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 Двайсет и осем го-
дишният Д. С. от велико-
търновското село Камен 
отива в затвора за пет 
години и половина заради 
телефонна измама. Реше-
нието е окончателно и по-
вече не може да бъде об-
жалвано. Първо по случая 
се произнесе габровският 
Районен съд с председа-
тел съдия Пламен Денев. 
Това стана с присъда от 
14 март т. г. Сега, четири 
месеца по-късно, тя беше 
потвърдена от тричленен 
състав на Окръжния съд в 

Габрово, председателстван 
от съдия Диана Василева. 
„Предишното осъждане на 
подсъдимия за същия вид 
престъпление го характе-
ризира като деец с висо-
ка степен на обществена 
опасност... Подсъдимият  е 
създал стройна организа-
ция във връзка с осъщест-
вяване на престъплението, 
като предварително са об-
мислени всички детайли“, 
пише в мотивите на реше-
нието.   
 Съдът призна подсъди-
мия Д. С. за виновен, че 
„на 8 февруари 2016 г., при 
условията на повторност и 

на немаловажен случай, с 
цел да набави за себе си 
имотна облага, възбудил и 
поддържал заблуждение у 
възрастен мъж от Габро-
во, че е необходимо да 
заплати определена сума 
за операция на дъщеря 
му, с което причинил на 
пострадалия имотна вреда 
в размер на 2 000 лева. 
Видно от доказателствата 
по делото, подсъдимият се 
представил по телефона 
за д-р Иванов и поискал 
8 000 лв. за лечението й. 
Потърпевшият разполагал 
само с част от посоче-
ната сума, която предал 

на друго лице от Габрово, 
съобразно дадените му от 
Д. С. указания“.
 За извършеното пре-
стъпление съдия Денев 
наложи на мъжа от село 
Камен четири години ли-
шаване от свобода, при 
първоначален строг ре-
жим, но с това наказание-
то не приключи. Тъй като 
деянието било извършено 
в изпитателния срок на 
предходно условно осъж-
дане на подсъдимия, га-
бровският Районен съд 
приведе в изпълнение и 
наказанието от още една 
година и 6 месеца лиша-

ване от свобода, което да 
бъде изтърпяно отделно от 
горепосоченото.
 Как стана залавянето 
на  Д. С. и компания след 
измамата в Габрово? 
 Работата по случая за-
почнала още същия ден, 
8 февруари 2016 г. около 
15,30 часа. Тогава във ве-
ликотърновската полиция 
била получена информа-
ция за 40-годишен мъж, 
който пътувал с лек авто-
мобил от Габрово в посока 
Велико Търново и носел 
със себе си 2000 лв., при-
добити от телефонна изма-
ма. Незабавно служители 

на полицейското управле-
ние в Горна Оряховица 
предприели необходимите 
мерки и малко по-късно 
въпросният автомобил е 
бил засечен край село 
Драганово. 
 Същевременно са били 
предприети мероприятия 
по издирване и установя-
ване на граждани, за кои-
то е имало информация, 
че се занимават с изма-
ми. След около два часа 
в района на болницата в 
железничарския град бил 
задържан лек автомобил 
„Ауди“ и намиращите се в 
него двама мъже от село 

Камен - 21-годишният Й. 
П., известен на полицията, 
и въпросният подсъдим Д. 
С., криминално проявен и 
осъждан за измами. При 
последвалата проверка на 
двамата мъже и автомо-
била полицаите открили 
и иззели мобилни кому-
никатори, между които 
и мобилния телефон със 
СИМ-картата, с който е 
била извършена измамата 
в Габрово. Мъжът, прена-
сял парите, се е прибрал 
в Габрово, но тук бил за-
държан от служители от 
местното полицейско уп-
равление.

Зàтвîð зà измàмíикà „ä-ð Ивàíîв”
Преди две години и половина Д. С. от с. Камен поиска от възрастен габровец 8000, човекът успял да му даде 2000 лв. 

Талантливите певци 
от вокална група „Децата 
на Севлиево“ представиха 
България на XXXI-ия свето-
вен фестивал „Децата на 
света“ във френския град 
Сен Мексен. Проявата се 
провежда под патронажа 
на ЮНЕСКО и CIOFF и е 
едно от най-престижните в 
Европа, на което си дават 
среща най-добрите фол-
клорни танцови и вокални 
формации от различните 
краища на света.

„За нас е особена чест 
да попаднем в полезрение-
то на международния орга-
низационен екип на фести-
вала и да преминем пре-
цизната им селекция, за 
да получим като краен ре-
зултат персонална покана 
за участие и възможност 
да представим българския 
фолклор.“  стр. 8

„Децàтà íà Севлиевî” пðеäñтàвихà Бълãàðия 
в „Децàтà íà ñветà” в Сеí Мекñеí, Фðàíция 

 

  
 Уважаеми читатели,
 Във връзка с драстичното увеличаване цената 
на хартията - с 50% от началото на годината, 
макар и непропорционално, се налага коричната 
цена на вестник „100 вести“ да бъде адаптирана 
така, че да покрие разходите за печат и разпрос-
транение.
 За последен път тази мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година по аналогични причини.
 От 1 август 2018 година цената на „100 ве-
сти“ ще бъде 40 ст.
 Редакцията се надява на разбиране от страна 
на читателите!

Иван Господинов, 
управител и главен редактор СТЕФКА БУРМОВА

 Довечера в салона 
на НЧ „Пенчо Славейков 
1871“ започва второто из-
дание на „Трявна арт фес-
тивал“, който ще продължи 
до 2 август. Музикалното 
събитие под патронажа 
на кмета на града Дончо 
Захариев събира корифеи 

на българското музикал-
но изкуство – цигулари, 
флейтисти, кларинетисти, 
пианисти, контрабасисти, 
обоисти, виолончелисти, 
които ще изнесат 6 кон-
церта. Голямата част от 
тях са концертмайстори в 
Германия, Австрия, Испа-
ния, Словения. Сред тях 
са проф. Томислав Байнов, 

Левент Ивов, Христо Хри-
стов, Христофор Маринов, 
Дарина Ивов,  Лилия Яче-
ва, Сирма Величкова и др.  
По време на арт фести-
вала ще се проведат и 
майсторски класове по ци-
гулка, флейта, кларинет, 
пиано и контрабас. Две 
вечери  ще бъдат отделени 
за концерти на участни-
ците в майсторските кла-
сове. Концертът на Лора 
Терзиева и Божана Со-
колова е в памет на доц. 
Кристиян Таков.
 Във всички фестивални 
дни в НЧ „Пенчо Славей-
ков 1871“ ще бъде експо-
нирана изложба от твор-
би на възпитаниците на 
НГПИ „Тревненска школа“, 
а утре пътуващото кино на 
Live7TV ще осигури про-
жекция на „Газ до дупка“.
на пл. „Кап. дядо Никола“.

Зàпîчвà „Тðявíà àðт феñтивàл”
 На 27 юли (петък) от 
16 до 16,30 часа ще бъде 
забранено движението на 
МПС през площад „Въз-
раждане“ - от ул. „Възраж-
дане“ до Централна поща. 
От 16,30 до около 18 часа 
ще има временни затруд-
нения при движението на 
автомобили по направле-
нието от централната част 
на Габрово до връх Шипка.
 Лично лидерът на БСП 
Корнелия Нинова ще пове-
де колоездачната обикол-
ка от Габрово до Шипка на 
27 юли. Стартът на Купа 
„Бузлуджа 2018” ще бъде 
даден в 16,30 ч. В него ще 
вземат участие колоездач-
ните клубове от Габрово, 
Казанлък и др. Проявата 
е посветена на един от 

най-големите колоездачни 
деятели през последните 
години –  Васил Дянков. 
 В събота във връзка с 
провеждането на събора 
на БСП на връх Бузлуджа 
и с решение на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
ще бъде наложено следно-
то временно ограничение 
на движението - за време-
то от 8 до 12 часа ще бъде 
преустановено движение-
то на моторни превозни 
средства с общо тегло 
над 3,5 тона по път I-5 в 
участъка от Габрово до 
град Шипка. Препоръчва 
се организираният автобу-
сен транспорт да използва 
околовръстния път Попов-
ци - Донино - Орловци - 
Габрово - Шипка.

ОД íà МВР: Оãðàíичеíие íà 
äвижеíиетî íà 27 и 28 юли 
Първия ден са колоездачните състезания „Васил Дян-
ков“, на следващия - съборът на БСП на връх Бузлуджа

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
 Вчера, покрай строи-
телството на магистрала 
„Хемус“, министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков обясни и бъде-
щето на тунела под Шип-
ка. Това стана по време на 
интервюто му пред bTV.
  „До края на годината 
ще довършим Околовръст-
ното на Габрово. Това ще 
е едно от най-добрите съ-
оръжения, изграждани в 
България последните 30 
години. Веднага след това 

ще стартираме процеду-
рите за самия тунел. Има 
инвеститорски интерес от 
чуждестранни компании – 
и китайски, и катарски, и 
канадски“, добави той.
 „Този тунел ще е най-
дългият в страната - 3 ки-
лометра и 200 м. Има мно-
го голям интерес от стра-
на на чуждестранни ком-
пании и инвеститори за 
това строителство. Дори 
и да не се стигне до чуж-
ди инвестиции, държавата 
ще отпусне средства за 
строежа на тунела”, каза 
министър Нанков.

Миíиñтъð Нàíкîв: “Окîлîвðъñтíîтî íà Гàáðîвî ще е 
еäíî îт íàй-äîáðите, туíелът - íàй-äълãият в ñтðàíàтà”

на стр. 2

Трета поредна победа 
в Българските колоездачни 
серии по спускане запи-
са Васил Денчев. Габров-
ският талант, състезаващ 
се за отбора на „Enduro 
Warriors“, спечели и тре-
тия кръг в дисциплината 
„Хард тейл“. Надпреварата 
се проведе в Чепеларе, 
като беше и национален 
шампионат на България 
за 2018-та. Трасето „Мечи 
чал“ беше с дължина от 
3400 м и 700 м денивела-
ция и включваше всякакви 
естествени и изкуствени 
препятствия като корени, 

камъни, стръмни участъци, 
големи скокове и други. 

Денчев отново беше 
над всички при „твърда-
ците“ (велосипеди без зад-
но окачване) и спечели с 
аванс от 22 секунди. Втори 
се класира друг габровски 
състезател – Данаил Мин-
ков (Underground riders), 
а четвъртото място зае 
съотборникът му Стефан 
Николов. 

В генералното класи-
ране на Българските ко-
лоездачни серии по спус-
кане Денчев води убеди-
телно в клас „Хард тейл“ с 
пълен актив от 300 точки. 

Гàáðîвñкият тàлàíт Вàñкî Деíчев 
ñпечели и тðетия кðъã в “Õàðä тейл”

Продължава на стр. 8
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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

�    

 

 Наименование и главна цел на проекта: 
№ BG05M9OP001-1.008-1631-C01 „Надграждане 
на безопасните условия на труд в „Резбона-
резни инструменти Габрово“ ЕООД“ по проект 
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни усло-
вия на труд“, Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
 Главната цел на настоящия проект е да 
спомогне за подобрение на работната среда 
в „РИГ“ ЕООД, чрез осигуряването на добри и 
безопасни условия на труд, както и ефективни 
форми на управление на човешките ресурси, 
което от своя страна се очаква да подобри ка-
чеството на работните места и да рефлектира 
положително върху производителността на тру-
да.
  Бенефициент: „Резбонарезни инструменти 
Габрово“ ЕООД.
  Обща стойност: 240 404,00 лв., от които 163 
474,72 лв. европейско и 28 848,48 лв. национал-
но съфинансиране. 

 - Г-жо Сидорова, как-
во наложи разработва-
нето на „Визия за Бълга-
рия“?

- Водени от разбиране-
то, че е необходима корен-
на промяна в развитието 
на нашата страна, БСП из-
работи този документ, кой-
то официално беше пред-
ставен в събота. Оттук 
насетне започват срещи 
в цялата страна с членове 
на партията, с обществени 
организации, със синди-
кати, с българските граж-
дани, които имат желание 
страната ни да се развива 
по нов модел и всеки от 
тях, който има желание, 
да предложи своето виж-
дане за бъдещето на Бъл-
гария. Защото това не е 
бюджет, който да е пълен 
с цифри, не е мандатен 
документ, представляващ 
управленска програма на 
дадена партия, а визия за 
следващите 10-15-20 годи-
ни, в която е представено 
развитието на страната ни 
така, че тя да не бъде най-
бедната страна в Европа, 
да не бъде най-корумпира-
ната, най-застаряващата. 

В няколко области 
„Визия за България“ за-
лага коренна промяна - 
икономика, образование, 
здравеопазване и регио-
нално развитие. Визия-та 
е разработена подробно 
за всеки един от сектори-
те, за които се предлагат 
конкретни действия, които 
да се предприемат, и цели, 
които да бъдат достигнати. 

Знаем, че някои от тях 
ще бъдат приети, други - 
оспорени, трети ще бъдат 
охулени, но за нас е ва-
жно да чуем какво казват 
хората, да чуем мнение-
то им, за да разработим 
наистина документ, който 
показва пътя за разви-
тието на България и който 
ще доведе до по-добро 
състояние на страната 
ни. За преборването на 
демографската криза, за 
справяне с проблемите в 
здравеопазването и обра-
зованието. Няма какво да 
се лъжем - и двете сфери 
са в критично лошо със-
тояние. Да не говорим за 
регионалното развитие, в 
което се наблюдават ог-
ромни диспропорции в ре-
гионите на страната. За 
регионалното развитие 
ние предлагаме на база 
природните дадености и 
икономически профили да 
се подготви визия за раз-
витието на всеки регион. 
Предлагаме да бъде диску-
тиран модел за регионали-
зация на икономиката, об-
разованието, здравната и 
социалната политика. Как-
то и създаване на фонд за 
сближаване на регионите 
на принципа на Национал-
ната кохезионна политика. 

- Тоест според „БСП 
за България“ на страната 
е необходимо ново ико-
номическо преструктури-
ране, какво се крие зад 
това?

- Първото и най-важно 
нещо е да има повече дър-

жава там, където е нужно 
и когато е необходимо. 
Защото виждаме, че и в 
Европа, и в Америка дър-
жавата вече се намесва в 
управлението на ключови 
сектори и ресурси, които в 
момента у нас са в ръцете 
на малък брой хора, пече-
лещи огромни пари от тях. 
Както например концеси-
ята за летище София, за 
която ние сме категорично 
против и се противопоста-
вяме по всички законови 
методи да се състои. Не 
може печелившо друже-
ство, което носи прихо-
ди в държавната хазна и 
което е от стратегическо 
значение, да бъде дадено 
в частни ръце на концесия 
и то с невероятно дълъг 
период на действие, което 
си е направо скрита про-
дажба. 

Така че единият мо-
мент е да има повече 
държава в икономиката, а 
другото е - внимание към 
регионалното развитие и 
икономическите профи-
ли на отделните региони. 
Подкрепа за регионалното 
развитие и за тази иконо-
мика, която е обвързана с 

израстването на кадрите, 
с подкрепа за образова-
нието и професионална-
та подготовка на младите 
хора. Всички виждаме, че 
днес един от основните 
проблеми на страната е 
липсата на добре подгот-
вени кадри. Знае се, че на 
много места замират про-
изводства именно поради 
липса на хора, които да 
работят.

- Не считате ли, че 
най-важният проблем на 
държавата днес е демо-
графията и че точно там 
трябва да се постави ак-
цента в държавната по-
литика. Преди години,  е 
по времето на соца, ста-
тистиците алармираха за 
някои тенденции, свър-
зани с намаляването на 
раждаемостта. Веднага 
държавата реагира и то-
гава бяха увеличени май-
чинството, еднократната 
помощ при раждане на 
първо, второ и трето дете, 
както и семейните добав-
ки. Не е ли нужно подоб-
ни финансови мерки да 
се включат в разработва-
ните стратегии?

- Голям дял във визия-

та за България е отделен 
и за демографската криза. 
Една от целите, които си 
поставяме, е да бъде спря-
на спиралата на демо-
графската катастрофа. Ние 
сме убедени, че за да се 
преборим с демографията, 
първо трябва да оправим 
икономиката, образова-
нието и здравеопазването. 
Когато четирите неща - 
правилна регионална по-
литика, развита икономика 
и качествени образование 
и здравеопазване, ги има, 
съм убедена, че ще се 
справим с демографска-
та криза. Когато имаме 
образована нация, която 
получава добри доходи за 
своята работа, която има 
добри условия на живот 
и получава добро здра-
веопазване, съм убедена, 
че никой няма да иска да 
напусне нашата държава и 
да отиде другаде. Така че 
част от мерките, които са 
заложени във визията за 
справяне с демографската 
криза, са свързани имен-
но с финансови стимули. 
Но според мен в момента 
не това е най-важното, 
защото пари, дадени „на 
калпак“, няма да ни решат 
проблемите. Други са ме-
ханизмите и активните по-
литики, които трябва да се 
приложат и които вярвам, 
че след едно задълбочено 
обсъждане в обществото 
и допълнено с нови пред-
ложения наистина ще бъ-
дат част от решението на 
огромния за страната ни 
проблем.

