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димас ад
добив на инертни материали, 

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

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

мАшИннИ оперАторИ на машини 
с ЦпУ, нАстройчИк на стругове 

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

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

 www.regent.bg  

Габрово 
066/800 810  
0884 800 810

Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

недвижими имоти

На 15 март се навършват 
12 години без 

спомняме си с обич за
нАй-ДоБрИЯ чоВек!

Винаги те носим в сърцата си! 

От близките

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Прîектът 
„Деñтèíацèя 
Дряíîвî” 
íè íаãраäè ñ 
äîверèетî 
íа хèляäè хîра

Николай 
Карагьозов, 

избран в Топ 20 
на класацията 

 „Най-изявените 
млади 

личности 
в България“ 
през 2018 г.

 ñтр. 8

ТЪЖЕН ПОмЕН
На 20 март 2019 г. се навършват

5 години от смъртта на

дОНКа маРКОВа
сЕмЕРдЖиЕВа

Сълзите ни са думите, които 
сърцето не може да изрече!
ДОЧИ, много ни липсваш!

ПОЧИВАЙ В МИР!
поменът е на 16 март 2019 г. от 11.30 ч. в 

Централен гробищен парк – парцел 12, гроб 94.                             
От семейството

Прèет е плаí за èíтеãрèраíе íа áълãарñкèте 
ãражäаíè îт рîмñкè прîèзхîä в îáщèíа Гаáрîвî

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Общинският съвет одо-
бри план за интегриране 
на българските граждани 
от ромски произход и дру-
ги български граждани в 
уязвимо социално положе-
ние, живеещи в сходна на 
ромите ситуация в община 
Габрово.
 Създаване на условия 
за равноправно интегрира-

не на ромите и на българ-
ските граждани в уязвимо 
положение от други етни-
чески групи в обществения 
и икономическия живот 
чрез осигуряване на равни 
възможности и равен дос-
тъп до права, блага, сто-
ки и услуги, участие във 
всички обществени сфери 
и подобряване качеството 
на живот при спазване на 
принципите на равнопо-

ставеност и недискрими-
нация е основната цел на 
изготвения план.
 Реализирането на об-
щинска политика за интег-
риране на маргинализира-
ните групи е непрекъснат 
процес, инструмент за 
хармонизиране на мест-
ните инициативи с дър-
жавните изисквания, въз-
можностите на местната 
власт и потребностите на 

жителите на общината, с 
цел подобряване благосъ-
стоянието на тези групи. 
Прилагат се мерки, съо-
бразени с местните осо-
бености и нужди, включи-
телно с цел постигане на 
видима промяна. Особено 
важно е това да става в 
условията на прозрачност 
при наличие на общест-
вено съгласие и при спаз-
ване на демократичните 

принципи в страната. Пла-
нът е отворен документ, 
който подлежи на актуали-
зация на база периодични 
анализи. В неговото раз-
работване взеха участие 
представители на местна-
та власт, НПО, регионални 
и местни структури на дър-
жавни институции. Основ-
ните приоритетни области 
на действие на плана са: 
продължава на стр. 3

сВЕТОзаР ГаТЕВ

 Чудесна емоция изпита 
състезаващата се в итали-
анската Серия А габровска 
футболистка Симона Пет-
кова. Знамето на България 

се появи в нейна чест на 
стадион „Мирабело“ в Ре-
джо Емилия преди отло-
жения двубой на нейния 
„Пинк“ (Бари) срещу „Са-
суоло“. Мачът завърши при 
резултат 3:0 за „Сасуоло“, 

а Симона се появи в игра 
едва в 75-та минута, но 
въпреки това остана с чу-
десен спомен от срещата.
 „За първи път в моя-
та кариера в чужбина ви-
дях българския трикольор, 

развят в моя чест. Макар 
и да не играя в най-голе-
мия отбор в Италия, съм 
успяла да набера фенове 
и това ме прави щастлива. 
Да видиш националното 
знаме на стадиона е нещо 
уникално, едно специал-
но усещане. Това е нещо 
голямо за мен“, сподели 
въодушевено Мони. 
 Отборът на „Пинк“ е 
на предпоследното, 11-то 
място в женското Калчо. 
В шампионата на Ботуша 
имаше пауза от месец и 
този уикенд срещите се 
подновяват, а тимът от 
Бари ще приеме лидера 
„Ювентус“. Симона се на-
дява да играе в този мач, 
въпреки че до момента не 

получава много шанс за 
изява в официални срещи. 
 „Мисля, че причината 
е на по-високо ниво. В 
контролните срещи играя, 
но на мач ме държат на 
пейката. От доста време 
е така. Срещу „Сасуоло“, 
макар и за много малко, 
играх много добре. Вижда 
се, че липсвам на отбо-
ра и дори момичета се 
чудят защо не съм на те-
рена, но… Радва ме все 
пак това, че някой ме е 
оценил и донесе родния 
трибагреник в моя чест. 
Знам, че за някои хора е 
нещо незначително, но за 
мен, едно габровско дете, 
това е нещо голямо“, до-
пълни Симона.

Развяха áълãарñкèя трèáаãреíèк 
за Сèмîíа Петкîва íа “Мèраáелî”

 По случай Световния ден 
за борба с туберкулозата 
- 24 март, Белодробна бол-
ница - Габрово организира 
Седмица на отворените вра-
ти от 18 до  22 март. Всички 
граждани на Габровска об-
ласт могат да се възползват 
от организираните безплатни 
скрининг, консултация и из-
следвания за туберкулоза в 
специализирания кабинет по 
пневмология и фтизиатрия в 
сградата на ДКЦ І - база 2, в 
понеделник, вторник и петък 
от 14 до 16 часа. 
 „В Габровска област без-
платни скринингови изслед-
вания са извършвани пери-
одично на суспектни лица, 
потърсили помощ от лечеб-
ното заведение. Популяризи-
рането сред обществеността 
на проблема туберкулоза, 
повишаване на здравните 

знания и хигиенна култура 
на населението би подпомог-
нало нашата дейност с цел 
своевременно разкриване на 
заболяването, съпричастност 
от страна на пациентите и 
техните близки при лечение-
то им. Всички, работещи по 
проблема туберкулоза, имат 
за цел свободен достъп за 
превенция и лечение на 
всички форми на туберкуло-
зата сред възрастни и деца. 
Днес и сега никой на бива 
да умира от това заболява-
не, затова нека да продъл-
жим да работим за решава-
не на проблема туберкуло-
за в Габровска област и в 
България,“ казва д-р Антония 
Колева, управител на Бело-
дробна болница - Габрово.

Безплатíè преãлеäè за 
туáеркулîза в Гаáрîвî

сВЕТОзаР ГаТЕВ

 „Янтра Габрово“ уве-
личи на 7 точки аванса си 
пред третия в класирането 
на Северозападната Трета 
лига – „Вихър“ (Славяно-
во). В среща от отложения 
16-и кръг, играна на стади-
он „Христо Ботев“, габров-
ският състав се наложи с 

2:0 над гостуващия „Ком“ 
(Берковица), а тимът от 
Славяново отстъпи при ви-
зитата си на „Локомотив“ 
в Мездра с 0:1. Лидерът 
„Спартак“ (Плевен) из-
мъкна минимална победа 
с 1:0 при гостуването на 
„Трявна“ и запази предни-
ната си от пет точки на 
върха. стр. 8

„Яíтра Гаáрîвî” пîáеäè 
„Кîм” ñ äва ãîла íа 
áратя Кîжухарîвè

ñъáîта,
16 МАРТ 

ОТ 16 ДО 17 Ч.

ГАБРОВО
СРЕЩА-РАЗГОВОР С 
ЕВРОДЕПУТАТА
СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ
МОЛ “ГАБРОВО”, áул. “В. Апрèлîв” 40
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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

�    

п о к а н а
	 Регионалната	 здравна	 инспекция	 -	 Габрово	 в	 изпъл-
нение	§50,	ал.	2	от	Закон	за	изменение	и	допълнение	на	
Закона	за	съсловната	организация	на	медицински	сестри,	
акушерки	и	асоциирани	медицински	специалисти,
сВикВа първо общо събрание на	регионалната	съсловна	
организация	на	помощник-фармацевтите	за	регион	Габро-
во:	общини	Габрово,	Дряново,	Севлиево,	Трявна.
	 събранието ще се проведе на 16 април 2019 г. в 
сградата на рзи - габрово, ет. 4 – заседателна зала, от 
18.30 часа при следния дневен ред:
	 1.	Избор	на	управителен	съвет;
	 2.	Избор	на	контролна	комисия;
	 3.	Избор	на	комисия	по	професионална	етика;
	 4.	Избор	на	делегати	на	първия	конгрес	на	съсловната	
организация	на	помощник-фармацевтите;
	 5.	Разни.
  първото общо събрание на регионалната колегия 
се председателстват без право на глас от директора на 
рзи - габрово.

п о к а н а
	 ус на Взк „съгласиЕ“ - с. лоВнидол, община 
сЕВлиЕВо,	 свиква	 Общо	 годишно	 и	 мандатно,	 изборно	
събрание	на	кооператорите	на	30	март	2019	г.	от	9	часа	в	
малкия	салон	на	читалището	при	следния	

днЕВЕн рЕд:
	 1.	Доклад	за	дейността	на	УС	на	ВЗК	„Съгласие“	-	с.	
Ловнидол	през	изминалия	период;
	 2.	Доклад	на	КС	за	извършената	работа	през	мандат-
ния	период;
	 3.	Приемане	на	годишния	финансов	отчет	за	2018	г.;
	 4.	Вземане	Решение	за	продажба	на	недвижимо	иму-
щество;
	 5.	Приемане	на	нови	членове;
	 6.	Прекратяване	пълномощията	на	 досегашните	УС	и	
КС	и	освобождаване	от	отговорност	поради	изтичане	на	
мандата.
	 7.	Избор	на	председател,	нов	УС	и	КС.
	 Присъствието	Ви	е	желателно.

п о к а н а
	 Чзк „липа“ - сЕло гъбЕнЕ,	 на	 основание	 чл.	 26	
(1)	от	Устава	на	кооперацията	и	по	решение	на	УС	кани	
всички	членове	на	годишно	отчетно	събрание,	което	ще	се	
проведе	на	30	март	2019	г.	от	9	часа	в	салона	на	читали-
щето	в	село	Гъбене	при	следния	

днЕВЕн рЕд:
	 1.	Отчет	на	УС	за	стопанската	дейност	за	2017/2018	г.	
и	предстоящи	задачи	и	основни	насоки	за	развитието	на	
кооперацията	през	2019	г.
	 Докладва	председателят	на	УС
	 2.	Годишен	финансов	отчет	за	2018	г.
	 Докладва	счетоводителят
	 3.	Отчет	на	Контролния	съвет	за	2017/2018	г.
	 Докладва	председателят	на	КС
	 4.	Освобождаване	от	отговорност	на	председателя,	УС	
и	КС.
	 Докладва	председателят	на	събранието
	 При	 липса	 на	 кворум	 събранието	ще	 се	 проведе	 на	
същия	ден	и	място	с	един	час	закъснение	-	10	часа.	от ус

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомЯВА сВоИте клИентИ, че:

  В периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на Габрово: улица „Божур“, „Бузлуджа“, 
„Крайречна“, „Слава“, „Стомана“, „Негенска пътека“, 
булевард „Столетов“ № 104 – 164, № 159 – 221 и село 
Тодоровци.

 В периода 25.03.2019 - 29.03.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на Габрово: улица „Божур“, „Бузлуджа“, 
„Крайречна“, „Слава“, „Стомана“, „Негенска пътека“, 
булевард „Столетов“ № 104 – 164, № 159 – 221 и село 
Тодоровци.

 В периода 18.03.2019 - 22.03.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на Габрово: улица „Божур“, „Бузлуджа“, 
„Крайречна“, „Слава“, „Стомана“, „Негенска пътека“, 
булевард „Столетов“ № 104 – 164, № 159 – 221 и село 
Тодоровци.   
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

оБЩИнА ГАБроВо

 община Габрово на основание чл. 124б, 
ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50 от 
28.02.2019 г. на Общински съвет - Габрово е раз-
решено изработване чрез възлагане от заинте-
ресованите лица на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ с идентификатор 
14218.23.76 по КК на гр. Габрово, във връзка с 
промяна предназначение на земеделска земя 
за неземеделски нужди – „за жилищно строи-
телство“.

оБЩИнА ГАБроВо

 община Габрово на основание чл.124б, ал. 
2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №49 от 
28.02.2019г. на Общински съвет Габрово е разре-
шено изработване чрез възлагане от заинтере-
сованите лица на Подробен устройствен план-
План за застрояване за ПИ с идентификатор 
57675.46.3 по КК на с. Поповци, община Габрово, 
във връзка с промяна предназначение на земе-
делска земя за неземеделски нужди – за „скла-
дова дейност и съхранение на селскостопанска 
техника“ и при необходимост изработване на 
Парцеларни планове (ПП) за трасетата на до-
веждащите проводи на техническата инфра-
структура.

оБЩИнА ГАБроВо

 община Габрово съобщава, че в бр. 19 от 
05.03.2019 г. на „Държавен вестник“ е обявен 
проект за Подробен устройствен план – Парце-
ларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабел ниско 
напрежение  до поземлен имот (ПИ) 018006 в 
землището на с. Поповци, община Габрово.
 На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едноме-
сечен срок от обнародването в „Държавен вест-
ник”, заинтересованите лица могат да направят 
писмени искания, предложения и възражения 
относно: ПУП-ПП за трасе на кабел ниско   на-
прежение до ПИ 018006, землище с. Поповци, 
общ. Габрово.

