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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

гаБроВо

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Само	 13	 дни	 след	 за-
държането	й	като	водачка	
под	влиянието	на	наркоти-
ци	 19-годишната	 севлиев-
ка	А.	 Х.	 чу	 присъдата	 си.	
„Признава	подсъдимата	 ...	
неосъждана,	 не	 работи,...	
за	виновна,	че	на	14	март	
2018	 година	 около	 18,30	
часа	 в	 град	 Севлиево,	
на	 ул.	 „Великотърновско	
шосе“	 пред	 №	 8,	 в	 посо-
ка		Велико	Търново,	упра-
влявала	моторно	превозно	
средство	 –	лек	автомобил	
марка	„Пежо“,	модел	„306“	
...	 след	 употреба	 на	 нар-
котични	вещества	 –	мари-
хуана	 и	 метамфетамин...“,	
записа	севлиевският	Райо-
нен	съд.

	 Младата	 водачка	 при-
тежавала	 свидетелство	 за	
управление	 на	 МПС	 кате-
гории	„В1“	и	„В“	от	28	фев-
руари	м.	г.	Година	по-късно	
съдът	 постанови	 то	 да	 й	
бъде	отнето	за	следващите	
девет	 месеца,	 след	 като	
присъдата	влезе	в	сила.	
	 Това	 е	 само	 част	 от	
наказанието	 й.	 „Предвид	
младата	възраст	на	подсъ-
димата,	 факта,	 че	 същата	
не	е	трудово	ангажирана	и	
няма	 доходи	 поради	 тази	
причина,	съдът	не	наложи	
на	подсъдимата	Х.	кумула-
тивното	 наказание	 глоба,	
предвидено	 в	 текста	 на	
обвинението.“
	 Но	 пък	 й	 наложи	 три	
месеца	 лишаване	 от	 сво-

бода	 условно.	 Ако	 през	
следващите	 три	 години	
сбърка	отново	със	закона,	
тези	 три	месеца	ще	й	бъ-
дат	прибавени	към	новата	
присъда.
	 Непрекъснато	 рас-
те	 броят	 на	 водачите	 в	
Севлиево,	 задържани	
зад	 волана	 под	 влияние-
то	 на	 наркотици.	 Близо	
3000	 дрогирани	 шофьори	
са	 хванали	 пътните	 поли-
цаи	през	миналата	година,	
като	 Габровска	 област	 е	
на	 „призовото“	 трето	мяс-
то,	 след	 Бургас	 и	 Стара	
Загора.
	 19-годишната	 подсъди-
ма	севлиевка	може	да	об-
жалва	 присъдата	 си	 пред	
габровския	Окръжен	съд.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 	 Държавната	 агенция	
за	 метрологичен	 и	 техни-
чески	 надзор	 глоби	 водо-
снабдителното	 дружество	
„Бяла“	 ЕООД	 -	 Севлиево	
заради	 неизправности	 на	
язовир	 „Гюр	 чешма“	 край	
село	 Градница.	 Наказа-
телното	 постановление	 на	
председателя	на	Агенцията	
беше	 обжалвано	 в	 севли-
евския	 Районен	 съд,	 но	
оттам	потвърдиха	глобата.
	 В	 края	 на	 месец	 юни		
м.	 г.	инспектори	от	Регио-
налния	 отдел	 „Надзор	 на	
язовирните	стени	и	съоръ-
женията	 към	 тях	 –	Север-
на	 Централна	 България”	
-	 Велико	 Търново	 извър-
шили	 проверка	 на	 съоръ-

жението,	 собственост	 на	
„Бяла“	 ЕООД	 -	 Севлиево,	
и	 открили	 неизправности	
по	 преливника,	 както	 и	
гъста	растителност	по	въз-
душния	и	водния	откос	на	
язовира.	В	 констативния	
протокол,	 в	 присъствието	
на	 тогавашния	 управител	
на	 „Бяла“,	 било	 записано:	
„Преливникът	 е	 неизпра-
вен,	 тъй	 като	 е	 засипан	
със	земна	маса.	С	това	е	
нарушена	пропускателната	
способност	 на	 съоръже-
нието	и	по	този	начин	во-
дата	 от	 язовира	 не	 може	
да	 достигне	 към	 проводя-
щия	 канал	 на	 преливни-
ка...	 Завишен	 е	 преливни-
ят	ръб	с	0,5	м,	вследствие	
на	 което	 преливникът	 се	

използва	за	път	и	по	него	
преминавали	леки	и	тежки	
моторни	 превозни	 сред-
ства“.	
	 Актосъставителят	 е	 по-
сочил	в	обобщение...	че	на	
29	юни	2017	г.	„Бяла“	ЕООД	
–	 Севлиево,	 в	 качеството	
си	 на	 собственик	 на	 язо-
вир	 „Гюр	 чешма“,	 е	 нару-
шило	 разпоредбата	 на	 чл.	
141,	ал.	1,	т.	1	от	Закона	за	
водите,	 който	 гласи:	 „Соб-
ствениците	 на	 водносто-
пански	 системи	 и	 хидро-
технически	 съоръжения,	
включително	 на	 язовирни	
стени	 и/или	 съоръженията	
към	 тях...	 са	 длъжни	 да	
осигурят	 поддържането	 им	
в	 техническа	 изправност“.	
На	 8	 ноември	 м.	 г.	 шефът	

на	 Агенцията	 за	 метроло-
гичен	и	технически	надзор	
подписал	 наказателно	 по-
становление	 за	 1000	 лева	
глоба	на	севлиевското	дру-
жество.	 Оттам	 обжалвали	
постановлението	с	мотива,	
че	„фактическата	обстанов-
ка	не	отговаря	на	действи-
телната	и	че	посочените	в	
наказателното	 постановле-
ние	неизправности	по	язо-
вира	не	са	били	налице“.
	 Съдът	 обаче	 бе	 на	
друго	 мнение.	 „По	 делото	
не	 се	 спори,	 че	 собстве-
ник	 на	 процесния	 язовир	
е	 „Бяла“	 ЕООД	 –	 Севли-
ево,	 който	 е	 станал	 та-
къв	вследствие	на	внасяне	
на	 язовира	 като	 апорт-
на	 вноска	 в	 капитала	 на	

дружеството	 от	 страна	 на	
Община	 Севлиево,	 която	
притежава	 Акт	 за	 частна	
общинска	 собственост	 на	
язовира	№	 3482/24.10.2007	
г...	 По	 делото	 безспорно	
се	установи,	че	към	инкри-
минираната	 дата	 е	 била	
нарушена	 техническата	
изправност	 на	 съоръже-
нието...	Следва	да	се	отбе-
лежи,	че	тя	е	била	конста-
тирана	 в	 присъствието	 на	
управителя	 и	 служител	 на	
„Бяла“	 ЕООД	 –	 Севлиево,	
както	 и	 на	 представител	
на	Община	Севлиево,	кои-
то	не	са	направили	никак-
ви	 възражения	 както	 по	
време	на	проверката,	така	
и	 след	 това.	 Съобразя-
вайки	 тези	 обстоятелства,	

съдът	 намира,	 че	 санк-
ционираното	 дружество	
безспорно	 е	 осъществило	
състава	на	административ-
ното	 нарушение...	 Съдът	
споделя	 и	 становището	
на	 наказващия	 орган,	 че	
нарушението	 не	 предста-
влява	маловажен	случай...	
тъй	като	вследствие	на	за-
пушването	 на	 преливника	
чрез	 насипването	 му	 със	
земна	 маса	 може	 да	 се	
стигне	 до	 големи	 аварии	
и	 бедствия,	 включително	
и	 до	 скъсване	 на	 язовир-
ната	 стена.	 Предвид	 тези	
обстоятелства	 съдът	 на-
мира,	 че	 обжалваното	 на-
казателно	 постановление	
следва	 да	 се	 потвърди	
като	правилно	и	законосъ-

образно.“
	 С	друго	съдебно	реше-
ние,	 от	 8	 март	 т.	 г.,	 беше	
потвърдена	още	една	глоба	
на	водоснабдителното	дру-
жество	„Бяла“	ЕООД	-	Се-
влиево	 -	 от	 Регионалната	
инспекция	по	околна	среда	
и	 водите	 -	 Велико	 Търно-
во.	 Тя	 му	 беше	 наложена	
заради	 нерегламентирано	
и	неконтролирано	управле-
ние	 на	 отпадъци	 –	 утайки,	
образувани	 при	 пречист-
ването	 на	 отпадни	 води.	
Глобата	 бе	 1400	 лв.	 Нака-
заното	 дружество	 обаче	 я	
оспори	 и	 отнесе	 въпроса	
в	съда.	С	решението	си	от	
8	 март	 т.	 г.	 севлиевският	
Районен	 съд	 я	 потвърди	 и	
обясни	мотивите	си.

	 През	 тази	 година	
празникът	на	лесовъдска-
та	 колегия	ще	 се	 отбеле-
жи	за	94-ти	път.
	 Започва	 Седмица	 на	
гората	 –	 2018	 г.,	 която	
тази	 година	 ще	 се	 про-
веде	 под	 мотото	 „Децата	
и	 гората	 на	 България	 за	
бъдещето	на	зелена	Евро-
па“.	 Националното	 откри-
ване	е	на	2	април	от	11.00	
часа	в	зала	„Възраждане“	
в	 Габрово.	 Домакин	 на	

мероприятието	 е	 Север-
ноцентрално	 държавно	
предприятие.	В	събитието	
ще	 участват	 официални	
лица,	 лесовъди	 и	 служи-
тели	 от	 горската	 система	
на	страната,	гости	и	пред-
ставители	на	ведомства	и	
институции.	
	 Традиционно	 ще	 бъ-
дат	 връчени	 наградите	
„Лесовъд	 на	 годината“	 и	
„Служител	 по	 контрола	 и	
опазването	 на	 горските	

територии“	 за	 2017	 годи-
на.	
	 Със	 символично	 за-
лесяване	 ще	 се	 постави	
началото	 на	 Седмица	 на	
гората,	чествана	за	първи	
път	през	1925	година	като	
празник	на	зелесяването.	
В	 чест	 на	 лесовъдския	
празник	 в	 продължение	
на	 цялата	 седмица	 и	 на	
територията	 на	 цялата	
страна	 ще	 се	 извършат	
залесявания	 с	 участието	

на	желаещи	граждани.	
	 Рекорден	брой	деца	от	
цялата	страна	са	заявили	
участие	 и	 тази	 година	 в	
националната	 инициатива	
„Лесовъд	 за	 един	 ден“.	
Игрите	започват	днес	-	30	
март,	 и	ще	продължат	до	
24	 април,	 като	 в	 обхвата	
на	 Северноцентралното	
държавно	 предприятие	
инициативата	 ще	 протече	
на	16	различни	локации.
	 Събитията	 по	 време	

на	 Седмицата	 на	 гора-
та	предшестват	с	няколко	
дни	 неформалната	 среща	
на	генералните	директори	
по	 горско	 стопанство	 на	
Европейския	 съюз,	 която	
ще	се	проведе	на	11	и	12	
април.	
	 В	 рамките	 на	 меро-
приятието	 ще	 бъде	 ор-
ганизирано	 залесяване	
с	 участниците	 в	 срещата	
под	 надслов	 „За	 зелена,	
обединена	Европа“.				

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Дряновският	 храм	
„Света	 Троица“	 ще	 по-
срещне	миряните	на	хрис-
тиянските	 празници	 Цвет-
ница	 и	 Великден	 напълно	
обновен,	 съобщи	 вчера	
кметът	 на	 Дряново	 инж.	
Мирослав	Семов.		От	име-
то	на		Община	Дряново	и	
на	 Църковното	 настоятел-
ство	 на	 храма	 кметът	 на	
Общината	 изказа	 искрени	
благодарности	 към	 Мари-
яна	 Печеян	 за	 дарените	
чисто	нови	пътеки	и	кили-
ми	 за	 цялата	 църква.	 Бог	
да	 закриля	 такива	 благо-
родни	християни	и	дарите-
ли,	допълни	инж.	Семов.
	 Едно	от	хубавите	неща,	
които	се	случиха	през	2017	
г.	в	Дряново,	бе	предприе-
тото	 обновление	 на	 чети-
ри	 църкви	 -	 „Св.	Троица“,	
„Въведение	 Богородично“	
и	храм	„Св.	Никола“	в	цен-
търа	на	Дряново.

Глîáèха „Бяла” зараäè язîвèр „Гюр чешма” край Граäíèца

СÖДП - Гаáрîвî е äîмакèí íа Нацèîíалíîтî 
îткрèваíе íа Сеäмèца íа ãîрата - 2018 ã.

Бърза прèñъäа за äрîãèраíа 
19-ãîäèшíа вîäачка ñ „Пежî”

ОáС - Гаáрîвî прèе закрèваíетî 
íа Третî îñíîвíî учèлèще

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 След	 повече	 от	 три	
часа	 оспорвани	 деба-
ти	 Общинският	 съвет	 в	
Габрово	вчера	гласува	за-
криване	 на	 основно	 учи-
лище	„Цанко	Дюстабанов“.	
Решението	е	формулирано	
така:	 Предлага	 на	 минис-
търа	 на	 образованието	 и	
науката	със	своя	заповед	
да	закрие	ОУ	„Цанко	Дю-
стабанов“,	 считано	 от	 1	
август	 2018	 г.	 Учениците	
от	ОУ	„Цанко	Дюстабанов“	
да	бъдат	пренасочени	към	
общообразователните	учи-
лища	 на	 територията	 на	
община	Габрово.	
	 Задължителната	 учи-
лищна	 документация	 и	
фондът	от	учебници	да	се	

приемат	 и	 съхраняват	 в	
ОУ	„Христо	Ботев“	-	Габро-
во.	 Трудовите	 правоотно-
шения	с	персонала	на	ОУ	
„Цанко	Дюстабанов“	да	се	
уредят	 при	 условията	 на	
чл.	 328,	 ал.	 1,	 т.	 1	 от	 Ко-
декса	 на	 труда.	 Това	 ре-
шение	 бе	 одобрено	 от	 21	
общински	съветници,	7	се	
обявиха	 против	 и	 двама	
се	въздържаха.
	 По	време	на	дебатите	
става	 ясно,	 че	 през	 по-
следните	 учебни	 години	в	
общинските	 училища	 се	
увеличава	броят	на	мало-
мерните	паралелки.
	 Най-голям	брой	самос-
тоятелни	 маломерни	 па-
ралелки	има	в	ОУ	„Цанко	
Дюстабанов“,	 като	 през	

2013/2014	 са	 2,	 с	 29	 уче-
ника;	през	2014/2015	-	5,	с	
59	ученика,	а	от	2015/2016	
до	 тази	 учебна	 година	са	
7,	 с	 намаляващ	 брой	 на	
учениците	в	тях.							
						В	началото	на	учебна-
та	2017/2018	г.	в	училище-
то	се	обучават	79	ученици	
в	дневна	и	самостоятелна	
форма.	Към	1	март	74	уче-
ници	са	в	дневна	форма	и	
2	в	самостоятелна.	От	на-
чалото	на	учебната	година	
училището	са	напуснали	3	
ученици,	записани	в	учеб-
ни	 заведения	 в	 други	 об-
щини.
	 За	 новата	 учебна	
2018/2019	 г.	 прогнозно	 в	
училището	биха	се	обуча-
вали	 59	 ученика	 от	 II	 до	

VII	 клас	 в	 дневна	 форма.	
Реална	е	възможността	да	
не	се	сформира	I	клас.
	 „Към	 момента	 само	
13,5%	 от	 обучаващите	 се	
в	ОУ	„Цанко	Дюстабанов“	
са	ученици	с	майчин	език	
български,	 т.	е.	чрез	това	
учебно	 заведение	 се	 из-
вършва	образователна	се-
грегация.	Законът	 за	пре-
дучилищното	 и	 училищно-
то	образование	от	 2016	 г.	
въвежда	 забрана	 за	 об-
разователна	 сегрегация.	
Това	 е	 още	 едно	 основа-
ние	 за	 предприемане	 на	
ясни	 и	 принципни	 дейст-
вия	 за	 преустановяване	
на	 сегрегацията	 в	 това	
учебно	заведение.