- Председателят на ПП 
ГЕРБ Цветан Цветанов по 
повод „Визия за Бълга-
рия“, цитиран от столичен 
всекидневник, заявява, 
че „след управление на 
БСП винаги има хаос и 
поне 5% дефицит“, как ще 
коментирате  думите му?

- Г-н Цветанов въоб-
ще не е разбрал каква е 
идеята на този документ. 
Явно той смята, че това 
е един бюджет, в който 
да има едни разписани 

цифри. А това е визия за 
политиките, които трябва 
да има и да изпълнява на-
шата държава, за да изле-
зе от ситуацията, в която 
се намира в момента, от 
тъмнината, с която сме 
обградени. На всички е 
ясно, че по отношение на 
демографията в страната 
в момента няма никакво 
място за оптимизъм, ако 
не се вземат светкавични 
мерки, които разбира се, 
години по-късно ще да-
дат своя резултат. Но ще 
сме положили началото. 
По отношение заплаща-
нето на труда България 
е на последно място в 
Европа. Дори в Сърбия 
средната работна заплата 
е по-висока. Ако това на 
г-н Цветанов му харесва, 
нека да продължа по съ-
щия начин. На БСП обаче 
днешната ситуация въоб-
ще не ни харесва. Затова 
още в началото на „Визия 
за България“ ние казваме, 
че поетият път през 29-те 
години преход, в който и 
БСП участва, не е добър 
за развитието на държава-
та ни. Този път ни доведе 
почти до катастрофа. И 
това трябва да се про-
мени. Затова призовавам 
всеки активен гражданин, 
който иска промяна в на-
шата държава и желае да 
участва в тази промяна, 
нека да заяви мнението 
си, да не го затаява в 
себе си. Време е да излез-
ем от стандартното мисле-
не. Време е да забравим 
за мандатното мислене, 
при което всеки един уп-
равленец в страната ни 
се вкопчва в своя мандат, 
а през следващия всич-
ко започва отначало. Тази 
цикличност в мисленето 
и в действията ни доведе 
дотук. Ето защо ние пред-
лагаме дългосрочен доку-
мент за промяна. Защо-
то днес преобладаващата 
част от хората живеят с 
изключително малко сред-
ства, а минимален брой 
от населението разпола-

га буквално с неограни-
чен финансов ресурс. Не 
е нормално примерно в 
София да има 68 болни-
ци, а в област Видин да 
има само две. 29-те години 
преход доведоха до изчез-
ването на цели региони. 
И ако се правим, че не го 
виждаме, е много тъжно. 
А във „Визия за България“ 
става дума за отношение 
към бъдещето на държа-
вата ни, за отговорност 
към бъдещето на нашите 
деца. Нима е лошо да има 
по-добро здравеопазване 
и по-добро образование? 
Лошо ли е да има разви-
тие за регионите и подкре-
па за културата, за мла-
дите таланти? Напротив, 
много е хубаво. И ако тази 
Визия успее, съм убедена, 
че наистина ще има по-до-
бра България.

- На местно ниво как 
се проектира „Визия за 
България“?

- В частта за регионите 
Габрово присъства много 
осезаемо като един от ин-
дустриалните икономиче-
ски центрове. Заложено е 
развитието на доста сек-
тори - неметална и метал-
на индустрия, текстилна 
индустрия, лека промиш-
леност, високи техноло-
гии. Сектори, в които през 
годините Габрово е бил 
водещ център за разви-
тието им. Освен това в Га-
бровска област има добро 
образование, Технически 
университет, а това е един 
от факторите за развитие-
то на целия регион. Сти-
га образованието да бъде 
ръководено както трябва 
и да бъдат създавани та-
кива паралелки, от които 
има необходимост иконо-
миката и индустрията на 
областта, а не да се гледа 
единствено нечий интерес. 
Защото последният прием, 
който ще коментирам по-
късно, показа, че тук няма 
никаква визия от какво 
образование, от какви ка-
дри се нуждаят Габрово и 
областта.   

Кðиñтиíà Сиäîðîвà: „Вàжíî е äà имà пîвече 
äъðжàвà тàм, къäетî е íеîáхîäимî”

СТЕФКА БУРМОВА

	 В	 събота	 по	 време	 на	 Националното	 съвещание	 на	
левицата	 беше	 представен	 проектът	 на	 БСП	 „Визия	 за	
България“,	 който	 фактически	 представлява	 своеобразна	
програма,	свързана	с	политиките	на	партията	за	развитие-
то	 на	 страната.	 Според	 председателя	 на	 икономическата	
комисия	в	парламента	Петър	Кънев	във	„Визия	за	България“	
няма	 нищо	 революционно.	 Габровският	 депутат	 Кристина	
Сидорова	 счита,	 че	 е	 нужно	 Визия-та	 да	 бъде	 дискутирана	
в	 обществото,	 за	 да	 изкристализират	нови	 идеи	 и	 подходи	
за	 успешното	развитие	на	страната	ни.	За	същността	на	
„Визия	за	България“,	за	предстоящия	дебат	по	този	проект,	
за	демографията,	за	политиките,	заложени	във	Визия-та,	е	
разговорът	с	Кристина	Сидорова,	депутат	от	левицата.

Миíиñтъð Нàíкîв: 
“Окîлîвðъñтíîтî íà
Гàáðîвî ще е еäíî...”
Според него е рано да 
се говори за тунел под 
Петрохан, където тепърва 
ще се прави предпроектно 
проучване. Той напомни, 
че проучванията за тунел 
са започнали преди 15 г.
 На 7 юли т. г. минис-
тър Нанков написа в со-
циалната мрежа: „Добра 
новина! Когато се под-
писват споразумения за 
изграждането на обекти 
като тунела Шипка, АМ 
„Хемус“, АМ „Черно море“, 
АМ Русе - В. Търново, без 
да се изискват държавни 
гаранции, това означава 
доверие на чуждите инвес-
титори в правителството и 
в икономиката на страна-
та. Е, вчера подписахме 
такива споразумения с пет 
китайски компании.“
 А десетина дни по-къс-
но, след посещението си в 
Габрово министър Нанков 
обобщи: „Посадихме дърво 
с кмета на Габрово Таня 
Христова. Символно. Пре-
образяваме градовете, за 
да пускат хората корени, 
да остават у дома. Парк 
„Колелото“, Шиваров мост, 
част от Източната град-
ска улица и междублокови 
пространства са обновени 
с проект по ОПРР. Докато 
„умните“ се наумуват, ние, 
„лудите“, си лудуваме!“.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Общинският съвет 
прие на свое заседание 
на 26 юли на второ четене 
Наредба за реда, престой 
и паркиране на пътни пре-
возни средства на терито-
рията на община Габрово. 
На 31 май мина първото 
четене на наредбата, бяха 
направени немалко пред-
ложения от общинските 
съветници, които са взети 
в предвид при оконча-
телното редактиране на 
наредбата. Приети са и 
мненията, и предложе-
нията на граждани след 
публикуване на наредбата 
в сайта на Общината и 
проведен информационен 
ден на 28 май.
 Според зам.-кмета 
Климент Кунев няма про-
мяна в броя на платените 
паркоместа в центъра на 
Габрово. Те са 453. Има 
още 285 регламентирани, 
но безплатни паркоместа 
и 445 - в междублоко-
вите пространства. Така 
че според Кунев едва 38 
процента от всички пар-
коместа са платени.
   Общинските съветници 
обсъдиха и приеха На-
редба за изменение и до-
пълнение на Наредбата 
за реда за придобиване, 

управление и разпореж-
дане с общинско имуще-
ство (НРПУРОИ), първо 
четене. Тя определя реда 
за придобиване право на 
собственост и на огра-
ничени вещни права, за 
предоставяне за управле-
ние, под наем и за разпо-
реждане с имоти и вещи 
- общинска собственост, 
и правомощията на кмета 
на общината, на кмето-
вете на кметства и на 
кметските наместници при 
спазване разпоредбите 
на Закона за общинската 
собственост. 
    Във връзка с решение 
от 22 февруари 2018 г. на 
Общинския съвет относно 
актуализация с размера 
на инфлацията (положи-
телният индекс на потре-
бителските цени) за пре-
дходната година, отчетена 
по официални данни на 
Националния статистиче-
ски институт, е предложе-
на въпросната промяна в 
наредбата.
    Проектът на наредба-
та, заедно с мотивите е 
публикуван на интернет 
страницата на Община 
Габрово, като на заинте-
ресованите лица е указа-
на възможността да на-
правят своите предложе-
ния и възражения. В зако-

ноустановения срок не са 
постъпили предложения и 
становища от страна на 
заинтересованите лица.
 Общинският съвет 
прие актуализация на бю-
джета на Община Габро-
во за 2018 година и на 
инвестиционната програ-
ма. Общинският съветник 
Николай Григоров изрази 
учудване, че и в този бю-
джет, макар и актуализи-
ран, не е предвидена из-
граждане на урнова стена 
и нов гробищен парк, за-
щото този е почти изчер-
пан. Кметът Таня Христо-
ва обясни, че вече има 
проект за изграждане на 
урнова стена, работи се 
и по нов гробищен парк. 
Определено е вече място 
за новия парк, актуализи-
ран е проектът, в момента 
се правят изчисления кол-
ко ще струва инвестиция-
та. Общинският съветник 
Лена Енева настоя да се 
каже кога точно ще се 
случи това, защото от го-
дини се коментира, но 
те се изпълнява. Отговор 
обаче не получи.
 Одобрен бе отчетът за 
дейността на Общински 
съвет - Габрово и него-
вите постоянни комисии 
за периода от 1 декем-
ври 2017 година до 30 

юни 2018 година, изготвен 
от председателя на Об-
щинския съвет Лена Ге-
оргиева. А също така - и 
изпълнение решенията на 
Общински съвет - Габро-
во, приети в периода 23 
януари 2018 г. - 28 юни 
2018 година, внесен от 
кмета Таня Христова. 
 Общинският съвет 
даде своето съгласие за 
приемане на правилник 
за устройството и дей-
ността на общински Цен-
тър за подкрепа за лично-
стно развитие „Кариерно 
ориентиране - Габрово“. 
Освен това се променя  
адрес на сградата, в коя-
то се осъществява дей-
ността му.
 Той вече ще функцио-
нира в сградата на Об-
щината, а не в корпус на 
Професионалната техни-
ческа гимназия. Община 
Габрово осигурява финан-
сиране на центъра в раз-
мер на 18,87% от бюджета 
му.
   Общинските съветни-
ци гласуваха отпускане 
на финансова помощ в 
размер на 660 лв. на Те-
риториална организация 
на глухите - Габрово за 
съфинансиране на учас-
тието им в Национален 
туристически събор.

Две íàðеäáи и 25 пðеäлîжеíия îäîáðихà 
îáщиíñките ñъветíици в Гàáðîвî
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ВЕТЕРИНАР
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИ-
НАРНА АМБУЛАТОРИЯ И ЗООМА-
ГАЗИН - прегледи,	лечение,	профи-
лактика,	изкуствено	осеменяване	
- Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до Уникс, тел. 
066/806-140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

327 юли 2018 г.

ОКАЗИОНИ
ОКАЗИОН НА ул. „Нико-
лаевска“ 147 за техника 
втора употреба. Изкупу-
ва стари антики, стари 
печки, стари хладилници, 
фритюрници, стари менци, 
стари коли, стари часов-
ници, стари книги, стари 
телефони, стари компю-
три, лаптопи и всичко ста-
ро, втора употреба. Тел. 
0899/837-374. [15, 3]

ПРОДАВА КЛИМАТИЦИ
ПРОДАЖБА И РЕМОНТ НА 
КЛИМАТИЦИ. Справки на 
тел. 0899/143-163

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ДВУКРИЛЕН ГАРДЕРОБ 
и шкаф за обувки със 
закачалка - 120 лв., се 
продава на тел. 990-111, 
0899/820-903. [5, 1]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 8 лв./
кв., и ДЯЛАН КАМЪК - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 8]
СУХ БУК - 2 кубика, дълж. 
1-1.20 см, деб. 5 см, 6 
см, се продава на тел. 
0886/845-640. [11, 8]
ЦИГЛИ - едноканални, се-
влиевски, 0.20 лв., се про-
дават  на тел. 0884/837-
000. [5, 3]

ЧЕРНИЧЕВА И ОРЕХОВА 
дървесина се продава на 
тел. 0877/753-117. [3, 2]

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
ОВЧЕ МЛЯКО и сирене 
се продават. Машинно до-
ене. Възможна доставка. 
Справки на тел. 0896/544-
494. [22, 17]
ПЧЕЛЕН МЕД се продава 
на тел. 0894/099-677. [5, 
1]

ПРОДАВА РАЗНИ
ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]
КАЗАНИ ЗА ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 9]
ИЗГОДНО! ПЕЧКА с водна 
риза се продава на тел. 
0877/000-932. [5, 2]

ЕЛЕКТРОЖЕН „КРАКРА“ 
160А, монофазен, ТОЧИ-
ЛО - ръчно, за всички 
сечива, МАСА - метална, с 
ръчна тръгоривка се про-
дават на тел. 0886/652-
182. [2, 2]
КОТЕЛ С водна риза, пом-
па „Грундфос“, разшири-
тел и кюнци, за 370 лв. се 
продава на тел. 0888/820-
030. [10, 4]
ХЛАДИЛНИ ВИТРИ-
НИ се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 3]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
АГНЕТА, ЯРЕТА и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 8]
ЯРЕТА СЕ продават на тел. 
0886/801-303. [3, 1]
ЯРЕТА ДО 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо 
тегло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 1]

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ЦАРЕВИЦА, ПШЕНИЦА, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 6]
БАЛИ СЕНО продава тел. 
0888/975-692. [11, 8]

КУПУВА РАЗНИ
БУРКАНИ СЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
ХЛАДИЛНИЦИ, ПЕЧКИ, 
перални, желязо - вся-
какъв вид, изкупува тел. 
0894/921-663. [33, 22]
СТАРА НАФТА купува тел. 
0895/752-838. [22, 8]
СТЪКЛЕНИ ДАМАДЖА-
НИ се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 3]

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 8]

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

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: 75 000 
лв., се продава на тел. 
0878/847-664. [18, 17]
КЪЩА В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 11]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продават на тел. 
0876/234-503. [11, 8]
АПАРТАМЕНТ - 55 кв. м, в 
центъра за 45 000 лева се 
продава на тел. 0887/760-
790. [4, 4]
КЪЩА В Смирненски - 2 
етажа х 100 м2, се прода-
ва на тел. 0888/234-179. 
[6, 6]
АПАРТАМЕНТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаведен, 
луксозен, с гараж и таван-
ска стая, се продава на 
тел. 0896/964-413. [12, 
10]

РАБОТЕЩ МАГАЗИН за 
хранителни стоки извън 
града се продава на тел. 
0892/303-232. [5, 5]
РЕГУЛИРАН ИМОТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се прода-
ва на тел. 0879/284-541. 
[11, 10]
ПАРЦЕЛ В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 5]
ИЗГОДНО! ДВУЕТАЖНА 
къща, завършена, в село 
Донино се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 9]
КЪЩА В кв. Велчевци се 
продава на тел. 0878/860-
411. [5, 4]
КЪЩА - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 
3 етажа, цена: 33 333 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 9]
АПАРТАМЕНТ В квар-
тал Русевци, тристаен, с 
ТЕЦ, се продава на тел. 
0897/323-281. [6, 5]
СПЕШНО! ДВУСТАЕН ту-
хлен апартамент, сани-
ран, в кв. Младост, срещу 
„Лидл“, се продава на тел. 
0898/561-777. [3, 3]
130 КВ. м в супер център 
за 40 хиляди евро се про-
дават на тел. 0888/813-
710. [11, 3]

КЪЩА В идеален цен-
тър се продава на тел. 
0878/771-213. [3, 3]
КЪЩА В квартал Вой-
ново се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 6]
МЯСТО - 1 декар, УПИ, на 
Русевци, готово за стро-
еж, за 27 000 лева се 
продава на тел. 0889/909-
727. [5, 2]
ПОМЕЩЕНИЕ - 24 кв. м, в 
центъра се продава на тел. 
0887/278-095. [3, 1]
АПАРТАМЕНТ - 65 кв. 
м, се продава на тел. 
0876/11-12-75. [5, 2]
СТАРА КЪЩА в имот от 
3 дка за 14 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [3, 2]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
52 кв. м, център, 4 етаж, 
за 35 000 лева се прода-
ва на тел. 0885/467-188. 
[5, 2]
КЪЩА - 60 кв. м, със сел-
скостопанска постройка, 
дворно място 1600 кв. 
м, в село Добромирка се 
продава на тел. 0886/626-
704. [11, 1]

