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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРИЕМ  2018/2019
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮТЪрна ТЕХника и ТЕХнологии“
	 Професия:	„Техник на компютърни системи“
 (с	интензивно	изучаване	на	английски	език	-	хорари-
умът	е	приравнен	към	обучението	в	езиковите	гимназии)
специалност: „прилоЖно програМиранЕ“
	 Професия:	„Приложен програмист“
 (с	интензивно	изучаване	на	английски	език	-	хорари-
умът	е	приравнен	към	обучението	в	езиковите	гимназии)
специалност: „Мехатроника“
	 Професия: „Мехатроника“
	 (с	разширено	изучаване	на	английски	език)
специалност: „автотранспортна техника“
	 Професия:	„Техник по транспортна техника“
 (без	разширено	и	без	интензивно	изучаване	на	чужд	език)
специалност: „МаШини и сисТЕМи с Цпу“
	 Професия:	„Машинен техник“ 
	 (обучение	чрез	работа	-	дуално	обучение,	
	 с	разширено	изучаване	на	английски	език)
специалност: „сТругарсТВо“
 Професия:	 „Стругар“
	 Форма	на	обучение:	Задочна	
	 Срок	на	обучение:	3	години
специалност: „раБоТник произВоДсТВо на оБлЕкло“
 Професия:	 „Производство на облекло“

Професионална техническа гимназия 
„Д-р Никола ВасилиаДи”

Адрес: Габрово                      Телефони за връзка:          
ул.	„Брянска“	3			 											Директор:	066/803	214
e-mail:	ptggabrovo@abv.bg			Зам.-директор:	066/805	307
www.ptg-gabrovo.com	 Канцелария:	066/805	668

	 Младежката	 банка	
в	 Габрово	 отново	 търси	
добри	 младежки	 проек-
ти.	Банката	е	инициатива,	
осъществявана	от	екип	от	
младежи,	 в	 рамките	 на	
която	се	набират	и	отпус-
кат	 финансови	 средства	
за	 реализиране	 на	малки	
младежки	инициативи	или	
проекти.
	 През	 2018	 година	 еки-
път	 на	 Младежката	 бан-
ка	 ще	 подкрепи	 идеи	 за	
младежки	 проекти	 до	 1	
000	 лв.	 и	 инициативи	 в	
три	 приоритетни	 обла-
сти:	 Здравословен	 начин	
на	 живот	 и	 спорт;	 На-
сърчаване	 на	 изкуството,	

креативността	 и	 изявата;	
Неформално	 образование	
и	 развитие	 на	 личностни	
умения.
	 В	 конкурса	 могат	 да	
кандидатстват	 неправи-
телствени	 организации	
или	 неформални	 младеж-
ки	 групи,	 чиито	 основни	
цели	 са	 свързани	 с	 ди-
ректна	 работа	 с	младежи	
или	 неформални	 групи,	
като	 изрично	 условие	 е	
идеите	 да	 са	 генерирани	
и	 осъществявани	 основно	
от	 младежи	 на	 възраст	
14-26	 г.	 Крайният	 срок	 за	
получаване	на	проектните	
идейни	 предложения	 е	 15	
юни	2018	г.

Млàäежкà áàнкà тъðñи äîáðи иäеи

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Хората	 с	 увреждания	
ще	 се	 подпомагат	 по	 на-
стоящ	адрес	от	1	юли,	спо-
ред	промяна	в	правилника	
за	 прилагане	 на	 Закона	
за	интеграция	на	хората	с	
увреждания,	 съобщи	 Кре-
мена	 Ганчева	 –	 началник	
отдел	 „Хора	 с	 увреждания	
и	 социални	 услуги“	 в	 ТД	
„Социално	 подпомагане“.		
„Настоящият	адрес	в	някои	
случаи	е	различен	от	този,	
който	е	изписан	на	лична-
та	 карта,	 и	 често	 хората	
си	 мислят,	 че	 настоящият	
и	 постоянният	 им	 адрес	

са	 един	 и	 същ,	 но	 при	
проверка	се	установява,	че	
има	 разлики“	 -	 коментира	
опита	 на	 социалните	 ра-
ботници	 при	 изплащането	
на	 детските	 добавки,	 при	
които	също	беше	въведено	
изискването	 за	 настоящия	
адрес.	 Много	 майки	 на-
пример	 бяха	 изненадани,	
че	 се	 водят	 на	 адрес	 от	
студентските	 си	 години	 в	
друго	населено	място.
	 Заявленията	 за	 подпо-
магане,	които	хората	с	ув-
реждания	са	подали	до	30	
юни	 по	 постоянен	 адрес,	
ще	се	обработят	по	стария	
начин	и	плащането	ще	про-

дължи	по	постоянен	адрес,	
докато	 изтече	 съответният	
срок.	 Ако	 обаче	 лицата	 с	
увреждания	 са	 си	 пода-
ли	заявления	по	постоянен	
адрес,	вземат	интеграцион-
ни	 добавки	 и	 реализират	
правото	 си	 примерно	 за	
балнеолечение	 или	 за	 до-
бавка	 за	 обучение,	 това	
си	право	трябва	да	 го	ре-
ализират	 по	 настоящия	 си	
адрес,	 който	 е	 актуален	
към	момента.	Това	е	също	
една	от	новостите.
	 Промени	има	и	при	по-
мощните	 средства.	 Списъ-
кът	 с	 такива	 средства	 се	
разширява.	 В	 него	 вече	
са	 включени	 и	 инвалидни-
те	 колички	 за	 деца,	 инва-
лидни	 рингови	 колички	 за	
деца	и	вертикализатори	за	
деца.	

Кðеменà Гàнчевà: “Õîðàтà ñ увðежäàния ще 
ñе пîäпîмàãàт пî нàñтîящ àäðеñ îт 1 юли”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Мъж	на	58	години	оце-
ля	 след	 лекарска	 наме-
са,	след	като	беше	ударен	
жестоко	 в	 района	 на	 га-
бровския	 пазар.	 Извърши-
телят	 е	 представител	 на	
фамилия,	постоянно	преби-
ваваща	 в	 района.	 Случаят	
е	 от	 29	 май	 т.	 г.,	 а	 съоб-
щението	 на	 полицията	 за	
инцидента	е	от	вчера.	„На	
29	май	2018	г.	в	РУ	-	Габро-
во	 е	 получен	 сигнал	 от	
МБАЛ	 -	 Габрово	 за	 постъ-
пил	за	лечение	58-годишен	
мъж	 от	 Габрово	 с	 травма	
на	главата.	Предприети	са	
действия	за	изясняване	на	
обстоятелствата	 по	 слу-
чая.	 Според	 първоначал-
ната	 информация,	 мъжът	
пострадал	 при	 спречкване	
с	 36-годишен	 местен	 жи-
тел,	което	възникнало	око-

ло	 13,30	 часа	 същия	 ден	
в	 района	 на	 ул.	 „Бедек“.	
Пострадалият	 е	 настанен	
в	 болничното	 заведение,	
без	 опасност	 за	 живота.	
36-годишният	мъж	е	задър-
жан	за	срок	до	24	часа	по	
реда	 на	 ЗМВР.	 По	 случая	
е	 образувано	 досъдебно	
производство.“
	 Присъствали	 на	место-
произшествието	 свидетели	
информираха,	че	след	уда-
ра	мъжът	е	паднал	безжиз-
нен	на	земята.	„Уби	го,	уби	
го“,	развикали	се	наоколо.	
Трезво	 преценяващ	 ситуа-
цията	минувач	разбрал,	че	
случаят	 не	 е	 за	 подценя-
ване	и	веднага	позвънил	в	
Бърза	помощ.	
	 Пострадалият	бил	отка-
ран	за	лечение	и	вероятно	
това	 е	 помогнало	 за	 оце-
ляването	му	и	за	факта,	че	
вече	е	вън	от	опасност.	

	 Графичната	 идентич-
ност	 на	 Етнографски	 му-
зей	 на	 открито	 „Етър“	 бе	
представена	в	рамките	на	
Типофест	 2018.	 Авторитет-
ният	 форум	 се	 проведе	
в	 Пловдив	 като	 част	 от	
събитията	по	проекта	„Ки-
рилизация”.	 Участие	 взе-
ха	едни	от	най-известните	
дизайнери	 в	 областта	 на	
шрифта	 от	 Франция,	 Ру-
сия,	 Украйна,	 Германия,	
Нидерландия,	 Обединено-
то	 кралство,	 Полша,	 Тур-
ция,	Дания	и	България.
	 Красен	 Кръстев	 -	 ав-
тор	на	проекта	за	новата	
визуална	 идентичност	 на	
ЕМО	„Етър”,	представи	ре-
зултатите	 от	 своята	 рабо-
та.
	 „Проектът	 за	 идентич-

ността	 на	 Етнографски	
музей	 на	 открито	 „Етър”	
започна	 с	 конкурс	 и	 мо-
ята	 цел	 в	 началото	 бе	 да	
установя	 посока	 за	 раз-
витието	 й.	 Музеят	 не	 е	
просто	 място,	 в	 което	 се	
излагат	 експонати,	 а	 мяс-
то,	 в	 което	 се	 съхраняват	
живи	 традиции.	 Там	 има	
не	само	материално,	но	и	
нематериално	културно	на-
следство.	Много	елементи,	
които	 се	 събират	 в	 един.	
Самата	 локация	 също	 иг-
рае	 роля.	 В	 ЕМО	 „Етър”	
има	 уреди,	 които	 са	 зад-
вижвани	с	вода	–	основен	
елемент,	 който	 е	 необхо-
димо	 да	 се	 има	 предвид	
при	 изготвянето	 на	 една	
визуална	идентичност.	
	 Концепцията,	 която	 аз	

трябваше	 да	 схематизи-
рам,	 е	 „Жива	 традиция”.	
Ключът	 към	 визуализаци-
ята	 й	 е	 логото.	 Логото	 е	
логотип,	 т.	 е.	 буквата	 „Е”,	

изобразена	 като	 имидж,	
представляваща	 „Етног-
рафски”,	 а	 също	 така	 и	
„Етър”.	В	нея	са	закодира-
ни	определени	съобщения.	

Например	 фактът,	 че	 този	
музей	 събира	 експонати,	
които	 са	 визуализирани	
като	 абстрактни	 квадрат-
чета,	 които	 се	 движат	 от	
ляво	 надясно	 и	 фиксират	
главна	 буква	 „Е”,	 което	
показва	 един	 процес	 на	
обогатяване	 и	 събиране.	
Жива	традиция	се	изобра-
зява	със	символа	на	цвете	
–	много	деликатен,	използ-
ван	 от	 майсторите.	 Този	
символ	е	и	една	абстракт-
на	визуализация	на	водно	
колело.	 Не	 на	 последно	
място,	 квадратчетата	 из-
образяват	 една	 стрелка,	
която	 сочи	 към	надпис	от	
едната	 страна.	 Това	 под-
канва	 към	 посещение	 в	
музея.	
	 Този	символ	е	базиран	

на	 различни	 елементи	 и	
декорации,	 изобразявани	
от	 майсторите	 през	 годи-
ните.	 Динамичният	 еле-
мент	е	базиран	на	различ-
ните	 видове	 билки,	 сини	
сливи,	на	народното	твор-
чество	 под	 формата	 на	
торбички,	 кърпи,	 багрене	
на	 гайтани	 и	 др.	 Цвето-
вата	 идентичност	 също	 е	
динамична.	 Осем	 основни	
цвята,	 плюс	 бяло	 и	 черно	
и	три	металика	–	бронзов,	
сребърен	 и	 меден,	 кои-
то	 се	 използват	 за	 лого-
то.	 Многоцветната	 версия	
също	може	 да	 се	 използ-
ва	в	определени	ситуации,	
защото	 сама	 по	 себе	 си	
комуникира	разнообразие-
то.		Основният	елемент	от	
логото	 –	 квадратчето,	 из-

гражда	 основния	 елемент	
от	логото	и	това	се	отнася	
както	 за	 кирилския	 вари-
ант,	така	и	за	латинския.”	
	 Красен	 Кръстев	 пред-
стави	 как	 изглеждат	 ло-
гото	и	шрифта	в	различни	
ситуации	 –	 върху	 реклам-
ни	 и	 други	 материали,	 и	
информира,	че	за	„Етър”-а	
е	 разработен	 специален	
шрифт.
	 От	 няколко	 дни	 на	
двата	 входа	 за	 Габрово	
–	 от	 Велико	 Търново	 и	
в	 прохода	 Шипка,	 вече	
са	 поставени	 табели,	 от-
разяващи	 новата	 визуал-
на	 графична	 идентичност	
на	 ЕМО	 „Етър”.	 Те	 пра-
вят	 впечатление	 със	 своя	
стил	 и	 естетично	 оформ-
ление.

„Етъð” ñ нîвàтà ñи иäентичнîñт нà „Типîфеñт”

Гàáðîвец áеðе äушà в áîлницàтà, 
пðеáил ãî äðуã äî пàзàðà

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

"VAIKAR RENTACAR"

Продължава на стр. 2

ДГ „Мики Мàуñ” изпðàти 29 äецà в 
пъðви клàñ îт Нàциîнàлния музей 
нà îáðàзîвàниетî

Ø8

от	 Етъра	 към	 Соколския	
манастир.	 Повече	 от	 80	
деца	 и	 техните	 родители,	
записани	 досега,	 ще	 вър-
вят	заедно	по	стария	път	с	
прекрасна	гледка	през	ве-
ковните	гори	на	парк	„Бъл-
гарка“.	 Стартът	 е	 в	 10.30	
часа	 от	 село	 Чарково.	 За	
участници	без	личен	транс-
порт	 фирма	 „Общински	
пътнически	транспорт“	оси-
гурява	 безплатен	 автобус.	
Той	 ще	 отпътува	 в	 10.00	
часа	 от	 площад	 „Възраж-
дане“	пред	Областна	упра-
ва.	Връщането	ще	стане	в	
15.00	 часа	 от	 поляната	 до	
Соколски	манастир.
	 Няколко	 часа	 заба-

вления	 на	 поляната	 очак-
ват	 участниците	 в	 похода.	
Сдружение	 „Мечти	и	отбо-
ри“	 ще	 организира	 играта	
„Открий	 съкровището“,	 в	
която	 могат	 да	 участват	
всички	 и	 всеки	 да	 научи	
нещо	 ново.	 Доброволците	
от	 ИМКА	 -	 Габрово	 са	 из-
мислили	 нови	 състезания.	
Ще	има	надплюване	с	кос-
тилки,	 дърпане	 на	 въже	 и	
скачане	с	чували.	Патилан-
ци	ще	четат	любими	книж-
ки	и	ще	учат	народни	хора	
и	 ръченици	 с	 танцьорите	
от	 Работилничка	 за	 хора	
„Бяла	българка“.
	 И	 тази	 година	 прия-
телите	 от	 „Еж	 и	 Беж“	 ще	

раздадат	 по	 едно	 парче	
пица	 на	 всяко	 дете.	 Учас-
тниците	в	похода	трябва	да	
си	 носят	 празни	 бутилки,	
които	 да	 напълнят	 с	 пла-
нинска	вода,	а	възрастните	
-	 сандвичи	 за	 пикника	 на	
поляната.
	 Инициативата	на	Клуба	
на	Будителите	е	посветена	
на	 детския	 празник	 1	юни	
и	се	организира	от	НЧ	„Бу-
дителите	2017“	с	партньори	
ПП	 „Българка“,	 Бързо	 хра-
нене	 „Еж	и	Беж“,	 „Общин-
ски	пътнически	транспорт“,	
ИМКА,	 ДГ	 „Явор“,	 Сдруже-
ние	 „Мечти	 и	 отбори“,	 Ра-
ботилничка	 за	 хора	 „Бяла	
българка“,	РА	„Елмазови“.

Зà четвъðти път в неäеля Бàáà Öîцîлàнà ще 
пîвеäе пàтилàнñки пîхîä пî екîпътекàтà
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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

�    

	 „Докторе,	кажи!“	-	така	се	нарича	новата	рубрика	на	
„100	вести“.	Тя	е	следствие	на	нарастващия	интерес	към	
психологическата	проблематика.	На	читателски	запитва-
ния,	свързани	с	взаимоотношенията	между	поколенията,	
възпитанието	 на	 децата,	 възрастови	 кризи,	 проблема	
за	 загубата,	 психологическата	 съвместимост	 в	 интим-
ността	 и	 в	 работната	 среда,	 реакция	 на	 фрустрация,	
принципите	 на	 дисциплината	 и	 др.,	 ще	 отговаря	 Дими-
тър	Серафимов.	 Той	е	магистър	по	обща	психология,	 по	
клинична	 психология,	 по	 философия;	 сертифициран	 като	
психотерапевт	по	позитивна	психотерапия,	съдебен	екс-
перт	по	психология	към	Окръжен	и	Административен	съд	
-	Габрово.	
	 Въпросите	трябва	да	се	изпращат	на	адреса	или	на	
имейла	 на	 редакцията.	 Могат	 да	 се	 задават	 анонимно	
или	с	посочване	на	име,	но	отговорите	винаги	ще	бъдат	
принципиални,	като	не	се	оповестяват	лични	данни.	Жела-
телно	е	да	се	посочват	възрастта	и	пола	на	запитващия.	
	 Рубриката	ще	стартира	след	набиране	на	първите	въ-
проси.	Нейната	периодичност	ще	зависи	от	читателския	
интерес.

Докторе, кажи!
Вестник	„100	вести“	е	единстве-
ният	 регионален	 всекидневник	 -	
излиза	всеки	ден	без	неделя.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
 На 15 юни 2018 г. от 15.00 часа в	 конферентната	 зала	на	Библиотеката	на	
Технически	 университет	 –	 Габрово	ще	 се	 състои	 встъпителна	 пресконференция	
по	проект	„Център	за	компетентност	„Интелигентни	мехатронни,	еко-	и	енергос-
пестяващи	системи	и	технологии“,	Договор	№	BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018	
г.,	финансиран	по	Оперативна	програма	„Наука	и	образование	за	интелигентен	
растеж“	2014-2020	г.,	съфинансирана	от	Европейския	съюз	чрез	Европейския	фонд	
за	регионално	развитие.
 Безвъзмездна финансова помощ:	23	569	719,17	лева,	от	които	20034261,29	лв.	
европейско	и	3535457,88	лв.	национално	съфинансиране.
 Основната цел на проекта	 е	 изграждане	 на	 устойчиво	 функциониращ	 на-
ционален	 Център	 по	 компетентност,	 в	 който	 трите	 страни	 на	 „триъгълника	 на	
знанието“	–	образование,	научни	изследвания	и	бизнес,	се	намират	в	ефективно	
и	динамично	взаимодействие,	 основаващо	се	на	споделени	стратегии,	 силни	и	
конкретни	ангажименти	и	съвместни	научни	проекти	и	партньорство.
 Бенефициент (партньори по проекта):	 Технически	 университет	 -	 Габрово,	
Технически	университет	-	София,	Технически	университет	-	Варна,	Софийски	уни-
верситет	„Св.	Климент	Охридски”,	Институт	по	роботика	-	БАН,	Институт	по	елек-
троника	–	БАН,	Централна	лаборатория	по	приложна	физика	-	БАН.
 Срок: 30 март 2018 г. ÷ 30 ноември 2023 г.
	 Каним	представителите	на	медиите	и	всички	заинтересовани	страни	да	при-
състват.