Възпоменание
40 дни 
без о.р. 

полковник 

иВан 
ЙорданоВ 
иВаноВ

																			на	89	години
Пред светлата ти памет 
свеждаме глави с много 
обич и признателност!
Възпоменанието	ще	се	извър-
ши	на	17	март	2019	г.	от	12	

часа	на	гробището	в	Габрово.
от приятели

 Близо 7 млрд. лв. ще 
се инвестират в пътната 
инфраструктура на Север-
на България през следва-
щите години. Това съобщи 
председателят на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ Ге-
орги Терзийски на форума 
„Приоритетна свързаност 
на Северна България“ в 
Русе.
 С цялостното доиз-
граждане на автомагистра-
ла „Хемус“, на проектите 
Русе - Велико Търново, Ви-
дин - Ботевград, обходния 
път на Габрово и тунела 
под Шипка ще имаме път-
ни комуникации, с които 
ще се ускори развитието 
на Северна България и ще 
се осигури бърза и безо-
пасна пътна връзка между 
София, Варна, Русе и Ви-
дин, заяви председателят 
на УС на АПИ. 
 Пред участниците във 
форума Терзийски под-

черта, че се работи по 
подготовката и стартира-
нето на строителството на 
134-километровия участък 
от Боаза до връзката с 
пътя Русе - Велико Тър-
ново, за които правител-
ството в края на миналата 
година осигури 1,3 млрд. 
лв. Графикът, който сме 
разработили, предвижда 
до края на април да стар-
тира изграждането на още 
два участъка от общо 6, на 
които е разделено цялото 
трасе. Това са отсечките 
от Боаза до пътен възел 
„Дерманци“ и от пътен въ-
зел „Каленик“ до връзката 
с път II-35 Плевен - Ловеч. 
Техническото проектиране 
на участъци 4, 5 и 6, кои-
то са между пътя Плевен 
- Ловеч и Русе - Велико 
Търново, ще бъде изпълне-
но през 2019 година, а из-
граждането им ще започне 
през 2020 година. 
 Целта е строителство-

то на АМ „Хемус“ в учас-
тъка от Боаза до пресича-
нето с пътя Русе - Велико 
Търново да приключи до 
2023 година. През есента, 
с близо половин година 
по-рано от предвиденото 
по договор, ще завърши 
изграждането на 10-кило-
метровия участък от Ябла-
ница до Боаза, съобщи 
още Терзийски.
 Председателят на УС 
на АПИ обяви, че плано-
вете на агенцията са успо-
редно с АМ „Хемус“ да се 
изпълнява и най-важният 
проект за област Русе - 
автомагистралата „Русе 
- Велико Търново“. С из-
граждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и 
ще повишим пътната без-
опасност, тъй като първо-
класният път Русе - Бяла е 
една от най-натоварените 
и опасни отсечки в Бълга-
рия, с висока концентра-
ция на тежки пътни инци-

денти. След построяването 
на магистралата броят на 
пътните инциденти по на-
правлението ще намалеят, 
тъй като движението ще 
бъде разделено в две от-
делни пътни платна, заяви 
Терзийски.
 Пред участниците във 
форума „Приоритетна 
свързаност на Северна 
България“ председателят 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ предста-
ви и останалите приори-
тетни пътни проекти - Ви-
дин - Ботевград, обходния 
път на Габрово и тунела 
под Шипка. 
 Терзийски пожела на 
организаторите срещата 
да стане традиционна и 
през следващите години 
в Русе да се представя 
напредъка при изпълне-
нието не само на пътните 
проекти, но и привлече-
ните нови инвестиции в 
региона.  

Шефът íа АПИ Геîрãè Терзèйñкè: “Блèзî 7 млрä. лв. ще ñе 
èíвеñтèрат в пътíата èíфраñтруктура íа Северíа Бълãарèя”

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 - 23.02/23.03./20.04, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - 
07.03/21.03/04.04/ 11.04/18.04/25.04., от 158 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.    
СПА УИКЕНД В БУКУРЕЩ - 16.02/09.03.,1 нощ.,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 нощ.,3 зак.,2 веч., 275 лв.     
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА -04.05.,2 нощ.,150 лв.
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04., 3 нощ., 269 лв. 
ВЕЛИКДЕН В ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04., 2 нощ., 

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

sviat@mail.bg

 
        

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
псиХиаТър и НЕВРОЛОГ.	
Д-р	 Трифонов,	 Габрово,	
ул.	 „Емануил	 Манолов“	
№	 12-А,	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	

ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
кабинЕТ по дЕТски 
болЕсТи №	 15	 в	 МЦ	
„АПОГЕЙ“	-	до	„Кауфланд“	
-	 Габрово. д-р григор 
григороВ	 -	 специалист	
по	 педиа-
трия,	 ор-
динатор	 в	
Неонатоло-
гично	 от-
деление	 на	
МБАЛ	 „Д-р	
Тота	 Венко-
ва“	-	Габро-

во.	Работи	с	направление	
от	 личния	 лекар,	 платени	
прегледи	 и	 домашни	 по-
сещения.	График:	от	поне-
делник	 до	 четвъртък	 -	 от	
15.00	 до	 18.00	 часа,	 пе-
тък	 -	само	със	записване	
от	 8.00	 до	 10.00	 часа.	
Контакти:	 тел.	 0988/852-
653,	 dr.grigorov_tn@abv.
bg.

козМЕТика, Масаж
Magic hands -	масажно	
студио	 -	 тел.	 0890/326-
498,	Даниела.	[12,	8]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел .	
0897/219-833.	[22,	17]

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“	 -	 сче-
товодни	услуги,	 годишно	
приключване,	 данъчни	
декларации	 -	 066/804-
066
сЧЕТоВодсТВо - тел.	
0877/633-064.	[11,	6]

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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Продължава от стр. 1
 образование; здраве-
опазване; жилищни усло-
вия; заетост и социално 
включване; върховенство 
на закона и недискрими-
нация; култура и медии.
 Съгласно Областна-
та стратегия на област 
Габрово за интегриране 
на ромите (2014-2020), 
названието „роми“ се из-
ползва като обобщаващо 
понятие както за българ-
ските граждани в уязвимо 
социално-икономическо 
положение, които се са-
моопределят като роми, 
така и за гражданите в 
сходна ситуация, които 
околното население оп-
ределя като такива, не-
зависимо от начина на 
тяхното самоопределяне.
 По данни от прове-
деното през 2011 г. пре-
брояване на населението 
и жилищния фонд, в об-
щина Габрово живеят 61 
472 души, от които 367 
души се самоопределят 
като роми.  Най-голямата 
етническа група в общи-
на Габрово е българската, 
състояща се от 60 207 
души, следвана от турска-
та - с 504 души, ромската 
- с 367 души, и руската - 
106. Друга принадлежност 
са посочили 49 души, а 
170 жители не са се само-
определили.
 Действителният брой 
на ромите в Габрово е тру-
ден за установяване както 
поради вътрешното раз-
нообразие в тяхната общ-
ност, така и поради факта, 
че част от хората, който 
околното население назо-
вава „роми“ или „цигани“, 
се определят като етни-
чески българи или етниче-
ски турци и не променят 
постоянния и настоящия 
си адрес. Практически и в 
Габрово, както и в цялата 
страна, през последните 
десетилетия и години се 
наблюдава увеличение на 
ромите.
 Трябва да се има пред-
вид и факта, че извън пре-
брояванията на населе-
нието данни по етнически 
признак не се събират. 
Едва 0,98% от населението 
на област Габрово се са-
моопределя като роми или 
цигани. От тях само 4 са 
с висше образование, 62 - 
със средно, 392 - с основ-
но; 335 - с начално; 214 - с 
незавършено начално; 64 
не са посещавали никога 
училище и 9 са деца под 7 
години. 
 В габровските учеб-
ни заведения се обучават 
216 деца от други етноси, 
разпределени в различни 
училища. В детските заве-
дения в община Габрово 
са обхванати 69 деца от 
ромски етнос. Едва око-
ло 1-2% от последните 
не са обхванати в задъл-
жителната предучилищна 
подготовка. Тези данни и 
проценти са въз основа 
на данните, получени от 
отдел ГРАО. Същевремен-
но има семейства, които 
живеят в общината, но са 
без адресна регистрация.
 Подлежащите на за-
дължително обучение 
ученици до 16-годишна 
възраст от етническите 
малцинства, живеещи на 
територията на община 
Габрово, са обхванати, с 
изключение на 3 момиче-
та. В последните години 
се наблюдаваше отказ от 
страна на родителите от 
български етнос да запис-
ват децата си в ОУ „Цан-
ко Дюстабанов“, като, 
особено в последните 
две, първокласниците са 
основно от ромски етнос, 

което доведе и до закри-
ване на училището, за да 
се спре сегрегацията. В 
другите учебни заведения 
няма голямо струпване на 
деца от малцинствата и те 
са разпределени равно-
мерно в паралелките.
 Трудно е да се опре-
дели с абсолютна точност 
процента на обхванатост 
на учениците в задължи-
телна училищна възраст. 
Проблемът се поражда 
от различията в регис-
трациите по постоянен и 
настоящ адрес на семей-
ствата с деца, подлежащи 
на обучение.
 Основните предиз-
викателства и проблеми 
пред община Габрово в 
областта на образование-
то са свързани с: пре-
венция и намаляване на 
отпадането на децата от 
училище, най-вече до за-
вършване на основно об-
разование; работа с от-
падналите деца и техните 
семейства за приобщава-
не и връщане в образо-
вателната система; увели-
чаване броя на ромските 
деца, посещаващи детска 
градина; преодоляване на 
„образователните“ труд-
ности като причина за 
напускане на училище и 
създаване на благоприят-
стващ социално-психоло-
гически климат в и извън 
училище, подпомагащ об-
разователната интеграция 
на децата.
 Общинските учебни 
и детски заведения, съв-
местно с Община Габро-
во, изпълниха Общинска 
програма за образовател-
на интеграция на децата 
и учениците от етниче-
ските малцинства, която 
след това стана част от 
Общинския план за ин-
тегриране на българските 
граждани от ромски про-
изход.
 При реализацията на 
тази програма във всич-
ки учебни и детски заве-
дения в община Габрово 
са изградени педагоги-
чески екипи за работа 
по проблемите на обра-
зователната интеграция 
на децата и учениците от 
етническите малцинства 
и за превенция на риска 
от отпадане от училище. 
Всяка учебна година се 
разработват и приемат 
вътрешноучилищни плано-
ве за работа по посоче-
ната тематика. Те продъл-
жават да работят и към 
момента.
 В изпълнение на по-
ставените цели в плано-
вете за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства се осъщест-
вяват следните дейности: 
в часовете на класа или 
в допълнителни тематични 
занимания на учениците 
е предоставена възмож-
ност да се запознаят с 
културното многообразие, 
религиите, традициите и 
обичаите на различните 
етноси;  с учениците от 
етнически малцинства 
редовно работят класни-
те ръководители и педа-
гогическите съветници, 
като акцент в работата 
е формирането на соци-
ални умения - общуване, 
себеопознание, справяне 
с проблемни ситуации, 
решаване на конфликти, 
права и задължения на 
децата и др. Работи се 
и с родителите на деца-
та с цел мотивиране да 
осигуряват редовното им 
присъствие в училище.
 Децата и учениците от 
етническите малцинства 
са включвани в организа-

цията и провеждането на 
всички училищни празни-
ци. Приобщени са и участ-
ват активно и в извън-
класните форми - танцови 
състави, вокални групи, 
спортни отбори. Във всич-
ки учебни заведения се 
провежда диференцирана 
и индивидуална работа 
с изоставащи ученици - 
консултации, практически 
занятия. По-голяма част 
от учениците от етнически 
малцинства посещават 
полуинтернатните групи, 
сформирани в училищата; 
реинтеграция на прежде-
временно отпадналите от 
образователния процес.
 Осигурява се безпла-
тен транспорт за всички 
ученици от населени мес-
та, в които няма училища 
или детска градина. Сред-
ногодишно 170 деца и уче-
ници ползват тази услуга, 
за да се възпитават и 
обучават в детската гра-
дина и училище, като 81% 
от тях са от ромски про-
изход. Обръща се сери-
озно внимание на услови-
ята за осъществяване на 
храненето на учениците 
в училищни условия; уче-
ниците от социално слаби 
семейства са подпомогна-
ти от училищните с уче-
нически пособия; социал-
но слабите семейства се 
подпомагат с помагала и 
дрехи за децата. В учеб-
ните заведения се органи-
зират изложби и различ-
ни празници с участието 
на всички ученици.
 Центровете за общест-
вена подкрепа активно 
се включват в работата 
с децата и учениците от 
етническите малцинства, 
като ги приобщават към 
всички свои мероприятия. 
Местната комисия за бор-
ба с противообществени 
прояви на малолетни и 
непълнолетни при Община 
Габрово също работи с 
деца от ромски произход, 
извършващи противоправ-
ни деяния, и с техните 
семейства.
 Децата на 5 и 6 години 
от подготвителните групи в 
детските градини и всички 
ученици от I до IV клас 
получават ежедневно под-
крепяща закуска. Обедно 
столово хранене се пре-
доставя на всички учени-
ци от общинските учебни 
заведения, а тези, които 
са на целодневно обуче-
ние, ползват процент на 
поевтиняване на предос-
тавяния обяд. Осигурява 
се безплатен транспорт за 
всички деца в задължител-
ните подготвителни групи 
от населени места, в кои-
то няма детска градина. 
Като част от мерките за 
задържане на учениците 
в училище в детските гра-
дини и училища се реали-
зират схемите „Училищен 
плод” и „Училищно мляко“, 
като се даде възможност 
на повече от 2500 деца 
и ученици да получават 
безплатно свежи плодове 
и зеленчуци и 800 деца 
получават мляко.
 Във всички детски за-
ведения целенасочено се 
развива речта на деца-
та от етническите мал-
цинства и се работи за 
овладяване на езика, като 
основа за общуване и по-
нататъшна реализация. За 
децата, които не владеят 
добре езика, се органи-
зират допълнителни пе-
дагогически ситуации. По 
желание на родителите 
част от тях са включе-
ни в дейности - групи за 
народни танци, изучава-
не на езици, приложни 
изкуства, спорт и др. В 