ИМОТИ КУПУВА
КУПУВАМ КЪЩА, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
РПК „РАЙПО“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, помещения 
за складове или малко 
производство. Справки на 
тел. 0877/65-30-00. [15, 
14]
АВТОСЕРВИЗ СЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 23]
НОВИ И реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 9]
МАГАЗИН НА ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 8]
ИЦ, МАГАЗИН/ОФИС, 
договаряне, се дава под 
наем на тел. 0888/378-
193. [6, 5]
ТАВАНСКА СТАЯ за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 4]
САНИРАН АПАРТАМЕНТ 
до „Билла“ в кв. Лъката 
се отдава под наем на тел. 
0879/219-813. [3, 2]
МАГАЗИН СЕ дава под 
наем на тел. 0877/891-
525. [11, 3]
ОБЗАВЕДЕНА КВАРТИРА 
се дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 2]
АПАРТАМЕНТ - тухлен, на 
Автогарат дава под наем  
0888/234-179. [6, 2]

СКЛАД НА рампа се 
дава под наем на тел. 
0899/142-844. [3, 1]
ПОМЕЩЕНИЕ С камера за 
боядисване на автомобили 
се дава под наем на тел. 
0888/415-311. [11, 1]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
- обзаведен, до „Билла“ 
се дава под наем на тел. 
0894/427-033. [6, 1]

ГОРИ КУПУВА
„МГ-ЛЕС“ ИЗКУПУВА 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
ГОРИ СЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 23]
ИЗКУПУВА ГОРИ - справ-
ки на тел. 0894/211-512. 
[22, 21]

ЗЕМИ
НИВИ В цялата страна се 
купуват на тел. 0896/875-
917. [11, 4]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 23]
НОЩУВКИ В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
15]
НОЩУВКИ СЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 12]

ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТРАНСПОРТ - 3 бр. самос-
вали, 2.5 - 3.5 - 5 тона, С 
АВТОКРАН се предлага на 
тел. 0887/357-039. [22, 
13]

ТРАНСПОРТ С КАМИОН 
ДО ДВА ТОНА, САМОС-
ВАЛ, ДОКЕРСКИ УСЛУ-
ГИ - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ПРЕВОЗИ НА ХОРА И ТО-
ВАРИ: в града - 15 лв., 
0.40 лв./км междуград-
ско, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 2]

ТРАНСПОРТ СЪС САМОС-
ВАЛ до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
ТРАНСПОРТ С БУС до 1.5 
тона се предлага на тел. 
0898/76-06-16. [5, 4]
ТРАНСПОРТ С БУС 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 7]

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТ-
НИ БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ПРЕВОДИ
ПРЕВОДИ И легализация - фирма ТММ, блок „Рачо 
Ковача“, 2 етаж, тел. 0898/418-088. [12, 2]

ДАВА ЗАЕМ
КРЕДИТИ -  тел . 
0897/219-833. [33, 22]
ЗАЕМ ДНЕС - тел. 
0898/970-820. [22, 5]
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УРОЦИ, КУРСОВЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен 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
ЧАСТНИ УРОЦИ по ан-
глийски език се предлагат 
на тел. 0895/419-429. [5, 
4]

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

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

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

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

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 11.08./01.09., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.07./17.08.,149 лв.   
СИБИУ-СИГИШОАРА-СИНАЯ - 31.08., 190 лв.                                                        
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., 02.08./30.08., от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 4 дни/2 нощ., зак. и 1 веч., 09.08., 210 лв., 
21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
НИШ-ЛЕСКОВАЦ - 31.08., 2 нощ., зак., 180 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 19.09., 6 дни/4 нощ., 320 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 05.09., 299 лв.
НИШ-БЕЛГРАД-ПИРОТ - 07.09., 229 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., 199 лв., 04.10. - 215 лв.
ЛЮБЛЯНА-ПОСТОЙНА-ПЛИТВ.ЕЗЕРА - 20.09., 369 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 370 лв.
МИНИ ПОЧИВКА В ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ -                                                                              
04.09., 4 нощ. - 360 лв., 20.09., 3 нощ. - 275 лв.

ТАСОС-КАВАЛА - 12.10., 2 нощ., зак., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                           
О.КОРФУ - 5дни/3нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09./04.10,от 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 6 дни/4 нощ., 26.09., 350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300 лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ ГАБРОВО 
- 13.08./20.08/03.09. - 5 нощ., зак., вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО–РОЖ.М-Р-МЕЛНИК-РУПИТЕ 
- 03.08., 140 лв., КЪРДЖАЛИ-ЗЛ-ГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 
28.09.,135 лв., ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ НА БОГА)-
ТР.М-Р - 1 ден, 18.08. - 23 лв., ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-                                                            
ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3 дни/2 нощ., 06.09., 
123 лв., ДЕВИН-ДЯВ.ГЪРЛО-ЯГОД.ПЕЩЕРА-ОРЛОВО 
ОКО - 2 дни/1 нощ., 13.10., 77 лв., БАНСКО-ЛЕЩЕН-
КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО-БЛ-ГРАД - 19.10., 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

 
        

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ И ФРЕНСКА РИВИЕРА - 01-
10.09, 949 лв.
ФЕСТИВАЛ НА СРЪБСКАТА СКАРА - 02.09 - 137 
лв., 2 дни, 1 нощувка
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 01-02.09-89 лв., 2 
дни/1 нощувка на НВ
КАПАДОКИЯ - 04-09.09;19-24.09;575 лв.,6 дни/5 НВ
ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНС - 04-08.09,485лв.,5 дни/3 ВВ
ДУБРОВНИК, БУВА, КОТОР - 06-09.09, 365 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
ДО ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТО - 07-09.09,115 лв.,3 дни/2 НВ
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 08-09.09; 27-28.10, 141 
лв., 2 дни/1 нощувка 
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПЕЩЕРАТА „ПОСТОЙНА ЯМА“ 
- 13-16.09, 419 лв., 4 дни
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 14-16.09;12-14.09,129 лв.,2 НВ
ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“ - 14-16.09, 135 лв., 2 НВ
ОХРИД, СТРУГА, СКОПИЕ - 21-24.09,179 лв.,2 ВВ

ВЕНЕЦИЯ, БОЛОНЯ, РИМ, СИЕНА, ПИЗА, ФЛОРЕН-
ЦИЯ - 17-23.09,719 лв.,7 дни/6 нощ. ВВ
МАНАСТИРИТЕ В РУМЪНИЯ - 22-24.09, 235 лв. 3 
дни/2 нощувки на ВВ
БУДАПЕЩА, ЕГЕР, ТОКАЙ - 27-30.09-269 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
С. ЗЛАТОЛИСТ, ПРЕПОДОБНА СТОЙНА, САНДАН-
СКИ, МЕЛНИК - 28-30.09, 135 лв., 2 НВ
СОЛУН, МЕТЕОРА - 28-30.09, 235 лв., 3 дни/2 ВВ

ПОЧИВКИ
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 08-12.08; 22-26.08,  
225 лв., 4 пълни пансиона
ПОЧИВКА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 15-19.08 
265 лв., 3 НВ
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 16.07;23.07; 06.08; 
13.08;20.08;27.08;03.09, 235 лв., 6 дни/5 нощ. НВ
КАВАЛА И ТАСОС - 06-09.09, 295 лв., 3 НВ
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

22/06

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

18/07

- ОДРИН – ВСЕКИ МЕ-
СЕЦ, 1 ДЕН, 28 ЮЛИ, 25 
АВГУСТ, 29 СЕПТЕМВРИ 
И 27 ОКТОМВРИ – 35 
ЛВ.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕ-
РА (ОЧИТЕ НА БОГА) - 
ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 
– 1 ДЕН, 18 АВГУСТ – 23 
ЛВ.
- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ 
ЕЗЕРА - ВОДОПАД 
СКАКАВИЦА - РИЛСКИ 

МАНАСТИР – 3 ДНИ / 2 
НОЩУВКИ, 24 АВГУСТ – 
142 ЛВ.
- ДЕВИН - ДЯВОЛСКО-
ТО ГЪРЛО - ЯГОДИН-
СКА ПЕЩЕРА - ОРЛО-
ВО ОКО – 2 ДНИ / 1 
НОЩУВКА, 13 ОКТОМ-
ВРИ – 77 ЛВ.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕР-
ПЕРИКОН-ТАТУЛ –  2 
ДНИ / 1 НОЩУВКА, 20 
ОКТОМВРИ – 79 ЛВ.

 
        

„АЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973
Лиценз за международен автобусен превоз № 10093

АВТОГАРА ТРЯВНА: 0677 634 13
GSM 0897 915 602, 0898 418 007

               HTTP://ALEKS.TRYAVNA.BIZ  �  FACEBOOK:  АЛЕКС ТУРС   

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

Регионалният	всекидневник	
„100	вести“	излиза	всеки	ден	без	неделя.



РАБОТА ПРЕДЛАГА

ФИРМА В ОБЛАСТТА 
НА ТУРИЗМА И СПОР-
ТА ТЪРСИ ОФИС-СЕ-
КРЕТАР С ОПИТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
Предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 28]

СТРОИТЕЛНИ РАБОТ-
НИЦИ се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 24]
ФИРМА ТЪРСИ да назначи 
шлифовчици и полировачи.  
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 17]
ФИРМА ТЪРСИ мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 33]

ФИРМА „ВЕГЕА“ ООД 
НАБИРА ГЛАДАЧКИ ЗА 
МЕЖДИННО И КРАЙ-
НО ГЛАДЕНЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 15]

ФИРМА ЗА производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 16]
“ФОРЕСТА МЕБЕЛ“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 26]
ХОТЕЛ „БОЖЕНЦИ“ търси 
да назначи работник нощ-
на поддръжка. Справки на 
тел. 0898/74-78-97. [11, 
11]
GET CASH търси кредитни 
консултанти. Справки на 
тел. 0899/682-962. [12, 
11]
„ОЗЕКС” ТЪРСИ гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 11]
ЖЕНИ ЗА бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 11]

БУТИКОВ СЕМЕЕН ХО-
ТЕЛ „ВСК КЕНТАВЪР“ 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
УПРАВИТЕЛ, ЗАМЕСТ-
НИК-УПРАВИТЕЛ, РЕ-
ЦЕПЦИОНИСТ, ГОТВАЧ, 
СЕРВИТЬОР. Изисква-
ния: средно специално 
или висше образова-
ние (Хранителни тех-
нологии; Производство 
на кулинарни изделия 
и напитки; Обслуж-
ване в заведения за 
обществено хранене; 
Туризъм; Хотелиерство, 
ресторантьорство и 
кетъринг) и практичес-
ки опит на релевантна 
позиция. Предлага-
ме: отлично заплаща-
не, обезпечаване на 
транспортните разходи 
от местоживеенето до 
местоработата и обра-
тно, бонуси за постиг-
нати резултати. Мес-
торабота: гр. Дряново, 
ул. „Поп Харитон” № 
3. Телефон за инфор-
мация: 0886/68-17-66 
или 0884/98-06-08. E-
mail: iz@kentavar.com. 
[20, 2]

ФИРМА ТЪРСИ шофьор-
пласьор за разнос на ми-
нерална вода. Заплащане: 
до 1000 лв. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 
11]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [11, 
11]
„МИГ МИРОСЛАВ СТОЙ-
ЧЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Изи-
сквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 11]
МАЙСТОР БАНИЦИ и за-
куски за Севлиево - атрак-
тивно заплащане, се търси 
на тел. 0894/514-542. [15, 
6]

РАБОТНИЦИ ЗА Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 18]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
16]
МЕЖДУНАРОДЕН ШО-
ФЬОР за курсове от Бълга-
рия до Европа се търси на 
тел. 0888/88-69-56. [11, 
7]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-
ПАРД“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 12]
„АЛЕКС ОК“ търси шофьор 
за градски транспорт във 
Велико Търново. Високо 
възнаграждение, осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0889/710-370. [12, 10]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-
ПАРД“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 10]
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. За справка на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [8, 8]
ПРОДАВАЧКА ЗА храните-
лен магазин в село Яворец 
се търси на тел. 0893/733-
373. [5, 5]
„ТАНДЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 10]
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕР-
СИТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по ма-
тематика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 9]

„ГАБРО МЕТАЛ 2000“ 
ЕООД  търси специа-
лист „КИП и автоматика“. 
Справки на тел. 0888/724-
758. [6, 5]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 9]
СЕРВИТЬОРКИ ПРИ добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 8]
АВТОМОНТЬОРИ - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 8]
ПИЦАРИЯ „ТЕМПО“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 8]
ФОРМОВЧИЦИ, МОЖЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 7]
ШОФЬОР С категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
се търси на тел. 0889/501-
631. [11, 7]
ТЪРСЯТ СЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 7]
ТЪРСЯ ПЕРСОНАЛ за гле-
дане на възрастни хора в 
село Яворец. Работа на 
смени. Осигурена храна и 
карта за пътуване. Справ-
ки на тел. 0885/430-525. 
[7, 7]
„МВ ЯНТРА“ АД предлага 
работа за монтьор на по-
демни съоръжения и опе-
ратор на машини с ЦПУ. 
Справки на тел. 066/801-
306. [5, 5]
СПЕШНО СЕ търси опе-
ратор за бензиностанция. 
Справки на тел. 0898/881-
515. [6, 6]
ГРИЛ-ПАВИЛИОН ПРЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи работник/ра-
ботници на 4 часа. Справ-
ки на тел. 0887/907-032. 
[6, 4]
СЕРВИТЬОР/КА И готвачка 
- обедно меню, се търсят 
на тел. 0878/148-408. [11, 
4]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 4]
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ 
- добро заплащане, се тър-
сят на тел. 0898/560-440. 
[6, 4]
ФИРМА ТЪРСИ стругар, 
може и пенсионер. Справ-
ки на тел. 0888/455-794. 
[5, 4]
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 3]
ФИРМА ТЪРСИ шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 3]

ЗАВАРЧИЦИ, МОНТА-
ЖНИЦИ и СТРОИТЕЛНИ 
РАБОТНИЦИ за постоянна 
работа се търсят на тел. 
0893/393-308. [11, 3]
СТРОИТЕЛНА ФИРМА тър-
си общ работник на по-
стоянен договор. Справки 
на тел. 0879/82-99-77. [3, 
3]
ПЛАСЬОРИ-ШОФЬОРИ СЕ 
търсят на тел. 0894/955-
407. [9, 2]
„ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машини. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 3]
„ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 3]
ТЪРСИ СЕ миячка/чистачка 
за ресторант. Петдневна 
работна седмица, осем-
часов работен ден, ТД, 
СО. Опит - задължителен. 
Справки на тел. 0898/323-
616. [6, 2]
“ХЛЕБОЗАВОД ГАБРОВО“ 
ООД търси да назначи 
РАБОТНИК ПРОИЗВОД-
СТВО, за предпочитане 
мъже, средното обра-
зование е предимство, 
работи се на двусменен 
режим на работа, добро 
възнаграждение и пълно 
осигуряване. Телефон за 
информация: 0878/535-
094. [14, 1]
НОВООТКРИВАЩО ЗАВЕ-
ДЕНИЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 2]
ФИРМА „ЕЛИТ стил“ - 
Трявна, производител на 
бельо, търси шивачки на 
бие, оверлог, покривна и 
флатлок. Осигурен транс-
порт. Отлично възнаграж-
дение. За контакти: тел. 
0878/96-31-25. [4, 2]
ТЕСПОМ АД - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
ЗЪБОФРЕЗИСТИ, СТРУГА-
РИ, ШЛОСЕР МОНТЬОРИ, 
ОПЕРАТОРИ и НАСТРОЙ-
ЧИЦИ на ЦПУ; РАЗКРОЙ-
ЧИК (работа на абкант и 
гилотина); РАЗКРОЙЧИК 
ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ; 
РАДИАЛЧИК. [11, 2]
ЧИСТАЧКА ЗА стаи под 
наем на повикване се тър-
си на тел. 0877/735-400. 
[11, 2]
ФИРМА „ГАБ-ШУУС“ на-
бира кроячи, шивачи и 
ръчници на саи. Справки 
на тел. 0898/707-515. [6, 
1]
КАМЕРИЕРКА И помощ-
ник-готвач/ка, работнички 
в кухня, сервитьор/ка ре-
довно или за събота и 
неделя се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 1]
МЕХАНА ТЪРСИ да на-
значи помощник-кухня. 
Предлагаме атрактивно за-
плащане. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [11, 1]

РАБОТА ТЪРСИ
ПОЧИСТВАНЕ НА входове 
на блокове се предлага на 
тел. 0884/510-589. [12, 9]
РАБОТА КАТО общ ра-
ботник се търси на тел. 
0877/722-663. [4, 3]
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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

работа предлага/търси; имоти; лекари; масажи

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.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

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.