ЕВРОПЕЙСКИ	СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ	СТРУКТУРНИ	И	
ИНВЕСТИЦИНИ	ФОНДОВЕ

Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспес-
тяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Наредбата	 за	 реда	 за	
престой	 и	 паркиране	 на	
пътни	 превозни	 средства	
на	територията	на	община	
Габрово,	очаквана	с	голям	
интерес	от	хората,	бе	при-
ета	на	първо	четене	вчера		
на	заседанието	на	Общин-
ския	съвет.	
	 Няколко	 дни	 преди	
това	 бе	 организиран	 Ин-
формационен	ден,	в	който	
всеки	 заинтересован	 по-
лучи	на	място	в	Общината	
подробна	 информация	 за	
наредбата.
	 За	 да	 се	 даде	 въз-
можност	 за	 вземане	 на	
информирано	 решение,	
проектът	 на	 Наредбата	
беше	 публикуван	 в	 сайта	
на	 Общината	 в	 началото	
на	 тази	 година,	 като	 в	
срока	за	предложения	по	
нея	от	 страна	на	общест-
веността	са	постъпили	пет	
предложения,	част	от	кои-
то	 са	 отразени	 в	 актуал-

ния	текст	на	нормативния	
документ.
	 Мотивите	на	Общината	
за	платено	паркиране	са,	
че	 приемането	 на	 Наред-
бата	 е	 продиктувано	 от	
необходимостта	 за	 подо-
бряване	на	организацията	
на	 движение	 и	 организа-
цията	 на	 паркиране.	 Към	
настоящия	момент	липсва	
местна	регламентация	при	
организиране	на	паркира-
нето,	поради	което	въпре-
ки	наличието	на	не	малък	
брой	 места	 за	 безплатно	
паркиране,	 се	 наблюдава	
безконтролно	паркиране	в	
нарушение	 на	 ЗДвП,	 кое-
то	затруднява	участниците	
в	движението	и	граждани-
те,	като	създава	предпос-
тавки	за	ПТП.	
	 Очакваните	 резултати	
от	въвеждане	на	наредба-
та	са,	че	ще	се	даде	въз-
можност	да	се	осъществи	
контрол	 при	 паркирането	
на	 постоянно	 нараства-
щия	 брой	 автомобили,	

както	в	зоните	за	платено	
паркиране	и	в	целия	град,	
поради	 подобряване	 ка-
пацитета	 на	 контролните	
органи	и	ресурсното	обез-
печаване.
	 Общо	 453	 места	 за	
платено	паркиране	в	цен-
търа	 на	 града	 се	 пред-
лагат.	 Според	 общинския	
съветник	 Николай	 Григо-
ров	 такава	наредба	е	 ак-
туална	 и	 належаща,	 но	
предлаганата	 е	 в	 доста	
суров,	 необработен	 вид.	
Тя	трябва	да	се	разглежда	
в	контекста	на	цялостната	
организация	на	движение-
то	 в	 централната	 град-
ска	 част.	 Той	 смята,	 че	
могат	 да	 се	 организират	
еднопосочни	 улици,	 кои-
то	 ще	 облекчат	 движе-
нието.	 Григоров	 приема	
идеята	 за	 алтернативни	
методи	 за	 предвижване,	
като	велосипеди,	но	никой	
не	 говори	 за	 строеж	 на	
велоалеи.	Според	него	не	
е	 ясно	 от	 наредбата	 кое	

звено	 ще	 ръководи	 ця-
лостната	 дейност	 на	 пар-
кирането.	Той	 не	 е	 съгла-
сен	със	 записаното	в	на-
редбата,	 че	 кметът	 може	
да	 го	възложи	на	външна	
фирма,	 има	 достатъчно	
ресурс	в	Общината,	смята	
Григоров.	 Освен	 това	 в	
наредбата	 не	 са	 посоче-
ни	точно	колко	безплатни	
места	 има	 за	 инвалиди,	
нито	от	кога	до	кога	ще	е	
платено	паркирането.	
	 Зам.-кметът	 Климент	
Кунев	 отговори,	 че	 пла-
теното	 паркиране	 ще	 е	
валидно	 от	 9	 до	 17	 часа,	
без	 събота	 и	 неделя.	Той	
уточни,	че	въпросните	453	
платени	 места	 за	 парки-
ране	 могат	 да	 претърпят	
промяна	 надолу	 или	 на-
горе	 при	 обсъждане	 с	
граждани	 и	 при	 второто	
четене	 на	 наредбата.	Той	
одобрява	 еднопосочните	
улици	в	центъра	на	града,	
но	повечето	от	тях	са	част	
от	 републиканската	 път-

на	мрежа	 и	 трябва	 доста	
усилия	 да	 станат	 еднопо-
сочни.
	 Общинският	 съветник	
Пепа	Сомлева	също	прие-
ма	нуждата	от	наредбата,	
но	 според	 нея	 се	 говори	
само	 за	 жилищни	 имоти.	
Но	 как	ще	 се	 уреди	 пар-
кирането	 в	 частни	 и	 дър-
жавни	 нежилищни	 имоти,	
пита	тя.	
	 Според	общинския	съ-
ветник	 Лена	 Енева	 мно-
го	 добре	 трябва	 да	 се	
помисли	 за	 местата	 на	
инвалидите.	 Повечето	 от	
тях	са	с	намалена	трудос-
пособност,	 над	 50%,	 но	
заради	 вътрешни	 заболя-
вания,	а	не	с	проблеми	на	
опорно-двигателен	апарат.	
Ако	 безплатното	 паркира-
не	важи	за	всички,	места-
та	бързо	ще	свършват.	Тя	
препоръча,	 ако	 е	 нужно,	
да	 се	 увеличи	 времето	
между	 първо	 и	 второ	 че-
тене,	 за	 да	 се	 изяснят	 и	
решат	 всички	 проблеми	

и	въпросителни.	По-добре	
да	 се	 забави	 наредбата,	
отколкото	 да	 се	 създаде	
недоносче,	убедена	е	тя.	
	 Според	 заместник-
кмета	 Климент	 Кунев	
предстои	период	на	адап-
тация	 след	 влизането	 в	
сила	 на	 наредбата.	 От	
една	 страна	 Общината	
ще	 установи	 и	 коригира	
грешките	 си,	 от	 друга	 -	
габровци	 постепенно	 ще	
свикнат	 с	 платеното	 пар-
киране.
	 На	 второ	 четене	 бе	
приета	 Наредба	 за	 изме-
нение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	за	определяне-
то	и	администрирането	на	
местните	 такси,	 цени	 на	
услуги	и	права	на	терито-
рията	на	община	Габрово,	
приета	през	2015	година.
	 Одобрен	 бе	 годишен	
план	за	ползване	на	дър-
весина	 от	 горски	 терито-
рии,	 собственост	 на	 Об-
щина	Габрово.
	 Съветниците	 одобри-

ха	 учредяване	 на	 безвъз-
мездно	 право	 на	 ползва-
не	 за	 10	 години	 на	 сдру-
жение	 ИМКА	 върху	 имот	
-	 общинска	 собственост,	
представляващ	Център	 за	
младежки	дейности.
	 За	5	години	бе	учреде-
но	безвъзмездно	право	на	
ползване	 на	Женско	 бла-
готворително	 дружество	
„Майчина	 грижа“	 -	 Габро-
во	 върху	 част	 от	 имот	 -	
частна	общинска	собстве-
ност	на	ул.	„Чардафон”	№	
17,	 което	дружеството	ще	
ползва	като	офис.
	 Отпуснато	 бе	 едно-
кратно	 финансово	 подпо-
магане	на	Димка	Иванова	
Пенчева	в	размер		на	1500	
лв.	 за	 участие	 на	 сина	 й	
Ясен	 Пламенов	 Пенчев,	
ученик	от	VI	 клас	на	ПМГ	
„Акад.	 Иван	 Гюзелев”,	
във	Финала	 на	Световно-
то	 математическо	 състе-
зание	 World	 Mathematics	
Invitational	 (WMI)	 в	 град	
Инчон,	Южна	Корея.

453 ще ñà плàтените меñтà зà пàðкиðàне в центъðà нà Гàáðîвî

Продължава от стр. 1
Но	инвалидна	рингова	ко-
личка	 например	 може	 да	
вземе	и	лице	над	18	годи-
ни,	 ако	 заради	 заболява-
нето	 си	 неговото	 физиче-
ско	състояние	и	ръстът	му	
го	 изискват.	 Според	 Кре-
мена	 Ганчева	 промяната	
ще	 помогне	 на	 много	 се-
мейства,	 които	 се	 грижат	
за	 деца	 с	 увреждания.	
Освен	 това	 се	 променя	
и	 начинът	 на	 плащане	 на	
целевата	помощ	за	покуп-
ка	 на	 помощно	 средство	
и	 медицинско	 изделие.	
Досега	 се	 превеждаше	
на	 лицето	 с	 увреждане	
сумата	 за	 закупуване	 на	
даденото	 помощно	 сред-
ство	и	в	30	или	90-дневен	
срок	 от	 закупуването	 ли-
цето	имаше	задължението	
да	се	отчете	в	„Социално	
подпомагане“.	 Това	 нала-
гаше	 повторно	 ходене	 до	
териториалната	 дирекция,	
за	 да	 се	 представят	 съ-
ответните	 документи.	 По	

новия	 начин	 на	 плащане	
ще	 се	 издава	 заповед,	
като	 от	 нея	 на	 човека	 с	
увреждане	 ще	 се	 връчат	
два	екземпляра	–	единият	
за	 него,	 а	 другият	 –	 за	
фирмата,	от	която	си	е	из-
брал	 да	 закупи	 помощно-
то	средство.	Тази	заповед	
играе	 ролята	 на	 ваучер.	
Във	 фирмата	 се	 оформя	
покупката,	 а	 тя	 има	 за-
дължението	 да	 представи	
документите	 пред	 „Соци-
ално	 подпомагане“,	 които	
правят	 плащането.	 Така	
ще	се	улеснят	много	нуж-
даещите	 се	 от	 помощни	
средства,	защото	няма	да	
се	налага	 това	изчакване	
от	 30	 или	 90	 дни.	Очаква	
се	този	начин	на	плащане	
да	намали	и	злоупотреби-
те	–	хора,	които	изхарчват	
парите	за	друго	и	не	купу-
ват	 помощното	 средство,	
а	 след	 това	 по	 съдебен	
път	 от	 „Социално	 подпо-
магане“	 да	 искат	 възста-
новяването	на	сумата.

Кðеменà Гàнчевà: “Õîðàтà ñ увðежäàния ще 
ñе пîäпîмàãàт пî нàñтîящ àäðеñ îт 1 юли”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Почти	 не	 минава	 ден	
без	 информации	 в	 поли-
цейския	 бюлетин	 за	 спре-
ни	 и	 свалени	 шофьори	 и	
шофьорки	под	въздействи-
ето	 на	 наркотици	 –	 поня-
кога	и	в	комбинация	от	по	
два-три,	а	нерядко	и	много	
алкохол.
	 На	 28	 и	 30	 май	 т.	 г.	
Районният	 съд	 в	 Севли-
ево	 наказа	 трима	 такива	
–	33-годишна	жена	и	двама	
мъже.	 Тя	 –	 под	 въздейст-
вието	 на	 комбинация	 от	
марихуана,	 амфетамин	 и	
метамфетамин,	а	те	–	с	ал-
кохол	над	2	промила.	Още	
преди	 датите	 за	 разглеж-
дане	 и	 на	 трите	 случая	 в	
севлиевския	 съд	 адвока-
тите	 на	 подсъдимите	 бяха	
постигнали	 споразумения	
с	 прокуратурата.	 Според	
тях	 и	 тримата	 се	 призна-
ваха	 за	 виновни,	 отказ-
ваха	 се	 делата	 им	 да	 се	
разглеждат	по	общия	ред,	

но,	 по	 закон,	 и	 наказа-
нията	 им	 трябваше	 да	 са	
по-леки.	С	определения	от	
28	 и	 30	 май	 т.	 г.	 съдът	
одобри	 предложенията	 на	
прокуратурата	и	те	тутакси	
влязоха	в	сила.
	 „Подсъдимата	В.	Л.	П...	
неосъждана...	 не	 работи...	
се	признава	за	виновна	в	
това,	че	на	16	май	2018	 г.	
около	 13	 часа	 в	 град	 Се-
влиево,	 на	 ул.	 „Д-р	 Иван	
Филипов“...	 е	 управлявала	
МПС	–	лек	автомобил	„То-
йота	Ярис“,	с	per.	№	ЕВ...,	
след	 употреба	 на	 нарко-
тични	вещества	-	марихуа-
на,	амфетамин	и	метамфе-
тамин,	включени	в	Списък	
I	 „Растения	 и	 вещества	
с	 висока	 степен	 на	 риск	
за	 общественото	 здраве,	
поради	 вредния	 ефект	 от	
злоупотреба	 с	 тях,	 забра-
нени	за	приложение	в	ху-
манната	 и	 ветеринарната	
медицина“	 от	 Наредбата	
за	 реда	 за	 класифицира-
не	 на	 растенията	 и	 веще-

ствата	 като	 наркотични...	
установено	 по	 надлежен	
ред	с	техническо	средство	
наркотест	 „DRUG	 CHEK	 –	
3000“...		с	което	е	извърши-
ла		престъпление...“
	 Наказанието	 на	 33-го-
дишната	жена	 е	шест	 ме-
сеца	лишаване	от	свобода	
условно	 –	 с	 три	 години	
изпитателен	срок,	 както	и	
500	лева	глоба	в	полза	на	
държавата.
	 Освен	 това	 подсъди-
мата	 за	 дрога	 водачка	 бе	
наказана	да	не	шофира	в	
продължение	 на	 шест	 ме-
сеца.	 Отпада	 наказанието	
й	„подписка“,	според	което	
до	датата	на	съдебното	за-
седание	не	е	имала	право	
да	 напуска	 адреса	 си	 за	
дълго	 без	 разрешение	 на	
орган	на	властта.
	 Двамата	мъже	чуха	на-
казанията	 си	 на	 30	 май	
т.	 г.	 В	 9,15	 часа	 подсъди-
мият	 Б.	 Н.	 Й.	 се	 призна-
ва	 за	 виновен,	 че	 „на	 19	
май	2018	година	около	1,20	

часа	в	гр.	Севлиево,	на	ул.	
„Стефан	 Пешев”	 в	 посока	
пл.	 „Свобода”,	 управлявал	
моторно	 превозно	 сред-
ство	-	лек	автомобил	мар-
ка	 „Ауди”,	 модел	 “80”	 ...	 с	
концентрация	на	алкохол	в	
кръвта	си	 ...	 2,16	на	хиля-
да,	установено	по	надлеж-
ния	 ред	 с	 Протокол	 за	
извършена	химическа	екс-
пертиза	 ...	 на	 Химическа	
лаборатория	 при	 НТЛ	 ОД	
МВР	 -	 Габрово,	 с	 което	 е	
извършил	 престъпление...“.	
Десет	 месеца	 лишаване	
от	 свобода	 -	 с	 три	 годи-
ни	 изпитателен	 срок,	 180	
лева	глоба	и	десет	месеца	
лишаване	 от	 шофьорска	
книжка	 –	 това	 получи	 за-
ловеният	да	шофира	пиян.
	 Петнайсет	 минути	 по-
късно	 съдът	 одобри	 спо-
разумението	 на	 адвоката	
и	 прокуратурата	 и	 по	 от-
ношение	на	Д.	Н.	С.,	който	
се	 призна	 за	 виновен,	 че	
на	 19	 май	 2018	 г.	 около	
18,57	 ч.	 в	 гр.	 Севлиево	

на	 ул.	 „Стефан	Пешев”	№	
145,	 до	ПГ	 „Марин	Попов”	
в	посока	 гр.	София,	 упра-
влявал	 моторно	 превозно	
средство	 -	 лек	 автомобил	
марка	 „Рено”,	 модел	 „19”,	
с	 ДК	 №	 ЕВ	 ...	 с	 концен-
трация	на	алкохол	в	кръв-
та	 си	 ...	 2,25	 на	 хиляда,	
установено	 по	 надлежния	
ред	с	техническо	средство	
„Алкотест	Дрегер“	...	с	кое-
то	 е	 извършил	 престъп-
ление...“.	 Съвсем	 същото	
наказание	 -	 десет	 месе-
ца	 лишаване	 от	 свобода	
-	с	три	години	изпитателен	
срок,	 180	 лева	 глоба	 и	
десет	месеца	лишаване	от	
шофьорска	книжка	–	полу-
чи	и	този	пиян	водач.
	 Никой	 от	 горенаказа-
ните	 със	 съдебни	 опреде-
ления,	 влезли	 веднага	 в	
сила,	 няма	 право	 на	 об-
жалване	пред	по-горна	ин-
станция.	 Споразуменията	
с	прокуратурата,	одобрени	
от	 съда,	 имат	 статута	 на	
влезли	в	сила	присъди.