детските градини се про-
веждат и празници на 
етносите, в които активно 
се включват и родителите 
на децата.
      Във всички детски за-
ведения се работи и с ро-
дителите на деца от етни-
ческите малцинства - мо-
тивиране за записване на 
децата в детска градина, 
включване на родителите 
в родителските съвети по 
групи, осигуряване помощ 
и подкрепа за създава-
не на здравно-хигиенни и 
културни навици.
 При осъществяване на 
дейностите по изпълнение 
на поставените цели в 
плановете за образова-
телна интеграция на де-
цата и учениците от ет-
нически малцинства се 
очертаха някои пробле-
ми. Част от родителите 
на учениците от целевата 
група не са посещавали 
училище и не осъзнават 
необходимостта от обра-
зование. Поради това те 
отказват да осигурят при-
съствие на децата си в 
училище или го правят 
само в началните класо-
ве. След това ги оставят 
вкъщи или ги пращат да 
работят. Активна е работа-
та с родители. Провеждат 
се родителски срещи, по-
лагат се усилия за раз-
говори и изясняване на 
проблеми с родителите, 
които срещат трудности 
поради факта, че голя-
ма част от тях са ниско-
образовани и не оценяват 
стойността на полученото 
образование.
 Ниският социален ста-
тус, безработицата, бед-
ността провокират част 
от ромските семейства 
да извършват престъпле-
ния - основно кражби на 
метали, за да се издър-
жат. Това става модел за 
поведение на децата им 
и те не осъзнават в дос-
татъчна степен, че осъ-
ществяват противоправни 
деяния. През последните 
години около 7% от мало-
летните и непълнолетните 
извършители на проти-
вообществени прояви и 
престъпления са роми. 
Прави впечатление повто-
ряемостта на деянията и 
незаинтересоваността на 
родителите.
 Поради ранните брако-
ве сред ромите, 12-13-го-
дишните момичета спират 
да посещават училище, за-
щото ги омъжват. Все по-
вече спада възрастовата 
граница за започване на 
полов живот. Много труд-
но се обяснява на роди-
телите, че този начин на 
живот не е здравословен 
за самото дете, че то е 
подложено на риск.
 Стриктно се прилагат 
административни мерки 
спрямо родители, които 
не осигуряват присъстви-
ето на децата си в учили-
ще. Съгласно разпоред-
бите на Закона за преду-
чилищното и училищното 
образование и Наредбата 
за приобщаващото обра-
зование се санкционират 
родителите на учениците, 
допуснали неизвинени от-
съствия или незаписани в 
училище или детска гра-
дина във времето, когато 
подлежат на задължител-
но обучение. Наложени 
са наказания и са насоче-
ни за консултиране и ра-
бота с обществените въз-
питатели или към център 
за обществена подкрепа. 
Не се издават служебни 
бележки за семейни до-
бавки на ученици, които 
отсъстват безпричинно 
от учебни занятия. Съв-

местната работа на учи-
лищата с всички инсти-
туции, занимаващи се с 
тези проблеми, спомага 
за успешното обхващане 
и задържане на всички 
ученици, подлежащи на 
задължително обучение. 
Създадените процедури 
и партньорството с от-
дел „Социална закрила” 
и Местната комисия за 
борба с противообщест-
вени прояви на малолет-
ни и непълнолетни дават 
възможност бързо да се 
предприемат мерки, за да 
се намали отпадането на 
учениците от училище и 
да се ограничат противо-
обществените прояви.
 В община Габрово са 
предприети адекватни 
мерки за интеграция на 
ромските деца. Основен 
проблем остава задържа-
нето им в училище. Раз-
ходите, които се налагат 
във връзка с посещаване 
на училище, влияят силно 
върху мотивацията на ро-
дители и ученици и стават 
причина за отпадане на 
деца от образователната 
система. Една от мерките 
срещу отпадане и задър-
жането на учениците от 
ромски произход е рабо-
тата по проекти.
 През месец ноември 
2015 г. Община Габрово 
кандидатства с проектно 
предложение по проце-
дура на подбор на про-
екти „Подкрепа за пре-
дучилищното възпитание 
и подготовка на деца в 
неравностойно положе-
ние“, в което са включени 
всички детски заведения. 
Проектът на стойност 500 
000 лева е одобрен с Опе-
ративна програма „Наука 
и образование за интели-
гентен растеж“ 2014-2020. 
Основната цел на проек-
та е да бъдат създадени 
условия за подпомогне 
на децата от етническите 
малцинства и/или от мар-
гинализирани обществени 
групи чрез включването 
им в дейности, насочени 
към взаимно опознава-
не и приемане. С този 
проект се провокира ак-
тивност и инициативи, 
насочени към обогатява-
не и разнообразяване на 
формите и средствата за 
ангажиране на децата. В 
детски заведения ще бъ-
дат сформирани групи и 
клубове за предучилищ-
на подготовка, в които 
са включени различни 
дейности като: допълни-
телни занимания преди 
постъпване в първи клас 
с деца, за които българ-
ският език не е майчин; 
взаимно опознаване на 
децата от различни етно-
си и възпитаването им 
в дух на толерантност; 
включване на родителите 
във възпитателния про-
цес; създаване на усло-
вия за успешна социа-
лизация на децата от ет-
ническите малцинства и/
или от маргинализирани 
групи и от семейства, тър-
сещи или получили меж-
дународна закрила; за-
силване на мотивацията 
на деца и родители за 
участие в образователния 
процес (постъпване в пър-
ви клас); преодоляване 
на негативни обществени 
нагласи, основани на ет-
нически произход.
 Община Габрово внесе 
проектно предложение за 
кандидатстване по „Обра-
зователна интеграция на 
учениците от етническите 
малцинства и/или търсе-
щи или получили между-
народна закрила“, в който 
са включени всички учеб-

ни заведения. Процедура-
та се финансира по Опе-
ративна програма „Наука 
и образование за инте-
лигентен растеж“ 2014-
2020. Целта е да бъдат 
подпомогнати учениците, 
произхождащи от етниче-
ските малцинства, да се 
изградят като пълноценни 
граждани и да постигнат 
успешна професионална, 
социална и творческа ре-
ализация чрез: допълни-
телни занимания с учени-
ци, за които българският 
език не е майчин, за ком-
пенсиране на пропуските 
при усвояване на учебния 
материал; взаимно опо-
знаване на учениците от 
различни етноси и въз-
питаването им в дух на 
толерантност; засилване 
на мотивацията на учени-
ци и родители за участие 
в образователния процес; 
създаване на условия за 
успешна социализация на 
учениците от етническите 
малцинства; преодолява-
не на негативни общест-
вени нагласи, основани 
на етнически произход.
 Педагогическата общ-
ност, съвместно с училищ-
ните настоятелства, рабо-
ти за приобщаването на 
ромските родители към 
проблемите на училищна-
та общност и активното 
им включване в училищ-
ния живот. Планирани са 
съвместни мерки и ини-
циативи за въздействие 
и мотивиране на роди-
телите за упражняване-
то на контрол върху уче-
ниците и изграждане на 
положителни нагласи към 
училището. Дейностите са 
насочени към оказване 
на педагогическа и пси-
хологическа помощ, кон-
султиране на родителите 
и подпомагането им за 
изграждането на подкре-
пяща семейна среда.
 През 2018 година учи-
лищната мрежа в община 
Габрово беше оптимизи-
рана, като бе закрито ОУ 
„Цанко Дюстабанов“, къ-
дето 86,5% от учениците 
бяха с етнически произ-
ход, различен от българ-
ския. Законът за предучи-
лищното и училищното об-
разование от 2016 година 
въвежда забрана за обра-
зователна сегрегация.
 В началото на учебна-
та 2017/2018 година в учи-
лището се обучаваха 79 
ученици в дневна и самос-
тоятелна форма. Всички те 
учеха в маломерни пара-
лелки. Изключително ни-
ски бяха образователните 
резултати на учениците. 
След безуспешни опити да 
бъдат „върнати“ български 
ученици в училището, за 
да се получи отново ес-
тествено смесена среда, в 
крайна сметка се взе не-
популярното решение за 
закриване на училището. 
Решението предвиждаше 
равномерното разпреде-
ление на децата от закри-
тото училище във всички 
останали училища в града. 
Така в никое училище не 
е насочена голяма гру-
па ромски ученици, което 
би го превърнало, също 
постепенно, във вторично 
сегрегирано.
 Основно предизвика-
телство беше децата да 
се адаптират в приемащи-
те училища, да се проме-
нят нагласите на техните 
собствени родители, да 
се преодолеят негативни-
те нагласи и стереотипи 
на учители, родители и 
съученици, както и да се 
помогне на тези деца да 
компенсират образова-
телните пропуски, които 

имат.
 За да се подпомог-
нат тези процеси, Община 
Габрово кандидатства и 
спечели проект „Създа-
ване на модел за пълна 
десегрегация и превенция 
на вторичната сегрегация 
в гр. Габрово“, финанси-
ран от Центъра за обра-
зователна интеграция на 
деца и ученици от етниче-
ските малцинства.
 Основната му цел е 
създаване на комплексен 
модел, който да адресира 
всички проблеми, с които 
се сблъсква процесът на 
десегрегация след фак-
тическото затваряне на 
сегрегираното ОУ „Цанко 
Дюстабанов“ и равномер-
ното насочване на учени-
ците към всички останали 
училища в града, така че 
да се постигне пълната 
им социализация и адап-
тация, ангажиране на ро-
дителите, преодоляване 
на негативните обществе-
ни нагласи и предотвра-
тяване на вторична сегре-
гация. Целта на проекта е 
и да предотврати вторич-
ната сегрегация, която е 
една от най-сериозните 
опасности при процес на 
десегрегация. Проектът 
е с продължителност 11 
месеца и в него са об-
хванати над 100 родители 
от двата етноса, над 120 
деца от различните етно-
си, както и над 25 учите-
ли, директори и други пе-
дагогически специалисти. 
До родителите и децата 
се достига с помощта на 
образователен медиатор 
и доброволци студенти.
 В проекта се осъщест-
вяват следните дейности: 
организиране на съвмест-
но изнесено двудневно 
обучение за родители и 
учители, което да пре-
достави пространство и 
възможност родители и 
учители да прекарат вре-
ме заедно, извън стан-
дартната си среда, да се 
опознаят взаимно и да 
погледнат едни към други 
отвъд стереотипите, кои-
то имат за другата група. 
Другата цел е създаване 
на ясен и точен план за 
провеждане на процеса 
на десегрегация, така че 
да бъдат включени всички 
заинтересовани страни и 
да бъдат обхванати всич-
ки възможни проблеми; 
включване на иновативни 
методи, които да попречат 
на последващо отпадане 
на децата от приемащи-
те училища (създаване на 
профил на всяко дете и 
индивидуална работа).
 Предвижда се включ-
ване на образователни 
медиатори и индивидуал-
на работа с родители на 
децата от закритото ОУ 
„Цанко Дюстабанов“ за 
подкрепа в приемащите 
училища, като основната 
цел на дейността е чрез 
индивидуална постоянна 
работа с родителите да 
се промени тяхната моти-
вация за образование, да 
се повиши ангажираност-
та им с образованието 
на децата им и в същото 
време да се помогне да 
преодолеят страховете, 
които имат спрямо новата 
среда, в която ще се обу-
чават децата. Предвидено 
е създаването на роди-
телски клуб и провеждане 
на съвместни кампании за 
промяна на нагласите. А 
също така включване на 
доброволци за работа с 
деца в риск от отпадане 
и за подпомагане процеса 
на пълна социализация на 
децата от закритото учи-
лище.

