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… Господ мина и голям, и силен вятър цепеше пла-
нините и разбиваше скалите пред Господа, но Гос-
под не беше във вятъра; а след вятъра имаше зе-
метресение, но Господ не беше в земетресението; 
а след земетресението – огън, но Господ не беше в 
огъня; а след огъня – звук като от тих повей.

3 Царе 19:11    
 Това вече беше Господ – с нежен и галещ глас 
като тих повей.
 Докосващият глас на Бога-Слово.
 Небесният Баща, който нежно говори в сърцето 
на детето си.
 За някои самата мисъл за това е лудост – как 
така Бог може да говори?
 „Когато говориш на Бог, е молитва, а когато Бог 
ти говори на теб – това вече е лудост.“
 Някакви прекалено умни, за да вярват в Бог хора, 
така твърдят.
 Но са оставили своята закачка някак недовърше-
на.
 Логично е редно да се попита:
 Не е ли лудост да говориш на Бог, ако той не 
може да ти отговори?
 Не е ли умряла работа такъв един бог?
 Какъв е смисълът изобщо да се молиш, ако зна-
еш, че няма да има отговор?
 „И Словото бе Бог.”
 Богът-Слово, Който говори.
 А който има сърце, той 
нека да слуша.
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РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
 Габровският ски курорт 
Узана и кметът на града 
Таня Христова спечелиха 
първо място в януарския 
конкурс „Кмет на месе-
ца“ на тема „Зимни дес-
тинации“. За обичаната от 
мало и голямо поляна в 
подножието на връх Ис-
полин, приютила Географ-
ския център на страната, 
са гласували 81,82%. Това 
нарежда кмета на града и 

Узана начело на общините 
с население над 50 хиляди 
жители.
 Конкурсът „Кмет на 
месеца“ се организира 
всеки месец от Порталът 
на българските общини. 
През януари т. г.  той беше 
на тема „Зимни дестина-
ции“. Номинирани за вота 
бяха кметове от 9 общи-
ни на базата положени-
те усилия за развитие и 
на зимния туризъм. През 
целия месец габровският 

кмет Таня Христова воде-
ше убедително в своята 
категория пред кмета на 
Столична община Йордан-
ка Фандъкова и кмета на 
Кюстендил Петър Паунов. 
Фандъкова участваше с 
планината Витоша и зони-
те за сноуборд и ски. Кюс-
тендилският кмет – с  три 
ски писти в Осоговската 
планина.
 Но в края на януа-
ри гласувалите бяха кате-
горични: Габрово е сред 

най-обичаните зимни дес-
тинации извън двата ни го-
леми ски курорта - Банско 
и Пампорово. При по-мал-
ките общини - с население 
между 20 000 и 50 000 
жители, „отличник“ е об-
щина Троян, с кмет Донка 
Михайлова, която събра 
53,66% от вота. При най-
малките общини – под 20 
000 души население, побе-
дител е Берковица, с кмет 
Милчо Доцов, за когото са 
гласували 51,77%. 

 Ще припомним, че Уза-
на беше представена пред 
гласуващите така: „На 25 
километра югозападно от 
Габрово, сред уникална 
природа и характерен ре-
леф е разположена най-
голямата старопланинска 
поляна Узана. Тук се нами-
ра знакът за географския 
център на България.
 Узана заема обширни 
части от старопланинската 
област със средна над-
морска височина 1120 ме-

тра, като на отделни мес-
та достига до 1400 метра. 
Наличието на осем ски 
писти с различна трудност 
и разнообразието от хо-
тели, почивни станции и 
хижи превръщат местност-
та в предпочитан зимен 
курорт“. Ще допълним, че 
най-дългата писта е 1300 
метра. Общата дължина 
на ски пистите в курор-
та е 3 километра, а ски 
сезонът е продължителен. 
През 1991 година е поста-

вен знак, който маркира 
центъра на територията на 
страната ни и представля-
ва стилизирана пирамида, 
оцветена в цветовете на 
българския флаг. Впрочем, 
Узана предлага прекрасни 
условия за отдих и тури-
зъм не само през зимата, 
а и през цялата година. 
Зимата е подходяща за 
ски дисциплини и сноу-
борд, а лятото - за планин-
ски преходи, планинско 
колоездене и конна езда.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Две нови нарушения и 
безразборна сеч в горите 
край Севлиево потвърдиха 
тези дни от Областната 
дирекция на МВР и Север-
ноцентралното държавно 
предприятие в Габрово.
 В севлиевската про-
куратура е внесен сигнал 
заради сеч без позволи-
телно на трийсет немар-
кирани дървета в държав-
на горска територия край 
града. От Регионалната 
дирекция по горите във 
Велико Търново, чиито слу-
жители са подали сигнала, 
научихме, че става дума 
за „сребърна липа“. Трий-
сетте дървета вероятно са 
били изсечени на 23 януа-
ри, допускат горските. 
 Те са подали и още 
един сигнал до прокурату-
рата - за изхвърлени в го-

рите край града отпадъци 
от изгорели постройки.
 Второто нарушение е 
от горите край село Яво-
рец. На 28 януари в сек-
тор Икономическа полиция 
при ОД на МВР - Габро-
во е получен сигнал, че 
43-годишен мъж от село 
Идилево неправомерно е 
отсякъл 23 дървета в зем-
лището на другото село 
– Яворец. Сигналът е по-
даден от служители на РДГ 
във Велико Търново. 
 Мъжът от Идилево 
имал редовно позволител-
но за сеч, но не спрял на 
указаното място и посо-
чените бройки, а отсякъл 
извън него още 23 дървета 
– цер и благун. Полица-
ите са извършили оглед 
на местопроизшествието и 
срещу нарушителя е обра-
зувано досъдебно произ-
водство за незаконна сеч.

 Габровският лекар д-р 
Божидар Паралчев дари 
над 150 книги за обога-
тяване на библиотечни-
те фондове. По-голямата 
част от дарената сбирка 
е медицинска литература 
– учебници за студенти-
медици, монографии по 
основни медицински теми 
като алергология, клинич-
на ортопедия и детска хи-
рургия, диетология, обща 
медицинска теория. Сред 
дарените книги има също 
художествена литература 
и литература от области-
те философия, психология, 
митология, духовна култу-
ра.                   стр. 8

 Проектно предложение 
„Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
административната сгра-
да на Община Севлиево“ 
е одобрено от МРРБ по 
приоритетна ос 2 „Подкре-
па за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове 
в периферните райони“. 
Предстои сключване на 
договор за безвъзмездна 
финансова помощ между 
Община Севлиево и МРРБ 
на стойност 1 138 213.31 
лв., предоставени изцяло 
по европейската програ-
ма. По същата приоритет-
на ос МРРБ ще подпи-
ше договори и с 18 други 
български общини. Про-
ектите са разнообразни и 
включват дейности по по-
добряване на енергийна-
та ефективност на сгради 
на общинска и държавна 
администрация, общинска 

образователна, социална 
и културна инфраструктура 
и многофамилни жилищни 
сгради. Одобрените про-
екти във всичките общини 
са 32 на стойност близо 33 
млн. лв.
 Приоритетна ос 2 на 
ОПРР 2014 - 2020 г. е пред-
назначена да подпомогне 
изпълнението на мерки 
за енергийна ефективност 
в обществени и жилищни 
сгради в малки градове. 
Целта е подобряване на 
енергийната ефективност 
на сградите, което пряко 
ще допринесе за нама-
ляване на крайното по-
требление на енергия и 
косвено - за намаляване 
на емисиите на парникови 
газове. Крайната цел е 
да се подобрят показате-
лите на сградния фонд и 
съответно да се повиши 
качество на въздуха.

Узаíа и Таíя Õриñтîва - № 1 в „Зимíи äеñтиíации”

Трийñет ñреáърíи липи 
паäíаха при íезакîííа ñеч

1 138 213 лв. áезвъзмезäíа 
фиíаíñîва пîмîщ за Севлиевî

 Отменят се предста-
вленията на Драматичен 
театър „Рачо Стоянов“ и 
Държавен куклен театър 
на 2 и 3 февруари, съоб-
щиха от Община Габрово
 Поради обявената 
грипна епидемия в Габро-
во се отменят планираните 
за 2 и 3 февруари пред-
ставления на Драматичен 
театър „Рачо Стоянов“ и 
Държавен куклен театър.
 Спектакълът „Приклю-
ченията на Лиско“ ще се 
играе на 23 февруари (съ-
бота) от 11:00 часа в зала 
„Възраждане“. 
 Премиерното предста-
вление „Огнивото“ - на 8 
февруари (петък) от 18:00 
часа в салона на Kукления 
театър.   
 Закупените билети ще 
важат за представлението 
без презаверяване.

„Бюджет 2019 на Об-
щина Габрово е поредната 
шопинг терапия“ – заяви 
пред вестника общинският 
съветник Пепа Сомлева, 
председател на Индустри-
алната стопанска асоциа-
ция в Габрово. Тя обясни 
още, че „в началото на де-
мократичните промени из-
бухнаха всевъзможни нови 
прийоми за доставка на 
душевен комфорт, повече-
то, разбира се, илюзорни. 
Едно такова ново явление 
тогава се оказа така мо-
дерната сред определени 

социални слоеве шопинг 
терапия. Дълбоките анали-
зи на подобно поведение 
ще оставим на психолози-
те, но резултатът от него 
често се оказва плачевен 
– харчено е не за ре-
шаване на проблеми, а 
за моментно удоволствие, 
истинските проблеми са 
останали нерешени, задъл-
бочили са се и налице са 
останали никому ненужни 
покупки. От начинанието 
са спечелили само търго-
вците, а бюджетът сериоз-
но е пострадал“. 

Според Пепа Сомлева, 
тенденцията в изготвянето 
на общинския бюджет от 
години е една и съща. Раз-
пределението на средства-
та, събрани от гражданите, 
освен че трябва да е за-
коносъобразно, то трябва 
да е ефективно и целесъ-
образно преди всичко за 
тях, но като опроверже-
ние на тези принципи са 
постъпилите многобройни 
заявления за решаване на 
спешни проблеми на граж-
дани в бюджета за 2019 г. 

продължава на стр. 8

Пепа Сомлева, общински съветник и председател на Индустриалната стопанска асоциация в Габрово

Бюäжет 2019 - пîреäíата шîпиíã терапия

Д-р Паралчев äари íаä 150 кíиãи 
íа РБ “Априлîв - Палаузîв”

Кметът на Габрово Таня 
Христова ще финансира с 
лични средства връщане-
то към живот на алманах 
„Зорница”, чийто последен 
брой излезе през 2009 го-
дина. Тоест малко повече 
от една месечна заплата, 
която е 2 200 лева

Кметът обяви намере-
нието си преди заседание-
то на Общинския съвет. 
Повод за поетия ангажи-
мент е мнението й как се 
формира един бюджет и 
обяснението защо в се-
гашния не се предвижда 
такова финансиране.

През годините изда-
телите - Дружеството на 

писателите в Габрово, са 
получавали подкрепа под 
различна форма. 

По времето на социа-
лизма литературно-худо-
жественият алманах има-
ше платен редактор, офис 
и приличен тираж. Започ-
ва като издание на мла-
дата творческа интелиген-
ция, Съюза на българските 
писатели и издателството 
на ЦК на ДКМС „Народна 
младеж”. По-късно става 
издание на Дружество-
то на писателите от Га-
бровска област и Община 
Габрово. 

До 2008 година са из-
лезли 44 тома. 

Таíя Õриñтîва ще фиíаíñира ñ  
личíи ñреäñтва алмаíах „Зîрíица”, 
кîйтî ñпря преäи 10 ãîäиíи

Отмеíят ñе 
преäñтавлеíия 
зараäи ãрипа

Катя Гечева: „Най-иíтереñíите 
äîкумеíти 
пîñтъпват 
в Архива 
чрез личíи 
äареíия” 3
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

	 			Отиде	си	Петранка	кОлева
	 	 	 	 	 	 	 	 	на	29	януари	т.	 г.	
в	 софия	 почина	 извест-
ната	 литераторка	 и	 дъл-
гогодишна	 редакторка	 в	
„Българска	 енциклопе-
дия“	Петрана	колева.	
	 родена	е	на	12	септем-
ври	 1932	 г.	 в	 Габрово.	
През	 1950	 г.	 завършва	
априловската	 гимназия,	
а	 през	 1954	 г.	 -	 българ-
ски	 език	 и	 литература	 в	

софийския	университет.	От	1954	до	1967	г.		после-
дователно	 e	 учител,	 зам.-директор	 и	 директор	 на	
априловската	гимназия.	По-късно,	от	1967	до	1972	
г.	-	учител	в	седма	софийска	гимназия.
							От	1972	до	1988	г.		e	редактор,	завеждащ	отдел	
и	 заместник	 главен	 редактор	 в	 научно-информа-
циония	център	„Българска	енциклопедия“	на	Бан.	
През	същия	период	е	автор	и	редактор	на	нацио-
налната	 седемтомна	 енциклопедия	 „България“	
(1978-	 1996).	 един	 от	 авторите	 и	 редакторите	 на		
четиритомната	 „кирило-Методиевска	 енциклопе-
дия“	 (1985-2003).	 Плод	 на	 дългогодишния	 твор-
чески	труд	на	Петранка	колева		е	излязлата		през	
2009	 г.	 енциклопедия	 „априловски	 свод“,	 която		
обхваща	образователната	история,	миналото	и	съ-
временното	духовно	наследство	на	Габрово.
 Поклонението пред тленните й останки ще 
стане на 2 февруари т. г. от 11,30 часа в ритуал-
ната зала на Централните софийски гробища. 
	 Мир	на	праха	и	на	духа	й!