Дðîãиðàнà и äвàмà пияни вîäàчи îñъäихà в Севлиевî

откриват	 на	 8	 юни	 в	 га-
лерия	 „Гъбенски“	 в	 Тряв-
на.	 Тя	 е	 организирана	 от	
Националния	 дарителски	
фонд	 „13	 века	 България“	
и	 Община	Трявна	 по	 Сла-
вейковите	 празници,	 кои-
то	 тази	 година	 се	 про-
веждат	 от	 7	 до	 10	 юни. 
	 Илияна	 Дончева	 е	 ро-
дена	през	1948	г.	в	София,	
завършила	 е	 Национална-
та	 художествена	 академия	
през	 1972	 г.	 През	 70-те	 и	
80-те	 години	 създава	 де-
сетки	 творби	 в	 областта	
на	 декоративно-монумен-
талните	 изкуства.	 Худож-
ничката	 работи	 в	 сферата	
на	 темперната	 живопис,	 а	
произведенията	й	се	отли-
чават	 с	 характерен	 стил	
и	 почерк.	В	 нейното	 твор-
чество	 се	 долавя	 влияние	
от	стенописа,	 за	което	 го-
ворят	 богатата	 сюжетна	
линия,	 активният	 колорит,	
сложната	композиция,	 гра-
ничеща	 с	 монументалност. 
Авторката	 е	 имала	 самос-

тоятелни	изложби	в	София,	
Габрово,	 Трявна,	 Пловдив,	
Созопол	 и	 др.	 Участвала	
е	в	общи	изложби	у	нас	и	
в	чужбина	 -	Сърбия,	САЩ,	
Канада	и	др.	Последната	й	
изложба	е	от	есента	на	ми-
налата	година	в	столицата.	
Творби	на	Илияна	Дончева	
притежават	галерии	и	част-
ни	 колекции	 във	Франция,	
Германия,	 Белгия,	 Канада,	
Япония,	 Гърция,	 Турция. 
	 Професор	 Антон	 Дон-
чев	 е	 роден	 на	 3	 април	
1943	 г.	 в	 Трявна,	 където	
завършва	 Техникума	 по	
дърворезба	и	вътрешна	ар-
хитектура.	 Дипломира	 се	
през	1969	г.	във	ВИИИ	„Ни-
колай	 Павлович”	 в	 София	
по	 специалността	 „Резба”	
при	 проф.	 Асен	 Василев.	
От	 1978	 г.	 е	 преподавател	
по	 същата	 специалност	 в	
Националната	 художестве-
на	академия	в	София.	През	
1984	г.	става	доцент,	а	през	
1989	 г.	 защитава	 хабили-
тационен	 труд	 за	 научно	

звание	 „професор”.	 Проф.	
Антон	Дончев	 е	 бил	 пред-
седател	 на	Съюза	 на	 бъл-
гарските	 художници.	 През	
1980-1981	г.	той	проектира	и	
изпълнява	 монументалното	
пано	 „Празник”	 в	 НДК	 в	
София,	 а	 през	 1981-1982	
г.	 проектира	 и	 изпълнява,	
отново	 в	 НДК,	 монумен-
талното	 пано	 „Триумф”. 
	 Творчеството	 на	 проф.	
Антон	Дончев	е	продълже-
ние	на	 традициите	на	Тре-
вненската	 художествена	
школа,	 претворени	 в	 уни-
калния	му	светоглед	и	спе-
цифични	изразни	средства.	
Модерен	по	дух,	творчески	
завършен	 и	 земен,	 Антон	
Дончев	 е	 явление	 в	 съ-
временния	 духовен	 свят.	
Той	 обръща	 представите	
за	 традиционна	 дърворез-
ба	и	без	да	скъсва	с	въз-
рожденската	 традиция,	 я	
извисява	 до	 една	 прос-
транствена	 пластичност,	
по-близка	 до	 автономното	
разбиране	за	скулптура.

Съвмеñтнà излîжáà ðезáà нà пðîф. Антîн 
Дîнчев и нà Илиянà Дîнчевà - живîпиñ

СТЕФКА БУРМОВА

	 Разходка	с	пони	и	елек-
тромобил,	 магическо	 шоу	
с	номера	за	малки	и	голе-
ми,	танцова	фиеста	и	мно-
жество	 игри	 и	 забавления	
предвиждат	 организирани-
те	 от	 Община	Трявна	 про-
яви	по	повод	 1	юни	 -	Ден	
на	 детето.	 Тяхното	 начало	
беше	положено	още	вчера,	
когато	 в	 ранния	 следобед	
започна	 надпреварата	 по	
майсторско	 управление	 на	
велосипеди	 за	 деца	 „Бя-
гай,	 мой	 велосипед“	 пред	
парка	зад	читалище	„Пенчо	
Славейков“.	 По-късно	 тре-
вненските	 малчугани	 бяха	
зарадвани	 с	 музикалния	
спектакъл	„Оттук	оттам“	на	
бургаския	театър	„ТРИО“.
	 Днес	 забавленията	 за	
деца	 продължават	 с	 дет-
ската	 фиеста	 „В	 света	 на		
вълшебствата“	 на	 велико-
търновския	UN	BESO	art	&	
dense	center,	която	включва	
множество	фокуси,	илюзии,	
номера	за	малки	и	големи,	
танцова	 фиеста,	 състеза-
телни	игри,	както	и	забавни	
занимания	по	рисуване	„Да	
оцветим	 детските	 мечти“		
и	 хапване	 на	 празничната	
торта	 „Сладко	 изкушение	
за	 празника“	 на	 площад	
„Пенчо	Славейков“.	
	 Утре	 продължават	 за-
бавните	 игри	 и	 занимания	
с	рисунки	с	тебешир	върху	
асфалта,	 разходка	 с	 пони	
за	 най-малките	 „Разходи	
ме,	 конче-вихрогонче“,	 как-
то	 и	 разходка	 с	 електро-
мобил	 из	 улиците	 на	Тряв-
на,	организирани	по	повод	
Деня	на	детето.																		

Рàзхîäкà ñ пîни и 
електðîмîáил зà 
Деня нà äететî
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лЕкари
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ коЖни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 

066/800-140
псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р ЙорДЖЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

16/05

- ОДРИН – всеки месец, 1 ден, 
23.06. и 28.07. – 35 лв.
- СВИЩОВ, НОВЕ, ОРЕЛ на 
ДУНАВА -1 ден, 09.06. – 24 лв.
- БАЛЧИК-НОС КАЛИАКРА-
ОНГЪЛА-ТЮЛЕНОВО-ПОБИТИ 
КАМЪНИ-ОВЕЧ - 3 дни / 2 
нощувки, 22.06 - 134 лв.
- КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ – 
ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА – 1 ден, 
07.07. – 15 лв.
- СКОПИЕ-ОХРИД-СТРУГА-
ПОГРАДЕЦ - 4 дни / 3 нощув-
ки, 19.07 – 259 лв.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ 
на БОГА) - ТРОЯНСКИ МАНА-
СТИР – 1 ден, 18.08. – 23 лв.

- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА-
ВОДОПАД СКАКАВИЦА-РИЛСКИ 
МАНАСТИР –  3 дни / 2 нощув-
ки, 24.08 – 142 лв.
- ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-ОГ-
НЯНОВО-КАВАЛА (ГЪРЦИЯ) 
- БАНСКО - 3 дни/2 нощувки, 
06.09. – 123 лв.
- ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-ОР-
ЛОВО ОКО –  2 дни / 1 нощув-
ки, 13.10. - 77 лв.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-
ТАТУЛ –  2 дни / 1 нощувка, 
20.10. – 79 лв.
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АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

проДаВа клиМаТиЦи
проДаЖБа и рЕМонТ на 
клиМаТиЦи. Справки на 
тел. 0899/143-163

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за дървен 
материал - бул. „Столе-
тов“ 168 (Болтата), тел. 
0889/506-272. [22, 5]
Цигли, ДВуканални, 
бели - 0.30 лв., се прода-
ват на тел. 0897/952-511 
[10, 3]

Т у рски  к Ер ЕМи -
Ди се продават на тел. 
0897/373-051. [2, 2]
Цигли - 0.30 лв./
бр., с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0879/080-862. [3, 2]
поДаряВаМ ТуХли еди-
нички. Справки на тел. 
0878/45-48-49. [2, 1]
орЕХоВ Труп се предла-
га на тел. 0889/019-785. 
[2, 1]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
куХнЕнско ДиВанчЕ се 
продава изгодно на тел. 
0898/620-441 [10, 10]
ДиВани и гардеро-
би се продават на тел. 
0899/717-118 [2, 2]
чЕТирикрилЕн гарДЕ-
роБ с надстройка се про-
дава на тел. 0898/496-
797. [5, 2]

ЪглоВ ДиВан - 70 лв., 
легло - 70 лв., хладилник 
- 60 лв., фризер - 60 лв., 
фотьойл, разтегателен - 80 
лв., телевизор - 50 лв., 
маса - 40 лв., се прода-
ват на тел. 0878/383-139. 
[3, 2]
изгоДно! куХнЕнски 
ъгъл се продава на тел. 
0899/651-549. [3, 1]

проДаВа МаШини
фураЖоМЕлка - чукова, 
трифазна, се продава на 
тел. 0886/548-214. [11, 8]
ярМоМЕлка, пригоДЕ-
на за трева и зърно, се 
продава на тел. 066/821-
088 [3, 3]
ЕлЕкТричЕски ТЕлфЕр 
„RAIDER“ - 510 W, 250 
кг, 12 м, със стойка, се 
продава на тел. 0887/011-
362. [3, 3]

граДински косачки - 
бензин, се продават на 
тел. 0886/606-969. [4, 1]
поТопяЕМа поМпа 
- 750 W, в гаранция, се 
продава на тел. 0896/210-
901. [4, 1]

проДаВа разни
ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
БоЙлЕр на дърва се про-
дава на тел. 0896/277-
607. [3, 2]
ТЕлЕШко МЕсо - 8 
лв., се продава на тел. 
0988/990-288. [5, 1]
раДиограМофон „кан-
ТаТа 4“ - голям, 20 лв., 
холово барче - голямо, 
20 лв., се продава на тел. 
0885/202-794. [1, 1

ЖиВоТни проДаВа
агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 10]
агнЕТа и ярета - 5 лв. 
живо тегло, се продават 
на тел. 0892/989-718. [5, 
4]
ДоМаШно лЮпЕни 
пуйчета на 1 месец - 10 
лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 4]

Храна за ЖиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа 
продава тел. 0886/640-
101. [11, 11]

сЕлскосТопански
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249, 0898/630-251. [15, 
6]

ЖиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
БоЙлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 11]
ХлаДилниЦи, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 15]

продава-купува; превози; билети; имоти; курсове; заеми; счетоводство; лекари

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

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

1 9 9 2

ДаВа заЕМ
БЪрз заЕМ - справк на 
тел. 0898/970-820. [11, 
11]
крЕДиТ До заплата - 
тел. 0897/924-204. [6, 
5]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТо-
ра „конТо-ЕкспЕрТ“  
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066.

иМоТи проДаВа
ЕДнофаМилна кЪща в 
кв. Русевци - РЗП 263m2,  
ново строителство, с га-
раж и парцел 500м2 - не-
завършена, цена: 75000 
лв., се продава на тел. 
0878/847-664. [18, 1]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, 58 кв. м, в цен-
търа се продава на тел. 
0879/212-325. [24, 19]
кЪща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 18]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 21]
апарТаМЕнТи, офис и 
други части за обществено 
ползване в идеален център 
на Габрово при изгодни 
условия се продават на 
тел. 0888/447-096 [11, 7]
ЕТаЖ оТ къща в кв. Етъ-
ра, цена по договаряне, 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 7]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 13]

гараЖ - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 7]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, в кв. Младост, 
срещу „Лидл“, спешно се 
продава на тел. 0898/561-
777. [6, 6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
обзаведен, отремонтиран, 
югозападен, среден, ТЕЦ, 
Младост, панорама, кому-
никативен, ет. 7/8, за 50 
000 лева се продава на 
тел. 0877/051-310. [6, 5]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 12]
нЕзаВЪрШЕна Вила в 
Борики за 20 000 евро се 
продава на тел. 0884/743-
754. [11, 10]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по договаря-
не, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 10]
гараЖ сЕ продава на тел. 
0898/980-984 [22, 6]
кЪща с гараж се прода-
ва на тел. 0899/717-118 
[2, 2]
ЕТаЖ оТ офис сграда - 
150 кв. м, в широк цен-
тър се продава на тел. 
0885/467-188. [3, 2]
гараЖ сЕ продава на тел. 
0885/726-886. [2, 2]

ТуХлЕн апарТаМЕнТ 
срещу „Кауфланд“ се про-
дава на тел. 0898/330-944 
или 0898/496-797. [7, 2]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
кв. Палаузово, етаж 2, тух-
ла, се продава на тел. 
0885/711-289. [5, 4]
кЪща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 3]
3.1 Дка в регулация и 
постройка - 330 кв. м, 
удобна за склад, произ-
водствено помещение, 
в Дряново продава тел. 
0896/728-059. [3, 3]
кЪща, гоДна за живеене, 
за 28 000 лева се прода-
ва на тел. 0878/860-411. 
[5, 2]
ЕТаЖ оТ къща се продава 
на тел. 0887/21-91-47. [2, 
1]
изгоДно! апарТаМЕнТ 
в Дряново се продава на 
тел. 0878/798-286. [2, 1]
кЪща В село Скалско из-
годно се продава на тел. 
0889/807-009. [2, 1]
кЪща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [26, 1]
ЕТаЖ оТ кооперация - 112 
кв. м, на Шиваров мост се 
продава на тел. 0896/711-
161. [6, 2]
кЪща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [2, 1]

апарТаМЕнТи и гара-
Жи - ново строителство, в 
кв. Русевци се продават - 
справки на тел. 0897/922-
482. [13, 1]
кЪща с гараЖ в село 
Янковци и парцел - 730 
кв. м, се продават на тел. 
0889/019-785. [2, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и произ-
ВоДсТВЕни поМЕщЕ-
ния сЕ ДаВаТ поД 
наЕМ или проДаВаТ 
на тел. 0888/684-429

ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем - справ-
ки на тел. 0888/907-666. 
[33, 18]
ТрисТаЕн оБзаВЕДЕн 
апартамент на Еса - 250 
лв., се дава под наем на 
тел. 0898/983-767. [5, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в топ център се дава под 
наем на тел. 0878/924-
690 [5, 3]
иЦ, Магазин/ офис, до-
говаряне, дава под наем - 
справки на тел. 0888/378-
193 [6, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [5, 4]
гараЖ на ул. „Кортен“ се 
дава под наем или прода-
ва на тел. 0892/989-718. 
[5, 4]

оБзаВЕДЕн ДВусТаЕн 
апартамент на ул. „Смърч“ 
13А се дава под наем на 
тел. 0876/147-099. [4, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в Голо бърдо се дава под 
наем на тел. 0889/737-
732. [3, 1]
гарсониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 2]
гараЖ сЕ дава под наем 
на тел. 0890/937-105. [4, 
4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
с две тераси (открита и 
закрита) в кв. Дядо Дянко, 
подходящ за семейство с 
деца, апартаментът е об-
заведен, се дава под наем 
на тел. 0886/398-274. [4, 
1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „Билла“, 
300 лв., се дава под наем 
на тел. 0894/427-033. [7, 
2]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ В Габрово 
се заменя за аВТоМо-
Бил над 5000 лв. на тел. 
0878/938-840. [5, 4]

ТЪрси поД наЕМ
спЕШно! апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в района на кв. 
Трендафил-1, Колелото се 
търси на тел. 0878/78-11-
57. [22, 3]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. Справки 
на тел. 0899/143-163
гарсониЕра сЕ купува на 
тел. 0878/865-485. [11, 8]
саМосТояТЕлна кЪща 
в Габрово до 25 000 
лева търси да закупи тел. 
0896/059-446. [7, 4]
кЪща В града се купува 
на тел. 0885/200-058. [3, 
1]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя 
в страната се купува - 
справки на тел. 0896/875-
917. [22, 17]
зЕМЕДЕлски зЕМи в зе-
млище Кметовци се купу-
ват на тел. 0886/331-415. 
[22, 12]
2.7 Дка земя - в регу-
лация, се продава на тел 
0884/069-183. [5, 1]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0882/381-478. [11, 
4]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [13, 2]

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

прЕВоз с бус се предлага 
на тел. 0877/555-708.
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
27]
прЕВози за хора и 
товари с бусове, 3.5 
тона, 7 места, 0.40 лв./
км, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 10]

аВТоВоз До 2 тона 
за България и чужби-
на. Най-ниски цени! Тел. 
0896/303-766, 0896/217-
117. [9, 9]

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

поДДрЪЖка коМпЮТри
инсТалаЦия и ремонт 
на компютри. проДаЖ-
Ба на коМпЮТри ВТо-
ра рЪка. Справки на 
тел. 0888/410-117.

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за профЕсио-
нално оБучЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лиЦЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 часа, 0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
МЦспос „алфа – МЕ-
Тал” ЕооД организи-
рa курс за оХраниТЕ-
ли - физическа охрана на 
обекти. Цена на курса: 80 
лв., издава се държавен 
сертификат. Курсът ще се 
проведе от 18 до 21 юни 
2018 г. включително. За 
информация: гр. Габрово, 
ул. „Стефан Караджа” 3, 
тел. 0879/94-33-88. [7, 1]
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ГОСПОДИНОв, 
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„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939        
GSM gate: 0885502501, 0884501503, вътр. 10, 20

красимир Мирчев 



раБоТа прЕДлага
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. 
фирМа „форЕсТа Мебел“ 
търси да назначи шлай-
фист с опит. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 30]
ХоТЕл „БоЖЕнЦи“ тър-
си готвач/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-752. [11, 10]
МЕХана „послЕДЕн 
грош“ търси миячка и 
работник студена кухня, 
може и почасово. Отлич-
но заплащане! Справки на 
тел. 0884/551-134. [11, 10]

„ЕВроХиМ груп“ 
ооД ТЪрси: раБоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лични услоВия на 
ТруД, Високо ВЪзна-
граЖДЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 9]

ХоТЕл на морето наби-
ра  мияч/ка, поддръжка 
хотел, нощен пазач, адми-
нистратор. Справки на тел.  
0895/763-172. [10, 8]
ХоТЕл „орлоВЕЦ“ търси 
камериерка с опит. Справ-
ки на тел. 0888/31-45-33. 
[27, 13]

„ДиМас“ аД ТЪр-
си Да назначи на 
ТруДоВ ДогоВор на 
ДлЪЖносТи: 1.  рЪ-
коВоДиТЕл „Транс-
порТ“, 2. МЕХаник 
гараЖ ТранспорТни 
срЕДсТВа. изисква-
ния: Необходимо за 
длъжността образо-
вание.  предлагаме: 
1. Постоянна работа; 
2. Мотивиращо въз-
награждение; Пози-
цията е подходяща за 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 10]

„каТя колЕВа“ ЕООД 
търси да назначи квали-
фицирани шивачки - тел. 
0894/504-843. [22, 13]
гоТВачка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 6]

БисТро „созопол“ 
ТЪрси Да назначи 
за лЕТния сЕзон: 
сЕрВиТьори, ос-
ноВно заплаща-
нЕ - 1200 лЕВа,  и 
куХнЕнски пЕрсо-
нал. Справки на тел. 
0888/912-629 [10, 10]

МЕХана „ЕТЪр“, намира-
ща се срещу централния 
вход на ЕМО „Етър“, търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Само дневна смяна - тел. 
0879/851-462. [9, 5]
за ХоТЕл в КК „Свети 
Влас“ се търсят готвач, по-
мощник-готвач, сервитьор/
ка, камериерка. Много до-
бри условия. Справки на 
тел. 0888/201-120. [5, 5]
проДаВач-консулТанТ 
за хранителни стоки търси 
0878/167-724. [6, 3]