Прèет е плаí за èíтеãрèраíе íа áълãарñкèте 
ãражäаíè îт рîмñкè прîèзхîä в îáщèíа Гаáрîвî
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; отопление; автопазар; превози; билети; курсове

иМоТи продаВа
гаражи - ново	 строител-
ство,	в	центъра	се	прода-
ват	 на	 тел.	 0897/87-18-
22.	[24,	13]
апарТаМЕнТи В цен-
търа,	 ново	 строител-
ство,	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/803-414.	[24,	13]
къща В кв.	 Шумели	 се	
продава	 на	 тел.	 0887/60-
77-61.	[22,	16]
апарТаМЕнТ - 130	 кв.	
м,	 в	 идеален	 център	 се	
продава	на	тел.	0888/813-
710.	[12,	10]
апарТаМЕнТ на бул.	
„Могильов“	 71,	 вх.	 А,	 ет.	
3,	 ап.	 9,	 се	 продава	 на	
тел.	 0895/360-196.	 [22,	
12]
сТара къща в	село	Кме-
товци	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/848-323.	[11,	6]
апарТаМЕнТи и други	 -	
ново	строителство,	в	иде-
ален	център,	по	себестой-
ност	и	договаряне	се	про-
дават	 на	 тел.	 0888/447-
096.	[20,	8]

ТЕрЕн с упи 2 дка, 
с дВуЕТажна по-
сТроЙка с рзп 350 
кВ. М В широк ЦЕн-
Тър, с ВъзМожносТ 
за жиВЕЕнЕ или 
рЕсТоранТ,	 се	прода-
ва	 на	 тел.	 0888/637-
017.	[15,	3]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в	
кв.	 Дядо	Дянко	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0899/841-480.	
[14,	7]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	 блок	 „Здравец“	
-	100	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	066/800-170.	[33,	5]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ се	
продава	на	тел.	0887/621-
225.	[10,	5]
апарТаМЕнТ - 120	 кв.	
м,	 в	 Габрово,	 ул.	 „Гради-
ще“,	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/05	-11-52.	[8,	5]
гараж - тухлен,	на	Еса	се	
продава	на	тел.	0898/283-
871.	[5,	5]
парЦЕл В регулация	 -	
1200	 кв.	 м,	 в	 центъра	 на	
село	 Гергини,	 за	 15	 000	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/330-963.	 Моля,	 без	
обаждания	от	агенции.	 [6,	
4]

упи - 665	 кв.	 м,	 в	 кв.	
Стефановци,	 до	 второсте-
пенен	път,	на	тихо	и	спо-
койно	място,	цена:	15	000	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/651-920.	[11,	5]
ВилЕн иМоТ в	село	Зла-
тевци	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/943-105	[20,	4]
къща В село	 Ангелово,	
до	Донино,	се	продава	на	
тел.	0897/569-027	[11,	6]
иМоТ оТ 2	къщи,	два	де-
кара,	 на	 5	 км	 от	 центъра	
-	0897/569-027	[11,	6]
парЦЕл В село	 Чавеи	 -	
1945	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	0896/641-053.	[11,	2]
парЦЕл В Етъра	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0896/613-456.	
[5,	4]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ -	
76	кв.	м,	в	кв.	Палаузово	
за	42	000	лева	се	продава	
на	тел.	0897/616-970.	[11,	
2]
Мансарда - 57	 кв.	 м,	
широк	 център,	 тухла,	 от-
лично	състояние,	цена:	33	
000	 лв.,	 се	 продава	 на	
тел.	0877/800-313.	[5,	4]
гараж - бетонна	клетка,	в	
отлично	състояние,	за	980	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/31-45-63.	[5,	4]

нинкоВаТа къща -	 Бо-
женци,	 готов	 бизнес,	 се	
продава	 на	 тел.	 0897/40-
45-66.	[2,	2]
апарТаМЕнТ - 92	 кв.	
м	 застроена	 площ,	 в	 кв.	
Палаузово,	 до	 училище	
„Христо	Ботев“,	с	таванска	
стая	67	кв.	м	и	маза	4.28	
кв.	м,	на	бул.	 „Хемус“	21	
(не	е	далеч	от	центъра),	се	
продава	на	тел.	0899/186-
174.	[8,	2]
апарТаМЕнТ сЕ продава	
на	 тел.	 0894/232-425.	 [3,	
2]
къща В село	 Костен-
ковци	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/863-875.	[10,	3]
градска къща се	прода-
ва	 на	 тел.	 0899/717-118.	
[2,	1]
парЦЕл - 3	дка,	до	„Тех-
номаркет“	 се	 продава	 на	
тел.	0892/484-602.	[16,	1]
гарсониЕра В кв.	 Трен-
дафил-2	 се	 продава	 на	
тел.	0898/760-835.	[11,	1]
апарТаМЕнТ - тухлен,	
четиристаен,	 три	 тераси,	
обзаведен,	 трети	етаж,	по	
договаряне	 се	 продава	 на	
тел.	0899/154-177.	[3,	1]
Магазин - 60	 кв.	 м,	 в	
центъра	се	продава	на	тел.	
0878/515-080.	[11,	1]

парЦЕл В квартал	 Кука-
та-	 Поповци	 -	 1240	 кв.	
м,	 цена:	 10	 лв./кв.	 м,	 се	
продава	 на	 тел.	 0896/65-
19-20.	[11,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
гараж сЕ купува	 на	 тел.	
0894/232-425.	[3,	2]
сТара къща, може	и	по-
лусъборена,	 в	 Габровско	
се	купува	на	тел.	0877/34-
34-26.	[24,	2]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин срЕщу „Шел“	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0877/633-064.	[11,	6]
обзаВЕдЕни ноВи и	ре-
новирани	офиси	в	сграда-
та	на	ОББ	отдава	под	наем	
тел.	0888/907-666.	[32,	6]
сТая - цена:	55	лв.	на	ме-
сец,	 се	 дава	 под	 наем	на	
тел.	0884/510-589.	[8,	7]
гарсониЕра сЕ дава	 на	
тел.	0889/632-740.	[8,	8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
давам	под	наем	0898/931-
914	[10,	4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 Еса	 се	 дава	 под	 наем	
на	тел.	0899/070-304.	[11,	
3]

поМЕщЕниЕ В ИЦ,	сива-
та	къща,	се	дава	под	наем	
на	тел.	0888/871-687.	[12,	
3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен,	 до	 Хлебозаво-
да,	в	близост	до	Ректора-
та,	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0887/358-472.	[4,	4]
апарТаМЕнТ, обзаВЕ-
дЕн, на	 ул.	 „Свищовска“	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/419-342.	[11,	4]
апарТаМЕнТ В кв.	 Сир-
мани	се	дава	под	наем	на	
тел.	0988/815-666.	[4,	3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в	
Русевци	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0898/907-667.	 [3,	
3]
кВарТира сЕ дава	 под	
наем	 на	 тел.	 066/86-82-
44.	[4,	1]
кВарТири даВа под	наем	
тел.	0889/363-365.	[4,	1]
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/929-080.	[11,	1]

Търси под наЕМ
сТая Търси под	наем	тел.	
0884/606-356.	[10,	9]
боксониЕра или гарсо-
ниера	 с	 асансьор	 изгод-
но	 търси	 под	 наем	 тел.	
0879/894-929.	[6,	5]

сТая В къща	 в	 квартал	
близо	 до	 Габрово	 търси	
под	 наем	 тел.	 0888/192-
373.	[2,	1]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ - 120	кв.	м,	
заменя	 за	 гарсониера	 в	
кв.	 Младост.	 Договаряне.	
Тел.	0899/154-177.	[3,	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,	10]
зЕМя В регулацията	 на	
село	 Ловнидол	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0885/942-149.	
[5,	5]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТър -	
0878/515-080.	[24,	14]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
пЕлЕТи - продажба	и	дос-
тавка	от	290	до	640	лв.	за	
тон	 -	 тел.	 0894/216-336,	
0885/958-700.

наЦЕпЕни дърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
дъбоВи за огрев	-	наце-
пени,	 80	 лв.,	 с	безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.
дърВа В чували	 -	 5	 лв.,	
и	 РАЗПАЛКИ,	 с	 безплатна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
суХи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.

суХи дърВа в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0877/191-102.
дърВа за огрев	 в	 чу-
вали	 и	 разпалки	 -	 5	 лв.	
Доставка	 на	 място.	 Тел.	
0876/437-140.
разпалки и дърва	в	чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
суХи дърВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Безплатна	
доставка.	 Тел.	 0876/839-
779.
дърВа за печки,	 котли,	
камини	 се	 продават	 на	
тел.	0879/988-131.

дърВа за огрев	 -	 мет-
рови,	 нарязани,	 нацепе-
ни,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/972-114.
МЕТроВи - 75	 лв./куб.,	
нарязани	 -	 85	 лв./куб.	 -	
0988/816-628.
дърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 нацепени,	
85	 лв.	 реални	 кубици,	 80	
лв.	 нереални,	 дърва	в	 чу-
вали	 -	 4	 лв.,	 сухи.	 Тел.	
0896/80-76-88.	[15,	14]
дърВа за огрев:	 салкъм	
-	 65	 лв.,	 метрови	 -	 75	
лв.,	 нарязани,	 с	 включен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	 0896/74-17-63.	 [11,	
9]

продаВаМ дърВа -	
0878/943-895.
донбаски Въглища, 
брикети	 и	 екобрикети,	
пелети	 от	 широколистна	
дървесина	 -	 066/801-501.	
[12,	6]
рЕжа дърВа на	 7	 лв.	 -	
справки	на	тел.	0899/050-
080.	[11,	2]
дърВа В чували	 -	 4.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
[12,	8]
дърВа - нацепени	и	мет-
рови	-	тел.	0894/399-931.	
[12,	8]
суХи дърВа в	чували	-	5	
лв.	 -	 тел.	 0894/644-560.	
[12,	4]

аВТоМобили продаВа
опЕл асТра -	 хечбек,	
1993	 г.,	 бензин,	 60	
к.с.,	 132	 114	 км,	 800	
лева,	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/437-938	 -	 Димитър.	
[11,	6]

сиТроЕн с5 -	 2002	 г.,	
сив	 металик,	 1.8	 куб.	 см,	
всички	 екстри,	 фабрично	
газ/бензин,	 цена:	 3200	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0890/104-496.	[5,	5]
ТоЙоТа сТарлЕТ, с	 газ,	
за	850	лв.	се	продава	на	
тел.	0899/585-566.	[3,	2]
WV пасаТ -	 дизел,	 1.9	
куб.,	 110	 к.	 с.,	 1998	 г.,	
с	 регистрация,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0877/440-100.	
[11,	1]

Мазда 3 се	продава	на	
тел.	 0885/942-149.	 [5,	
5]
голф iii -	1997	г.,	се	про-
дава.	За	повече	информа-
ция:	 тел.	 0898/33-14-91.	
[11,	1]
рЕно клио 1.4,	 бензин,	
изрядно	 техническо	 със-
тояние,	 годишна	 винетка,	
цена:	500	лв.,	се	продава	
на	 тел.	0879/377-566.	 [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.

аВТоМорги
ника ауТо изкупува	вся-
какъв	 вид	 МПС	 на	 най-
добри	 цени.	 Предлага	
сервизна	 дейност	 и	 дено-
нощна	 пътна	 помощ.	 Тел.	

066/886-677,	 0899/886-
424	[12,	6]

скрап, сТари коли
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	20]
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили	 на	 изгодни	
цени	-	тел.	0883/354-280.	
[27,	7]
коли за скрап	на	 добри	
цени	се	изкупуват	на	 тел.	
0899/810-766.	[15,	5]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи -	8	лв./
кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	 35	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.

продаВа обзаВЕжданЕ
казани за ракия	се	про-
дават	 на	 тел.	 0886/928-
101.	[15,	2]
обзаВЕжданЕ за спал-
ня	 на	 цена	 по	 споразу-
мение	 се	продава	на	 тел.	
0887/308-280.	[2,	1]

продаВа разни
продаВаМ оборудВа-
нЕ за	 магазин.	 Телефон	
за	 връзка:	 0888/422-668.	
[22,	15]
орЕХи по 2.30	 лв.	
се	 продават	 на	 тел.	
0876/402-653.	[6,	5]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън	 файър“,	 гаранцион-
на,	 24	 кВт,	 спешно	 про-
дава	 за	 1500	 лева:	 тел.	
0894/424-366	[15,	5]
пласТМасоВи ЦисТЕр-
ни -	 1	 тон,	 се	 продават	
на	 тел.	 0888/942-095.	
[11,	4]
пЕЧка-каМина, Трикри-
лЕн гардероб	 и	 селско-
стопански	принадлежности	
на	изгодни	цени	се	прода-
ват	на	тел.	0882/051-526.	
[5,	1]

жиВоТни продаВа
прасЕТа - малки,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0876/402-
653.	[6,	5]

краВи сЕ продават	 на	
тел . 	 0879/472-130 ,	
0890/214-128.	[3,	3]
кози сЕ продават	на	тел.	
0898/267-194.	[11,	4]

Храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пшЕниЦа, 
ечемик	 се	 продават	 на	
тел.	0886/640-101.	[10,	2]
бали люЦЕрна се	 про-
дават	на	тел.	0888/85-34-
22.	[6,	1]

Тор
био Тор от	 калифорний-
ски	 червеи	 за	 градини,	
овошки	 и	 оранжерии	 се	
продава	на	0898/630-249.	
[20,	15]

разсад
зЕлЕнЧукоВ разсад 
(домати	 и	 краставици)	 за	
ранно	 производство	 се	
продава	в	село	Чавеи,	тел.	
0897/809-990.	[11,	4]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
ВсякакъВ Вид желязо,	
печки,	хладилници,	перал-
ни	и	др.	изкупува	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0894/921-663.	
[22,	20]
сТари ЧЕрВЕни броени-
ци	 и	 гердани,	 саби,	 ята-
гани,	царски	кортици,	щи-
тове,	 сТаринни пушки 
и рЕВолВЕри	се	купуват	
на	 тел.	 0888/147-085.	
[24,	1]
купуВаМ книги -	 худо-
жествена	литература	(кри-
минални,	 любовни,	 кла-
сика,	 исторически	 и	 др.),	
справки	на	тел.	0889/885-
944.	[24,	1]

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

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуб „ал-
фа-МЕТал“ провежда	
курсоВЕ за бЕзопас-
но бораВЕнЕ с огнЕ-
сТрЕлно оръжиЕ.	Кур-
сът	 започва	 на	 27	 март	
2019	 г.	 Тел.	 066/80-69-
62.
ЦЕнТър за профЕ-
сионално обуЧЕниЕ 
- габроВо, организира 
лицензирани курсове	
за:	 огняр,	 кранист,	 	 мо-
токарист,	 машинист	 на	
пътно-строителни	 ма-
шини,	 готвач,	 барман-
сервитьор,	 козметик,	
фризьор,	 лечебен	 ма-
саж,	 маникюр,	 педикюр,	
ноктопластика.	 Издава	
се	 държавен	 документ	
за	 правоспособност.	
Обучение	 с	 ваучер	 за	
безработни	 и	 работе-
щи.	 Тел.	 066/80-85-92,	
от	 10.30	 до	 12.30	 часа,	
0887/361-876.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	тона,	16	куб.	м		-	0899/377-924
ТранспорТни услуги с	 товарен	 автомобил	 до	1.5	
тона	-	0898/630-249	[20,	15]
ТранспорТ с бус	-	тел.	0878/625-469.	[24,	12]
ТранспорТ с бус	-	тел.	0879/080-862	[11,	2]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ	 се	 предлагат	 на	
тел.	066/80-49-48,	0887/83-61-73.