ГРИЖА ЗА БОЛНИ И 
ВЪЗРАСТНИ
ГЛЕДАМ БОЛНИ - справ-
ки на тел. 0988/739-
938. [3, 1]

КОЗМЕТИКА, МАСАЖ
ПРОФЕСИОНАЛНИ МА-
САЖИСТКИ - справки на 
тел. 0876/735-596. [22, 
15]

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

За поръчки: Габрово,
„Полипрес“ ООД, централа: 

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

Красимир Мирчев 

ЗАПОЗНАНСТВА
РУМЕН БОНЧЕВ Енчев, 
на 49 г., работя в кмет-
ството в с. Царева ли-
вада. Имам средно обра-
зование. Завършил съм 
СПТУ по МВ - Дряново. 
Свиря на устна хармо-
ника. Пуша, но не пия. 
Търся добра домакиня 
между 40-50 години. Тел. 
0884/734-764. [11, 2]
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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., Лъката, ново стр., лукс, ет. 2, 69м2                          42500 eu
2-ст., Еса, ет. 13, 62 м2, южен,след ремонт           26000 eu
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово,2-ет., 53м2 ЗП, , двор 192 м2, за основен ремонт 11200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр. двор 570 м2 45500 eu 
Велчевцио, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 41500 eu
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu

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 18000 лв
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
Гoрнова могила, стара къщи с плочи, 128 м2 РЗП, двор 735 м2 6900 eu
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 25900 eu
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, 128м2 РЗП, с частичен ремонт, двор 1112 м2 двор 51500 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 36000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 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 19000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2 33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36500 eu
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19000 лв
Стойчовци, стара с чердак -160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22700 лв
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
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма ,двор 2200м2 43000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11300 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

Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 41500 eu
Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42500 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; Ч
ерневци - 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 ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 20 000 лв; КЪЩИ в града до 100 000 
лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 350000 лв; 1-ст. - до 28000 лв

http://gabrovo.house
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СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива - 
0897/832-363.
ЧИСТЯ ТАВАНИ, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444.
КЪРТИ  - 0878/943-895
ПОЛАГАНЕ И шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
КЪРТЯ БЕТОН, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 10]
БЕТОН, КОФРАЖ, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
13]
КЪРТИ, ПРОБИВА, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
13]
ВЪТРЕШНИ И външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 13]
СЪБАРЯ ПЛЕВНИ, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 13]
ФИРМА СЪБАРЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 8]
ВСЯКАКВИ РЕМОНТИ на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 8]
ГРУБ СТРОЕЖ. Покриви. 
Справки на тел. 0897/765-
110. [5, 4]

R. T. PROPERTY AND 
ASSET MANAGEMENT 
LTD - фирмата предлага 
строително-ремонтни дей-
ности и реставрация на 
жилищни и обществени 
сгради. За връзка: Мария, 
тел. 0897/340-176, e-mail: 
rtrenovationsltd@outlook.
com. [6, 2]
РЕМОНТ НА циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [10, 2]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ - 
0887/040-471.
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
МОНТАЖ НА ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОН, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[12, 11]
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
обръщане на прозор-
ци - тел. 0988/862-868, 
0896/979-993. [11, 4]
ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ на 
бани и тоалетни. Полагане 
на фаянс, теракота, гра-
нитогрес, ламинат и други 
настилки. Тел. 0888/535-
764. [6, 6]

МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 3]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - тел. 
0898/907-400
АЛПИНИСТИ - тел. 
0899/321-190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ - 
0878/943-895
ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛА-
ЦИИ - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТОПЛО- И хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 28]
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 9]

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
СОФИ - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК 10 
ГОДИНИ - справки на тел. 
0888/314-533.
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА по-
криви и гаражи - справки 
на тел. 0889/658-208. [11, 
2]

ИЗРАБОТВА
ИЗРАБОТКА НА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
ОГРАДНА МРЕЖА произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 
066/80-85-39.
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
и цветни заварки - справ-
ки на тел. 0885/724-671. 
[11, 7]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ,
РЕМОНТИ
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - справ-
ки на тел. 0877/367-852. 
[33, 28]
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУГИ 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
17]
ЕЛ. МОНТАЖ и ПОД-
ДРЪЖКА - справки на тел. 
0876/000-084. [33, 9]

КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на комини - 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ГА-
РАНЦИЯ! Справки на тел. 
0897/704-502.
КОМИНОЧИСТАЧ  - 
0889/177-737.

ВиК
ВиК МОНТАЖ и ПОД-
ДРЪЖКА - тел. 0887/680-
034.
ВиК-ПОДДРЪЖКА - тел. 
0882/407-493. [12, 11]
ВиК УСЛУГИ - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 9]

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, 
16]

ИЗРАБОТКА, МОНТАЖ 
и ремонт на PVC и алу-
миниева дограма - тел. 
0888/830-305. [12, 7]

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

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ
РЕМОНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
РЕМОНТ НА всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
18]
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.
ПОЧИСТВАНЕ НА домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 9]

КОСЕНЕ
КОСЕНЕ, КАСТРЕНЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 10]
КОСЕНЕ НА трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 9]
КОСЕНЕ И поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 8]
КОСЕНЕ НА трева и хра-
сти - тел. 0899/397-142. 
[6, 4]
КОСЕНЕ И поддръж-
ка професионално - тел. 
0899/140-254. [17, 4]

УСЛУГИ
РАБОТНИЦИ ЗА всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, стро-
ително-ремонтни услуги. 
ХАМАЛСКИ РАБОТИ, ПРЕ-
НАСЯНЕ НА БАГАЖ.  Тел. 
0892/326-344.

КОВАЧ - справки на тел. 
0892/775-774.
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
ЧИСТЕНЕ НА тавански 
стаи и на апартаменти 
и мази и извозване на 
строителни отпадъци - тел. 
0899/137-542. [5, 4]

ПОДДРЪЖКА КОМПЮТРИ
ИНСТАЛАЦИЯ И ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ

ЛАНДШАФТЕН ДИ-
ЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДВОРНИ МЕСТА, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
РЕНО СЦЕНИК, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 18]
РЕНО МЕГАН 1.6 е, 90 к. 
с., 2/3 врати, 1996 г., за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0894/957-150. [13, 
5]
МЕРЦЕДЕС Е280 - газ-
бензин, нови гуми, всич-
ко платено, се продава 
на тел. 0897/848-525. [4, 
4]

ФОЛКСВАГЕН ПОЛО - 
комби, ТДИ, тъмносин, се 
продава на тел. 0896/152-
589. [6, 1]

МИКРОБУСИ, КАМИОНИ
ТОВАРЕН LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
4]

МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ
КОЛЕЛО „БАЛКАН“ - сгъ-
ваемо, изгодно се прода-
ва на тел. 0885/092-629. 
[2, 2]

АВТОМИВКА
ПРАНЕ НА коли - тел. 
0899/050-080. [3, 3]

АВТОУСЛУГИ
КЪРПЕЖ НА автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
11]

НИСКИ ЦЕНИ! Сервиз за 
гуми - монтаж, демонтаж, 
баланс, и ремонт на дви-
гатели, ходова част, ско-
ростни кутии, спирачки и 
др. Намира се в Индус-
триална зона, след „Бул-
карто“, срещу метанстан-
цията. Справки на тел. 
0896/601-408. [11, 11]

АВТОМОБИЛИ 
ПОД НАЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
АВТОМОБИЛИ ПОД 
НАЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

СКРАП, СТАРИ
АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]

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
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА се про-
дават на тел. 0876/607-
699.

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 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
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 КОЛИ-
ЧЕСТВА. Справки на тел. 
0879/988-131, 0879/988-
047.
ГОТОВИ ДЪРВА за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [33, 
33]
ДЪРВА - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 21]
„ Ф Л И Н Т - Г А Й Д А Р О -
ВИ“ („ПЕТЯ Гайдарова“) 
- ДОНБАСКИ ВЪГЛИ-
ЩА, БРИКЕТИ, РАЗПАЛ-
КИ. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [24, 
21]
ДЪРВА - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 18]
РЯЗАНЕ И ЦЕПЕНЕ - 
справки на тел. 0894/602-
701. [33, 10]

СУХИ И сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]
РЕЖА ДЪРВА на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 7]
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 8]
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 
7]
МЕТРОВИ ДЪРВА - 70 
лв./куб. м, нарязани - 80 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 2]
ДЪРВА ЗА огрев - салкъм, 
нарязан - 70 лв./куб. м, 
салкъм, метров - 60 лв./
куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 2]
ДЪРВА ЗА огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 3]

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
ПРЕДЛАГАМ САМО еротични масажи, стандартни, за 
сериозни хора, много сочни са масажите - Габриела, 
0895/039-942. [18, 8]
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05:50	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
07:00	Инуяша	-	анимационен	филм
07:25	Сийбърт	-	анимационен	филм	/п/
08:05	Сафарито	на	Скаут	-	филм	/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов
10:30	Принцесата	 и	 писарят	 -	 детски	

филм	 /Чехия/,	 в	 ролите:	 Матоуш	
Румл,	Моника	Тимкова	и	др.

12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Бразди	/най-доброто/
13:00	Иде	нашенската	музика	/п/
14:10	Митика:	Тъмните	времена	-	филм	/

САЩ/,	в	ролите:	Мелани	Стоун
15:55	Частните	музеи	в	Чехия:	Музей	на	

алхимията	-	документален	филм
16:05	Фреди	Хайнекен	-	3	епизод
17:00	Вяра	и	общество	/най-доброто/
18:00	България	от	край	до	край	5	/п/
18:30	Извън	играта	/п/
19:00	Когато	роботите	ни	нападнат	-	до-

кументален	филм	/САЩ,	2016	г./
19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-

кровищата;20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	В	кадър:	Черна	гора:	Началото	на	пътя
21:15	Дом	 от	 карти	 -	 филм	 /копродук-

ция/,	 в	 ролите:	 Катлийн	 Търнър,	
Томи	Лий	Джоунс,	Парк	Овърол

23:05	По	света	и	у	нас
23:20	Студио	 Х:	 Площад	 "Колумб"	 -	

филм	 /САЩ/,	 в	 ролите:	 Селма	
Блеър,	Ейми	Смарт,	Кевин	Полак

00:45	Митика:	Тъмните	времена	/п/
02:30	Алън	 Куотърмейн	 и	 храмът	 на	

черепите	-	2,	последна	част	/п/
03:15	Фреди	Хайнекен	-	3	епизод	/п/
04:10	Днес	и	утре	/п/
04:35	Когато	роботите	ни	нападнат	/п/

05:20	Бразди	/най-доброто/п/
05:50	Иде	нашенската	музика	/п/
07:00	Инуяша	-	анимационен	филм
07:25	Сийбърт	-	анимационен	филм	/п/
08:05	Сафарито	на	Скаут	-	филм	/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов
10:30	По-голям	 от	 живота	 -	 филм	 /

САЩ/,	в	ролите:	Бил	Мъри,	Матю	
Макконъхи,	Джереми	Пивън	и	др.

12:00	По	света	и	у	нас
12:30	"Тоска"	 от	 Джакомо	 Пучини	 -	

спектакъл	на	Парижката	опера	на	
Бастилията

14:40	Перфектното	лято	-	филм	/САЩ/,	
в	 ролите:	 Ерик	 Робъртс,	 Сидни	
Пени,	Луис	Мандилор	и	др.

16:05	Фреди	 Хайнекен	 -	 4,	 последен	
епизод;	17:00	Спортна	треска

18:00	България	от	край	до	край	5	/п/
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Конспиративни	досиета:	Кой	сва-

ли	полет	"МН17"	-	документален	
филм	/копродукция,	2016	г./

19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-
кровищата

20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	В	кадър:	Съседи	на	запад	-	филм	от	

поредицата	за	Западните	Балкани
21:15	Палми	в	снега	-	филм	/Испания/,	

в	 ролите:	Марио	Касас,	 Адриана	
Угарте,	Макарена	Гарсия	и	др.

23:55	Опрощаване	на	греховете	-	филм	
/копродукция/,	 в	 ролите:	 Стивън	
Сегал,	Байрън	Ман,	Джош	Барнет

01:30	Дом	от	карти	-	филм	/п/
03:15	По-голям	от	живота	-	филм	/п/
04:45	Фреди	Хайнекен	/п/

БНТ 1 БНТ 1

06:00	"Малкото	 пони:	 Приятелството	 е	
магия"	-	анимация

07:00	"Двама	мъже	и	половина",сериал
08:00	"Тази	събота	и	неделя"
11:00	"Търси	се…"	/п./-	токшоу
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"НепознатиТЕ"	/п./	
13:00	Премиера:	"Неочаквано	щастие"	-	

драма,	романтичен	(Германия)
15:00	bTV	 Ваканция:"Лего:	 Филмът"	 -	

семеен,екшън,	комедия,	анимация		
17:00	"120	минути"	-	най-доброто
17:50	Спорт	тото;	18:00	"120	минути"
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите	/п./	
20:00	"Запознай	 ме	 с	 вашите"	 -	 ко-

медия	 (САЩ),	 актьори	 -	 Блайт	
Данър,	Оуен	Уилсън	и	др.

22:00	"Бютифул"	-	драма	(Мексико,	Ис-
пания),	актьори	-	Хавиер	Бардем

00:30	"Чийч	 и	 Чонг:	 Анимационният	
филм"	-	анимация,	комедия

02:00	"Неочаквано	 щастие"	 -	 драма,	
романтичен	(Германия)

03:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./
04:30	"Търси	се…"	/п./-	токшоу

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"	-	най-доброто
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Мястото	БГ"	-	док.	поредица
13:00	Премиера:	"Кръстопът	на	желани-

ята"	-	драма,	романтичен
15:00	bTV	 Ваканция:	 "Щъркелчето	 Ри-

чард"	-	анимация
17:00	"Тетрадката"	-	драма,	романтичен
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
19:30	bTV	Репортерите	/п./	
20:00	"Тайният	 живот	 на	 Уолтър	Мити"	

-	 комедия,	 приключенски,	 драма,	
фентъзи	 (САЩ,	 Великобритания,	
Канада),	 актьори	 -	 Бен	 Стилър,	
Кристен	Уиг,	Ейдриан	Мартинез

22:00	"Път	 с	 предимство"	 -	 комедия	
(САЩ),	 актьори	 -	 Зак	 Галифа-
накис,	Робърт	Дауни-мл.	и	др.

00:00	"Усмивчица"	-	драма	(САЩ)
02:00	"Кръстопът	 на	 желанията"	 -	 дра-

ма,	романтичен	(Германия,	2017)
03:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./
04:30	"Cool…T"	/п./	

 

ПЕТЪК, 27 ЮЛИ

БНТ 1
05:30	Още	от	деня	/п/
06:00	Денят	започва
09:00	По	света	и	у	нас
09:10	Кадифе	3	-	10	и	11	епизод
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	-	5	епизод
13:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
15:00	За	хора	с	увреден	слух
15:15	Гласувайте	за	Беки	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	-	тв	филм	/61	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	Отрядът	-	5	епизод
19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-

кровищата
20:00	По	света	и	у	нас
20:45	Спортни	новини
21:00	Панорама	с	Бойко	Василев
22:00	Цената	 на	 захарта	 -	 4,	 последен	

епизод;	23:00	По	света	и	у	нас
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	5	-	8	епизод
00:20	Капри	-	61	епизод	/п/
01:15	Отрядът	-	тв	филм	/5	епизод/п/
02:05	Туристически	маршрути	/п/
02:35	Цената	 на	 захарта	 -	 4,	 последен	

епизод	/п/
03:25	Въпрос	на	чест	5	-	8	епизод	/п/
04:20	Семейство	Даръл	-	5	епизод	/п/


05:30	"Комиците	и	приятели"/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:	 "Висше	 общество"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	25
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	53
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"/п./	
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици",сериал
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Семейни	тайни"	 -	се-

риал	
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"
22:30	"Смъртоносно	оръжие"	-	сериал
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"-	с.1,	еп.16
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"	-	с.11,	еп.	20

ПОНЕДЕЛНИК, 30 ЮЛИ

БНТ 1



06:00	Перфектното	лято	-	филм	/п/
07:15	Отрядът	-	16-сериен	филм	/копро-

дукция/,	1	и	2	епизод	/п/
09:00	По	света	и	у	нас
09:10	Кадифе	3	-	12	и	13	епизод
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	-	6	епизод
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	-	аним.
14:45	Сид	-	дете	на	науката,аним.филм
15:10	Сребристият	жребец	-	аним.	филм
15:35	Гласувайте	за	Беки	-	тв	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	-	62	епизод
17:20	Япония	днес
17:30	"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Холивудски	знаменитости	-	док.
18:45	Отрядът	-	6	епизод
19:35	Животни	по	пижами,	аним.	филм
19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-

кровищата;20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Съкровище	в	двореца	-	54-сериен	

филм	/Южна	Корея/,	1	и	2	еп.,	в	
ролите:	И	Йонг-е,	Чи	Джин-и	и	др.