скръБна	вест
	 на	31	януари	2019	г.	почина	

писателят	полковник	
иван	МладенОв	иванОв	

роден на 09.11.1929 г. 
в село Младен (Букурово), Севлиевско. 

Почетен гражданин на Габрово, 
носител на почетния знак на Съюза 
на независимите български писатели

Поклонението ще се състои от 11,30 часа в 
събота (2 февруари) в църквата „Успение Бого-

родично“, Габрово.
Дружеството на писателите - гр. Габрово

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за проФЕсио-
нално обучЕниЕ - 
габроВо, организира 
лицЕнзирани курсо-
ВЕ за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист на 

пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-
щи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
спорТЕн клуб „алФа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. [22, 19]
ФрЕш крЕДиТ - бързи кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 18]
ипоТЕчни крЕДиТи за обединяване на задължения. 
Възможност за кредитиране и на хора с влошена кре-
дитна история. Тел. 0877/606-911. [5, 2]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066
счЕТоВоДсТВо на фирми - 0877/633-064. [11, 7]

сТЕФКа БУРмОВа

	 -	 Г-н	 кунев,	 изтече	
почти	месец	от	старта	на	
данъчна	 кампания	 2019	
г.,	 как	 ще	 коментирате	
тазгодишната	кампания?
 - Тази година данъчна-
та кампания стартира на 
10 януари и ще продължи 
до 30 април. Видно е, че 
все повече декларации 
се подават по Интернет, 
което спестява време и 
средства. За тази цел не 
е необходим електронен 
подпис, а само персо-
нален идентификационен 
код (ПИК), който се изда-
ва безплатно и за броени 
минути. А в Габровска об-
ласт вече над 26 000 души 
имат такъв код и използ-
ват възможностите, които 
той предоставя. Една от 
тях е, че могат да следят 
във всеки момент дали 
работодателят коректно 
внася осигуровките им, 
да правят справка по тру-
довия си договор, как-
то и за членството си в 
пенсионен фонд. До този 
момент са подадени 463  
декларации. От тях на 
хартиен носител са 96, по 
Интернет те са 369, а по 
пощата е изпратен само 
един документ. Крайният 
срок за подаването на 
данъчните декларации е 
30 април.
	 -	 кои	 са	 основните	
приоритети	 на	 габров-
ския	 офис	 на	 наП	 до	
края	на	кампанията?
 - Както винаги, наш 
приоритет е отношението 
към нашите клиенти, ка-
чественото им обслужва-
не и тяхното улесняване 
при спазването на зако-
новите им задължения. 
Този основен и постоянен 
приоритет на нашата ин-
ституция е ключов и за 
насърчаване изпълнение-
то на принципа за добро-
волността при спазването 
на закона от страна на 
гражданите и бизнеса. 
Един от постоянните ан-
гажименти на Агенцията е 
целенасочената комуни-
кация и разяснителните 
кампании към отделни це-
леви групи клиенти.
 -	 Бихте	 ли	 ни	 осве-
домили	 за	 някои	 нови	
моменти	в	тазгодишната	
кампания?	
 - За първи път тази 
година данъчното облек-
чение за деца ще може 
да се използва сумарно 
и от двамата родители с 
уточнението, че възмож-
ността двамата родители 
да използват данъчното 
облекчение за дете е, ако 
при нито един от тях до-
ходът не е достатъчен, за 

да може да се приспадне 
цялата сума от данъчната 
основа. Тогава оставаща-
та част е на другия роди-
тел. За едно дете може 
да се използва 200 лева 
намаляване на данъчната 
основа, което фактически 
означава, че данъкът е с 
20 лева по-нисък. Остават 
в сила отстъпките за по-
купка на жилище от мла-
ди семейства, за деца с 
увреждания, за дарения, 
за безкасови плащания и 
др. 
 Условието за ползва-
не на всички бонуси е ли-
цето да няма подлежащи 
на принудително изпъл-
нение публични задълже-
ния.
 Увеличава се месеч-
ната здравна вноска на 
лицата, които се осигу-
ряват за своя сметка. От 
тази година тя е 22,40 лв. 
на месец. Миналата годи-
на сумата беше 20,40 лв. 
Нарастването е в резул-
тат на увеличението на 
минималния осигурителен 
доход за самоосигурява-
щите се лица за 2019 г., 
който е в размер на 560 
лв. 
 Тук е мястото да спо-
менем, че годишната да-
нъчна декларация на са-
моосигуряващите се лица 
ще се подава само по 
електронен път - това за-
дължение се отнася за 
декларации, задължение-
то за подаване на които 
възниква след 31 декем-
ври 2019 г.
 Минималният месечен 
размер на осигурителния 
доход за тази година е 
560 лв. (510 лв. през 2018 
г.). Минималният месечен 
размер на осигурителния 
доход за регистрираните 
земеделски производите-
ли и тютюнопроизводите-
ли за 2019 г. е в размер 
на 400 лева (при 350 лв. 
през 2018 г.). Максимал-
ният месечен размер на 
осигурителния доход е 
3000 лева при 2600 лв. 
през 2018 г.
 Променя се и реда на 
облагането на парични-
те и предметни награди 
(които не са хазартни) 
- от общия ред към обла-
гане с окончателен данък, 
събиран при източника. 
Необлагаеми са награди-
те, които се дават във 
вид на допълнителна игра 
или предметна печалба, 
които са на стойност до 
30 лв. 
 Уверено мога да кажа, 
че тенденцията за нама-
ляване броя на хората, 
които не подават данъчни 
декларации или пък ги 
подават с непълни данни, 

е факт. Глобата за непо-
дадена в срок деклара-
ция е до 500 лева. Освен 
електронно, формулярите 
могат да се подадат в 
офисите на Националната 
агенция за приходите или 
чрез „Български пощи“. 
 Заплащането на да-
нъците и осигурителни-
те вноски става само по 
банков път, с пощенски 
запис за плащане към 
бюджета или по Интернет. 
Без такси е плащането 
на данъци и осигурителни 
вноски с банкова карта 
по Интернет от страница-
та на Националната аген-
ция за приходите, както 
и чрез ПОС-терминалите 
в офисите на приходната 
агенция. За улеснение на 
нашите клиенти в офиса 
на НАП е разкрито банко-
во гише, което обслужва 
клиентите на администра-
цията. 
 Заплащането на данък 
върху доходите от физи-
ческо лице на банково 
гише в офис на НАП е 
безплатно. Освен това 
заплащането на данъци-
те и осигурителни вноски 
може да стане и в по-
следния ден на данъчна 
кампания за 2019 година, 
стига средствата да по-
стъпят по сметки на Аген-
цията до края на следва-
щия работен ден. 
 Данъчно задълже-
ните лица, които са по-
дали своите декларации 
по електронен път до 31 
януари 2019 г., ако са фи-
зически лица, са полз-
вали 5% отстъпка върху 
данъка за довнасяне по 
годишната си данъчна де-
кларация, но не повече 
от 500 лв. Допълнително 
условие за ползване на 
отстъпката беше гражда-
ните да нямат подлежащи 
на принудително изпълне-
ние публични задължения, 
както и да са внесли це-
лия размер на данъка до 
31 януари 2019 г. 
 Годишната декларация 
за облагане на доходите 
с баркод вече е публику-
вана на интернет страни-
цата на НАП - www.nap.
bg <http://www.nap.bg>. 
Формулярът с баркод 
изчислява автоматично 
дължимия данък след по-
пълване на информация 
за получените доходи, 
внесените осигурителни 
вноски, ползваните об-
лекчения. 
 Електронната декла-
рация трябва да се изтег-
ли на компютър от интер-
нет страницата на Агенци-
ята - www.nap.bg <http://
www.nap.bg>, и да се 
попълни „офлайн“. Пода-
ването на декларация с 
баркод гарантира на кли-
ентите на администраци-
ята, че няма да допуснат 
технически грешки, тъй 
като дължимият данък се 

изчислява автоматично 
след попълване на при-
ложенията за различните 
видове доход.
 Изпращането на де-
кларация с баркод пред-
полага и по-бързо възста-
новяване на надвнесен 
данък. Това е така, защо-
то не се налага допъл-
нителното обработване и 
попълване на данните от 
тези декларации ръчно, 
тъй като информацията 
директно се прехвърля от 
формуляра след сканира-
нето на баркода. Подава-
нето на декларацията с 
баркод става чрез изпра-
щане по пощата или на 
място в някои пощенски 
станции, където директ-
но ще бъде издаден вхо-
дящ номер. Декларацията 
може да се подаде и лич-
но в офис на НАП.
 Срокът за подаване 
на годишните данъчни де-
кларации за облагане на 
доходите изтича на 30 ап-
рил 2019 г., като в същия 
срок трябва да бъде зап-
латен и дължимият данък 
за довнасяне. 
	 -	Бихте	ли	повторили	
кои	 са	 по-важните	 сро-
кове	 в	 тазгодишната	 да-
нъчна	кампания?
 - До 30 април трябва 
да бъде подадена декла-
рацията за облагане на 
доходите и плащане на 
дължимия данък за дов-
насяне. 
 До 1 април, тъй като 
31 март е неделя, е край-
ният срок за фирмите за 
подаване на декларация-
та за облагане с корпора-
тивни данъци. 
 Декларациите се по-
дават само по електро-
нен път, с електронен 
подпис. И тази година 
фирмите ще могат да по-
дават годишните си отче-
ти за дейността на едно 
място - или в НАП, или в 
териториалните бюра на 
НСИ. 
 Но повече информа-
ция за декларирането и 
плащането на данъци и 
осигуровки има на сай-
та на НАП www.nap.bg 
<ht tp ://www.nap.bg>. 
Телефонни консултации 
се правят на цената на 
градски разговор в кол 
центъра на приходната 
агенция, чийто номер е 
0700 18 700.  
	 -	 Г-н	кунев,	 актуален	
е	 и	 въпросът	 за	 промя-
ната	 на	 софтуера	 на	 ка-
совите	апарати.	Бихте	ли	
дали	някои	пояснения	и	
по	този	въпрос?
 - Както вече повечето 
търговци са разбрали, от 
1 април 2019 г. се за-
бранява едновременната 
употреба на касов апа-
рат и софтуер, управля-
ващ продажбите в един и 
същ обект, без софтуерът 
да отговаря на новите 
изисквания в Наредба 

Н-18/2016 г. 
 Въвежда се изисква-
нето софтуерът задължи-
телно да управлява всич-
ки фискални устройства 
или принтери. Трябва да 
отбележа също, че има 
нови изисквания и към 
касовите апарати. Всяка 
касова бележка при от-
печатване трябва да има 
QR код и данни за нея да 
се подават към сървърите 
на НАП в реално време. 
Забранява се издаване-
то на т. нар. служебни 
бележки. Ще направя и 
едно уточнение - от 1 
април 2019 г. търговците, 
регистрирани по ДДС, са 
задължени да извършат 
тези промени, а за фир-
мите без ДДС срокът е 
до края на юни.
 -	не	 е	 ли	много	 кра-
тък	срокът	търговците	да	
извършат	тези	промени?
 - Срокът е разумен. 
Разбира се, всеки търго-
вец трябва сам да преце-
ни и своевременно да се 
свърже с производителя 
на софтуера, за да прове-
ри дали той може да бъде 
доработен съобразно но-
вите правила. 
 От своя страна про-
изводителят е длъжен 
да уведоми съответния 
търговец, че софтуерът 
му отговаря на всички 
изисквания на Наредба 
Н-18/2016 г. Търговците, 
регистрирани по ДДС, 
ползващи софтуер за уп-
равление на продажбите, 
са длъжни да подадат в 
Националната агенция за 
приходите информация за 
ползвания от тях софту-
ер и данни за неговия 
производител. Това става 
бързо и лесно по елек-
тронен път с електронен 
подпис в сайта на при-
ходната агенция.
	 -	какво	бихте	 казали	
още	 на	 клиентите	 на	 га-
бровския	офис	на	наП?
 - Използвам повода 
да благодаря на всички 
служители от офис Габро-
во за професионализма, 
търпението и постоян-
ството, които ежеднев-
но влагат в работата си. 
Убеден съм, че екипът 
на НАП в Габрово е из-
пълнен с решимост да 
продължи по най-добрия 
начин да преодолява пре-
дизвикателствата, да до-
казва, че е способен да 
генерира нови идеи, за-
щото има мотивацията за 
успех и развитие. 
 На всички наши кли-
енти пожелавам здраве, 
успехи и вдъхновение 
през новата 2019 годи-
на. Пожелавам им спор-
на и успешна година и 
апелирам към тях да се 
възползват максимално 
от нашите електронни ус-
луги, защото така е по-
бързо, по-лесно и безпро-
блемно. 