ЕроТика
ЕроТиЧни Масажи -	
тел.	 0894/277-849.	 [11,	
2]
МоМиЧЕ прЕдлага 
секс	 -	 тел.	 0876/249-
511.	[6,	2]
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„подЕМкран“ ад - 
гр. габроВо Търси да 
назнаЧи заВарЧик, 
шлосЕр-МонТьор и 
опЕраТор на ММ с 
Цпу 3 оси ЦЕнТри.	
За	 информация:	 тел.	
066/801	 375	 или	 на	
място.	[6,	6]

рабоТа прЕдлага
ТърсиМ ТракТорисТ 
(може	 и	 пенсионер).	
Предлагаме	 трудов	 дого-
вор	-	целогодишно	или	за	
сезона.	 За	 справки:	 тел.	
0896/717-465,	 0896/706-
122.	[9,	6]
шиВашка фирМа за	
спортни	 панталони	 търси	
да	 назначи	 ОТК	 и	 про-
фесионални	 шивачки	 на	
прав	шев.	Справки	на	тел.	
0887/623-490.	[23,	15]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач	 за	 постоянна	 заетост.	
Справки	на	тел.	0899/962-
124.	[13,	13]
МЕХана „фЕнЕриТЕ“ 
търси	 да	 назначи	 готвач	
топла	 кухня.	 Справки	 на	
тел.	0896/606-870.	[13,	9]

сТроиТЕлна фирМа 
Търси багЕрисТ и 
арМаТурисТ.	Справки	
на	 тел.	 0887/870-088.	
[6,	3]

cafe bar „Fashion“	 тър-
си	 да	 назначи	 сервитьо-
ри/ки	 и	 готвачи/ки.	 За	
повече	 информация:	 тел.	
0897/802-908.	[14,	13]
„ЕМбос“ оод -	 Габрово	
търси	да	назначи	работник	
за	 лакозаливно	 -	 ВИСО-
КО	 ЗАПЛАЩАНЕ.	 Фирма-
та	 търси	 и	 работници	 за	
сглобяване	 и	 монтаж	 на	
мебели.	 Справки	 на	 тел.	
0887/64-00-71,	0885/599-
599.	[12,	10]
гоТВаЧ за работа	 от	 10	
до	 14	 часа,	 владеещ	 ита-
лиански	 или	 английски	
език,	 се	 търси	 на	 тел.	
0898/76-98-49.	[10,	6]
ТЕспоМ ад -	гр.	Габрово,	
ул.	 „Бодра	 смяна“	 1	 (до	
КАТ),	 търси	 да	 назначи:	
СТРУГАРИ,	 ШЛОСЕР-МОН-
ТЬОРИ,	 ОПЕРАТОРИ	 и	 НА-
СТРОЙЧИЦИ	 на	 ЦПУ;	 РАЗ-
КРОЙЧИК	 (газов	 разкрой);	
РАЗКРОЙЧИК	 лазерно	
рязане;	 ФРЕЗИСТИ,	 БОЯ-
ДЖИИ,	 ТЕРМИСТ,	 ТЕХНО-
ЛОГ,	 ДОКЕР-МОТОКАРИСТ.	
[11,	9]

рабоТник за автоморга	
се	търси	на	тел.	0883/354-
280.	[27,	7]
каМЕриЕрка (пълЕн ра-
ботен	 ден)	 се	 търси	 на	
тел.	0899/815-408.	[6,	5]
сТроиТЕлни рабоТни-
Ци се	 набират	 на	 тел.	
0895/424-308.	[16,	5]
рабоТник В склад	за	зър-
но,	шофьор	кат.	„В“	търси	
тел.	0878/240-506.	[11,	8]
ТърсиМ рабоТниЦи кра-
вари	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/690-300	[10,	7]
гоТВаЧ или помощник-
готвач	 със	 собствен	 ав-
томобил	 се	 търси	 на	 тел.	
0877/225-322.	[6,	4]
добри гоТВаЧи/ки, сер-
витьори/ки	срещу	отлично	
заплащане	 се	 търсят	 на	
тел.	0899/957-006.	[22,	2]

фирМа „Йоана-89“ ООД	
търси	 да	 назначи	 служи-
тел,	 обслужващ	 бензи-
ностанция.	За	връзка:	тел.	
0886/010-003,	 0877/347-
907.	[11,	4]
рабоТниЦи с ТЕЛК	 ре-
шение	 се	 търсят	 на	 тел.	
0898/801-009.	[4,	3]
фирМа „ХлЕбозаВод“ 
търси	 да	 назначи	 месач	
на	 хляб.	 Справки	 на	 тел.	
0878/535-094.	[6,	4]
жЕна за гледане	на	въз-
растен	 мъж	 се	 търси	 на	
тел.	0877/754-021.	[3,	3]
сТроиТЕлни рабоТ-
ниЦи се	 търсят	 на	 тел.	
0896/799-364.	[11,	5]
пиЦария „ТЕМпо“ търси	
сервитьор/ка.	 Справки	 на	
тел.	0879/988-010.	[11,	4]

„ЕВроХиМ груп“ 
оод набира рабоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо, ТЕХ-
ник с опиТ за под-
дръжка на Маши-
ниТЕ.	Справки	на	 тел.	
0892/24-67-67.	[10,	1]

ЧисТаЧка за вход	се	тър-
си	 на	 тел.	 0886/705-761.	
[5,	4]
жЕна за гледане	на	стари	
хора	 срещу	 унаследяване	
-	тел.	066/992-244.	[5,	4]
фирМа Търси работници	
за	бластавтомати	и	шпри-
цавтомати.	 Справки	 след	
15	часа	на	тел.	0887/364-
140.	[3,	2]
сТолъТ под Община	
Габрово	 търси	 готвач.	
Справки	на	тел.	0894/632-
367.	[5,	4]
сЕрВиТьор сЕ търси	 на	
тел.	0878/966-222.	[11,	3]
„подЕМ габроВо“ ЕООД	
търси	стругар.	Справки	на	
тел.	0884/854-354.	[5,	3]
„бодилукс“ спЕшно 
търси	 мебелист.	 Справки	
на	 тел.	 0898/574-848.	 [5,	
3]
ХраниТЕлЕн Магазин в	
кв.	Дядо	Дянко	търси	про-
давачки.	 Справки	 на	 тел.	
0887/825-534.	[17,	2]

грил-паВилион прЕд 
магазин	 „Кауфланд“	 търси	
да	 назначи	 продавач-кон-
султант.	 Справки	 на	 тел.	
0887/90-70-32.	[17,	3]
жЕна за обгрижване	 на	
болна	 жена	 и	 помощ	 в	
домакинството	в	комплекс	
„Христо	 Ботев“	 търси	 тел.	
0879/854-247.	[3,	2]
фирМа Търси багерист	
на	 редовен	 трудов	 дого-
вор.	 Може	 и	 пенсионер.	
Справки	на	тел.	0887/646-
330	[8,	1]
продаВаЧ-консулТанТи 
на пълно	 и	 почасово	 ра-
ботно	 време	 се	 търсят	 на	
тел.	0889/384-319.	[6,	1]
пЕрсонал за механа	 в	
Слънчев	 бряг	 -	 може	 и	
целогодишно,	 се	 търси	 на	
тел.	0899/957-006.	[22,	2]
аВТосЕрВиз на Търгов-
ска	 база	 търси	 монтьор.	
Справки	 на	 тел.	 0895/62-
94-10.	[11,	1]
МЕХана набира готва-
чи	 топла	 и	 студена	 кухня,	
барбекюристи.	Справки	на	
тел.	0895/629-036.	[17,	1]
“Мак-В“ Еоод търси	кро-
яч	текстил	с	опит.	Старто-
ва	заплата	750	лв.	Справ-
ки	 на	 тел.	 0885/385-838.	
Имейл	адрес:	market@mak.
bg.	[12,	1]

шофьор за битаци	 се	
търси	 на	 тел.	 0889/284-
456.	[4,	1]
фирМа Търси шофьо-
ри	 за	 разносна	 търговия.	
Заплащане	 до	 1000	 лв.	
Справки	 на	 тел.	 0887/87-
56-52.	[11,	1]
на 19 март	 (вторник)	
от	 10.00	 до	 12.00	 часа	
фирма	 „ИЛЕКС“	 ООД	 ще	
проведе	 интервю	 с	 же-
лаещите	 да	 кандидатстват	
за	 длъжността	 ОПЕРАТОР	
НА	МАШИНИ	ЗА	КАРТОНЕ-
НИ	ИЗДЕЛИЯ.	Във	фирмата	
няма	 обявени	 места	 за	
трудоустроени.	 Адрес	 на	
фирмата:	 Северна	 индус-
триална	 зона,	 ул.	 „Бойка-
та“	4	(зад	Пътното).	[2,	1]

рабоТа Търси
поЧасоВа или надом-
на	 работа	 търси	 тел.	
0894/277-849.	[11,	2]
пазаЧ (нЕВъоръжЕна 
охрана)	с	опит	-	0888/33-
81-85.	[12,	2]

грижа за ВъзрасТни
грижи за възрастни	 по-
часово	 -	 тел.	 0879/689-
667.	[5,	4]

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.
кърТи, зида, ВиК,	 ел.,	
фаянс		-	0878/943-895.
зиданЕ на каменни	дува-
ри	-	0876/790-953.
услуги с багер	и	самос-
вал	-	0888/564-431.
изВършВанЕ на груб	
строеж,	 довършителни	
работи,	 сухо	 строител-
ство,	 боядисване	 -	 тел.	
0899/154-546.	[11,	10]
подпорни сТЕни, дре-
наж	 и	 други	 СМР	 -	 тел.	
0897/390-194.	[25,	17]
напраВа и ремонт	 на	
покриви,	 хидроизолация,	
саниране,	 дренажи	 -	 тел.	
0888/020-187.	[25,	17]
сТроиТЕлни дЕЙносТи 
-	 тел.	 0897/765-110.	 [5,	
3]

рЕМонТ на покриви,	
улуци,	 обшивки,	 топлои-
золация,	 дренаж	 и	 други	
-	0882/27-97-49.	[15,	15]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички	 видо-
ве	 строителни	 материали.	
Склад	 -	бул.	 „Трети	март“	
87,	и	магазин	на	 ул.	 „Ка-
питан	 Дядо	 Никола“	 65,	
без	 почивен	 ден	 от	 7.30	
до	19	часа,	тел.	066/801-
501.	[12,	6]
кърТя бЕТон, камък	 -	
тел.	0888/544-438.	[11,	5]
рЕМонТ на покриви,	 хи-
дро-	и	 топлоизолации,	 те-
некеджийски	 и	 бояджий-
ски	 услуги	 и	 др.	 -	 тел.	
0895/295-654.	[18,	7]
изХВърлянЕ на строи-
телни	 отпадъци,	 изкореня-
ване	 на	 дървета,	 подрав-
няване	 на	 терени,	 оране,	
фрезоване	 -	 0888/359-
442	[24,	4]
разбиВанЕ каМък и	бе-
тон	-	тел.	0888/556-931.	
рЕМонТ на покриви,	 об-
шивки	 на	 комини,	 поста-
вяне	на	улуци	и	др.	-	тел.	
0895/370-021.	[22,	2]
подпорни сТЕни, дрена-
жи,	покриви	-	0886:76-24-
34.	[10,	1]

аВТоВишка
услуги с автовишка	 -	
0889/909-727.	[22,	19]

