото си развитие в чуж-
бина или в столицата. 
как да ги върнем обра-
тно?
	 -	Никой	отвън	не	може	
да	ви	помогне	в	 тази	на-
сока.	 Това	 е	 задача	 на	
местната	 общност.	 Наша-
та	роля	е	да	подпомогнем	
с	 каквото	 можем	 –	 обик-

новено	 правим	 това	 чрез	
дарения,	 инициативи	 на	
местната	 общност,	 които	

да	са	насочени	към	подо-
бряване	на	предприемаче-
ската	среда,	подобряване-

то	 на	 туризма,	 инициати-
ви,	 които	 биха	 привлекли	
младите	хора	обратно	тук.
 - Предполагам, че сте 
чували за габровската 
предприемчивост и ви-
цовете, че габровци са 
пестеливи. Но като има-
те предвид дейността на 
Обществения дарителски 
фонд, бихте ли казали, че 
габровци са и щедри?
	 -	 Абсолютно	 сте	 пра-
ва,	 че	 това	 опровергава	
анекдотите,	 че	 габровци	
били	стиснати.	Фактът,	че	
вашият	 Обществен	 фонд	
е	 с	 най-дълготрайно	 съ-
ществуване	–	15	години,	е	
доказателство	за	това.
 - От 1992 година на-
блюдавате България, а и 
живеете с нас от 2016 
година. какво е Вашето 
мнение – променяме ли 
се и как?
	 -	Вярно	е,	че	идвам	тук	
от	 много	 време.	 Първото	
ми	 пътуване	 до	 Габрово	
беше	 през	 1992	 година.	

Мисля,	 че	 оттогава	 на-
сам	има	много	позитивни	
промени	 в	 България.	 Но	
вие	 имате	 голям	 проблем	
–	 това,	 че	 младите	 хора	
си	 тръгват	 оттук.	Така	 че	
това,	 което	 се	 надявам,	
е	 заедно	 с	 вас	 да	 дадем	
възможности	 на	 младите	
хора	 да	 остават	 в	 стра-
ната	и	в	Габрово.	Една	от	
промените	 е,	 че	 хората	
могат	 много	 да	 пътуват,	
да	 виждат	 други	 страни,	
други	възможности.	А	сега	
може	би	предстои	задача-
та	да	ги	върнем	обратно.
 - какви конкретни 
проекти очаквате да по-
стъпят, за да заслужат 
финансиране от дарените 
от „Америка за България“ 
пари?
	 -	 По	 време	 на	 Кон-
ференцията	 за	 бъдещето	
се	породиха	няколко	кон-
кретни	 идеи,	 но	 аз	 очак-
вам	 много	 повече.	 Сред	
конкретните	 идеи	 е	 съз-
даването	 на	 споделено	

пространство	 на	 фонда-
ция	 „Градище“.	 Много	 ак-
тивни	 бяха	 спортистите,	
роди	 се	 идея	 за	 стена	
за	 катерене,	 за	рамка	за	
скейборд,	 идея	 за	 редов-
но	събиране	на	общността	
и	 още	 няколко	 конкретни	
идеи,	 но	 тепърва	 очак-
ваме	 проекти,	 свързани	
с	 културата,	 с	 нефор-
малното	 образование,	 с	
предприемачеството	 и	 т.	
н.	 Но	 нека	 да	 кажем	 и	
още	 една	 добра	 новина	
за	Габрово.	Предстои	гос-
туването	 на	 пътуващата	
изложба	 на	 „Музейко“	 в	
Дома	 на	 хумора	 от	 1	 ап-
рил.	 „Америка	 за	 Бълга-
рия“	 е	 фондацията,	 която	
направи	 „Музейко“,	 като	
инвестира	23	милиона	до-
лара	 и	 разработи	 цялата	
концепция	за	него.	Много	
сме	 благодарни	 на	 Дома	
на	хумора	и	сатирата	и	на	
Общината	 в	 Габрово,	 че	
гостуването	 на	 „Музейко“	
в	Габрово	ще	стане	факт.