22:55	По	света	и	у	нас
23:15	Въпрос	на	чест	5	-	9	епизод
00:05	Капри	-	62	епизод	/п/
01:00	Здравето	отблизо	/най-доброто/
02:10	Холивудски	знаменитости	/п/
02:35	Туристически	маршрути	/п/
03:05	Въпрос	на	чест	5	-	9	епизод	/п/
04:00	Семейство	Даръл	-	6	епизод	/п/

05:30	"Комиците	и	приятели"	/п./
06:00	"Трансформърс	прайм",	анимация
06:30	"Приятели"	-	сериал,	с.	4,	еп.1
07:00	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Висше	 общество"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	26
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",	сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	54
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"	/п./	
17:50	Спорт	тото
18:00	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	6
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Семейни	тайни"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	1
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	20
22:30	"Менталист:	Крадецът	на	мисли"	-	

сериал,	с.	7,	еп.	4
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"	-	с.	1,	еп.17
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"	-	с.11,	еп.	21
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06:10	Съкровище	в	двореца	-	2	еп.	/п/
07:15	Отрядът	-	3	и	4	епизод	/п/
09:00	По	света	и	у	нас
09:10	Кадифе	3	-	последен	епизод
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	2	-	1	епизод
13:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	-	аним.
14:45	Сид	-	дете	на	науката,	аним.филм
15:10	Сребристият	жребец,	аним.	филм
15:35	Гласувайте	за	Беки	-	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	-	63	епизод
17:20	Япония	днес
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Холивудски	знаменитости	-	док.
18:45	Отрядът	-	7	епизод
19:35	Животни	по	пижами,	аним.	филм
19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-

кровищата;20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Съкровище	в	двореца	-	3	и	4	еп.
22:50	По	света	и	у	нас
23:10	Въпрос	на	чест	5	-	10	епизод
00:00	Капри	-	63	епизод	/п/
00:55	Здравето	отблизо	/най-доброто/
02:05	Холивудски	знаменитости	/п/
02:30	Туристически	маршрути	/п/
02:55	Япония	днес	/п/
03:05	Въпрос	на	чест	5	-	10	еп.	/п/
04:00	Семейство	Даръл	2	-	1	епизод	/п/

06:10	Съкровище	в	двореца	-	4	еп.	/п/
07:15	Отрядът	-	5	и	6	епизод	/п/
09:00	По	света	и	у	нас
09:10	Васко	 да	 Гама	 от	 село	 Рупча	

-	 6-сериен	 филм	 /България/,	 1	
серия,	в	ролите:	Иван	Ласкин

10:15	Семеен	бизнес	-	26-сериен	филм	
/Канада/,	1	епизод

10:40	IN	 SITU:	 Праистория	 в	 два	 зъба,	
сол	и	злато	-	3-сериен	док.	филм	
/България,	2012	г./,	1	филм

12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	2	-	2	епизод
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	-	аним.
14:45	Сид	-	дете	на	науката,	аним.филм
15:10	Сребристият	жребец	-	аним.	филм
15:35	Лошите	добри	приятели	-	13-сери-

ен	филм	/Австралия/
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	-	тв	филм	/64	епизод/
17:20	Япония	днес
17:30	"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас
18:20	Холивудски	знаменитости,	док.
18:45	Отрядът	-	тв	филм	/8	епизод/
19:35	Животни	по	пижами,	аним.	филм
19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-

кровищата;20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Съкровище	в	двореца	-	5	и	6	еп.
22:55	По	света	и	у	нас
23:15	Въпрос	на	чест	5	-	11	епизод
00:05	Капри	-	64	епизод	/п/
01:00	Здравето	отблизо	/най-доброто/
02:10	Семеен	бизнес	-	1	епизод	/п/
02:35	Холивудски	знаменитости	/п/
03:00	Япония	днес	/п/
03:10	Въпрос	на	чест	5	-	11	епизод	/п/

05:30	"Комиците	и	приятели"/п./
06:00	"Трансформърс	прайм",	анимация
06:30	"Приятели"	-	сериал,	с.4,	еп.1
07:00	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Висше	 общество"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	27
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	55
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"	/п./
18:00	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	7
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Семейни	тайни"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	2
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	21
22:30	"Менталист:	Крадецът	на	мисли"	-	

сериал,	с.	7,	еп.	5
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"	-	с.	1,	еп.18
01:00	"Шест	сестри"	/п./	-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	22

05:30	"Комиците	и	приятели"/п./
06:00	"Трансформърс	прайм",	анимация
06:30	"Приятели"	-	сериал,	с.4,	еп.1
07:00	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	 "Висше	 общество"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	28
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	56
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"	/п./	
18:00	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	8
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	"Семейни	тайни"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	3
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	22
22:30	"Менталист:	Крадецът	на	мисли"	-	

сериал,	с.	7,	еп.	6
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора",	с.	1,	еп.	19
01:00	"Шест	сестри"	/п/	-		сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	23

06:10	Съкровище	в	двореца	-	6	еп.	/п/
07:15	Отрядът	-	7	и	8	епизод	/п/
09:00	По	света	и	у	нас
09:10	Васко	да	Гама	от	село	Рупча	-	2	

серия
10:15	Семеен	бизнес	-	2	епизод
10:40	IN	SITU:	Втори	живот	-	2	филм
12:00	По	света	и	у	нас
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	2	-	3	епизод
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	-	аним.
14:45	Сид	-	дете	на	науката,	аним.филм
15:10	Сребристият	жребец,	аним.	филм
15:35	Лошите	добри	приятели	-	филм
16:00	По	света	и	у	нас
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	-	65	епизод
17:20	Япония	днес
17:30	"Бързо,	лесно,	вкусно"	представя:	

"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас;18:30Спорт	ТОТО
19:00	Отрядът	-	9	епизод
19:50	Лека	 нощ,	 деца!	 Заливът	 на	 съ-

кровищата;20:00	По	света	и	у	нас
20:30	Спортни	новини
20:45	Съкровище	в	двореца	-	7	и	8	еп.
22:55	По	света	и	у	нас
23:15	Въпрос	на	чест	5	-	12	епизод
00:05	Капри	-	65	епизод	/п/
00:55	Здравето	отблизо	/най-доброто/
02:05	Семеен	бизнес	-	2	епизод	/п/
02:30	Туристически	маршрути	/п/
02:55	Въпрос	на	чест	5	-	12	еп.	/п/
03:50	Семейство	Даръл	2	-	3	епизод	/п/
04:40	Съкровище	в	двореца	-	7	еп.	/п/

05:30	"Комиците	и	приятели"/п./
06:00	"Трансформърс	прайм",	анимация
06:30	"Приятели"	-	сериал,	с.4,	еп.1
07:00	"Тази	сутрин";09:30	"Преди	обед"
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:	"Висше	общество"
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	1,	еп.	57
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"	/п./	
17:50	Спорт	тото
18:00	"Опасни	улици"	-	с.	12,	еп.	9
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:"Семейни	тайни",сериал
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-	се-

риал,	с.	1,	еп.	23
22:30	"Менталист:	Крадецът	на	мисли"	-	

сериал,	с.	7,	еп.	7
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"	-	с.	1,	еп.20
01:00	"Шест	сестри"	/п./	-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	
04:30	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	24

06:00	"Войната	на	розите"	/п/
07:00	"Бреговете	на	Чесапийк"	-	сериен	

филм
08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"	-	избрано
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA	-	избрано
12:50	"Браво,	 момчето	 ми!"	 -	 с	 Адам	

Сандлър,	 Анди	 Самбърг,	 Лейтън	
Мийстър,	 Ванила	 Айс,	 Тони	 Ор-
ландо,	Уил	Форте	и	др.

15:10	"Мъже	в	черно	2"	 -	с	Томи	Лий	
Джоунс,	Уил	Смит	и	др.

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	"Легендата	 за	Зоро"	 -	 с	Антонио	

Бандерас,	 Катрин	 Зита-Джоунс,	
Руфъс	Сюъл,	Ник	 Чинлънд,	 Хулио	
Оскар	Мечосо,	Шулър	Хенсли

22:40	"Отблизо"	 -	 с	 Натали	 Портман,	
Джъд	Лоу,	Клайв	Оуен	и	др.

00:50	"Браво,	 момчето	 ми!"	 -	 с	 Адам	
Сандлър,	Анди	Самбърг	и	др.	/п/

04:20	"Отблизо"	 -	 с	 Натали	 Портман,	
Джъд	 Лоу,	 Клайв	 Оуен,	 Джулия	
Робъртс	и	др.	/п/

06:30	"Иконостас"
07:00	"Бреговете	на	Чесапийк"	-	сериен	

филм;	08:00	"Събуди	се"	
11:00	"Съдебен	спор"	-	избрано
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Сродна	 душа"	 -	 с	Лариса	Олей-

ник,	 Брант	 Дохърти,	 Бевърли	
Д‘Анджело,	Елиът	Голд	и	др.

14:15	"Рожденият	ден	на	добрата	вещи-
ца"	 -	 с	 Катрин	Бел,	 Крис	Потър,	
Хана	Ендикот-Дъглас,	Сара	Пауър,	
Матю	Найт,	Питър	Макнийл	и	др.

16:00	"Като	две	капки	вода"	-	5	сезон
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
19:20	Темата	на	NOVA	-	избрано
20:00	"Трите	хикса"	-	с	Вин	Дизел,	Азия	

Ардженто,	Мартон	Чокаш,	Самюел	
Джаксън,	Дани	Трехо	и	др.

22:30	"Спайдърмен"	 -	 с	 Тоби	 Магуа-
йър,	Уилям	Дефо,	Кирстен	Дънст,	
Джеймс	Франко,	Клиф	Робъртсън

01:00	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
01:30	"Сродна	 душа"	 -	 с	Лариса	Олей-

ник,	Брант	Дохърти	и	др.	/п/
03:30	"Рожденият	ден	на	добрата	вещи-

ца"	 -	 с	 Катрин	Бел,	 Крис	Потър,	
Хана	Ендикот-Дъглас,	Сара	Пауър,	
Матю	Найт,	Питър	Макнийл	/п/

NOA NOA
05:20	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
06:20	"Здравей,	 България"	 -	 сутрешен	

блок
09:30	"Сезони	 на	 любовта"	 -	 сериен	

филм
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
17:55	"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"
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Пожарникарите	от	Чикаго",	3	с.
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм

NOA
06:20	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
07:00	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта"	 -	 сериен	

филм; 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
17:55	"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"	-	избрано
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Пожарникарите	от	Чикаго"	-	с.	3
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм
04:00	"Войната	на	розите"	-	сериал	/п/

NOA
05:00	"Пожарникарите	от	Чикаго"	-	с.	3
06:00	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
07:00	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта"	 -	 сериен	

филм;	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
17:55	"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"	-	избрано
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Тайнствени	афери"	-	5	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм
04:00	"Войната	на	розите"	/п/

05:00	"Тайнствени	афери"	-	5	сезон
06:00	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
07:00	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта"	 -	 сериен	

филм;	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
17:55	"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"	-	избрано
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Тайнствени	афери"	-	5	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм
04:00	"Войната	на	розите"	/п/

05:00	"Тайнствени	афери"	-	5	сезон
06:00	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
07:00	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта"	 -	 сериен	

филм;	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
17:55	"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"	-	избрано
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Тайнствени	афери"	-	5	сезон
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен	

филм
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм
04:00	"Войната	на	розите"	/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	Сянката	на	Елена	-	семеен	сериал
11:30	Танц	на	ръба	-	сериал,	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Операция:	"История"	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	-	криминален	сериал
15:00	Семейни	тайни	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Любов	и	сватби	-	романтиката	на	

XX	век	-	филм
16:30	Мистериите	на	Лисабон	-	истори-

ческа	драма,	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Необичайните	заподозрени
23:00	Похитени	-	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	от	политиката	/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	/п./

Bulgaria ON AIR
05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	Операция:	"История"	/п./
07:30	Паралелните	 политики	 на	 семей-

ство	Клинтън	-	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	Роден	 със	 сребърна	 лъжичка	 -	

криминален	сериал	/п./
14:00	Втори	в	листата	-	сериал	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Кино	-	поредица	на	DW
15:00	Характери
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу
16:30	Q&A;	17:30	Брюксел	1	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Опорни	хора
20:00	Роден	 със	 сребърна	 лъжичка	 -	

криминален	сериал
21:00	Втори	в	листата	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Забравени	от	Бога	-	сериал
23:00	Лейди	Макбет	 -	 драма,	 романти-

чен,	 Великобритания;	 в	 ролите:	
Флорънс	Пъг,	Пол	Хилтън	и	др.

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

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A	/п./;	06:30	Брюксел	1	/п./
07:30	Ричард	Брансън:	Суров	инстинкт	-	

филм
08:30	Необичайните	заподозрени	/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	Роден	със	сребърна	лъжичка	/п./
14:00	Втори	в	листата	-	сериал	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Кино	-	поредица	на	DW
15:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения

15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване
16:30	Операция:	"История"	
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	1864	-	исторически	сериал
20:00	Роден	 със	 сребърна	 лъжичка	 -	

криминален	сериал
21:00	Втори	в	листата	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Забравени	от	Бога	-	сериал
23:00	Чудният	 Бокачо	 -	 исторически,	

комедия,	драма,	Италия;	в	ролите:	
Рикардо	Скамарчо,	Кася	Смутняк

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

рано	сутрин
09:30	По	следите	на	храната	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	сериал
11:30	Танц	на	ръба	-	сериал,	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа	

и	гражданите	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	-	криминален	сериал
15:00	Тайните	истории	на	Първата	све-

товна	война	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
16:30	Мистериите	на	Лисабон	-	истори-

ческа	драма,	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

ментар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Гол	-	спортно	шоу
23:00	Похитени	-	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	/п./

Bulgaria ON AIR

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

рано	сутрин
09:30	По	следите	на	храната	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	семеен	сериал
11:30	Едно	френско	село	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Q&A	 -	 отговори	 на	 важните	 въ-

проси	от	политиката	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	-	криминален	сериал
15:00	Тайните	истории	на	Първата	све-

товна	война	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
16:30	Ликвидация	-	криминален	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	-	сериал
23:00	Похитени	-	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Брюксел	1	-	предаване	за	Европа	

и	гражданите	/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./

Bulgaria ON AIR

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

проси	от	политиката	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	По	следите	на	храната	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	сериал
11:30	Едно	френско	село	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Видимо	и	невидимо	-	коментарно	

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

14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	-	криминален	сериал
15:00	Операция	"Валкирия"	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
16:30	Ликвидация	-	криминален	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

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

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	-	сериал
23:00	Похитени	-	сериал
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	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	/п./

Bulgaria ON AIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Брюксел	1	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	По	следите	на	храната	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	семеен	сериал
11:30	Едно	френско	село	-	сериал
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	-	криминален	сериал
15:00	Операция	"Валкирия"	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Дарвин	-	бъдещето	на	видовете	-	

филм
16:30	Ликвидация	-	криминален	сериал
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	 -	 вашето	 мнение	 на	

живо	в	ефир	-	актуално	токшоу
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR
20:30	Йерихон	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	-	сериал
23:00	Похитени	-	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	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	/п./

Bulgaria ON AIR
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05:15	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.21
06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стрелата“	-	сериал,	еп.7-9
11:00	„Дронове	убийци“	-екшън,	трилър	

(САЩ),	 актьори	 -	 Корин	 Немек,	
Уитни	Мур,	Натин	Бътлър	и	др.

12:45	„Ултиматумът	 на	 Борн“	 -	 екшън,	
трилър,	музикален	(САЩ),	актьори	
-	 Мат	 Деймън,	 Джулия	 Стайлс,		
Пади	Консидин,	Едгар	Рамирес

15:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.1,2
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	
18:00	„4х4“	-	автомобилно	предаване
18:45	„Зелена	 зона“	 -	 	 драма,	 екшън,	

трилър,	 военен	 (САЩ,	 Франция,		
Испания,	 	 Великобритания),	 ак-
тьори	 -	 Мат	 Деймън,	 Джейсън	
Айзъкс,	Грег	Киниър	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите	
22:00	„Тай-Чи	майстор“	-	екшън,	драма	

(САЩ,	Китай,	Хонг	Конг),	актьори	
-	 Тайгър	 Ху	 Чен,	 Киану	 Рийвс,	
Карън	Мок,	Майкъл	Тонг	и	др.

00:00	„Смъртоносно	 влияние“	 -	 драма,	
екшън	 (САЩ),	 актьори	 -	 Робърт	
Дювал,	Теа	Леони,	Илайджа	Уд

02:15	„Стрелата“	-	сериал,	еп.8,9
04:15	„Херкулес	 в	 подземния	 свят“	 -	

приключенски	(САЩ,	1994)

06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	
страхотния	боец“	-	анимация

08:00	„Стрелата“	-	сериал,	еп.	9-11
11:00	„Сблъсък“-	 екшън,	 криминален	

(Мексико),	актьори	-	Токтам	Абу-
зари,	Гари	Даниелс,	Еди	Фернан-
дез,	Луис	Гатика	и	др.	