Продължава на стр. 2

За Öветíèца è Велèкäеí äряíîвцè ще влязат 
в íапълíî îáíîвеíèя храм „Света Трîèца”
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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

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 
 На 16.04.2018 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	
възможни	смущения	на	електрозахранването	в	ра-
йона	на	град	Севлиево	–	ТП	1	Рила,	ЖК	„Юг“	4,	21,	
142,	ЖК	„Митко	Палаузов“	4,	20,	21;	ТП	2	Рила,	ЖК	
„Юг“	5,	13;	ул.	„Никола	Петков“,	ЖК	„Митко	Палау-
зов“;	ТП	Видима	1,	ЖК	„Юг“	7,	9;	ТП	Дунав	ЖК	„Юг“	
8;	ТП	Равнец,	ЖК	„Юг“	11.

 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:	ул.	„Българка“	1	и	4,	ул.	„Вишеград“	15-32,	
ул.	„Дрен“	1-17,	ул.	„Зорница“	1-4,	ул.	„Щастие“	24-32.

 На 10.04.2018 г. от 13:00 до 16:00 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.	„П.	Славейков“	1-6,	пицария	„Темпо“,	ул.	
„Радион	Умников“	15-21.
	 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.

ОБЩИНА ДРЯНОВО
   

ОБЯВЛЕНИЕ
№	ОбА	3-38-5/29.03.2018	г.

 
 Община	Дряново	 на	 основание	 чл.	 128,	 ал.	 3	 от	
ЗУТ	 съобщава	 на	 заинтересуваните	 лица,	 че	 е	 из-
работен	проект	за	ЧИ	на	ПУП	–	ПРЗ	за	УПИ	ХIV-„за	
производствени	и	складови	дейности“	от	кв.	1	по	пла-
на	на	с.	Скалско,	като	УПИ	ХIV	се	заличава	и	от	него	
се	обособяват	два	новообразувани	-	УПИ	ХVIII	и	УПИ	
ХІХ	 от	 кв.	 1,	 които	 запазват	 своето	 отреждане	 „за	
производствени	и	складови	дейности“.	За	УПИ	ХVIII	и	
УПИ	ХІХ	от	кв.	1	се	предвижда	основно	застрояване	
с	височина	до	10	м	по	ограничителни	и	задължителни	
линии	с	предвидените	допустими	устройствени	пока-
затели	 за	 плътност	 и	 интензивност	 на	 застрояване,	
така	както	е	показано	в	текстовата	и	графичната	част	
на	проекта.	
	 Проектът	за	ЧИ	на	ПУП	–	ПРЗ	може	да	бъде	раз-
гледан	в	Община	Дряново	–	стая	204,	и	на	основание	
чл.	128,	ал.	5	от	ЗУТ	лица	могат	да	направят	възраже-
ния	до	ОбА.

	 Днес,	30	март,	започва	
рехабилитацията	 на	 14,6	
км	 от	 път	 II-44	 Севлиево	
–	 Драгановци,	 в	 област	
Габрово.	 Проектът	 лот	 11	
се	финансира	от	ОП	„Реги-
они	 в	 растеж“	 2014-2020	 г.	
чрез	Европейския	фонд	за	
регионално	 развитие.	 На	
символичната	първа	копка	
ще	присъства	инж.	Свето-
слав	Глосов,	член	на	Упра-
вителния	съвет	на	Агенция	
„Пътна	 инфраструктура“,	
областният	 управител	 на	
Габрово	 Невена	 Петкова,	
кметове	от	региона	и	др.

	 Изпълнител	 на	 строи-
телно-монтажните	 работи	
на	 лот	 11	 е	 ДЗЗД	 „Хо-
талич“,	 с	 участници:	 „Ин-
фрастроежи“	ООД	и	„Авто-
магистрали	 -	 Черно	 море“	
АД.	 Строителния	 надзор	
ще	 осъществява	 Обеди-
нение	 „Пътища	 НРТС“,	 в	
което	 са:	 „Научно-техни-
чески	 съюз	 по	 строител-
ство	-	Консултинженеринг“	
ЕООД,	„Т7	Консулт“	ЕООД,	
„Стройнорм“	 ЕООД	 и	 „Ра-
фаилов	 консулт“	 ЕООД.	
Авторският	 надзор	 е	 на	
„Трансконсулт-22“	ООД.

	 От	габровския	офис	на	
НАП	 напомнят	 на	 своите	
клиенти,	 че	 срокът	 за	 по-
даване	 на	 годишната	 де-
кларация	 за	 облагане	 с	
корпоративни	 данъци	 за	
2017	 г.	 изтича	 на	 2	 април	
2018	г.,	тъй	като	31	март	е	
в	събота.	С	тази	деклара-
ция	 се	 подава	 и	 годишен	
отчет	за	дейността.	
	 В	 същия	 срок	 трябва	
да	 се	 плати	 и	 дължимият	
корпоративен	 данък,	 след	
приспадане	 на	 направе-
ните	 авансови	 вноски.	До	
27	 март	 2018	 г.	 в	 салона	
за	обслужване	на	клиенти	
на	 ул.	 „Радецка“	№	 11	 са	
приети	 3811	 декларации.	
От	 тях	 3809	 са	 приети	 по	
електронен	път	с	електро-
нен	 подпис	 и	 само	 две	
декларации	 са	 подадени	
по	пощата.
	 От	НАП	напомнят	още,	

че	 от	 тази	 година	 всички	
декларации	 по	 Закона	 за	
корпоративното	 подоход-
но	 облагане,	 за	 които	 за-
дължението	 за	 подаване	
възниква	 след	 31	 декем-
ври	 2017	 г.,	 се	 подават	
единствено	 по	 електронен	
път.	 Това	 се	 отнася	 и	 за	
годишната	 декларация	 за	
облагане	 с	 корпоративни	
данъци	за	2017	година.
	 От	 офиса	 на	 НАП	 -	
Габрово	напомнят	още,	че	
от	 тази	 година	 дължими-
те	 данъци	 и	 осигурителни	
вноски	 могат	 да	 се	 пре-
веждат	 с	 банкова	 карта	
без	 такси.	 Това	 става	 по	
два	начина	-	чрез	е-услуга,	
достъпна	 чрез	 портала	 за	
електронни	услуги	на	НАП,	
както	и	чрез	инсталирани-
те	 четири	ПОС	терминала	
в	 салона	 за	 обслужване	
на	 клиенти	 на	 ул.	 „Радец-

ка“	№	11.	
	 Плащането	 на	 задъл-
жението	към	хазната	може	
да	 стане	 и	 на	 банковото	
гише	в	същия	салон,	както	
и	във	всеки	банков	офис	в	
областта	 с	 попълване	 на	
вносна	бележка	за	плаща-
не	към	бюджета.
	 Неподаването	 на	 де-
кларациите	 се	 санкцио-
нира,	 като	 минималната	
глоба	е	500	лева	за	юриди-
ческото	лице	и	200	лева	за	
управителя	на	фирмата.
	 Повече	информация	за	
попълването	и	подаването	
на	 декларацията	 за	 обла-
гане	с	корпоративен	данък	
може	да	се	получи	на	те-
лефона	за	информация	на	
НАП	0700	18	700	на	цената	
на	градски	разговор,	както	
и	 на	 място	 в	 салона	 за	
обслужване	 на	 клиенти	 в	
центъра	на	Габрово.

	 Над	11	милиона	касови	
бележки	 са	 регистрирани	
до	този	момент	за	участие	
в	 надпреварата	 за	 50	 000	
лв.	-	голямата	награда	във	
втория	 сезон	 на	 Лотари-
ята	 с	 касови	 бележки	 на	
НАП.	 Фискалните	 бонове,	
записани	 в	 играта	 досе-
га,	 са	 на	 обща	 стойност	
157	 млн.	 лв.,	 а	 средно	 за	

шестте	 месеца	 от	 старта	
на	 Лотарията	 един	 участ-
ник	 регистрира	 по	 около	
200	касови	бележки.	
	 Лотарията	с	касови	бе-
лежки	набира	популярност	
и	 в	 социалната	 мрежа	
Фейсбук.	 Там	 страницата	
на	 играта	 има	 близо	 4500	
последователи	 и	 4130	 ха-
ресвания	 от	 регистрирани	

потребители.
	 Седмичната	 награда	
ще	 бъде	 изтеглена	 днес,	
30	март,	в	сутрешния	блок	
на	 bTV	 малко	 преди	 9,00	
часа.	 Късметлията	 ще	 по-
лучи	 чисто	 нов	 таблет	 с	
впечатляващи	 показатели	
и	 две	 камери.	 Четвъртата	
месечна	 награда,	 която	 е	
2000	лв.,	ще	бъде	изтегле-

на	 на	 16	 април,	 отново	 в	
ефира	на	bTV.	
	 В	 данъчната	 лотария	
имат	 право	 да	 участват	
всички	 български	 гражда-
ни,	 които	 са	 навършили	
14	 години	 и	 регистрират	
фискалните	 си	 бонове	 в	
интернет	 на	 специално	
създадения	 сайт	 -	 www.
kasovbon.bg	 <http://www.

kasovbon.bg>.	 Както	 и	
през	миналата	година,	да-
нните,	които	трябва	да	бъ-
дат	 въведени	 за	 участие,	
са	стойността	на	покупка-
та,	датата	и	часа,	в	който	
е	 издадена	 касовата	 бе-
лежка.	 Няма	 ограничения	
за	 минимална	 или	 макси-
мална	 стойност	 на	 покуп-
ките,	допълват	от	НАП.

Продължава от стр. 1
	 Този	процес		е	необяс-
ним	и	поради	факта,	че	в	
общината	не	живеят	голям	
брой	хора	от	малцинствен	
произход,	 в	 сравнение	 с	
други	 областни	 градове	 в	
страната.
	 Образователната	 се-
грегация	 на	 децата	 и	 уче-
ниците	 генерира	 неефек-
тивност	 в	 обучението	 и	 е	
сред	 първопричините	 за	
по-ниски	 постижения	 в	
училище.	 Резултатите	 на	
учениците	 от	 ОУ	 „Цанко	
Дюстабанов”	 от	 национал-
ното	 външно	 оценяване	
през	2017	година	илюстри-
рат	значително	по-ниското	
качество	 на	 учебния	 про-
цес	 и	 предполагат	 обра-
зователна	 неустойчивост	
при	бъдеща	реализация	на	
учениците	 в	 гимназиален	
етап.
	 Посочените	 аргументи	
са	важно	основание	за	оп-
тимизиране	на	училищната	
мрежа	 чрез	 закриване	 на	
ОУ	 „Цанко	 Дюстабанов“,	
защото	 наличието	 на	 се-

грегирано	 училище	
с	 маломерни	 пара-
лелки	 противоречи	
на	 общинската	 об-
разователна	 поли-
тика	 за	 развиване	
на	ефективна	и	оп-
тимална	 училищна	
мрежа,	 отговаряща	
на	интересите	и	по-
требностите	на	уче-
ниците	и	общество-
то“,	 обясни	 кметът	
Таня	Христова.
						Със	закриване	
на	 ОУ	 „Цанко	 Дю-
стабанов“	 -	 Габро-
во	на	учениците	от	
училището	ще	бъде	
предоставена	 въз-
можност	 за	 обуче-
ние	 в	 другите	 об-
щински	училища,	
	 На	 учениците,	
които	 пътуват	 от	
Поповци,	 Яворец,	
Костенковци,	 ще	 бъде	
осигурен	 безплатен	 и	
безопасен	 транспорт	 по	
утвърдено	 разписание	 с	
автобусите	на	приемащите	
средищни	 училища	 -	 СУ	

„Райчо	Каролев“,	СУ	„Отец	
Паисий“	и	ОУ	 „Христо	Бо-
тев“	 -	 Габрово,	 както	 и	
във	 всяко	 друго	 училище,	
в	 което	 в	 сформираните	
паралелки	 има	 свободни	
места.

						За	персонала,	който	
ще	 бъде	 освободен	 след	
закриване	 на	 училището,	
ще	се	осигури	възможност	
за	 трудова	 реализация	 в	
другите	 учебни	 заведения,	
съобразно	 наличието	 на	

свободни	 работ-
ни	места	и	спаз-
вайки	 норматив-
ната	уредба.
	 Общин -
ските	 съветници	
зададоха	 много	
въпроси.	 Мигле-
на	 Пройнова	 от	
БСП	попита	защо	
е	позволено	през	
последните	 ня-
колко	 години	 да	
намалеят	толкова	
много	 учениците	
в	 това	 училище.	
Според	 нея	 от	
разговори	 с	 ро-
дители	е	станало	
ясно,	че	учители-
те	 и	 директорът	
на	 училището	 ги	
убеждавали	 да	
записват	 децата	
си	 в	 това	 учили-
ще,	 обещавали,	

че	 нещата	 ще	 се	 попра-
вят.	Други	родители	казват	
обаче,	 че	 в	 това	 учили-
ще	 децата	 им	 не	 само	
не	 могат	 да	 се	 обучават	
добре,	но	и	не	могат	да	се	

развиват,	средата	е	много	
важна	за	това.
	 Николай	 Григоров	 от	
БСП	 изрази	 опасение,	 че	
очакваните	 да	 учат	 нае-
сен	 в	 това	 училище	 59	
деца	 може	 въобще	 да	 не	
ходят	 на	 училище.	 Как	 да	
постъпват	 родителите	 им,	
ако	 в	 дадено	 училище	 им	
откажат.	Другият	проблем,	
който	 може	 да	 се	 появи,	
според	 него,	 е	 децата	 от	
ромски	 произход	 да	 се	
концентрират	в	друго	 учи-
лище,	 което	 ще	 има	 съ-
щата	 съдба	 след	 време.
Според	 Григоров	 нужното	
дофинансиране	 на	 мало-
мерните	паралелки	в	Трето	
основно	училище	не	е	мо-
тив	за	закриването	му
	 Зам.-кметът	 Нела	 Ра-
чевиц	обясни,	 че	 е	разго-
варяно	 с	 директорите	 на	
всички	 училища	 да	 про-
явят	 съпричастност	 и	 да	
записват	 деца	 от	 „Цанко	
Дюстабанов“,	 ако	 има	 та-
кива.	 Според	 нея	 трябва	
балансирано	 и	 деликатно	
разпределение	 на	 учени-

ците,	защото	ако	се	извър-
ши	хаотично,	отново	може	
да	 се	 стигне	 до	 подобна	
ситуация	 и	 в	 някое	 друго	
училище.	Тя	изрази	увере-
ност,	че	всички	учители	от	
закритото	 училище	 ще	 си	
намерят	работа	в	учебната	
система.
	 Според	 кмета	 Таня	
Христова	проектът,	по	кой-
то	се	обновява	училището,	
продължава	 да	 се	 изпъл-
нява,	 както	 е	 планиран.	
Сградите	на	двете	габров-
ски	училища	-	„Цанко	Дю-
стабанов“	и	„Св.	Св.	Кирил	
и	 Методий“,	 са	 в	 процес	
на	 обновяване.	 Таня	 Хри-
стова	се	ангажира	веднага	
след	закриването	да	даде	
информация	 за	 бъдещето	
на	 сградата.	 „Никой	 не	
си	 е	 представял,	 че	 тази	
сграда	 ще	 бъде	 ползвана	
за	друго,	освен	за	учебни	
цели.	 Слуховете,	 че	 сгра-
дата	 на	 училището	 ще	 се	
дава	 под	 наем	 или	 ще	
бъде	предоставена	на	раз-
лични	фондации,	са	несъс-
тоятелни“,	допълни	кметът.