Наíсè Шèлър: „Гаáрîвî èма ãîлям пîтеíцèал за развèтèе”

СТУФКА БУРМОВА

	 Рисунките	на	Кремена	
Георгиева	 Колева,	 Михае-
ла	Маринова	Миленова	 и	
Ивона	Тодорова	Тодорова	
от	 Севлиево	 участват	 в	
19-та	 международна	 дет-
ско-юношеска	изложба	за	
изящни	и	пластични	изку-
ства	 „По-зелени,	 по-сини”	
в	 полския	 град	Торун.	 За	
участие	 в	 нея	 са	 изпра-
тени	 14	 371	 творби	 от	 49	
държави	на	деца	и	юноши	
до	19	години.
	 След	 селекцията	 от	
страна	 на	 компетентно	
жури,	 съставено	 от	 из-
вестни	 художници	 и	 пе-
дагози	 от	 целия	 свят,	 да	
бъдат	експонирани	на	из-
ложбата	 са	 определени	
1061	творби	на	деца	от	45	
страни.	Само	от	България	
изпратените	 рисунки	 са	

289,	а	за	участие	в	излож-
бата	са	селектирани	твор-
бите	на	45	млади	таланти	
от	школи	 и	 професионал-
ни	 гимназии	 по	 изкуства-
та	 от	Плевен,	София,	Се-
влиево	и	Търговище.
	 Трите	момичета	-	Кре-
мена,	 Михаила	 и	 Ивона,	
които	 участват	 с	 графич-
ни	 рисунки	 в	 междуна-
родната	 проява	 в	 Торун,	
Полша,	 са	 от	 Школата	
по	 изобразително	 изку-
ство	 при	 НЧ	 „Развитие	
-	1870”	в	Севлиево	с	пре-
подавател	 Ива	 Русинова. 
Международният	 арт	 фо-
рум	се	организира	от	дет-
ския	Арт	център	и	галерия	
в	Торун	 и	 от	 управата	 на	
града.	 Международната	
изложба	 по	 традиция	 е	
експонирана	 в	 залите	 на	
галерията	 в	 старата	 част	
на	средновековния	град.

Рèсуíкè íа Кремеíа, Мèхаела 
è Ивîíа íа èзлîжáа в Пîлша

	 Две	убедителни	победи	записаха	в	сряда	кадетите	
на	 „Чардафон-Орловец“	 в	 търговищката	 зала	 „Д.	 Сте-
фанов“.	Момчетата,	 водени	от	най-младия	наставник	в	
клуба	-	Антонио	Станков,	надделяха	с	57:48	над	домаки-
ните	от	„Светкавица“	и	разгромиха	със	70:23	варненския	
„Стар	 баскет“	 -	 име,	 зад	 което	 стои	 емблематичният	
доскоро	 център	 на	 „Черно	 море“	 Саша	Топчов.	 Двата	
успеха	осигуриха	първото	място	на	габровци	в	Северо-
източната	конференция	-	6-11-то	място,	в	която	са	още	
„Локомотив“	 (Горна	 Оряховица)	 и	 добричките	 „Добрич	
93”	и	„Ънстопабъл”.	Кадетите	на	Станков,	които	сам	той	
определя	като	непредсказуеми,	сами	се	пратиха	в	по-
слабата	 група,	 след	 груба	издънка	през	есента	 срещу	
горнооряховския	 „Локомотив”	 -	 в	 един	ден	 те	 съумяха	
срещу	този	съперник	да	загубят	с	6	точки	и	да	си	вър-
нат	след	това	с	разлика	над	30.	
	 Подценяването	можеше	и	в	Търговище	да	доведе	до	
печален	резултат	-	11:20	срещу	„Светкавица”	в	първата	
част	 и	 идентично	 начало	 на	 втората.	 Тогава	 Антонио	
Станков	 взе	 прекъсване	 за	 кратко	 „набиване	 на	 об-
ръчите“,	 което	 очевидно	 даде	 резултат.	 Като	 истински	
лидер	на	отбора	за	пореден	път	се	прояви	Виктор	Ан-
гелов.	Русолявият	гард,	който	и	друг	път	е	впечатлявал	
със	страстната	си	игра,	този	път	надмина	себе	си.	Се-
бераздаването	му	в	защита	доведе	до	няколко	открад-
нати	топки	и	сполучливи	контраатаки.	Виктор	впечатли	
и	 с	 качествен	 дрибъл	 и	 точна	 стрелба,	 завършвайки	
срещата	с	15	точки.	12	за	крайния	успех	записа	Теодор	
Неделчев,	10	-	Валери	Пейков.
	 Треньорът	Антонио	Станков	отличи	след	мача	колек-
тивния	дух	в	играта,	сподели,	че	е	доволен	от	всички,	
но	специални	похвали	намери	за	14-годишните	Брани-
мир	Алексиев,	Мартин	Миланов	и	Теодор	Неделчев.	Точ-
ността	от	наказателната	линия	също	бе	от	елементите	
в	играта,	зарадвали	младия	наставник	-	8	от	10	срещу	
„Светкавица“	и	7	от	7	срещу	„Стар	баскет“.	
	 В	 протоколния	 мач	 срещу	 варненци	 -	 частите	 за-
вършиха	 15:8,	 20:4,	 18:5	 и	 17:6	 за	 габровци,	 всички	 в	
стартовия	списък	имаха	своя	дял	в	крайните	70	точки.	
Крум	Ахилей	завърши	срещата	с	11,	Мартин	добави	10,	
колкото	и	Бранимир	Алексиев,	Виктор	Ангелов,	Теодор	
Неделчев	и	Валери	Пейков	-	по	8.
 „Чардафон-Орловец“ игра в състав:  Валери Пейков, 
Крум Ахилей, Боримир Алексиев, Теодор Неделчев, Павел Пенчев, 
Мартин Миланов, Анимир Георгиев, Красимир Александров, Христи-
ян Очков, Илия Илев, Виктор Ангелов.