фирМа ТЪрси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 10]
сТроиТЕлЕн раБоТник 
на ненормирано работно 
време, може и пенсионер, 
се търси на тел. 0898/839-
305. [5, 5]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 10]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0888/359-088. [11, 10]
ХраниТЕлЕн Магазин 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0897/889-001. 
[11, 10]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 9]
БисТро „карТал“ търси 
сервитьори/ки на повик-
ване за петък и събота ве-
чер. Също и за постоянна 
работа. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 9]
ХоТЕл „БоЖЕнЦи“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 5]
ДВЕ ЖЕни пенсионерки за 
бране на малини се търсят 
на тел. 0898/801-542. [4, 
4]
фирМа за колбаси тър-
си пласьори за Габровски 
регион. Справки на тел. 
0894/955-407. [4, 4]
раБоТник за склад за 
плодове и зеленчуци с ка-
тегория „В“ или „С“ се 
търси на тел. 0894/422-
623. [6, 4]
„МЕБЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници и продавач-консул-
тантка. Справки на тел. 
0897/974-791 [10, 6]
прЕДлоЖЕниЕ за лятото 
за Вас, студенти! Хотелски 
комплекс търси да назна-
чи сервитьор/ка и помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [15, 6]
ХоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 6]
оБщ раБоТник се търси  
на тел. 0896/640-415 [3, 
3]
проДаВач-консулТанТ 
за магазин за кафе и за-
харни изделия - работа на 
2 смени, се търси на тел. 
0882/151-516 [5, 3]
ДоБри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 4]

склаД за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 4]
ХоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 4]
Миячка сЕ търси на тел. 
0878/128-222. [4, 4]
кафЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси хигиенистка. 
Справки до 13.00 часа на 
ул. „Априловска“ 10. [5, 4]
рЕсТоранТ „киТаЙски 
кът“ търси миячка за 3 дни 
в седмицата от 16 часа 
(15 лв. на вечер). Справ-
ки на ул. „Осми март“ 19 
или на тел. 066/800-488. 
[11, 4]
ХоТЕл „БоЖЕнЦиТЕ ре-
лакс“ търси да назначи 
КАМЕРИЕРКА. Телефон за 
контакти: 0879/277-666. 
[11, 3]
„ХлЕБозаВоД гаБроВо“ 
ООД търси да назначи  шо-
фьор-пласьор  кат. „В“ или 
кат. „С“.  Чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Смирненски 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0887/433-118. 
[4, 3]
Магазин за хранителни 
стоки в района на Шива-
ров мост набира продавач-
консултанти. Справки на 
тел. 0888/266-832. [4, 3]
заВЕДЕниЕ ТЪрси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 3]
пТиЦЕфЕрМа В село 
Здравковец има работни 
места за събиране, сор-
тиране на яйца. Разполага 
с жилища за персонала. 
Справки на тел. 0888/086-
914. [11, 3]
Баничар сЕ търси на тел. 
0889/123-045. [24, 2]
МЕБЕлна фирМа търси 
дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 2]
фирМа за преработка на 
месо търси общ работник. 
Справки на тел. 0893/697-
900. [8, 1]
фирМа „Виа Неон“ търси 
шофьор-пласьор за мине-
рална вода. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 1]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачки. 
Справки на тел. 0887/825-
534. [15, 2]
прЕДлага раБоТа за два-
ма общи работници посто-
янно - добро заплащане. 
Справки на тел. 0887/32-
80-36. [11, 2]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на постоянна работа. Опит 
не се изисква, предлага 
платено обучение! Справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 2]
ТЪрсиМ за вечер по-
мощник за кухня (павили-
он), може и пенсионерка. 
Справки на 0878/65-75-
77, от 14 до 17 ч. [2, 2]
сЕрВиТьор/ка слЕД 
17 часа се търси на тел. 
0898/583-772. [5, 2]

сЕрВиТьор/ка, каМЕри-
Ерка, помощник-готвач/
ка, работник кухня - жена 
- може и на повикване или 
за почивните дни, се тър-
сят на тел. 0885/333-148. 
[11, 2]
заВЕДЕниЕ ТЪрси серви-
тьор и готвач. Може и на 
повикване вечер и денем. 
30 лв. на смяна. Транспорт 
подсигурен. Справки на 
тел. 0899/889-897. [11, 1]
пиЦар, МоЖЕ да не е с 
опит, се търси - справки 
на тел. 0878/966-222. [11, 
1]
ТЪрсиМ проДаВачи на 
сладолед за Слънчев бряг. 
Осигурена квартира. Много 
добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0899/717-680. 
[11, 1]
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

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

www.spaholiday.bg

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

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

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

19/02

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., 
24.04; 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€, 
02.07.2018
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.

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/830251

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM

30/05

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

11/05

КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ България - 
26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 02.06/07.07, 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 26.05/23.06., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 01.06./22.06., 2 нощувки 
със закуски, от 129 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05.,163 лв.
ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                 
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ.+зак., 30.06., 165 лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощувки, от 144 лв., всяка 
седмица
КАПАДОКИЯ - 19.06. - 455 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР - 22.06., 2 нощувки със закуски, 
140 лв.

МЕТЕОРА-СОЛУН-ВЕРГИНА-ЕДЕСА-РИЛСКИ МА-
НАСТИР - 11.07., 3 нощувки със закуски, 275 лв.
БАНСКО - ПОЧИВКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАС-
ТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - 
04.08, 4 нощувки, закуски, вечери, 270 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09., 3 нощувки, 
300 лв.
О. КОРФУ - 04.10., 3 нощ.,зак. и вечери, 270 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ 
ГАБРОВО - 16.07./23.07./6.08./13.08./20.08/27.0
8./03.09. - 5 нощувки, закуски, вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИ-                                                         
ЦА-ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ.,18.05., 135 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 
155 лв.                                     
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

ТурисТичЕски агЕнЦии

работа предлага - търси; имоти; турагенции

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  
в гр. варна предлагат	работа	
за:	ГОТвАЧИ, ПИЦАРИ, 

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

karieri@godzila.bg, петя Димитрова

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0894/453 939За контакти: Кристина Кирова:

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и  
сТуДЕнТи заДочниЦи

„Пътни строежи – велико Търново“ АД 
търси да назначи:

 1. Строителни работници /мостово строи-
телство: . кофражисти; . арматуристи; . монтажници на метални конструкции. 2. Машинисти на пътно-строителни 
машини
	 Работните	площадки	са	на	височина	от	30	
до	60	метра.
 Изисквания към кандидатите:
 Да притежават: . трудов	 опит	 по	 същата	 или	 сродна	
специалност;
 . подходящи	за	съответната	позиция	обра-
зование	и	квалификация;
 . желание	за	работа;
 . добро	здравословно	състояние.
 Компанията предлага:
	 -	Постоянен	трудов	договор;
	 -	Мотивиращо	възнаграждение;
	 -	Осигурени	 са:	 работно	 облекло,	
висококачествени	 инструменти	 и	 лични	
предпазни	средства;
	 -	Възможност	за	работа	и	професионално	
развитие	в	престижна	компания	с	водещи	по-
зиции	в	своята	област.

За контакти и справки за необходимите 
документи за кандидатстване: 

 тел. 062/616 819 и 062/616 813.

о Б я В а
за приЕМанЕ на ВоЕнна слуЖБа на лиЦа, заВЪрШили 

граЖДански срЕДни или ВисШи училища
(Мз оХ-372/02.05.2018 г.) 

78 бр. вакантни длъжности за войници 
за военни формирования 

във военновъздушните сили

	 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства,	
са:	 „Шофьор”,	 „Оператор”,	 „Автоматчик”,	 „Младши	
специалист	по	телефонни	комуникации”,	 „Радиотелег-
рафист”,	 „Механик”,	 „Радиомеханик”,	 „Авиомеханик”	
„Охранител”,	 „Готвач”,	 „Помощник-готвач”,	 „Булдо-
зерист”,	 „Техник	 по	 ремонта	 на	АТТ”,	 „Пожарникар”,	
„Планшетист”	и	др.		
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ (в	зависимост	до	кое	военно	
формирование)	ДО	15	ЮНИ	2018	г.;	ДО	20	ЮНИ	2018	
г.;	ДО	22	ЮНИ	2018	г.	и		ДО	29	ЮНИ	2018	г. ВЪВ  ВОЕН-
НО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Врачански” 1А
изисквания: 
- образование – средно или по-високо;
- да не са по-възрастни от 28 години;
- да не са осъждани;
- да притежават свидетелство за управление на МПС категория 
„С” (за отделни длъжности).

подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
1-ст., ЕПК, Колелото, ет. 7, 38м2, ТЕЦ                          30000 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., тухла, Колелото, ет. 5, 63м2, ТЕЦ, PVC           39900 лв
2-ст., тухла, център, ет. 3, 79 м2, ремонтиран, PVC           59900 лв
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 3, 69м2                          43000 eu
2-ст., Градище, ново стр., лукс, ет. 5, 57м2                          66200 лв
2-ст., монолит, Еса, ет. 12, 62 м2, южен            18000 eu
2-ст., панел, Колелото, ет. 3, 74 м2, две южни стаи, PVC           45000 лв
НОВО СТРОИТЕЛСТВО: НОВИ ЦЕНИ ЗА ТЛЪЧНИЦИ от 305 eu/м2 

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 27000 лв
Варчевци, 1-ет., 110 м2 ЗП, двор 1118 м2 36200 eu
Гачевци, 125м2 ЗП, двор 2172м2, частичен ремонт 34900 лв
Лисец, 3-ет., 252 м2 РЗП, двор 296 м2 68000 лв
Лисец, 2-ет., 73 м2 ЗП, гараж, двор 416 м2 23600 лв

ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО
Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 46500 eu
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu
Бериево, 2-ет., 67м2 ЗП, плевня, лятна кухня, двор 1166м2 26550 лв
Боженци, 2-ет. монолитна, 700 м2 двор, обзав. договаряне
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17200 лв
Велковци, 2-ет., 60 м2 ЗП, гараж, двор 947 м2 44293 лв
Велковци, 70 м2 ЗП, плевня, гараж, двор 1205 м2  25000 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чердак, 700м2 двор 20000 лв
Горна Росица, масивна къща, 95м2 ЗП, геран, облагороден двор 1250м2, 
ПВЦ, вътрешен ремонт 33000 eu
Горна Росица, къща, 2 плевни и рибарник, 941м2 двор 21200 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 58 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 910 м2           18800 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 36000 eu
З. дърво, 2 ет., механа, 4 спални, двор 580 м2 50000 лв
З. дърво, 2 ет., механа, 2 спални, двор 1492 м2 30000 лв
Идилево, 2-ет. 70 м2 ЗП, 2 плевни, двор 2910 м2, тр.ток 26000 лв
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2     16000 лв
Караиванца, 120м2 ЗП, двор 1680м2, напълно реновирана, 3 бани, пълно 
обзавеждане 42000 eu
Кметовци, 160м2 РЗП, груб строеж, двор 1380м2 двор 53500 лв

Костенковци, 95м2 ЗП, изцяло от камък, 3-фазен ток, двор 1985м2 29000 лв
Къпиново, 1-ет., 100м2 ЗП, двор 1900м2 12900 лв
Къпиново, 1-ет., 65м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1200м2 25770 лв
Лесичарка, 2 ет., 40 м2 ЗП, двор 1163 м2           39000 лв
Лесичарка, 2 ет. 70 м2 ЗП, каменна плевня, двор 1432 м2          20000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12000 лв
Млечево, 100м2 ЗП, 2-ра къща,ст. п-ки, за ч.ремонт, двор 9180м2 33130 лв
Новаковци, 40 м2 ЗП, монолитна, стоп. постройка, двор 1100 м2 30000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 лв
Новаковци, 79 м2 ЗП, монолитна, двор 1480 м2 72000 лв
Поповци, 2-ет., 158 м2 ЗП, двор 930 м2                    33600 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53900 лв
Свинарски дол, стара с чердак - 104 м2, плевня, двор 12000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22850 лв
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 26000 лв
Съботковци, стара с чердак, плевня, навес с плочи, за основен ремонт, двор 
2900 м2, подходяща за селски туризъм 22000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2 33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 32100 eu
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35000 eu
Стойковци, лок. парно, 102 кв.м РЗП, панорама юг  49660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка         30000 лв
Харачери, стара с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42000 лв

Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          15300 лв
Яворец, 86 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 1695 м2          39000 лв
Яворец, 55 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 580 м2          25480 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Трапесковци, 65м2 ЗП, двор 485м2 19200 лв
Бойновци, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 24000 лв
ПАРЦЕЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА

Борики - 5580 м2, за 4 къщи - 67000 лв.; Гостилица-12 дка до бента на р. 
Янтра - 6 eu/м2; До басейн “Гиргини” - 4 дка; Черневци - 6 дка; Караиванца 
- от 1 дка до 6 дка; Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 
дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  125000 eu
Кметовци, 160 м2  РЗП, двор 786м2   106000 eu
Бойновци, къща за гости, 450м2 РЗП, двор 2491м2 93000 лв
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 199000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270000 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС 
EN 15733 �  АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕ-
НА ФОРМА� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА 
„ЕКСКЛУЗИВЕН АГЕНТ НА КУПУВАЧА“� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ � ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ

http://paragon-bg.com

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, 
ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪС-
ТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 лв; КЪЩИ в града до 
30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
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запознансТВа
49-гоДиШЕн, раБоТЕщ, желае запознанство 
с добро момиче, да има уважение между двама 
ни - тел. 0887/867-426. [22, 20]
72-гоДиШЕн, 183 см, 75 кг, необвързан търси 
подобна за сериозна връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 10]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и проБиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви по-
криви, с плочи, улуци - 
справки на тел. 0878/86-
88-31, 0896/85-97-01.
кЪрТи  - справки на тел. 
0878/943-895
ноВо сТроиТЕлсТВо 
и ремонт на покриви - 
справки на тел. 0899/821-
488. [11, 11]
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - справки 
на тел. 0898/710-568 [33, 
21]
БригаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 21]
сЪБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
18]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 15]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - справки 
на тел. 0897/390-194. [16, 
15]

фирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 15]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлоизо-
лации, ремонт на покриви 
- Т. Пехливанов, справки 
на тел. 0894/893-001. [6, 
4]
сЪБарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
справки на тел. 0877/729-
257. [5, 5]
рЕМонТ на покриви и на-
веси - тел. 0889/506-272. 
[22, 3]
рЕМонТ на покриви, 
направа на нови улуци, 
хидроизолация, дренаж 
и др. - справки на тел. 
0895/810-504, 0893/211-
124. [6, 4]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [7, 4]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
справки на тел. 0876/416-
716. [12, 4]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕДлага Всички Ви-
ДоВЕ сТроиТЕлни Ма-
ТЕриали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
справки на тел. 066/801-
501. [13, 1]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, ДЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
ШпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
напраВа на гипсокартон, 
изолация, шпакловка, боя 
- тел. 0879/46-66-15. [11, 
11]
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 8]
БояДисВанЕ на жилища 
- вътрешно, и огради и в 
селата - тел. 0878/40-83-
83. [7, 6]
фирМа изВЪрШВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, бетониране и др. - 
справки на тел. 0877/72-
92-57. [5, 5]
ШпаклоВка, БояДисВа-
нЕ, гипсокартон, обръща-
не на прозорци, врати - 
справки на тел. 0877/888-
173. [11, 2]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 20]

ХиДроизолаЦии
ХиДроизолаЦии - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
софи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв.м; Разсро-
чено плащане. Гаран-
ционен срок 10 години - 
0888/314-533.
ХиДроизолаЦия на по-
криви и гаражи - справки 
на тел. 0889/658-208. [15, 
2]

израБоТВа

израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.
МЕТални консТрукЦии, 
врати, огради, решетки - 
справки на тел. 0888/929-
053. [3, 2]

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

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 4]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 4]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТЪрсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928. [31, 16]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукЦии 
ооД произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи REHaU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
20]

al и PVC ДограМа. Ка-
чество на добри цени! 
Справки на тел. 0898/871-
220. [13, 12]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
24]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 3]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 12]
косЕнЕ и почистване на 
трева и къпини - справки 
на тел. 0877/729-257. [5, 
5]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 8]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 4]

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рЕЖа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та над жици и покриви - 
справки на тел. 0889/980-
112. [22, 20]
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 31]
почисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
13]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 21]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 10]
косЕнЕ и поддържане на 
дворни места - 0898/424-
917 [6, 3]

граДини, БасЕЙни

ланДШафТЕн Ди-
заЙн, офорМлЕ-
ниЕ и изпЪлнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

аВТоМоБили проДаВа
фолксВагЕн поло из-
годно се продава на тел. 
0897/492-532. [7, 5]
опЕл зафира - 2002 г., 
газ-бензин, продава тел. 
0889/22-98-60. [11, 10]
роВЪр 211, 1.1, в добро 
състояние, се продава на 
тел. 08798/090-920 [5, 5]
сМарТ-15, МоскВич 
21412 се продават на тел. 
0897/373-051. [2, 2]
форД ЕскорТ, 1.6, 16 V, 
1994 г., климатик, за 900 
лева се продава на тел. 
0896/737-453. [18, 2]
фолксВагЕн поло - 
комби, дизел, TDI, цвят 
- тъмносин, се продава на 
тел. 0896/152-589. [5, 3]

рЕно-21, 1.7, ГО и ГТП, се 
продава за 680 лв. на тел. 
0899/836-268. [3, 1]

гуМи
изгоДно, лЕТни гуми с 
джанти, за Ауди 80, 195 
х 65 R91H, се продават 
на тел. 0898/620-441 [10, 
10]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка за 
2000 лв. се продава на 
тел. 0878/952-426. [11, 
3]

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
гараЖни аВТоМоБили 
до 1995 година се изкупу-
ват на тел. 0898/426-663. 
[11, 3]

изкупуВанЕ на автомо-
били - справки на тел. 
0887/468-896, 0889/961-
133 [6, 3]

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

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлага 
сЕрВизна ДЕЙносТ и 
ДЕнонощна пЪТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 1]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VaIKaR RENTaCaR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.

наЦЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
наЦЕпЕни ДЪрВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.

„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
наЦЕпЕни ДЪрВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
наЦЕпЕни ДЪрВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
ДЪрВа наЦЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДЪрВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДЪБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
ДЪрВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 27]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0894/220-509. [24, 20]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
ДЪрВа нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 4]

КухНЕНСКИ
ШКАФОвЕ 
ОФИС 
МЕБЕлИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОвИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КлИЕНТА

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]

Регионалният	
всекидневник	
„100	вести“	

излиза	всеки	ден	
без	неделя
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05:05	Зелената	линейка	/п/
06:05	Рецепта	за	здраве	/п/
06:20	Още	от	деня	/п/
07:00	Инуяша	-	анимационен	филм
07:25	Животни	по	пижами	/п/
08:05	Сафарито	на	Скаут	-	филм	/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов
10:30	Библиотеката
11:30	Клиника	на	третия	етаж	-	филм
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Бразди	-	предаване	за	земеделие
13:00	Иде	нашенската	музика
14:00	Сестри	-	7	епизод
14:55	Децата	 на	 България	 -	 празнична	

програма
16:30	Христо	Ботйов	-	българският	гений	

-	документален	филм	/България/
17:00	Вяра	и	общество	с	Горан	Благоев
18:00	Пътят	 към	 ФИФА	 Световно	 пър-

венство	2018	-	док.	поредица
18:30	Извън	играта
19:00	Умно	 село:	 Животите	 на	 Мария	

Русалиева	/1	част/п/
19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Слава	-	филм	/България/,	в	роли-

те:	 Стефан	 Денолюбов,	 Китодар	
Тодоров,	Маргарита	Гошева	и	др.

