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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

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Вчера на нарочна сре-
ща с изпълнителния дирек-
тор на „Импулс“ АД Кало-
ян Кашавелов и репортер 
на „100 вести“ бе уточне-
но, че дружеството няма 
нищо общо с откритата в 
близост нелегална лабо-
ратория за производство 
на канабис. Изявлението 
е по повод статията „Раз-
следват сеяча на канабис 
в двора на „Импулс“ в 
бр. 55 на вестника, която 
се позовава на официално 
съобщение на държавна 
институция. 
 В писмо до медиите 
от „Импулс“ АД вчера за-
явиха: „Сградата, по отно-
шение на която е било ус-
тановено засаждането на 

растения от рода на коно-
па, никога не е била соб-
ственост на „Импулс” АД, 
нито някога е била стопа-
нисвана или ползвана от 
завод „Импулс”. Същата е 
с административен адрес 
гр. Габрово, ул. „Орловска” 
№ 164, бивша собственост 
на „Гама проект” АД, която 
е купена от трето лице в 
производство по публична 
продан, впоследствие на 
30 януари 2018 г. продаде-
на на „Геомарин 49” ЕООД 
съгласно справка, извър-
шена в онлайн портала 
ИКАР. 
 Извършените действия 
по разследване, обявени 
на сайта на Прокуратурата 
на РБ, пряко се свързват 
с „Импулс” АД, с което без 
основание се накърнява 

репутацията на дружество-
то“.
 В подкрепа на това 
са и различните админи-
стративни адреси на две-
те дружества - „Импулс“ 
АД е на ул. „Орловска 
162, а имотът с канаби-
са е на ул. „Орловска” 
№ 164. Малко по-късно и 
прокуратурата коригира 
неточността, свързваща 
нарколабораторията със 
завода, като заличи от съ-
общението си името на 
„Импулс“.  
 „Объркващото и твърде 
общо обозначение „двора 
на завод „Импулс“ неосно-
вателно уронва престижа 
и доброто име на фирма 
„Импулс“ АД“ - беше кате-
горичен вчера пред „100 
вести“ Калоян Кашавелов.

 На снимките: Портал 
дели „Импулс“ АД и сгра-
дата, където е отглеж-
дан канабисът  
 Зазидани прозорци и 
заключена метална вра-
та в сградата с наркола-
бораторията

Имîтът ñ каíаáèñа íе е íа “Импулñ” АД

сТЕФКа БУРмОВа

 Вчера медицинските 
специалисти по здравни 
грижи към МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ в Габрово, събра-
ни на протестен митинг 
пред входа на болницата, 
казаха „Не“ на търговията 
със здраве. Голяма част 
от тях носеха листовки: 
„Граждани, подкрепете ни 
сега, за да има кой да се 
грижи за вас утре“, „Ка-
чеството на здравните гри-
жи зависи от количеството 
медицински сестри“, „Не 
ни гонете в чужбина, за-
щото ако всички си тръг-
нем, здравеопазването 
умира“, „Гражданите тряб-
ва да осъзнаят, че тази 
битка е за тях“. 
 В декларация до ми-

нистър-председателя Бой-
ко Борисов, до министър 
Кирил Ананиев и до ом-
будсмана Мая Манолова 
медицинските специали-
сти категорично поставят 
своите искания. Те, според 
главната медицинска се-
стра на здравното заве-
дение Радка Колева, са, 
че здравеопазването не 
е стока, с която се търгу-
ва, и болниците не трябва 
да бъдат търговски дру-
жества. Те настояват още 
всички специалисти по 
здравни грижи, независи-
мо от местоработата или 
собствеността на болни-
цата, да получават мини-
мум по две минимални за 
страната работни заплати. 
А размерите на допълни-
телните възнаграждения 

да са с регламентирани 
правила и да се определят 
съобразно с натовареност-
та на отделния здравен 
работник. „Ние настоява-
ме още да бъдат върнати 
медицинските стандарти, 
а нощният труд да бъде на 
принципа на почасовото 
заплащане – обясни пред 
вестника г-жа Колева. - 
КТД на национално ниво 
да е задължителен за 
всички структури в здраве-
опазването, да се осигури 
възможност за регламен-
тирана сестринска и кине-
зитерапевтична практика, 
както и за промяна в ка-
тегорията на труд“, заклю-
чи тя. Вчера габровските 
здравни работници бяха 
категорични, че поставе-
ните в декларацията техни 

искания са най-важните, 
за да се запазят професи-
ите на специалистите по 
здравни грижи, както и да 
останат да работят в Бъл-
гария. Те заявиха още, че 
им е омръзнало да бъдат 
недооценявани, тъй като 
настояват за нормални 
заплати и за добри усло-
вия на труд. „Защото ние 
сме тези, които се грижат 
за здравето на хората и 
не искаме повече да но-
сим системата на гръб“ 
- декларираха на митинга 
здравните специалисти. 
 Габровските здравни 
работници заявиха катего-
рично, че ако до две сед-
мици поставените от тях в 
декларацията проблеми не 
бъдат решени, те отново 
ще протестират на 1 април 
2019 г.

ЕМО “Етър” пîäãîтвя 
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РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
 52-годишен габровец и 
21-годишна софиянка са 
привлечени като обвиня-
еми за засаждане и от-
глеждане на канабис на 
ул. „Орловска“ в Габрово 
и в с. Драгановци, стана 
ясно вчера от информация 
на Районна прокуратура - 
Габрово. „52-годишният В. 
П. е обвинен в това, че от 
неустановена дата до 19 
март 2019 г., в съучастие, 
като съизвършител с А.-

Е.Ж. от София в сграда на 
ул. „Орловска“ в Габрово 
засял и отглеждал расте-
ния от рода на конопа – 
канабис, в нарушение на 
правилата, установени в 
Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и 
прекурсорите – престъп-
ление по чл. 354 в, ал. 1, 
вр. чл. 20, ал. 2 от Нака-
зателния кодекс - съобщи 
Районната прокуратура. 
- 21-годишната А.-Е.Ж. от 
София е привлечена като 
обвиняема за това, че 

от неустановена дата до 
19.03.2019 г., в сграда на 
ул. „Орловска“ в Габрово, 
в съучастие, като съизвър-
шител с В. П., отглеждала 
растения от рода на коно-
па - канабис, в нарушение 
на правилата, установени 
в Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и 
прекурсорите – престъпле-
ние по чл.354в, ал. 1, вр. 
чл. 20, ал. 2 от НК. стр. 2

Меäèцèíñкèте ñпецèалèñтè казаха 
„Не” íа търãîвèята ñъñ зäраве

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Общински съвет - 
Габрово прие годишен 
план за младежи на въз-
раст от 15 до 29 години.
 Водеща цел в страте-
гията на Община Габрово 
е подобряване качеството 
на живот на младите хора 
и условията за успех чрез 
устойчиви механизми за 
инвестиране в младежта. 
В плана е включен анализ 
за състоянието на младеж-
ката група от населението.

Демографска 
картина

   Броят на младите хора и 
на хората в трудоспособна 
възраст в община Габрово 
намалява последните го-
дини. Основните причини  

са отрицателният естест-
вен прираст и миграцион-
ните процеси, протичащи 
на територията на цяла-
та Габровска област. Все 
още значителният обем на 
външна и вътрешна миг-
рация често е продикту-
ван от следване на обра-
зователни цели, но и от 
икономически причини, в 
т. ч. търсене на работни 
места с по-високо трудово 
възнаграждение, по-добро 
качество на живот.

формално и 
неформално учене

 На територията на об-
щина Габрово функциони-
рат 6 училища (4 гимназии 
и 2 СУ) и 1 ВУЗ - Техни-
чески университет. Като 
извънучилищни образова-

телни институции функцио-
нират Център за подкре-
па за личностно развитие 
„Кариерно ориентира-
не - Габрово“, Център за 
подкрепа за личностното 
развитие „Астрономическа 
обсерватория и планетари-
ум - Габрово“ и Център за 
специална образователна 
подкрепа.
 П р е з  у ч е б н а т а 
2017/2018 г. броят на уча-
щите младежи е 2 268, 
а по данни от информа-
ционната система на МОН 
към началото на учебна-
та 2018/2019 г. в община 
Габрово се обучават общо 
2 239 младежи. Почти 
всички младежи от 15 до 
19 г., посещаващи учили-
ще, са включени в извън-
класни форми.     стр. 6

Брîят íа млаäèте хîра в Гаáрîвî 
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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

�    

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 

18/03

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.03./20.04/25.05., 40 лв.
ОДРИН С 1 НОЩУВКА - 19-20.04., 90 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - 25.04/                                                       
03.05./09.05/23.05., от 164 лв.       
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 1 нощ.,23.03/25.05,                                                                  
125 лв., с 2 нощувки, 30.03./27.04./04.05, 149 лв.
БИГОРСКИ МАНАСТИР-ОХРИД-СКОПИЕ -09.05.,185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04.,3нощ.,3зак.,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.
БУДАПЕЩА - 29.03.,2 нощ.,279лв от С-во/В.Т-во
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 04.05.,2нощ.,150лв
БЕЛОГРАДЧИК-СКАЛНА ПРИКАЗКА - 20.04,108лв, от С-во
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ -17.07.,3нощ.,499лв., от С-во
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.04., 2 нощ., 235 лв. 

ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3нощ.,от 349 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04.,2нощ.,169 лв.
КОРФУ - 25-30.04.,3 нощ.,зак,вечери,336лв от С-во
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25-29.04.,3нощ.,435лв от Т-во
АДРИАТИКА - 27.04.- 04.05.,6нощ.,715лв от В.Т-во
ОХРИД С РИЛСКИ МАНАСТИР И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощувки, 290 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 -1348лв
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

 
        

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

на Славка 
и Христо 
Христови

Честита Златна сватба

Половин век 
сте заедно 

в радост 
и неволи.
доказали 

във времето 
една любов 

голяма.

От семейството

миЛКа асЕНОВа, 
РиОсВ - В. ТъРНОВО

 
 Tематична работна 
среща събра в РИОСВ 
- Велико Търново пред-
ставители на общини и 
ВиК от региона по повод 
Световния ден на вода-
та – 22 март. Партньор 
на събитието е Басейнова 
дирекция – Плевен, коя-
то представи участието 
си в международния про-
ект DANUBE FLOODPLAIN 
(http://www.bd-dunav.org/
content/proekti-i-programi/
proekt-danube-floodplain/). 
Експертите обърнаха вни-
мание и на последните 
промени в Закона за во-
дите, касаещи издаването 
на разрешителни за полз-
ване на воден обект, как-
то и на правомощията на 
общините в тази област. 

Бяха обсъдени необходи-
ми документи, процедури, 
срокове. 
 В своето представяне 
РИОСВ акцентира върху 
пречистването на градски-
те отпадъчни води, сро-
ковете за изграждане на 
канализационни системи 
и пречиствателни станции 
за отпадъчни води (ПСОВ) 
и възможностите пред об-
щините да кандидатстват с 
водни проекти към ПУДО-
ОС и ОПОС.