12:45	„Тай-Чи	майстор“	-	екшън,	драма	
(САЩ,	Китай,	Хонг	Конг),	актьори	
-	Тайгър	Ху	Чен,	Киану	Рийвс

15:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.	2,3
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	
18:00	„4х4“	-	автомобилно	предаване
18:45	„Ултиматумът	 на	 Борн“	 -	 екшън,	

трилър,	музикален	(САЩ),	актьори	
-	 Мат	 Деймън,	 Джулия	 Стайлс,		
Пади	 Консидин,	 Едгар	 Рамирес,	
Скот	Глен,	Брайън	Кокс	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите	
22:00	„Наследството	на	Борн“	 -	екшън,	

криминален,	 трилър	 (САЩ,	 Япо-
ния),	 актьори	 -	 Джеръми	 Ренър,	
Скот	 Глен,	 Едуард	 Нортън,	 Дона	
Мърфи,	Рейчъл	Уайз	и	др.

00:30	„Червеният	 скорпион“	 -	 екшън,	
приключенски	 (САЩ),	 актьори	 -	
Долф	Лундгрен,	М.	Емет	Уолш

02:30	„Стрелата“	-	сериал,	еп.10,11
04:15	„Сблъсък“-	 екшън,	 криминален	 (	

Мексико,	2016)

05:15	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.20
06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	1
09:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	20
10:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2	,	еп.3
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.	8
12:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	2
13:00	„Дронове	убийци“	-	екшън,	трилър	

(САЩ,	 2016)	 режисьор	 -	 Джак	
Перез,	 актьори	 -	 Корин	 Немек,	
Уитни	Мур,	Натин	Бътлър	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	2
16:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	21
17:00	„Последният	 кораб“	 -	 сериал,	 с.	

3,	еп.	3
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.	2,	еп.	9
19:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.	2,	еп.	4
20:00	„Кости“	-	сериал,	с.	10,	еп.	7
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Смъртоносно	 влияние“	 -	 драма,	

екшън	 (САЩ,1998),	 режисьор	 -	
Мими	 Ледър,	 актьори	 -	 Робърт	
Дювал,	 Теа	 Леони,	 Илайджа	 Уд,	
Морган	 Фрийман,	 Ванеса	 Ред-
грейв,	Максимилиан	Шел,	Джеймс	
Кромуел	и	др.

00:15	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	7
01:15	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.4
02:15	„Последният	 кораб“-	 сериал,	 с.3,	

еп.	3
04:15	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.9

06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	
страхотния	боец“	-	анимация

08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	2
09:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	21
10:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.4
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.	9
12:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	3
13:00	„Измяната“	 -	 криминален,	 драма,	

трилър	 (Каноада,	 2013),	 актьо-
ри	 -	 Джаклин	 Макинес	 Уд,	 Шон	
Робъртс,	Марк	Бендавид,	Джейкъб	
Хорсли	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	3
16:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	22
17:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	4
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.10
19:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.5
20:00	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	8
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Ел	 Ей	 зомби	 апокалипсис	 „	 -	

екшън,	 хорър,	 сай-фай	 (САЩ),	
актьори	 -	 Джъстин	 Рей,	 Джеръд	
Мааър,	 Стефани	 Естес,	 Али	 Уи-
лямс,	 Майкъл	 Дж.	 Силаф,	 Таша	
Диксън,	Джеф	Локър,	Тенси	Алек-
сандър	и	др.

23:45	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	8
00:45	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.5
01:45	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.3
02:45	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	4
03:45	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.10
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

05:15	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.22
06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	3
09:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	22
10:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.5
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.	10
12:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	4
13:00	„Убийствен	финал“	 -	 трилър	 (Ка-

нада,	 2014),	 режисьор	 -	 Пене-
лопи	Буйтенуис,	актьори	-	Джоси	
Лорън,	Ниал	Матър,	Шона	Йохан-
сен,	Сара	Стрейндж	и	др.

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	4
16:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	23
17:00	„Последният	 кораб“	 -	 сериал	 ,	

с.3,	еп.	5
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.11
19:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.6
20:00	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	9
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Херкулес	 в	 лабиринта	 на	 мино-

тавъра“	 -	 приключенски	 (САЩ,	
1994),	 актьори	 -	 Кевин	 Сорбо,	
Антъни	Куин,	Майкъл	Хърст,	Тауни	
Китаен	и	др.

23:45	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	9
00:45	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.6
01:45	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.4
02:45	„Последният	кораб“-	с.3,	еп.	5
03:45	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.11
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

06:00	„Срещите	на	Джейн“	-	романтична	
комедия	/п/

08:00	„Специалитетът	на	деня“	-	комедия	
с	 Асиф	 Мандви,	 Джес	 Уикслър,	
Кевин	Кориган,	Дийн	Уинтърс,	На-
сирудин	Шах,	Хариш	Пател,	Амир	
Арисън,	Мадхур	Джафри	и	др.	/п/

10:10	„Облачно	 с	 кюфтета	 2“	 -	 анима-
ционен	филм

12:10	„Матилда“	-	семеен	филм	/п/
14:15	„Лудо	 влюбена“	 -	 романтична	

комедия	 с	 Гейл	 О‘Грейди,	 Бетси	
Бранд,	Даниела	Бобадила	и	др.

16:00	„Купон	с	Дик	и	Джейн“	-	комедия	
с	Джим	Кери,	Алек	Болдуин	и	др.

18:00	„Мистър	Дийдс“	-	комедия	с	Адам	
Сандлър,	 Уинона	 Райдър,	 Пери	
Анделин	Блек,	Джон	Туртуро

20:00	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	1

21:00	„Лоши	момчета“	 -	 екшън-комедия	
с	 Уил	 Смит,	Мартин	 Лорънс,	 Теа	
Леони,	 Чеки	 Карио,	 Тереза	 Ран-
дъл,	Мардж	Хелгенбергер	и	др.

23:30	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	1	/п/

00:30	„Сталинград“	 -	 военен	 екшън	 с	
Томас	 Кречман,	 Пьотр	 Фьодоров,	
Мария	 Смолникова,	 Янина	 Студи-
лина,	 Филипе	 Райнхард,	 Хайнер	
Лаутербах,	Сергей	Бондарчук	/п/

05:50	„В	кадър“
07:00	„Хармонията	 на	 сърцето“	 -	 ро-

мантичен	филм	/п/
09:00	„Сава:	Сърцето	на	воина“	-	ани-

мационен	филм
11:00	„Купон	с	Дик	и	Джейн“	-	коме-

дия	с	Джим	Кери	/п/
12:50	„Мистър	Дийдс“	-	комедия	/п/
14:50	„Легендата	 за	 Зоро“	 -	 приклю-

ченски	 екшън	 с	 Антонио	 Банде-
рас,	Катрин	Зита-Джоунс,	Руфъс	
Сюъл,	Ник	Чинлънд,	Хулио	Оскар	
Мечосо,	 Шулър	 Хенсли,	 Майкъл	
Емерсън,	Ейдриън	Алонсо	/п/

17:30	„Лоши	 момчета“	 -	 екшън-коме-
дия	с	Уил	Смит,	Мартин	Лорънс,	
Теа	Леони,	Чеки	Кари	/п/

20:00	„От	 местопрестъплението:	 Ма-
ями“	-	сериал,	сезон	1

21:00	„Лоши	момчета	2“	-	екшън-коме-
дия	 с	 уч.	 на	 Уил	Смит,	Мартин	
Лорънс,	Джо	Пантолиано,	Тереза	
Рандъл,	 Джорди	 Молла,	 Питър	
Стормеър,	Джон	Седа	и	др.

00:00	„От	 местопрестъплението:	 Ма-
ями“	-	сериал,	сезон	1	/п/

01:00	„Лудо	 влюбена“	 -	 романтична	
комедия	 с	 Гейл	 О‘Грейди,	 Бетси	
Бранд,	Даниела	Бобадила,	Джули	
Браун,	 Дебра	 Уилсън,	 Каролин	
Хенеси	и	др.	/п/

05:15	Еротичен	телепазар
06:15	„Без	багаж“		/п/
06:50	„Топ	Гиър:	Експедиция	„Северният	

полюс“
08:15	„Топ	 Гиър:	 Идеалното	 пътуване“	 -	

предаване	за	автомобили
09:40	„Кобра	 11:	 Обади	 се!“	 -	 сериал,	

сезон	20
10:40	„Никога	 не	 се	 предавай	 2“	 -	 ек-

шън	 с	 Майкъл	 Джей	 Уайт,	 Дийн	
Геър,	 Алекс	 Мераз,	 Тод	 Дъфи,	
Скот	Епстейн,	Джулиян	Мъри,	Евън	
Питърс,	Стейси	Асаро	и	др.	/п/

12:50	„Национална	лотария“	/п/
13:30	„Последният	 екшън	 герой“	 -	

приключенски	 екшън	 с	 Арнолд	
Шварценегер,	Остин	О`Брайън,	Ф.	
Мъри	 Ейбръхам,	 Мерцедес	 Руел,	
Бриджит	Уилсън	и	др.	/п/

16:00	„Пърл	 Харбър“	 -	 драма	 с	 Бен	
Афлек,	Джош	Хартнет,	Кейт	Бекин-
сейл,	Куба	Гудинг	мл.		и	др.	/п/

20:00	„Хатфийлд	и	МакКой“	 -	историче-
ски	 филм	 с	 Кевин	 Костнър,	 Бил	
Пакстън,	 Том	 Беринджър,	 Пауърс	
Бут,	Джена	Малоун	и	др.,	II	част

22:10	„Ох,	на	дядо!“	-	комедия	с	Робърт	
де	 Ниро,	 Зак	 Ефрон,	 Зоуи	 Дойч,	
Обри	 Плаза,	 Джейсън	 Мантзукас,	
Дермът	Мълроуни,	Джулиян	Хоф	и	
др.

00:20	Еротичен	телепазар

06:15	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-
риал,	сезон	8,	2	епизода

07:15	„Гореща	зона“	-	сериал
08:30	„Топ	Гиър:	Идеалното	пътуване“	-	

предаване	за	автомобили
10:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
11:00	„Мините	на	цар	Соломон“	-	прик-

люченски	 с	 Ричард	 Чембърлейн,	
Шарън	Стоун	и	др.	/п/

13:00	„Без	багаж“
13:30	Хатфийлд	и	МакКой“	-	историче-

ски	филм	с	Кевин	Костнър,	 Бил	
Пакстън,	Том	Беринджър,	Пауърс	
Бут,	 Джена	 Малоун,	 Андрю	 Ха-
уърд	и	др.,	II	част	/п/

15:30	„Да	се	посмеем“
16:00	„13-ят	 воин“	 -	 приключенски	

екшън	с	Антонио	Бандерас	/п/
18:10	„Мъже	в	черно	2“	-	екшън-коме-

дия	/п/
20:00	„Кралят	 на	 скорпионите:	 Изку-

плението“	-	приключенски	екшън	
с	Дейв	Баутиста,	Бостин	Кристо-
фър,	 Джофри	 Джулиано,	 Селина	
Ло,	Рон	Пърлман	и	др.

22:15	„Бягство“	 -	 екшън-трилър	 с	 Бр-
ендън	Фрейзър,	Доминик	Пърсел,	
Итън	Супли,	Холи	Девъкс,	Даниел	
Кеш,	Ейми	Прайс-Франсис	и	др.

00:10	„Фрактура“
02:40	Еротичен	телепазар

05:30	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	
епизода	/п/

06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	 престъпления“	 -	 сериал,	

сезон	10	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	3	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	/п/
12:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 -	 се-

риал,	сезон	6	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“	-	сезон	10
14:50	„Черният	списък“	-	сезон	3
15:50	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	

епизода
16:50	„Кралят	на	скорпионите:	Изкупле-

нието“	 -	 приключенски	 екшън	 с	
Дейв	Баутиста,	Бостин	Кристофър,	
Джофри	 Джулиано,	 Селина	 Ло,	
Рон	Пърлман	и	др.	/п/

19:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	12
20:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	4
21:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 (пре-

миера)	-	сериал,	сезон	6
22:00	„Заложници“	-	екшън	с	Долф	Лун-

дгрен,	 Алекс	 Карзис,	 Ката	 Добо,	
Кори	Севиeр,	Дав	Тифенбах,	Лари	
Дей,	Дженифър	Бакстър	и	др.

00:10	„Етажна	собственост“	-	с.	4	/п/
01:10	Еротичен	телепазар
03:15	„Национална	лотария“	/п/

05:45	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
06:45	„Непорочната	Джейн“	-	сезон	1
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:45	„Хармонията	 на	 сърцето“	 -	 ро-

мантичен	филм	с	Чарлийн	Тилтън,	
Джейсън	Бъркли,	Лорън	Алейна

11:00	„Касъл“	-	сезон	5,	2	епизода
13:00	„Специалитетът	 на	 деня“	 -	 ко-

медия	 с	 Асиф	 Мандви,	 Джес	
Уикслър,	Кевин	Кориган	и	др.

15:00	„Бъди“	-	семейна	комедия	с	Рене	
Русо,	 Роби	 Колтрейнл,	 Алън	 Къ-
минг,	Ирма	P.	Хол	и	др.

16:50	„Тиха	 нощ,	 луда	 нощ“	 -	 комедия	
с	Даян	Кийтън,	Алън	Аркин,	Джон	
Гудман,	Ед	Хелмс,	Мариса	Томей

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

-	сериал,	сезон	1
21:00	„Сталинград“	(премиера)	-	военен	

екшън	 с	 Томас	 Кречман,	 Пьотр	
Фьодоров,	 Мария	 Смолникова,	
Янина	 Студилина,	 Филипе	 Райн-
хард,	Хайнер	Лаутербах	и	др.

23:50	„От	местопрестъплението:	Маями“	
-	сериал,	сезон	1	/п/

00:50	„Блек	 Хоук“	 -	 екшън	 с	 Джош	
Хартнет,	Юън	Макгрегър,	Том	Сай-
змор,	 Ерик	 Бана,	 Уилям	Фичнър,	
Сам	Шепърд,	 Юън	 Бремнър,	 Ким	
Коутс,	Хю	Данси	и	др.	/п/

05:30	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	
епизода	/п/

06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	 престъпления“	 -	 сериал,	

сезон	10	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	3	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	/п/
12:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 -	 се-

риал,	сезон	6	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“	-	сезон	10
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	3
15:50	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	

епизода
17:00	„Мините	на	цар	Соломон“	-	прик-

люченски	 с	 Ричард	 Чембърлейн,	
Шарън	 Стоун,	 Джон	 Рис-Дейвис,	
Хърбърт	Лом	и	др.

19:00	„Топ	Гиър“	
20:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	4
21:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 (пре-

миера)	-	сериал,	сезон	6
22:00	„Пърл	 Харбър“	 -	 драма	 с	 Бен	

Афлек,	 Джош	 Хартнет,	 Кейт	 Бе-
кинсейл,	Куба	Гудинг	мл.,	Джени-
фър	 Гарнър,	 Алек	 Болдуин,	 Джон	
Войт,	Том	Сайзмор	и	др.

01:45	„Етажна	собственост“	-	с.	4	/п/
02:45	„Фрактура“	 -	 предаване	 за	 рок	

музика	/п/

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:50	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
06:45	„Непорочната	 Джейн“	 -	 сериал,	

сезон	1
07:40	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:40	„Облачно	 с	 кюфтета	 2“	 -	 анима-

ционен	филм	/п/
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5
12:00	„Бъди“	-	семейна	комедия		/п/
13:45	„Тиха	 нощ,	 луда	 нощ“	 -	 комедия	

с	Даян	Кийтън,	Алън	Аркин,	Джон	
Гудман,	 Ед	 Хелмс,	Мариса	 Томей	
и	др.	/п/

16:00	„Лоши	момчета	2“	 -	 екшън-коме-
дия	 с	 Уил	 Смит,	Мартин	Лорънс,	
Джо	 Пантолиано,	 Тереза	 Рандъл,	
Джорди	 Молла,	 Питър	 Стормеър,	
Джон	Седа	и	др.	/п/

19:00	„София	 -	 Ден	 и	 Нощ“	 -	 риалити	
сериал

20:00	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	1

21:00	„ВЕЛИКИЯТ	 ПОНЕДЕЛНИК“	 -	 Зри-
телят	 избира	 между	 шест	 филма	
на	greatmonday.bg

23:10	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	1	/п/

00:15	„Спасяването	 на	 Линкълн“	 -	 ав-
тобиографичен	 филм	 с	 Том	
Амандес,	 Лий	 Коко,	 Пенелъпи	 Ан	
Милър,	 Брус	 Дейвисън,	 Крийд	
Братън,	Джош	Стамбърг	и	др.