22:30	По	света	и	у	нас
22:45	Студио	Х:	Тайният	агент	-	4-сери-

ен	филм	/Великобритания/,	1	и	2	
епизод,	 в	 ролите:	 Тоби	 Джоунс,	
Вики	Макклър,	Стивън	Греъм	и	др.

00:20	Сестри	-	7	епизод	/п/
01:15	Капри	-	35,	36	еп.	/п/
03:20	Библиотеката	/п/
04:20	Бразди	/п/

05:50	Малки	истории	/п/
06:50	Неделно	евангелие
07:00	Инуяша	-	анимационен	филм
07:25	Животни	по	пижами	/п/
08:05	Сафарито	на	Скаут	-	филм	/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов
10:30	Отблизо	с	Мира
11:30	Клиника	на	третия	етаж	-	филм
12:00	По	света	и	у	нас;12:30	#Европа
13:00	България	 от	 край	 до	 край	 6	 /8	

филм/;	13:30	Непозната	земя
14:00	Сестри	-	8	епизод
15:00	Млъкни	 и	 ме	 целуни	 -	 филм	 /

САЩ/,	в	ролите:	Кристофър	Дани-
ъл	Барнс,	Брад	Роу,	Криста	Алън

16:45	Частните	музеи	в	Чехия:	Музей	на	
ютиите; 17:00	Спортна	треска

18:00	Пътят	 към	 ФИФА	 Световно	 пър-
венство	2018	-	док.	поредица

18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Обещанието	 2	 -	 състезание	 с	

български	евродепутати	/финал/
19:55	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	В	кадър:	Западни	Балкани:	Албания
21:15	Перфектни	 непознати	 -	 филм	 /

Италия/,	 в	 ролите:	 Джузепе	 Ба-
тистон,	Валерио	Мастандреа

23:00	По	света	и	у	нас
23:15	Спасяването	на	 Грейс	Б.	Джоунс	

-	филм	/САЩ/,	в	ролите:	Майкъл	
Бийн,	Тейтъм	О'Нийл	и	др.

01:10	Сестри	-	8	епизод	/п/
02:20	Капри	-	37	и	38	епизод	/п/
04:15	България	 от	 край	 до	 край	 6	 /7	

филм	/п/

Бнт 1 Бнт 1

05:00	"Двама	мъже	и	половина"	/п./	
06:00	"Малкото	 пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
07:00	"Като	на	кино"	
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Търси	се…"	-	токшоу
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Мястото	БГ"	-	док.	предаване
13:00	"Споделено"	-	комедия	(САЩ)
15:00	"Бел"	 -	 биографичен,	 драма,	 ро-

мантичен	(Великобритания,	2013)
17:00	"120	минути";17:50	Спорт	тото
18:00	"120	минути"
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите
20:00	"Гласът	на	България"
22:30	"Папараци"	-	тв	таблоид
23:30	"Девет"	 -	 драма,	 мюзикъл,	 ро-

мантичен	(САЩ,	Италия),	актьори	
-	Кейт	Хъдсън,	Даниъл	Дей-Луис

01:30	"Споделено"	 -	 комедия	 (САЩ),	
актьори	 -	 Джулия	 Луис-Драйфус,	
Лени	Лофтин,	Джесика	Сент	Клер

03:00	bTV	Репортерите	/п./
03:30	"Търси	се…"	/п./
04:30	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	63

05:30	"Комиците	и	приятели"	/п./	
06:00	"Малкото	 пони:	 Приятелството	 е	

магия"	-	анимация
07:00	"Двама	мъже	и	половина",сериал
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Cool…T";12:00	bTV	Новините
12:30	"Богатствата	на	България"
13:00	"Какво	 искат	 момичетата"	 -	 дра-

ма,	комедия,	романтичен	(САЩ)
15:00	"Истински	истории"
16:00	"Мармалад"	-	токшоу
18:00	"Карбовски:	Втори	план"
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите
20:00	"Лабиринтът:	 Невъзможно	 бяг-

ство"	 -	 фантастика,	 трилър,	 мис-
терия	 (САЩ),	 актьори	 -	 Дилън	
О'Брайън,	Еймъл	Амийн	и	др.

22:00	"От	 другата	 страна"	 -	 екшън,	
драма,	 криминален	 (САЩ),	 актьо-
ри	 -	 Рей	 Уинстън,	 Джеймс	 Бадж	
Дейл,	Мат	Деймън	и	др.

01:00	"Чистката"	 -	 ужаси,	 трилър,	 фан-
тастика	(Франция,	САЩ,	2013)

02:30	bTV	Репортерите	/п./
03:00	"Cool…T"	/п./	
04:00	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	62

 

пЕТЪк, 1 Юни

Бнт 1
05:30	Още	от	деня	/п/
06:00	Денят	започва
09:00	По	света	и	у	нас
09:15	Денят	започва	с	Култура
10:30	Зелената	линейка
11:30	Рецепта	за	здраве
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Малки	истории,	документален	слот
15:00	За	хора	с	увреден	слух
15:15	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	-	тв	филм	/38	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат;19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Тържествен	 митинг-заря	 в	 памет	

на	 загиналите	 за	 свободата	 на	
България	и	142	години	от	подвига	
на	Ботевата	чета,	пряко	от	Враца

21:35	Свобода	или	смърт	 -	филм	 /Бъл-
гария/,	 в	 ролите:	 Милен	 Пенев,	
Коста	Цонев,	Стефан	Илиев

23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Концерт	на	Камерен	ансамбъл	"Со-

фийски	 солисти"	 с	 участието	 на	
Виктор	Чучков	и	Теодосий	Спасов

00:40	Денят	започва	с	Култура	/п/
01:55	Буря	в	ясен	ден	-	филм	/п/
04:05	История.bg:	 Горещото	 лято	 на	

1944г.	/п/


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

-	сериал,	с.	1,	еп.	7
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.1,	еп.	14
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	100
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	"11	 А"	 -	 драма,	 комедия	 (Бълга-

рия),	 актьори	 -	 Яна	 Маринова,	
Ралица	Паскалева,	Ники	Сотиров

22:00	"Комиците	и	приятели"	
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	3,	еп.	21
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	61

понЕДЕлник, 4 Юни

Бнт 1



06:00	Денят	започва
09:00	По	света	и	у	нас
09:15	Денят	започва	с	Култура
10:30	Здравето	отблизо	/най-доброто/	
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Стани	богат	/п/
13:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории,	документален	слот
14:30	Сийбърт	-	анимационен	филм
14:55	Пиксел	Пинки	2	-	аним.	филм
15:20	Сафарито	на	Скаут	-	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	-	39	епизод
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

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

ския	национализъм
22:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	-	4	

епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	3	-	1	епизод
00:45	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	-	4	

епизод	/п/
02:55	Въпрос	на	чест	3	-	1	еп.	/п/
03:50	Здравето	 отблизо	 /най-доброто/	

/п/

05:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./	
06:00	"Трансформърс	прайм",анимация
06:30	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Убежище	 от	 грехове"	

-	сериал,	с.	1,	еп.	8
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	14
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	"Сърцето	на	града"	-	с.	1,	еп.	28
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	34
21:30	Премиера:	 "Страсти	 в	 Тоскана"	 -	

сериал,	с.	4,	еп.	1
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	3,	еп.	22
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	64

ВТорник, 5 Юни сряДа, 6 Юни чЕТВЪрТЪк, 7 Юни

0 Бнт 1Бнт 1Бнт 1

 
н а т а 



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

"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории	/п/
14:30	Сийбърт	-	анимационен	филм
14:55	Пиксел	Пинки	2	-	аним.	филм
15:20	Сафарито	на	Скаут	-	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	-	тв	филм	/40	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	-	5	

епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	3	-	2	епизод
00:45	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	/п/
02:55	Въпрос	на	чест	3	-	2	епизод	/п/
03:50	Здравето	 отблизо	 /най-доброто/	

/п/

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

"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории,	документален	слот
14:30	Сийбърт	-	анимационен	филм
14:55	Пиксел	Пинки	2	-	аним.	филм
15:20	Сафарито	на	Скаут	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	-	41	епизод
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Още	от	деня
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Приключенията	на	един	Арлекин	-	

3	серия
22:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	-	6	

епизод
23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	3	-	3	епизод
00:45	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:00	Отдел	"Фалшива	самоличност"	/п/
02:50	Въпрос	на	чест	3	-	3	епизод/п/
03:50	Здравето	 отблизо	 /най-доброто/	

/п/

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

-	сериал,	с.	1,	еп.	9
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	15
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	"Сърцето	на	града"	-	с.	1,	еп.	29
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	35
21:30	Премиера:	 "Страсти	 в	 Тоскана"	 -	

сериал,	с.4,	еп.	2
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	3,	еп.	23
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	65

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

-	сериал,	с.	1,	еп.	10
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	16
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	"Сърцето	на	града"	-	с.1,	еп.	30
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	36
21:30	Премиера:	 "Страсти	 в	 Тоскана"	 -	

сериал,	с.4,	еп.3
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.	4,	еп.	1
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	66

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

"Вкусната	Европа"	/п/
14:15	Малки	истории	/п/
14:30	Сийбърт	-	анимационен	филм
14:55	Пиксел	Пинки	2	-	аним.	филм
15:20	Сафарито	на	Скаут	-	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Капри	-	42	епизод
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	
18:00	По	света	и	у	нас
18:15	Още	от	деня;	18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Фатални	 жени	 -	 филм	 /САЩ/,	 в	

ролите:	Сигорни	Уивър,	Дженифър	
Лав	 Хюит,	 Рей	 Лиота,	 Джейсън	
Лий	и	др.

23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	3	-	4	епизод
00:45	Денят	започва	с	Култура	/п/
02:00	Капри	-	39	епизод	/п/
03:00	Дойче	веле:	Шифт
03:15	Въпрос	на	чест	3	-	4	епизод	/п/
04:15	Здравето	 отблизо	 /най-доброто/	

/п/

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

-	сериал,	с.	1,	еп.	11
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	17
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	"Сърцето	на	града"	-	с.1,	еп.	31
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	сериал,	с.	2,	еп.	37
21:30	Премиера:	 "Страсти	 в	 Тоскана"	 -	

сериал,	с.	4,	еп.	4
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Под	наблюдение"	-	с.4,	еп.	2
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Времето	лети"	-	с.	3,	еп.	67

05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"	/п/
07:00	"Нощна	смяна"	-	сезон	2
08:00	"Събуди	се";11:00	"Съдебен	спор"
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
13:00	"МХП:	Маймунски	Х-тремни	Пости-

жения"	 -	 с	 Роби	 Бенсън,	 Тревър	
Райт,	Ян	Баг,	Роб	Тинклър	и	др.

14:50	"Синьо	 увлечение"	 -	 с	 Кейт	 Бо-
суърт,	Матю	Дейвис,	Крис	Талоа

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	"Любовта	на	Жулиета"	-	с	Аманда	

Сийфрид,	Ванеса	Редгрейв,	Фран-
ко	 Неро,	 Кристофър	 Игън,	 Гаел	
Гарсия	Бернал	и	др.

22:10	"Джак	Райън:	Теория	на	хаоса"-	с	
Крис	Пайн,	Кевин	Костнър,	Кийра	
Найтли,	Кенет	Брана,	Колм	Феоре

00:20	"Назначението"	 -	 с	 Ейдън	 Куин,	
Бен	Кингсли,	Доналд	Съдърланд

02:45	"Синьо	увлечение"	/п/
04:50	"МХП:	Маймунски	Х-тремни	Пости-

жения"	 -	 с	 Роби	 Бенсън,	 Тревър	
Райт,	Ян	Баг,	Роб	Тинклър,	Гуинит	
Уолш	и	др.	/п/

06:30	"Иконостас"
07:00	"Нощна	смяна"	-	сезон	2
08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"	
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Неизпратено	 писмо"	 -	 с	 Калърд	

Харис,	Ева	Лару,	Шерилин	Уилсън
14:15	"Заседнали	 в	 рая"	 -	 с	 Ванеса	

Марсил,	 Синди	 Пикет,	 Джеймс	
Дентън	и	др.

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

ната	топка"
18:00	"Кошмари	в	кухнята"	
19:00	Новините	на	NOVA
19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Джон	 Уик	 2"	 (премиера)	 -	 с	

Киану	 Рийвс,	 Лорънс	 Фишбърн,	
Иън	Макшейн,	Джон	Легуизиамо

22:40	"Наказателят"	-	с	Джон	Траволта,	
Томас	 Джейн,	 Саманта	 Матис	 и	
др.

01:15	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
01:45	"Неизпратено	 писмо"	 -	 с	 Калърд	

Харис,	Ева	Лару,	Шерилин	Уилсън,	
Холи	Уеб	и	др./п/

03:45	"Заседнали	 в	 рая"	 -	 с	 Ванеса	
Марсил,	 Синди	 Пикет,	 Джеймс	
Дентън	и	др.	/п/

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	(премиера)	
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	7	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Господари	на	ефира"	
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"
00:30	"Черният	списък"	-	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериал
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал
04:00	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм	/п/

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	7	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Господари	на	ефира"
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"
00:30	"Черният	списък"	-	3	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериал
02:00	"Непростимо"	-	сериен	филм
03:00	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал
04:00	"Войната	на	розите"	-	сериал	/п/

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

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

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

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

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

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

емисия
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	7	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Господари	на	ефира"
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"
00:30	"Черният	списък"	-	4	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериал
03:00	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал
04:00	"Войната	на	розите"	-	сериал	/п/

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

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	7	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Господари	на	ефира"
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"
00:30	"Черният	списък"	-	4	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериал
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал
04:00	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм	/п/

05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"	/п/
06:20	"Здравей,	 България"	 -	 сутрешен	

блок
09:30	"На	кафе";11:30	"Бон	Апети"
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

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

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	тв	игра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	-	7	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	
23:00	"Господари	на	ефира"
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"
00:30	"Черният	списък"	-	4	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериал
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	сериал
04:00	"Войната	на	розите"	-	сериал	/п/

NOA NOA NOA

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

рано	сутрин
09:30	Чърчил	-	кръв,	пот	и	маслени	бои	

-	филм
10:30	ОколоСВЕТСКО	с	Бойка	Делиева	и	

Константина	Живова
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Операция:	"История"	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
15:50	Дивото	 зове	 -	 приключенски	 се-

риал,	семеен
16:40	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	исторически	

сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Необичайните	заподозрени
23:00	Довереникът	-	исторически	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Q&A	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин	/п./

Bulgaria ON aIR
05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	Операция:	"История"	/п./
07:30	Другото	лице	на	Лайза	Минели	-	

филм
08:30	Авиошоу	/п./
09:00	VIB	/Very	Important	Bulgarians/	/п./
09:30	Състезанието	 на	 живота	 им	 -	

филм
10:00	Страната	 на	 изобретателите	 -	

филм
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Сага	за	Форсайтови	-	сериал	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Клик
15:00	Характери	
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу
16:30	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	от	политиката
17:30	Брюксел	1	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото
20:00	Брулени	хълмове	-	сериал,	драма
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Мъже	в	сянка	-	сериал
23:00	Изпепелени	 от	 слънцето	 -	 дра-

ма,	 военен,	 Русия,	 Франция;	 в	
ролите:	 Никита	 Михалков,	 Олег	
Меншиков,	Вячеслав	Тихонов

01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Опорни	хора	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Операция:	"История"	/п./
04:30	Характери	/п./

Bulgaria ON aIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A	/п./
06:30	Брюксел	1	/п./
07:30	Другото	лице	на	Джоан	Колинс	-	

филм
08:30	Колела	/п./
09:00	Характери	/п./
09:30	Състезанието	 на	 живота	 им	 -	

филм
10:00	Страната	 на	 изобретателите	 -	

филм
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Сага	за	Форсайтови	-	сериал	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Клик
15:00	VIB	/Very	Important	Bulgarians/	
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване
16:30	Операция:	"История"	
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Жертвата	-	политически	сериал
20:00	Брулени	хълмове	-	сериал,	драма
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Мъже	в	сянка	-	сериал
23:00	Натрапчиви	 ритми	 -	 романтичен,	

Франция;	в	ролите:	Азия	Арджен-
то,	Франко	Неро,	Нуно	Лопес

00:40	Новините	ON	AIR	/п./
01:00	Колела	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Q&A	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Видимо	и	невидимо	/п./
04:30	VIB	/п./

Bulgaria ON aIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Операция:	"История"	/п./
06:30	България	сутрин	 -	важните	неща	

рано	сутрин
09:30	Светът	отвътре	-	филм
10:30	Видимо	и	невидимо	/п./
11:30	Червената	кралица	-	сериал	/п./
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Брюксел	1	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	светов-
но	признание	и	постижения	/п./

16:30	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

ментар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Гол	-	спортно	шоу
23:00	Довереникът	-	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Опорни	хора	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин	 -	важните	неща	

рано	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	Светът	отвътре	-	филм
10:30	Необичайните	заподозрени	/п./
11:30	Червената	кралица	-	сериал	/п./
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Q&A	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Характери	/п./
16:30	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Едно	френско	село	-	исторически	

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

сериал
23:00	Довереникът	-	исторически	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Брюксел	1	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	Светът	отвътре	-	филм
10:30	Брюксел	1	/п./
11:30	Червената	кралица	 -	исторически	

сериал,	биографичен	/п./
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Видимо	и	невидимо	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу	/п./
16:30	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Сила	-	криминален	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	 войни	 -	 криминален	

сериал
23:00	Довереникът	 -	исторически	сери-

ал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Операция:	"История"	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Брюксел	1	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	Светът	отвътре	-	филм
10:30	Операция:	"История"	/п./
11:30	Червената	кралица	-	сериал	/п./
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Опорни	хора	/п./
14:15	Клик
14:30	Игри	на	ума	-	филм
15:00	Семена	от	древността	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	/п./
16:30	Едно	френско	село	-	сериал	/п./
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Сила	-	криминален	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	-	сериал
23:00	Довереникът	-	исторически	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Видимо	и	невидимо	-	коментарно	

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

01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	/п./
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06:00	„Костенурките	Нинджа“,	анимация
08:00	„Супергърл“	-	с.	1,	еп.	4,	5,	6
11:00	„Трудна	мишена	2“	-	екшън,	три-

лър	(САЩ),	актьори	-	Скот	Адкинс,	
Робърт	Книйпер,	Рона	Митра

13:00	„Открити	 рани“	 -	 екшън,	 крими-
нален,	 трилър	 (САЩ),	 актьори	
-	Стивън	Сегал,	Ди	Ем	Екс,	Исая	
Уошингтън,	Джил	Хенеси	и	др.