Драãîмир Куíев: „Оñíîвíият íи приîритет е 
качеñтвеíîтî îáñлужваíе íа íашите клиеíти”
 Националната агенция за приходите отбеляза 
още една успешна година с реализиран ръст от над 
9% за 2018 година, спрямо предходната. Габров-
ският офис на НАП през 2018 г. постигна ръст над 
11% и отчете 9 млн. лева повече внесени данъчни и 
осигурителни вноски от 2017 година, благодарение 
на екипната работа и ясната стратегия, свърза-
на с осезаема промяна по отношение спазването 
на данъчното и осигурително законодателство и 
като резултат - подобряване на доброволното де-
клариране и плащане. От габровския офис на НАП са 
убедени, че не броя на актовете и наказателните 
постановления са единствената цел, а поведе-
нието на данъкоплатците, съобразено със закона. 
Това е и основният смислен подход за подобряване 
резултатите на приходната агенция. А главният 
фокус е свързан с начина на мислене на работещите 
в НАП екипи, защото именно хората в тях могат да 
променят това поведение. Както и с ежедневното 
доказване на успешно партньорство с добросъ-
вестните и наказателен орган спрямо системните 
нарушители.
 За старта на данъчна кампания 2019 г., за прио-
ритетите на габровския офис на НАП, за новости-
те в тазгодишната данъчна кампания и за други 
тънкости, свързани с нея, е разговорът с директо-
ра на габровския офис на приходната администра-
ция Драгомир Кунев.

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

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

1 9 9 2
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ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

-	 кои	 са	 най-важните	 съ-
бития,	които	се	случиха	в	дър-
жавен	 архив	 -	 Габрово	 през	
изминалата	година?

- През изминалата година 
екипът на Държавен архив - 
Габрово работи в намален със-
тав 11 месеца - трима експерти 
и началник отдела изпълняваха 
всички планови задачи и рабо-
тиха за популяризирането на 
документалното богатство на 
Архива. 

Усилията на работещите 
в институцията Държавен ар-
хив винаги са имали няколко 
основни цели: да контролират 
опазването на документите в 
общинските и държавни структу-
ри; да работят по привличането 
на личности от регионално и 
национално значение за при-
ятели на Архива, като успяват 
да ги убедят, че предаването на 
личните им архиви в Национал-
ния архивен фонд е най-добрият 
начин за съхранението им; да 
опазват предадените на дър-
жавно съхранение документи.

И не на последно място - 
да популяризират документите, 
съхранени в Държавен архив 
- Габрово, пред обществеността 
- чрез изложби, публикации в 
местния печат, в специализира-
ните архивни издания, в елек-
тронните медии, чрез радио и 
телевизионни предавания, чрез 
срещи с ученици.  

Може би най-непопулярната 
дейност на Архива е контролна-
та и методическата помощ, коя-
то експертите оказват при орга-
низиране на деловодствата,  ар-
хивохранилищата и извършване-
то на експертиза на ценността 
на документите в общинските 
и държавни структури. Такива 
структури в областта са 137. Тя 
остава скрита за хората, за нея 
знаят само пряко ангажираните 
служители и ръководители. 

Изпълнението на тази ос-
новна дейност на архивите 
изисква изучаването на спе-
цифични нормативни актове, 
познаването на видовете съз-
давани документи, контрол на 
предложените за унищожаване 
документи, на условията, при 
които се съхраняват докумен-
тите. За да е подготвен за тези 
задачи, всеки експерт в Архива 
преминава през продължителен 
период на обучение. 

Всяка година повече от 
половината работно време на 
експертите е свързана с тези 
контролни функции. През 2018 г. 
в цифрови показатели тази дей-
ност се измерва с 18 основни, 1 
контролна и 2 извънредни про-
верки; изготвянето на 6 нови, 
8 актуализирани и 3 внедрени 
номенклатури на делата; изгот-
вянето и съгласуването на 12 
вътрешни правила за дейността 
на учрежденските архиви; изгот-
вяне на становища за 32 акта 
за унищожаване на неценни 
документи с изтекъл срок на 
съхранение. За повечето хора 
това са непонятни дейности, 
но първа и основна задача на 
всички архиви. 

Удовлетворени сме, че ус-
пяхме през годината да органи-
зираме и проведем два курса 

на обучение на работещи в уч-
режденски архиви и членове на 
постоянно действащи експертни 
комисии, в което взеха участие 
59 участници от 34 общински и 
държавни структури. След ус-
пешно попълнен тест получиха 
сертификати. 

Във връзка с издаването на 
албум „България и Европа” по 
Културната програма за Българ-
ското председателство на Съве-
та на Европейския съюз 2018 г. 
от ДАА издирихме и изпратихме 
снимки и документи по темата, 
съхранявани в Архива. В него 
са включени 8 снимки от фон-
довете ни: на царица Елеонора 
с князете Борис, Кирил и княги-
ните Евдокия и Надежда в ма-
кедонско-дебърски носии (1908) 
и на царицата като милосърдна 
сестра по време на Балканска-
та война (1912); на проф. Нико-
ла Милев - историк, публицист, 
дипломат, съветник към българ-
ското представителство в ООН 
в Женева; на католическата 
църква „Св. Павел от Кръста“ 
в Русе (1930); на учителите от 
Априловска гимназия Карл Лю-
бек (1894-1899) и Леон Барбар 
(1906/1907); на оперната певица 
Елена Доскова - Рикарди (1928) 
и легендарния български борец 
Дан Колов (1933). С тези доку-
менти габровският Архив показа 
пред Европа, че съхранява цен-
ни извори за личности, записа-
ли имената си в българската и 
европейската история. 

Архивни документи бяха из-
ползвани при написването на 
книги, излезли от печат през 
2018 г.: „Габровският девически 
манастир „Св. Благовещение” 
(Веселин Димитров), „Книга 
за върховете Свети Никола и 
Шипка“ (Петко Петков), „Ружка 
Чаракчиева. Дух, талант, прони-
кновение“ (Ирен Капеловска) и 
„Стряха над Янтра - т. 2“ (Минчо 
Минчев). В тях авторите корект-
но благодарят за съдействие-
то на експертите от Архива за 
консултациите, издирването и 
предоставените източници, из-
ползвали за написването им. 
Организирахме представянето 
на книгата „Габровският деви-
чески манастир „Св. Благове-
щение” през юни. Същият автор 
през годината поддържаше ис-
торическата страница в събот-
ните издания на в. „100 вести,“ в 
които популяризираше архивни 
документи и снимки, подготвяше 
статиите си най-вече по архив-
ни източници.

През 2018 година публикува-
хме в „Известия на държавните 
архиви“ Дневника на д-р Петър 
Недевски, воден по време на 
войните 1912-1918 г., и предста-
вихме фонда на именития га-
бровски музикант Манол Цоков 
в сп. „Архивен преглед“. 

Част от колегите участваха 
с доклади в научни конферен-
ции. На международния ден на 
архивите - 9 юни, отличихме 
няколко читател и приятели на 
Архива. С плакет и грамота на 
ДАА за „Читател на 2017 г.” бе 
удостоен габровецът Николай 
Ангелов. Той бе номиниран за 
най-много посещения в Архива 
и в цялата страна. Призът „При-
ятели на държавните архиви за 
2017 г.” бе връчен на краеведа 

Веселин Димитров за заслу-
гите му за популяризирането 
на Държавен архив - Габрово. 
С отличието „Най-ценното до-
кументално дарение през 2017 
г.” отличихме (посмъртно) писа-
телката Екатерина Георгиева от 
Трявна. 

Пет учители бяха отличени 
с грамоти „За активно сътруд-
ничество и популяризиране на 
документалното богатство на 
Държавен архив - Габрово” - 
Красимира Ангелова от НАГ, Ди-
ана Дончева и Таня Спасова от 
ОУ „Христо Ботев”, Галя Рачева 
от СУ „Отец Паисий” и Бистра 
Кисьова от ОУ „Иван Вазов”. 

-	работите	и	с	училищата?
- През 2018 година продъл-

жи сътрудничеството с учили-
щата от региона. В периода 
февруари - май в Архива се 
проведоха 10 открити урока с 
ученици от 4-ти до 11-ти клас 
на 8 габровски училища. Бяха 
представени презентацията 
„140 години от Освобождението 
на България” и документални-
ят филм „Дързостта да бъдеш 
пръв” за габровския индустриа-
лец Иван Хаджиберов. На уро-
ците им бяха показани едни от 
ценните документи, съхранявани 
в Архива, които са с вековна 
история: протоколни книги, ал-
буми, документи за покупко-про-
дажба на османо-турски език, 
негативи, микрофилми и др. 

Броят на посетилите Архива 
ученици през 2018 г. е над 200 
души. Идеята ни е да провоки-
раме интереса им към нашата 
професия и ще бъдем удовлет-
ворени дори и двама от тях да 
се насочат да изучават българ-
ската история.  

Продължи и работата с уче-
ници от Националната Априло-
вска гимназия по проект „Моят 
час“. Учениците изработиха 
електронна книга „Воля&време 
- Хроника за дарителството, 
хора и време от историята на 
Априловото училище“ със съдей-
ствието на ДА - Габрово и РБ 
„Априлов - Палаузов“. 

На учителя по история в ОУ 
„Иван Вазов” - Габрово Бист-
ра Кисьова бяха предоставени 
снимки и документи, свързани 
с Руско-турската война от 1877-
1878 г. за подготвяне на тема за 
участие в Международен уче-
нически конкурс „Заедно в ХХІ 
век”. Ученическата разработка 
спечели трето място на кон-
курса. Същият учител подгот-
ви заедно със свой ученик по 
архивни снимки и документи, 
свързани с обявяване на Неза-
висимостта на България, пре-
зентация „Пътят към Независи-
мостта”, спечелила второ място 
на 26-ти Национален ученически 
конкурс под надслов „110 годи-
ни независима България”.

	 -	 интересно	 е	 присъстви-
ето	 на	архива	 в	 различни	 из-
ложби,	кои	са	те?

- През изминалата година 
подготвихме три съвместни из-
ложби: „140 години от Освобож-
дението на България“ с Нацио-
нален музей на образованието 
- Габрово; „Българският архи-
тектурен модернизъм в Габрово“ 
със Съюза на архитектите в 
България - Регионална колегия 
Габрово, и „Корените на габров-
ския хумор“ с Музей „Дом на 
хумора и сатирата“ - Габрово 
(откриването й предстои). 

Във фейсбук страницата на 
Архива показахме дигиталните 
изложби: „Александър Керков - 

вечният музикант“ - посветена 
на първия български компози-
тор на фанфарна музика и като 
съпътстваща инициатива на 
ЖБД „Майчина грижа“ - Габро-
во за издигане на скулптурна 
фигура на музиканта; „История 
на спорта в Габрово - заслу-
жили габровски спортисти“ и 
„Дарителите на Държавен архив 
- Габрово 2017-2018“. 

Последната изложба е из-
готвена и на табла и може да 
се види във фоайето и читалня-
та на Архива. С нея за поредна 
година благодарим на хората, 
разделили се с личните си ар-
хиви или успели да спасят от 
унищожение и предали на дър-
жавно съхранение документи 
на дружества, организации, убе-
дени, че така съхраняват час-
тици от историческото минало 
на Габровско. На 10 октомври 
- професионалния празник на 
българските архивисти, връчи-
хме в тържествена обстановка в 
Областна управа - Габрово гра-
моти на отличените дарители. 