05:50	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
06:45	„Непорочната	Джейн“	-	сезон	1
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:50	„Сава:	 Сърцето	 на	 воина“	 -	 ани-

мационен	филм	/п/
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5
12:00	„В	кадър“
12:30	„Дерби“	 -	 семеен	филм	 с	 уч.	 на	

Джон	 Шнайдер,	 Джейсън	 Брукс,	
Кейт	Конър,	Марк	Ролстън,	Дилън	
Маклафлин,	 Чейс	 Елисън,	 Глория	
Гифорд	и	др.

14:30	„Спасяването	 на	 Линкълн“	 -	 ав-
тобиографичен	 филм	 с	 Том	
Амандес,	 Лий	 Коко,	 Пенелъпи	 Ан	
Милър,	 Брус	 Дейвисън,	 Крийд	
Братън,	Джош	Стамбърг	и	др.	/п/

16:50	Игрален	филм	/п/
19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	 местопрестъплението:	Маями“	

-	сериал,	сезон	1
21:00	„Роки“	 -	 екшън	 със	 Силвестър	

Сталоун,	 Талия	Шайър,	 Бърт	 Янг,	
Карл	Уедърс	и	др.

23:30	„От	 местопрестъплението:	Маями“	
-	сериал,	сезон	1	/п/

00:30	„Наказателят:	Военна	зона“	-	кри-
минален	 екшън	 с	 Рей	Стивънсън,	
Доминик	Уест,	Колин	Салмън,	Даш	
Михок,	 Дъг	 Хъчисън,	 Уейн	 Найт,	
Джули	Бенц	и	др.

05:30	„Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	
4,	2	епизода	/п/

06:30	„Полицаите	 от	 Чикаго“	 -	 сериал,	
сезон	2,	2	епизода

08:45	„Военни	 престъпления“	 -	 сериал,	
сезон	10	/п/

10:00	„Черният	списък“	-	сезон	3	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	сезон	12	/п/
12:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 -	 се-

риал,	сезон	6	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сериал,	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“	-	сезон	10
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	3
16:00	„Женени	с	деца“	-	сезон	4
16:30	„Спайдърмен“	 -	 приключенски	

екшън	 с	 Тоби	 Магуайър,	 Уилям	
Дефо,	 Кирстен	 Дънст,	 Джеймс	
Франко,	 Клиф	Робъртсън,	 Розма-
ри	Харис	и	др.	/п/

19:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	12
20:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	4
21:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 (пре-

миера)	-	сериал,	сезон	6
22:00	„Списъкът“	-	екшън	с	Куба	Гудинг	

Мл.,	 Кол	 Хюсер,	 Джонатан	 Ла	
Паля,	Дрю	Уотърс,	Шон	Кук,	Май-
къл	Пападжон	и	др.

23:50	„Етажна	 собственост“	 -	 сериал,	
сезон	4	/п/

00:50	Еротичен	телепазар

ДИЕМА

СЪБОТА, 28 ЮЛИ НЕДЕЛЯ, 29 ЮЛИ

05:00	„Шегаджии“	-	сериал
06:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал,	с.	6
08:00	„Приятели“	-	сериал,	с.	3
10:00	Премиера:	 „Празнувай,	 Вася“	

-	 комедия	 (Русия,	 2017),	 ре-
жисьори	-	Роман	Каримов,	ак-
тьори	-	Ефим	Петрунин,	Любов	
Аксенова,	Роман	Круцин	и	др.

12:00	„По	средата“	-	сериал
14:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
20:30	„Съкровището	на	Бетовен“-	ко-

медия,	 семеен	 (САЩ,	 2014),	
режисьор	 -	 Рон	 Оливър,	 ак-
тьори	 -	 Джонатан	 Силвърман,	
Кристи	Суонсън,	Бретън	Манли,	
Джефри	Комбс	и	др.

22:30	„Шегаджии“	-	сериал
00:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал
02:00	„Приятели“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал

05:00	„Шегаджии“	-	сериал
06:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал,	с.6
08:00	„Приятели“	-	сериал,	с.3
10:00	„Съкровището	 на	 Бетовен“-	 ко-

медия,	 семеен	 (САЩ,	 2014),	
режисьор	-	Рон	Оливър,	актьори	
-	 Джонатан	 Силвърман,	 Кристи	
Суонсън,	Бретън	Манли,	Джефри	
Комбс	и	др.

12:00	„По	средата“	-	сериал
14:00	„	 Двама	 мъже	 и	 половина“	 -	

сериал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
20:30	Премиера:	 „Празнувай,	 Вася“	

-	комедия	(Русия,	2017),	режи-
сьори	-	Роман	Каримов,	актьори	
-	Ефим	Петрунин,Любов	Аксено-
ва,	Роман	Круцин	и	др.

22:30	„Шегаджии“	-	сериал
00:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал
02:00	„Приятели“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	се-

риал

ПЕТЪК, 27 ЮЛИ

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	с.	8
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка	„	-	сериал
09:00	„Шоуто	на	Слави“	
10:00	„Лапички“	-	приключенски,	семе-

ен,	 фентъзи	 (Австралия,	 Велико-
британия,	1997),	актьори	-		Били	
Конъли,	 Нейтън	 Кавалери,	 Хийт	
Леджър,	Емили	Франсоа	и	др.

12:00	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
12:30	Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“,сериал
17:00	„Българи	на	три	морета“	
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.7
20:00	„По	средата“	-	сериал,	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.1
22:00	„На	по-добро	място“	-	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“	-	с.3
00:00	„Лапички“	 -	 приключенски,	 се-

меен,	 фентъзи	 (Австралия,	 Ве-
ликобритания,	 1997),	 режисьор	
-	 Карл	 Звиски,	 актьори	 -	 	 Били	
Конъли,	 Нейтън	 Кавалери,	 Хийт	
Леджър,	Емили	Франсоа	и	др.

02:00	„Шегаджии“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Модерно	семейство“	-	сериал

ПОНЕДЕЛНИК, 30 ЮЛИ

05:00	„Шегаджии“	-	сериал
06:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
09:00	„Българи	 на	 три	 морета“	 -	 коме-

дийно	риалити
10:00	„Мордекай“	 -	 екшън,	 комедия	

(САЩ,	 2015),	 актьори	 -	 Оливия	
Мън,	Майкъл	Бирни,	Оливър	Плат,	
Джеф	 Голдблум,	 Пол	 Бетани,	 Гу-
инет	 Полтроу,	 Обри	 Плаза,	 Юън	
Макгрегър,	 Джони	 Деп,	 Джейми	
Бърнадети	др.

12:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“,	сериал
17:00	„Комиците	и	приятели“
17:30	„Домашен	арест“	-	сериал,	с.1
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.8
20:00	„По	средата“	-	сериал,	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.1
22:00	„На	по-добро	място“	-	сериал,	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“	-	с.3
00:00	„Мордекай“	 -	 екшън,	 комедия	

(САЩ),	 актьори	 -	 Оливия	 Мън,	
Майкъл	Бирни,	Оливър	Плат,	Джеф	
Голдблум,	Пол	Бетани	и	др.

02:00	„Шегаджии“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Хотел	„Елеон“	-	сериал

ВТОРНИК, 31 ЮЛИ

05:00	„Шегаджии“	-	сериал
06:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.1
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
09:00	„Комиците	и	приятели“	
09:30	„Домашен	арест“	-	сериал,	с.1
10:00	„Маймунски	 работи“	 -	 комедия,	

приключенски,семеен	 (САЩ,	 Япо-
ния,	 1994),	 актьори	 -	 Финстър,	
Тора	 Бърч,	 Харви	 Кайтел,	 Мими	
Роджърс,	Кристофър	МакДоналд

12:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“,сериал
17:00	„Шоуто	на	Слави“	
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	сериал,	с.8
20:00	„По	средата“	-	сериал,	с.8
21:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал,	с.1
22:00	„На	по-добро	място“	-	сериал,	с.2
23:00	„Мутра	по	заместване“	-	с.4
00:00	„Маймунски	 работи“	 -	 комедия,	

приключенски,семеен	 (САЩ,	 Япо-
ния,	 1994),	 режисьор	 -	 Фран-
ко	 Амури,	 актьори	 -	 Финстър,	
Тора	 Бърч,	 Харви	 Кайтел,	 Мими	
Роджърс,	Кристофър	МакДоналд

02:00	„Шегаджии“	-	сериал
03:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
04:00	„Любимци“	-	сериал

СРЯДА, 1 АВГУСТ

05:00	„Шегаджии“	-	сериал
06:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.1
07:00	„Учителката	по	френски“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
09:00	„Шоуто	на	Слави“	
10:00	„Eд“	 -	 комедия,	 семеен,	 спортен	

(САЩ,	 1996),	 актьори	 -	 Мат	 Ле	
Бланк,	Пол	Хюит,	Джин	Рос,	Джак	
Уордън,	Бил	Кобс,	Джим	Кавийзъл	

12:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„Страхотни	новини“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“,	сериал
17:00	„Комиците	и	приятели“	
17:30	„Домашен	арест“	-	сериал,	с.1
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Учителката	по	френски“	-	сериал
20:00	„По	средата“	-	сериал,	с.8
20:30	„Двама	мъже	и	половина“	-		с.1
22:00	„	Страхотни	новини	„	-	сериал,	с.2
23:00	„Двама	 бащи,	 двама	 синове“	 -	

сериал,	с.3
00:00	„Eд“	 -	 комедия,	 семеен,	 спортен	

(САЩ,	 1996),	 режисьор	 -	 Бил	
Кутурие,	актьори	-	Мат	Ле	Бланк,	
Пол	 Хюит,	 Джин	 Рос,	 Джак	 Уор-
дън,	Бил	Кобс,	Джим	Кавийзъл	и	
др.		

02:00	„Шегаджии“	-	сериал
03:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
04:00	„	 Двама	 бащи,	 двама	 синове“	 -	

сериал

ЧЕТВЪРТЪК, 2 АВГУСТ

05:00	„Шегаджии“	-	сериал
06:00	„Шегаджии“	-	сериал,	с.1
07:00	„Учителката	по	френски“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
09:00	„Комиците	и	приятели“	
09:30	„Домашен	арест“	-	сериал,	с.1
10:00	„Лъжовна	 съпруга“	 -	 	 комедия,	

романтичен	(САЩ),	актьори	-	Стив	
Мартин,	Голди	Хоун,	Дана	Дилей-
ни,	Джули	Харис,	Питър	МакНикъл	

12:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„Страхотни	новини“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
15:30	„Двама	мъже	и	половина“,	сериал
17:00	„Шоуто	на	Слави“
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Учителката	по	френски“	-	сериал
20:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал,	с.	1
22:00	„Страхотни	новини“	-	сериал,	с.2
23:00	„Двама	 бащи,	 двама	 синове“	 -	

сериал,	с.	3
00:00	„Лъжовна	 съпруга“	 -	 	 комедия,	

романтичен	 (САЩ,	 1992),	 режи-
сьор	-	Франк	Оз,	актьори	-	Стив	
Мартин,	Голди	Хоун,	Дана	Дилей-
ни,	Джули	Харис,	Питър	МакНикъл	
и	др.	

02:00	„Шегаджии“	-	сериал
03:00	„Стъпка	по	стъпка“	-	сериал
04:00	„	 Двама	 бащи,	 двама	 синове“	 -	

сериал

05:50	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
06:45	„Непорочната	Джейн“	-	сезон	1
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
09:00	„Списъкът	 на	 Джесика	 Дарлинг“	

-	 романтична	 комедия	 с	 Блеър	
Фоулър,	Андай	Турал,	Ашли	Лиао,	
Клое	 Ист,	 Ема	 Рейн	 Лайл,	 Ева	
Бела	и	др.

11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5
12:00	„В	кадър“
12:30	„Две	години	любов“	-	романтична	

комедия	с	Райън	Мериман,	Кайла	
Иуъл,	 Сара	 Миник,	 Кет	 Джоунс,	
Тад	Търнър,	Крис	Билсма	и	др.

14:30	„Светци	 и	 странници“	 -	 исто-
рически	 с	 Рей	 Стивънсън,	 Анна	
Камп,	 Майкъл	 Джибсън,	 Винсънт	
Картайзър,	Рон	Ливингстън,	I	част

16:30	„Роки“	-	екшън	/п/
19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	

-	сериал,	сезон	1
21:00	„Роки	 2“	 -	 екшън	 със	 Силвестър	

Сталоун,	 Талия	 Шайър,	 Бърт	 Янг,	
Карл	Уедърс	и	др.

23:30	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	
-	сериал,	сезон	1	/п/

00:30	„Светци	 и	 странници“	 -	 исто-
рически	 с	 Рей	 Стивънсън,	 Анна	
Камп,	 Майкъл	 Джибсън,	 Винсънт	
Картайзър,	I	част	/п/

05:50	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5	/п/
06:45	„Непорочната	Джейн“	-	сезон	1
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:45	„Две	години	любов“	-	романтична	

комедия	с	Райън	Мериман,	Кайла	
Иуъл,	Сара	Миник	и	др.	/п/

11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	5
12:00	„В	кадър“
12:30	„Моят	 нов	 най-добър	 приятел“	 -	

семеен	 филм	 с	 Джеймс	 Дентън,	
Лайла	Фитцджералд,	Лора	Менел,	
Кърстен	Робек,	Крис	Готие	и	др.

14:30	„Светци	 и	 странници“	 -	 исто-
рически	 с	 Рей	 Стивънсън,	 Анна	
Камп,	 Майкъл	 Джибсън,	 Винсънт	
Картайзър,	Рон	Ливингстън,	II	част

16:30	„Роки	 2“	 -	 екшън	 със	 Силвестър	
Сталоун,	 Талия	Шайър,	 Бърт	 Янг,	
Карл	Уедърс	и	др.	/п/

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

-	сериал,	сезон	1
21:00	„Роки	 3“	 -	 екшън	 със	 Силвестър	

Сталоун,	 Талия	Шайър,	 Бърт	 Янг,	
Карл	Уедърс,	Хълк	Хоган	и	др.

23:00	„От	 местопрестъплението:	Маями“	
-	сериал,	сезон	1	/п/

00:00	„Светци	 и	 странници“	 -	 исто-
рически	 с	 Рей	 Стивънсън,	 Анна	
Камп,	 Майкъл	 Джибсън,	 Винсънт	
Картайзър,	II	част	/п/

05:15	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.23
06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	4
09:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	еп.	23
10:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.6
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.	11
12:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	5
13:00	„Херкулес	 в	 лабиринта	 на	 мино-

тавъра“	 -	 приключенски	 (САЩ),	
актьори	 -	 Кевин	 Сорбо,	 Антъни	
Куин,	Майкъл	Хърст,	Тауни	Китаен

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	5
16:00	„Мъртва	точка“	-	с.2,	еп.	1
17:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	6
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.12
19:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.7
20:00	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	10
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Заразяване“	 -	 екшън,	 трилър	

(САЩ),	 актьори	 -	 Мат	 Деймън,	
Кейт	 Уинслет,Гуинет	 Полтроу,	
Джуд	Лоу,	Марион	Котияр,	Лорънс	
Фишбърн,	Деметри	Мартин,	Дже-
нифър	Ел,	Браян	Кранстън,	Елиът	
Гулд,	Джон	Хоукс,	Чин	Хан

00:00	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	10
01:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.7
02:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.5
03:00	„Последният	кораб“	-	сериал,	с.3,	

еп.	6
04:00	„Монк“	-	сериал,	с.	2,	еп.	12

05:00	„Мъртва	точка“	-	сериал,	с.2,	еп.1
06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	5
09:00	„Мъртва	точка“	-	с.2,	еп.	1
10:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.7
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.	12
12:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	6
13:00	„Заразяване“	 -	 екшън,	 трилър	

(САЩ),	 актьори	 -	 Мат	 Деймън,	
Кейт	 Уинслет,	 Гуинет	 Полтроу,	
Джуд	 Лоу,	 Марион	 Котияр,	 Ло-
рънс	Фишбърн,	 Деметри	Мартин,	
Дженифър	 Ел,	 Браян	 Кранстън,	
Елиът	Гулд,	Джон	Хоукс,	Чин	Хан

15:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.	6
16:00	„Мъртва	точка“	-	с.2,	еп.	2
17:00	„Последният	кораб“	-	с.	3,	еп.	7
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.13
19:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.8
20:00	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	11
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Анабел“	 -	 ужас	 (САЩ),	 актьо-

ри	 -	 Уорд	 Хортон,	 Брайън	 Хауи,	
Ерик	Ладин,	Анабел	Уолис,	Алфре	
Удърт,	 Тони	 Амендола,	 Мишел	
Романо,	Габриел	Бейтман	и	др.