състоянието в 
момента

 Към 20 март 2019 г.  
на територията на Вели-
котърновска и Габровска 
области се експлоатират 
16 канализационните сис-
теми на населени места 
и селищни образования, 
като 10 от тях са с изгра-

дени ПСОВ. Населените 
места и агломерации с из-
градени и въведени в екс-
плоатация пречиствател-
ни станции за отпадъчни 
води са Велико Търново, 
Габрово, Горна Оряховица, 
Лясковец, Севлиево, Сви-
щов, Павликени и Трявна. 
Градовете Дряново, Елена, 
Полски Тръмбеш, Златари-
ца, Сухиндол и Стражица 
са с частично изградени 
канализационни системи и 
без градски ПСОВ. В села-
та Камен, Сушица и Кеса-
рево в община Стражица 
са реализирани и функ-
ционират канализационни 
системи и пречиствателни 
станции към тях.
 За всички 16 канали-
зационни системи има 
издадени Разрешителни 
за заустване във воден 
обект по реда на Закона 

за водите от Басейнова 
дирекция - Плевен. В раз-
решителните са поставени 
условия за достигане на 
индивидуални емисионни 
ограничения/индивидуални 
норми и за включване на 
директните зауствания към 
канализационните системи 
с цел отвеждане за пре-
чистване на отпадъчните 
води в градските ПСОВ. 
Канализационните систе-
ми с ПСОВ достигат инди-
видуалните норми, докато 
канализационните системи 
без ПСОВ не успяват да ги 
постигнат. 
 За да се изпълнят по-
ставените условия в раз-
решителните за заустване, 
които са в съответствие и 
с изискванията на Дирек-
тивата за пречистване на 
градски отпадъчни води, 
общините следва да раз-

работят и изпълнят проек-
ти както за включване на 
директните зауствания към 
градските пречиствателни 
станции, така и за изграж-
дане на нови канализации 
и нови ПСОВ или за мо-
дернизация на съществу-
ващите. Община В. Търно-
во трябва да подготви и 
изпълни проекти за включ-
ване на всички директ-
ни зауствания в градския 
колектор за пречистване 
и за модернизация на ГП-
СОВ. Общините Габрово, 
Трявна и Г. Оряховица – 
проекти за включване на 
директните зауствания към 
изградените и добре функ-
циониращи ГПСОВ. Об-
щините Елена, Златарица, 
Стражица, Полски Тръм-
беш, Сухиндол и Дряново 
– проекти за изграждане 
на канализация и ПСОВ.

Гаáрîвец è ñîфèяíка îáвèíеíè за каíаáèñа 
íа ул. „Орлîвñка” è в ñелî Драãаíîвцè

продължава от стр. 1
 От събраните до мо-
мента по делото доказа-
телства е установено, че 
сградата на ул. „Орлов-
ска“, в която са били за-
садени и отглеждани рас-
тенията, е собственост на 
обвиняемия В. П., а не на 
завод „Импулс“. Растения-
та били засадени от него, 
а обвиняемата А.-Е.Ж. се 
грижела за отглеждането 
им. Освен това в друга, 
закупена от него сграда в 
село Драгановци, община 
Габрово, обвиняемият В. 
П. също засял и отглеждал 
канабис. Разследването по 
делото продължава“.
 От прокурорската пре-
писка става ясно, че нар-
колабораториите за „про-
мишлено“ производство на 
канабис в Габровско на-
бъбват, а броят на саксии-
те, открити само през по-
следните дни, гони хиляда. 
Данните са от разработки 
на криминалистите в ОД 
на МВР.
 19 март т. г. се оказа 
„най-берекетен“ откъм нар-
кореколта. Тогава в сграда 
на ул. „Орловска“ полицаи 
задържаха собственика – 
52-годишния мъж и 21-го-
дишната му съучастничка. 
 „При извършените про-
цесуални действия в поме-
щението са намерени и из-
зети 429 саксии с растения 

от рода на конопа, 64,705 
килограма зелена расти-
телна маса, реагираща при 
извършените полеви нар-
котестове на „марихуана“ 
- казаха от габровската 
полиция. - Намерено е и 
оборудване за отглежда-
нето на растенията: нагре-
вателни  лампи, поливна 
система, вентилация, фил-
три, уреди за контрол на 
температурата и влажност-
та и др.“ Допълнителното 
разследване отвело кри-
миналистите и до имота на 
В. П. в село Драгановци.
 В сградата там били 
намерени и иззети 301 
саксии с коноп, 27, 226 
килограма зелена расти-
телна маса и 35 грама суха 
растителна маса, които  
при извършените полеви 
наркотестове реагират на  
„марихуана“, както и обо-
рудване за отглеждането 
на растенията.
 „100 вести“ научи, че 
нарколабораторията в 
Драгановци е била разпо-
ложена в бившата детска 
градина в селото, прода-
дена преди около година 
на споменатия 52-годишен 
габровец. Той и софиян-
ката са били задържани 
в полицията за часове по 
Закона за МВР, уведомена 
е Районната прокуратура и 
разследването по случая 
продължава.

 По същия ред се дви-
жи и случаят с другата 
нарколаборатория – в 
къща в габровското село 
Боженци. Там криминалис-
тите иззеха 200 саксии, в 
които е била отглеждана 
марихуана, изсушена вече 
листна маса от същия нар-
котик и незаконно само-
делно оръжие.
 Къщата, където са 
намерени, е наследстве-
на, на 46-годишен мъж от 
София. „При извършени-
те процесуални действия 
е иззето самоделно огне-
стрелно оръжие с нарезна 
цев 22 калибър (5,6 мм), с 
монтирани оптически при-
цел и заглушител, както и 
98 патрона от същия кали-
бър, съобщиха от Област-
ната дирекция на МВР в 
Габрово. - Намерено е и  
помещение за отглеждане 
на растения от рода на ко-
нопа, оборудвано с нагре-
вателни лампи, система за 
контрол на температурата, 
поливна система, влагоме-
ри, вентилация, филтри и 
др.“ 
 Открити са и около 200 
саксии  с изсъхнали пре-
рязани стебла. Иззети са 
общо 1256 г суха расти-
телна маса,  реагираща 
при извършените полеви 
наркотестове на „мариху-
ана“. Работата по случая 
продължава. 

за изминалата година 
пред Националната аген-
ция за приходите в об-
ластния град от началото 
на данъчната кампания до 
момента. От тях 1291 са 
предпочели да контактуват 
с Агенцията по електронен 
път, като са подали фор-
мулярите си с електронен 
подпис или персонален 
идентификационен код. 
Всички подадени декла-
рации са обработени. ОТ 
офиса на НАП в Габрово 
напомнят на гражданите 
от областта, че освен по 
електронен път, данъчните 
си декларации по чл. 50 от 
ЗДДФЛ могат да подадат 
в НАП като препоръчана 
пратка с обратна разписка 
във всяка пощенска стан-
ция на Габрово, Севлиево, 
Дряново и Трявна, където 
също безплатно могат да 
получат и необходимите 
формуляри. За повече ин-
формация - нац. телефон 
0700 18 700 или салона за 
обслужване на клиенти на 
ул. „Радецка“ № 11 в цен-
търа на Габрово.

Мартèí Пеíчев ñ 21-вî мяñтî 
в първèя ñтарт îт Светîвíîтî 
пî ñкè îрèеíтèраíе в Швецèя

сВЕТОзаР ГаТЕВ

 Мартин Пенчев записа 
най-предно класиране от 
българските състезатели в 
първия старт от Световно-
то първенство по ски ори-
ентиране в Питео, Швеция. 
Състезателят на габров-
ския клуб „Узана“ завърши 
21-ви от 50 състезатели 
в надпреварата на дълга 
дистанция при мъже-елит. 
Маршрутът бе с дължина 
от 22.5 километра с 26 кон-
тролни точки и 645 метра 
сборно изкачване. Габров-
ският талант финишира за 
2 часа, 14 минути и 41 
секунди. 
 С 22 минути по-бърз 
беше новият световен 
шампион в дисциплината – 
Андрей Ламов от Русия.  
Тройката допълниха Ларс 
Мьохолд от Норвегия и 
Теро Линайнмаа от Фин-
ландия. Световният шам-
пион на средна дистанция 
от първенството през 2017-
та Станимир Беломъжев, 
за съжаление, бе декла-

сиран, след като пропусна 
точка по трасето. Николай 
Димитров завърши 34-ти, а 
Боян Софин – 39-ти.
 При жените страната 
ни беше представена от 
две състезателки. Антония 
Григорова се класира 24-
та от 34 стартирали състе-
зателки, а Стефания Дими-
трова - Беломъжева също 
бе декласирана поради из-
пусната точка. Маршрутът 
при тях беше 20 киломе-
тра.
 В Европейското мла-
дежко първенство по ски 
ориентиране за състезате-
ли до 17 години, което се 
провежда паралелно със 
Световното в Питео, дру-
гият представител на мест-
ния клуб „Узана“ - Тихомир 
Галов, зае 28-мо място от 
36 стартирали. Дългата 
дистанция за тази възраст 
беше 12.6 километра с 12 
контролни точки.
 Днес е почивен ден, в 
събота е средната дистан-
ция, а в неделя са щафет-
ните надпревари. 

Екñпертè îáñъäèха прèлаãаíетî íа закîíîäателñтвîтî 
пî вîäèте íа раáîтíа ñреща във Велèкî Търíîвî

2581 жèтелè íа Гаáрîвñка 
îáлаñт ñа äекларèралè 
äîхîäèте ñè

миГЛЕНа ВъГЛЕНОВа

 Европейската коми-
сия организира конкурс 
за социални иновации, 
чрез който ще финансира 
идеи за намаляване на 
пластмасовите отпадъци. 
Общата сума, която инсти-
туцията ще отдели, е 150 
000 евро. Добрата новина 
за българските социални 
предприемачи е, че имат 
шанс да реализират идеи-
те си и да спечелят спон-
сорство за тях. 
 В тазгодишното изда-
ние на конкурса ще бъдат 
подкрепени инициативи, 
които осигуряват намале-
ние на пластмасовите от-
падъци и замърсяването с 
тях чрез подобряване на 
съществуващите процеси 
или чрез въвеждане на 
съвсем нови продукти и 
начинания. С помощта на 
тези нововъведения тряб-
ва да се понижи коли-
чеството на създаваните 
пластмасови отпадъци, 
както и да се насърчи 
повторната употреба и ре-
циклирането им.
 Всяка година Европа 
произвежда 27 млн. тона 
пластмасови отпадъци. 
Затова основна цел на 
инициативата е крайният 
резултат да доведе до сис-
темна промяна на местно, 
национално и европейско 

равнище.
 Независими съдии ще 
определят три проекта, 
всеки от които ще бъде на-
граден с 50 хил. евро през 
октомври 2019 г. Всички  
сведения са публикувани 
на интернет страницата на 
конкурса – https://eusic.
challenges.org/.
 Заявления за участие 
може да се подават до 4 
април 2019 г. (12:00 ч. цен-
тралноевропейско време).
 Въпроси за конкурса 
може да изпращате на: 
info@socialinnovationprize.
eu. Конкурсът може да 
следите на: https://twitter.
com/eusocialinnov?lang=bg
 * * *
	 Създаден	в	памет	на	пър-
вопроходеца	 в	 социалните	
нововъведения	 Диого	 Васкон-
селуш,	 европейският	 конкурс	
за	 социални	 нововъведения	 се	
провежда		във	всички	държави	
–	 членки	 на	 ЕС.	 На	 седмата	
година	от	съществуването	си	
конкурсът	 е	 като	 пътеводи-
тел	 за	 социалните	 новатори	
в	 Европа,	 тъй	 като	 използва	
доказана	методика	 за	 подкре-
па	 на	 идеи	 на	 ранен	 етап	 и	
за	 поддържане	 на	 мрежа	 от	
радикални	 новатори,	 които	
променят	 обществото	 към	
по-добро.	Всяка	година	конкур-
сът	 е	 посветен	 на	 различен	
въпрос,	 засягащ	 Европа.	 Тази	
година	темата	е	 „Справяне	 с	
пластмасовите	отпадъци“.