Друга част от „публичнос-
тта“ на архивите - тиха, еже-
дневна, изискваща много вре-
ме, е дигитализацията на ар-
хивните документи. Тя улеснява 
изследователите, достъпът до 
дигитализираните документи е 
удобен от всяка точка на све-
та. Представете си, живеете 
в Сидни, пред компютъра сте 
и четете протоколите на Га-
бровската община отпреди 100 
години, правите изводи, пишете 
изследването си - това е бъ-
дещето! Миналата година са 
дигитализирани и всеки може 
да прочете всички документи 
за проекта за прокарване на 
Трансбалканската жп линия с 
тунел под връх Шипка, съхра-
нявани в Архива, протоколите 
на Габровско градско общинско 
управление за 1899-1901 г., дос-
тъпни са ръчните ортогонални 
скици, въз основа на което е 
изготвен кадастрален план на 
Габрово от 1903 г., продължава-
ме да дообогатяваме  фотоар-
хива с интересни  и неизвестни 
снимки от Габрово, региона и 
страната. Обобщено, това се 
измерва с дигитализирането на 
над 1200 образа, с обем 58,4 ГБ.  

Дори с намален състав, га-
бровският Архив се справи с 
всички планирани задачи за 
2018 г. От отчета на Дирекция 
„Регионален държавен архив“ 
- Велико Търново, който получи-
хме преди дни, е видно, че ние 
сме на първо място по всички 
показатели пред останалите че-
тири архива. Това ни радва и 
стимулира да работим със съ-
щото темпо и през тази година. 

-	 колко	 архивни	 фонда	 е	
обработил	 екипът	 на	 архива	
през	годината?

- През 2018 г. се обработиха 
и въведоха в научен оборот 
фондовете от личен произход 
на известни и заслужили габро-
вци: на доц. Стефан Арменски - 
почетен гражданин на Габрово, 
бивш ректор на ТУ - Габрово и 
изследовател на габровската 
история; на журналиста и кра-
евед Ганчо Танев; на художника 
Николай Ръждашки и новопос-
тъпили документи на писател-
ката Екатерина Георгиева от 
Трявна. Сложихме началото на 
нова колекция „Документи от 
проведени референдуми в Га-
бровския регион“ и бяха обра-
ботени резултати от проведено-
то допитване през 2013 година 
„Да се развива ли ядрената 
енергетика в Република Бълга-
рия чрез изграждане на нова 
ядрена електроцентрала?“. Из-
мерено в архивни параметри, 
това са 448 архивни единици с 
обем 3.90 м.

 Систематизацията на из-
броените по-горе документи е  
извършена от експертите в Ар-
хива, но през годината те ръко-
водеха и работата на експерт-
ните комисии за извършването 
на 10 експертизи на ценността 
на документите в училища, му-
зеи, библиотеки, ликвидирани 
общински структури и др.  

-	 как	 достигат	 до	 вас	 ар-
хивните	документи?

 - Всички държавни и об-
щински структури са длъжни по 
Закона за Националния архивен 
фонд след 20-годишен срок от 
създаването на документите, оп-
ределени със срок Постоянен и 
ЕК, да ги предадат на съхране-
ние в регионалните структури 
на архивите. 

Друг начин е установяване-
то на контакти с организации, 
дружества, фондации, политиче-
ски партии, частни лица, които 
създават или са запазили инте-
ресни документи. При желание 
те да бъдат съхранени и да 
обогатят историческите изво-
ри за Габрово и региона ние 
работим с тях. Тези документи 
могат да постъпят в Държавен 
архив - Габрово като дарение 
или за тях да бъде изплатено 
възнаграждение. От личните ми 
наблюдения през годините кате-
горично мога да кажа, че най-
интересните документи постъп-
ват чрез лични архиви. Затова 
габровският Архив всяка година 
засвидетелства благодарността 
си към своите дарители с връ-
чване на благодарствени грамо-
ти и публично им благодарим. 
Тази традиция ще я продължим 
и занапред.  

-	 През	 изминалата	 година	
има	 ли	 постъпили	 ценни	 ар-
хивни	документи?

- Да, имаме интересни и 
стойностни постъпления. Дали 
са ценни, това ще покаже про-
верката на времето. Чрез да-
рения през 2018 година постъ-
пиха документи на Общински 
съвет на Политическа партия 
„Съюз на демократичните сили“ 
- Габрово и на Политическа пар-
тия „Зелена партия“ - Габрово. 
Ние имахме задължението да 
издирим и приемем на държав-
но съхранение тези документи, 
създадени преди 30 години, за-
щото те вече са исторически.

Приехме документи, създа-
дени от дейността на „Ротари 
клуб - Габрово” - Габрово, на 
закрита фондация „Константин 
Берберов” - Габрово, Общин-
ски координационен съвет на 
Съюза на българските учители 
- Габрово, от НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в кв. Бичкиня и др. 
Постъпиха два нови фонда на 
журналисти - Стефан Димитров 
от Габрово и Цаньо Стойнов 
(Ошанеца) от Трявна. Архивът се 
обогати с нови документи към 
вече регистрирани фондове: на 
гостиловския краевед Йордан 
Чуховски, на журналиста Илия 
Пехливанов, на историка Димо 
Тодоров, на писателя Стоян Цо-
нев, на политика Цоньо Ботев 
и етнолога Татяна Цанкова. До-
кументи от своята творческа и 
служебна дейност дариха хоре-
ографът Геньо Генев и д-р Бого-
мил Лазаров.

Копия от снимки за семей-
ството на Иван Хаджиберов ни 
дари неговата правнучка Мика-
ела Енгел. От Фани и Диана Ар-
наудови получихме родословно 
дърво на Мушановия род. Габ-
ровката Евдокия Стоянова дари 
свое историческо изследване 
„Моето семейство и сродените 
фамилии“.

Специална благодарност 
дължим на капитан Христо Мян-
ков - председател на Друже-
ството на запасните офицери 
и подофицери в града, който 
ни сигнализира, че архивът 
на Хора на запасните офице-
ри „Емануил Манолов“ ще бъде 
унищожен до дни. Организирах-
ме се и прибрахме един безце-
нен архивен фонд. 

Продължиха срещите и раз-
говорите с личности с принос 
към обществения, културния жи-
вот на Габровско, които убежда-
ваме, че най-добрият начин да 
се запазят документите, създа-
вани от дейността им, е съхра-
нението в държавните архиви. 

-	колко	 човека	 са	 ползва-
ли	 вашата	 читалня	 през	 2018	
година?

- Едновременно с всички 
изброени дейности основна 

наша задача е обслужването 
на потребителите на архивна 
информация в читалнята на Ар-
хива. През 2018 година тя е 
посетена от 115 човека, които 
са издирвали документи по 132 
теми и са идвали в Архива над 
600 пъти. Те са използвали над 
3000 архивни единици за проуч-
ванията си. Изготвени са 1785 
копия на архивни документи и 
130 дигитални копия. 

-	какво	предстои	на	архива	
през	2019	година,	предвидили	
ли	 сте	 интересни	 инициативи	
и	събития?

- Тази година ще бъде пос-
ветена на 60-годишнината от 
създаването на Габровския дър-
жавен архив. 

Със съвместна изложба с 
РИМ, НМО и РБ „Априлов-Пала-
узов“ - Габрово през тази годи-
на ще отбележим 150 години от 
създаването на ЖБД „Майчина 
грижа” - Габрово. Ще подгот-
вим самостоятелни изложби, ще 
отбележим 100-годишнината от 
рождението на краеведа Сте-
фан Александров, ще предста-
вим фонда на дарителя Ганчо 
Танев и ще отличим най-зна-
чимите дарители за периода 
2015-2019 г. 

През април в Габрово ще 
представим подготвената от 
ДАА гостуваща изложба „Всичко 
се състои в нашите сдружени 
сили”, посветена на 140-годиш-
нината от Учредителното събра-
ние и приемането на Търновска-
та конституция, а в навечерието 
на 60-годишнината на Архива ще 
гостува изложбата „Победа и… 
погром. Величие и… падение“, 
посветена на 100-годишнината 
от края на Първата световна 
война, в която са показани и 
документи от Архива. Подгот-
вяме две издания с работните 
заглавия „С поглед в миналото 
- градовете в Габровско (1893- 
1993)“ и „Летопис на ЖБД „Май-
чина грижа“ - Габрово“. Поради 
финансови причини не можем 
да си позволим организирането 
на конференция. 

Планирали сме отново пуб-
ликации в специализирани ар-
хивни издания, в местния печат 
и фейсбук страницата на ДА 
- Габрово.

Не на последно място, ос-
новна задача през 2019 г. е да 
систематизираме и обработим 
документите от личен произход 
на арх. Карл Кандулков - по-
четен гражданин на Габрово, 
бивш председател на Градски 
народен съвет, проектирал мно-
го от сградите, дали днешния 
облик на града; на з.м.с. по 
автомобилизъм и носител на по-
четния знак на Община Габрово 
Николай Казаков; на габров-
ския музикант Никола Антонов 
и стопанския деец от близкото 
минало инж. Георги Костов. 

Почитателите на футбола в 
Габрово се надявам да бъдат 
приятно изненадани от темата, 
по която ще работим през го-
дината за дигитализация - „100 
години габровски футбол“. С нея 
имаме доброто желание да про-
вокираме интереса на „запалян-
ковците“ и да получим нови, не-
известни и атрактивни докумен-
ти за историята и развитието на 
този спорт в Габрово, които да 
я допълнят.

Недобрата новина е, че 
отново екипът на Архива се 
състои от четирима експерти, 
ще трябва още по-активно да 
работим, да обучаваме ново-
постъпил експерт и изпълним 
заложените ни задачи. Разчи-
там на колегите, които имат ен-
тусиазъм, желание за работа и 
„кипят“ от идеи. Всички заедно 
сме направили план за отбе-
лязване достойно годишнината 
на Архива с интересни събития, 
изложби и издания. 

-	Очаква	ли	се	архивът	тази	
година	 да	 се	 премести	 в	 нова	
сграда	на	ул.	„николаевска“?

- В очакване сме повече 
от пет години. Надяваме се за 
60-годишнината през октомври 
това да бъде най-големият пода-
рък на Архива. 

 За най-значимите събития в дейността на Държавен 
архив - Габрово през изминалата година, за ценните архивни 
дарения на граждани и институции, за предстоящото чест-
ване на 60-годишнината на Архива разказва Катя Гечева, и.д. 
началник отдел.

Катя Гечева: „Най-иíтереñíите 
äîкумеíти пîñтъпват в Архива 
чрез личíи äареíия” 

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

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; отопление; превози, билети; турагенции

 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 подлож-
ка. Специалните отстъпки за го-

дишни обяви, ако вашата обява 
излиза през цялата 2019 година. 

При текущите обяви всяка 11-
та е безплатна. 

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

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

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

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

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

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

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 02.02./23.02/23.03./20.04, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - всяка седмица                                                                        
през март-април, от 165 лв.  
КАПАДОКИЯ - 01.05., 4 нощувки със закуска, 
вечеря, 439 лв.     
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME за 1 
ден - 16.02./ 23.03./20.04., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 06.04./08.06./14.09., 40 лв.
БУКУРЕЩ И СОЛНИЦИТЕ В СЛЪНИК - 04.05., 65 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.03/25.05.,1 нощ., 125 лв.    
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
16.03./18.05., 1 нощувка, 125 лв.     
СИНАЯ-СИБИУ-СИГИШОАРА - 02.03., 2 нощ., 190 лв.                                                                                                
ОХРИД-СВ. НАУМ-СКОПИЕ - 01.03., 2 нощ., 185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04., 3 нощувки, 3 закуски, 2 
вечери, 275 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04.,3 нощувки,269 лв.   

КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
ПРАГА-ДРЕЗДЕН-БЕРЛИН - 30.03.,7 нощ., 725 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА -04.05.,2 нощ.,150 лв.
ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ -26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО/СЕВЛИЕВО
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25.04./22.05., 413 лв., 
ВИЕНА 55+ - 18.06., 716 лв., ПРАГА 55+ - 
15.06, 717 лв., АДРИАТИКА - 30.03./27.04., 665 
лв., КЛАСИЧЕСКА ГЪРЦИЯ - 03.04.,02.05., 485 лв., 
АЛБАНИЯ  - 25.04./22.05., 364 лв., О. КОРФУ 
- 25.04., 3 нощ., 336 лв., ПОЧИВКИ О. КОР-
ФУ - 31.05./07.06./25.06./23.08. от 476 лв., 
ПЛИТВ. ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК - 31.03.,4нощ.,480лв,                                                           
ОХРИД С РИЛСКИ М-Р И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощ., 295 лв., БАРСЕЛОНА И ФР. РИВИЕРА - 
19.04./26.04./23.05, от 686 лв. 
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ на хора и 
товари - 0.45 лв./км, 
0878/650-456. [11, 8]
ТранспорТ саМосВал, 
кран и хамалски услуги - 
0877/09-97-96. [11, 10]

ТранспорТни услу-
ги сЪс саМосВали. 
ЕДинияТ Високоп-
рохоДиМ До 1.6 
Тона. Тел. 0888/135-
453. [12, 6]

ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 4]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [22, 4]

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

иМоТи проДаВа
спЕшно! сЕлски имот 
с къща за 14 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [20, 11]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [20, 8]
спЕшно! ДВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 8]
ТухлЕн, ДВусТаЕн, въ-
трешен апартамент срещу 
„Кауфланд“ - 0889/067-
987 [4, 3]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 10]
спЕшно ТрисТаЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0886/748-393. [5, 5]

апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в центъ-
ра на Габрово, се прода-
ва на тел. 0897/556-676. 
[11, 9]
парцЕл - 2,8 дка, в кв. 
Стефановци се продава на 
тел. 0884/637-161. [5, 5]
парцЕл с УПИ за про-
мишлено производство в 
СИЗ 2,2 дка се продава на 
тел. 0884/637-161. [5, 5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, краен, слънчев, 
на ул. „Варовник“ по до-
говаряне  се продава на 
тел. 0889/020-298, след 
18 часа. [7, 7]
кЪща В Габрово се про-
дава на тел. 0885/535-
668. [11, 4]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 1]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 1]
кЪща В Харачери, про-
блем с водата, цена по 
споразумение, се продава 
на тел. 0898/567-513. [6, 
4]

ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 4]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0894/232-425. [3, 2]
кЪща с дворно място в 
село Яворец се продава 
на тел. 0877/516-166. [4, 
2]
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент, с ТЕЦ, се про-
дава на тел. 0898/885-
476. [4, 2]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪща, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163.
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
гараж сЕ купува на тел. 
0894/232-425. [3, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
обзаВЕДЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [24, 13]

апарТаМЕнТ В широк 
център, луксозно обзаве-
ден, се дава под наем на 
тел. 0898/532-168. [11, 9]
поМЕщЕниЕ за магазин 
(офис) на Еса, ул. „Злат-
на нива“ 9 - 58 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0878/565-226. [11, 11]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 9]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
3 етаж, на Крушата се 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 9]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 9]
обзаВЕДЕна гарсони-
Ера на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0889/235-265. [4, 4]
ТаВанска сТая за сту-
дент - тел. 0878/204-299. 
[11, 4]
Магазин В центъра и Ко-
лелото под наем - тел. 
0896/640-415. [4, 2]
апарТаМЕнТ за задочни-
ци се дава под наем на 
тел. 0888/241-855. [4, 3]

апарТаМЕнТ До Автога-
рата се дава под наем на 
тел. 0898/780-448. [3, 1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0899/070-304. [11, 1]

иМоТи ТЪрси 
поД наЕМ
гараж ТЪрси под наем 
0894/232-425. [3, 2]
ТЪрся апарТаМЕнТ око-
ло Автогарата, до 250 лв., 
0988/345-953 [10, 1]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се купуват 
на тел. 0886/33-14-15.
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
ДЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДЪбоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
ДЪрВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи ДЪрВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДЪрВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт. Тел. 0877/108-825.

сухи ДЪрВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв., се прода-
ват на тел. 0988/816-628.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
нарязани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 21]
ДЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, в чували - 4 лв./бр. 
Справки на тел. 0896/80-
76-88. [14, 13]
сухи ДЪрВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 20]

проДаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Тел. 
0879/212-325. [22, 14]
сухи ДЪрВа и разпалки - 
5 лв. - тел. 0899/052-010. 
[11, 10]
ДЪрВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 10]
ДЪрВа за огрев - метро-
ви: акация - 65 лв./куб. 
м, мише - 75 лв./куб. м, 
нарязани: акация - 75 лв./
куб. м, бук и мише - 85 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/73-58-59. [11, 
6]

проДаВаМ ДЪрВа 
за огрЕВ оТ 60 До 
85 лЕВа. Телефон: 
0888/135-453. [12, 5]

ДЪрВа В чували - 4 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 5]

ДЪрВа, нацЕпЕни, 85.00 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 5]
ВЪглища Донбас в чу-
вали - 2 тона, 400 лв./
тон, се продават на тел. 
066/80-75-87, 0988/32-
99-15. [11, 5]
рЕжа ДЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]
ДЪрВа оТ стари къщи - 
50 лв./куб., се продават 
на тел. 0893/511-154. 
[11, 4]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 4]
ДЪрВа, ДЪб - тел. 
0878/159-361. [5, 2]
Донбаски ВЪглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 1]

аВТоМобили проДаВа
ФолксВагЕн пасаТ 2 се 
продава на тел. 0899/960-
591. [8, 8]
хюнДай гЕТц - 2005 г., 
газ/бензин, всичко пла-
тено, за 2500 лева се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [5, 1]

ФолксВагЕн поло по 
споразумение продава  
тел. 0895/254-704. [3, 1]

Ваз, МоскВич
Ваз 2107 се продава на 
тел. 0888/280-228. [6, 5]

Микробуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис 
- 2008, Евро 5, товар-
но мега ремарке Шмиц 
- 2006, и товарен бордови 
микробус Пежо Боксер  - 
2014, до 3.5 тона, се про-
дават на тел. 0887/478-
397. [21, 18]

гуМи
зиМни гуМи, напомпе-
ни, 195/65/15, VW, 130 
лв., се продават на тел. 
0878/715-707. [4, 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

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

аВТочасТи
ДЕсни прЕДна и задна 
врати за Шевролет Авео 
- седан, жълт цвят, се про-
дават на тел. 0898/787-
033. [4, 2]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлага 
сЕрВизна ДЕйносТ и 
ДЕнонощна пЪТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 1]

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 13]
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[16, 4]

проДаВа клиМаТици
проДажба и рЕМонТ на 
клиМаТици. Справки на 
тел. 0899/143-163

проДаВа обзаВЕжДанЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 4]
кожЕн ЪглоВ диван - от-
личен, се продава на тел. 
0886/459-426. [3, 1]

проДаВа разни
каМина с водна риза - 
10 kW, Стражица, помпа 
„Грундфос Юпиес“, рабо-
тила само на дърва, цена 
по споразумение, се про-
дава на тел. 0887/098-
451. [5, 5]
хлаДилни ВиТрини, 
фризери, метални стелажи 

за обзавеждане, електрон-
ни везни се продават на 
тел. 0888/619-617. [6, 3]
зЕМЕДЕлски урЕДи, се-
чива и машини, радиоапа-
рати, транзистори, телеви-
зори, печки, хладилници, 
бормашини, електрожен и 
други се продават на тел. 
0895/720-254. [2, 2]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. 
ДВуканални кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 

0889/933-998. [12, 5]
сТари цигли, около 
2500 бр., цена: 0.20 лв./
бр., се продават на тел. 
0898/987-960. [11, 1]

жиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа и голя-
мо прасе за клане се про-
дават на тел. 0878/150-
697. [11, 5]
Малко ТЕлЕ се продава 
на тел. 0876/415-480. [7, 
4]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 4]

краВи и коне се купу-
ват на тел. 0988/990-288. 
[11, 4]

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

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

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

ФирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и па-
кЕТаж” аД ТЪрси Да 
назначи: ЕлЕкТро-
МонТьор, МоТока-
рисТ. За контакти: тел. 
0885/088-099, от 8.00 
до 17.00 часа. [8, 7]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 22]
сТроиТЕлна ФирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 16]
„Мак-В“ ТЪрси крояч. 
Справки на тел. 0885/385-
838. [12, 8]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 16]
насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC уп-
равление търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [15, 
12]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 9]

сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой“ набира мон-
тажници-заварчици на 
метална конструкция. За 
повече информация: тел. 
0885/082-253. [11, 7]
кЪща за гости „Балкан“ в 
село Валевци търси да на-
значи готвач за постоянна 
всесезонна работа с опит. 
Предлагаме добро запла-
щане. Справки на тел. 
0887/297-951, 0888/329-

193 и 0885/164-955. [12, 
5]
озЕлЕниТЕл (на по-
стоянен или граждански 
договор) за поддържане 
на градини и декоративни 
зелени площи, с познания 
в работата с градински 
инструменти и инвентар 
- косачка, тример, храсто-
рез и др., търсим да на-
значи. Телефон за контакт: 
0884/939212. [3, 3]

прЕДлагаМЕ рабоТа във 
Финландия за ЦПУ специа-
листи за стругови и фре-
зови машини Фанук, Хай-
денхайн, Мазак, Сименс. 
Заплата 3000 лв. Справки 
на тел. +359 879 319 151. 
[5, 3]
ФирМа ТЪрси ДВаМа 
рабоТника за мелене на 
пластмаса - справки на 
тел. 0887/396-371. [11, 4]

“янТра ТранспорТ“ АД 
търси да назначи на посто-
янен трудов договор шо-
фьори на автобус за Габро-
во, Севлиево и Трявна.  
Телефон за контакт:  
0888/985-412. [5, 5]
„Мина-ЕлиТ“ ТЪрси 
продавач-консултант - 
справки на тел. 0878/598-
133. [4, 4]
ТЪрсяТ сЕ танцьорки за 
зала „Багдад“ в Барсе-
лона. Договор за работа 
със заплата 1500 евро, 
отделно бакшиши. Изис-
ква се ръст над 165 см 
+ английски език. Справ-
ки на тел. 0877/778-494, 
+34698/40-43-43. [11, 3]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси да назначи опера-
тори на ЦПУ. Справки на 
тел. 0884/854-354. [11, 4]

„ЕВрохиМ груп“ 
ооД набира рабоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо. оТ-
лични услоВия на 
ТруД, Високо ВЪз-
награжДЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 5]

„шопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонки. 
Справки на тел. 0893/81-
62-62. [5, 2]
рабоТници с ТЕЛК реше-
ние - 0898/801-009. [3, 1]
набира пЕрсонал за 
новооткриващо заведение 
в кв. Младост. Добро за-
плащане, 8-часов рабо-
тен ден. Справки на тел. 
0894/70-17-19. [7, 1]

рабоТа ТЪрси
ТЪрся рабоТа - тел. 
0884/821-707. [12, 4]

бизнЕс и инВЕсТиции
бизнЕс за алкохол и ци-
гари се продава на тел. 
0889/549-383. [22, 22]

бинго зала 
„габроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА
Борики - 5580 м2, за 4 къщи 67 000 лв 
Гостилица - 12 дка до бента на р. Янтра 6 eu/м2 
До басейн „Гиргини” - 4 дка 
Черневци - 6 дка; Караиванца - от 1 дка до 6 дка 
Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  100 000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180 000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166 000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88 000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270 000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪбаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - - 0899/601-
444.
ФирМа сЪбаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305, 
0876/771-337.
кЪрТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 12]

гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 14]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж - 
справки на тел. 0888/020-
187. [15, 12]
бЕТон, коФраж и арма-
тура, собствен кофраж - 
справки на тел. 0895/70-
70-50. [11, 10]
кЪрТи, пробиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 10]
поДоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, зида-
рии, изолация - справки 
на тел. 0898/672-883 [7, 
7]
„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, 1]

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 14]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ЕТ „анТон Митрофанов“ - 
вътрешен ремонт, зидария, 
кофраж. Тел. 0888/760-
985. [17, 13]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
21]
ВЪТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - справ-
ки на тел. 0896/828-147. 
[24, 20]

оФЕрТа!!! ВЪТрЕшни и 
външни ремонти. Бани и 
кухни от А до Я. Бързо, ка-
чествено, достъпни цени! 
Справки на тел. 0876/771-
305, 0876/771-337. [12, 
11]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 10]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [11, 5]
Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0876/136-
703. [24, 4]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване и 
всички вътрешни ремон-
ти се извършват на тел. 
0897/931-088, 066/85-17-
23. [24, 4]
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ и къртене - тел. 
0899/347-290. [5, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. 
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 5]

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

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 5]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

н и ко консТрукции 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 8]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 14]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

услуги
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 17]
сТругарски услу-
ги се извършват на тел. 
0884/014-259. [11, 7]

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.
израбоТка на метални 
конструкции - справки на 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
1]

ДоМашни любиМци
пинчЕри сЕ продават 
на тел. 0898/834-073. 
[5, 5]
поДаряВаМ МлаД 
хубав котарак - тел. 
066/87-04-68. [3, 2]
пЕкинЕз - женски, бял, 
200 лв.; малтийска бо-
лонка - женска, 300 лв.; 
йоркширкски териер - 
мъжки, 500 лв. - справ-
ки на тел. 0895/333-
074. [2, 1]

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 

контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
Д-р иВан нЕнкоВ - 
акушЕр - гинЕколог 
В обласТна болница 
- габроВо. Прегледи в 
Болничен медицински 
център (Консултативна 
поликлиника): вторник 
и четвъртък от 14.30 до 
18.00 часа; петък - 14.30 

- 16.00 часа, включително 
ехография на женска гър-
да, диагноза и лечения на 
заболявания, свързани с 
изпускане на урина при 
жената. Тел. 0894/565-
056. [13, 2]
психиаТЪр и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМбулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилакти-
ка, изкуствено осеме-
няване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до 
Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

ЕроТика
сЕксуслуги - тел. 
0894/059-840 [22, 17]
МоМичЕ на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[11, 11]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]

О		Б		Я		в		а
„Пътни	строежи	–	велико	търново“		ад

	търси	да	назначи:
1.	 строителни	 работници	 /мостово	 строи-
телство:
	 -	кофражисти;
	 -	арматуристи;
	 -	монтажници	на	метални	конструкции.	
 Работните площадки са на 

височина от 30 до 60 метра.
2.	Шофьори;
3.	Машинисти	на	пътно-строителни	машини.
Изисквания към кандидатите:
 Да притежават:

 - трудов опит по същата или сродна специалност;
 - подходящи за съответната позиция образование 
и квалификация;
   - документ за правоспособност за управление на 
пътно-строителни машини (за машинистите на ПСМ);
    - желание за работа;
    - добро здравословно състояние.
 Компанията предлага:
 - Трудов договор в престижна компания с водещи 
позиции в своята област;
 - Мотивиращо възнаграждение;
 - Работно облекло, висококачествени инструменти 
и лични предпазни средства.
 За контакти и справки за необходимите доку-

менти за кандидатстване:  
тел.	062/616	819	и	062/616	813.