ОáС Гаáрîвî прèе закрèваíетî íа Третî îñíîвíî учèлèще

За Öветíèца è Велèкäеí äряíîвцè 
ще влязат в íапълíî îáíîвеíèя 
храм „Света Трîèца”

Продължава от стр. 1
	 Той	 е	 построен	 през	
1851	 година	 от	 знамени-
тия	 майстор	 Колю	 Фиче-
то.	 Четвъртата	 църква	 е	
в	 Дряновския	 манастир	
-	 „Св.	 Архангел	 Михаил“.	

Обновлението	 им	 стана	
възможно	 след	 европей-
ско	 финансиране	 по	 про-
ект	 към	 Министерство	 на	
земеделието.	
	 През	 март	 т.	 г.	 инж.	
Семов	обяви,	че	са	вложе-

ни	2	200	000	лв.	в	ремонта	
на	 трите	 църкви	 в	Дряно-
во.	
	 Впрочем,	 по	 две	 от		
църквите	 вървят	 довърши-
телни	работи,	 но	 са	 отво-
рени	и	приемат	миряни.

Лîтарèята ñ каñîвè áележкè ñ 4500 пîñлеäîвателè във Фейñáук

Съñ ñреäñтва îт ОПРР запîчва 
рехаáèлèтацèята íа 14,6 км îт 
път II-44 Севлèевî - Драãаíîвцè

Дî 2 апрèл ñе пîäават äекларацèèте 
за кîрпîратèвíèте äаíъцè
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Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки ден без неделя

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за проФЕсионално оБучЕниЕ - гаБро-
Во, организира лиЦЕнзирани курсоВЕ за: 
огняр, кранист, мотокарист, машинист на пътно-
строителни машини, готвач, барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се държавен документ за 
правоспособност. Обучение с ваучер за безработ-
ни и работещи. 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 - справ-
ки на тел. 066/80-69-62

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни 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 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р 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, продава 
0898/922-662. [15, 3]

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 
21]

Вашата обява ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. Обяви се приемат в 
редакцията до 20 часа.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
изгодно! прЕВози с 
бус се предлагат на тел. 
0887/744-110. [11, 10]

ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал се предла-
га на тел. 0893/511-154. 
[22, 18]
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, 8]

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

 - Стана ясно, че об-
ществената поръчка за 
новите автобуси се е про-
валила, това няма ли да 
забави доставката им?
	 -	 Така	 е,	 провали	 се.	
Явиха	 се	 трима	 за	 елек-
тробусите,	двама	за	мета-
новите,	нито	един	участник	
за	малките	електробуси.	В	
последната	 обособена	 по-
зиция	 за	 8-метровите	 ел.	
автобуси	вероятно	парите,	
с	 които	 разполагаме,	 не	
са	 достатъчни,	 не	 стиму-
лират	 нито	 един	 от	 по-
тенциалните	 доставчици.	
Хубаво	е,	че	имаме	втора	
възможност	да	обявим	об-
ществена	 поръчка	 за	 съ-
щия	тип	автобуси,	само	че	
задвижвани	 с	 двигатели	
на	метан.	Те	са	достатъчно	
екологични	 и	 съвпадат	 с	
прединвестиционното	 про-
учване,	 което	 Общината	
направи.	Ще	бъде	обявена	
нова	 обществена	 поръчка	
за	автобуси	на	метан.	Що	
се	 отнася	 за	 електриче-
ските	12-метрови	автобуси,	
надявам	 се	 при	 следва-
щото	 обявяване	 всеки	 от	
участниците	да	подаде	из-
рядна	оферта.	Това	е	една	
обществена	поръчка	с	три	
обособени	 позиции,	 вся-
ка	 от	 които	 се	 разглежда	
като	отделна	поръчка	-	за	
доставка	 на	 три	 електро-
автобуса	 -	 12	 метра,	 за	 3	

броя	 метанови	 автобуси	
-	12-метрови,	и	третата	по-
зиция	е	за	8	броя	8-метро-
ви	 метанови	 автобуси.	 Тя	
ще	 бъде	 обявена	 съвсем	
скоро.	Желание	от	страна	
на	 доставчици	 има,	 това	
показа	участието	в	първа-
та	обществена	поръчка.
 - Кога започва из-
граждането на „джоб“ над 
река Янтра, за да се раз-
шири спирката на моста 
на Рачо Ковача?
	 -	 Всеки	 момент	 могат	
да	 започнат	 строителни-
те	 дейности,	 изчаквахме	
подобряване	 на	 времето,	
надявам	 се	 в	 летния	 се-
зон	да	приключим.	Ще	се	
въведе	нова,	временна	ор-
ганизация	 на	 движението.	
Все	 още	 е	 дискусионно	 -	
ако	позволява	ситуацията,	
градският	 транспорт	 няма	
да	 променя	 маршрута	 си,	
ако	ли	не	-	той	ще	минава	
по	улица	„Скобелевска“.
	 Напредват	 строителни-
те	 дейности	 по	 подлеза	
до	 Дома	 на	 хумора,	 вече	
се	 изкопават	 шахтите	 за	
бъдещите	 асансьори	 за	
трудноподвижни	 хора,	 за	
майки	 с	 колички.	Има	не-
доволство	 у	 някои	 граж-
дани,	 които	 не	 могат	 да	
ползват	 подлезите,	 които	
са	 в	 ремонт.	 Няма	 начин	
да	 се	 ремонтират,	 без	 да	
се	затворят	за	пешеходци.	

Неразумно	и	безотговорно	
граждани	 пресичат	 през	
кръстовището,	 има	 опас-
ност	 от	 инциденти.	 Няма	
как	 на	 това	 кръстовище	
да	 се	 направи	 пешеходна	
пътека.	 И	 от	 четирите	 му	
страни	има	пешеходни	пъ-
теки,	но	не	и	вътре	в	него.	
Вярвам,	 че	 след	 няколко	
месеца	 там	ще	 имаме	 го-
тов	 модерен	 подлез.	 Ско-
ро	започва	ремонтът	и	на	
подлеза	до	Автогарата.	

 - Другите обекти по 
проекта напредват ли?
	 -	Работи	се	усилено	по	
реконструкцията	 на	 пред-
гаровия	площад.	Тече	дис-
кусия	за	вида	на	фонтана.	
Мисля,	 че	 това	 ще	 стане	
един	от	най-добрите	обек-
ти	в	града.	
	 Все	още	има	хора,	кои-
то	твърдят,	че	там	кръгово	
кръстовище	 не	 е	 нужно.	
Аз	съм	напълно	убеден,	че	
е	 необходимо.	Факт	 е,	 че	

на	 кръговите	 кръстовища,	
които	 досега	 направихме,	
произшествията	 са	 по-
малко.	 Затова	 ще	 напра-
вим	 още	 едно	 кръгово	 до	
блок	„Дунав“,	там	нуждата	
е	 голяма.	 Ще	 се	 прави	 с	
бюджетни	 средства	 още	
тази	 година.	Там	 ситуаци-
ята	 е	 благоприятна,	 след	
водния	цикъл	са	подмене-
ни	 подземните	 комуника-
ции.	
	 Кръстовището	 граничи	

с	общински	имоти,	така	че	
няма	да	се	наложи	отчуж-
даване.	Съвместно	с	Аген-
ция	 „Пътна	 инфраструкту-
ра“	ще	се	строи	кръгово	и	
до	 магазин	 „Технополис“,	
на	 входа	 откъм	 Велико	
Търново.	Като	ангажимент	
на	Общината	са	тротоари-
те	 и	 озеленяването	 около	
кръга.	Надявам	се	да	ста-
не	 през	 следващата	 годи-
на.
 - Докъде стигна ра-
ботата по новите свето-
фарни уредби и информа-
ционните табла по спир-
ките?
	 -	В	 ход	 е	 обществена-
та	 поръчка	 за	 избор	 на	
изпълнител	за	подмяна	на	
светофарните	 уредби	 по	
основните	 кръстовища	 в	
центъра	на	града.	Другата	
поръчка	 за	 електронните	
табла	по	спирките	времен-
но	 бе	 прекратена	 заради	
отчитане	 на	 някои	 слабо-
сти	 в	 нашите	 изисквания.	
Съвсем	скоро	ще	я	подно-
вим.	Както	тези	два	обек-
та,	 така	и	всички,	за	кои-
то	 досега	 говорихме,	 се	
надявам	 да	 приключат	 до	
края	на	годината.	Не	бива	
да	 забравяме,	 че	 някой	
от	 участниците	 може	 да	
обжалва	и	това	да	удължи	
сроковете.
 - Лично Вие бяхте обе-
щали до края на февру-
ари да бъде закупен ре-
патратор (паяк), който да 
вдига неправилно парки-
раните автомобили?
	 -	 Да,	 изпълнено	 е	
със	 средства	 от	 общин-
ския	 бюджет.	 Репатрато-
рът	 вече	 е	 доставен,	 чис-
то	 нов.	 Предстои	 да	 бъде	
сертифицирана	 крановата	
уредба,	 която	 трябва	 да	
премине	 съответния	 тех-

нически	 надзор.	Предстои	
приемане	 през	 април	 на	
първо	 четене	 от	 Общин-
ския	 съвет	 на	 наредба	 за	
престой	 и	 паркиране	 в	
община	 Габрово,	 платено	
и	 безплатно.	 Освен	 нор-
мативната	 уредба,	 за	 да	
стартира	 тази	 дейност,	 е	
нужен	 екип.	 Предполагам,	
че	ще	 имаме	 затруднения	
с	намиране	на	подходящи	
хора	 да	 управляват	 и	 ра-
ботят	 с	 репатратора.	 Кан-
дидати	за	работа	в	Общи-
на	 Габрово	 все	 по-трудно	
се	намират.	
 - Какво става с проек-
та за подмяна на улично-
то осветление на Габро-
во?
	 -	 Готови	 сме	 с	 пълна-
та	 документация	 за	 про-
веждане	 на	 обществената	
поръчка	 за	 пълно	 обновя-
ване	на	уличното	осветле-
ние	 чрез	 мерки	 за	 енер-
гийна	 ефективност,	 чрез	
която	осветителите	харчат	
много	 по-малко	 и	 които	
само	 от	 икономиите	 биха	
се	 изплатили	 в	 годините	
напред.	Тя	 е	 входирана	 в	
Агенция	за	обществени	по-
ръчки	 за	 предварителен	
контрол.	 Добре	 е	 да	 има	
такава	 проверка,	 защото	
е	 възможно	да	 имаме	ня-
какви	 пропуски,	 за	 пръв	
път	ползваме	договор	с	га-
рантиран	 резултат.	 Участ-
никът	 в	 поръчката	 трябва	
да	 ни	 гарантира,	 че	 ре-
зултатът	 като	 икономия	 е	
достатъчен,	за	да	изплати	
инвестицията.	Това	е	моде-
рен	подход,	много	западни	
държави	 го	 използват,	 у	
нас	не	е	много	популярен.	
Надявам	 се	 всичко	 да	 се	
нареди	 и	 габровци	 да	 се	
радват	 на	 по-светъл	 град	
през	нощта.

Клèмеíт Куíев: „Прîектът за èíтеãрèраí ãраäñкè траíñпîрт реалíî ñе èзпълíява” 

	 Всички	 ученици,	 реги-
стрирани	 читатели	 на	 Ре-
гионална	 библиотека	 „Ап-
рилов	 –	 Палаузов“,	 могат	
да	 ползват	 иновативната	
онлайн	платформа	„Уча.се“	
в	Детски	отдел.
	 Платформата	„Уча.се“	е	
с	 огромен	 брой	 регистри-
рани	 ползватели	 и	 почти	
няма	 нужда	 от	 представя-
не,	 утвърдена	 е	 сред	 уче-

ниците	 като	 предпочитан	
метод	 за	 подготовка	 за	
училище,	 благодарение	 на	
разбираемото	и	интересно	
представяне	на	уроците.
	 Българският	 образо-
вателен	 портал	 „Уча.се“	
е	 номиниран	 от	 МОН	 и	
Националната	 комисия	 на	
ЮНЕСКО	 в	 България	 за	
Световната	 награда	 на	
ЮНЕСКО	 за	 ефективно	

използване	 на	 информа-
ционните	 и	 комуникацион-
ни	 технологии	 в	 сферата	
на	образованието.
	 Със	 своите	 над	 5000	
видеоурока	 и	 упражнения	
сайтът	 помага	 на	 всички	
ученици	 от	 първи	 до	 два-
надесети	клас	да	повишат	
успеха	 си,	 да	 се	 забавля-
ват	и	да	имат	повече	сво-
бодно	време.	След	видео-

уроците	ученикът	може	да	
тества	наученото	с	упраж-
нения	 и	 ако	 някъде	 отго-
вори	 неточно,	 платформа-
та	 автоматично	 предлага	
точния	 откъс	 от	 урока,	 за	
да	 бъде	 поправен	 отгово-
рът.	 Материалите	 следват	
напълно	 официалната	 учи-
лищна	програма	и	са	съо-
бразени	с	държавните	об-
разователни	изисквания.

„АЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № 
РК-01-6973; Лиценз за международен 

автобусен превоз № 10093
Автогара	Трявна:	06776	34	13;	

Facebook:		Алекс	Турс
GSM	0897	915	602;	0898	418	007;	

http://aleks.tryavna.biz/
Автобусни екскурзии в България и Балкански страни:
1	ден,	Турция,	на	пазар	в	ОДРИН,	21.04.2018;	
19.05.2018;	35	лв.	
1	ден,	Цветница,	в	гр.	Ловеч,	4/1/2018,	17	лв.	
1	ден,	Разходка	в	гр.	Сопот	,	4/14/2018,	19	лв.
4	дни	/	2	нощувки	СЪРБИЯ	-	Белград	-	Сремски	Кар-
ловци	-	Нови	Сад	-	Ниш;	27.4	-	1.05.2018;	251	лв.

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМБулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилакти-
ка, изкуствено осе-
меняване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогара-
та, до Уникс, справки 
на тел. 066/806-140, 
GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 Реализацията на проекта за интегриран градски 
транспорт напредва, вървят строителни рабо-
ти на няколко обекта. Текат обществени поръчки 
за изпълнители, търсят се най-добрите оферти. 
Предстои обявяването на още поръчки. В график 
ли са строителните работи, възможно ли е те да 
затруднят пътното движение в централната град-
ска част, кога ще се приеме наредбата за паркира-
нето и кога ще се появи „паяк“ по габровските ули-
ци, коментира заместник-кметът Климент Кунев.

Реãèîíалíа áèáлèîтека „Апрèлîв - Палаузîв” преäлаãа íа 
ñвîèте чèтателè-учеíèцè äîñтъп äî îíлайí платфîрма „Уча.ñе”

	 Петият	 национален	
фестивал	 „Семе	 българ-
ско“	ще	се	проведе	на	12	
и	13	май	в	парк	„Казарми-
те“	в	град	Севлиево.
	 Фестивалът	се	утвърди		
като	 един	 от	 форумите	 в	
България,	обявил	се	в	за-
щита	на	всичко	българско	
и	 родно.	 Петото	 му	 изда-
ние	 ще	 събере	 повече	 от	
100	изложители	на	българ-
ски	 храни,	 напитки,	 семе-
на	и	цветя,	както	и	творци	
на	 приложните	 изкуства,	
свързани	с	българския	дух	
и	 традиции.	 Своята	 дей-
ност	ще	представят	 някои	

от	 институтите	 към	 Сел-
скостопанската	 академия,	
които	 ще	 гостуват	 през	
първия	 ден	 на	 фестивала.	
Нова	 инициатива	 на	 съ-
битието	 е	 демонстрацията	
на	 изчезващи	 български	
занаяти	 на	 12	май.	Много	
са	предвидените	инициати-
ви,	които	ще	върнат	всеки	
присъстващ	 към	 корените	
му,	 обещават	 инициатори-
те	 от	 рекламна	 агенция	
„Елмазови“	 и	 съорганиза-
торът	Община	Севлиево.	
	 Програмата	 засега	 за-
пазват	 в	 тайна,	 но	 загат-
ват,	че	на	сцената	в	парк	

„Казармите“	 ще	 се	 качат	
танцьорите	 от	 ансамбъл	
„Чинарите“	 и	 славеят	 на	
Родопите	 Николай	 Славе-
ев,	 както	 и	 много	 други	
фолклорни	певчески	и	тан-
цови	 формации	 от	 Север-
на	България.
	 Тази	 година	 партньор	
на	 фестивала	 е	 „Идеал	
Стандарт	 -	 Видима”,	 зато-
ва	неслучайно	през	втория	
фестивален	 ден	 фирмата	
ще	представи	кът	на	зана-
ятите	 на	 свои	 служители,	
които	ще	 споделят	 умени-
ята	си	с	творби	и	изделия,	
сътворени	от	самите	тях.