ЕК търñè èíîватèвíè èäеè за 
ñправяíе ñ плаñтмаñîвèте îтпаäъцè
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Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  на 18.04.2019 г. от 08:30 до 09:00 ч. и от 15:30 до 
16:30 ч. поради извършване на оперативни превключ-
вания на съоръженията за доставка на електроенергия 
са възможни смущения на електрозахранването в 
района на Габрово, бул. „Могильов” 59-65, ул. „Венера”, 
Търговска база, ул. „Свищовска” (района около Тър-
говска база), ул. „Петър Михов” (блок „Нептун” и блок 
„Юпитер”), Осмо основно училище, фирма „Еконт”, 
кафе „Рубин”, ул. „Напредък” 1-11, детска градина 
под Осмо Основно училище, ул. „Златна нива” , бул. 
„Могильов” № 2 – 54, ул. „Петър Михов” № 11 – 25 / 
2 – 6, площад „Пробуда”, ул. „Нарцис”, ул. „Акациите”, 
жилищен блок „Александър Стамболийски”, „Витоша”, 
ул. „Изгрев”, ул. „Тиха”, ул. „Варовник” № 6 –34, ул. „Ва-
сил Друмев” № 2 –22 / 1 –23, ул. „Обзор” № 1, 2, 4, ул. 
„Стръмнина” № 1 – 13 / 2, 8, 10, ул. „Хаджи Димитър” № 
17, ул. „Ангел Кънчев” № 22 – 28, 32, 34, 44 / 23, 25, 31, 
33, ул. „Баждар” № 16 – 36 / 27, 29, ул. „Пейо Яворов” 
№ 1 – 3 / 4 – 6, ул. „Тодор Бурмов” № 1 – 7 / 2 – 18, ул. 
„Тракия” № 4 – 34 / 3 – 27, Автосервиз „Експрес“.

 на 10.04.2019 г. от 16:00 до 16:30 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на Габро-
во, ул. „Златна нива”, бул. „Могильов” № 2 – 54, 1 – 47, 
ул. „Петър Михов” № 9 – 25 / 2 – 6, площад „Пробуда”, 
ул. „Нарцис”, ул. „Акациите”, жилищен блок „Алексан-
дър Стамболийски”, „Витоша”, ул. „Изгрев”, ул. „Тиха”, 
ул. „Варовник” № 2–34, ул. „Васил Друмев” № 2 –22 / 1 
–23, ул. „Обзор” № 1, 2, 4, ул. „Стръмнина” № 1 – 13 / 
2, 8, 10, ул. „Хаджи Димитър” № 17, ул. „Ангел Кънчев” 
№ 22 – 28, 32, 34, 44 / 23, 25, 31, 33, ул. „Баждар” № 
16 – 36 / 27, 29, ул. „Пейо Яворов” № 1 – 3 / 4 – 6, ул. 
„Тодор Бурмов” № 1 – 7 / 2 – 18, ул. „Тракия” № 4 – 34 
/ 3 – 27, ул. „Чумерна” № 1 -27 / 2 – 26, ул. „Житарска” 
21, ул. „Зелена ливада” № 4 – 46 / 3 – 25, , ул. „Петър 
Падалски” - блокове от № 2 до № 6, № 348 / 348 А и 
блок № 1, ул. „Стефан Караджа” № 41 – 115 / 118, ул. 
„Борба” № 2, ул. „Елха”, ул. „Незабравка”, ул. „Про-
хлада”, ДКЦ СИАС, бензиностанции „Шел”, „Шопов”, 
„Генимекс”, „Петрол” и ТЕРАМОЛ.   
	
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпределителен	 обслужващ	
център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	
за	възникналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	Допълнител-
на	информация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  на 17.04.2019 г. от 08:15 до 08:30 ч. и от 15:30 
до 15:45 ч. поради извършване на оперативни прев-
ключвания на съоръженията за доставка на електро-
енергия са възможни смущения на електрозахранва-
нето в района на град Габрово, ул. „Градище” 5÷17 и 
18÷24, ул. „Гурко” 13÷21, ул. „Любен Каравелов” 28÷40 
и 11÷57, ул. „Мир” 5÷13 и 2÷4, ул. „Петър Берон” 9÷19 
и 8÷18, ул. „Цар Крум” 27, 36 и 42, ул. „Александър 
Керков” 38 и 40, ул. „Мадара” 8, 8А и 9, ул. „Орлов-
ска” 53÷79, 60÷106, 130, 132,154, фирма ПГПУ на ул. 
„Любен Каравелов“, 11 основно училище „Райчо 
Каролев”, фирмите, захранвани от ТП „Лъв“ 4 на ул. 
„Орловска” 154.
 на 15.04.2019 г. от 08:15 до 08:30 ч. и от 15:30 до 
15:45 ч. поради извършване на оперативни превключ-
вания на съоръженията за доставка на електроенер-
гия са възможни смущения на електрозахранването в 
района на град Габрово, ул. „Антим I” № 4, ул. „ Братя 
Миладинови” № 3÷11, ул. „ Христо Конкилев” № 6÷14, 
площад „Белорусия” № 1, ул. „Христо Смирненски” 
№ 9÷21, 31÷35, ул. „Александър Стамболийски” № 
39÷43, 22, ул. „ Георги Кирков” № 2÷16, ул. „Генерал 
Николов” № 1, 13, 2÷8, 30÷40, ул. „Железопътна” № 
12÷22, ул. „Доктор Василиади” № 1, ул. „ Станцион-
на” № 1÷9, 4÷14, ул. „Транспортна” № 2, 4, 8, 9, ул. „ 
Акациите” № 4, ул. „Васил Друмев” № 13, 10÷20, ул. „ 
Стефан Караджа” № 5÷25, 12÷24, поликлиника ДКЦ 1 
на Колелото, ул. „Преслав” № 5, 6 ÷ 22 / 11 ÷ 23, ул. 
„Христо Ботев” № 6 ÷ 14 / 13 ÷ 29, ул. „Ивайло” № 13 
÷ 17 / 12, ул. „Д-р Василиади” № 9, ул. „Брянска” № 5, 
2 ÷ 8, 18, 24, 32 ÷ 40, 48 – 58, ул. „Аврам Гачев” № 1 
÷ 5, ул. „Епископ Софроний” № 14 ÷ 30, ул. „Сан Сте-
фано” № 4, 12 ÷30 / 23 ÷ 37, без „Бумеранг Радио”, 
ТМТ „Д-р Василиади”, Текстилен техникум, сградата на 
Дом на техниката.
 на 12.04.2019 г. от 08:15 до 08:30 ч. и от 15:30 до 
15:45 ч. поради извършване на оперативни превключ-
вания на съоръженията за доставка на електроенер-
гия са възможни смущения на електрозахранването в 
района на град Габрово: площад „Белорусия” № 5, ул. 
„Подполковник Калитин” № 2, ул. „Христо Смирнен-
ски” № 2, 10 ÷ 16, 20, 30 / 23, ул. „Христо Конкилев” 
№ 1 ÷ 9 / 6, 8, 16 ÷ 20, ул. „Христо Ботев” № 9, ул. 
„Брянска” № 74 ÷ 96, ул. „Васил Левски” № 10, 14, 16, 
ул. „Ивайло” № 1 ÷ 9, офис Бумеранг Радио, ул. „Сан 
Стефано“ 23, ул. „Преслав” № 5, 6 ÷ 22 / 11 ÷ 23, ул. 
„Христо Ботев” № 6 ÷ 14 / 13 ÷ 29, ул. „Ивайло” № 13 
÷ 17 / 12 , ул. „ Д-р Василиади” № 9, ул. „Брянска” № 
1, 5, 2 ÷ 8, 18, 24, 32 ÷ 40, 48 – 58, ул. „Аврам Гачев” 
№ 1 ÷ 5, ул. „Епископ Софроний” № 14 ÷ 30, ул. „Сан 
Стефано” № 4, 12 ÷30 / 23 ÷ 37, ТМТ „Д-р Василиади”, 
Текстилен техникум, сградата на Дом на техниката, 
бензиностанции „Лукойл“ и „Шел“ на ул. „Брянска“.
 на 11.04.2019 г. от 08:00 до 15:30 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района на 
Габрово, Автосервиз „Експрес“. Временни смущения в 
електрозахранването са възможни от 08:15 до 08:30 
ч. и от 15:30 до 15:45 ч. в районите на град Габрово, 
бул. „Могильов” 59÷65, ул. „Венера”, Търговска база, 
ул. „Свищовска” (района около Търговска база), ул. 
„Петър Михов” (блок „Нептун” и блок „Юпитер”), Осмо 
основно училище, фирма „Еконт”, кафе „Рубин”, ул. 
„Напредък” 1÷11, детска градина под Осмо основно 
училище, ул. „Златна нива”, бул. „Могильов” № 2 – 54, 
ул. „Петър Михов” № 11 – 25 / 2 – 6, площад „Пробу-
да”, ул. „Нарцис”, ул. „Акациите”, жилищен блок „Алек-
сандър Стамболийски”, „Витоша”, ул. „Изгрев”, ул. 
„Тиха”, ул. „Варовник” № 6 –34, ул. „Васил Друмев” № 
2 –22 / 1 –23, ул. „Обзор” № 1, 2, 4, ул. „Стръмнина” № 
1 – 13 / 2, 8, 10, ул. „Хаджи Димитър” № 17, ул. „Ангел 
Кънчев” № 22 – 28, 32, 34, 44 / 23, 25, 31, 33, ул. „Баж-
дар” № 16 – 36 / 27, 29, ул. „Пейо Яворов” № 1 – 3 / 
4 – 6, ул. „Тодор Бурмов” № 1 – 7 / 2 – 18, ул. „Тракия” 
№ 4 – 34 / 3 – 27.
 на 09.04.2019 г. от 08:00 до 08:15 ч. и от 12:30 
до 12:45 ч. поради извършване на оперативни прев-
ключвания на съоръженията за доставка на електро-
енергия са възможни смущения на електрозахранва-
нето в района на град Габрово, ул. „Орловска” 1÷51, 
129÷139, 2÷38 и 142÷148, ул. „Св. Йоан Предтеча”, 
ул. „Отец Паисий”, ул. „Любен Каравелов“ 45-49, ул. 
„Шипка”, ул. „Радецка” 3, клона на „Си Банк”, магазин 
„Пулсар“, кафето под мост „Рачо Ковача“, ул. „Петър 
Берон“ 1, 8, долната част на Пазара.   
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се из-
винява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

 ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

				„Имам	информация	за	осво-
бождаване	 на	 двамата	 служи-
тели,	 поддържащи	 структу-
рата	на	радиоточките,	което	
ме	 навежда	 на	 мисълта,	 че	
тази	система	ще	бъде	закри-
та,	 унищожена.	 Аз	 смятам,	
че	това	е	от	компетенцията	
на	Общинския	съвет,	защото	
тези	 съоръжения	 касаят	 ин-
формираността	на	общност-
та	 по	 време	 на	 бедствия,	
аварии,	терористични	актове	
и	 въобще	 това	 е	 част	 от	
сигурността	 на	 общината	 и	
не	може	няколко	служители	да	
се	разпореждат	с	унищожава-
нето	й.	Какви	са	намеренията	
на	 общинската	 администра-
ция	 във	 връзка	 с	 този	 про-
блем?	 Какви	 са	 намеренията	
им	за	техниката	и	оборудва-
нето,	които	остават,	кой	ще	
ги	 прибере	 или	 пък	 поддържа	
евентуално“,	 зададе	 въпрос	
Пепа	 Сомлева,	 общински	 съ-
ветник	 от	 „Будно	 Габрово“,	
на	заседание	на	Общински	съ-
вет	-	Габрово.
   ОТГОВОРъТ НА ОБщИНА 
ГАБРОВО Е: „В действаща-
та нормативна база няма 
изисквания за наличие на 
радиофикационна мрежа 
(РФМ), било с цел опо-
вестяване на населението 
или някаква друга цел. В 
Наредбата за условията и 
реда за функциониране на 
Националната система за 
ранно предупреждение и 
оповестяване на органите 
на изпълнителната власт и 
населението при бедствия 