запознансТВа
ТЪрся нЕангажираща 
връзка с жена на 50 го-
дини. Дискретност. Тел. 
0878/709-703. [4, 2]
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1 февруари 2019 г. Телевизионен справочник 7
сЪбоТа, 2 ФЕВруари нЕДЕля, 3 ФЕВруари

05:00	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
06:05	Пиксел	Пинки	2	/п/
06:30	Диноотряд	"Кунг-фу",	аним.филм
06:50	Внимание,	роботика	/п/
07:15	Сийбърт	-	анимационен	филм	/п/
08:00	Пътеки;	08:30	По	света	и	у	нас
09:00	Денят	започва; 11:00	 Туризъм.бг
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Бразди	-	предаване	за	земеделие
13:00	Иде	нашенската	музика
14:00	Вяра	и	общество	с	Горан	Благоев
15:00	Трудна	любов	 /по	случай	юбилея	

на	Цветана	Манева/	-	филм	/Бъл-
гария/,	в	ролите:	Цветана	Манева,	
Иван	Андонов,	Георги	Черкелов

16:40	Шоуто	на	Греъм	Нортън	/п/	
17:30	Джинс	Родът	Сариеви
18:00	Извън	играта
18:45	Колизеумът	 -	 Римската	 арена	 на	

смъртта	-	документален	филм
19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Умно	 село	 /по	 повод	 юбилея	 на	

Стоянка	Мутафова/.	Възгледите	на	
Госпожа	Стихийно	Бедствие

21:30	Вчерашни	целувки	-	филм	/Бълга-
рия/,	в	ролите:	Стоянка	Мутафова,	
Георги	Калоянчев,	Васил	Попов

22:35	По	света	и	у	нас
22:50	Студио	 "Х":	 Червеният	 телефон:	

Преследване	 -	 филм	 /Германия/,	
в	 ролите:	 Арнолд	 Вослу,	 Майкъл	
Айрънсайд,	Джо	Пени	и	др.

00:25	Любов	 и	 45-ти	 калибър	 -	 филм	
/САЩ/,	 в	 ролите:	 Джил	 Белоуз,	
Рене	Зелуегър,	Рори	Кокран

02:05	Мари	и	Брус	-	филм	/п/
03:40	Колизеумът	 -	 Римската	 арена	 на	

смъртта	-	документален	филм	/п/
04:30	Бразди	/п/

05:00	Иде	нашенската	музика	/п/
06:00	Неделно	евангелие
06:05	Пиксел	Пинки	2	/п/
06:30	Диноотряд	"Кунг-фу"	-	аним.филм
06:50	Внимание,	роботика	/п/
07:15	Сийбърт	-	анимационен	филм	/п/
08:00	Пътеки;	08:30	По	света	и	у	нас
09:00	Денят	започва	с	Георги	Любенов
11:00	Отблизо	с	Мира
12:00	По	света	и	у	нас;12:30	#	Европа
13:00	Светлин	 Русев.	 Усещане	 за	 веч-

ност	-	2,	последна	част
14:00	Библиотеката
15:00	Истинският	рицар	-	детски	филм	/

Чехия/,	в	ролите:	Лукаш	Вацулик,	
Яромир	Ханзлик,	Ян	Коминек

16:20	Кралско	вариететно	шоу	2014	г.
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Дискавъри:	Възходът	на	човечест-

вото	-	документален	филм	/САЩ/
19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	В	 кадър:	 Албания:	 Да	 оставиш	

Проклетия	/п/
21:15	Децата	на	Хуан	Ши	-	филм	/коп-

родукция/,	в	ролите:	Рада	Мичъл,	
Джонатан	Рийс	Майърс	и	др.

23:20	По	света	и	у	нас
23:35	Сент	 Амур	 -	 филм	 /Франция/,	 в	

ролите:	Жерар	Депардийо,	Беноа	
Пурворд,	Венсан	Лакост	и	др.

01:15	Студио	 "Х":	 Червеният	 телефон:	
Преследване	-	игрален	филм	/п/

02:50	Дискавъри:	Възходът	на	човечест-
вото	-	документален	филм	/п/

03:45	Туризъм.бг	/п/
04:45	Вяра	и	общество	/п/

БНТ 1 БНТ 1

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

комедия,	романтичен	(Дания,	Ита-
лия,	Германия,	Швеция,	Франция)

15:00	"Бавачката	 Макфий	 и	 големият	
взрив",комедия,	 семеен,	 фентъзи	
(САЩ,	Франция,	Великобритания)

17:00	"120	минути";17:50	 Спорт	тото
18:00	"120	минути";19:00	bTV	Новините
19:30	bTV	Репортерите
20:00	"Семейство	 Милър"	 -	 комедия,	

криминален	 (САЩ),	 актьори	 -	
Дженифър	Анистън,	Томас	Ленън,	
Лаура-лей,	Уил	Поутрол	и	др.

22:00	"Папараци"	-	тв	таблоид
23:00	"Гравитация"	-	фантастика,	трилър	

(САЩ),	 актьори	 -	 Сандра	 Бълок,	
Джордж	Клуни,	Ед	Харис	и	др.

00:50	"Номер	 42-ри"	 -	 драма,	 биогра-
фичен,	спортен	(САЩ,	2013)

03:00	"Търси	се"	/п./	-	токшоу
03:50	"120	минути"	/п./	

05:40 "НепознатиТЕ"	/п./	
06:00 "Джи	Ай	Джо:	Сигма",анимация
07:00 "Двама	мъже	и	половина"	-	с.11
08:00 "Тази	събота	и	неделя"	
11:00 "Cool…T";12:00 bTV	Новините
12:30	"Мутра	по	заместване"	-	с.4
13:00 "Неочаквано	 щастие"	 -	 драма,	

романтичен	(Германия,	2018)
15:00 "Бригада	Нов	дом"	
16:00 "Мармалад"	-	токшоу
18:00 "Карбовски:	Втори	план"
19:00 bTV	Новините 
19:30 bTV	Репортерите
20:00 Мегахит:	 "Аз,	 ти	 и	Дюпри"	 -	 ко-

медия	 (САЩ,	 2006),	 актьори	 -	
Оуен	Уилсън,	Мат	Дилън,	Майкъл	
Дъглас,	Кейт	Хъдсън,	Сет	Роугън

22:00 Мегахит:	"Истина	ли	е..."	 -	коме-
дия,	 фентъзи,	 романтичен	 (САЩ),	
актьори	 -	 Рийз	 Уидърспун,	 Марк	
Ръфало,	Донал	Лодж	и	др.

00:00 "Търсачът"	 -	 драма	 (Австралия,	
Турция,	 САЩ),	 актьори	 -	 Ръсел	
Кроу,	 Олга	 Куриленко,	 Ейлмъз	
Ердоган,	Жаклин	Маккензи	и	др.

02:30 "Карбовски:	Втори	план"	/п./
03:30 "Мармалад"	/п./	-	токшоу

 

пЕТЪк, 1 ФЕВруари

БНТ 1
05:30	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ;	09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4077	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории
15:00	Предаване	за	хора	с	увреден	слух
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4078	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Панорама	с	Бойко	Василев
22:00	Нощни	птици	-	вечерно	токшоу
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Джайв	 ейсес	 /Великобритания/.	

Международен	 джаз	 фестивал	
"Банско	2018"

00:20	Мари	 и	 Брус	 -	 филм	 /САЩ/,	
в	 ролите:	 Джулиан	 Мур,	 Матю	
Бродерик	и	др.

01:50	Култура.БГ/п/;02:50	100%	будни/п/
03:55	Днес	и	утре	/п/
04:20	Още	от	деня	/п/


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

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

-	сериал,	с.	2,	еп.	20
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	21
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"Майка"	-	сериал,	еп.	3
21:30	Премиера:	"Горчива	любов",	еп.23
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.11,	еп.8
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.3,4
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Папараци"	/п./
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	38

понЕДЕлник, 4 ФЕВруари

БНТ 1



06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4078	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
14:30	Стройковци	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	жребец	-	аним.филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4079	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	История.bg:	Войни	с	Киевска	Рус	

-	 походите	 на	 княз	 Светослав	
срещу	България

22:00	1993	-	3	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Викингите	4	-	13	епизод
00:15	Култура.БГ	/п/
01:15	100%	будни	/п/
02:15	1993	-	3	епизод	/п/
03:20	Малки	истории	/п/
04:20	Викингите	4	-	13	епизод	/п/	

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

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

-	сериал,	с.	2,	еп.	21
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	22
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"Майка"	-	сериал,	еп.4
21:30	Премиера:	"Горчива	любов",	еп.24
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"	-	сериал,	с.	11,	еп.	9
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.	5,	6
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Cool…T"	/п./
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	39

ВТорник, 5 ФЕВруари сряДа, 6 ФЕВруари чЕТВЪрТЪк, 7 ФЕВруари
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05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ;	09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4079	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
14:30	Стройковци	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	жребец	-	аним.филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4080	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	1993	-	4	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Викингите	4	-	14	епизод
00:15	Култура.БГ	/п/
01:15	100%	будни	/п/
02:15	1993	-	4	епизод	/п/
03:20	История.bg:	Войни	с	Киевска	Рус	

-	 походите	 на	 княз	 Светослав	
срещу	България	/п/

04:20	Викингите	4	-	14	епизод	/п/

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4080	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
14:30	Стройковци	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	жребец	-	аним.филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	4081,	после-

ден	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Хайка	за	вълци	-	последна	серия
22:00	1993	-	5	епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Викингите	4	-	15	епизод
00:15	Култура.БГ	/п/
01:15	100%	будни	/п/
02:15	1993	-	5	епизод	/п/
03:20	Библиотеката	/п/
04:20	Викингите	4	-	15	епизод	/п/

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

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

-	сериал,	с.	2,	еп.	22
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	23
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	"Опасни	улици"-	сери-

ал,	с.	12,	еп.	64
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"Майка"	-	сериал,	еп.	5
21:30	Премиера:"Горчива	любов",	еп.25
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.	11,	еп.10
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.	7,	8
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Търси	се"	/п./	-	токшоу
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	40

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

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

-	сериал,	с.	2,	еп.	23
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	24
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"Майка"	-	сериал,	еп.6
21:30	Премиера:	"Горчива	любов",еп.26
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.11,	еп.11
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.	9,	10
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Карбовски:	Втори	план"	/п./-	до-

кументална	поредица
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	41

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас
08:45	Култура.БГ;09:45	100%	будни
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4081,	после-

ден	епизод	/п/
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	тв	игра/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
14:30	Стройковци	-	анимационен	филм
14:50	Сребристият	жребец	-	аним.филм
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Беър	 Грилс	 -	 екстремно	оцелява-

не,	 заснето	 на	 живо	 -	 8-сериен	
док.	филм	/САЩ,	2014	г./,	1	еп.

17:00	Бързо,	лесно,	вкусно
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас
18:15	Още	от	деня;	18:30	 Спорт	ТОТО
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
20:55	Комисар	 Монталбано:	 Деликатна	

история	-	филм	/Италия/,	в	роли-
те:	Лука	Дзингарети,	Чезаре	Бочи,	
Пепино	Мадзота	и	др.