	 Децата	 на	 Севлиево	
с	ръце	и	сърце	и	тази	го-
дина	ще	творят,	но	темата	
ще	 е	 „Хлябът	 наш	 насъщ-
ни“,	 за	 да	 бъдат	 техните	
произведения	 предложени	
на	благотворителния	базар	
„Шанс	 за	 бебе“	 –	 една	
съвместна	 инициатива	 с	
Фондация	 „Искам	 бебе”.	
Средствата	 от	 базара	 се	
предоставят	 на	 двойка	 с	
репродуктивни	 проблеми	
от	 град	 Севлиево,	 за	 да	
продължи	 животът.	 Про-
дължава	 и	 приказката	
Фестивал	 „Семе	 българ-
ско“.

Севлèевî възражäа áълãарñкèте траäèцèè ñ 
Петèя íацèîíалеí феñтèвал „Семе áълãарñкî”
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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, 5]

МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 32]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
26]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
12]
„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, 9]
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, 9]

продаВачка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 
10]
ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 18]
„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, 16]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 
14]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи шо-
фьор-пласьор с кат. „В” 
или кат. „С”. Чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 6]

ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 9]
рЕсТоранТ „Магнолия“ 
набира готвачи за втора 
смяна. Добро заплащане. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [9, 6]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 10]
кВалиФиЦиран аВТо-
МонТьор се търси. Запла-
щане от 900 лева. Справки 
на тел. 0888/300-302. [6, 
5]
гуМаджия сЕ търси на 
тел. 0888/300-302. [6, 5]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси помощник-.
кухня. Може и млад пенси-
онер. Справка в кафето на 
ул. „Априловска“ 10. [7, 7]
сЕрВиз В Габрово търси 
автомонтьори. Справки на 
тел. 0882/055-206. [11, 4]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 8]
гоТВач, каМЕриЕрки, 
чистачка - миячка срещу 
добро заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-006. 
[20, 7]
гоТВач, каМЕриЕрки се 
търсят на тел. 0897/727-
596 [20, 7]
доМаШна поМощниЦа 
с възможности и опит за 
гледане на бебе се търси 
на тел. 0899/808-086 [20, 
7]
ФирМа „ВЕгЕа“ ООД тър-
си служител за работа на 
подлепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [6, 5]

пиЦария „Мания“ тър-
си готвачи, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 7]
Vouge Търси маникю-
ристка. Справки на тел. 
0894/738-707. [6, 6]
гоТВачка за почасо-
ва работа в района на 
Младост се търси на тел. 
0899/648-090. [12, 4]
раБоТник за метанстан-
ция, работа на смени, се 
търси на тел. 0893/393-
308. [11, 6]
оТдаВаМ коли за такси-
метрова дейност. Справки 
на тел. 0887/238-552. [11, 
6]
гоТВач/ка - 2 бр., каме-
риер/ка - 1 бр., за бунгала 
в Ахтопол се търсят на тел. 
0886/902-223. [5, 5]
паВилионъТ прЕд „Ка-
уфланд“ търси да назначи 
продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [12, 6]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори и кух-
ненски работници. Справ-
ки на тел. 0888/32-91-93. 
[10, 6]
Фризьорка сЕ търси на 
тел. 0899/413-362. [11, 4]
раБоТниЦи за павилион 
скара-бира-риба се наби-
рат на тел. 0894/701-719. 
[6, 2]
жЕна за гледане на болна 
жена почасово се търси на 
тел. 0988/882-953. [5, 4]
продаВач/ка-консул-
ТанТ до 45 години, отлич-
но заплащане, се търси на 
тел. 0878/151-239. [6, 3]
ФирМа „ВЕгЕа“ наби-
ра шивачки за прав шев. 
Справки на тел. 0885/611-
290. [11, 3]
ФирМа наБира шивач-
ки за работа на ишлеме. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [10, 2]

ФирМа “МЕгасТроЙ 
2014” Еоод Търси 
да назначи кранисТ 
на кулокран със 
сЕрТиФикаТ. Повече 
информация на тел. 
0877/270-191. [12, 8]

сЕрВиТьорка за заве-
дение на Еса се търси на 
тел. 0898/378-914. [4, 3]
поМощник-кухня за 
битово заведение търси  
тел. 0888/310-981. [11, 3]
гоТВачка, каМЕриЕрка, 
сервитьор/ка за село Бо-
женци се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 3]
аВТоМиВка В Габрово 
(до магазин „Кауфланд“) 
търси работници - тел. 
0899/584-646. [12, 1]
раБоТниЦи за морето 
търси 0878/880-474. [3, 2]
рЕсТоранТ Търси серви-
тьор/ка и готвач/ка - тел. 
0899/889-897. [11, 1]
пЕкарна „николоВи“ 
търси да назначи майстор 
баничар. Справки на тел. 
0897/920-760. [5, 2]
ФирМа Търси момче за 
работа в склад. Справки 
на тел. 066/800-161. [11, 2]
каФЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси сервитьор/ка за 
първа смяна. Справка на 
ул. „Априловска“ 10. [7, 2]
жЕна за домашна по-
мощница се търси на тел. 
0897/660-978. [2, 1]
ФирМа „Виа Неон“ търси 
шофьор-пласьор за мине-
рална вода. Заплащане до 
1000 лв. Справки на тел. 
0887/875-652. [22, 1]
рЕсТоранТ В Свети Влас 
набира кухненски пер-
сонал. Справки на тел. 
0899/626-774. [11, 1]
Един чоВЕк за Германия 
с шофьорска книжка ка-
тегория „В“ - 8 евро на 
час и 300 евро джобни. 
Справки на тел. 0876/384-
489. [2, 1]
Магазин за хранителни 
стоки в района на Ши-
варов мост набира про-
давачки. Справки на тел. 
0888/266-832. [5, 1]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В топ цен-
тър, ново строителство, 
100 кв. м, обзаведена 
баня и тоалетна, лами-
нат, се продава на тел. 
0897/871-822. [22, 22]
гараж на ул. „Свищов-
ска“ 70 се продава на тел. 
0899/121-095. [22, 22]
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, 
19]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 
12]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [22, 20]
къща на 10 км от Габро-
во - село Междене, се 
продава на тел. 0890/371-
977. [11, 10]

апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [8, 8]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [7, 7]
иМоТ - 500 кв. м, Вел-
чевци; Шенини - 800 кв. 
м; Златевци - 1250 кв. м, 
продава тел. 0899/943-
105. [11, 7]
упи, 10 дка, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“ се 
продава на тел. 0885/733-
225. [22, 7]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент, ет. 5, се про-
дава  на тел. 0888/234-
179. [6, 6]
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, 5]
МясТо, 1 декар, УПИ, 
в кв. Русевци, готово за 
строеж, се продава на тел. 
0889/909-727. [4, 4]
гарсониЕра В кв. Мла-
дост, ул. „Петър Михов“ 
- санирана, ново обза-
веждане, се продава 
за 36 000 лева на тел. 
0885/966-312. [3, 3]

къща В кв. Бойката се 
продава на тел. 0898/803-
414. [11, 10]
узаконЕн гараж на ул. 
„Видима“ 9 се продава на 
тел. 0896/858-958. [3, 2]
апарТаМЕнТ - 115 кв. 
м, на ул. „Баба Зара“ се 
продава на тел. 0896/901-
990. [5, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Младост се продава на 
тел. 0879/009-792. [7, 3]
апарТаМЕнТ - 78 кв. м, в 
идеален център се прода-
ва на тел. 0888/041-074. 
[3, 1]
къща на 10 километра 
от Габрово, в село Меж-
дене, се продава на тел. 
0890/371-977. [11, 1]
къща В село Яворец се 
продава на тел. 0897/802-
249. [11, 1]
къща с голям двор в 
село Златевци се прода-
ва на тел. 0878/924-690. 
[5, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 22]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 16]

рпк „раЙпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, магазин за 
промишлени стоки и скла-
дово помещение в призе-
мен етаж. Справки на тел. 
0877/653-000. [20, 17]
оБорудВано произ-
ВодсТВЕно помещение 
за сладкарски и тестени 
изделия се отдава под 
наем на тел. 0878/815-
817. [7, 7]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 5]
дВусТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент в идеален цен-
тър се отдава под наем на 
тел. 0893/750-065. [3, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- необзаведен, основен 
ремонт, в кв. Русевци се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [8, 4]
раБоТЕщ Магазин 
за хранителни стоки се 
дава под наем на тел. 
0888/940-484. [5, 4]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [5, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [3, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/703-
915. [3, 2]

гарсониЕра на Еса се 
дава под наем на тел. 
0896/640-415. [2, 1]

иМоТи купуВа
спЕШно! гарсониЕра се 
купува на тел. 0878/865-
485. [11, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
или КъщА в кв. Еса, Дядо 
Дянко (КАТ) търси да 
купи тел. 0878/817-472. 
[3, 2]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи в ре-
гион Габрово - приоритет 
Кметовци, се купуват на 
тел. 0886/331-415. [11, 3]
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0899/440-
177. [11, 3]

нощуВки
даВаМ сТаи за нощувки 
в Севлиево - 0887/671-
848 [33, 22]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 21]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 16]

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  
в гр. Варна предлагат	работа	
за:	ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 

БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИЧНО възнаграждение; ОСИГУРЕНА 
квартира; БЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОБУЧЕНИЕ; ПРИЯТНА 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ очакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя димитрова

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници



530 март 2018 г. имоти; строителство, ремонти, ВиК; отопление; продава/купува разни

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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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [12, 12]

Вик и всякакви ремонтни 
дейности - тел. 0895/713-
707. [12, 11]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боядисване, лами-
нат - тел. 0899/520-038. 
[11, 7]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 15]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
13]
дрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
джиЙсТВо, покривни ре-
монти и др. - 0888/863-
001. [12, 3]
попраВка на покриви, 
тенекеджийство, дренаж и 
др. - 0882/279-749. [10, 
2]
ЦялосТни и довършител-
ни ремонтни дейности - 
тел. 0884/662-261. [9, 2]
ноВо сТроиТЕлсТВо и 
ремонт на покриви - тел. 
0899/82-14-88. [11, 1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - ре-
дене, БЕзпрахоВо Ци-
клЕнЕ, Фино ШлаЙФа-
нЕ, лакиранЕ - МонТаж 

на лаМиниран паркЕТ 
- справки на тел. 066/86-
61-43, 0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
справки на тел. 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, 
12]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
16]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 8]
ШпаклоВка, БоядисВа-
нЕ, обръщане на врати, 
прозорци - тел. 0877/888-
173. [11, 4]
МонТаж на ламинат, 
паркет и циклене - справ-
ки на тел. 0897/978-762. 
[22, 4]
ТоплоизолаЦия, Шпак-
лоВки, фаянс, теракота - 
тел. 0886/236-277. [5, 3]
напраВа на гипсокартон, 
изолация, шпакловка, боя 
- тел. 0879/466-615. [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 - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 16]
алпинисТи - изолации, 
ремонти - тел. 0887/131-
381. [22, 1]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦии - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
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, 15]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
28]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
изМазВанЕ на комини и 
капаци, почистване на улу-
ци - тел. 0890/215-177. 
[22, 5]
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58. [11, 
4]
рЕМонТ и подмяна на 
ВиК и мръсни канали - 
тел. 0887/584-405. [11, 3]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - 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, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
справки на тел. 0888/294-
214. [23, 4]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 4]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 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, 14]
косЕнЕ на тревни пло-
щи, дворове и парцели с 
професионална техника - 
справки на тел. 0899/140-
254. [11, 1]

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 11]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 1]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
1]
почисТВаМ храсТи - 
справки на тел. 0884/836-
582. [3, 2]

аВТоМоБили продаВа
Форд ФиЕсТа, 1.4, 1991 
г., газ-бензин + комплект 
джанти, цена: 400 лв., се 
продава на тел. 0890/104-
496. [9, 8]
опЕл асТра 1.7 Исузу, 
Нисан Терано 2.7 TDI - 
100 к. с., се продават на 
тел. 0895/28-77-64. [4, 3]
БМВ 320 Компакт за 4200 
лв. се продава на тел. 
0898/727-483. [3, 2]

ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, TDI, се продава на 
тел. 0888/254-577. [5, 1]

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, 10]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
5]

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, 12]

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

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка „Му-
раЙ“ - американска, се 
продава за 1900 лева на 
тел. 0878/952-426. [11, 10]

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

Магазини
Магазин „дон Хамон“ 
от 1 април с 20% нама-
ление за колбаси и 25% 
- зехтин и консерви. Тел. 
0888/668-511. [3, 3]

ВИНАРСКА ИЗБА 
„ГРОЗД“ - 

СЕЛО КАРАИСЕН,
 0888/520-053 и 

тел. 061/322-459. 

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 15]

продаВа оБзаВЕжданЕ
киТЕниЦи - нови, се про-
дават на тел. 0896/901-
990. [5, 3]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 6]
ТръБи, лаМарини, Ел. 
МоТори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
ЕлЕкТронна ВЕзна, 
хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 6]

газоВи БуТилки - 3 
броя, се продават - справ-
ки на  тел. 0888/428-906. 
[3, 2]
„приТи“ - 8 kW, с водна 
риза се продава на тел. 
0888/703-915. [3, 2]
ЦисТЕрни - 1 тон, се про-
дават на тел. 0888/942-
095. [5, 1]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа продава 

тел. 06717/26-05. [5, 5]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [11, 4]

храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
10]

пчЕли продаВа
25 пчЕлни семейства се 
продават на тел. 0889/28-
44-56. [7, 7]
БиоТор за цветя, градини 
и оранжерии се прода-

ва на тел. 0898/630-249, 
0898/630-251. [3, 1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. [22, 
15]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични суро-
вини купува всякакви же-
леза - тел. 0896/183-637. 
[22, 15]

 Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 часа. Цените на обявите са: 15 стотинки на дума, без предлози и съюзи, 
за едно отпечатване; 30 ст./дума за обява в каре; 40 ст./дума в каре със сива подложка. 

запознансТВа
49-годиШЕн оТ село 
царева ливада, със сред-
но образование, работи 
в кметството в царева 
ливада, желае запоз-
нанство с добро и ра-
ботливо момиче Тел. 
0887/867-426. [5, 4]

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 прода-
ват 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 разпалки в 
чували - 5 лв. Незабавна 
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., продава 
тел. 0877/157-944.
дърВа и разпалки в чува-
ли - 5 лв. Бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.