и за оповестяване при 
въздушна опасност ясно 
са разписани начините за 
уведомяване. Системата 
е предназначена за едно-
временно предупреждение 
и оповестяване на големи 
групи хора на определена 
територия за предстоящо 
или настъпило бедствие 
или въздушна опасност и 
за излъчване на указания 
за необходимите мерки и 
действия чрез акустични 
сигнали и гласова инфор-
мация. Акустичните сигнали 
и гласовата информация се 
излъчват от крайни акус-
тични устройства (сирени). 
 Националната система 
е от две части - система за 
ранно предупреждение и 
оповестяване на органите 
на изпълнителната власт 
и на съставните части на 
единната спасителна сис-
тема и система за ранно 
предупреждение и оповес-
тяване на населението. В 
нито една от двете не са 
упоменати радиоточките.
 Оповестяването на на-
селението се извършва и 

от медиите, чиито задъл-
жения са регламентирани 
в Закон за защита при 
бедствия. Юридическите 
лица и едноличните търго-
вци - оператори на радио- 
и телевизионни програми, 
предприятията, предоставя-
щи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или 
услуги, при поискване от 
оперативните центрове на 
единната спасителна сис-
тема предават незабавно 
и без изменение на съ-
държанието и на смисъла 
неотложна информация, 
необходима за защитата на 
населението, като инфор-
мацията се предава без-
възмездно. През последни-
те години неколкократно се 
е налагало Община Габро-
во да информира населе-
нието в случаи на кризис-
ни ситуации и е доказано, 
че тези системи и начини 
за оповестяване работят.
    Към настоящия момент 
сигнал по РФМ достига 
до много малка част от 
населението на общината. 
Община Габрово не съби-

ра такси за тази услуга и 
не може да се ангажира 
с цялостна и качествена 
поддръжка на такъв тип 
подземни комуникации. 
През последните години са 
полагани усилия само за 
възстановяване на радио-
сигнал на места с въздуш-
на мрежа, където авариите 
са видими и сравнително 
лесно отстраними. 
 Липсата на подземен 
кадастър с точни данни 
за местонахождението на 
тази подземна инфраструк-
тура в годините е дове-
ла до множество знайни 
и незнайни аварии, чиято 
локализация, предвид ни-
ския волтаж на мрежата, 
е невъзможна. Разбира се, 
остава възможността за 
изграждане на чисто нова 
радиофикационна мрежа и 
съответното й точно засне-
мане, но това е огромна по 
мащабите си инвестиция, 
неоправдана предвид нови-
те съвременни възможнос-
ти за разпространяване на 
информация. Възможността 
за предаване на аналогич-
на информация чрез ра-
диовълни без разкопаване 
и окабеляване автоматич-
но обосновава една така-
ва инвестиция (подземна) 
като нецелесъобразна.
 Община Габрово счи-
та за първостепенна своя 
задача гражданите да по-
лучават актуална инфор-
мация за случващото се 
на територията на града 
и населените места в об-

щината. В тази връзка, с 
ангажирани експерти от 
Община Габрово, по дого-
вор за предоставяне на 
програмно време в про-
грамата на радио Бумеранг 
ФМ, е осигурено излъчване 
на информационно преда-
ване - радио рубрика, със 
заглавие „Часът на Габро-
во“, във всички делнични 
дни, на честота 101.7 MHz, 
в интервала от 10:10 до 
10:45 часа в понеделник, 
вторник, сряда и петък и 
от 14:10 до 14:45 часа в 
четвъртък.
 Община Габрово е оси-
гурила техническа възмож-
ност „Часът на Габрово“, 
освен на честота 101.7 
MHz, да звучи чрез РФМ 
на Габрово по радиоточки-
те. Информацията, излъчва-
на по РФМ в другите часо-
ви интервали, на практика 
представлява програмата 
на радио „Хоризонт“, дос-
тъпна за Габрово на често-
та 103.2 MHz.
 Докато съществува въз-
можност за ползване по 
предназначение на техни-
ката на Общинско радио 
- Габрово, Община Габрово 
се ангажира да дублира 
излъчването на информа-
ционното предаване „Часът 
на Габрово“ и програмата 
на радио „Хоризонт“ по съ-
ществуващата към момента 
РФМ (съответно по ради-
оточките) и онлайн чрез 
сайта на Община Габрово, 
което се случва и към мо-
мента“.

Дîйäе лè краят íа раäèîтîчкèте в Гаáрîвî?

ЦВЕТОмиРа иВаНОВа

 Тези теми бяха в осно-
вата на двучасова диску-
сия, в която участваха об-
ластният и заместник  об-
ластният управител, кме-
тът на Община Габрово, 
директорът на ОД на МВР 
– Габрово, началникът на 
РУО – Габрово и всички 
директори на училища от 
Габрово. Всички те заедно 
ще търсят работещ модел 
за справяне с предизви-
кателствата, пред които са 
изправени деца, родители, 
учители, общност. Среща-
та, провокирана от един 
конкретен случай на агре-
сия, е повод да се обсъди 

каква е реалната среда, 
какви са трудностите, с 
които се сблъскват педа-
гози и съветници, има ли 
добре работещи модели, 
които могат да се прило-
жат за всички…Правят се 
всякакви кампании, раз-
пространяват се тематич-
ни филми, има множество 
активности, в които млади-
те хора да се включат, но 
достатъчно ли е това? 
 „Трябва да има прави-
ла и те да важат за всич-
ки, защото всички ние сме 
отговорни за случващото 
се около нас“ – заяви об-
ластният управител Неве-
на Петкова. 
 Кметът Таня Христова 

определи срещата като ви-
дима стъпка към реалнос-
тта, в която живеем. „Не 
да отчетем дейност, а да 
отворим съзнанието си и 
всички заедно да опреде-
лим мерките. Без забрани! 
А чрез занимания и включ-
ване в различни дейнос-
ти, където децата да имат 
възможност да развиват 
своите таланти и потен-
циал, за да имат цели, да 
имат мечти“ – допълни още 
тя. 
 Планове има, но са ва-
жни дейностите – катего-
ричен е началникът на Ре-
гионалното управление на 
образованието. За повече 
информация и открит диа-

лог с училищата призова и 
директорът на полицията. 
Много примери бяха раз-
казани – и добри, и лоши, 
и всеки искаше да споде-
ли от своя опит по време 
на срещата, но една дума 
се повтаряше непрекъсна-
то и от всички – отговор-
но родителство. „Да не 
забравяме, че децата са 
огледало на родителите“ – 
призова един от директо-
рите. „Децата искат от нас 
обич, внимание и топлина, 
а ние вероятно не им я 
даваме, дали рисковото 
им поведение не е начин 
просто да привлекат на-
шето внимание?“ – запита 
риторично друг участник в 

срещата. Трети отговори: 
„Да не забравяме, че в 
началото беше Словото! 
В този процес най-важен 
е диалогът, разговори-
те между деца, родите-
ли, учители, между цялото 
общество, защото както 
гласи една поговорка: „За 
отглеждането на едно дете 
е нужно цяло село“. Една 
среща е недостатъчна за 
решения, но достатъчна 
да очертае ситуацията и 
да постави началото на 
съвместна работа на ин-
ституциите, чиито предста-
вители следващия месец 
ще се срещнат отново, за 
да предложат конкретни 
мерки. 

сТЕФКа БУРмОВа
 По повод празника на 
Националната гимназия за 
приложни изкуства „Тре-
вненска школа“ - 6 май, 
специализираното учили-
ще обяви Национален кон-
курс за детска рисунка 
на тема „Гергьовден“. В 
него могат да се вклю-
чат ученици от четвърти 
до осми клас от цялата 
страна. Целта му е да се 
развие, популяризира и 
повиши интереса на уче-
ниците не само в заложе-
ната концептуална рамка 
на темата, но и да се 
акцентира на значението 
за всеки млад човек като 
носител на българската 
православна традиция и 
нейната символика в би-
тието и в творчеството; 
Популяризиране и пови-
шаване интереса на учени-
ците към българския фолк-
лор и християнските цен-
ности. Успоредно с това 
чрез конкурса се дава 
възможност на учениците 
да демонстрират възмож-
ностите си при работа с 

графични и цветни мате-
риали, както и да изявят 
творческите си умения и 
желание за експеримент с 
различните техники – ри-
сунки с молив, туш, креда, 
сух пастел, акварел, тем-
пера, колаж и т. н.
 От НГПИ „Тревненска 
школа“ са поставили и из-
исквания към творбите за 
конкурса. Творбите трябва 
да са авторски, изпълне-
ни с графични или цветни 
материали и с размери 
35 х 50 см. Освен това на 
гърба на творбата трябва 
да бъде посочено какво 
е нейното заглавие, каква 
техника е използвана, три-
те имена на автора, адре-
са на твореца и учебното 
заведение или школата, 
в която се подготвя, как-
то и телефон за връзка. 
Според изискванията на 
конкурса се приемат до 
две творби от участник. 
А срокът за получаването 
им в НГПИ „Тревненска 
школа“ е 22 април 2019 
г. Класираните на първо, 
второ и трето място, както 

и поощрителните награди 
ще бъдат обявени на 30 
април 2019 г. от конкурсна-
та комисия.
 Организаторите на 
конкурса обясниха, че 
творби, които не отговарят 
на условията по статута, 
не се допускат до журира-
не. Кандидатите приемат 
условието техните творби 
да бъдат използвани и от-
печатвани върху рекламни 
материали. Конкурсните 
творби остават във фонда 
на НГПИ „Тревненска шко-
ла” и ще бъдат експонира-
ни на 4 май в 10.30 часа 
в сградата на НГПИ „Тре-
вненска школа” в Трявна.
 Наградите за класира-
ните са: за първо мяс-
то – материални награди 
на стойност 120 лева и 
диплом, второ място - ма-
териални награди на стой-
ност 100 лева и диплом, 
трето място – материални 
награди на стойност 80 
лева и диплом, както и 
две поощрителни - матери-
ални награди на стойност 
50 лв. и диплом.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Меркè за èзãражäаíе íа ñреäа íа тîлераíтíîñт; íамаляваíе 
разпрîñтраíеíèетî è упîтреáата íа íаркîтèцè; превеíцèя 
íа рèñкîвî пîвеäеíèе; áезîпаñíî пîвеäеíèе в Иíтерíет

НГПИ „Тревíеíñка шкîла” îáявè Нацèîíалеí 
кîíкурñ за äетñка рèñуíка „Герãьîвäеí”
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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, 15]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 15]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 19]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в идеален център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [12, 12]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Могильов“ 71, вх. А, ет. 
3, ап. 9, се продава на 
тел. 0895/360-196. [22, 
15]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 13]

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, 5]

сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 8]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Дядо Дянко се продава 
на тел. 0899/841-480. [14, 
10]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [33, 8]
ТухлЕн апарТаМЕнТ се 
продава на тел. 0887/621-
225. [10, 8]
апарТаМЕнТ - 120 кв. 
м, в Габрово, ул. „Гради-
ще“, се продава на тел. 
0896/05-11-52. [8, 8]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
76 кв. м, в кв. Палаузово 
за 42 000 лева се продава 
на тел. 0897/616-970. [11, 
5]