23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Вечната	музика	
00:00	Улови	момента	/п/
00:30	Култура.БГ/п/;01:30	100%	будни/п/
02:30	Комисар	 Монталбано:	 Деликатна	

история	-	игрален	филм	/п/	
04:30	Отблизо	с	Мира	/п/

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

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

-	сериал,	с.	2,	еп.	24
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	25
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"Майка"	-	сериал,	еп.7
21:30	Премиера:	"Горчива	любов",еп.27
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Кости"-	сериал,	с.11,	еп.12
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.	11,	12
01:50	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
03:50	"Бригада	Нов	дом"	/п./
04:50	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	42

07:00	"Пожарникарите	от	Чикаго"	-	с.	5
08:00	"Събуди	се"
11:00	"Съдебен	спор"
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
13:00	"Бетовен"	 -	 с	 Бони	 Хънт,	Дейвид	

Духовни,	Чарлс	Гродин	и	др.
14:50	"Перфектният	 мъж"	 -	 с	 Хилари	

Дъф,	Хедър	Локлиър,	Крис	Нот
17:00	"Съдби	на	кръстопът"	
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

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

емисия
19:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ
20:00	"Пазителите	на	съкровището"	 -	 с	

Раул	 Бова,	 Ана	 Фрийл,	 Фолкер	
Брух,	Флорентине	Ламе	и	др.

22:00	"Трансформърс"	-	с	Шая	Лебьоф,	
Мегън	 Фокс,	 Джош	 Дюамел,	 Ке-
вин	 Дън,	 Джон	 Туртуро,	 Тайрийз	
Гибсън,	Рейчъл	Тейлър,	Джон	Войт

01:00	"Перфектният	 мъж"	 -	 с	 Хилари	
Дъф,	 Хедър	 Локлиър,	 Крис	 Нот,	
Майк	О'Мейли,	Каролин	Риа	/п/

04:45	"Бетовен"	 -	 с	 Бони	 Хънт,	 Дей-
вид	Духовни,	Чарлс	Гродин,	Дийн	
Джоунс,	Кристофър	Кастил	/п/

06:30	"Иконостас"
07:00	"Черна	любов"	-	сериен	филм
08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Любовна	магия"	-	с	Ники	Дилоуч,	

Раян	Макпартлин,	Брияна	Лейн
14:15	"Сватбен	 безпорядък"	 (премиера)	

-	 с	 Алекса	 ПенаВега,	 Джеръми	
Гуибалт,	Андреа	Бруукс	и	др.

16:00	"Нора	Робъртс:	Далече	на	север"	
-	с	Еди	Сибриан,	Лиан	Раймс

18:00	"Мис	Пепеляшка"	-	тв	риалити
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия;	19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Да	 изчезнеш	 за	 60	 секунди"	

-	 с	 Никълъс	 Кейдж,	 Анджелина	
Джоли,	 Джовани	 Рибизи,	 Делрой	
Линдо,	 Уил	 Патън,	 Уилям	 Лий	
Скот,	Скот	Каан,	Вини	Джоунс

22:20	"Водно	конче"	-	с	Кевин	Костнър,	
Сузана	Томпсън,	Джо	Мортън

00:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
01:00	"Нора	Робъртс:	Далече	на	север"	

-	 с	 Лиан	 Раймс,	 Еди	 Сибриан,	
Розана	Аркет	и	др.	/п/

03:40	"Сватбен	 безпорядък"	 -	 с	 Алекса	
ПенаВега,	 Джеръми	 Гуибалт,	 Ан-
дреа	Бруукс	и	др.	/п/

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
23:00	"Теория	 за	 големия	 взрив"	 -	 се-

риен	филм,	10	сезон
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	16	сезон
01:00	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
02:00	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
03:00	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	(премиера)
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата",нов	сезон
21:00	"Шеф	под	прикритие"	-	нов	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	16
00:30	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	(премиера)	
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	16
00:30	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	(премиера)
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата",нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	16
00:30	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	(премиера)
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	6	сезон
22:00	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	16
00:30	"Нощна	смяна"	-	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

NOA NOA NOA

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

рано	сутрин	с	Гергана	Венкова	и	
Златимир	Йочев

09:30 Дешифровчикът	-	филм
10:30 Последният	еничар	-	сериал
11:30 Безценната	перла	-	сериал
12:30 Новините	ON	AIR
13:00 Телепазарен	прозорец
13:15 Законът	на	любовта	-	сериал
14:15 Телепазарен	прозорец
14:30 Операция:	История	/п./
15:30 Новините	ON	AIR
16:00 Светът	отгоре	-	филм
16:30 Да	 нарисуваш	 престъпление	 -	

криминален	сериал
17:30 Новините	ON	AIR
17:50 Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

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

проси	от	политиката	/п./
02:30 Новините	ON	AIR	/п./
03:00 България	сутрин	/п./
04:30 Денят ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова	/п./

Bulgaria ON AIR
05:30	Новините	ON	AIR	/п./
06:00	Опорни	хора	/п./
07:00	Видимо	и	невидимо	/п./
08:00	Операция:	История	/п./
09:00	Мултимедия
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Живот	в	лъжа	-	сериал	/п./
14:15	Втори	в	листата	-	сериал	/п./
14:45	Телепазарен	прозорец
15:00	Характери	-	неизвестните	изпове-

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

проси	от	политиката
17:30	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа	

и	гражданите
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Историите	ON	AIR
19:30	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото
20:30	Живот	в	лъжа	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Йерихон	-	сериал
23:00	Елена	 -	 драма,	 Русия;	 в	 ролите:	

Владимир	Гарин,	Иван	Добронра-
вов,	Константин	Лавроненко

00:50	DW	Кино	-	филм
01:00	Авиошоу	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Опорни	хора	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Операция:	История	/п./
04:30	Видимо	и	невидимо	/п./

Bulgaria ON AIR

05:30	Новините	ON	AIR	/п./
06:00	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

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

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения

15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване
16:30	Операция:	История
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR;19:00	Боец	
19:30	Криза	-	поредна	-	сериал
20:30	Живот	в	лъжа	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Похитени	-	сериал
23:00	Исус	ме	обича	-	комедия,	Герма-

ния;	 в	 ролите:	 Джесика	 Шварц,	
Флориан	 Дейвид	 Фитц,	 Хенри	
Хюбхен

00:40	DW	Кино	-	филм
01:00	Колела	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	от	политиката	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Видимо	и	невидимо	/п./
04:30	VIB	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Операция:	История	/п./
06:30	България	сутрин
09:30	Удивителният	свят	на	гравитация-

та	-	филм
10:30	Последният	еничар	-	сериал
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Законът	на	любовта	-	сериал
14:15	Телепазарен	прозорец
14:30	Брюксел	1	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Да	 нарисуваш	 престъпление	 -	

криминален	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

ментар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Полицейски	войни	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Гол	-	спортно	шоу
23:15	Боец	/п./
23:45	Авиошоу	/п./
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

значимите	за	обществото	/п./
02:30	Новините	ON	AIR	/п./
03:00	България	сутрин	/п./
04:10	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	България	сутрин
09:30	Удивителният	свят	на	гравитация-

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

проси	от	политиката	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Да	 нарисуваш	 престъпление	 -	

криминален	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	токшоу
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	
20:30	Полицейски	войни	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:15	Глухар	-	криминален	сериал
23:15	Забравени	от	Бога	-	сериал
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	/п./
01:30	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа	

и	гражданите	/п./
02:30	Новините	ON	AIR	/п./
03:00	България	сутрин	/п./
04:10	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова	/п./

Bulgaria ON AIR
06:30	 България	сутрин
09:30	 Пътуване	до	Червената	планета	-	филм
10:30	 Последният	еничар	-	сериал
11:30	 Безценната	перла	-	семеен	сериал
12:30	 Новините	ON	AIR
13:15	 Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	 Видимо	и	невидимо	/п./
15:30	 Новините	ON	AIR
16:00	 Светът	отгоре	-	филм
16:30	 Да	нарисуваш	престъпление	-	сериал
17:30	 Новините	ON	AIR; 17:50	 Директно
18:30	 Новините	ON	AIR;19:30	Денят	ON	AIR
20:00	 Виктория	-	исторически	сериал
21:30	 Новините	ON	AIR
22:15	 Глухар	-	криминален	сериал
23:15	 Забравени	от	Бога	-	сериал
00:10	 Новините	ON	AIR	/п./
00:55	 Директно	/п./
01:30	 Операция:	История	/п./
02:30	 Новините	ON	AIR	/п./
03:00	 България	сутрин	/п./
04:10	 Денят	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR

06:30	 България	сутрин
09:30	 Царството	на	Сатурн	-	филм
10:30	 Последният	еничар	-	сериал
11:30	 Безценната	перла	-	сериал
12:30	 Новините	ON	AIR
13:15	 Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	 Опорни	хора	/п./
15:30	 Новините	ON	AIR
16:00	 Светът	отгоре	-	филм
16:30	 Да	нарисуваш	престъпление	-	сериал
17:30	 Новините	ON	AIR;	17:50	 Директно
18:30	 Новините	ON	AIR
19:30	 Денят	ON	AIR
20:30	 Виктория	-	исторически	сериал
21:30	 Новините	ON	AIR
22:15	 Глухар	-	криминален	сериал
23:15	 Забравени	от	Бога	-	сериал
00:10	 Новините	ON	AIR	/п./
00:55	 Директно/п./;01:30	Видимо	и	невидимо	

/п./; 02:30	Новините	ON	AIR	/п./
03:00	 България	сутрин	/п./
04:10	 Денят	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON AIR
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продължава от стр. 1
Подробното вглеждане 

в проблемите на хората 
показва, че почти всички 
случаи са дълго отлагани и 
неглижирани  във времето. 
„Много от тях съм виждала 
предишни години, на ре-
довните обсъждания, да се 
молят и очакват някаква 
реакция от Общината, но 
справката, която съм ис-
кала, показва, че почти на 
никой не е било обърнато 
внимание - коментира още 
общинският съветник. - Ло-
гично тази година натрупа-
ните проблеми избуяха в 
лавина от искания, които 
бяха отклонявани с ласка-
ви, но неангажиращи фра-
зи като: „ще бъдете вклю-
чени в приоритетите ни за 
в бъдеще“,  „вие сте много 
важни за нас“, „в следва-
щите периоди ще се на-
прави всичко възможно“,  
„Общината много иска да 
се реши този проблем, но 
няма възможност“ и други 
подобни форми на „не ни 
занимавайте, ние вече си 
имаме планове без вас“. 
А оплакванията са от все-
възможно естество  - съ-
сипани улици, липса на  
канализация, проблем със 
сметоизвозване, течащи 
покриви на читалища, Об-
щината отказва да финан-
сира единствения басейн 
в града, унищожени кул-
турни традиции, недофи-
нансиране на спорта и т. 
н., и т.н. 

„Ако мога да обобщя, 
аргументът за отказ на 
всички е „Липса на пари“ – 

заяви още Пепа Сомлева. 
- Истината е, че пари има, 
но въпросът е: За какво/
кого?“ И посочи конкретен 
пример, който довежда до 
огромно задлъжняване на 
Габрово и който е показа-
телен за приоритетите на 
общината. Става дума за 
така лелеяния транспортен 
проект, който беше обе-
щаван още от предишния 
мандат и който в края на 
този се тресе от неуреди-
ци. Чрез него задлъжня-
ваме с повече от 5 млн. 
лева, а 9 млн. се харчат 
за съпътстващи дейности, 
които нямат тази спеш-
ност, каквато е крещящата 
липса на превозни сред-
ства в „Общински пътниче-
ски транспорт“ ЕООД. Към 
този момент се оказва, 
че всичко онова, което 
е съпътстващо основния 
проблем, отдавна е задей-
ствано и се работи, а про-
цедурата за доставка на 
автобусите е компромети-
рана. „Заради подвеждане 
от консултант“ – цитира тя, 
поради което тепърва ще 
се пренаписват и изменят 
условията за доставка на 
автобусите. Т. е. всичко е 
похарчено, но най-важно-
то е проблемът, заради 
който се върши цялото на-
чинание, е недогледан и 
ще почака. Бързаше се за 
„джоба“, за „Колелото на 
Гарата“, за подлезите…

„Спомням си, миналата 
година на една сесия гла-
сувахме парите по проекта 
и на другия ден бях сма-
яна като видях багерите и 

загражденията на подле-
зите – сподели Пепа Сом-
лева. - Т. е. всичко е било 
подготвено и е чакано 
само решението на ОбС. 
Странно е защо нямаше 
същите светкавични дейст-
вия за качествена проце-
дура, свързана с доставка 
на автобусите.“ 

Да, хубаво е, че Об-
щината създава работни 
места и конкретни фирми 
се радват на добри прихо-
ди, но кръгови кръстови-
ща, бордюри, градинки и 
други, за които се харчат 
9 млн., не са по-важни 

от нуждата от автобуси. 
В проекта също са пред-
видени 1,4 млн. за възна-
граждение на ръководи-
тели (10 бр. по 140 хил.), 
което на фона на купе-
ните стари возила за по 
4-5 хиляди лева изглежда 
цинично. За съжаление, 
писането по темата няма 
да помогне на проекта, 
колкото и голямо да е же-
ланието ни.