Каäетèте íа „Чарäафîí-Орлîвец” с äве пîáеäè в 
Търãîвèще, Вèктîр Аíãелîв пак íаä всèчкè

                    НАДЕЖДА ТИХОВА 

 Нанси Шилър – президент и изпълнителен директор на 
фондация „Америка за България“, беше гост на Габрово вче-
ра, за да връчи официално чек за 150 хиляди лева на Общест-
вения дарителски фонд, който да използва средствата за 
финансирането на проекти за развитието на Габрово като 
град на творчеството, младежта и туризма и събере собст-
вен принос във финансирането от 30 хиляди лева. Г-жа Шилър 
оглавява фондацията „Америка за България“ от юни 2016 
година, но идва в България още от 1992 година. Използвахме 
присъствието й в снежно Габрово, за да й зададем няколко 
въпроса.

Местната	 общност	 също	
трябва	 да	 се	 включи	 във	
финансирането	 със	 собст-
вен	 принос.	 Така	 че	 пред	
Обществения	 дарителски	
фонд	стои	нелеката	задача	
да	събере	минимум	още	30	
000	лева,	с	които	да	допъл-
ни	сумата	за	тази	кауза.
	 Общественият	 дари-
телски	 фонд	 в	 Габрово	 е	
от	 първите,	 създадени	 в	
страната.	Той	беше	избран	
да	 получи	 дарението	 на	
„Америка	за	България“	без	
колебание	 заради	 своята	
15-годишна	 история,	 през	
която	е	привлякъл	за	раз-
лични	 каузи	 над	 1	 мили-
он	лева	дарения	и	външно	
финансиране.	 Фондът	 има	
безупречна	репутация	и	ак-
тивен	 кръг	 от	 съпричастни	
дарители.	Вчера	на	специ-
алната	 среща	 в	 Дома	 на	
хумора	 и	 сатирата	 потен-

циалните	 автори	 на	 про-
екти,	представители	на	не-
правителствени	 организа-
ции	и	различни	сдружения	
и	 неформални	 групи	 бяха	
запознати	 със	 следващите	
стъпки	 в	 подготовката	 на	
проектите	 и	 кандидатства-
нето	за	финансиране.	Това	
ще	 стане	 в	 рамките	 на	
две	 сесии.	Едната	 е	от	 15	
април	до	15	май,	а	втората	
ще	 бъде	 през	 есента,	 при	
положение,	 че	 представе-
ните	 проекти	 на	 първата	
сесия	не	са	достатъчни.
	 Дошлите	 на	 срещата	
аплодираха	 и	 най-атрак-
тивната	част	от	нея.	Лично	
президентът	 на	 „Америка	
за	България“	Нанси	Шилър	
връчи	 големия	 чек	 за	 150	
000	лева	на	изпълнителния	
директор	 на	 Обществения	
дарителски	фонд	в	Габрово	
Тихомир	Галов.
	 „Съвместната	 работа	