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, 8]
ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел. 
0899/943-105 [20, 7]
къща В село Ангелов, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 
11]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 11]
парцЕл В село Чавеи - 
1945 кв. м, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 5]
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, 4]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [10, 8]
парцЕл - 3 дка, до „Тех-
номаркет“ се продава на 
тел. 0892/484-602. [16, 4]

гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 4]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 6]
къща - 70 кв. м, с двор 
1 дка в село Армените, 
цена по споразумение, се 
продава на тел. 0888/515-
797. [6, 3]
къща близо до града се 
продава на тел. 0890/138-
303. [11, 2]
рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни етажи, 
отлични комуникации. [33, 
3]
МансарДа-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева се прода-
ва на тел. 0888/217-053. 
[8, 3]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 3]

поМЕщЕниЕ, поДхоДя-
що за автосервиз, склад 
и малко производство, се 
продава на тел. 0888/234-
179. [15, 1]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0878/86-77-41. [6, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Магазин срЕщу „Шел“ 
се дава под наем на тел. 
0877/633-064. [11, 9]
обзаВЕДЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем тел. 0888/907-666. 
[32, 9]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0898/931-914 [10, 7]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/070-304. [11, 
6]
поМЕщЕниЕ В ИЦ, сива-
та къща, се дава под наем 
на тел. 0888/871-687. [12, 
6]
апарТаМЕнТ, обзаВЕ-
ДЕн, на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 9]

Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректо-
рата, се дава под наем - 
справки на тел. 0887/358-
472. [4, 4]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0888/619-
617. [11, 2]
заВЕДЕниЕ поД наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 4]
поМЕщЕниЕ - 43 кв. м, 
+ санитарен възел, в ЦГЧ, 
цена: 250 лв., се дава под 
наем на тел. 0877/00-79-
46. [3, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 7]
къща В града се купува 
на тел. 0885/200-058. [4, 
3]

иМоТи заМЕня
къща В Габрово - Русе-
вци, с екстри, заМЕня 
за жилищЕ в гр. София. 
Справки на тел. 0888/310-
981. [7, 3]

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, 2]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 19]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 4]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.

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 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.

„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
проДаВаМ ДърВа - 
0878/943-895.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./

куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
Донбаски Въглища, 
брикети и екобрикети, пе-
лети от широколистна дър-
весина - 066/801-501. 
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
0899/050-080. [11, 5]
сухи ДърВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
гоТоВи ДърВа и метрови 
- тел. 0893/390-253. 
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, сухи дърва в чували 
- 4 лв./бр., се продават на 
тел. 0896/807-688. [13, 2]

аВТоМобили проДаВа
опЕл асТра - хечбек, 
1993 г., Бензин, 60 к. с., 
132 114 км, 800 лв., се 
продава на тел. 0889/437-
938 - Димитър. [11, 9]
оТлични оТ гЕрМания: 
МЕрцЕДЕс ВиТо-110 - 
клима, Опел Комбо - пи-
кап, Рено Туинго, Опел 

Агила 1.2 - тел. 0898/878-
548. [5, 3]
WV пасаТ - дизел, 1.9 
куб., 110 к. с., 1998 г., 
с регистрация, се прода-
ва на тел. 0877/440-100. 
[11, 3]
голф III - 1997 г., се про-
дава. За повече информа-
ция: тел. 0898/33-14-91. 
[11, 4]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-

ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 1]
фолксВагЕн поло 1.9, 
дизел, за 1200 лева се 
продава на тел. 0898/761-
381. [6, 3]
пЕжо 807 - АГУ, се про-
дава на тел. 0897/647-
711. [5, 1]

гуМи
лЕТи ДжанТи - 14-ки, 
Опел, за 160 лв. се про-
дават на тел. 0896/24-24-
68. [11, 2]

МоТори/ВЕлосипЕДи

ВЕлосипЕДи „риВЕ-
ра“ - Италия, скорости, 
българско „Балкан“ - дам-
ско, се продават на тел. 
0885/092-629. [3, 1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 2]

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

скрап, сТари коли
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 10]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 8]

проДаВа Машини
рЕзачка за дърва „Хукс-
варна 440“ се продава на 
тел. 0899/901-844. [5, 5]
пишЕща Машина се 
продава на тел. 0876/53-
54-54. [3, 3]
плЕТачна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 3]

проДаВа МаТЕриали
цигли - двуканални, ед-
ноканални, се продават на 
тел. 0887/724-377. [2, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [15, 5]
коТЕл „голДън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 5]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
тел. 0888/922-878 [10, 5]
изгоДно! ДВЕ ъглови 
легла-ракли, две секции + 
гардероб, холова масичка 
цвят орех се продават на 
тел. 0888/949-217. [11, 1]
ВЕрТикалЕн фризЕр 
„Snaige“ се продава на 
тел. 0886/331-843. [3, 1]

проДаВа разни
проДаВаМ оборуДВа-
нЕ за магазин. Телефон 

за връзка: 0888/422-668. 
[22, 20]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно продава 
за 1500 лева: 0894/424-
366 [15, 10]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 9]
кошЕри ДаДан-блаТ, 
рамки, центрофуга - 6 
рамки, се продават на тел. 
0886/54-82-14. [5, 2]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава 0887/57-90-36. 
[20, 3]

жиВоТни проДаВа
кози сЕ продават на тел. 
0898/267-194. [11, 9]
Малки ТЕлЕТа продава 
тел. 0876/415-480. [12, 3]
6 броя женски прасета от 
25 до 30 кг се продават 
на тел. 0893/97-23-71. [3, 
3]

кокошки сЕ продават на 
тел. 0876/181-676. [1, 1]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 5]
бали люцЕрна продава 
0888/85-34-22. [6, 6]
бали сЕно се продават 
на тел. 0899/960-591. [6, 
2]

разсаДи
зЕлЕнчукоВ разсаД 
(домати и краставици) за 
ранно производство се 
продава в село Чавеи, тел. 
0897/809-990. [11, 7]
разсаД касис - 2 лв., се 
продава на тел. 0898/787-
018/Борики [33, 3]

Тор
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-249. 
[20, 18]

оборски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
5]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни броЕ-
ници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, сТаринни пушки 
и револвери се купуват на 
тел. 0888/147-085. [24, 6]
книги - хуДожЕсТВЕна 
лиТЕраТура (криминални, 
любовни, класика, истори-
чески и др.), се купуват на  
тел. 0889/885-944. [24, 6]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
с товарен автомобил до 
1.5 тона - 0898/630-249 
[20, 18]

ТранспорТ с бус - заяв-
ки на тел. 0878/625-469. 
[24, 17]
ТранспорТ с бус - заяв-
ки на тел. 0879/080-862 
[11, 7]
ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 3]

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

ЕроТика
ЕроТични Масажи - 
тел. 0894/277-849. [11, 
7]

аВТоМобили поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВТоМобили поД наЕМ, 
ул. „Емануил Манолов“ 28, тел. 0999/009-008.
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рабоТа прЕДлага

сТроиТЕлна фирМа 
Търси багЕрисТ и 
арМаТурисТ. Справки 
на тел. 0887/870-088. 
[6, 5]

ТърсиМ ТракТорисТ 
(може и пенсионер). 
Предлагаме трудов дого-
вор - целогодишно или за 
сезона. За справки: тел. 
0896/717-465, 0896/706-
122. [9, 7]

„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, 4]

шиВашка фирМа за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на тел. 
0887/623-490. [23, 18]
рабоТник за автоморга 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 10]
гоТВач за работа от 10 
до 14 часа, владеещ ита-
лиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [10, 9]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 8]
сТроиТЕлни рабоТ-
ници се търсят на тел. 
0896/799-364. [11, 10]

фирМа „йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 7]
Добри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 7]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0879/988-010. [11, 9]
сЕрВиТьор сЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 8]
храниТЕлЕн Магазин в 
кв. Дядо Дянко търси про-
давачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [17, 5]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 8]
фирМа Търси багерист 
на редовен трудов дого-
вор. Може и пенсионер. 
Справки на тел. 0887/646-
330 [8, 4]
проДаВач-консулТанТи 
на пълно и почасово ра-
ботно време се търсят на 
тел. 0889/384-319. [6, 4]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 7]
аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 4]
шофьор за битаци се 
търси на тел. 0889/284-
456. [4, 3]

шофьор за битаци се 
търси на тел. 0889/284-
456. [4, 3]
МЕхана набира готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки на 
тел. 0895/629-036. [17, 4]
“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, 4]
фирМа Търси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 4]
фирМа Търси счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 3]
поМощник-гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 5]
МЕхана „фЕнЕри-
ТЕ“ търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 5]

рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмица-
та от 16.00 часа - 20 лв./
ден. Справки на място: 
Габрово, ул. „Осми март“ 
19. [12, 5]
про ЕаД - клон Габро-
во, търси да назначи за 
нуждите на ХОТЕЛСКИ 
КОМПЛЕКС „ЛЮЛЯЦИ“: 1. 
РЕЦЕПЦИОНИСТ, 2. ГОТ-
ВАЧ, 3. ПОМОЩНИК-ГОТ-
ВАЧ. Документи - молба, 
автобиография, копие от 
диплома за завършено об-
разование. Документи се 
приемат в деловодството 
на ул. „Брянска“ № 54, ет. 
3, до 5 април 2019 г. Ин-
формация на тел. 066/80-
34-29, 0878/577-647. [3, 
2]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 4]
шофьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 4]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 4]

жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 4]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 4]
кафЕ „Ванила“ тър-
си сладкарка (на 4 часа) 
и чистачка, може и на 
втори трудов договор. За-
плащане по споразумение 
(на час). Справки на тел. 
0882/151-516. [4, 4]
проДаВачка на закуски 
за кв. Трендафил се тър-
си на тел. 0899/310-747. 
[4, 4]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [24, 4]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 4]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 4]

„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи хора за 
слЕДниТЕ позиции: 
1. МашинисТи на 
псМ; 2. шофьори 
на ТоВарЕн аВТоМо-
бил; 3. аВТоМонТьо-
ри, МЕханик - за-
Варчик. Трудово въз-
награждение от 600 лв. 
до 1200 лв. Фирмата 
предлага отлични усло-
вия и постоянна трудо-
ва заетост. Приема ра-
ботници и от Дряново. 
За повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 1]

шпаклоВчици за гип-
сокартон се търсят на тел. 
0895/728-668. [4, 4]
гоТВач и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 3]
гоТВач/ки за стол на 
морето и камериерки, оси-
гурени храна и спане, се 
търсят на тел. 0886/902-
223. [3, 3]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 2]
„боДилукс“ спЕшно 
търси мебелист - тел. 
0898/574-848. [5, 2]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Оси-
гурен е пълен пансион. 
Справки на тел. 0897/863-
027. [11, 2]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 2]

Търся жЕна за нощ-
на смяна за гледане на 
възрастни хора в близ-
ко село. Осигурен транс-
порт и храна. Справки 
на тел. 0888/863-111 и 
0888/883-324. [7, 2]
Миячка сЕ търси на тел. 
0878/128-222. [3, 2]
кафЕнЕ Търси работ-
ничка. Справки на тел. 
0898/903-144. [7, 2]
фирМа за строителни 
материали търси да назна-
чи общ работник. Справки 
на тел. 0886/777-990. [5, 
2]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка. Справки на тел. 
0898/477-996. [5, 2]
пицария „глаДници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 1]
„булчикън“ аД - Се-
влиево търси да назначи 
механик промишлено обо-
рудване за поддръжка на 
наличните производствени 
машини със средно техни-
ческо образование. Справ-
ки на тел. 0899/876-595. 
[14, 1]
фирМа „алфриДа Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 1]