Чисто предизборен 
трик са отлаганите през 
целия мандат ремонти на 
улици да се извършат в го-
дината преди местния вот. 

Такива са предвидени, но 
реалната нужда е много 
по-голяма и активността 
на габровци тази година 
показа истинската ситуа-
ция около лошото състоя-
ние на уличната пътна и 
канализационна мрежа и 
в Габрово – обясни още 
Сомлева. Вместо регуляр-
ни ремонти и добра под-
дръжка всяка година, ка-
квито гражданите очакват, 
имаме обекти със съмни-
телна спешност, какъвто 
е мостът за 1,6 млн. лв. И 
тази година ще се изпъл-
няват помпозни проекти, 
които са встрани от истин-
ските нужди на града, но 
от които изпълнителите ще 
са особено доволни. Кое-
то е задължително, за да 
са изпълнени дейностите 
качествено, но е недос-
татъчно, ако ползата за 
гражданите не е тази, от 
която имат нужда. 

 „Допускам, че и от 
този бюджет тихомълком 
ще изтекат десетки хиля-
ди, както се случи с пре-
дходните, за карнавални 
тоалети, перуки и макиаж; 
за странни проучвания и 
консултации, за проекти, 
от които никой не се ин-
тересува, а няма да има 
дребни суми за различни 
съюзи и общности, с ре-
ална дейност и жив дух 
- коментира тя. - Особено 
впечатление прави един 
маниер на разходване на 
средства, обладал всич-
ки общини и държавната 
администрация, който аз 
наричам „страст към па-

заруване“. Принципът е да 
се купува и да има сделка, 
без значение дали покуп-
ката ще върши работа ско-
ро или някога. Някои го 
наричат „усвояване зара-
ди усвояването“. Примери 
има много, но ако трябва 
да съм по-конкретна, ще 
дам пример с така на-
речената „Синя зона“. За 
„паяка“ (репатриращ авто-
мобил) се заговори още 
през 2016 г., закупуването 
му се предвиди в 2017-та. 
И е купен. И оттогава си 
стои, прибран някъде. Це-
ната му е по-малко от 200 
000 лв. Сега се предвижда 
закупуването на два ли-
зингови автомобила, които 
щели да обслужват „Синя-
та зона“. Според решение, 
предложено от самата Об-
щина, синята зона тряб-
ваше да е факт още на 1 
ноември м. г. Очевидно 
е взето решение предиз-
борно да не се дразни 
електората и Общината не 
предприема действия да 
финализира проекта си. 
Ще остави този и мно-
го други „горещи картофи“  
на следващия мандат, но 
за нищо на света не про-
пуска да изхарчи почти 
всички пари, обслужващи 
начинанието. Като в при-
казката за меда и жилото. 
Подобна е ситуацията със 
закупуването на инстала-
ция за РДНО (Регионално 
депо за неопасни отпа-
дъци), което закупуване 
трябваше да стане в на-
чалото на мандата. Реал-
но сега само се подпис-

ва договора и се плаща 
една част, а окончателното 
плащане ще се довърши 
от следващия кмет. Това 
подписване на договори, 
довело до навлизане в 
бюджета на следващите 
години, също буди много 
въпроси. По тези факти 
може да съдим, че самото 
подписване е много ценно, 
а не изпълнението, защото 
ежедневието ни е изпъл-
нено с картини от неиз-
пълнени или неефективни 
проекти.

Въпреки критичните ми 
коментари, в сегашния си 
вид бюджетът е баланси-
ран, независимо че най-
доволни от него няма да 
са гражданите на Габрово. 
Която балансираност няма 
да попречи да се нало-
жат отново непрестанните 
досега актуализации през 
годината, породени от не-
чии грешки или моментни 
хрумвания. 

А с Общински съвет в 
сегашния състав са въз-
можни всякакви корекции 
и по всяко време на годи-
ната, без опозицията да е 
в състояние да попречи, 
независимо колко силни 
и състоятелни аргументи 
има.

В заключение мога 
да оприлича габровския 
бюджет за  2019 година 
като бюджета на капризна 
дама след шопинг тера-
пия – има куп лъскави, но 
не дотам нужни покупки, 
а колата й е с износени 
гуми и батериите в банята 
й капят.

Пепа Сомлева, общински съветник и председател на Индустриалната стопанска асоциация в Габрово

Бюäжет 2019 - пîреäíата шîпиíã терапия
Бюджетът на Община Габрово за 2019 година е като бюджета на капризна дама след шопинг терапия 
– има куп лъскави, но не дотам нужни покупки, а колата й е с износени гуми и батериите в банята й капят

продължава от стр. 1
Книгите са в отлично със-
тояние.
 Екипът на Регионална 
библиотека „Априлов-Па-
лаузов”, нейните читатели 
и партньори благодарят 

на д-р Божидар Па-
ралчев за ценното 
дарение, желаят 
здраве и професио-
нални успехи.
 Г а б р о в с к а т а 
библиотека, една 
от първите в Бъл-
гария (учредена е 
през 1861 година), 
има своите достой-
ни дарители и спо-
моществователи от 
зората на своето 
създаване - както е 
известно, най-голя-
мата част от пър-
воначалния фонд 
на библиотеката 
е дарената от Ва-
сил Априлов лична 

библиотечна сбирка.  
  Традицията на 
дарителството е жива и 
в днешното материално и 
забързано време.

На снимката: 
д-р Божидар Паралчев

Д-р Паралчев äари íаä 150 кíиãи 
íа РБ “Априлîв - Палаузîв”

„Стеф“ и „Pas ta 
Gabrovo“ също си осигу-
риха място на четвъртфи-
налите в XXVII-я турнир по 
футбол на малки врати за 
Купата на Община Габро-
во. „Стеф“ елиминира от 
надпреварата състава на 
„Класиците“. Два гола на 
Иван Лесев класираха ми-
налогодишния шампион на-
пред. „Девятката“ на „Стеф“ 
се разписа в 9-та минута, 
като наказа грешка в от-
брана на съперника. През 
втората част „Класиците“ 
опитаха да изравнят и в 
39-та минута бяха близо до 
попадение, но топката се 
отби в страничната гре-
да след шут на Ивелин 
Лалев. В последните се-
кунди на срещата Лесев 
завърши с гол контраата-
ка на „Стеф“, негов девети 
от началото на турнира, 
и фиксира крайното 2:0.
На четвъртфинала „Стеф“ 
ще срещне победителя от 

севлиевския сблъсък „ММ 
Севлиево“ - „Империя“, кои-
то ще играят в петък. На-
пред продължава и отборът 
на „Pasta Gabrovo“. След 
неубедителното начало в 
турнира  селекцията на Ра-
дослав Спасов започна да 
набира скорост и вече е 
сред най-добрите осем. За 
място на четвъртфиналите 
Миро Иванов и съотборни-
ците му надиграха състава 
на „АВВ“ (Севлиево) с 6:3. 
Христо Минчев откри ре-
зултата още в 33-та секун-
да на мача и отново той 
до 10-та минута направи 
резултата 3:0. В 16-та се 
разписа и спонсорът на 
тима Радослав Спасов за 
4:0 на почивката.

В началото на втора-
та част Павел Йорданов 
върна едно попадение за 
„АВВ“, но Христо Минчев 
с четвъртия си гол в мача 
покачи на 5:1. Последва 
сериозно отпускане в ре-

диците на „Pasta Gabrovo“ и 
севлиевци чрез Цветомир 
Георгиев и Али Мустафов 
направиха резултата 5:3 в 
рамките на минута, а бяха 
близо и до това да стопят 

разликата само до гол. Се-
кунди преди края Васил 
Мартонин донесе успоко-
ението за „Pasta Gabrovo“, 
оформяйки крайното 6:3.В 
битка за място  на по-

луфинала „Pasta Gabrovo“ 
ще срещне победителя от 
двубоя „БИС Секюрити“ - 
„Делта гард“. Сблъсъкът на 
охранителните фирми е в 
петък от 19 часа.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Общинският съвет 
прие бюджета на Община 
Габрово за 2019 година в 
размер на 52 026 334 лв. 
 Общинските съветни-
ци приеха инвестиционна 
програма за 2019 г. в раз-
мер на 9 337 180 лв.
 Съветниците дадоха 
съгласие кметът на Об-
щина Габрово да направи 
предложение до министъ-
ра на финансите за тран-
сформиране на 472 765 
лева от целевата субсидия 
за капиталови разходи в 
целеви трансфер за фи-
нансиране на разходи за 
извършване на неотложни 

текущи ремонти на общин-
ски пътища и на улична 
мрежа. 
  Утвърдени бяха числе-
ността и годишния размер 
на средствата за работни 
заплати на общинска ад-
министрация за 2019 го-
дина. Числеността й е 193 
щатни бройки, от които 
145 в делегираната дър-
жавна дейност и 48 в до-
финансиране. 
 Разходите за работни 
заплати и възнаграждения 
за персонала, нает по тру-
дови и служебни правоот-
ношения, са в размер на 
2 214 100 лв., от които 1 
695 100 лв. в делегираната 
държавна дейност и 519 

000 лв. в дофинансира-
не на държавните дейнос-
ти с приходи с общински 
характер и изравнителна 
субсидия. Определена бе 
основна месечна работна 
заплата на кмет на кмет-
ство в размер на 935 лв.
 За представителни 
цели на общинска админи-
страция са предвидени 14 
000 лв., а за представител-
ни разходи на Общинския 
съвет - 7 000 лв.
 За помощи за наста-
нени в Регионален хос-
пис граждани от община 
Габрово са предвидени до 
100 000 лв., за семейства и 
лица, живеещи на семейни 
начала, с репродуктивни 

проблеми - до 20 000 лв.; 
за подкрепа на лица със 
здравословни проблеми - 
до 2 500 лв., за подкрепа 
на млади таланти - до 2 
500 лв., за програма за 
отпускане на еднократ-
на финансова помощ за 
новородени и осиновени 
деца - до 35 000 лв.
 За подпомагане раз-
ходи за погребения на са-
мотни, без близки и род-
нини, бездомни, безпри-
зорни, настанени в заве-
дения за социални услуги 
и регистрирани в служби-
те за социално подпома-
гане лица са осигурени 
до 1950 лв., при разходи 
за едно погребение - 130 

лв., включващи - ковчег, 
надгробен знак, превоз в 
рамките на Габрово и не-
кролози.
 Приет бе и размерът 
на трансфери и субсидии 
с целеви характер: за 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов” - 80 000 лв.; за 
Държавен куклен театър 
- 20 000 лв.; за програма 
„Култура” - 80 000 лв.; за 
програма „Младежки дей-
ности” - 30 000 лв.; за ком-
пенсиране на обществен 
превоз на пътници - до 500 
000 лв.
 За подпомагане дей-
ността на лицензирани и 
регистрирани в община 
Габрово за извършване 

на дейност в обществе-
на полза спортни клубове 
субсидията е в размер на 
215 000 лв., като от тях 155 
000 лв. се разпределят и 
разходват съгласно Наред-
ба за условията, реда и 
критериите за финансово 
подпомагане на спортни-
те клубове и разпределе-
ние на средствата между 
спортните клубове по вид 
спорт в община Габрово. 
30 000 лв. се разпределят 
между футболните клубове 
в детско-юношеските шко-
ли.
 30 000 лв. е еднократ-
ната целева субсидия за 
подпомагане дейността 
на мъжки отбор на ФК 

„Янтра Габрово”, участващ 
в Трета Северозападна 
аматьорска футболна лига.
  Освен това бе приета 
Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата 
за определяне на местни-
те данъци на територия-
та на община Габрово, на 
първо и второ четене.
 Приет бе и отчет за 
изпълнение на програма-
та за придобиване, упра-
вление и разпореждане с 
общинска собственост за 
2018 г. и програма за 2019 
година.
 Направена бе акту-
ализация на бюджета на 
Община Габрово към 31 
декември 2018 година.

Оáщиíñкият ñъвет прие áюäжета íа Оáщиíа Гаáрîвî за 2019 ãîäиíа

„Стеф” и „Pasta Gabrovo” ñъщî íа четвъртфиíал