„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.
наЦЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
наЦЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
Еко БрикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 30]
рЕжа дърВа на 7 лв. 
Тел. 0899/050-080. [12, 
11]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 14]
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 18]

донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети се продават на 
тел. 066/801-501. [12, 12]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [33, 15]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 12]
дърВа на чували, 5 лева/
броя, се продават на тел. 
0988/816-628 [10, 10]
гоТоВи дърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 9]

ЕроТика
жиголо -  т е л . 
0886/976-877. [22, 7]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]
МоМичЕ за забавление 
- 0877/594-270. [12, 1]
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05:10 Още от деня /п/
05:55 Панорама с Бойко Василев /п/
07:10 Внимание, роботика, аним. филм
07:35 Пиксел Пинки, анимационен филм
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, предавване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
13:55 Малки истории
14:45 Венецът на Свети Йоан - детски 

игрален филм /Чехия, 2015 г./
16:25 Ганьо Балкански се завърна от 

Европа /155 г. от рождението на 
Алеко Константинов/ - 2 част

17:00 Вяра и общество с Горан Благоев
18:00 Животът е вкусен
19:00 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Измъкване - филм /Канада/, в 

ролите: Брус Уилис, Келън Луц, 
Джина Карано и др.

23:20 По света и у нас
23:35 Някъде на картата - филм /САЩ/, 

в ролите: Джоун Алън, Валентина 
де Анджелис, Сам Елиът и др.

01:25 37 дни - 3, последен епизод /п/
02:20 Алън Куотърмейн и Храмът на 

черепите  - 1 и 2 епизод /п/
03:55 По-сладката страна на живота - 

игрален филм /п/

05:20 Бразди /п/
05:50 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
08:55 От Цветница до Великден,фолклор
09:25 Празнично богослужение по слу-

чай Вход Господен в Йерусалим 
/Цветница/, пряко предаване от 
храм "Св. Александър Невски"

11:20 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас;12:30#Европа
13:00 Великденско послание и Благо-

словия "Урби ет Орби" на папа 
Франциск - пряко от Ватикана

13:25 Деца играят вън /85 години от 
рождението на Борис Карадим-
чев/ - филм /България, 1973г./

15:00 Световна купа по художествена 
гимнастика: Финали на отделните 
уреди /ансамбъл и индивидуално/ 
- пряко от "Арена Армеец"

18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Одисеята на Жак-Ив Кусто - филм 

/Франция/, в ролите: Ламбер Уил-
сон, Одри Тоту, Пиер Нини и др.

23:20 По света и у нас
23:35 Нощни птици
00:35 Несретникът от Койот Каунти /п/
02:10 Измъкване - игрален филм /п/
03:50 Отблизо с Мира Добрева /п/
04:50 Вяра и общество /п/

БнТ 1 БнТ 1

05:00 "Двама мъже и половина" /п./
05:30 "Чудовища срещу извънземни"/п./
06:00 "Чудовища срещу извънземни"
07:00 "Като на кино" 
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 "Ричи Рич" - комедия, семеен 

(САЩ), актьори - Маколи Кълкин
15:00 "Българи на три морета"
16:00 bTV Документите
17:00 "120 минути"; 17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Гласът на България"
21:30 "Папараци" - тв таблоид
22:30 "Такси 2" - комедия, екшън 

(Франция), актьори - Сами Насе-
ри, Марион Котияр, Ема Съоберг

00:30 "Дневниците на вампира",сериал
01:30 "Теория на глупостта",с.1, еп.9,10
02:30 "Ричи Рич" - комедия, семеен 

(САЩ), актьори - Маколи Кълкин
04:00 "Търси се…" /п./ - токшоу

05:30 "Легендата за Кора" - анимация
06:00 "Чудовища срещу извънземни" - 

анимация
07:00 "Теория на глупостта", с.1, еп. 12
07:30 "Двама мъже и половина",с.4,еп.4
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 "Насмешливо" - драма, комедия, 

романтичен (САЩ)
15:00 "Истински истории"
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план" 
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 "Умирай трудно 4" - екшън, прик-

люченски, трилър (САЩ), актьори 
- Брус Уилис, Тимъти Олифънт

22:00 "Съседска стража" - комедия, 
фантастика (Тhe Watch, САЩ), ак-
тьори - Патрисия Френч, Розмари 
Деуит, Уил Форте, Дъг Джоунс

00:30 "Дневниците на вампира", сериал
01:30 "Теория на глупостта" - сериал
02:30 "Насмешливо" - драма, комедия, 

романтичен (САЩ, 2010)
04:00 "Cool…T" /п./

 

пЕТък, 30 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,последна серия
15:00 Сагуа - сиамската котка, аним.
15:30 Сламено сираче - последна серия
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 За хора с увреден слух
16:30 Световна купа по художествена 

гимнастика: Откриване - пряко 
предаване от "Арена Армеец"

17:00 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 Алън Куотърмейн и Храмът на 

черепите - 2, последен епизод
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 37 дни - 3, последен епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Марио Станчев трио 

Международен джаз фестивал - 
Банско 2017

00:30 Денят започва с Култура /п/
02:10 37 дни - 2 епизод /п/
03:05 Пътят към Хуарес - филм /п/
04:30 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. 93
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Лекар в планината" 
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници"
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 86
21:00 Премиера: "Столичани в повече" - 

сериал, с. 12, еп. 5
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости"- сериал, с. 9, еп. 22
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 31

понЕдЕлник, 2 април

БнТ 1



05:50 Бързо, лесно, вкусно
05:55 Панорама с Бойко Василев /п/
06:00 Денят започва 
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:25 Най-големият музей в света: Му-

зеят "Пти Пале" в Париж /п/
14:15 Малки истории, документален слот
14:30 Бакстър -13-сериен филм /Канада/
15:00 Сагуа - сиамската котка, аним.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Едно голямо семейство 3 - 15 еп.
17:25 Зелена светлина
17:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: Македонският въпрос 

- Спасяването на Пиринския край
22:00 Нощният управител - 8-сериен 

филм /Великобритания/, 1 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест - 12-сериен филм 

/Италия/, 1 еп., в ролите: Габриел 
Гарко, Серена Аутиери и др.

00:20 Денят започва с Култура /п/
01:35 Едно голямо семейство 3 /п/
02:30 Нощният управител /п/
03:15 Въпрос на чест /п/
04:05 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. 94
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Лекар в планината" - 

сериал, с. 10, еп. 7
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 56
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 87
21:00 MasterChef България
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости"- сериал, с.9, еп. 23
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" - с. 1, еп. 32

ВТорник, 3 април сряда, 4 април чЕТВърТък, 5 април

0 БнТ 1БнТ 1БнТ 1

 
н а т а 



05:20 Още от деня /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" /п/
14:15 Малки истории /п/
14:30 Бакстър - тв филм
15:00 Сагуа - сиамската котка, анима-

ционен филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Едно голямо семейство 3 - 16, 

последен епизод
17:25 Зелена светлина
17:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Нощният управител - 2 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест - 2 епизод /п/
00:20 Денят започва с Култура /п/
01:35 Едно голямо семейство 3 - 16, 

последен епизод /п/
02:30 Нощният управител - 2 епизод/п/
03:15 Въпрос на чест - 2 епизод /п/
04:05 Здравето отблизо /п/

05:20 Още от деня /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" /п/
14:15 Малки истории, документален слот
14:30 Бакстър - тв филм
15:00 Сагуа - сиамската котка - аним.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - 12-сериен филм /Италия/, 

1 епизод, в ролите: Габриела 
Песион, Каспар Капарони и др.

17:25 Зелена светлина
17:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Баш майсторът - филм /България/, 

в ролите: Кирил Господинов, Свет-
лана Стоева, Юрий Яковлев и др.

22:00 Нощният управител - 3 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест - 3 епизод /п/
00:20 Денят започва с Култура /п/
01:35 Капри - 1 епизод /п/
02:35 Нощният управител - 3 епизод
03:20 Въпрос на чест - 3 епизод /п/
04:05 Здравето отблизо /п/

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

сериал, с. 1, еп. 95
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Лекар в планината" - 

сериал, с. 10, еп. 8
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 57
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 88
21:00 MasterChef България
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Кости"- сериал, с.9, еп. 24
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом"- сериал, с.1, еп.33

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. 96
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Лекар в планината" - 

сериал, с. 10, еп. 9
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице" 
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 58
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 89
21:00 "Смени жената" 
22:00 "Комиците и приятели"
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Менталист: Крадецът на мисли"- 

сериал, с. 6, еп. 1
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом"- сериал, с.1, еп.34

05:20 Още от деня /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" /п/
14:15 Малки истории /п/
14:30 Бакстър - тв филм
15:00 Сагуа - сиамската котка - аним.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - тв филм /2 епизод/
17:25 Зелена светлина
17:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-големите музеи в света: Ме-

трото на парижани - документа-
лен филм /Франция, 2012 г./

21:30 Студио Футбол /п/
22:05 Футбол: Арсенал - ЦСКА /Москва/, 

среща от турнира на Лига Европа 
пряко предаване от Лондон

00:15 Денят започва с Култура /п/
01:30 Капри тв филм /2 епизод/п/
02:25 История.bg: Македонският въ-

прос - Спасяването на Пиринския 
край/п/

03:35 Туристически маршрути
04:00 Вяра и общество /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
07:00 "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. 97
15:00 Премиера: "Шест сестри",с.1,еп.50
16:00 Премиера: "Лекар в планината" - 

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

сериал, с. 1, еп. 59
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Сега и завинаги" - 

сериал, с. 2, еп. 90
21:00 "Бригада Нов дом" 
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Менталист: Крадецът на мисли"- 

сериал, с. 6, еп. 2
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Стъклен дом" -  с. 1, еп. 35

06:00 "Войната на розите" /п/
07:00 "Нощна смяна" - сезон 1
08:00 "Събуди се" 
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 "Моят бъдещ приятел" - с Ениша 

Брюстър, Бари Уотсън, Сара Ру, 
Фред Уилърд и др.

14:30 "Бурлеска" - с Шер, Кристина 
Агилера, Стенли Тучи, Кристен 
Бел, Алън Къминг, Питър Галахър, 
Кам Жиганде и др.

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

ната топка"
18:00 "Ничия земя" - предаване
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Бърз и яростен" - с Вин Дизел, 

Пол Уокър, Джордана Брустър, 
Мишел Родригес, Джон Ортиз 

22:10 "Арбитраж" - с Ричард Гиър, 
Сюзън Сарандън, Тим Рот, Лети-
сия Каста, Нейт Паркър и др.

00:20 "Бурлеска" - с Шер /п/
02:50 "Съдби на кръстопът" /п/
04:50 "Моят бъдещ приятел" /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 "Обича ме, не ме обича" (премие-

ра) - с Даниел Савре, Рик Коснет 
14:15 "Мистериите на Аурора Тийгардън: 

Труп в спалнята" (премиера) - с 
Кандис Камерън Бър, Лекса Дойг

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

ната топка"
18:00 "Кошмари в кухнята"
19:00 Новините на NOVA
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Агент под прикритие" - с Джеки 

Чан, Амбър Валета, Били Рей Сай-
ръс, Магнус Шевинг, Алина Фоли, 
Уил Шадли, Джордж Лопез и др.

22:00 "Обирджии" - с Пол Уокър, Мат 
Дилън, Хейдън Кристенсен, Джей 
Ернандес, Зоуи Салдана и др.

00:10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
00:40 "Бърз и яростен" /п/
03:40 "Мистериите на Аурора Тийгардън: 

Труп в спалнята" - с Кандис 
Камерън Бър, Лекса Дойг, Марилу 
Хенър, Брус Доусън и др./п/

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

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

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

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

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

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера) 
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Критична точ-

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

(премиера) - комедиен сериал
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков"
01:00 "Черният списък" - 2 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
20:00 "Като две капки вода" - 6 сезон
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Часът на Милен Цветков" - пре-

даване на NOVA
01:00 "Черният списък" - 2 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" - 2 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" - сериал /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" - 2 сезон
02:00 "Непростимо" - сериен филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" - сериал /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" - 2 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 Обаянието на Мерилин Монро - 
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 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 Куршум в главата - екшън, кри-

минален, трилър, САЩ; в ролите: 
Силвестър Сталоун, Адеуали Аки-
нуйе-Агбайе, Холт Макколъни,

23:40 ОколоСВЕТСКО /п./
01:40 България сутрин /п./
03:10 VIB /п./
03:40 Опорни хора /п./
04:30 Брюксел 1 /п./
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05:30 Видимо и невидимо /п./
07:30 Великите - 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 Йерихон - сериал /п./
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал /п./
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
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора 
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 Живи оръжия - екшън, трилър, 

САЩ; в ролите: Жан-Клод Ван 
Дам, Скот Адкинс, Майкъл Хигс, 
Бианка Брий, Кристофър Ван Ва-
ренберг, Мария-Антоаните Тудор

00:40 Фамилно /п./;02:00 Характери /п./
02:50 Опорни хора /п./
03:40 Авиошоу /п./; 04:10 Колела /п./
04:40 Необичайните заподозрени /п./
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05:30 Q&A /п./
06:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
07:30 Великите - 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./
14:10 Мамчета - комедиен сериал /п./
14:35 Как станах руснак - сериал /п./
15:00 VIB /Very Important Bulgarians/ - 

портрети на българи със световно 
признание и постижения

15:30 Новините ON AIR
16:00 Убийството на Джон Кенеди - 

филм; 16:30 Авиошоу
17:00 Колела - автомобилно предаване
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени
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 Свой сред чужди, чужд сред свои 

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

00:40 Фамилно - токшоу /п./
02:50 Q&A /п./
03:50 Необичайните заподозрени /п./
04:40 Видимо и невидимо /п./
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05:40 Опорни хора - изповедите на 
значимите за обществото /п./

06:30 България сутрин - важните неща 
рано сутрин с Лора Инджова и 
Златимир Йочев

09:30 Историята на Бионсе - поглед 
отблизо - филм

10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева 
и Константина Живова

12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Анджелина Джоли - поглед отбли-

зо - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой - сериал, криминален
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
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 /п./
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05:40 Денят ON AIR - новините с комен-
тар /п./

06:30 България сутрин - важните неща 
рано сутрин с Лора Инджова и 
Златимир Йочев

09:30 Стоманеният поглед - 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 Магията на Одри - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой - сериал, криминален
16:40 Едно френско село - исторически 

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
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 Кайли: Еволюцията на една поп 
принцеса - филм

10:30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева и 
Константина Живова

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

значимите за обществото /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Животът след Бийтълс - филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой - сериал, криминален
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
20:30 Едно френско село - исторически 

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

сериал
23:00 Канбе стратегът - исторически 

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

орги Лозанов /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 Кристализирано: Историята на 
Мадона - 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 Историята на Елвис Пресли - 

филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой - сериал, криминален
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
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 /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. 12
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
07:30 „Кости“ - сериал, с.10, еп. 2,3,4
10:30 „Тъмна вълна“ - драма, трилър, 

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

12:45 „Откуп“ - драма, екшън, трилър 
(САЩ), актьори - Мел Гибсън, 
Рене Русо, Лив Шрайбер и др.

15:00 „Последният кораб“ - с.3 еп. 8, 9
17:00 „Дивата муха“ - еп. 12
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „Пета предавка“ - с. 15, еп. 5
18:45 „Топ Гън“ - екшън, драма, роман-

тичен (САЩ), актьори - Том Круз, 
Тим Робинс, Кели Макгилис и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Мексиканецът“ -  комедия, ро-

мантичен (САЩ), актьори -  Брад 
Пит, Джулия Робъртс, Джеймс 
Гандолфини, Джей Кей Симънс

00:15 „Робин Худ“- екшън, приклю-
ченски, драма (САЩ), актьори 
- Ръсел Кроу, Кейт Бланшет, Макс 
вон Сюдов, Уилям Хърт и др.

03:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.2,3
04:30 „Стормагедон“ - фантастика, ек-

шън (САЩ), актьори - Джон Хени-
ган, Ив Мауро, Джоузеф Гат

06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп. 4, 5
10:45 „Откуп“ - драма, екшън, трилър 

(САЩ), актьори - Мел Гибсън, 
Рене Русо, Лив Шрайбер и др.