при	 вас	 между	 Община-
та,	бизнеса,	нестопанските	
организации	 и	 гражданите	
е	 впечатляваща	 –	 каза	 в	
краткото	 си	 слово	 Нанси	
Шилър	–	и	заради	Общест-
вения	 дарителски	 фонд,	
който	 вие	 имате	 и	 е	 най-
старият	в	страната,	събрал	
над	1	милион	лева	досега,	
ни	 давате	 увереността,	 че	
средствата,	които	отделяме	
както	ние,	така	и	местните	
дарители,	ще	бъдат	използ-
вани	 мъдро	 и	 прозрачно	
за	 целите	 и	 нуждите	 на	
общността.	 Целите,	 които	
вие	сами	си	поставихте	по	
време	 на	 Конференцията	
за	 бъдещето	 –	 да	 останат	
младите	 хора	 в	 града,	 да	
се	 развие	 предприемаче-
ството,	 туризмът,	 биха	 по-
могнали	 този	 прекрасен	
град	 да	 стане	 още	 по-до-
бър	през	следващите	годи-
ни.“

150 000 лева îт „Амерèка за Бълãарèя”  за  ОДФ...

Графикатурата	 казва	 –	
това,	 което	виждате,	 не	е	
онова,	 което	 си	 мислите,	
че	 виждате.	 Заради	 това	
професор	 Газдов	 споделя:		
„Когато	рисувам,	аз	не	ми-
сля,	аз	измислям!”	
	 В	 неговото	 творчест-
во	 са	 „втъкани”	 много	 ху-

мор	 и	 ирония.	 Хуморът	
не	 е	 разбираем	 от	 всеки,	
иронията	 и	 автоиронията	
-	 още	 по-малко.	 Но	 все	
пак	 хуморът	 е	 надежда.	
Изкуство,	което	не	ти	дава	
надежда,	което	не	те	вдъх-
новява,	е	изкуство	на	без-
надеждността.	 Хуморът	 в	
графикатурата	 идва	 чрез	

пропорцията.	
	 Според	 Петко	 Н.	 Пе-
тков,	 изследовател	 на	
творчеството	 на	 Газдов,		
моралът	 на	 формата,	 за	
който	 говори	 художникът,	
е	 пределът	 на	 графична-
та	 морална	 деформация	
и	 това	 е	 негово	 откритие	
–	да	направиш	рисунка	на	
вътрешни	морални	стойно-
сти	 чрез	 пропорция	 е	 ли-
чен,	 индивидуален	 начин	
за	съотнасяне	на	елементи	
и	натоварване	на	смисъл.
	 Георги	 Лозанов	 го	 ха-
рактеризира:	 „Така,	 без	
да	 се	 усетиш,	 попадаш	 в	
артистичен	лабиринт,	изхо-
дът	от	 който	минава	през	
близки	и	далечни	препрат-
ки	 към	 старите	 майстори,	
през	 постмодерната	 па-
стишност,	 заличила	 гра-
ниците	 между	 иронията	 и	
сериозността,	 оригинала	
и	цитата,	хората	и	вещите,	
а	и	още	по-нататък	–	през	

калиграфията,	 йероглифи-
те	 и	 японската	 графика.	
Трябва	да	си	способен	да	
извървиш	 тези	 маршрути,	
иначе	си	оставаш	завина-
ги	 вътре	 в	 рисунките	 на	
Газдов,	техен	пленник,	ма-
кар	и	развеселен.”			
	 На	вернисажа	ще	има-
ме	възможност	да	общува-
ме	лично	с	автора	и	доц.	
Георги	 Лозанов,	 който	 ще	
открие	изложбата.
	 Професор	Иван	Газдов	
е	 роден	 през	 1945	 година	
в	 град	 Ямбол.	 Завършва	
художествената	 гимназия	
в	 град	 София	 през	 1964	
г.	 и	 Националната	 худо-
жествена	академия	„Нико-
лай	Павлович”	през	1970	г.	
От	1973	 г.	печели	конкурс	
за	 хоноруван	 асистент	 в	
специалност	 „Плакат”	 и	 е	
преподавател	в	най-старо-
то	 и	 престижно	 училище	
за	 изобразително	 изку-
ство	в	България.	Кариера-