под наЕМ
ноВо фасадно скеле	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/982-294.	[22,	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
Вик, фаянс, теракота	 -	
тел.	 0884/228-253.	 [22,	
18]
иззижданЕ на тераси,	
къртене	 на	 панел,	 топло-
изолации	 от	 алпинисти	 -	
тел.	 0897/931-088.	 [22,	
18]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки	 и	 боя	 -	 тел.	
0895/728-668.	[12,	8]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки,	 боядисване	 -	
тел.	 0898/569-486.	 [22,	
13]
боядисВанЕ, шпак-
лоВки, изолация	 -	 тел.	
0889/930-948.	[4,	4]
шпаклоВанЕ, боядис-
ВанЕ, фаянс,	 теракота,	
изолация,	 камък	 -	 тел.	
0899/970-757.	[5,	4]

офЕрТа!!! рЕМонТ на	
БАНЯ	 за	 8	 ДЕНА!!!!	 Кър-
тене,	 ВиК,	 гипсокартон,	
фаянс	 и	 теракота,	 таван,	
зареждане	 на	 аксесоари.	
ВИСОКО	 КАЧЕСТВО!	 Тел.	
0876/771-305.	[5,	2]
офЕрТа!!! ВъТрЕшни и	
външни	 ремонти.	 Бани	 и	
кухни	 от	 А	 до	 Я.	 Бър-
зо,	 качествено,	 достъпни	
цени!	 Тел.	 0876/771-305,	
0876/771-337.	[5,	2]
бояджиЙски услуги -	
тел.	0899/050-080.	[14,	2]

изолаЦии
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ -	
0878/943-895.
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.	[22,	3]

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

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[16,	6]
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	7]

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	
-	 0888/001-588,	 e-
mail:	 nikopvc@abv.bg.	
[20,	20]

aL и	 PVC	 дограма	 и	
щори.	 Изгодни	 цени!	 Тел.	
0878/676-161,	 0878/709-
855.	[33,	7]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на	 комини	 -	
отгоре	и	отдолу.	ПО	ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - 30	 лв.	
-	тел.	0894/52-52-58.
коМиноЧисТаЧ - тел.	
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и	 поддръж-
ка	-	0887/680-034.
оТпушВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
Вик рЕМонТи -	 тел.	
0894/220-509.	[22,	12]

Вик рЕМонТи и	инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[16,	6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
попраВяМ Ел. уреди	 -	
тел.	 0894/220-509.	 [22,	
20]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	 -	
справки	на	тел.	0888/294-
214.	[23,	9]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[3,	2]
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	2]

градини, басЕЙни

ландшафТЕн дизаЙн, 
оформление и изпълне-
ние на дворни места, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта.  Тел. 0888/942-
335.

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване	 на	 апартаменти,	
къщи,	 мазета,	 гаражи	 -	
тел.	 0894/921-663.	 [22,	
20]

услуги

дърВодЕлски услу-
ги - куХни, спални 
оТ пВЧ-Mdf и Ма-
сиВ.	 Поръчки	 на	 тел.	
0878/022-967.	[8,	2]

рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	 справки	 на	 тел.	
0884/942-942.
рЕМонТ на стругове,	
фрези	и	други	се	извърш-
ва	 на	 тел.	 0898/359-222.	
[22,	12]
заВаряВанЕ на цветни	
метали	-	тел.	0885/72-46-
71.	[11,	6]
рЕМонТ на казани	за	ра-
кия	и	изработка	на	нови	-	
0899/688-841,	 0888/280-
357.	[30,	4]
рабоТниЦи за всичко,	
извършват	 събаряне,	 по-
чистване	 на	 мази	 и	 та-
вани,	 изкопни	 работи,	
строително-ремонтни	 ус-
луги.	 Хамалски	 работи,	
пренасяне	 на	 багаж.	 Тел.	
0892/326-344.	[11,	4]
ЦЕпя дърВа, обръщам	
градини	 -	 тел.	 0896/926-
407.	[7,	5]

ТЕнЕкЕджиЙсТВо
ВодосТоЧни Тръби, об-
шивки	 -	 справки	 на	 тел.-
0899/321-190.

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg
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15 март 2019 г. Телевизионен справочник 7
събоТа, 16 МарТ нЕдЕля, 17 МарТ

05:00	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
06:05	Инуяша	-	анимационен	филм	/п/
06:30	Диноотряд	"Кунг-фу"	/п/
06:55	Сребристият	жребец	/п/
08:00	Пътеки	-	седмично	предаване
08:30	По	света	и	у	нас	
09:00	Денят	започва	с	Георги	Любенов
11:00	Туризъм.бг
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Бразди	-	предаване	за	земеделие
13:00	Иде	нашенската	музика
14:00	Вяра	и	общество	с	Горан	Благоев
15:00	Махарал.	 Тайната	 на	 талисмана	

-	 филм	 /Чехия/,	 в	 ролите:	 Бара	
Сайдлова,	Боживой	Навратил

16:50	Отрядът:	 Операция	 спасяване	 -	
документален	филм

17:30	Джинс:	Родът	на	Богдана	Вульпе
18:00	Извън	играта
18:45	В	Белия	дом	на	Обама	-	3	еп.
19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Едната	и	другата	-	филм	/Италия/,	

в	ролите:	Барбара	де	Роси,	Паола	
Перего,	Кристоф	Ламбер	и	др.

22:30	По	света	и	у	нас	
22:45	МФФ	"София	Филм	Фест"	-	цере-

мония	по	връчване	на	наградите
23:30	Студио	 "Х":	 Не	 убивай	 -	 7	 и	 8	

епизод
01:15	11	 септември	 -	 героите	 от	 88	

етаж	-	документален	филм	 /САЩ,	
2011	г./,	режисьор	Джеймс	Куин

03:00	Открит	път	-	игрален	филм	/п/
04:30	Бразди	/п/

05:00	Иде	нашенската	музика	/п/
06:00	Неделно	евангелие
06:05	Инуяша	-	анимационен	филм	/п/
06:30	Диноотряд	"Кунг-фу"	/п/
06:55	Сребристият	жребец	/п/
08:00	Пътеки	-	седмично	предаване
08:30	По	света	и	у	нас	
09:00	Денят	започва	с	Георги	Любенов
11:00	Отблизо	с	Мира
12:00	По	света	и	у	нас;12:30	#	Европа
13:00	Шоуто	 на	 ски	 учителите	 -	 на	

живо	от	Пампорово
14:30	Библиотеката
15:30	Навътре	в	камъка	-	док.	филм	
16:25	Три	сестри	 /По	повод	85	 години	

от	 рождението	 на	 проф.	 Крикор	
Азарян/	-	тв	театър	/България/

18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Умно	 село:	 Коко	 /По	 повод	 85	

години	 от	 рождението	 на	 проф.
Крикор	Азарян/	/п/

19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	В	 кадър:	 Българското	 пътуване	 в	

Европа:	Границата	Брекзит	/п/
21:15	Срещу	 слънцето	 -	 филм	 /САЩ/,	

в	 ролите:	 Гарет	 Дилахън,	 Том	
Фелтън,	Джейк	Ейбъл	и	др.

22:55	По	света	и	у	нас	
23:10	Съвсем	 нов	 завет	 -	 филм	 /коп-

родукция/,	в	ролите:	Пили	Груан,	
Беноа	Пулворд,	Катрин	Деньов

01:05	Едната	и	другата	-	филм	/п/
02:50	Дойче	Веле:	Шифт
03:05	Студио	"Х":	Не	убивай	/п/
04:45	Вяра	и	общество	/п/

БНТ 1 БНТ 1

05:10	"Cool…T"	/п./
06:00	"Джи	Ай	Джо:	Ренегати"	-	анима-

ция,	сериал,	еп.25,	26	(последен)
07:00	"Кое	е	това	момиче"	-	сериал
08:00	"Тази	събота	и	неделя"
11:00	"Търси	се"	-	токшоу
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Хотел	Елеон"	-	сериал,	с.2,	еп.4
13:00	"Роден	за	мен"	-	комедия	(САЩ)
15:00	"Близнаци"	-	комедия	(САЩ)
17:00	"120	минути";17:50	Спорт	тото
18:00	"120	минути"
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:25	bTV	Репортерите
20:00	"Гласът	на	България	-	с.6
21:30	"Папараци"	-	тв	таблоид
22:30	"Теория	 на	 конспирацията"	 -	

мистъри,	 екшън,	 трилър	 (САЩ),	
в	 ролите:	 Мел	 Гибсън,	 Джулия	
Робъртс,	 Патрик	 Стюарт,	 Силк	
Козарт,	Тери	Алекзандър	и	др.

01:00	Премиера:	"Stalked	by	My	Mother"	
-	психотрилър	(САЩ)

02:50	"Търси	се…"	/п./
03:40	"120	минути"	/п./

05:30	"Аламинут:	Ново	поколение"
06:00	"Джи	Ай	Джо:	Ренегати",еп.23,	24
07:00	"Кое	е	това	момиче"	-	сериал
08:00	"Тази	събота	и	неделя"
11:00	"Cool…T";12:00	bTV	Новините
12:30	"Богатствата	на	България",	с.	3
13:00	"Той	не	си	пада	по	теб",	романтичен,	

драма	(САЩ,	Германия,	Холандия)
15:30	"Аламинут:	Ново	поколение"
16:00	"Мармалад"	-	токшоу
18:00	"Карбовски:	Втори	план"	
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:25	bTV	Репортерите
20:00	"Дивергенти"	 -	 фантастика,	 прик-

люченски,	мистъри	(САЩ),	в	роли-
те:	Шейлийн	 Уудли,	 Тио	 Джеймс,	
Кейт	Уинслет,	Ашли	Джъд	и	др.

22:50	"Елизабет:	 Златният	 век"	 -	 ис-
торически,	 биографичен,	 драма	
(Великобритания,	Франция,	2007),	
в	 ролите:	 Кейт	 Бланшет,	 Джефри	
Ръш,	Клайв	Оуен,	Том	Холандър

00:50	"Нашествие"	-	фантастика,	трилър	
(САЩ,	Австралия,	2007)

02:40	"Карбовски:	Втори	план"	/п./
03:30	"Мармалад"	/п./

 

пЕТък, 15 МарТ

БНТ 1
05:30	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок	
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ;	09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Как	стигнахме	дотук	-	10	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	Обзор	"Лига	Европа"
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Как	стигнахме	дотук	-	11	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	Концерт	на	Петър	Салчев	и	октет	

"Пловдив".	Празници	на	изкуства-
та	"Аполония	2018"

00:30	Семейното	 събиране	 на	 Мадеа	
-	 филм	 /САЩ/,	 в	 ролите:	 Тайлър	
Пери,Лин	Уитфийлд,Борис	Коджоу

02:20	Култура.БГ	/п/
03:20	100%	будни	/п/
04:20	Още	от	деня	/п/


05:30	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Трансформърс	Прайм",анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п./
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	49
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	50
17:00	bTV	Новините
17:25	"Лице	в	лице";17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Майка"	-	еп.	33
21:00	Премиера:	"Столичани	в	повече"	-	

сериал,	с.	13	еп.3
22:00	"Комиците	и	приятели"	-	с.13
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	5,	еп.	3
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.61,	62
01:50	bTV	Новините	/п./
02:20	"Преди	обед"	/п./
04:40	"Опасни	улици"	/п./	-	с.12,	еп.68

понЕдЕлник, 18 МарТ

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	Как	стигнахме	дотук	-	11	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	-	тв	игра/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
14:25	Стройковци	-	анимационен	филм
14:35	Приключенията	на	горските	мечо-

ци	-	анимационен	филм
15:15	Гимназия	"Черна	дупка"	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Как	стигнахме	дотук	 -	документа-

лен	филм	/12,	последен	епизод/
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно	
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	История.bg:	Смъртта	на	среднове-

ковните	владетели
22:00	Милиарди	-	3	епизод
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Брат	за	брата	2	-	9	епизод
00:20	Култура.БГ	/п/
01:20	100%	будни	/п/
02:20	Милиарди	-	3	епизод	/п/
03:20	Малки	истории	/п/
04:20	Брат	за	брата	2	-	9	епизод	/п/

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

критие"	-	анимация,	сериал,	еп.1
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п./
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.2,	еп.50
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.3,	еп.51
17:00	bTV	Новините
17:25	"Лице	в	лице"
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Майка"	-	еп.	34
21:00	"MasterChef"	-	кулинарно	шоу,	с.5
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	5,	еп.	4
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.60
01:50	bTV	Новините	/п./
02:20	"Преди	обед"	/п./
04:40	"Опасни	улици"	/п./	-	с.12,	еп.	69

ВТорник, 19 МарТ сряда, 20 МарТ ЧЕТВърТък, 21 МарТ
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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	Как	стигнахме	дотук	/п/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
14:25	Сид	-	дете	на	науката,	аним.филм
14:50	Приключенията	на	горските	мечо-

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

документален	филм	/1	епизод/
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно	
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	Милиарди	-	4	епизод
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Брат	за	брата	2	-	10	епизод
00:20	Култура.БГ/п/;01:20	100%	будни/п/
02:20	Милиарди	-	4	епизод	/п/
03:20	История.bg.	Смъртта	на	среднове-

ковните	владетели	/п/
04:20	Брат	за	брата	2	-	10	епизод	/п/

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ;09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Какво	ще	се	случи	-	документален	

филм	/1	епизод/п/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	лесно,	вкусно	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
14:25	Сид	-	дете	на	науката,	аним.филм
14:50	Приключенията	на	горските	мечо-