13:00 „Робин Худ“ - екшън, приклю-
ченски, драма (САЩ), актьори 
- Ръсел Кроу, Кейт Бланшет и др.

16:00 „Последният кораб“ - с.3, еп.11
17:00 „Дивата муха“ - еп.13
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „Пета предавка“ - с. 15, еп. 6
18:45 „Мексиканецът“ -  комедия, ро-

мантичен (САЩ), актьори -  Брад 
Пит, Джулия Робъртс и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Аз съм гняв“ - драма, екшън, 

криминален (I Am Wrath, САЩ), 
актьори - Джон Траволта, Кристо-
фър Мелони, Аманда Шул и др.

23:45 „Трусове 5: Кръвни линии“ - 
фантастика, ужаси, екшън (САЩ, 
Южна Африка), актьори - Брандън 
Оре, Натали Бекер и др.

01:45 „Кости“ - сериал, с.10, еп.5
02:45 „Кости“ - сериал, с.10, еп.6
03:30 „Пета предавка“, с.15, еп.6
04:00 „Тъмна вълна“-  драма, трилър, 

приключенски (САЩ, Великобри-
тания, Южна Африка, Германия, 
Франция), актьори - Хали Бери

05:15 „Последователите“ - с.3, еп.11
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 5
09:00 „Библиотекарите“ - с.3, еп. 6
10:00 „Час Пик“ - сериал, с. 1, еп. 10
11:00 „Извън играта“ - с. 7, еп. 10
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 21
13:00 „Тъмна вълна“ -  драма, трилър, 

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

15:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 6
16:00 „Библиотекарите“ - с. 3, еп. 7
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 22
18:00 „Извън играта“ - с. 7, еп. 11
19:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп. 11
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с. 3, еп. 11
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Топ Гън“ - екшън, драма, ро-

мантичен (САЩ,1986), режисьор 
-  Тони Скот, актьори - Том Круз, 
Тим Робинс, Кели Макгилис, Вал 
Килмър, Антъни Едуардс и др.

00:00 „Последният кораб“ - сериал, с. 3 
еп. 11

01:00 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 11
02:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 6
03:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп.22
04:00 „Извън играта“ - сериал, с. 7, еп. 
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06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп. 6
09:00 „Библиотекарите“ - сериал, с.3, 

еп. 7
10:00 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 11
11:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, еп. 
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12:00 „Стрелата“- сериал, с. 4, еп. 22
13:00 „Тайната на Джейкъб“ - три-

лър, САЩ, актьори - Ашли Скот, 
Дженифър Тейлър, Ейдън Търнър, 
Сюзън Блейкли и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.7
16:00 „Библиотекарите“ - сериал, с.3, 

еп. 8
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 23
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, 

еп.12
19:00 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 12
20:00 Премиера: „Последният кораб „ - 

сериал, с.3, еп. 12
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Острието“ - драма, САЩ, актьори 

- Антъни Хопкинс, Алек Болдуин, 
Ел Макфърсън Харолд Периньо 
мл., Лий Тамахори, Игор Жаду-
Лило, Алън Шарп и др.

00:15 „Последният кораб“ - с.3, еп. 12
01:15 „Час пик“ - сериал, с.1, еп. 12
02:15 „Кости“ - сериал, с.10, еп.7
03:15 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 23
04:15 „Извън играта“ - с. 7, еп. 12

05:15 „Последователите“ - сериал, с. 3, 
еп. 13

06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 7
09:00 „Библиотекарите“ - сериал, с.3, 

еп. 8
10:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп. 12
11:00 „Извън играта“ - с.7, еп. 12
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.4, еп. 23
13:00 „Знам къде е Лизи“ - трилър, кри-

минален (САЩ), актьори: Трейси 
Голд, Надя Борлин, Ричард Руко-
ло, Ванеса Евиган, Скот Еванс и 
др.

15:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.8
16:00 „Библиотекарите“ - сериал, с.3, 

еп. 9
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп. 1
18:00 „Извън играта“ - сериал, с.7, 

еп.13
19:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп. 13
20:00 Премиера: „Последният кораб“ - 

сериал, с.3 еп.13
21:00 Студио „Шампионска лига“
21:45 Ювентус - Реал Мадрид (футбол 

от Шампионска лига)
23:45 Студио „Шампионска лига“
00:15 Севиля - Байерн Мюнхен (футбол 

от Шампионска лига)
02:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.8
03:00 „Стрелата“- сериал, с.5, еп. 1
04:00 „Извън играта“ - с.7, еп. 13

06:00 „Актьорско студио“ - токшоy
07:00 „Детектив“ - криминален с Том 

Беринджър, Анабет Гиш, Рик Го-
мес, Сибил Шпепард, Дейвид Ат-
кинсон, Франк Уоли, I част /п/

09:15 „Палето Кестен: Героят на Сентрал 
парк“ - семеен филм с Бари 
Бостуик, Абигейл Бреслин и др.

11:00 „За добро или лошо“ - романтич-
на комедия /п/

13:00 „Виж кой говори“ - комедия с 
Джон Траволта, Кърсти Али, Олим-
пия Дукакис, Джордж Сегал и др.

15:00 „Белият дом: Под заплаха“ - ек-
шън с Чанинг Тейтъм /п/

17:45 „На Уонг Фу, с благодарности!“ - 
комедия с Уесли Снайпс, Патрик 
Суейзи, Стокард Чанинг, Джон 
Легуизиамо, Блайт Данър и др.

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

21:00 „Полет“ - трилър с Дензъл 
Уошингтън, Дон Чийдъл и др.

23:50 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 8 /п/

00:50 „Най-бруталната година“ - кри-
минална драма с Оскар Айзък, 
Джесика Частейн, Албърт Брукс, 
Дейвид Оуелоу, Алесандро Ниво-
ла, Елиъс Гейбъл, Каталина Санди-
но Морено, Питър Герети и др.

05:50 „Срещи с известни личности“
06:30 „Детектив“ - II част /п/
08:30 „Щурият Ръсел“ - семеен филм с 

Фред Уилард, Джон Ратценбер-
гер, Мейсън Вейл Котън, Макена 
Грейс, Джон Хънигън, Чарлз Ро-
бинсън и др.

10:30 „Бизнесът на влюбването“ - ро-
мантична комедия с Хилари Дъф, 
Мат Далас, Джейми Пресли, 
Майкъл Макмилиан, Крис Кар-
мък, Дженифър Кулидж и др.

12:20 „Виж кой говори пак“ - комедия 
с Джон Траволта, Кърсти Али, 
Олимпия Дукакис, Елиас Котеас

14:10 „Полет“ - трилър /п/
17:00 „София - Ден и Нощ“ /п/
20:00 „От местопрестъплението: Ма-

ями“ - сериал, сезон 8
21:00 „Вертикална граница“ - прик-

люченски с Крис О’Донъл, Бил 
Пакстън, Робин Тъни, Скот Глен, 
Изабела Скорупко, Темуера Мо-
рисън, Стюарт Уилсън и др.

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

00:30 „Затворник на миналото“ - дра-
ма с Колин Фърт, Никол Кидман, 
Джереми Ървин, Сам Рейд, Хи-
роюки Санада, Стелан Скарсгард, 
Юън Лесли и др.

06:00 „Ченге от миналото“ - сериал, 
сезон 5

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

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

11:00 „Първичен код“ - трилър с Джейк 
Джиленхол, Мишел Монахан, Вера 
Фармига, Джефри Райт, Майкъл 
Арден, Кас Анвар, Ръсел Питърс и 
др. /п/

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

ал, сезон 8, 4 епизода
15:40 „Извън контрол“ - криминален с 

Джордж Клуни, Дженифър Лопес, 
Джим Робинсън, Винг Реймс, Дон 
Чийдъл, Катрин Кийнър, Денис Фа-
рина, Албърт Брукс, Луис Гусман и 
др.

18:20 „Автомобил 19“ - екшън-трилър с 
Пол Уокър, Найма Маклийн, Лейла 
Хайдариан и др. /п/

20:00 „Ченгето от Бевърли Хилс 3“ - ек-
шън-комедия с Еди Мърфи, Джон 
Тени, Бронсън Пинчът, Джъдж 
Рейнхолд и др.

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

сила“
00:10 Еротичен телепазар

06:00 „Ченге от миналото“ - сериал, 
сезон 5

07:00 „Теория за големия взрив“ - се-
риал, сезон 8 /п/

07:30 „Камиони по леда“ - риалити, 
сезон 4, 3 епизода

11:00 „Сапьори“ - приключенски екшън 
с Долф Лундгрен, Брус Пейн, 
Клеър Стансфийлд,

13:00 „Без багаж“ - предаване за 
туризъм

13:30 „Теория за големия взрив“ - се-
риал, сезон 8, 4 епизода

15:40 „Ченгето от Бевърли Хилс 3“ - 
екшън-комедия с Еди Мърфи, 
Джон Тени, Бронсън Пинчът, 
Джъдж Рейнхолд и др. /п/

18:00 „Бесен полет“ - екшън със Сти-
вън Сегал, Сиера Пейтън, Стив 
Тюсейнт и др.

20:00 „Гориво в кръвта“ - екшън със 
Силвестър Сталоун, Бърт Рей-
нолдс, Кип Парду, Тил Швайгер, 
Джина Гершон, Естела Уорън, 
Кристиан Де Ла Фуенте и др.

22:30 „Играчът“ - сериал
23:30 Професионална борба: „Челен 

сблъсък“
00:30 „Фрактура“ - предаване за рок 

музика
03:00 Еротичен телепазар

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“ - предаване за авто-

мобили, сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 18 /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 „Теория за големия взрив“ - се-

риал, сезон 1
17:00 „Бесен полет“ - екшън със Стивън 

Сегал, Сиера Пейтън, Стив Тюсей-
нт и др. /п/

19:00 „Топ Гиър“ - сезон 18
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 18
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Еквилибриум“ - екшън-фантасти-

ка с Крисчън Бейл, Емили Уот-
сън, Шон Бийн, Уилям Фичнер, 
Тай Дигс, Доминик Пърсел, Ангъс 
Макфейдън и др.

00:15 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
01:15 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария“ /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“ - сериен 

филм, сезон 3
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
12:00 „Психаротерапия“ - комедия с 

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

14:00 „Любовна магия“ - романтична 
комедия с Ники Дилоуч, Раян 
Макпартлин, Брияна Лейн, Каро-
лин Хенеси и др. /п/

15:50 „Мъже в черно 3“ - екшън с Уил 
Смит, Томи Лий Джоунс, Ема 
Томпсън, Джемай Клемънт /п/

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

- сериал, сезон 8
21:00 „Белият дом: Под заплаха“ - ек-

шън с Чанинг Тейтъм, Джейми 
Фокс, Маги Гиленхал, Ричард 
Кларкин, Джейсън Кларк, Ричард 
Дженкинс и др.

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

00:45 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 3 /п/

06:00 „Питайте Джим“ - сезон 4 /п/
06:30 „Младият Херкулес“ - 2 епизода
07:30 „Мускетарите“ - сезон 1 /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал, 

сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-

мобили, сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 18 /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 „Теория за големия взрив“ - се-

риал, сезон 10
16:50 „Сапьори“ - приключенски екшън 

с Долф Лундгрен, Брус Пейн, 
Клеър Стансфийлд,

19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, сезон 18

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 18
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Мачете убива“ - екшън с Дани 

Трехо, Мел Гибсън, Антонио Бан-
дерас, Амбър Хърд, Мишел Родри-
гес, София Вергара, Чарли Шийн, 
Лейди Гага, Демиан Бичир и др.

00:15 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
01:15 „Фрактура“ - предаване за рок 

музика /п/
03:45 Еротичен телепазар
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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 3
11:00 „Виж кой говори“ - комедия с 

Джон Траволта, Кърсти Али, Олим-
пия Дукакис, Джордж Сегал, Ейб 
Вигода и др. /п/

13:15 „На Уонг Фу, с благодарности!“ - 
комедия с Уесли Снайпс, Патрик 
Суейзи, Стокард Чанинг, Джон 
Легуизиамо, Блайт Данър и др. /п/

15:30 „Вертикална граница“ - прик-
люченски с Крис О’Донъл, Бил 
Пакстън, Робин Тъни, Скот Глен, 
Изабела Скорупко, Темуера Мори-
сън, Стюарт Уилсън и др. /п/

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

Йорк“ - сериал, сезон 6
21:00 „Зеленият път“ - драма с Том 

Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън, 
Дейвид Морс, Джеймс Кромуел, 
Сам Рокуел, Бони Хънт, Патриша 
Кларксън, Дъг Хътчисън, Бари Пе-
пър, Майкъл Джетър, Греъм Грийн

01:00 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/

02:00 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 3 /п/

06:00 „Кевин може да почака“ - сезон 1
06:30 „Драга фамилия“ - сезон 1
07:30 „София - Ден и Нощ“ - риалити 

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

филм, сезон 3
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
12:00 „Виж кой говори пак“ - комедия 

с Джон Траволта, Кърсти Али, 
Олимпия Дукакис и др. /п/

14:00 „Зеленият път“ - драма с Том 
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън, 
Дейвид Морс, Джеймс Кромуел, 
Сам Рокуел, Бони Хънт, Патриша 
Кларксън, Дъг Хътчисън, Бари Пе-
пър, Майкъл Джетър и др. /п/

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

сериал
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 6
21:00 „Лице назаем“ - екшън-трилър с 

Траволта, Никълъс Кейдж, Джоан 
Алън, Алесандро Нивола, Джи-
на Гершон, Доминик Суейн, Ник 
Касаветис, Харв Преснел, Колм 
Феоре и др.

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

01:00 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 3 /п/

06:00 „Питайте Джим“ - сезон 4 /п/
06:30 „Младият Херкулес“ - 2 епизода
07:30 „Мускетарите“ - сезон 1 /п/
08:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал, 

сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 18 /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
16:45 „Обирджии“ - екшън-трилър с Пол 

Уокър, Мат Дилън, Хейдън Крис-
тенсен, Крис Браун, Идрис Елба, 
Джей Ернандес, Зоуи Салдана и 
др. /п/

19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, сезон 18

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 
сезон 18

21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Заразно зло: Изтребване“ - ек-

шън с Мила Йовович, Али Лартър, 
Иън Глен, Ашанти, Кристофър 
Игън, Спенсър Лок, Матю Марс-
дън, Майк Ейпс и др.

00:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
01:00 Еротичен телепазар
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05:00 „Моето семейство“ /п./ - сериал
06:00 „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 „Дънстън сам в хотела“ - коме-

дия (САЩ), актьори - Джейсън 
Алекзандър, Фей Дънауей, Рупърт 
Еверет, Ерик Лойд и др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./ - с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече“ - сериал, 

сезон 11
18:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Тройка дебили“ - комедия (САЩ, 

2012), режисьори - Боби Фарели, 
Питър Фарели, актьори - София 
Вергара, Шон Хейс, Джейн Линч, 
Лари Дейвид, Грек Биерко, Крис 
Диамантолопулус, Дженифър Хъд-
зън, Уил Сасо, Стивън Колинс и 
др.

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

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

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

06:00 „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 „Тройка дебили“ - комедия (САЩ, 

2012), актьори - София Вергара, 
Шон Хейс, Джейн Линч, Лари 
Дейвид, Грек Биерко, Крис Диа-
мантолопулус, Дженифър Хъдзън, 
Уил Сасо, Стивън Колинс 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. 

11
18:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Дънстън сам в хотела“ - комедия 

(САЩ, 1996), актьори - Джейсън 
Алекзандър, Фей Дънауей, Рупърт 
Еверет, Ерик Лойд 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, 30 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“ - с.5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Лятото на Дакота“ - драма, 

семеен (САЩ), актьори - Хейли 
Рем, Брайън Дечарт, Глин Термен, 
Емили Бет Рикардс, Уолт Робертс, 
Кимбърли Уейлън, Ембер Доун 
Лендрум, Лесли-Ен Хаф и др.