рабоТа Търси
почасоВа или надом-
на работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 7]
пазач (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 7]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [5, 2]

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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 0889 507112, 0885 812240
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Рекламè è îáявè в “100 веñтè”

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

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

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

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - очен 
кабинет - ул. „Тотю Иванов“ 
25 - прегледи на деца и въз-
растни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - по-
неделник 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 

УДОСТОВЕРЕНИЯ.
кабинЕТ по 
ДЕТски бо-
лЕсТи № 15 
в МЦ „АПО-
ГЕЙ“ - до 
„Кауфланд“ - 
Габрово. Д-р 
григор гри-
гороВ - спе-
циалист по пе-

диатрия, ординатор в Неона-
тологично отделение на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова“ - Габро-
во. Работи с направление от 
личния лекар, платени пре-
гледи и домашни посещения. 
График: от понеделник до 
четвъртък - от 15.00 до 18.00 
часа, петък - само със запис-
ване от 8.00 до 10.00 часа. 
Контакти: тел. 0988/852-653, 
dr.grigorov_tn@abv.bg. [5, 1]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „алфа-МЕТал“ провежда 
курсоВЕ за бЕзопасно бораВЕнЕ с 
огнЕсТрЕлно оръжиЕ. Курсът започва на 
27 март 2019 г. Тел. 066/80-69-62.
цЕнТър за профЕсионално обучЕниЕ 
- габроВо, организира лицензирани кур-
сове за: огняр, кранист,  мотокарист, ма-
шинист на пътно-строителни машини, гот-
вач, барман-сервитьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, педикюр, нок-
топластика. Издава се държавен документ 
за правоспособност. Обучение с ваучер за 
безработни и работещи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 часа, 0887/361-876.

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-
833. [22, 22]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066

рЕгисТрация на фирМи и счЕТоВоДно 
обслужВанЕ - справки на тел. 0898/480-821

счЕТоВоДсТВо - тел. 0877/633-064. [11, 9]
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Продължава от стр. 1
 Продължава да е налице 
проблемът с ученици, които 
напускат преждевременно учи-
лище. Възможностите за бъде-
ща житейска и професионална 
реализация при тези ученици 
са много по-малки и те са 
в по-голям риск от социална 
изолация. През 2017 година Ми-
нистерството на образованието 
и науката разработи механизъм 
за съвместна работа на инсти-
туциите по обхващане и задър-
жане на децата и учениците в 
образователната система. 
 Механизмът се прилага по 
отношение на децата и учени-
ците, които не са обхванати в 
образователната система, за 
които има риск от отпадане от 
образователната система или 
са я напуснали преждевремен-
но. Дейностите по механизма 
включват създаването на екипи 
за съвместна работа на инсти-
туциите, в които са включени 
представители на всички звена, 
пряко свързани с оказване на 
подкрепа за децата и младежи-
те - общински администрации, 
Агенция за социално подпома-
гане, регионалните управления 
на образованието, Министер-
ство на вътрешните работи и т. 
н. Резултатите от направените 
обходи по адреси показват, че 
голяма част от учениците, кои-
то системата разпознава като 
необхванати, са извън страната 
със своите родители. Община 
Габрово активно ще продължи 
и през 2019 година със свои 
експерти да участва в механи-
зма.
 Независимо от това, че 
броят на младите хора, които 
отпадат от училище, е сведен 
до минимум, а броят на тези, 
които завършват висше обра-
зование, се увеличава, серио-
зен проблем е задържането на 
младежи с по-високо образова-
телно равнище в общината при 
възнаграждение, отговарящо 
на техните очаквания. Ключов 
момент при създаването на 
възможности за младите хора 
да намерят своето място в 
обществото, да постигнат ико-
номическа независимост и да 

се развият, е намирането на 
подходящо работно място. 
 Причините за младежката 
безработица могат да се обеди-
нят в няколко аспекта: дисба-
ланс между реалното търсене 
на пазара на труда и младе-
жите с определено професио-
нално направление; занижено 
равнище на професионална 
квалификация, дължащо се на 
слаба практическа подготовка 
и ниска информираност; слабо 
търсена или неточна професио-
нална ориентация; липсата на 
трудов опит, който е основен 
фактор за много работодатели 
при подбор на кадри; демо-
тивация от предлаганото за-
плащане при несъобразяване 
или пренебрегване на дадената 
квалификация.
 Ключов момент при съз-
даването на възможности 
за младите хора да намерят 
своето място в обществото, 
да постигнат икономическа не-
зависимост и да се развият е 
намирането на подходящо ра-
ботно място. След завършване 
на своето образование те се 
включват на пазара на труда, 
като в повечето случаи нямат 
трудов опит по придобитата 
специалност, ако имат такава. 
В редица случаи работодатели-
те са разочаровани от липсата 
или ниското ниво на съответни-
те професионални компетенции 
и трудови навици. Положителна 
тенденция от последните го-
дини е все по-категоричната 
ангажираност на габровските 
работодатели за инвестиране 
в обучението на младите ра-
ботници и служители, както и 
в ефективно сътрудничество с 
гимназии и СУ за подобре-
на и адекватна на развитието 
на индустрията професионал-
на квалификация на учениците. 
Сред предизвикателствата е и 
включването на пазара на тру-
да на младежите с ниско обра-
зование и без квалификация, 
понякога и без трудови навици.
 В Община Габрово по На-
ционална програма „Активира-
не на неактивни лица“ на Аген-
ция по заетостта е назначен 
младежки медиатор, който под-

помага трудовата и социална-
та интеграция на безработните 
лица; изпълнява функцията на 
посредник между безработни-
те млади хора и институциите, 
които предоставят социални, 
здравни, образователни и дру-
ги услуги; подпомага младите 
хора за включването им в за-
етост или обучение (в съот-
ветствие с индивидуалните им 
потребности).
 Младежкият медиатор на-
сърчава свои връстници да се 
включат в обучения, да наме-
рят желаната работа или да се 
върнат в образователната сис-
тема. Инициативата е насочена 
към неактивни млади хора, в т. 
ч. обезкуражени лица и младе-
жи до 29 години, които са без-
работни, не желаят да учат и 
не са регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда” - Габрово.
 

Дîñтъп äî èíфîрмацèя è уñлуãè
 Към Община Габрово функ-
ционира Областен информа-
ционен център - Габрово (ОИЦ 
- Габрово), който е част от мре-
жата от 28 информационни цен-
трове, създадени с финансо-
вата подкрепа на Оперативна 
програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски социа-
лен фонд. Центърът осигурява 
безплатен и лесен достъп до 
информация за всички соци-
ални, етнически и възрастови 
групи по отношение на поли-
тиките на Европейския съюз, 
управлението и изпълнението 
на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, съ-
ществуващите в България въз-
можности за кандидатстване 
по оперативните програми.
 В ОИЦ - Габрово може да 
се получи информация за въз-
можностите за финансиране 
на проекти по актуални про-
цедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ, обща и специфична ин-
формация за националните и 
европейските стратегически и 
програмни документи. Центърът 
работи за подобряване на про-
зрачността и популяризиране 
на проектите, финансирани от 

ЕС сред настоящите и потенци-
ални бенефициенти, медиите и 
медиаторите, широката общест-
веност.

Гражäаíñка актèвíîñт
 Община Габрово се стре-
ми да осигури възможности за 
пълноценно участие на младите 
хора в гражданския живот и 
за приобщаването им към ос-
новните ценности и стандарти 
на живота. Стимулирането на 
гражданската им активност се 
осъществява чрез насърчаване 
на самоорганизирането на мла-
дите хора, подпомагане разви-
тието на младежките органи-
зации, създаване на условия 
за подкрепа и реализиране на 
младежки кампании и инициа-
тиви.
    Общинският консултативен 
съвет по въпросите за мла-
дежта към кмета на община 
Габрово, в чийто състав са 
включени представители на 
ученическите съвети, неправи-
телствени организации и инсти-
туции, работещи с млади хора, 
разработва всяка календарна 
година свой годишен план за 
дейността си, с който се стре-
ми да повишава гражданската 
активност на младите хора, да 
провокира интерес, добровол-
чество, ангажираност и дейно 
участие в обществения живот 
на града ни.

Млаäежкî äîáрîвîлчеñтвî
 Доброволчеството сред 
младите хора е като движеща 
сила за личностно развитие, 
мобилност, учене, конкурен-
тоспособност, социално сбли-
жаване, солидарност между 
поколенията и формиране на 
гражданско самосъзнание. По 
въпросите на доброволчество-
то на територията на община 
Габрово активно работят Об-
щински съвет по наркотични 
вещества към Община Габрово, 
Център за работа с доброволци 
към Община Габрово, Сдруже-
ние „ИМКА - Габрово“, Българ-
ски младежки Червен кръст, 
Фондация „Габрово - преди и 
сега“.

 Участието на младежите в 
неправителствени организации 
и в техни неформални групи 
е от особено значение, тъй 
като там те се учат на важни 
за тяхното бъдеще практически 
умения, трупат знания и опит, 
които не могат да придобият 
единствено във формалния мо-
дел на образователната систе-
ма.

Зäравîñлîвеí íачèí íа жèвîт
   В училища на територията на 
общината са изградени здрав-
ни кабинети. Чрез реализиране 
на превантивните мерки, свър-
зани със сексуалното възпита-
ние, злоупотребата с алкохол, 
използването на наркотици, 
тютюнопушенето, хранителните 
разстройства, затлъстяването, 
се възпитава в подрастващите 
здравна култура и се насърча-
ват към здравословен начин на 
живот. В годишните планове за 
работа на здравните кабинети 
към училищата са включени 
теми, свързани с превенцията 
на социално значими заболя-
вания, също така тренинги и 
образователни игри на здрав-
на тематика, организиране на 
информационни кампании за 
здравословен начин на живот.

Фèзèчеñка актèвíîñт è ñпîрт
 На територията на общи-
ната осъществяват своята дей-
ност над 40 спортни клуба, 
които ползват общинска спорт-
на база за провеждане на тре-
нировъчни дейности. Голямата 
част от спортистите са именно 
младежи на възраст 15-29 годи-
ни. Учениците активно участват 
в реализираните от МОН уче-
нически игри. Спортните съ-
бития, състезания и изяви от 
годишния спортен календар на 
Община Габрово са финансово 
обезпечени. Ежегодно, с реше-
ние на Общински съвет - Габро-
во, се определя размера на 
целевата субсидия за подпома-
гане дейността на лицензира-
ните и регистрираните спортни 
клубове за извършване на дей-
ност в обществена полза. Об-
щина Габрово работи в насока 

за поощряване на развитието 
на местни спорни клубове, като 
се стимулират младите хора да 
се занимават със спорт.