ци	-	анимационен	филм
15:15	Гимназия	"Черна	дупка"	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Какво	ще	се	случи	-	2	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно	
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Достоевски	-	2	епизод
22:00	Милиарди	-	5	епизод
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Брат	за	брата	2	-	11	епизод
00:20	Култура.БГ	/п/
01:20	100%	будни	/п/
02:20	Милиарди	-	5	епизод	/п/
03:25	Достоевски	-	2	епизод	/п/
04:20	Брат	за	брата	2	-	11	еп.	/п/

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

критие"	-	анимация,	сериал,	еп.2
06:30	"Тази	сутрин"
09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п./
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	51
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.3,	еп.52
17:00	bTV	Новините
17:25	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Майка"	-	еп.35
21:00	"MasterChef"	-	кулинарно	шоу,	с.5
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.5,	еп.5
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.61,	62
01:50	bTV	Новините	/п./
02:20	"Преди	обед"	/п./
04:40	"Опасни	улици"	/п./	-	с.12,	еп.70

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

критие"	-	анимация,	сериал,	еп.3
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п./
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.	2,	еп.	52
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	53
17:00	bTV	Новините
17:25	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Майка"	-	еп.	36
21:00	"Смени	жената"	-	с.	3
22:00	"Комиците	и	приятели",с.13	еп.10
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	5,	еп.	6
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.63,	64
01:50	bTV	Новините	/п./
02:20	"Преди	обед"	/п./
04:40	"Опасни	улици"	/п./	-	с.12,	еп.71

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00 Сутрешен	блок
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ;09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Какво	ще	се	случи	-	2	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/
14:25	Сид	-	дете	на	науката,	аним.филм
14:50	Приключенията	 на	 горските	 ме-

чоци	-	анимационен	филм
15:15 Гимназия	"Черна	дупка"	-	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Какво	ще	се	случи	-	3	епизод
17:00	Бързо,	лесно,	вкусно	
17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо	
18:00	По	света	и	у	нас	
18:15	Още	от	деня	
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Комисар	 Монталбано:	 Любов	 -	

филм	/Италия,	2018г./,	в	ролите:	
Лука	Дзингарети,	Чезаре

23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Вечната	музика
00:00 Улови	момента	/п/
00:30	Култура.БГ/п/;01:30100%	будни/п/
02:30	Комисар	Монталбано:	Любов	/п/	
04:30	Отблизо	с	Мира	/п/

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

критие"	-	анимация,	сериал,	еп.4
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п./
13:30	Премиера:	"Любов	от	втори	опит"	

-	сериал,	с.2,	еп.53
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	3,	еп.	54
17:00	bTV	Новините
17:25	"Лице	в	лице";17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Майка"	-	еп.	37
21:00	"Бригада	Нов	дом"	-	с.	4
22:00	"Комиците	и	приятели",	с.13	еп.11
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	5,	еп.	7
01:00	"Вечно	твоя"	-	сериал,	еп.	65,	66
01:50	bTV	Новините	/п./
02:20	"Преди	обед"	/п./
04:40	"Опасни	улици"	/п./	-	с.12,	еп.72

07:00	"Черна	любов"	-	сериен	филм
08:00	"Събуди	се";11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
13:00	"Мечтател"	-	с	Кърт	Ръсел,	Дакота	

Фанинг,	Крис	Кристоферсън,	Ели-
забет	Шу,	Луис	Гусман	и	др.

15:00	"Кънки	с	остър	връх:	Огън	и	лед"	
-	с	Брендън	Фер,	Франсиа	Райса,	
Стивън	Еймъл,	Марсела	Писаро

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

ната	топка"
18:00	"Ничия	земя"	
19:00	Новините	на	NOVA	
19:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ
20:00	"Дрейф"	(премиера)	-	с	Шайлийн	

Уудли,	Сам	Клафлин,	Джефри	То-
мас,	Елизабет	Хоторн	и	др.

22:00	"Крийд:	Сърце	на	шампион"	-	със	
Силвестър	 Сталоун,	 Майкъл	 Б.	
Джордан,	 Теса	 Томпсън,	 Греъм	
Мактавиш,	Филиша	Рашад	и	др.

00:50	"Светци	 и	 странници"	 -	 с	 Рей	
Стивънсън,	 Анна	 Камп,	 Майкъл	
Джибсън,	Винсънт	Картайзър,	Рон	
Ливингстън	и	др.,	първа	част

04:30	"Мечтател"	-	с	Кърт	Ръсел,	Дакота	
Фанинг,	Крис	Кристоферсън	/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	"Къщата	на	спомените"	-	с	Емили	

Роуз,	 Линдзи	 Уогнър,	 Адам	 Кау-
фман,	Джъстин	Брюнинг	и	др.

14:10	"Изкуството	 на	 любовта"	 (преми-
ера)	 -	 с	 Тейлър	 Кол,	 Стив	 Лънд,	
Бренда	Крънчлоу,	Малкълм	Стюарт

16:00	"Гурме	детективи:	Кулинарно	убий-
ство"	-	с	Дилън	Нийл,	Брук	Бърнс,	
Матю	Кевин	Андерсон,	Али	Сков-
бай,	Марк	Синиър	и	др.

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

емисия;	19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Механикът:	 Възкресение"	 -	 с	

Джейсън	 Стейтъм,	 Джесика	 Алба,	
Томи	Лий	Джоунс,	Мишел	Йео

22:00	"Палави	мамчета"	-	с	Мила	Кунис,	
Кристен	 Бел,	 Катрин	 Хан,	 Ани	
Мумоло,	Джейда	Пинкет-Смит

00:00	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
00:30	"Гурме	детективи:	Кулинарно	убий-

ство"	-	с	Дилън	Нийл	/п/
03:45	"Къщата	на	спомените"	-	с	Емили	

Роуз,	Линдзи	Уогнър	и	др.	/п/

NOA NOA
05:20	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	18	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

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

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

-	сериен	филм
21:00	"Кошмари	в	кухнята"	(нов	сезон)	
22:00	"Съдби	на	кръстопът"	(премиера)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	18	сезон
00:30	"Комисар	Рекс"	-	10	сезон
01:30	"Завинаги	 свързани"	 -	 сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

NOA
05:20	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	18	/п/
06:20	"Здравей,	 България"	 -	 сутрешен	

блок
09:30	"На	кафе"	
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	"Като	две	капки	вода"	(нов	сезон)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	 11:	 Обади	 се!"	 -	 сериен	

филм,	18	сезон
00:30	"Комисар	 Рекс"	 -	 сериен	 филм,	

10	сезон
01:30	"Завинаги	 свързани"	 -	 сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

NOA
05:20	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	18	/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	
20:00	"Откраднат	 живот:	 Любовта	 леку-

ва"	(премиера)	-	7	сезон
21:00	"Hell’s	Kitchen	България"(нов	сезон)
22:00	"Женени	от	пръв	поглед"	(нов	сезон)	
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	18	сезон
00:30	"Комисар	Рекс"	-	10	сезон
01:30	"Завинаги	 свързани"	 -	 сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

05:20	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	18	/п/
06:20	"Здравей,	България"
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

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

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

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

сезон)	-	риалити
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	18	сезон
00:30	"Комисар	Рекс"	-	10	сезон
01:30	"Завинаги	 свързани"	 -	 сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал

05:20	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	с.	18	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"На	кафе"	-	предаване	на	NOVA
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Моят	живот"	-	2	сезон
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

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

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

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

сериен	филм
23:00	Новините	на	NOVA
23:30	"Кобра	11:	Обади	се!"	-	18	сезон
00:30	"Комисар	Рекс"	-	10	сезон
01:30	"Завинаги	 свързани"	 -	 сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал

NOA NOA NOA

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Брюксел	1	/п./
06:30	България	сутрин	
09:30	Ези-тура:	Шопинг
10:30	Доктор	Х	-	сериал,	семеен
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Законът	на	любовта	-	сериал
14:15	Телепазарен	прозорец
14:30	Операция:	История	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Как	да	се	омъжим	за	милионер	-	

сериал,	комедия
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	Код	"Ято"	-	военен	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:15	Необичайните	заподозрени
23:15	Жоакина,	доня	Революция,сериал
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

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

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

04:30	Денят	ON	AIR	-	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	Полдарк	-	сериал	/п./
14:15	Можеш	и	по-добре	-	филм
14:45	Телепазарен	прозорец
15:00	Характери	-	неизвестните	изпове-

ди	на	известните
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу
16:30	Q&A
17:30	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа	

и	гражданите
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Историите	ON	AIR
19:30	Опорни	хора
20:30	Полдарк	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Похитени	-	сериал
23:00	Изпепелени	от	слънцето	-	драма,	

военен,	Русия,	Франция,	1994	г.;	
в	ролите:	Никита	Михалков,	Олег	
Меншиков,	Вячеслав	Тихонов,	Ин-
геборга	Дапкунайте

01:30	Мултимедия	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Операция:	История	-	предаване	с	

Росен	Петров	/п./
04:30	Видимо	 и	 невидимо	 -	 	 за	 изме-

ренията	 на	 свободата	 с	 Калин	
Манолов	/п./

bulgaria On air

05:30	Новините	ON	AIR	/п./
06:00	Q&A	/п./
07:00	Брюксел	1	/п./
08:00	Необичайните	заподозрени	/п./
09:00	Мултимедия
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Полдарк	-	сериал	/п./
14:15	Историите	ON	AIR	/п./
14:45	Телепазарен	прозорец
15:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения

15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване
16:30	Операция:	История
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Boec.BG	
19:30	Линиите	на	Уелингтън	-	сериал
20:30	Полдарк	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Похитени	-	сериал
23:00	Човек	 за	 човека	 -	 драма,	 Фран-

ция/Великобритания;	 в	 ролите:	
Джоузеф	 Файнс,	 Кристин	 Скот	
Томас,	Йън	Глен,	Хю	Боневил

01:00	Новините	ON	AIR	/п./
01:30	Мултимедия	-	лайфстайл	предава-

не	с	Даниел	Ненчев	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Видимо	 и	 невидимо	 -	 	 за	 изме-

ренията	 на	 свободата	 с	 Калин	
Манолов	/п./

04:30	Колела	/п./

bulgaria On air

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Операция:	История	/п./
06:30	България	сутрин
09:30	Ези-тура:	Шопинг
10:30	Доктор	Х	-	сериал,	семеен
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	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	Как	да	се	омъжим	за	милионер	-	

сериал,	комедия
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	Код	"Ято"	-	военен	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Гол	-	спортно	шоу
23:15	Boec.BG	/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	 -	важните	неща	

рано	сутрин	/п./
04:10	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова	/п./

bulgaria On air

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	България	сутрин
09:30	Ези-тура:	Шопинг	
10:30	Доктор	Х	-	сериал,	семеен
11:30	Безценната	перла	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Телепазарен	прозорец
13:15	Законът	на	любовта	-	сериал
14:15	Телепазарен	прозорец
14:30	Q&A	/п./
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отгоре	-	филм
16:30	Как	да	се	омъжим	за	милионер	-	

сериал,	комедия
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	Код	"Ято"	-	военен	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:15	Глухар	-	криминален	сериал
23:15	Жоакина,	доня	Революция,	сериал
00:10	Новините	ON	AIR	/п./
00:55	Директно	 -	 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	 -	 важните	 неща	

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

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

bulgaria On air
06:30	 България	сутрин	
09:30	 Ези-тура:	Шопинг	
10:30	 Доктор	Х	-	сериал,	семеен
11:30	 Безценната	перла	-	семеен	сериал
12:30	 Новините	ON	AIR
13:15	 Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	 Видимо	и	невидимо	/п./
15:30	 Новините	ON	AIR
16:00	 Светът	отгоре	-	филм
16:30	 Как	да	се	омъжим	за	милионер,сериал
17:30	 Новините	ON	AIR
17:50	 Директно; 18:30	Новините	ON	AIR
19:30	 Денят	ON	AIR
20:30	 Код	"Ято"	-	военен	сериал
21:30	 Новините	ON	AIR
22:15	 Глухар	-	криминален	сериал
23:15	 Жоакина,	доня	Революция	-	сериал
00:10	 Новините	ON	AIR/п./;00:55Директно/п./
01:30	 Операция:	История	/п./
02:30	 Новините	ON	AIR	/п./
03:00	 България	сутрин	/п./

bulgaria On air

06:30	 България	сутрин
09:30	 Ези-тура:	Шопинг	
10:30	 Доктор	Х	-	сериал,	семеен
11:30	 Безценната	перла	-	семеен	сериал
12:30	 Новините	ON	AIR
13:15	 Законът	на	любовта	-	сериал
14:30	 Опорни	хора	/п./
15:30	 Новините	ON	AIR
16:00	 Светът	отгоре	-	филм
16:30	 Как	да	се	омъжим	за	милионер,сериал
17:30	 Новините	ON	AIR
17:50	 Директно;18:30	Новините	ON	AIR
19:30	 Денят	ON	AIR
20:30	 Код	"Ято"	-	военен	сериал
21:30	 Новините	ON	AIR
22:15	 Глухар	-	криминален	сериал
23:15	 Жоакина,	доня	Революция	-	сериал
00:10	 Новините	ON	AIR/п./;00:55Директно/п./
01:30	 Видимо	и	невидимо	/п./
02:30	 Новините	ON	AIR	/п./
03:00	 България	сутрин		/п./

bulgaria On air
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РумяНа сТОяНОВа