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Теория за големия взрив“,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“ - с.4
23:00 „Бруклин 99“ - сериал
00:00 „Лятото на Дакота“ - драма, 

семеен (САЩ), актьори - Хейли 
Рем, Брайън Дечарт, Глин Термен, 
Емили Бет Рикардс, Уолт Робертс, 
Кимбърли Уейлън, Ембер Доун 
Лендрум, Лесли-Ен Хаф и др.

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

понЕдЕлник, 2 април

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

с.5
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Откачалки“ - комедия, драма 

(САЩ, Австралия), актьори - Лив 
Шрайбер, Тони Колет, Антъни Ла-
палиа, Каролин Гудал, Кери Фокс, 
Ребека Гибни, Бетани Уитмор, Сам 
Кларк и др.

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Теория за големия взрив“,сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с. 11
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“ - с. 4
23:00 „Бруклин 99“ - сериал
00:00 „Откачалки“ - комедия, драма 

(САЩ, Австралия), актьори - Лив 
Шрайбер, Тони Колет, Антъни Ла-
палиа, Каролин Гудал, Кери Фокс, 
Ребека Гибни, Бетани Уитмор

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

ВТорник, 3 април

05:00 „Моето семейство“- 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 „Свалки в облаците“ - комедия 

(Испания), актьори - Антонио 
Бандерас, Пенелопе Крус, Коте 
Солер, Антонио де ла Торе, Хуго 
Силва, Мигел Анхел Силвестре

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Теория за големия взрив“,сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с. 11
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“ - с.4
23:00 „Бруклин 99“ - сериал
00:00 „Свалки в облаците“ - коме-

дия (Испания, 2013), сценарист 
и режисьор - Педро Алмодовар, 
актьори - Антонио Бандерас, Пе-
нелопе Крус, Коте Солер, Антонио 
де ла Торе, Хуго Силва, Мигел 
Анхел Силвестре и др.

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

сряда, 4 април

05:00 „Моето семейство“- 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 „Денят на влюбените“ - роман-

тичен, комедия (САЩ), актьори - 
Джесика Алба, Кати Бейтс, Джеси-
ка Бийл, Брадли Купър, Ерик Дейн, 
Патрик Демпси, Хектор Елизондо, 
Джейми Фокс, Дженифър Гарнър, 
Топър Грейс, Ан Хатауей и др.

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Теория за големия взрив“,сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с. 11
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“ - с.4
23:00 „Бруклин 99“ - сериал
00:00 „Денят на влюбените“ - роман-

тичен, комедия (САЩ), актьори - 
Джесика Алба, Кати Бейтс, Джеси-
ка Бийл, Брадли Купър, Ерик Дейн, 
Патрик Демпси, Хектор Елизондо

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

чЕТВърТък, 5 април

05:00 „Моето семейство“- сериал
06:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.4
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - с.9
09:00 „Столичани в повече“ - сериал
10:00 „Радостен шум“ - комедия, му-

зикален (2012), актьори - Куин 
Латифа, Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, Джеръми 
Джордън, Крис Кристофърсън

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Теория за големия взрив“,сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече“ - с. 11
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 „Страхотни новини“ - сериал
00:00 „Радостен шум“ - комедия, му-

зикален (2012), актьори - Куин 
Латифа, Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, Джеръми 
Джордън, Крис Кристофърсън

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал
02:30 „Мутра по заместване“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
04:00 „Страхотни новини“ - 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 3
11:00 „Завръщане към любовта“ - ро-

мантичен филм с Кортни Форд, 
Райън Калтаджироне, Дейвид 
Станбра, и др.

13:15 „Отново на първа среща“ - ро-
мантичен филм с Каролин Адейр, 
Рукия Бернар, Елизабет Боуен, 
Наташа Калис, Кендъс Камерън, 
Джеси Фрейзър и др.

15:00 „Лице назаем“ - екшън-трилър с 
Джон Траволта, Никълъс Кейдж, 
Джоан Алън, Алесандро Нивола, 
Джина Гершон, Доминик Суейн, 
Ник Касаветис, Харв Преснел, 
Колм Феоре и др. /п/

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

Йорк“ - сериал, сезон 6
21:00 „Автобус 657: Обирът“ - екшън с 

Робърт Де Ниро, Джефри Дийн 
Морган, Кейт Босуърт, Дейв Баути-
ста, Джина Карано и др.

23:00 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/

00:00 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 3 /п/

06:00 „Кевин може да почака“ - сезон 1
06:30 „Драга фамилия“ - сезон 1
07:30 „София - Ден и Нощ“ /п/
08:50 „Палето Кестен: Героят на Сентрал 

парк“ - семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
12:00 „Семейство под наем“ - комедия 

с Тори Спелинг, Грег Герман, 
Джордан Бриджис, Кейт Вернон, 
Кристофър Кас, Кали Роча и др.

14:00 „Ново начало“ - драма с Хедър 
МакКомб, Пол Грин, Кирстен Уо-
рън, Лекси Джиовагноли, Старла 
Кристън, Джули Норман и др.

16:00 „Автобус 657: Обирът“ - екшън /п/
18:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 6
21:00 „Моята голяма луда гръцка сватба 

2“ - романтична комедия с Ния 
Вардалос, Джон Корбет, Лейни 
Казан, Майкъл Константин, Андреа 
Мартин, Елена Кампурис, Алекс 
Улф, Луис Мандилор и др.

23:00 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/

00:00 „Семейство под наем“ - комедия 
с Тори Спелинг, Грег Герман, 
Джордан Бриджис, Кейт Вернон, 
Кристофър Кас, Кали Роча /п/

05:00 „Последователите“ - с. 3, еп.14
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.8
09:00 „Библиотекарите“ - с.3, еп. 9
10:00 „Час Пик“ - сериал, с.1, еп.13
11:00 „Извън играта“ - с. 7, еп. 13
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп. 1
13:00 „Дъщеря ми трябва да живее“ 

- криминален, трилър (Канада), 
режисьор - Джон Л`Екайър, ак-
тьори - Джоел Картър, Мадлин 
Мартин, Пол Попович и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.9
16:00 „Библиотекарите“ - сериал, с.3, 

еп. 10
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп. 2
18:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с.4, еп.1
18:45 „Синове на анархията“ - сериал, 

с.6, еп.1
20:00 Премиера: „Стоте“ - сериал, с.4, 

еп.1
21:00 Студио „Шампионска лига“
21:45 Барселона - Рома (футбол от 

Шампионска лига)
23:45 Студио „Шампионска лига“
00:15 Ливърпул - Манчестър Сити (фут-

бол от Шампионска лига)
02:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.9
03:00 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп.2
04:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с.4, еп.1

05:00 „Последователите“ - с. 3, еп. 15
06:00 „Легендата за Кора“ - анимация
08:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 9
09:00 „Библиотекарите“ - с. 3, еп. 10
09:45 „Синове на анархията“ - с.6, еп.1
11:00 „Тежки престъпления“ - с.4, еп.1
12:00 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп. 2
13:00 „Сватбена мистерия“ - крими-

нален (САЩ), актьори - Ерика 
Дюранс, Андрю Уокър, Бландън 
Биймър, Рик Реванело и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп.10
16:00 „На крачка от небето“ - сериал, 

с.1, еп. 1
17:00 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп. 3
18:00 „Тежки престъпления“ - с.4, еп.2
19:00 „Синове на анархията“ - с.6,еп. 2
20:00 Премиера: „Стоте“ - сериал, с.4, 

еп.2
21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 Студио „Лига Европа“
22:00 Лацио - Залцбург (футбол от Лига 

Европа)
00:00 Лига Европа: Най-доброто от сре-

щите през деня
00:30 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.2
01:30 „Синове на анархията“ - сериал, 

с.6, еп. 2
02:30 „Кости“ - сериал, с.10, еп.10
03:30 „Стрелата“ - сериал, с.5, еп.3
04:15 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с4, еп.2

 

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

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

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

07:30 „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 18 /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 „Гориво в кръвта“ - екшън /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 18
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 18
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Земята:Ново начало“,екшън-фантастика
00:00 „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 18 /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
16:40 „Еквилибриум“ - екшън-фантастика /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 18
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 18
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22:00 „Мисията невъзможна“ - екшън
00:15 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/

ДиЕМА
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 - Не сте правил из-
ложба от 2015 година, 
когато в Дома на хумора 
беше показана симбио-
зата между картини и ав-
торска музика в „Ражда-
не на Светлината“. Има 
ли конкретен повод за 
откриването на сегашната 
изложба?
	 -	 Поводът	 е	 желание-
то	 ми	 да	 изпробвам	 как	
би	 се	 възприел	 от	 хората	
един	 нов	 тип	 изкуство	 за	
България	 –	 така	 нарече-
ният	 „печатан	 гоблен“.	 И	
понеже	 имам	 направени	
много	 работи,	 реших	 да	
видя	 как	 по-камерно	 биха	
звучали.	Това	ме	мотивира	
да	 създам	 една	 колекция	
от	 80	 работи,	 която	 да	
представя	 на	 хората	 и	 те	
да	преценят	 спрямо	свои-
те	 вкусове	 и	 виждания,	
спрямо	своите	интереси	и	
стремеж	 към	 притежание	
дали	 тези	 неща	 предста-
вляват	 за	 тях	 някакъв	 ин-
терес.	
	 Още	 преди	 59	 години	
в	 Америка	 са	 започнали	
да	 правят	 така	 наречения	

печатан	 гоблен	 с	 цел	 да	
демократизират	 изкуство-
то,	 защото	 Мона	 Лиза	 е	
една	 и	 може	 да	 се	 при-
тежава	от	един	човек	или	
музей,	но	енергията,	която	
Леонардо	 да	 Винчи	 е	 за-
творил	в	нея,	е	тази,	която	
макар	и	с	показване	не	на	
оригинала,	 въздейства	 и	
много	хора	могат	да	се	на-
слаждават	на	Джокондата.
 - Специално ли са ри-
сувани творбите, отпеча-
тани върху тъкан, за тази 
изложба?
	 -	 Всички	 тези	 творби	
са	правени	по	определени	
поводи.	Рисуването	е	пре-
ди	 работите	 да	 се	 приго-
дят	 за	 техниката	 за	 печа-
тане.	Така	че	всички	неща	
в	 моята	 изложба,	 която	
ще	представя,	са	мои,	ав-
торски.	 В	 някои	 гоблени	
съм	заимствал	детайли	от	
определена	 архитектура,	
за	 да	 направя	 определе-
ни	внушения,	но	в	крайна	
сметка	 всичко	 е	 по	 мои	
творби.	Искам	да	видя	как	
би	 се	 преосмислило	изку-
ството	ми	през	материала	

на	печатания	гоблен.	
	 Гобленът	 по	 принцип	
е	 изображение	 върху	 тек-
стилна	 основа.	 Дали	 това	
ще	 бъде	 направено	 чрез	
пошиване	 върху	 панама	 и	
етамин	и	ще	се	получи	до-
машен	гоблен	или	ще	бъде	
пространствен	 гоблен,	 ба-
щата	 на	 който	 е	 нашият	
голям	художник	проф.	Ма-
рин	 Върбанов,	 който	 пре-
върна	гоблена	в	скулптура	
на	 базата	 на	 текстилните	
вълнени	 структури,	 които	
използваше.	Това	смая	Па-
риж	 и	 света	 не	 по-малко	
от	творбите	на	Кристо.	
	 Друга	 техника,	 която	
се	 използва,	 е	 на	 кла-

сическия	 тъкан	 гоблен.	
Но	 един	 гоблен	 от	 4	 ме-
тра,	представете	си	каква	
стойност	би	имал,	при	по-
ложение,	че	се	прави	поне	
три	години.	
 - Изкуството на го-
блена има и утилитарна 
функция. Ще се продават 
ли творбите от изложба-
та?
	 -	 Не	 е	 това	 целта,	 но	
ако	има	хора,	които	много	
искат	да	притежават	нещо,	
ще	се	опитам	да	задоволя	
желанието	им.	
	 Гобленът	 е	 възникнал	
по	 времето	 на	 феодали-
зма,	 когато	 са	 се	 пра-
вили	 огромните	 замъци,	

които	не	могат	да	се	ото-
плят.	 Гобленът	 е	 възник-
нал	 като	 произведение	
на	 изкуството,	 с	 което	
да	 се	 изолира	 камъкът	
и	 да	 се	 задържа	 топли-
ната	 в	 пространството,	
а	 постепенно	 придобива	
и	 функцията	 да	 разказва	
историята	на	рода,	да	по-
казва	 ловни	 и	 всякакви	
други	 сцени.	 По	 този	 на-
чин	 освен	 функцията	 да	
изолира,	той	носи	и	есте-
тика	 и	 създава	 приятна	
атмосфера	 за	 човека	 и	
показва	 неговия	 натюрел	
и	отношение	към	живота.
 - Какво ще открием 
във Вашите гоблени?
	 -	 В	 моите	 има	 мно-
го	 символи,	много	 знаци,	
свързани	 с	 определени	
предназначения	 на	 го-
блените.	Например	 тук,	 в	
офиса	 ми,	 има	 гоблени,	
посветени	на	обявяването	
на	 Великия	 приорат	 на	
България	 на	 Ордена	 на	
тамплиерите	през	2008	го-
дина.	
	 Но	 гобленът	 може	 да	
бъде	 и	 обикновена	 карти-
на.	 Аз	 съм	 се	 опитал	 да	
преосмисля	 моето	 твор-
чество,	 тъй	 като	 съм	 ра-
ботил	 в	 областта	 на	 мо-
нументалното	 изкуство,	
на	 кавалетното	 изкуство,	
живописта,	 графиката,	
илюстрацията,	 рисунката,	
керамиката,	 мозайката,	
стъклописа...	У	мен	се	по-
роди	 желанието	 да	 дам	
нов	живот	на	всичко	това	
чрез	 топлия	 материал	 на	
гоблена.
 - Ще има ли големи 
формати в изложбата?
	 -	Не,	форматът	ще	бъде	
камерен	–	57	на	36,	който	

е	за	домашна	употреба.	
 - Сам признавате, че 
няма изкуство, в което да 
не сте се реализирал. Но 
обичате и синтетичното 
изкуство – да смесвате 
слово и музика, слово и 
изобразително изкуство, 
картини и музика.
	 -	 Това	 е	 бъдещето	 –	
на	 синтетичните	 изкуства.	
Бъдещето	ни	предлага	тех-
нологии,	 през	 които	 изку-
ствата	 вече	 се	 преплитат	
много	 едно	 в	 друго	 и	 се	
появяват	 нови	 видове	 из-
куство.	Ето	например	слу-
шаш	и	се	наслаждаваш	на	
музика	и	не	знаеш	дали	тя	
е	 електронна	или	 е	жива.	
Прави	 се	 и	 така	 нарече-
ното	 дигитално	 изкуство.	
Аз	 съм	 сигурен,	 че	 ако	
по	 времето	 на	 Леонар-
до	 да	 Винчи	 беше	 открит	
компютърът,	 той	 щеше	 да	
рисува	 с	 него.	 Моят	 про-
фесор	 казваше:	 „Добрият	
художник	може	да	рисува	
и	 с	 боклук“.	 Защото	 изку-
ството	не	е	в	материала,	с	
който	го	правиш,	а	в	оно-
ва,	 което	 заключваш	 като	
енергия	 в	 него.	 Защото	
предназначението	на	изку-
ството	 според	мен	 е	 пре-
ди	 всичко	 да	 провокира,	
да	кара	хората	да	мислят	
и	 да	 му	 се	 наслаждават.	
Това	е,	което	отличава	чо-
века	от	животните.	
 - Вие пишете поезия и 
есеистична проза, компо-
зирате музика. Продъл-
жавате ли в тази посока?
	 -	 Много	 станаха	 вече	
записаните	 мои	 мисли.	
Имам	готови	58	стихосбир-
ки	 с	 над	 800	 илюстрации,	
които	 никога	 няма	 да	 из-
дам,	 защото	не	искам	ня-

кой	да	ме	вкарва	в	клише-
то.	Искам	да	съм	свободен	
човек,	а	не	хората	да	каз-
ват,	 че	 освен	 художник,	
съм	и	поет.	
	 В	поканата	за	тази	из-
ложба	 е	 написано:	 „Му-
зиката	 няма	 да	 е	 само	 в	
душите	 ви,	 но	 ще	 прели-
ва	 във	 всичките	 ви	 сети-
ва“.	 Заради	 това,	 че	 ряд-
ко	правя	изложби	и	имам	
непубликувана	 музика	 от	
80	 минути,	 създадена	 по	
мои	 теми	 през	 1986	 годи-
на,	 записана	 в	 студиото	
на	 Манол	 Цоков,	 смятам	
тя	 да	 звучи	 по	 време	 на	
изложбата.
 - Когато творец при-
ключи с един проект, той 
вече е замислил след-
ващия. Какво планирате 
след изложбата с гобле-
ните?
	 -	Противно	на	това,	че	
аз	 не	 правя	 изложби,	 се	
очертава	възможност,	коя-
то	 не	 е	 сигурно	 дали	 ще	
се	реализира	 –	 да	 напра-
вя	 изложба	 в	 Германия.	
Там	 също	 не	 е	 толкова	
познат	 и	 популярен	 печа-
таният	 гоблен.	 Там	 обаче	
ще	 покажа	 монументални	
гоблени.	 Най-малкият	 от	
тях	ще	бъде	2	метра	на	167	
см	-	един	сериозен	мащаб.	
	 Това,	 което	 аз	 сега	
правя,	 малко	 или	 много	
ще	 насърчи	 художниците	
да	 се	 опитат	 с	 произве-
денията,	които	са	създали	
през	 живота	 си,	 да	 от-
крият	 един	 нов	 начин	 за	
тяхното	 показване	 –	 през	
изразните	средства	на	ня-
какъв	 друг	 материал	 или	
техника,	 които	 биха	 дали	
едно	ново	звучене	на	тех-
ните	творби.