15:00	„Библиотекарите“	-	с.	3,	еп.	1,	2
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	
18:00	„Супер	коли“	
19:00	„Лудото	куче	и	Глория“	-		драма,	

комедия,	криминален,	романтичен	
(САЩ),	актьори	-	Робърт	де	Ниро,	
Бил	 Мъри,	 Ума	 Търман,	 Дейвид	
Карузо,	Майк	Стар,	Кати	Бейкър

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите	
22:00	„Непобедимите	3“	-	екшън,	прик-

люченски,	 трилър	 (САЩ),	актьори	
-	Силвестър	Сталоун,	Ранди	Котур,	
Тери	Крюз,	 Харисън	Форд,	 Анто-
нио	Бандерас,	Келси	Грамър	и	др.

00:15	„Елиминатори“	 -	 екшън	 (Велико-
британия,	 САЩ),	 актьори	 -	 Скот	
Аткинс,	Стю	Бенет,	Даниел	Калта-
джироне,	Джеймс	Космо	и	др.

02:00	„Супергърл“	-	сериал,	с.1,	еп.	4,5
03:45	„Супер	коли“
04:15	„Бияч“	-	екшън	(САЩ,	2014)

06:00	„Костенурките	Нинджа“,анимация
08:00	„Супергърл“	-	с.	1,	еп.	6,	7,	8
11:00	„Несправедливо	 обвинение“	 -	

криминален,	 мистерия,	 трилър	
(Канада,	 САЩ),	 актьори	 -	 Мари	
Авгеропулос,	Кристина	Кокс,	Кас-
пър	Ван	Диен,	Дани	Бланко	Хол,	
Дейниъл	Райндрес-Кей	и	др.

12:45	„Непобедимите	3“	-	екшън,	прик-
люченски,	 трилър	 (САЩ),	актьори	
-	Силвестър	Сталоун,	Ранди	Котур

15:00	„Библиотекарите“	-	с.	3,	еп.	3,	4
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	
18:00	„Супер	коли“	
19:00	„Открити	 рани“	 -	 екшън,	 крими-

нален,	 трилър	 (САЩ),	 актьори	
-	Стивън	Сегал,	Ди	Ем	Екс	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите
22:00	„Код:	 Олимп“	 -	 екшън,	 трилър	

(САЩ),	актьори	-	Джерард	Бътлър,	
Арън	 Екхарт,	 Финли	 Джейкъбсън,	
Дилън	Макдермът,	 Рик	Юн,	Мор-
ган	Фриймън,	Анджела	Басет

00:15	„Биячи“	-	екшън	(САЩ),	актьори	-	
Данте	 Баско,	 Джонатан	 Липники,	
Жаклин	Обрадорс,	Андрю	Дивоф,	
Дани	Глоувър,	Дани	Трехо	и	др.

02:00	„Супергърл“	-	с.1,	еп.	7,	8
04:15	„Елиминатори“	 -	 екшън	 (Велико-

британия,	САЩ,	2016)

05:15	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	15
06:00	„Костенурките	Нинджа“,анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.6
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	15
09:45	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.	6
11:00	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	15
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	2
13:00	„Лудото	куче	и	Глория“	-		драма,	

комедия,	криминален,	романтичен	
(САЩ),	актьори	-	Робърт	де	Ниро,	
Бил	Мъри,	 Ума	 Търман,	 	 Дейвид	
Карузо,	Майк	Стар,	Кати	Бейкър

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	7
15:45	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	16
16:45	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	3
17:45	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.16
18:45	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.7
20:00	Премиера:	„Луцифер“	-	с.2,	еп.7
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Елиминатори“	 -	 екшън	 (Велико-

британия,	 САЩ),	 актьори	 -	 Скот	
Аткинс,	Стю	Бенет,	Даниел	Калта-
джироне,	Джеймс	Космо	и	др.

00:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.7
01:00	„Последователите“	-	с.3,	еп.	2
02:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.7
03:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал	,	с.2,	еп.	3
04:00	„Тежки	 престъпления“	 -	 сериал,	

с.5,	еп.	16

06:00	„Костенурките	Нинджа“,	анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	7
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.	16
10:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.7
11:15	„Тежки	 престъпления“	 -	 сериал,	

с.5,	еп.	16
12:15	„Супер	коли“	-	автомобилно	пре-

даване
12:45	„Код:	 Олимп“	 -	 екшън,	 трилър	

(САЩ),	актьори	-	Джерард	Бътлър,	
Арън	 Екхарт,	 Финли	 Джейкъб-
сън,	 Дилън	 Макдермът,	 Рик	 Юн,	
Морган	Фриймън,	Анджела	Басет,	
Мелиса	 Лео,	 Рада	 Мичъл,	 Коул	
Хаузър,	Фил	Остин	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.	8
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	17
17:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.2	,	еп.	4
18:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,еп.	17
19:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.8
20:00	Премиера:	„Луцифер“	-	с.2,	еп.	8
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Проект	 „Психокинеза“	 -	 екшън,	

трилър	(САЩ),	актьори	-	Люк	Гос,	
Сара	Бут,	Моник	Парънт	и	др.

23:45	„Луцифер“	-	сериал,	с.	2,	еп.	8
00:45	„Последователите“	-	с.3,	еп.3
01:45	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	8
02:45	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	4
03:45	„Тежки	престъпления“	-	с.5,еп.	17
04:45	„Супер	коли“	

05:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	17
06:00	„Костенурките	Нинджа“,	анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.	8
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	17
10:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.	4,	еп.8
11:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,еп.	17
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	4
13:00	„Проект	 „Психокинеза“	 -	 екшън,	

трилър	(САЩ),	актьори	-	Люк	Гос,	
Сара	 Бут,	 Моник	 Парънт,	 Джон	
Мак	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	9
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	18
17:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	5
18:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,еп.	18
19:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.9
20:00	Премиера:	„Луцифер“	-	с.2,	еп.	9
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„От	 люлка	 до	 гроб“	 -	 екшън,	

трилър,	криминален	(САЩ),	актьо-
ри	-	Джет	Ли,	Ди	Ем	Екс,	Габриел	
Юниън,	Антъни	Андерсън	и	др.

00:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.9
01:00	„Последователите“	-	сериал,	с.	3,	

еп.	4
02:00	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	9
03:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	5
04:00	„Тежки	престъпления“	-	сериал,	с.	

5,	еп.	18

05:50	„Актьорско	студио“-	токшоу
06:50	„Сбъдната	мечта“	 -	 драма	 с	 Вик-

тор	Браун,	Скаут	Тейлър	Комптън,	
Дейл	 Мидкиф,	 Ерин	 Котрел,	 Ро-
бърт	Пайн,	Саманта	Смит,	Патрик	
Левис	и	др.	/п/

09:00	„Пинокио“	 -	 семеен	 филм	 с	 Боб	
Хоскинс,	 Томас	 Сангстър,	 Марге-
рита	Бай,	Виоланте	Плачидо,	Але-
сандро	Гасман,	Роби	Кай,	Лучиана	
Литицето	и	др.,	I	част

11:00	„Александър	 и	 безкрайно	 лошия	
ден“	-	комедия	/п/

12:50	„Тяхната	 собствена	 лига“	 -	 коме-
дия	 с	 Том	Ханкс,	Джина	Дейвис,	
Мадона,	Роузи	О‘Донъл	и	др.

15:30	„Мултиплициране“	 -	 комедия	 с	
Майкъл	 Кийтън,	 Анди	 Макдауъл,	
Харис	Юлин,	Юджийн	Леви	и	др.

18:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	15
21:00	„БСП	 -	 Бесни	 Страшни	 Пенсии“	

-	 екшън-комедия	 с	 Брус	 Уилис,	
Морган	Фрийман,	Джон	Малкович,	
Ричард	 Драйфус,	 Хелън	 Мирън,	
Мери-Луис	Паркър,	Карл	Ърбън

23:15	„От	местопрестъплението“	/п/
00:15	„Белязания“	 -	 криминален	 с	 Ал	

Пачино,	Мишел	 Пфайфър,	 Стивън	
Бауер,	Мери	Елизабет	Мастранто-
нио,	Робърт	Лоджия	и	др.

06:15	„Актьорско	студио“	-	токшоу
07:10	„Посрещане	 и	 изпращане“	 -	

романтичен	филм	със	Скот	Улф,	
Аманда	Детмър,	Еди	МакКлинток,	
Рейчъл	 Лефевр,	 Роджър	 Хаскет,	
Алекс	Паунович	и	др.	/п/

09:30	„Пинокио“	-	семеен	филм	с	Боб	
Хоскинс,	Томас	Сангстър,	Марге-
рита	Бай		и	др.,	II	част

11:30	„А	 сега	 какво?“	 -	 романтична	
комедия	с	Ашли	Тисдейл,	Кевин	
Полак,	Лорън	Колинс,	Роби	Амел

13:20	„Спаркъл:	Соул	дива“	-	драма	с	
Уитни	 Хюстън,	 Джордин	 Спаркс,	
Кармен	Ехого,	Дерек	Люк,	Майк	
Епс,	Сийло	Грийн	и	др.

15:45	„БСП	 -	 Бесни	 Страшни	 Пенсии“	
-	 екшън-комедия	 с	 Брус	 Уилис,	
Морган	 Фрийман,	 Джон	 Малко-
вич,	Ричард	Драйфус	и	др.	/п/

18:00	„Не	така,	брат!“	-	4	епизода
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.15
21:00	„Да	срещнеш	Джо	Блек“	-	драма	

с	 Брад	 Пит,	 Антъни	 Хопкинс,	
Клер	 Форлани,	 Джейк	 Уебър,	
Марша	Гей	Хардън	и	др.

00:50	„От	местопрестъплението“	/п/
01:50	„Пурпурните	реки“	-	криминален	

трилър	 с	 Жан	 Рено,	 Венсан	
Касел,	 Надя	 Фарес,	 Жан-Пиер	
Касел	и	др.

06:00	„Звярът“	-	сериал,	сезон	1
07:00	„Без	багаж“	-	предаване	за	тури-

зъм	/п/
07:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	

сезон	7,	2	епизода
10:00	„Колкото,	 толкова“	 -	 комедия	 с	

Джак	 Никълсън,	 Хелън	 Хънт,	 Грег	
Киниър,	 Куба	 Гудинг	 Джуниър,	
Скийт	Улрих,	Шърли	Книгт,	Джеси	
Джеймс,	Иърдли	Смит	и	др.	/п/

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

ал,	сезон	10,	2	епизода
14:30	„Червена	 топлина“	 -	 екшън	с	Ар-

нолд	Шварценегер,	 Джеймс	 Белу-
ши,	Питър	Бойл,	Лорънс	Фишбърн,	
Джина	Гершон	и	др.

16:30	„Трансформърс:	 Ера	 на	 изтребле-
ние“	 -	 екшън-фантастика	 с	 Марк	
Уолбърг,	 Стенли	 Тучи,	 Джак	 Рей-
нър,	Келси	Грамър,	Никола	Пелц	и	
др.	/п/

20:00	„Първият	 рицар“	 -	 приключенски	
филм	с	Шон	Конъри,	Ричард	Гиър,	
Джулиа	 Ормонд,	 Бен	 Крос,	 Лиъм	
Кънингам,	 Джон	 Гилгуд,	 Колин	
Маккормак	и	др.

22:50	„Тринайсет“	-	сериал,	сезон	1
23:50	Професионална	 борба:	 „Първична	

сила“
00:50	Еротичен	телепазар

06:30	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-
риал,	сезон	10,	2	епизода	/п/

07:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	
сезон	7,	2	епизода

10:00	„Първият	рицар“	 -	приключенски	
филм	 с	 Шон	 Конъри,	 Ричард	
Гиър,	Джулиа	Ормонд,	Бен	Крос,	
Лиъм	 Кънингам,	 Джон	 Гилгуд,	
Колин	Маккормак	и	др.	/п/

13:00	„Без	багаж“	
13:30	„Пастирът“	 -	 екшън	 с	Жан	Клод	

Ван	 Дам,	 Скот	 Адкинс,	 Стивън	
Лорд,	 Гари	 Макдоналд,	 Натали	
Роб,	Майлс	Андерсън	и	др.

15:30	„Помпей“	 -	 приключенски	 екшън	
с	 Кит	 Харингтън,	 Кери-Ан	 Мос,	
Емили	 Браунинг,	 Кийфър	 Съ-
дърланд,	Адеуале	Акинуйе-Агбайе,	
Джесика	Лукас	и	др.	/п/

17:50	„Джак	 Райън:	 Теория	 на	 хаоса“	
-	 екшън-трилър	 с	 Крис	 Пайн,	
Кевин	 Костнър,	 Кийра	 Найтли,	
Кенет	Брана,	Колм	Феоре	/п/

20:00	„Ангели	 и	 демони“	 -	 трилър	 с	
Том	 Ханкс,	 Юън	 Макгрегър,	 Ар-
мин	 Мюлер-Стал,	 Айелет	 Зурер,	
Стелън	 Скарсгард,	 Пиерфранче-
ско	Фавино	и	др.

22:50	Професионална	 борба:	 „Челен	
сблъсък“

00:00	„Фрактура“	
02:30	Еротичен	телепазар

06:00	„Теория	за	 големия	взрив“	 -	 се-
риал,	сезон	8

06:30	„Камиони	по	леда“	-	сезон	6
07:30	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сериал,	сезон	

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

мобили,	сезон	24	/п/
12:00	„Кобра	 11:	 Обади	 се!“	 -	 сериал,	

сезон	20	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	1
16:00	„Ангели	 и	 демони“	 -	 трилър	 с	

Том	 Ханкс,	 Юън	 Макгрегър,	 Ар-
мин	 Мюлер-Стал,	 Айелет	 Зурер,	
Стелън	Скарсгард,	Пиерфранческо	
Фавино	и	др.	/п/

19:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	24
20:00	„Етажна	 собственост“	 -	 сериал,	

сезон	1
21:00	„Скорпион“	-	сериал,	сезон	2
22:00	„Снайперистът	 2“	 -	 екшън	 с	 Том	

Беринджър,	 Боким	 Уудбин,	 Ери-
ка	 Марожен,	 Линдън	 Ашби,	 Дан	
Бътлър,	 Томаш	 Пушкаш,	 Барна	
Илиеш,	Ференц	Ковач,	Денис	Хей-
дън	и	др.

00:00	„Скорпион“	-	сериал,	сезон	2	/п/
01:00	Еротичен	телепазар
03:00	„Национална	лотария“	/п/

05:50	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
09:00	„Вечният	 завет	 на	 любовта“	 -	

романтичен	филм	с	Ерин	Котрел,	
Виктор	Браун,	Дейл	Мидкиф,	Ханк	
Стратън,	Саманта	Смит	и	др.	/п/

11:00	„Костюмари“	-	сериал,	сезон	5
12:00	„Посрещане	 и	 изпращане“	 -	 ро-

мантичен	 филм	 със	 Скот	 Улф,	
Аманда	 Детмър,	 Еди	 МакКлинток,	
Рейчъл	Лефевр,	Роджър	Хаскет

14:00	„В	кадър“
14:30	„Пътешествие	до	края	на	света“	-	

приключенски,	III	част
16:30	„Холивудски	новини“
16:45	„Отстреляй	 бившата“	 -	 комедия	

с	 Дженифър	 Анистън,	 Джерард	
Бътлър,	 Кристин	 Барански,	 Питър	
Грийн,	Джейсън	Съдейкис	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	15
21:00	„Александър	 и	 безкрайно	 лошия	

ден“	 -	 комедия	 със	 Стив	 Карел,	
Дженифър	Гарнър,	Бела	Торн

22:45	„От	местопрестъплението“,с.15	/п/
23:45	„Кухата	 корона:	 Ричард	 III“	 -	 ис-

торическа	 драма	 с	 Том	Стъридж,	
Бенедикт	 Къмбърбач,	 Софи	 Око-
недо,	Джуди	Денч,	Кийли	Хайуес,	
Бен	Данилс,	Джеймс	Флийт	и	др.

06:00	„Питайте	Джим“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Камиони	по	леда“	-	сезон	6
07:30	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сериал,	сезон	

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

мобили,	сезон	24	/п/
12:00	„Кобра	 11:	 Обади	 се!“	 -	 сериал,	

сезон	20	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сериал,	сезон	

1
16:00	„Колкото,	 толкова“	 -	 комедия	 с	

Джак	Никълсън,	 Хелън	 Хънт,	 Грег	
Киниър,	 Куба	 Гудинг	 Джуниър,	
Скийт	Улрих,	Шърли	Книгт,	Джеси	
Джеймс,	Иърдли	Смит	и	др.

18:50	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили,	сезон	24

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

21:00	„Скорпион“	-	сериал,	сезон	2
22:00	„Помпей“	-	приключенски	екшън	с	

Кит	Харингтън,	Кери-Ан	Мос,	Еми-
ли	 Браунинг,	 Кийфър	 Съдърланд,	
Адеуале	 Акинуйе-Агбайе,	 Джесика	
Лукас	и	др.

00:10	„Скорпион“	-	сериал,	сезон	2	/п/
01:00	„Фрактура“	/п/
03:30	Еротичен	телепазар

ДиЕМа ДиЕМа ДиЕМа ДиЕМа

05:50	„Костюмари“	-	сериал,	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:45	„Пътешествие	 до	 края	 на	 света“	

-	 приключенски	 с	 Бенедикт	 Към-
бърбач,	Джаред	Харис,	Сам	Нийл,	
Джейми	 Сайвс,	 Ричард	 Маккейб,	
Виктория	Хамилтън,	I	част	/п/

11:00	„Костюмари“	-	сериал,	сезон	5
12:00	„Тяхната	 собствена	 лига“	 -	 коме-

дия	 с	 Том	Ханкс,	Джина	Дейвис,	
Мадона,	 Роузи	 О‘Донъл,	 Джон	
Ловиц,	Лори	Пети	и	др.	/п/

15:10	„Да	срещнеш	Джо	Блек“	 -	драма	
с	Брад	Пит,	Антъни	Хопкинс,	Клер	
Форлани,	 Джейк	 Уебър,	 Марша	
Гей	Хардън,	Джефри	Тамбор	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	15
21:00	„Ръка	 за	 милиони“	 (премиера)	

-	драма	с	Джон	Хам,	Асиф	Ман-
дви,	Бил	Пакстън,	Лейк	Бел,	Алън	
Аркин,	 Мадхур	 Митал,	 Сурадж	
Шарма,	Питобаш	Трипати	и	др.

23:30	„От	местопрестъплението“	 -	сери-
ал,	сезон	15	/п/

00:30	„Злите	мъртви“	 -	 ужаси	 с	Джейн	
Леви,	Шайло	Фернандез,	Джесика	
Лукас,	 Лу	 Тейлър	 Пучи,	 Елизабет	
Блекмор	Брус	Кембъл	и	др.