 - какъв човек е ни-
колай карагьозов и кога 
разбра,  че е наясно със 
света? И със себе си, 
може би?
 - Любознателен. Тол-
кова, че да чета с голям 
интерес и за първото сел-
ско кино в Бутан, Козло-
дуйско, и за тенденциите 
в туризма, и за ползите 
от мулчирането в земеде-
лието, и за тънкостите на 
дигиталния маркетинг, и за 
това как се зараждат то-
талитарните режими, и за 
новостите в градоустрой-
ството... и какво ли още 
не. Толкова, че понякога 
да успявам в рамките на 
един ден да чета, да ида 
на тренировка, да работя 
и да посетя културно или 
развлекателно събитие. 
 Не мисля, че съм на-
ясно със света, но ми е 
интересно да го опозна-
вам. И като читател, и 

като пътешественик. Към 
непознатото подхождам 
с любопитство и това ме 
държи бодър. 
 - кои от мечтите си 
сбъдна николай карагьо-
зов?
 - Много от мечтите не 

се сбъдват и то за добро 
– защото ни се случват по-
хубави неща, които отгова-
рят на актуалните ни же-
лания. Още преди да тръг-
на на училище, разпра-
вях, че ще стана боксьор. 
После тренирах футбол и 
исках да стана треньор. 
Днес съм благодарен за 
това, че ми се получава 
да имам чудесни приятели, 
да работя все неща, които 
харесвам, и да бъда истин-
ски щастливец в любовта.  
 - какво Ви вдъхнови, 
Вас и целия екип, да съз-
дадете проекта „Дести-
нация Дряново“? Защо и 
как успя той?
 - Бях първи курс в 
университета и исках да 
заведа колегите си на тър-
жествата в Дряновския 
манастир, отбелязващи 
годишнината от битката 
на четата на Поп Хари-
тон. Много трудно намерих 
програмата за събитието и 
това ме жегна. Замислих 
се с какво мога да помог-
на за разрешаването на 
този проблем и така се 
появи страницата „Дести-
нация Дряново“. 
 Изненадващо дори за 
мен, интересът към нея 
беше доста голям – как-

то от местните, така и от 
хора, които искат да нау-
чат повече за този район 
на България. Това беше 
причината с Александър 
Македонски да създадем и 
сайт, където по-подробно и 
по-подредено да предста-
вяме родния ни край. 
 Иначе казано – вдъх-
нови ни липсата. Но 
вместо да се оплакваме, 
решихме да грабнем въз-
можността и да направим 
нещо хубаво и полезно. 
Ще ми се повече хора да 
гледат на проблемите като 
възможности.
 Доколкото проектът 
има успех, то той се дъл-
жи на вложените искрени 
емоции, постоянните гри-
жи и старание за повиша-
ване на нивото. Не го пра-
вим формално, защото ни 
е поставено като задача 
от някой, не го правим и 
във времеви или идеологи-
чески рамки на проект или 
мандат. Това ни награди с 
доверието на хиляди хора, 
което ценим и имаме отго-
ворността да оправдава-
ме непрестанно. Особено 
важно е и това, че почти 
100% от съдържанието на 
„Дестинация Дряново“ е 
авторско – сами пишем и 
правим снимки и клипове. 
 - кои бяха най-голе-
мите трудности в работа-
та по проекта и кое е най-
ценното, което Ви даде 
той? 
 - Най-трудно е да се 
промени нагласата на 
твърде голяма част от 
местните хора, че тук не 
е място за туризъм и няма 
какво толкова да се види 
и прави. В известна сте-
пен е нормално, човек по-
знава най-добре недоста-
тъците на собственото си 
селище и обвива в роман-
тика другите. Но Дряново 
има изобилие от предим-
ства, за които мнозина от 
големите градове копнеят 
и ние ще продължим да ги 

открояваме. Дано така и 
местните хора започнат да 
ценят повече това, което 
имат. 
 Най-ценното, което ни 
даде „Дестинация Дряно-
во“, е добри познанства и 
куп нови знания и умения 
- все безценни неща. 
 - какво да очакваме 
занапред от „Дестинация 
Дряново“ и вървейки по 
пътя на местния патри-
отизъм, смятате ли, че 

имате последователи?
 - Голямата цел е да на-
правим сайта двуезичен, 
да може да се използва 
и на английски език, за 
да започнем по-сериозно 
да представяме Дряново и 
отвъд границите на Бълга-
рия. Тук е мястото да бла-
годаря на хората, които 
напълно доброволно пре-
веждат всички текстове.
 Освен това имаме же-
лание да осъществим дос-
та идеи извън виртуалното 
пространство – облагоро-
дяване на някои места, 
изработване на информа-
ционни табели, организи-
ране на събития, създава-

не на фотографска излож-
ба с подбрани наши кадри 
и т. н. Случаят с „Пейката 
на любовта“ ни доказа по 
категоричен начин, че с 
малко средства може да 
се постигне голям ефект 
и това ни мотивира да 
продължим с начинания в 
този дух.
 - каква е Вашата меч-
та за България? 
 - Иска ми се повече 
хора да се грижат безко-

ристно за нея, съответно и 
за себе си, вместо да де-
монстрират патриотизъм с 
високопарни слова, веене 
на знамена, татуиране на 
герба и пр. 
 - през 2018 година 
бяхте избран в топ 20 на 
класацията „най-изяве-
ните млади личности в 
България“. с какво свърз-
вате това престижно при-
знание и как го приема-
те?
 - Свързвам го с всич-
ки прекрасни човеци до 
мен, които допринасят и 
с дела, и с думи за кау-
зата „Дестинация Дряно-
во“. Приех го с радост, 

защото е признание и за 
родния ми край, но също с 
притеснение, защото съм 
направил твърде малко на 
фона на това, което е въз-
можно и имам желание. 
Все пак беше една чудес-
на възможност доста хора 
да чуят за Дряново и да го 
запомнят с добро. 
 - какъв съвет днес да-
вате на себе си? кое е из-
речението, което си пов-
таряте, когато изпаднете 

в криза или отчаяние?
 - Достатъчно често ми 
се случва да си предста-
вям какво би било, ако 
мен ме няма, ако всичките 
ми дела всъщност са без-
смислени и как животът 
просто би си продължил. 
Не е нещо, което правя 
нарочно, но го намирам 
за много полезно, защото 
предпазва от усещането 
за прекалена важност – и 
на отделната личност, и 
на конкретни идеи. Най-
големите злини са сторени 
от хора, които са се взели 
твърде на сериозно и са 
налагали „правилни въз-
гледи“ на всяка цена. 

Прîектът „Деñтèíацèя Дряíîвî” íè 
íаãраäè ñ äîверèетî íа хèляäè хîра

 Николай Карагьозов е роден в Дряново през 1991 
г. Възпитаник на СУ „Максим Райкович“, паралелка 
„Туризъм“. Бакалавър по Културен туризъм от Ве-
ликотърновския университет „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“. Създава страницата „Дестинация Дряново“ 
през 2012 г. От 2013 до 2016 г. е част от Младеж-
кото сдружение МОГА – Дряново. През 2017-2018 г. е 
управител на книжарница „Хермес“ - Велико Търново. 
От май 2018 г. е част от екипа, който разработва 
новия хотел „Central West“ в София. Работи като 
фрийлансър в сферата на дигиталния маркетинг. 
 През 2018 г. е избран в Топ 20 на класацията  
„Най-изявените млади личности в България“. 

Николай Карагьозов бе избран в Топ 20 на класацията  „Най-изявените млади личности в България“ през 2018  г.:

Продължава от стр. 1
 Победата на „Янтра 
Габрово“ можеше да бъде 
и далеч по-изразителна 
при малко повече концен-
трация в завършващата 
фаза. Домакините започ-
наха ударно и още в 40-
та секунда Тодор Чирпа-
нов имаше възможност да 
огорчи вратаря на гостите, 
но не успя да нанесе то-
чен удар от чиста позиция. 
Последваха пропуски на 
Християн Кожухаров, Пла-
мен Кожухаров, Искрен 
Писаров и Ивайло Иванов, 
и добри намеси на вра-
таря на гостите Кристиан 
Дончев. Логичното се слу-
чи в 18-та минута. Взаимо-
действие между братя Ко-
жухарови завърши с удар 
на Християн в долния ляв 

ъгъл на вратата за 1:0. В 
края на полувремето Пла-
мен Кожухаров можеше 
да удвои преднината на 
„Янтра“, излязъл очи в очи 
с Дончев след добър пас 
на Писаров, но не успя 
да преодолее стража на 
„Ком“. 
 През втората част си-
туацията за гостите се ус-
ложни допълнително. Пет 
минути след подновява-
нето на играта Тихомир 
Тончев получи втори жълт 
и респективно червен кар-
тон и остави отбора си с 
човек по-малко на терена. 
Кристиан Дончев продъл-
жи с добрите си изяви и 
отрази още няколко удара 
към вратата си, но в 88-та 
минута капитулира. Хрис-
тиян Василев центрира 

и Пламен 
Кожухаров 
с глава га-
рантира по-
бедата на 
домакините 
– 2:0.
 С р е -
щу „Ком“ 
„ Я н т р а 
Га б р о в о “ 
игра в със-
тав: Хрис-
то Лалев, 
И в а й л о 
Иванов (64 
Иво Геор-
гиев), Ни-
колай Ан-
дреев, Ден-

чо Шипкалиев, Денислав 
Николов, Стефан Иванов, 
Християн Кожухаров, То-
дор Чирпанов (90 Ивайло 
Тодоров), Християн Васи-
лев, Искрен Писаров (46 
Захари Михайлов), Пламен 
Кожухаров.      
 В 19-я кръг габровският 
отбор ще гостува на „Ло-
комотив“ в Дряново. Мачът 

е в неделя, 17 март, от 
14.30 часа.
 Останалите резул-
тати от кръга:
 „Първа атомна“ (Козло-
дуй) - „Бдин 1923“ (Видин) 
2:1 
 ОФК „Локомотив“ (Ме-
здра) - „Вихър“ (Славяно-
во) 1:0 
 „Академик“ (Свищов) - 

„Янтра“ (П. Тръмбеш) 4:2 
 „Трявна“ (Трявна) - 
„Спартак“ (Плевен) 0:1 
 „Левски 2007“ (Левски) 
- „Локомотив 1927“ (Дряно-
во) 2:1 
 „Севлиево“ (Севлиево) 
- „Партизан“ (Червен бряг) 
5:1 
 „Павликени“ (Павлике-
ни) - „Ботев“ (Луковит) 2:1.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 На 19 март от 11 часа 
в централното фоайе на 
Национална библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“ 
в столицата официално ще 
бъде представена във фо-
тоизложба втората част от 
авторския проект „Аз съм 
Българка!“ на габровския 

фотограф Радослав Първа-
нов.
 Представителната из-
ложба включва 30 снимки 
със сюжетите от продълже-
нието на Национален проект 
„Аз съм Българка!“, както и 
анонс за ценностите и по-
ставените цели на втората 
част. Създаден е филм, пре-
насящ зрителите в деня и 
часа на мястото на снимки-
те, като привилегията да ви-
дят 20-минутната лента имат 
единствено посетителите на 
изложбите. Авторът прави 
своя подарък с този жест 
като довършителен щрих 

в разказа за историята на 
това патриотично начина-
ние на група млади българи, 
посветили се на опазването 
на традициите ни и богатото 
ни духовно наследство. 
 Филмът е озвучен със 
създадена по идея на Ра-
дослав Първанов авторска 
музика, дело на Иван Пе-

тков - DJ 89, нашумял със 
сполучливата си електронна 
музика с етно мотиви. Ме-
лодията „Аз съм Българка!“ 
е уникална и може да бъде 
чута единствено във фил-
ма. Създаден е и специален 
вариант на видеото с про-
дължителността на песента, 
за да се постигне цялостно 
изживяване на музикалния 
продукт. Официалното пред-
ставяне на идеята ще бъде 
реализирано в навечерие-
то на светлия християнски 
празник Благовещение (25 
март), който е посветен на 
жената и майката. 

Преäñтавят Нацèîíалíèя 
прîект „Аз ñъм Бълãарка!” 
в Нацèîíалíата áèáлèîтека

класиране:
1.  „Спартак“ (Плевен) 41:6 46    
2.  „Янтра Габрово“ (Габрово) 51:19   41    
3.  „Вихър“ (Славяново) 23:15   34    
4.  „Бдин 1923“ (Видин) 40:19   33    
5.  „Севлиево“ (Севлиево) 32:18   32    
6.  „Академик“ (Свищов) 31:30   29
7.  ОФК „Локомотив“ (Мездра 38:32   29
8.  „Ком“ (Берковица) 22:20   26
9.  „Павликени“ (Павликени) 25:33   24    
10. „Ботев“ (Луковит) 22:20   23
11. „Първа атомна“ (Козлодуй) 33:29   23
12. „Партизан“ (Червен бряг) 21:25   19    
13. „Трявна“ (Трявна) 16:31   17    
14. „Янтра“ (Полски Тръмбеш) 19:44   14    
15. „Левски 2007“ (Левски) 12:51   10    
16. „Локомотив 1927“	(Дряново) 14:48    7

„Яíтра Гаáрîвî” пîáеäè „Кîм” ñ äва 
ãîла íа áратя Кîжухарîвè