Валеíтèí Атаíаñîв: „Акî пî времетî íа Леîíарäî äа Вèíчè 
áеше îткрèт кîмпютърът, тîй щеше äа рèñува ñ íеãî”

НАДЕЖДА ТИХОВА
 Известният габровски художник Валентин Ата-
насов ще предложи на габровци в навечерието на 
Великден шестата си самостоятелна изложба. 
Правенето на изложби за него не е самоцел и той 
смята, че не се реализира чрез тях. Но за пореден 
път творецът ще докаже, че за него няма област 
в изобразителното изкуство, в която да не се е 
намесил забележимо. Сега той предлага творби от 
изкуство, в което не беше се пробвал – на печата-
ния гоблен. Любопитната изложба ще докаже още 
веднъж, че независимо от материала, върху който 
са изображенията, те носят вълненията, чувства-
та и внушенията на своя талантлив автор. Експо-
зицията ще бъде подредена на четвъртия етаж на 
Художествената галерия „Христо Цокев“, а откри-
ването й е от 17,30 часа на 3 април.

	 От	 1	 до	 6	 юли	 Тряв-
на	 ще	 бъде	 домакин	 на	
Milan	Academy	Junior	Camp	
-	 част	 от	 глобалната	 ини-
циатива	 на	 най-титулува-
ния	отбор	през	последните	
50	 години,	 предназначе-
на	 за	 младите	 надежди	
в	 този	 спорт	 в	 България.	
От	 6	 до	 11	август	футбол-
ният	 камп	 за	 развитието	
на	децата	 таланти	ще	е	в	
Несебър.	 Стартът	 на	 кам-
панията	за	тази	година	на	
Milan	Academy	Junior	Camp	
беше	даден	на	официална	
пресконференция	в	София.	
Само	през	2018	г.	подобни	
лагери	 ще	 се	 проведат	 в	
над	 120	 града	 по	 света	 и	
в	 тях	 ще	 тренират	 хиля-
ди	 деца,	 които	 искат	 да	
станат	 част	 от	 голямата	
магия,	наречена	футбол.
	 Специално	 за	 събити-
ето	 в	 България	 пристиг-

на	 директорът	 на	 Milan	
Academy	 World	 Силвио	
Броли,	 който	 приветства	
всички	 участници	 и	 даде	
висока	 оценка	 на	 българ-
ския	екип,	ангажиран	с	ре-
ализирането	 на	 кампа	 от	
2011	г.	насам.	Своята	под-
крепа	 за	 Milan	 Academy	
Junior	Camp	 -	Bulgaria	 за-
явиха	 в	 изявленията	 си	
и	 Емануеле	 Полио,	 зам.-
посланик	 на	 Република	
Италия	 в	 България,	 както	
и	президентът	на	Италиан-
ската	 търговска	 камара	 в	
България	Марко	Монтеки.	
	 Две	 последователни	
години	-	през	2016	и	2017,	
домакин	на	Milan	Academy	
Junior	 Camp	 бе	 Община	
Дряново.	 Счита	 се,	 че	
Milan	Junior	Camp	Дряново	
-	2016	ще	остане	в	истори-
ята	като	най-големия	спор-
тен	 лагер	 на	 италианския	

гранд	в	целия	свят.	Тогава	
инициативата	събра	рекор-
ден	 не	 само	 за	 региона,	
но	 и	 за	 целия	 свят	 брой	
участници	-	255.	Еуфорията	
около	кампа	създаде	емо-
ция	 както	 в	 младите	 фут-
болисти,	 така	 и	 в	 техните	
треньори.
	 Организаторите	 на	
Milan	Academy	Junior	Camp	
в	Трявна	бяха	категорични,		
че	 всеки	 участник	 в	 него	
ще	 усети	 атмосферата	 и	
магията	на	един	от	най-ус-
пешните	футболни	клубове	
в	 света;	 ще	 се	 почувства	
неразделна	 част	 от	 A.C.	
Milan	 под	 прякото	 ръко-
водството	 на	 сертифици-
рани	италиански	треньори,	
дошли	 директно	 от	Акаде-
мията	на	Милан,	които	ще	
бъдат	 подпомогнати	 и	 от	
свои	български	колеги	до-
казани	професионалисти.	

	 Солистката	 на	 вокал-
на	 формация	 „Upstream	
Voices“	 -	 тринайсетгодиш-
ната	Инна	Иванова,	се	за-
върна	 с	 втора	 награда	 от	

седмото	издание	
на	 Международ-
ния	 фестивал	
за	 популярна	
песен	 и	 танц	 на	
испански	 език	
„Abanico-2018“.	
Възпитаничката	
на	Ценка	Горало-
ва	 за	 първи	 път	
участва	 на	 този	
престижен	 фо-
рум.Инна	 Ивано-
ва	 се	 състезава	
в	 категория	 по-

пулярна	 песен	 и	 спечели	
втора	 награда,	 диплом	 и	
сребърен	 медал	 в	 трета	
възрастова	 група	 -	 обяс-
ни	 ръководителят	 на	 ВФ	

„Upstream	 Voices“.	 -	 Тя	 се	
представи	 изключително	
емоционално	 с	 песните	
„Sola“,	 из	 репертоара	 на	
Нина	 Визи,	 и	 „Сам“,	 попу-
лярен	 хит	 на	 Лили	Ивано-
ва.“
	 Международният	 фес-
тивал	 „Abanico-2018“	 се	 е	
провел	 от	 23	 до	 25	 март	
в	 София,	 организира	 се	
от	 музикалната	 агенция		
„Artvoices“.	 Любезен	 дома-
кин	на	конкурса	е	Нацио-
налният	 дворец	на	децата	
в	София,	 в	чиито	зали	са	
се	 провели	 фестивалните	
събития.	 Първото	 издание	
на	фестивала	е	по	иници-
атива	на	164-та	гимназия	с	

преподаване	 на	 испански	
език	 „Мигел	 де	 Серван-
тес“	 в	 София,	 с	 подкре-
пата	 на	 Отдела	 по	 обра-
зование	 към	 Посолството	
на	 Кралство	 Испания	 и	
Института	Сервантес.	Иде-
ята	 на	 конкурса	 е	 да	 се	
покаже	 изкуството	 като	
могъщо	средство	за	общу-
ване	 между	 хората	 чрез	
изпълнения	на	деца	и	мла-
дежи,	изучаващи	испански	
и	 други	 романски	 езици	
в	 профилирани	 гимназии	
и	 паралелки,	 деца	 и	 мла-
дежи,	 изучаващи	 пеене,	
китара	и	други	инструмен-
ти	и	 танци	в	музикални	и	
танцови	школи	в	България.

сВЕТОзАР гАТЕВ
	 След	 пауза	 от	 14	 дни,	
заради	 неблагоприятните	
метеорологични	 условия,	
тази	 неделя	 първенството	
в	 Северозападната	 Трета	
лига	се	подновява	с	двубо-
ите	 от	 19-и	 кръг.	 Срещите	
от	18-и	кръг,	които	трябва-
ше	да	се	изиграят	миналия	
уикенд,	 бяха	 отложени	 и	
пренасрочени	 за	 10	 април	
(вторник)	от	17	часа.	В	19-я	
кръг	 „Янтра	 Габрово“	 ще	
приеме	състава	на	„Севли-
ево“	в	своеобразно	област-
но	 дерби,	 а	 „Янтра	 1919“	
ще	гостува	на	„Партизан“	в	
Червен	бряг.
	 Интересно	ще	бъде	кой	
кого	 ще	 излъже	 на	 1	 ап-
рил	 в	 съседския	 сблъсък	
на	стадион	„Христо	Ботев“.	
„Янтра	 Габрово“	 заема	
седмо	 място	 във	 времен-
ното	 класиране,	 а	 тимът	

на	 „Севлиево“	 е	 четвърти,	
но	разликата	между	двата	
състава	е	само	две	 точки.	
Домакините	няма	да	могат	
да	разчитат	на	халфа	Сте-
фан	 Иванов,	 който	 е	 ли-
шен	 от	 състезателни	 пра-
ва	 за	 една	 среща	 заради	
натрупани	 жълти	 картони.	
Всички	останали	играчи	ще	
бъдат	на	линия	за	двубоя.	
	 „Излизаме	 за	 победа.	
Искаме	 да	 се	 реванши-
раме	 за	 грешката,	 която	
допуснахме	 заради	 под-
ценяване	 в	 мача	 срещу	
„Трявна“,	 и	 да	 зарадваме	
любителите	 на	 футбола	 в	
Габрово.	 Този	 път	 мотива-
цията	 ще	 бъде	 различна,		
надявам	се	и	настроението	
ни	 да	 бъде	различно	 след	
края	на	срещата“,	сподели	
треньорът	на	„Янтра	Габро-
во“	Петър	Кръстев.	Среща-
та	ще	бъде	ръководена	от	

съдийска	 бригада	 от	 град	
Велико	 Търново	 начело	 с	
Венцислав	Кознички	 и	 по-
мощници	Илиян	Капарашев	
и	 Милен	 Арабаджиев.	 За	
четвърти	съдия	е	назначен	
Георги	 Давидов,	 а	 делегат	
ще	 бъде	 председателят	 на	
съдийската	 комисия	 към	
ЗС	 на	 БФС	 Стоян	 Денев.	
Началният	 час	 на	 мача	 е	
17.00.
	 По	 същото	 време	
„Янтра	1919“	ще	излезе	на	
терена	 в	 Червен	 бряг	 в	
търсене	на	първите	си	точ-
ки	 за	 пролетния	 полусе-
зон.	Воденият	от	Мирослав	
Иванов	 тим	 ще	 се	 опита	
да	сложи	край	на	серията	
от	 13	 победни	 загуби	 в	
първенството,	за	да	запази	
шансове	за	оставане	в	гру-
пата,	и	ще	търси	пълен	или	
поне	частичен	успех	срещу	
осмия	във	временното	кла-

сиране.	С	травма	е	брани-
телят	 Радослав	 Гутев,	 кой-
то	 вероятно	 ще	 пропусне	
гостуването	в	Червен	бряг.		
	 „Загубихме	 доста	 не-
щастно	 от	 „Ботев“	 (Луко-
вит)	в	миналия	кръг	и	сега	
се	 надявам	 да	 имаме	 по-
вече	 късмет.	 Войната	 не	
е	 загубена,	 имаме	 подхо-
дяща	 програма	 със	 седем	
домакинства	 до	 края	 на	
първенството	и	вярвам,	че	
можем	да	постигнем	целта	
си“,	 коментира	 Миро	 Ива-
нов	преди	двубоя	в	Червен	
бряг.	 Съдия	 на	 мача	 ще	
бъде	 Милен	 Въжарски	 от	
Велико	 Търново,	 с	 асис-
тенти	Здравко	Николов	(В.	
Търново)	и	Петко	Филипов	
(Ловеч).	За	четвърти	рефер	
е	назначен	Венцислав	Бан-
чев	 (Ловеч),	 а	 делегат	 на	
ЗС	на	БФС	ще	бъде	Нико-
лай	Николов	(Ловеч).		

Временно	класиране
„Кариана“	 (Ерден)	 50:11					
45
„Бдин“	(Видин)	35:14				38
„Вихър“	 (Славяново)	 38:16				
32
ФК	„Севлиево“	29:19					30	
„Първа	атомна“	 (Козлодуй)	
26:16					30	
„Левски	 2007“	 (Левски)	
26:23				29

Иííа Иваíîва ñ íаãраäа îт 
Межäуíарîäеí феñтèвал

	 На	 2	 април	 (понедел-
ник)	от	19	часа	в	Художест-
вената	 галерия	 „Христо	
Цокев“	 на	 Габровския	 ка-
мерен	оркестър	ще	гостува	
пианистът	 Марио	 Ангелов.	
Програмата	 включва	 из-
брани	 от	 публиката	 про-
изведения	 от	 Моцарт,	 Ян	
Сибелиус,	 Шостакович	 и	
Пиацола.	 За	 пръв	 път	 в	
България	ще	се	изпълни	и	
„Валс	 Бостън“	 за	 пиано	 и	
оркестър	 от	 големия	 гру-
зински	 филмов	 компози-
тор	Гия	Канчели	и	„Музика	
за	 струнни	 инструменти“	
от	 съвременния	 български	
композитор	Милен	Панайо-
тов,	който	е	познат	и	като	

водещ	 на	 предаването	 за	
старинна	и	съвременна	му-
зика	„Контемпо“	по	програ-
ма	„Христо	Ботев“	на	БНР.
	 Пианистът	Марио	Анге-
лов	е	роден	през	1966	г.	в	

София.	 Завършва	 Софий-
ското	музикално	училище	в	
класа	на	изтъкнатия	клави-
рен	педагог	Людмила	Чен-
кова.	 Продължава	 образо-
ванието	 си	 в	 Национал-
ната	 музикална	 академия	
при	 видни	 представители	
на	 школата	 –	 проф.	 Мара	
Петкова	 и	 проф.	 Николай	
Евров.	 За	 Ангелов	 може	
да	се	твърди,	че	е	продукт	
изцяло	на	българската	кла-
вирна	школа.
	 След	конкурс	през	1991	
година	 заема	 позицията	
на	 пианист	 в	 състава	 на	
Симфоничния	 оркестър	 на	
Българското	 национално	
радио.	

Пèаíèñтът Марèî Аíãелîв 
ãîñтува íа Камерíèя îркеñтър

„Яíтра Гаáрîвî” прèема „Севлèевî” в ñъñеäñкî 
äерáè, „Яíтра 1919” ще ãîñтува íа „Партèзаí”

През юлè Трявíа ще прèютè 
Milan Academy Junior Camp