05:50	„Костюмари“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	 -	 Ден	 и	 Нощ“	 -	 риалити	

сериал	/п/
08:45	„Пътешествие	 до	 края	 на	 света“	

-	 приключенски	 с	 Бенедикт	 Към-
бърбач,	Джаред	Харис,	Сам	Нийл,	
Джейми	 Сайвс,	 Ричард	 Маккейб,	
Виктория	Хамилтън,	II	част	/п/

11:00	„Костюмари“	(премиера)	-	сериал,	
сезон	6

12:00	„Мултиплициране“	 -	 комедия	 с	
Майкъл	 Кийтън,	 Анди	 Макдауъл,	
Харис	Юлин,	Юджийн	Леви	/п/

14:30	„А	 сега	 какво?“	 -	 романтична	
комедия	с	Ашли	Тисдейл	/п/

16:30	„Ръка	 за	 милиони“	 -	 драма	 с	
Джон	 Хам,	 Асиф	 Мандви,	 Бил	
Пакстън,	 Лейк	 Бел,	 Алън	 Аркин,	
Мадхур	Митал	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	15
21:00	„Правилата	 на	 играта“	 -	 трилър	

с	Ръсел	Кроу,	Бен	Афлек,	Рейчъл	
МакАдамс,	 Робин	 Райт,	 Джейсън	
Бейтман,	Джеф	Даниълс	и	др.

23:40	„От	местопрестъплението“	/п/
00:40	„Най-търсеният	 човек“	 -	 трилър	

с	Филип	Сиймур	Хофман,	Рейчъл	
Макадамс,	 Уилям	 Дефо,	 Робин	
Райт,	Даниел	Брюл,	Нина	Хос

06:00	„Теория	за	 големия	взрив“	 -	 се-
риал,	сезон	8

06:30	„Камиони	по	леда“	-	сезон	6
07:30	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	1	/п/
08:45	„Снайперисти“	-	сезон	4	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	1	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	сезон	24	/п/
12:00	„Етажна	 собственост“	 -	 сериал,	

сезон	1	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	1
14:00	„Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4
15:00	„Черният	списък“	-	сериал,	сезон	

1
16:00	„Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	

1,	2	епизода
17:00	„Пастирът“	 -	 екшън	 с	 Жан	 Клод	

Ван	 Дам,	 Скот	 Адкинс,	 Стивън	
Лорд,	 Гари	 Макдоналд,	 Натали	
Роб,	Майлс	Андерсън	и	др.	/п/

19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили,	сезон	6

20:00	„Етажна	 собственост“	 -	 сериал,	
сезон	1

21:00	„Скорпион“	-	сериал,	сезон	2
22:00	„Убийствена	 скорост“	 -	 крими-

нален	 екшън	 с	 Андрю	 Кийгън,	
Брандън	 Куин,	 Натали	 Чиглиути,	
Ник	 Картър,	 Рено	 Уилсън,	 Грег	
Грънбърг,	Крисчън	Монзон	и	др.

00:20	„Скорпион“	-	сериал,	сезон	2	/п/
01:20	Еротичен	телепазар

ДиЕМа

сЪБоТа, 2 Юни нЕДЕля, 3 Юни

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.	5
08:00	„Бърът“	-	сериал,	с.	4
09:00	„Онези	от	партера“	-	с.	2
10:00	„Дневникът	 на	 Бриджит	 Джоунс“	

-	 комедия,	 романтичен	 (Фран-
ция,		Великобритания,		Ирландия,	
2001),	 режисьор	 -	 Шарън	 Магу-
айър,	 актьори	 -	 Рене	 Зелуегър,	
Хю	 Грант,	 Колин	 Фърт,	 Джеймс	
Калис,	Сали	Филипс,		Джим	Бро-
удбент,	 Джема	 Джоунс,	 Шърли	
Хендерсън,	Ембет	Дей

12:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
14:00	„Приятели“	-	сериал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„Полицейска	 академия“	 -	 екшън,	

комедия	 (САЩ,	 1984),	 режисьор	
-	 Хю	 Уилсън,	 актьори	 -	 Джордж	
Гейнс,	Лесли	Истърбрук,	Ким	Кат-
рал,	Стив	Гутемберг,	Д.	Б.	Байли,	
Буба	Смит,	Дейвид	Граф,	Донован	
Скот	и	др.

22:30	„Фитнес	Тони“	-	сериал
23:30	„Двама	мъже	и	половина“,сериал
00:30	„Теория	за	големия	взрив“,сериал
01:00	„Онези	от	партера“	-	сериал
02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.3
03:00	„Барът“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“,сериал

05:00	„Фитнес	Тони“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.	5
08:00	„Барът“	-	сериал,	с.	4
09:00	„Онези	от	партера“	-	с.	2
10:00	„Полицейска	 академия“	 -	 екшън,	

комедия	 (САЩ,	 1984),	 режисьор	
-	 Хю	 Уилсън,	 актьори	 -	 Джордж	
Гейнс,	Лесли	Истърбрук,	Ким	Кат-
рал,	Стив	Гутемберг,	Д.	Б.	Байли,	
Буба	Смит,	Дейвид	Граф,	Донован	
Скот	и	др.

12:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
14:00	„Приятели“	-	сериал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„Дневникът	 на	 Бриджит	 Джоунс“	

-	 комедия,	 романтичен	 (Фран-
ция,		Великобритания,		Ирландия,	
2001),	 режисьор	 -	Шарън	Магуа-
йър,	актьори	-	Рене	Зелуегър,	Хю	
Грант,	Колин	Фърт,	Джеймс	Калис,	
Сали	 Филипс,	 Джим	 Броудбент,	
Джема	Джоунс,	Шърли	Хендерсън,	
Ембет	Дей

22:30	„Фитнес	Тони“	-	сериал
23:30	„Двама	мъже	и	половина“,сериал
00:30	„Теория	за	големия	взрив“,сериал
01:00	„Онези	от	партера“	-	сериал
02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.3
03:00	„Барът“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“,сериал

пЕТЪк, 1 Юни

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.3
09:00	„Шоуто	на	Слави“	 -	вечерно	 ток	

шоу
10:00	„Весели	 крачета	 2“	 -	 анимация	

(САЩ,	2011),	режисьор	-	Джордж	
Милър

12:00	„Страхотни	новини“
12:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-

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

с.12
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.6
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.8
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-

риал,	с.7
23:00	„Модерно	 семейство“	 -	 сериал,	

с.8
00:00	„Весели	 крачета	 2“	 -	 анимация	

(САЩ,	2011),	режисьор	-	Джордж	
Милър

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.3
03:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

понЕДЕлник, 4 Юни

05:00	„Фитнес	Тони“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.3
09:00	„Столичани	в	повече“	-	с.12
10:00	„Тами“	 -	 комедия	 (САЩ,	 2014),	

режисьор	 -	 Бен	 Фалкон,	 актьори	
-	Мелиса	Маккарти,	Сюзан	Саран-
дън,	 Кати	 Бейтс,	 	 Алисън	 Джани,	
Марк	 Дюплас,	 Дан	 Акройд,	 	 Бен	
Фалкон,	Сара	Бейкър	и	др.

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“,сериал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Комиците	и	приятели“	
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.	4
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.	6
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.	8
22:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.	7
23:00	Премиера:	„Модерно	семейство“	-	

сериал,	с.	8
00:00	„Тами“	 -	 комедия	 (САЩ,	 2014),	

актьори	 -	 Мелиса	 Маккарти,	 Сю-
зан	Сарандън,	Кати	Бейтс,		Алисън	
Джани,	Марк	Дюплас,	Дан	Акройд,		
Бен	Фалкон,	Сара	Бейкър	и	др.

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

ВТорник, 5 Юни

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.	3
09:00	„Комиците	и	приятели“	
10:00	„Семейство	 Милър“	 -	 комедия,	

криминален	 (САЩ,	 2013),	 актьо-
ри	 -	 Дженифър	 Анистън,	 Томас	
Ленън,	 Лаура-лей,	 Уил	 Поутрол,	
Моли	С.	Куин,	Ема	Робъртс	и	др.

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Теория	 за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Шоуто	на	Слави“	
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.5
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.6
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.8
22:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал,	с.4
23:00	Премиера:	„Модерно	семейство“	-	

сериал,	с.8
00:00	„Семейство	 Милър“	 -	 комедия,	

криминален	 (САЩ,	 2013),	 актьо-
ри	 -	 Дженифър	 Анистън,	 Томас	
Ленън,	 Лаура-лей,	 Уил	 Поутрол,	
Моли	С.	Куин,	Ема	Робъртс	и	др.

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

сряДа, 6 Юни

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.3
09:00	„Шоуто	на	Слави“	
10:00	„Полицейска	 академия“	 -	 екшън,	

комедия	(САЩ),	актьори	-	Джордж	
Гейнс,	Лесли	Истърбрук,	Ким	Кат-
рал,	Стив	Гутемберг,	Д.	Б.	Байли,	
Буба	Смит,	Дейвид	Граф	и	др.

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“,сериал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Комиците	и	приятели“	
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.5
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.6
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.8
22:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал,	с.4
23:00	Премиера:	„Модерно	семейство“	-	

сериал,	с.8
00:00	„Средиземноморска	диета“	-	коме-

дия,	романтичен	 (Испания,	2009),	
режисьор	 -	 Хоакин	Ористрей,	 ак-
тьори	 -	 Оливия	 Молина,	 Пако	
Леон,	 Алфонсо	 Басеве,	 Кармен	
Балаге,	Роберто	Алварез	и	др.

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Шегаджии“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

чЕТВЪрТЪк, 7 Юни

05:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
06:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.	3
09:00	„Комиците	и	приятели“	
10:00	„Дневникът	 на	 Бриджит	 Джоунс“	

-	 комедия,	 романтичен	 (Фран-
ция,		Великобритания,		Ирландия,	
2001),	 актьори	 -	 Рене	 Зелуегър,	
Хю	 Грант,	 Колин	 Фърт,	 Джеймс	
Калис,	Сали	Филипс,		Джим	Бро-
удбент,	Джема	Джоунс	и	др.

12:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
14:00	„Теория	за	големия	взрив“,сериал
15:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
16:00	„Приятели“	-	сериал
17:00	„Шоуто	на	Слави“
18:00	„Щурите	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.5
20:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал,	с.6
21:00	„Приятели“	-	сериал,	с.8
22:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал,	с.4
23:00	Премиера:	„Модерно	семейство“	-	

сериал,	с.8
00:00	„Тами“	 -	комедия	 (САЩ),	актьори	

-	Мелиса	Маккарти,	Сюзан	Саран-
дън,	 Кати	 Бейтс,	 Алисън	 Джани,	
Марк	Дюплас,	Дан	Акройд	и	др.

02:00	„Загадките	на	Лора“	-	сериал
03:00	„Шегаджии“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

05:50	„Костюмари“	-	сериал,	сезон	6	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:45	„Пътешествие	 до	 края	 на	 света“	

-	 приключенски	 с	 Бенедикт	 Към-
бърбач,	Джаред	Харис,	Сам	Нийл,	
Джейми	 Сайвс,	 Ричард	 Маккейб,	
Виктория	Хамилтън,	III	част	/п/

11:00	„Костюмари“	(премиера)	-	сезон	6
12:00	„Майло	на	Марс“	-	аним.	филм
14:00	„Спаркъл:	 Соул	 дива“	 -	 драма	 с	

Уитни	 Хюстън,	 Джордин	 Спаркс,	
Кармен	 Ехого,	 Дерек	 Люк,	 Майк	
Епс,	Сийло	Грийн	и	др.	/п/

16:20	„Правилата	 на	 играта“	 -	 трилър	
с	Ръсел	Кроу,	Бен	Афлек,	Рейчъл	
МакАдамс,	 Робин	 Райт,	 Джейсън	
Бейтман,	Джеф	Даниълс	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	 местопрестъплението:	 Ню	

Йорк“	-	сериал,	сезон	5
21:00	„Чиракът	 на	 магьосника“	 -	 прик-

люченски	екшън	с	Никълъс	Кейдж,	
Джей	 Барушел,	 Алфред	 Молина,	
Моника	 Белучи,	 Тереза	 Палмър,	
Тоби	Кибъл,	Омар	Бенсън	Милър

23:10	„От	 местопрестъплението:	 Ню	
Йорк“	-	сериал,	сезон	5	/п/

00:10	„Бърз	или	мъртъв“	-	екшън	с	Ша-
рън	 Стоун,	 Джийн	 Хекман,	 Ръсел	
Кроу,	Леонардо	Ди	Каприо	и	др.

05:50	„Костюмари“	-	сезон	6	/п/
06:40	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:40	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:40	„Пинокио“	 -	 семеен	 филм	 с	 Боб	

Хоскинс,	 Томас	 Сангстър,	 Марге-
рита	Бай,	Виоланте	Плачидо,	Але-
сандро	Гасман,	Роби	Кай,	Лучиана	
Литицето	и	др.,	I	част	/п/

11:00	„Костюмари“	(премиера)	-	сезон	6
12:00	„Синята	лагуна“	-	приключенски	с	

Брук	 Шийлдс,	 Кристофър	 Аткинс,	
Уилям	Даниелс,	Брадли	Прайс

14:40	„Любовта	 на	 Жулиета“	 -	 роман-
тичен	 филм	 с	 Аманда	 Сайфред,	
Ванеса	Редгрейв,	Гаел	Гарсия	Бер-
нал,	Кристофър	Игън	и	др.	/п/

16:50	„Чиракът	 на	 магьосника“	 -	 прик-
люченски	екшън	с	Никълъс	Кейдж,	
Джей	Барушел	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	 местопрестъплението:	 Ню	

Йорк“	-	сериал,	сезон	5
21:00	„Мики	Синьото	око“	-	криминална	

комедия	с	Хю	Грант,	Джийн	Три-
пълхорн,	 Джейми	 Фокс,	 Джеймс	
Каан,	Бърт	Янг,	Джо	Витерели

23:00	„От	 местопрестъплението:	 Ню	
Йорк“	-	сериал,	сезон	5	/п/

00:00	„Синята	лагуна“	-	приключенски	с	
Брук	 Шийлдс,	 Кристофър	 Аткинс,	
Уилям	Даниелс,	Брадли	Прайс	/п/

05:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	18
06:00	„Костенурките	Нинджа“,анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.	9
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	18
10:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.9
11:00	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	18
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	5
13:00	„От	 люлка	 до	 гроб“	 -	 екшън,	

трилър,	криминален	(САЩ),	актьо-
ри	-	Джет	Ли,	Ди	Ем	Екс,	Габриел	
Юниън,	Антъни	Андерсън	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.	10
16:00	„Под	наблюдение“	-	с.4,	еп.19
17:00	„Легендите	на	утрешния	ден“-	се-

риал,	с.	2,	еп.	6
18:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,еп.	19
19:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.10
20:00	Премиера:	„Луцифер“	-	с.2,	еп.	10
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„На	прицел“	-	екшън,	криминален,	

трилър	 (САЩ),	 актьори	 -	 Стивън	
Сегал,	Флорин	Пиерсик	-	младши,	
Джейд	Юън	и	др.

23:45	„Луцифер“	-	сериал,	с.	2,	еп.	10
00:45	„Последователите“	-	с.	3,	еп.	5
01:45	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	10
02:45	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	6
03:45	„Тежки	престъпления“	-	сериал,	с.	

5,	еп.	19
04:45	„Супер	коли“	

05:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	19
06:00	„Костенурките	Нинджа“,анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.	1,	еп.	10
09:00	„Под	наблюдение“	-	с.	4,	еп.	19
10:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.10
11:00	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	19
12:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	6
13:00	„На	 прицел“	 -	 	 екшън,	 крими-

нален,	 трилър	 (САЩ),	 актьори	
-	 Стивън	 Сегал,	Флорин	Пиерсик	
-младши,	Джейд	Юън	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.	11
16:00	„Под	наблюдение“	-	сериал,	с.	4,	

еп.	20
17:00	„Легендите	на	утрешния	ден“-	се-

риал,	с.	2,	еп.	7
18:00	„Тежки	 престъпления“	 -	 сериал,	

с.5,	еп.	20
19:00	„Лонгмайър“	-	сериал,	с.4,	еп.1
20:00	Премиера:	„Луцифер“	-	с.2,	еп.	11
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Новата	дъщеря“	-	трилър,	ужаси	

(САЩ),	актьори	-		Кевин	Костнър,	
Ивана	Бакуеро,	Гатлин	Грифит

00:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.	2,	еп.	11
01:00	„Последователите“	-	с.	3,	еп.	6
02:00	„Стоте“	-	сериал,	с.1,	еп.	11
03:00	„Легендите	 на	 утрешния	 ден“	 -	

сериал,	с.	2,	еп.	7
04:00	„Тежки	престъпления“	-	сериал,	с.	

5,	еп.	20

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

07:30	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	1	/п/
08:45	 „Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4	/п/
10:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	1	/п/
11:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	6	/п/
12:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	1	/п/
13:00	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	2
14:00	 „Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4
15:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	1
16:00	 „Женени	с	деца“	-	сезон	1,	2	епизода
17:00	 „7	секунди“	-	екшън-трилър
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	6
20:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	1
21:00	 „Скорпион“	-	сериал,	сезон	2
22:00	 „Подземен	свят:	Възходът	на	Въркола-

ците“	-	екшън	
00:00	 „Скорпион“	-	сериал,	сезон	2	/п/

ДиЕМа
07:30	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	2	/п/
08:45	 „Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4	/п/
10:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	1	/п/
11:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	6	/п/
12:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	1	/п/
13:00	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	2
14:00	 „Снайперисти“	-	сериал,	сезон	4
15:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	1
15:50	 „Женени	с	деца“	-	сезон	1,	2	епизода
16:50	 „Лош	къcмет“	-	криминален	трилър
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	6
20:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	1
21:00	 „Скорпион“	-	сериал,	сезон	2
22:00	 „Джак	Ричър“	-	криминален	екшън	
00:40	 „Скорпион“	-	сериал,	сезон	2	/п/

ДиЕМа
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 - Г-н Дачев, припом-
нете какъв проект и как 
беше спечелен по време 
на вашето кметуване, за 
да реализирате провеж-
дането на първия в Бъл-
гария Ден на Европа и 
възстановяването на кар-
навала?
	 -	 В	 периода,	 в	 който	
бях	 кмет	 на	 Габрово,	 в	
България	 се	 създаде	 На-
ционалното	 сдружение	
на	 общините,	 в	 което	 аз	
заемах	 позиция	 на	 зам.-
председател.	Във	връзка	с	
тази	 позиция	 бях	 включен	
в	 Постоянната	 делегация	
на	България	в	Конгреса	на	
местните	власти	към	Съве-
та	на	Европа	в	Страсбург.	
Ще	 поясня,	 че	 Съветът	
на	 Европа	 е	 европейска	
структура,	 в	 която	 члену-
ват	 47	 държави,	 а	 Бълга-
рия	членува	от	7	май	1992	
година.	 През	 1995	 година	

България	 ратифицира	 Ев-
ропейската	 харта	 за	мест-
но	самоуправление,	с	кое-
то	стана	пълноправен	член	
и	на	Конгреса	на	местните	
власти.	 Това	 създаде	 въз-
можност	 България	 да	 има	
постоянна	 делегация	 там	
и	 аз	 бях	 един	 от	 шести-
мата	 нейни	 членове.	 Като	
зам.-председател	 на	 На-
ционалното	 сдружение	 на	
общините	 заедно	 с	 пред-
седателя	 Димитър	 Калчев	
и	 другия	 зам.-председател	
-	 Лъчо	 Росенов,	 имахме	
активна	 комуникация	 със	
Секретариата	 на	 Конгреса	
на	местните	власти.	
	 Така	 през	 1996	 година	
членовете	 на	 Постоянна-
та	 делегация	 на	 България	
бяхме	 изпратени	 в	 Кон-
греса	 на	 местните	 власти	
в	 Двореца	 на	 Европа	 в	
Страсбург.	Тогава	 ни	 прие	
генералният	 секретар	 на	

Конгреса	и	още	с	първите	
контакти	той	изказа	стано-
вище,	че	е	редно	като	нов	
член	 по	 онова	 време	 да	
направим	Ден	на	Европа	в	
България,	в	София.	Аз	вед-
нага	предложих	да	не	бъде	
в	София,	а	в	Габрово,	кой-
то	 е	 център	 на	 културата	
и	 образованието	 с	 ембле-
матични		културни	институ-
ции	 като	Дома	на	 хумора,	
Боженци,	„Етър“.	Стигна	се	
до	 спор,	 защото	 и	 русен-
ският	 кмет,	 който	 беше	 с	

нас,	искаше	да	направи	за	
пръв	 път	 Ден	 на	 Европа	
в	 България.	 Впоследствие	
се	 появиха	 и	 други	 градо-
ве-кандидати.	 Затова	 Се-
кретариатът	 на	 Конгреса	
на	 местните	 власти	 реши	
да	направи	конкурс,	който	
бе	 обявен	 през	 1997	 годи-
на.	Аз	бях	започнал	подго-
товката	 за	 участие	 в	 този	
конкурс.	 По	 това	 време	
започна	 и	 мониторинг	 на	
местното	 самоуправление	
в	България.