Млаäежката преñтъпíîñт
 Приоритетите в дейността 
на Местната комисия за борба 
с противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни 
при Община Габрово са насо-
чени към превенция на риско-
вото поведение у подрастващи-
те; осмисляне на свободното 
им време през лятната вакан-
ция и намаляване повторното 
извършване на противообщест-
вени прояви или престъпления 
от деца и младежи. За да се 
постигнат добри резултати за 
намаляването на престъпността 
сред подрастващите, е необхо-
димо да продължи превантив-
ната дейност, която осъщест-
вява комисията, Център за об-
ществена подкрепа, Общински 
съвет по наркотични вещества 
и инспектори от Детска педаго-
гическа стая. Тя се изразява в 
организирането и провеждане-
то на индивидуални и групови 
консултации с младежи и роди-
тели, информационни кампании 
по превенция употребата на 
наркотични вещества, асоциал-
но поведение, изработване на 
информационно-образователни 
материали, посещения в учи-
лища, обмен на информация 
между институциите, свързани 
с подкрепа на младежи.
 Местната комисия за борба 
с противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни 
работи с 20 обществени възпи-
татели - педагози, психолози, 
юристи с богат опит и разноо-
бразни специалности. Това поз-
волява индивидуален подход 
при работата с младежите, в 
резултат на което малолетните 
и непълнолетните извършители, 
с малки изключения, са пре-
установили извършването на 
противоправни деяния.
 Приоритет за Община 
Габрово е преодоляването на 
негативните в национален план 
тенденции в образователната 
система, свързани с необхва-
натите и отпадналите от обуче-
ние подлежащи ученици.

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.
поДпорни сТЕни, дре-
наж и други СМР - тел. 
0897/390-194. [25, 22]
напраВа и ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 22]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [12, 9]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0895/295-654. [18, 12]

кърТя бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 8]
изхВърлянЕ на строи-
телни отпадъци, изкореня-
ване на дървета, подрав-
няване на терени, оране, 
фрезоване - 0888/359-
442 [24, 7]
разбиВанЕ каМък и бе-
тон - тел. 0888/556-931. 
[5, 5]
рЕМонТ на покриви, об-
шивки на комини, поста-
вяне на улуци и др. - тел. 
0895/370-021. [22, 5]
поДпорни сТЕни, дрена-
жи, покриви - 0886:76-24-
34. [10, 6]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 4]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [3, 
3]

поД наЕМ
ноВо фасаДно скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 19]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 11]

ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
18]
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305. 
[5, 5]
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, 5]
бояДжийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [14, 5]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ре-
монтно-довършителни ра-
боти - тел. 0898/209-771. 
[8, 2]
Вик, фаянс, теракота, 
ламинат, окачени тавани - 
тел. 0898/209-771. [8, 2]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/72-86-68. [13, 2]
шпаклоВанЕ, бояДис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [6, 4]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 3]
Мазилки, шпаклоВки, 
изолации - тел. 0879/367-
739. [5, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.

алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 6]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инсТа-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 9]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 12]

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, 15]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 9]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 2]
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 1]

ТЕнЕкЕДжийсТВо
ВоДосТочни Тръби, об-
шиВки - справки на тел. 
0899/321-190.

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 12]

н и ко консТрукции 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REhAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 1]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
14]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 7]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
справки на тел. 0888/294-
214. [23, 1]
попраВяМ Ел. уреди - 
справки на тел. 0894/220-
509. [33, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имоти - 
тел. 0893/390-253. [11, 2]
профЕсионално по-
чисТВанЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии - 
тел. 0893/834-708. [22, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [18, 2]
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 2]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [22, 17]
заВаряВанЕ на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [11, 9]
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
0899/688-841, 0888/280-
357. [30, 6]

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, 7]

ДърВоДЕлски услу-
ги - кухни, спални 
оТ пВч-MdF и Ма-
сиВ. Поръчки на тел. 
0878/022-967. [8, 5]

Всичко, нЕобхоДиМо 
за Вас, е при нас - съ-
баряне на постройки, по-
чистване на тавани, мази 
и дворове, изкопни ра-
боти, строително-ремонтни 
услуги, пренасяне на ба-
гаж. Тел. 0876/90-33-92. 
[11, 2]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 2]
почисТВанЕ на дворове 
- 0882/38-05-52. [3, 2]
цЕпя ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 2]
граДинарсТВо - тел. 
0897/242-516. [7, 1]

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озЕ-
лЕняВанЕ, ВоДопа-
Дни и ЕзЕрни фор-
Ми, скални къТо-
ВЕ, барбЕкюТа. Тел. 
0888/942-335.

Брîят íа млаäèте хîра в Гаáрîвî през пîñлеäíèте ãîäèíè íамалява
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05:00 В Белия дом на Обама - 3 еп. /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 И в Рая има Ад /80 години от 

рождението на Атанас Киряков/, 
документален филм /България/

16:35 Шоуто на Греъм Нортън с учас-
тието на Хилари Клинтън, Джеф 
Голдблум, Джерар Бътлър, Джак 
Уайтхол, музика Грегъри Паркър/п/ 

17:30 Джинс Родът на Гуна Иванова
18:00 Извън играта
18:45 В Белия дом на Обама - 4, после-

ден епизод
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж - 10-сериен 

филм /Великобритания/, 1 и 2 
епизод, в ролите: Джереми Пивън, 
Рон Кук, Том Гудман-Хил и др.

22:45 По света и у нас
23:00 Студио "Х": Не убивай - 9, 10 еп.
00:45 Мононоке - 12-сериен анимацио-

нен филм /Япония, 2007г./ 
01:30 В Белия дом на Обама /п/
03:40 Господин Селфридж - 1, 2 еп. /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 Небесният покровител на Бълга-

рия; 14:00 Библиотеката
15:00 Малкият дракон Кокосчо - детски 

аним. филм /Германия, 2015 г./
16:20 Семейство Даръл 2 - 6-сериен 

филм /Великобритания/, 1 еп.
17:10 Балканска хармония - истина или 

сън - док. филм /България/
18:30 Спорт ТОТО
19:00 През коридорите на времето с 

Морган Фрийман 2 - 2 епизод
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър: Тревога "Въздух" /п/
21:15 Анна Каренина. Съдбата на Врон-

ски - филм /Русия, 2017г./, в ро-
лите: Елисавета Боярская, Кирил 
Гребенашчиков, Макс Матвеев

23:35 По света и у нас
23:50 Таблоид - филм /копродукция/, в 

ролите: Рупърт Грейвс, Малкълм 
Макдауъл,Дженифър Джейсън Лий

01:50 През коридорите на времето с 
Морган Фрийман 2 - 2 епизод/п/

02:35 Студио "Х": Не убивай /п/
04:20 Туристически маршрути

БНТ 1 БНТ 1

05:10 "Cool…T" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация, сериал, с.4 еп. 3, 4
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" - с.2, еп. 5
13:00 "Принцесата на Монако" - би-

ографичен, драма, романтичен 
(Франция, Белгия, Швейцария, 
Италия, САЩ, 2014)

15:00 Семеен следобед: "Джуниър" - 
романтичен, комедия, фантастика 
(САЩ, 1994)

17:00 "120 минути";17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините
19:25 bTV Репортерите
20:00 "Гласът на България - с. 6
21:30 "Папараци" - тв таблоид
22:30 Мегахит: "Другата в мен" - три-

лър, криминален, драма, екшън 
(САЩ, Австралия), в ролите: 
Джоди Фостър, Терънс Хауърд, 
Навийн Андрюз, Ники Кат и др.

00:50 "Нощта на ужасите 2: Нова кръв" 
- хорър, трилър (САЩ, 2013)

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

05:30 "Аламинут: Ново поколение"
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация, сериал, с. 4, еп. 1, 2
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 "Маверик" - екшън,комедия (САЩ)
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 2: Бунтовници" - 

фантастика, приключенски, мис-
търи (САЩ), в ролите: Шейлийн 
Уудли, Тио Джеймс, Кейт Уинслет

22:30 "Елизабет: Златният век" - би-
ографичен, драма, исторически 
(Великобритания, Франция, 2007), 
в ролите Кейт Бланшет, Клайв 
Оуен, Саманта Мортън и др.

01:00 "Момчетата от Джърси" - музика-
лен, биографичен, драма (САЩ)

03:30 "Мармалад" /п./

 

пЕТък, 22 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 Туберколозата: Митове и реалност 

- документален филм
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14:00 Малки истории 
15:00 Предаване за хора с увреден слух
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 - 4 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Студио Футбол
19:00 УЕФА Европейски квалификации: 

България - Черна гора, пряко пре-
даване от Националния стадион 
"Васил Левски"

21:30 По света и у нас
22:15 Спортни новини
22:30 Нощни птици - вечерно токшоу
23:30 Жълто куче - филм /България/, в 

ролите: Стефан Щерев, Красимир 
Доков, Силвия Петкова и др.

00:10 УЕФА Европейски квалификации
00:40 Всекидневие - филм /САЩ/, в ро-

лите: Лийв Шрайбър, Хелън Хънт, 
Карла Гуджино и др. 

02:15 Култура.БГ/п/;03:15 100% будни/п/
04:20 Дойче веле: Шифт


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

критие" - анимация, сериал, еп.5
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. 54
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 55
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. 38
21:00 Премиера: "Столичани в повече" - 

сериал, с. 13, еп. 4
22:00 "Комиците и приятели"
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Под наблюдение" - с.5, еп. 8
01:00 "Вечно твоя" - еп. 67, 68
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с. 12, еп.73

понЕДЕлник, 25 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 Какво ще се случи - 4 епизод /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Омагьосаният замък - филм /Бъл-

гария/, в ролите: Румен Иванов, 
Николай Бинев, Васил Димитров

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" - филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи - 5 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 Студио Футбол
21:45 УЕФА европейски квалификации: 

Косово - България, пряко преда-
ване от Косово

00:10 УЕФА европейски квалификации 
обзор

00:40 Култура.БГ /п/
01:40 100% будни /п/
02:50 Анна Каренина. Съдбата на Врон-

ски - игрален филм /п/

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

критие" - анимация, сериал, еп.6
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. 55
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.3, еп.56
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. 39
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. 9
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп.69, 70
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с.12, еп.74
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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 Какво ще се случи - 5 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 мечо-

ци - 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  - 6 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 - 6 епизод
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2 - 12 епизод
00:20 Култура.БГ /п/
01:20 100% будни /п/
02:20 Милиарди - тв филм /6 епизод/п/
03:20 Малки истории /п/
04:20 Брат за брата 2 - тв филм /12 

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 - 6 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 - 7 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 - 3 епизод
22:00 Национални награди "Икар" за 

постижения в областта на сце-
ничните изкуства - церемония по 
връчването

23:30 Брат за брата 2 - 13 епизод
00:20 Култура.БГ/п/;01:20 100% будни/п/
02:20 Днес и утре /п/
02:50 Джинс Родът на Гуна Иванова /п/
03:20 Достоевски - 3 епизод /п/
04:15 Брат за брата 2 - 13 епизод /п/

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

критие" - анимация, сериал, еп.7
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.56
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 57
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. 40
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.10
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп.71, 22
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - сериал, с. 

12, еп. 75 

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

критие" - анимация, сериал, еп.8
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.57
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 58
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. 41
21:00 "Смени жената" - с. 3
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Под наблюдение" - с.5, еп.11
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп.73, 74
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с.12, еп.76

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 - 7 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 - 8 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
20:55 Момичето от Брест - филм /

Франция/, в ролите: Сидсе Бабет 
Кнудсен, Беноа Мажимел

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
00:10 Улови момента /п/
00:40 Култура.БГ/п/;01:40100% будни/п/
02:40 Момичето от Брест - игрален 

филм /п/
04:45 Извън играта /п/

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

критие" - анимация, сериал, еп.9
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. 58
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 3, еп. 59
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. 42
21:00 "Бригада Нов дом" - с. 4
22:00 "Комиците и приятели" 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Под наблюдение" - с.5, еп.12
01:00 "Вечно твоя" - сериал, еп.75, 76
01:50 bTV Новините /п./
02:20 "Преди обед" /п./
04:40 "Опасни улици" /п./ - с.12, еп.77

07:00 "Черна любов" - сериен филм
08:00 "Събуди се";11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 "Отмъщението на шаферките" - с 

Рейвън-Симоне, Джоана Гарсия, 
Бет Бродерик, Дейвид Клейтън 
Роджърс и др.