та	на	Иван	Газдов	е	свър-
зана	 със	 системен	 труд	
в	 областта	 на	 създаване-
то	 на	 висококачествени	
продукти	 в	 сферата	 на	
изобразителното	 изкуство	
и	 интелигентното	 препо-
даване.	 От	 повече	 от	 40	
години	той	е	отговорен	за	
развиването	 на	 творче-
ски	усет	и	професионални	
иновации	у	няколко	поко-
ления	 български	 худож-
ници.	 В	 периода	 между	
1999	 –	 2003	 година	 Иван	
Газдов	е	ректор	на	Акаде-
мията.	Създател	е	на	шко-
лата	 „Авторски	 плакат”	
в	 България,	 както	 и	 на	
собствен	 патентован	 стил	
–	 „Графикатура”.	Работи	в	
областта	 на	 графиката	 и	
графичния	 дизайн,	 автор	
е	 на	 няколко	монографии	
за	плаката	и	многобройни	
статии	в	специализирания	
печат	и	е	носител	на	мно-
гобройни	награди.	

Продължава от стр. 1

Музей „Дîм íа хумîра è сатèрата” преäставя „Черíè äîкîсваíèя. 
Пîчèт за ãрафèкатурата” - èзлîжáа íа прîфесîр Иваí Газäîв
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	 „Във	 вторник	 галерия	
„Видима“	 ще	 представи	
изложбата	 на	 известната	
художничка	 Венера	 Кон-
стантинова	 „През	 прозо-
реца“	 -	 с	 настъпването	 на	
пролетта,	 когато	 първи-
те	 слънчеви	 лъчи	 навли-
зат	 през	 прозореца	 и	 ни	
приканват	 да	 излезем	 на	
разходка	 по	 градските	
улици.	 Една	жена	 силна	 и	
съзидателна	 като	 проле-
тта“	 -	 съобщи	 за	 вестника	
Сава	 Христов,	 директор	
на	 севлиевската	 галерия.	
Малко	 са	 имената	 в	 Бъл-
гария,	 които	 могат	 да	 се	

сравняват	 с	 постиженията	
на	 Венера	 Константинова,	
заяви	 още	 Сава	 Христов.	
Художничката	е	завършила	
специалност	 „Стенопис”	 в	
Художествената	 академия	
в	София	през	1978	г.	и	ра-
боти	основно	в	сферата	на	
монументалното	 изкуство	
-	нейни	стенописи,	мозайки	
и	 витражи	 красят	 църкви,	
обществени	 и	 администра-
тивни	 сгради	 в	 столицата,	
в	 родният	 й	 град	Видин	 и	
в	 други	 градове	 на	 Бъл-
гария.	 От	 1999	 г.	 е	 избра-
на	 за	 секретар	 на	 секция	
„Монументални	 изкуства”	

към	 СБХ,	 която	 длъжност	
изпълнява	 и	 до	 днес.	А	 от	
1990	 г.	се	представя	и	със	
самостоятелни	 изложби	
живопис.	 Участвала	 е	 в	
над	60	изложби	в	страната	
и	 чужбина,	 много	 от	 кои-
то	 организира	 сама.	 Но-
сител	е	на	много	награди.	 
За	разлика	от	монументал-
ното	изкуство,	което	често	
остава	скрито	за	очите	на	
масовата	 публика,	 нейни	
картини	 се	 срещат	 в	 ко-
лекции	 в	 САЩ,	 Германия,	
Франция,	Япония	и	др.	
	 Венера	 черпи	 вдъх-
новение	 от	 самобитната	

архитектура	 на	 селските	
къщи,	 църкви	 и	 манасти-
ри	 в	 балканските	 райони,	
съхранили	българските	тра-
диции	 и	 християнския	 дух.	
Изложбата	 ще	 се	 състои	
от	 3	 цикъла	 -	 пейзажи	 от	
Копривщица	и	други	китни	
места,	 натюрморти,	 напо-
добяващи	 с	 формите	 си	
витражното	 изкуство,	 и	
малки	картини	от	рисувано	
стъкло,	 типична	 за	 витра-
жа	 техника.	 Всичко	 това	
гостите	 на	 галерия	 „Види-
ма“	 ще	 могат	 да	 видят	 в	
ярките	цветове	на	пролетта	
от	вторник,	27	март	2018	г.	

  „През прîзîреца” íа ãалерèя “Вèäèма”