 - всъщност 1996-1997 
година бяха едни от най-
тежките години в Бълга-
рия – левът се обезцени, 
цените скачаха едва ли не 
всеки час нагоре, имаше 
купонна система за най-
необходимите продукти. 
въпреки това по същото 
време се е организирал и 
Ден на Европа.
	 -	 Да,	 тогава	 беше	 на-
чалото	 на	 приобщаването	
към	 европейските	 структу-
ри	и	европейските	ценнос-
ти.	В	България	се	установи	
едно	 добро	местно	 самоу-
правление	 от	 европейски	
тип.
 - Но да се върнем на 
Деня на Европа. Как се 
стигна до спечелването на 
конкурса?
	 -	 Подготвих	 презента-
ция	на	Габрово,	като	вклю-
чих	 фотоси	 от	 Етъра,	 от	
Дома	 на	 хумора	 и	 най-
много	 от	 карнавала.	 През	
май	 месец	 1997	 година	
организирах	 Десетдневка	
на	 Габрово	 в	 Двореца	 на	
Европа	 в	 Страсбург.	 Има-
ше	наше	изложение,	 огро-
мен	щанд	със	сувенири	от	
Габрово.	 Тогава	 направих	
презентация	на	проекта	за	
Ден	на	Европа	в	Габрово	и	
възстановяване	 на	 карна-
вала.	Тя	вероятно	се	е	ха-
ресала	 много,	 защото	 по-
късно	обявиха,	 че	 Габрово	
печели	 конкурса	 за	 Деня	
на	 Европа	 заедно	 с	 Русе	
и	 Варна.	 През	 октомври	
1997	година	подписах	дого-
вора	за	финансиране	–	60	

хиляди	 долара	 бяха	 само	
за	 карнавала	 под	 мотото	
„Денят	 на	 Габрово	 –	 Ден	
на	 Европа“	 или	 „Габрово	
е	 Европа“.	 Дадоха	 ни	 и	
допълнително	 пари,	 с	 кои-
то	 направихме	 пешеходна-
та	 зона	 по	 ул.	 „Радецка“,	
кръглата	 сцена	 пред	 Ра-
дионумниковото	 училище,	
оформихме	площад	„Първи	
май“.	 Заехме	 се	 с	 подго-
товката	 на	 карнавала.	Д-р	
Тодор	 Шандурков	 и	 Сла-
ви	Бонев	помогнаха	да	се	
подредят	 картините	 и	 на	
16	май	1998	година	се	про-
веде	карнавалът	след	8-го-
дишно	 прекъсване.	 Имаше	
много	 гости	 и	 от	 Европа.	
Следващата	 година	 отно-
во	 идваха	 гости	 за	 карна-
вала,	 защото	 много	 хора	
харесаха	 това	 събитие.	Аз	
се	 гордея,	 че	 възстанових	
тази	 емблема	 на	 Габрово.	
Другата	емблема	–	Априло-
вската	гимназия	в	центъра	
на	 града,	 също	 се	 гордея,	
че	я	възстанових	през	1998	
година	 в	 нейната	 сграда	
след	 25-годишно	 прекъс-
ване.	 Гостите	 от	 Европа	
много	харесаха	и	 града,	и	
гимназията,	 и	 карнавала.	
В	 тях	 остана	 едно	 много	
приятно	 чувство,	 което	 е	
много	 важно	 за	 нашата	
най-нова	история.	
 - Съвсем скоро се 
проведе поредният га-
бровски карнавал. вие бя-
хте на трибуната с офици-
алните лица и го гледахте. 
Какви бяха вашите идеи 
при неговото възстано-

вяване преди 20 години 
и как го оценявате сега, 
когато мотото беше поч-
ти същото - „Габрово, мой 
малък Брюксел“?
	 -	Карнавалът	е	събитие,	
което	 изразява	 чувствата	
на	всеки	 габровец	и	отра-
зява	 актуалната	 обстанов-
ка,	 пречупена	 през	 тънкия	
габровски	 хумор.	 В	 този	
смисъл	 бих	 казал,	 че	 кар-
навалът	винаги	откликва	на	
съвремието.	 В	 карнавала	
преди	 20	 години	 преобла-
даваха	 предимно	 габров-
ските	вицове	и	картини	от	
Европа,	връзката	на	Габро-
во	с	Европа.	
	 За	 съжаление,	 няма	
достатъчен	 снимков	 мате-
риал	оттогава.	Последният,	
както	 и	 предхождащите	 го	
карнавали,	точно	откликват	
на	 съвремието	 и	 отразя-
ват	 това,	 което	 вълнува	
гражданите.	 Всичко	 беше	
отразено	много	добре,	пре-
чупено	 през	 чувството	 за	
хумор.	 Ще	 припомня,	 че	
създателите	 на	 карнавала	
всъщност	са	Карл	Кандул-
ков	 и	 Стефан	 Фъртунов	
през	 1965	 година	 и	 те	 би	
трябвало	 да	 се	 спомена-
ват	като	негови	„родители“.	
Разбира	се,	неговите	коре-
ни	 са	 още	 в	 габровските	
олелийни	през	30-те	години	
на	 миналия	 век.	 Но	 Кан-
дулков	 и	Фъртунов	 успяха	
да	поставят	основите	и	да	
възстановят	това	емблема-
тично	 за	 Габрово	 събитие,	
за	което	трябва	да	им	бъ-
дем	благодарни.

Никîлàй Дàчев: „Гîðäея ñе, че възñтàнîвих емáлемàтà нà Гàáðîвî - кàðнàвàлà”
НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Николай	Дачев	–	кмет	на	Габрово	от	1995	до	1999	година,	
припомня,	 че	 само	 три	 дни	 преди	 да	 се	 проведе	 сегашният	
габровски	 карнавал	 са	 се	 навършили	 20	 години	 от	 неговото	
възстановяване	 след	 8-годишно	 прекъсване.	 Това	 станало,	
след	като	Габрово	заедно	с	Русе	и	Варна	спечелили	конкурса	на	
Холандския	икономически	институт	за	провеждането	на	Евро-
ден.	И	трите	града	получили	по	60	хиляди	долара	по	програма	
ФАР	 за	 изпълването	 на	 деня	 с	 информация	 за	 дейността	 на	
ЕС,	 съществуващите	 европейски	 структури,	 бизнес	 програми	
и	 младежки	 изяви.	 С	този	 проект	 на	 16	 май	 1998	 година	 на	
практика	е	възстановен	традиционният	габровски	карнавал	на	
котката	с	отрязана	опашка,	чиито	създатели,	според	Николай	
Дачев,	не	бива	да	забравяме	–	Карл	Кандулков	и	Стефан	Фърту-
нов.	Карнавалът	преди	20	години	се	провел	под	мотото	„Денят	
на	Габрово	–	Ден	на	Европа“.	Повече	подробности	за	Евроденя	и	
карнавала	научихме	от	д-р	инж.	Николай	Дачев.

цирано за извършване на полети на летателни апарати с маса до 5700 kg и до 19 пътникоместа. 
 Вече е закупен и първият самолет - АН-2 (Антонов), с който е предвидено да се извършват 
скокове с парашут до 3500 м височина, като за да се случи това, предстои лицензиране и на дроб 

 Само на 8 км от град Габрово, в землището на село Мич-
ковци се намира откритият тактически полигон и стрелбище, 
собственост на „Метал Секюрити груп“, на който се провеждат 
курсове и обучения за всички видове охранителна дейност с 
инструктори и курсисти от цял свят, както и една от малкото 
летателни площадки в България – летище Алфа Метал, известно 
доскоро като летище Междене.
 Преди 1989 година това летище е било едно от многото, 
използвани за довоенна подготовка на гражданите. След гене-
ралните политически, социални и икономически промени дово-
енната и военната подготовка бързо западат, а повечето летища 
са изоставени. 
 Трудно е да се каже какво щеше да стане с летище Межде-
не, което не функционира повече от 20 години, ако през 2017 
година то не бе закупено от „Метал Секюрити груп“, чийто соб-
ственик е инж. Димитър Друмчев. 
 В момента там се инвестират средства, за да бъде възстано-
вен сградният фонд и летището да придобие функционален и съ-
временен вид. Ще се изгради хотелска част и ресторант, детски 
площадки и други площадки за забавления и спорт. Комплексът 
има площ над 300 дка. 
 Летателната площадка е годна за използване. Всеки момент 
се очаква да се получи Удостоверение за експлоатационната й 
годност и летището на „Метал Секюрити груп“ ще бъде сертифи-

зона (парашутна площадка).
 Закупеният самолет е най-използваният и удобен за такива 
мероприятия. Предстои закупуването и на още няколко самоле-
та.
 Във връзка с това собственикът инж. Димитър Друмчев казва:  
„До момента в Международния център за специална подготовка 
по охрана и сигурност „Алфа Метал“ обучение са преминали 
над 2000 курсисти. Всички те предварително са запознати с 
интересните и забележителни места около град Габрово. Ту-
ристическата ни фирма „МЕТАЛ ТУР“ организира екскурзии за 
всички, които проявяват интерес и желаят да ги посетят. 
 С инвестицията, която правим на летището, се надяваме да 
удвоим, а защо не и да утроим желаещите да посетят нас, учеб-
ния център и град Габрово. Това ще допринесе допълнително за 
популяризирането на града ни като туристическа дестинация. 
Имаме идеи за в бъдеще да организираме панорамни екскурзии 
със самолет, както и предвиждаме да организираме полети от 
Габрово до София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе и др.
 Още една от перспективите пред нас е да организираме 
професионални курсове за пилоти, както и професионални 
курсове, специално предназначени за управлението на дронове 
(безпилотни летателни апарати).  
 С тези инвестиции и идеи искаме и се стремим да уеднак-
вим стандартите с останалите развити европейски градове!“

	 Този	 уикенд	 на	 ста-
дион	 „Христо	 Ботев“	 ще	
се	проведе	традиционният	
турнир	на	детските	гради-
ни,	организиран	от	ДЮФК	
„Янтра	2013”	с	подкрепата	
на	 Община	 Габрово.	 Фут-
болният	маратон	ще	бъде	
и	в	двата	почивни	дни.		
	 На	 2	 юни	 -	 Деня	 на	
Ботев,	 сили	 ще	 премерят	
по-големите	 деца	 от	 под-
готвителна	 група	 6.	 По-
малките	ще	демонстрират	
умения	на	3	юни	(неделя).	
Малчуганите	 ще	 получат	

златни	 медали	 за	 стара-
нието	си,	а	за	най-добри-
те	 отбори	 са	 подготвени	
златни	купи.
	 По	 случай	 празника	
ДЮФК	„Янтра	2013”	е	под-
готвил	 специални	 тениски	
с	етно	мотиви	-	габровски	
шевици,	с	логото	на	отбо-
ра	и	своя	спонсор.	Клубът	
кани	 всички	 родители	 и	
приятели	 на	 този	 футбо-
лен	празник.	„Вярваме,	че	
усмивките	няма	да	слязат	
от	лицата	на	децата“,	обе-
щават	организаторите.

Футáîлен пðàзник нà ДЮФК „Янтðà 2013”
	 Директорът	 на	 „Мики	
Маус“	 Радина	Цанева	 вся-
ка	 година	спазва	 традици-
ята	-	да	изпрати	бъдещите	
първокласници	от	мястото,	
което	 съхранява	 паметта	
на	българската	просвета	и	
образование.	 За	 малките	
абитуриенти	 бе	 организи-
рана	 тематична	 разходка	
в	 експозиционните	 зали	 и	
възстановките	 на	 музея,	
след	което	деца,	родители	
и	семейства	-	представени	
с	 няколко	 поколения,	 се	
събраха	 на	 тържество	 в	

кинозалата	на	НМО.
	 Учителите	Михайлова	и	
Петрова	 и	 помощник-въз-
питателят	 Минева	 изнена-
даха	 гостите	 с	 мултиме-
дийна	 презентация	 с	 над	
140	снимки	за	годините	на	
29-те	деца	в	„Мики	Маус“.	
	 Бъдещите	 ученици	 се	
справиха	 и	 с	 годишното	
публично	 изпитание,	 като	
доказаха,	че	националната	
история	 се	 гради	 на	 реги-
оналната.	В	първи	клас	те	
ще	могат	да	разказват	кой	
е	Васил	Априлов,	Николай	

Палаузов,	 Ран	 Босилек,	
Пенчо	Семов,	Иван	 хаджи	
Беров,	Иван	Калпазанов.
	 Всяко	 дете	 получи	
удостоверение,	 албум	 и	
лично	 писмо	 от	 г-жа	 Ми-
хайлова	 и	 г-жа	 Петрова,	
в	 което	 те	 пожелават	 на	
шестгодишните	 абитуриен-
ти:	 „Запази	 добротата	 на	
детската	 душа!	 На	 обичта	
отвръщай	 с	 обич!	 Не	 се	
плаши	 от	 трудностите	 и	
смело	 върви	 напред!	Меч-
тай!	 Всичко	 е	 в	 твоите	
ръце	и	ние	вярваме	в	теб!“

СТЕФКА БУРМОВА

	 Много	пъстър	и	неверо-
ятно	весел	празник	подари	
севлиевското	Училищно	на-
стоятелство,	 в	 партньор-
ство	с	Младежки	център	и	
сдружение	 „Път	 към	 при-
ключението“,	 на	 децата	 на	
Севлиево	 за	 техния	 праз-
ник.	Това	цветно	и	забавно	
приключение	 те	 получиха	
между	прекрасните	и	слън-
чеви	 празници	 -	 този	 на	
българските	букви	-	24	май,	
и	1	юни	-	Деня	на	детето.
	 Игрите	 и	 забавленията	
бяха	 оплетени	 с	 магията	
на	 детските	 мечти,	 които	
правят	 живота	 красив	 и	
цветен,	а	хората	-	щастли-

ви.	Да,	миналата	вечер	се-
влиевските	деца	разбраха,	
че	мечтите	могат	да	сторят	
чудеса.	Ако	се	превърнат	в	
цели,	които	да	постигат,	то-
гава	идва	моментът	на	удо-
влетворението	 и	 гордост-
та	 от	 самите	 себе	 си,	 от	
собствените	 възможности	
и	 смелост.	 Децата	 на	 Се-
влиево	 го	 направиха	 като	
се	впуснаха	в	бурни	танци	
с	 красив	 грим	 на	 лицата,	
понесоха	се	на	крилете	на	
своите	 мечти.	 И	 полетя-
ха	 с	 лекота.	Танцьорки	 на	
сдружение	 „Път	 към	 при-
ключението“	показваха	как	
стъпка	 по	 стъпка,	 посте-
пенно	и	с	труд	се	усвояват	
специфичните	 умения.	 Те	

показаха	 как	 се	 подготвят	
всички	части	на	 тялото	за	
тренировъчната	игра	и	по-

степенно	въвлякоха	своите	
фенове	 в	 ритмите	 на	 сам-
бата,	на	ча-ча,	на	джайв-а,	

валса	 и	 фламенкото,	 ро-
мантичното	 танго	 и	 рока.	
Други	се	захванаха	да	ри-

суват,	 трети	 се	 впускаха	
просто	да	потичат.	
	 Над	 200	 билетчета	 за	
традиционната	 за	 все-
ки	 празник	 томбола	 бяха	
раздали	 организаторите	 и	
децата	 тръпнеха	 в	 очак-
ване	 кога	 ще	 обявят	 на-
градите	 и	 дали	 те	 ще	 са	
сред	печелившите.	Все	пак	
най-голямата	награда	беше	
детски	 велосипед,	 осигу-
рен	 от	 „Граве-България“,	 а	
кой	 не	 иска	 да	 препуска	
през	идващата	ваканция	с	
ново	колело.	Късметлия	се	
оказа	шестгодишният	Коси	
Сърменов,	който	с	гордост	
разходи	своя	велосипед	по	
площада.
	 Накрая	 организатори-

те	 припомниха	 думите	 на	
Конфуций:	 „Никога	 не	 да-
вайте	меч	на	човек,	 който	
не	 може	 да	 танцува”,	 и	
на	 Волтер	 -	 „Оставете	 ни	
да	 четем,	 оставете	 ни	 да	
танцуваме	 -	 тези	 две	 за-
бавления	 никога	 няма	 да	
навредят	на	света”.
	 Светла	 Георгиева	 -	
председател	 на	 Училищно-
то	 настоятелство	 в	 Севли-
ево,	заяви:	„Удовлетворени		
сме,	 че	 изпълнихме	 вре-
мето,	 преживяно	 заедно	
с	 вас,	 с	 безкрайно	 много	
детска	 радост	 и	 смисъл.	
Щастливи	и	 горди	 сме,	 че	
нашите	 децата	 умеят	 да	
усещат	красотата	и	да	меч-
таят“.

“Път към пðиключениетî” зà мàлчуãàните в Севлиевî

ДГ „Мики Мàуñ” изпðàти 29 äецà в пъðви клàñ 
îт Нàциîнàлния музей нà îáðàзîвàниетî