14:45 "Щрак" - с Адам Сандлър, Кейт 
Бекинсейл, Кристофър Уокън, Дей-
вид Хаселхоф, Хенри Уинклър, 
Шон Остин, Дженифър Кулидж

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 "Колумбиана" - съд Зоуи Салдана, 

Джорди Молла, Майкъл Вартан, 
Калъм Блу, Лени Джеймс и др.

22:15 "Заразно зло: Възмездие" - с 
Мила Йовович, Сиена Гилори, 
Мишел Родригес, Кевин Дюранд

00:15 "Светци и странници" - втора част
02:15 "Щрак" - с Адам Сандлър /п/
04:40 "Отмъщението на шаферките" - с 

уч. на Рейвън-Симоне, Джоана 
Гарсия, Бет Бродерик, Дейвид 
Клейтън Роджърс и др. /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 "Любовни хроники" - с Мерит 

Патерсън, Джъстин Кели, Лейни 
Макоули, Джина Холдън и др.

14:10 "Щипка любов" - с Джен Лили, 
Брендън Пени, Кандис Макклър

16:00 "Гурме детективи: Яж, пий и умри" 
- с Дилън Нийл, Брук Бърнс, Брус 
Бокслайтнър, Марк Синиър и др.

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

емисия
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Rogue One: История от Междуз-

вездни войни" (премиера) - с 
Фелисити Джоунс, Диего Луна, 
Алън Тъдик, Дони Йен, Форест 
Уитакър, Мадс Микелсън и др.

22:45 "Последното лице" - с Чарлийз 
Терон, Хавиер Бардем, Брандън 
Филипс и др.

01:20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
02:00 "Гурме детективи: Яж, пий и умри" 

- с Дилън Нийл, Брук Бърнс, Брус 
Бокслайтнър, Марк Синиър, Али 
Сковбай 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) 
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" - сериен филм, 

10 сезон
01:30 "Завинаги свързани" - сериен 

филм
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
05:20 "Кобра 11: Обади се!" - сериен 

филм, 18 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

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

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

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

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

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

емисия
20:00 "Като две капки вода" (нов сезон) 
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - 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!" - 18 с. /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" - сериал
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" - 11 сезон
01:30 "Завинаги свързани" - сериал
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 "Дяволското гърло" (премиера) - 

сериен филм
23:00 Новините на NOVA
23:30 "Кобра 11: Обади се!" - 18 сезон
00:30 "Комисар Рекс" - 11 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 - поредица за 

пътешествия и лайфстайл
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 - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
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 /п./
04:30 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова /п./
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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 - отговори на важните въ-

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

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

значимите за обществото
20:30 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 /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История /п./
04:30 Видимо и невидимо /п./
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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
13:15 Полдарк - сериал /п./
14:15 Историите ON AIR /п./
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: Истории"
17:30 Видимо и невидимо - коментарно 

предаване за измеренията на 
свободата с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG - предаване за бойни 

спортове
19:30 Линиите на Уелингтън - сериал
20:30 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени - сериал
23:00 Розета - драма, Белгия/Франция; 

в ролите: Емили Дьокен, Оливие 
Гурме, Фабрицио Ронджоне

00:30 Новините ON AIR /п./
01:00 VIB /п./
01:30 Мултимедия /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо - коментарно 

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

04:30 Колела /п./
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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
13:15 Законът на любовта - сериал
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 - 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 - актуално токшоу с 
Димитър Абрашев /п./

01:30 Опорни хора - изповедите на 
значимите за обществото пред 
Ганиела Ангелова /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 ко-
ментар с Ганиела Ангелова /п./
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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
13:15 Законът на любовта - сериал
14:30 Q&A /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Едно френско село - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Код "Ято" - военен сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар - криминален сериал
23:15 Жоакина, доня Революция - сери-

ал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално ток шоу 
с Димитър Абрашев /п./

01:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 
и гражданите с Милена Милоти-
нова /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./
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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 Едно френско село - 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./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./

Bulgaria ON AIR

06:30 България сутрин
09:30 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 Едно френско село - 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./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./

Bulgaria ON AIR
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ТихОмиР ЦъРОВ
  
    В България с възмож-
ността да гласуват жените 
се сдобиват в средата на 
40-те години на XX век. 
Частично право е въведе-
но в края на 30-те години 
за женените представител-
ки на нежния пол, които 
имат дете от законен брак. 
Но жените от габровския 
квартал Нова махала гла-
суват много преди това. 
Случва се на референдум, 
предизвикан с активното 
им участие, в който те 
успяват да наложат воля-
та си. 
 Един малък предмет, 
постъпил като дарение във 
връзка с 55-годишнината 
от откриването на музей 
„Етър”, ни позволява да 
се върнем към социалните 
проблеми в българското 
общество отпреди един 
век. Печатът на „Въздър-
жателното дружество” из-
глежда обикновен, но чрез 
него се завръщат интерес-
ни и за съвременниците 
ни необикновени спомени.
 Печатът, който постъ-
пи като дарение в музей 
„Етър” през февруари 2019 
година, ще бъде предста-
вен пред публиката още 
през май, когато се от-
крива изложбата „Мъжки 
времена”. Уредникът Румя-
на Денчева, ангажирана с 

тази инициатива, припом-
ня, че продължава прие-
мането на дарения, които 
да бъдат посветени на го-
дишнината на музея.
 „На стругована дър-
вена дръжка, заоблена в 
горната част, е набит пло-
сък бронзов диск със за-
лепена гумена пластина. В 
центъра й има мъжка фи-
гура, стиснала в опънатата 
си ръка бълваща отрова 
змия, символ на борбата 
с вредния порок. Около 
фигурата между два канта 
върви огледален надпис 
с главни букви: „ВъЗДъР-
ЖАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
„ГАБРОВО”.
 Уредникът Румяна 
Денчева разказва за об-
становката, в която сред 
българското общество за-
почва да се шири болестта 
алкохолизъм. 
 „ В ъ з д ържа т е л но т о 
движение в България е 
реакция на ширещото се 
след Освобождението и 
особено след Първата 
световна война пиянство. 
Мизерията, покрусата 
от погрома 1912-1919 г., 
икономическото разоре-
ние водят до отчаяние и 
безперспективност, което 
увеличава консумация-
та на спиртни напитки и 
алкохолната зависимост. 
Борбата с негативните по-
следици от алкохола за 

личността, семейството и 
обществото са основата, 
обединяваща радетелите 
за трезво общество. Въз-
държателни дружества се 
създават повсеместно, из-
бира се и централно ръ-
ководство, което да коор-
динира дейността им. С 
цел да се разясни вредата 
от алкохола се изнасят 
лекции, публикуват се ста-
тии, издават се вестници 
и брошури, поставят се 
поучителни пиеси. За огра-
ничаване на бедствието 
законодателството приема 
три закона – за народното 
здраве, за акцизите и па-
тентовия сбор и за допит-
ване до народа по общин-
ски работи, с което дава 
възможност за въвеждане 
на „сух” режим в отделни 
селища при желание от 
тяхна страна. 
 Габровският край не 
остава назад от повика 
на времето – освен уче-
ническите, младежките и 
селски дружества, тук се 
създава и градско въздър-
жателно дружество, най-
изявени дейци на което 
са учителите. От възмож-
ността за провеждане на 
референдум за затваряне 
на кръчмите Габрово не 
се възползва, за разли-
ка от село Нова махала, 
където на 8 януари 1928 
г. местните хора, включи-

тилно жените, гласуват с 
278 срещу 48 гласа да се 
затворят десетте селски 
кръчми. Народният глас е 
чут и от 14 март същата 
година за почти всеобща 
радост питиепродавниците 
от селото предлагат само 
безалкохолни напитки. 
Официално. Контролът над 
заведенията е формален 
и кръчмарите продължа-
ват да продават под ра-
фта вино и ракия, но в 
лимонадени шишета. Но 
„нелегалното” пиене явно 
не допада на местните пи-
яници, които тръгват по 
кръчмите в съседните села 
и махали. Те са разпо-
ложени наблизо, но при 
липсата на пътища и при 
този труден планински те-
рен жените им изпитват 
трудност откъде да си ги 
приберат. Променената 
политическа обстановка и 
битовите неудобства дават 
кураж на кръчмарите след 
4 години да поискат нов 
референдум, сега пък за 
отваряне на кръчмите. При 
почти равни гласове „сухи-
ят” режим в Новата маха-
ла официално е отменен. 
 След преврата на 19 
май 1934 г. се огранича-
ва дейността на партиите 
и сдруженията, а от юни 
1938 г. е обявено разтуря-
нето на въздържателните 
дружества.”

 На 20 март детска 
градина „Ран Босилек” се 
изпълни с много детски 
усмивки, песни, танци и 
аромат на вкусния ястия. 
За първа година се про-
веде Ден на здравослов-
ното хранене и готвене с 
децата от подготвителна 
група – 6 г. „Маргаритка” 

под надслов „Ние знаем 
как да се храним здраво-
словно”.
 Официални гости на 
събитието бяха шеф-гот-
вач Иван Звездев, Юлияна 
Звездева, Нела Рачевиц - 
заместник-кмет на Община 
Габрово, и Веселина Мин-
кова – държавен здравен 

инспектор в РЗИ - Габро-
во.
 Това „вкусно” събитие 
имаше за цел да възпи-
тава в децата отношение 
към здравословния начин 
на живот, презентиране на 
здравословно готвене и 
правилно хранене.
 Преди да се впуснат в 

готвенето, децата демон-
стрираха чрез образова-
телни игри познанията си 
за храните, които са необ-
ходими за здравословното 
хранене, изработиха пи-
рамидата на полезните и 
вредните храни.
 Заедно със своите учи-
тели и родителите, мал-

ките „готвачи” запретнаха 
ръкави и се заеха с при-
готвянето на тристепенно 
меню, състоящо се от: 
зелена салата, пилешко 
филе с гарнитура и пълне-
ни ябълки с плодове, мед 
и орехи. Всеки отделен 
отбор в рамките на 20 
минути трябваше да при-
готви съответно ястие по 
избрана рецепта и да го 
представи пред журито от 
официалните гости.
 За прекрасните и кра-
сиво аранжирани здраво-
словни вкусотии децата 
получиха грамоти за ори-
гинална кулинарна рецеп-
та, за ястие с най-добри 
вкусови качества, за най-
красива и креативна пре-
зентация на ястие – връче-
ни от Иван Звездев.
 „Голяма част от нави-
ците, свързани със здра-

вословния начин на живот, 
се изграждат в детска въз-
раст. Детството е важен 
период за утвърждаване 
на предпочитания към 
здравословното поведение 
като цяло, не само към 
здравословното хранене. 
Децата, на които е обяс-
нена важността на здраво-
словното хранене и които 
са научени правилно да 
подбират хранителните си 
режими, е по-вероятно да 
водят здравословен живот 
и като възрастни” - каза 
г-жа Рачевиц.
 Директорът на дет-
ската градина Снежана 
Войчева благодари и на 
родителската общност на 
децата от групата за ока-
заното съдействие, под-
крепа и съпричастност в 
реализирането на демонс-
трационното занимание.

В èзлîжáата „Мъжкè времеíа” ще áъäе преäñтавеí 
печат íа „Възäържателíî äружеñтвî - Гаáрîвî” 

Иваí Звезäев è ãрупа „Марãарèтка” 
ãîтвят зäравîñлîвíî в ДГ “Раí Бîñèлек”