00:00	„Кости“	-	сериал	,	с.10,	еп.	11
01:00	„Луцифер“	-	сериал,	с.2,	еп.8
02:00	„Стоте“	-	сериал,	с.4,	еп.6
03:00	„Последният	кораб“	-	с.3,	еп.	7
04:00	„Монк“	-	сериал,	с.2,	еп.13

 

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

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

07:00	 „Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	4	/п/
07:30	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	3	/п/
08:45	 „Военни	престъпления“	-	сезон	10	/п/
10:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	3	/п/
11:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	12	/п/
12:00	 „Пожарникарите	от	Чикаго“	-	с.	6	/п/
13:00	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	3
14:00	 „Военни	престъпления“	-		сезон	10
15:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	3
16:00	 „Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	4
16:30	 „Трите	хикса“	-	екшън	/п/
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	12
20:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	4
21:00	 „Пожарникарите	от	Чикаго“	(премиера)	
22:00	 „Съдия	Дред“	-	криминален	екшън	
00:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	4	/п/

ДИЕМА
07:00	 „Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	4	/п/
07:30	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	3	/п/
08:45	 „Военни	престъпления“,	сезон	10	/п/
10:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	3	/п/
11:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	12	/п/
12:00	 „Пожарникарите	от	Чикаго“	-	с.	6	/п/
13:00	 „В.И.П“	-	сериал,	сезон	3
14:00	 „Военни	престъпления“	-		сезон	10
15:00	 „Черният	списък“	-	сериал,	сезон	3
16:00	 „Женени	с	деца“	-	сезон	4,	2	епизода
17:00	 „Изчезнал	по	време	на	акция“	-	екшън
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	12
20:00	 „Етажна	собственост“	-	сезон	4
21:00	 „Пожарникарите	от	Чикаго“	(премиера)	
22:00	 „S.W.A.T.-	Специален	отряд“	-	екшън
00:30	 „Етажна	собственост“	-	сезон	4	/п/

ДИЕМА
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 Юношите на „Янтра 
1919“ започнаха 10-дне-
вен подготвителен лагер 
в Сливен. Той е по Про-
грамата за развитие на 
детско-юношеския футбол, 
реализирана съвместно от 
Министерството на мла-
дежта и спорта и БФС. Тя 
предвижда подготвителни 
лагери за отборите, кои-
то представят школите в 
трите Елитни групи – U19, 
U17, U15. В Сливен „Янтра 
1919“ ще бъде заедно с 
отборите на „Нефтохимик 
1962“ (Бургас) и „Черно 
море“ (Варна), с които ще 
изиграе контролни сре-
щи. Воденият от Николай 
Василев тим ще премери 

сили и с местния „Сливен 
2000“. Групата от играчи, 
които пътуваха за лаге-
ра, е следната: Вратари 
– Александър Александров, 
Николай Кьосев, Валери 
Маринов; Защитници – Ай-
джан Идиризов, Даниел 
Тасев, Недко Стоянов, Пе-
тър Павлов, Радослав Га-
тев, Симеон Спасов; Полу-
защитници – Димитър Кън-
чев, Делян Дончев, Калоян 
Белчев, Мартин Ботев, 
Мирослав Пенков, Павел 
Павлов, Радослав Филев, 
Исмет Кемал; Нападате-
ли – Борислав Атанасов, 
Мартин Ширтев, Стефан 
Йорданов, Христо Цонев, 
Християн Тихов.

 С гостуване в Берко-
вица на един от новаците 
в Северозападната Тре-
та лига ще започне се-
зон 2018/2019 за отбора 
на „Янтра Габрово“, това 
отреди тегленият днес 
жребии за новото пър-
венство. Той се проведе 
в конферентната зала на 
стадион „Арена“, в при-
съствието на заместник-
изпълнителния директор 
на БФС Антон Попов и 
президентът на Аматьор-
ската футболна лига Румен 
Вълков, съобщи секрета-
рят на Зоналния съвет на 
Българския футболен съюз 
във Велико Търново Игор 
Бакьов. 
 Преди жребия те про-

ведоха съвещание с пре-
зидентите на футболните 
клубове от Северозапада, 
на което бяха обсъдени 
всички актуални въпроси 
по участието им. 
 Едно от гласуваните 
важните неща беше, че 
през новия сезон от Севе-
розападната Трета лига ще 
изпадне само един отбор. 
При положение, че има 
два тима от зоната слиза-
щи от Втора лига, тогава 
ще изпадне и още един. 
През последните няколко 
сезона от групата изпада-
ха по два отбора, с евен-
туална възможност за още 
един.
 Ако това решение 
беше гласувано минала-

та година, своето място 
в Трета лига щеше да за-
пази и отборът на „Янтра 
1919“, който приключи пър-
венството на предпослед-
ното 15-то място.
 16 отбора ще участ-
ват в Северозападната 
Трета лига и през сезон 
2018/2019. Новите членове 
на групата са три – „Ло-
комотив 1927“ (Дряново), 
„Локомотив“ (Мездра) и 
„Ком“ (Берковица).
 Председателят на УС 
на ФК „Янтра Габрово“ 
Пламен Георгиев изтегли 
№14 при жребия и той 
отреди на габровския 
тим гостуване на новака 
„Ком“ в първия кръг, кой-
то е насрочен за 12 ав-

густ (неделя). Във втория 
габровският тим ще при-
еме на стадион „Христо 
Ботев“ съименника си от 
Полски Тръмбеш, а в тре-
тия ще направи визита на 
„Спартак“ в Плевен. През 
есенния полусезон „Янтра 
Габрово“ ще има 7 дома-
кинства и 8 гостувания. В 
XI и XII кръг отборът ни ще 

изиграе два поредни мача 
навън, срещу „Академик“ 
(Свищов) и „Първа атом-
на“ (Козлодуй). Първият 
сблъсък с някой от отбори-
те от областта е в IV-я кръг 
– домакинство на новака 
„Локомотив“ (Дряново). В 
VIII-я кръг „Янтра Габрово“ 
ще приеме „Севлиево“, а в 
X-я „Трявна“. 

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

 С още едно добро 
попълнение ще подсили 
редиците си съставът на 
„Янтра Габрово“ за новия 
сезон в Северозападната 
Трета лига. Стефан Гинчев 
се присъедини към съста-
ва и вече направи първите 
си тренировки с отбора. 
24-годишният атакуващ 
полузащитник до миналия 
сезон беше в отбора на 
„Академик“ (Свищов). До 
момента в кариерата си е 
играл за родния си „Пав-
ликени“, „Видима Раков-
ски“ (Севлиево), с който 
дебютира в професионал-
ния футбол през 2012-та, 

„Етър“ (Велико Търново) и 
„Академик“. Очаква се Гин-
чев да дебютира с екипа 
на „Янтра Габрово“ тази 
събота в поредната кон-
трола среща на тима сре-
щу „Павликени“. 
 Ще припомним, че в 
състава на „Янтра Габро-
во“ това лято се завърнаха 
Християн Василев, Иво Ге-
оргиев и Ивайло Тодоров, 
привлечен беше и талант-
ливият вратар Христо Ла-
лев. Очаква се от Англия 
да се прибере и Християн 
Кожухаров. С отбора се 
разделиха Марио Йовов, 
Тони Аврамов, Пресиян 
Цветков и вратарят Иван 
Христов. 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Днес започва фести-
валът на алтернативните 
форми на изкуство. Той се 
провежда за трета година 
в Габрово и ще се проведе 
на 27 и 28 юли.
 „Първите две издания 
бяха финансирани по про-
грама „Култура“ на Общи-
на Габрово. Третото из-
дание се финансира от 
фондация „Америка за 
България“. 
 Той ще се проведе от 
20 часа на поляната до 
читалището в кв. Русевци. 
Мястото също е алтер-
нативно, защото е почти 
извън града, на една по-
ляна от 5 дка. Виждаш 
небето, виждаш звездите, 
същевременно можеш да 
стигнеш дотам с градски 

транспорт“, обяснява ак-
тьорът Светослав Славчев, 
организатор на фестивала, 
като секретар на народно 
читалище „Христо Смир-
ненски 1949“ кв. Русевци.
  Първата вечер на 
фестивала на 27 юли ще 
открие групата „Zhilmore 
sextet. За първи път на 
фестивала има между-
народно участие, става 
дума за групата с фла-
менко танцьорка „Lеle Lеlе 
Orchestra“ , която идва от 
Стокхолм. В групата участ-
ват и българи, чуват се и 
български ритми.
  Доказани музиканти 
като група „Булгара“ - му-
зиканти от оркестъра на 
БНР също ще вземат учас-
тие във фестивала. Групата 
е над десетгодишна.
 На събитието ще се 

представи една съвсем 
нова група, формация, коя-
то е произлязла от сблъсъ-
ка на „Оратница“ и „Тъпа-
ни и гайди“ - „Tne Groovin 
Pippers“.
 Гост на фестивала ще 
бъде и нашумялата Гер-
гана Димитрова с проек-
та „Белонога“. Тя направи 
наскоро дует с италиан-
ски диджей. Група „Огнени 
сенки“, както винаги ще 
впечатли всички с изпъл-
ненията си. Партито ще 
продължи до полунощ с 
диджей.
 „Участниците не са 
подбрани случайно, те са 
минали през много серио-
зен кастинг. Отново ще ни 
гостуват група художници, 
които ще сътворят своите 
арт инсталации на поля-
ната. Обещали са ни този 

път на бъдат светлинни 
- светещи глухарчета по 
поляната. Ще има и нещо 
като изложение на съвре-
менните занаяти. Всеки 
ще може да се научи на 
занаят и да си вземат на-
правеното от тях изделие.
  Традиционно ще има 
сламени бали да поседне 
публиката. Така че, при-
зивът е „Заповядайте на 
Бали!“, допълва Славчев. 
 Той обяснява, че ал-
тернативните форми на из-
куство е смесицата между 
традицията и съвременно-
то звучене. „За пример 
давам група „Оратница“, 
която гостува на първото 
издание. Групата смесва 
фолклор с нови инстру-
менти, с модерно звуче-
не. Фолклор си е, ама не 
съвсем. Идеята на този 

фестивал е да покаже на 
младите, а и не само на 
тях, че нашия фолклор се 
развива, че може да звучи 
по друг начин, да бъде 
привлекателен. Съвсем 
различно от общоприетото 
у нас, че фолклор са едни 
баби, които пеят. Не, това 
са едни талантливи младе-
жи, които свирят на много 
различни инструменти. на 
тази поляна сме виждали 
фолклор, който се свири 
на цигулка. Голямата ци-
гулка на България Венци 
Такев гостува миналата го-
дина. Виждали сме как се 
съчетава фолклор с бийт-
бокс.
 Това са алтернативни-
те форми, които търсим - 
нови форми на старо изку-
ство“, каза още Светослав 
Славчев.

Алтеðíàтивеí феñтивàл ще веñели цял квàðтàл

Стефàí Гиíчев ñе пðиñъеäиíи 
към ñъñтàвà íà „Яíтðà Гàáðîвî”

Юíîшите íà „Яíтðà 1919” ñà íà 
пîäãîтвителеí лàãеð в Сливеí

“Яíтðà Гàáðîвî” ще ãîñтувà в Беðкîвицà

СРЕЩИТЕ ОТ I КРЪГ:
„Ком“ (Берковица) - „Янтра Габрово“ 
„Локомотив“ (Дряново) - „Левски“ (Левски)
„Спартак“ (Плевен) - „Трявна“
„Партизан“ (Черв. бряг) - „Севлиево“
„Бдин 1923“ (Видин) - „Първа атомна“ (Козлодуй)
„Вихър“ (Славяново) - „Локомотив“ (Мездра)
„Янтра“ (П. Тръмбеш) - „Академик“ (Свищов)
„Ботев“ (Луковит) - „Павликени“
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С две трети и едно 
четвърто място и актив от 
185 точки Стефан Николов 
заема втората позиция, а 
Данаил Минков е четвърти 
с 80 точки. Още трима със-
тезатели на Underground 
riders участваха в третия 
кръг от Българските ко-

лоездачни серии по спус-
кане. Християн Бояджиев 
зае третото място при 
юношите на възраст 15-16 
г., а Микаел Памукчиев и 
Васил Метев заеха 8-мо и 
18-то място в елитната гру-
па 19+.Следващият кръг от 
сериите е в уикенда 17-19 
август в Ботевград. 

Гàáðîвñкият тàлàíт Вàñкî Деíчев 
ñпечели и тðетия кðъã в “Õàðä тейл”

Това сподели за вест-
ника художественият ръ-
ководител „Децата на Се-
влиево“ Ваня Ангелска. Тя 
сподели още, че нейните 
възпитаници са имали 5 
самостоятелни концерта, 
както и други съпътства-
щи концертни участия на 
фестивалните сцени пред 
катедралата на Сен Мек-
сен, в съседни градове и 
в Дома за възрастни хора 
„Дю солей“.

Още по време на голе-
мия концерт при открива-
нето на фестивала „Деца-
та на Севлиево“ успели да 
покорят прецизната френ-
ска публика с майсторски-
те акапелни изпълнения на 
български народни песни. 
Севлиевските деца били 
непрекъснато бисирани от 
над 1200 души публика, 
а след концерта десетки 
хора с нестихващ възторг 
са поздравявали вокална-
та група, правили са си 

снимки с тях и са запис-
вали клипове с техни из-
пълнения.

„Децата на Севлиево“ 
са представили във Фран-
ция програма в две час-
ти. Първата - от акапелни 
многогласни разработки 
на български народни пес-
ни. А втората част, озагла-
вена „С фолклор около 
света“ е включвала 10 на-
родни песни на други на-
роди, изпълнени от певци-
те на оригиналните езици.

На трите фестивал-
ни сцени пред огромната 
катедрала в Сен Мексен 
своя фолклор са предста-
вили формации от Порту-
галия, Франция, Мартиник, 
Сърбия, Индия, Полша, 
Аквитания, Русия, Испа-
ния, Колумбия, Македония 
и др. Целият фестивал е 
бил заснет за Френската 
национална телевизия. 

„Двата гала концерта 
– за откриването и за за-
криването бяха подготвени 

от професионален режи-
сьорски екип – сподели 
впечатленията си Ваня 
Ангелска. - За саунда ра-
ботеше екип от петима 
режисьори. Имаше и тех-
нически екип за светлин-
ните ефекти, а финалът 
на фестивалната програма 
беше дело на хореографа 
Карин Брис“.

Директорът на Нацио-
налната академия за сце-
нични изкуства в Мумбай, 
Индия Ашлеша Велхал на-
писал за изкуството на 
„Децата на Севлиево“ ду-
мите „Скъпа Ваня Ангелска 
и „Децата на Севлиево“, 
за нас е голямо удоволст-
вие да се срещнем и да се 
запознаем с вас на този 
фестивал. Аз съм силно 
впечатлен от пеенето на 
децата на такова високо 
ниво. Тези деца са про-
фесионалисти. Освен това 
ми направи впечатление, 
че са много добре възпи-
тани и имат силно сценич-

но присъствие.“ А кметът 
на френския град Жонтре, 
където севлиевският със-
тав е изнесъл едночасов 
концерт е отбелязал, че 
това е „Забележителен 
спектакъл, фантастични 
певци от „Децата на Се-
влиево“, високо професио-
нален диригент. Браво.“

Мнението на ансамбъл 
„Тримери“ от Македония 
също е пълен с въодушев-
ление от изпълненията на 
севлиевските деца „Това 
са отлични гласове, пеят 
като ангели.“

Вълнуващи дума за 
изпълненията на „Децата 
на Севлиево“ са дали ре-
жисьорът на гала концер-
тите Томас и директорът 
на фестивала Монрад. А 
децата от португалския 
ансамбъл оценили севли-
евските с думите „Супер 
група, гласовете ви са бо-
жествени“.

Ваня Ангелска разказа 
още, че по време на гала 

концертите за откриване 
и закриване на фестивала 
режисьорът и хореографът 
на проявата са подготвили 
специални международни 
танци, в които са участ-
вали френската танцова 
трупа и по двама пред-
ставители на всяка от гос-
туващите формации. От 
„Децата на Севлиево“ в 
международния танц при 
откриването са били вклю-
чени Невин Алиева и Кон-
стантин Матев, а в танца 
за закриването с българ-
ското знаме е танцувала 
Радост Михова.

„Съпътстващата про-
грама на фестивала беше 
приятна изненада за 
всички участници – раз-
каза още Ваня Ангелска. 
- Домакините бяха орга-
низирали „бум“ парти за 
„Добре дошли“, забавни 
фестивални игри, пикник 
с приемните семейства, 
пикник с всички участни-
ци – танцьори и певци. 

Приключенската игра „От-
крий съкровището“ събу-
ди откривателския дух у 
всички участници, но беше 
спечелена от българската 
група, благодарение на-
ходчивостта на Констан-
тин Матев, който намери 
сандъка със съкровищата 
– пълен със скъпоценни 
камъни и сладки лаком-
ства за всички от вокал-
ната формация. Имаше и 
разходка с лодка по ка-
налите на реката до Сен 
Мексен, където лодкарите 
демонстрираха запалване 
на огън от водата“.

По път певците от 
„Децата на Севлиево“ са 
успели да разгледат Ве-
неция, да се разходят с 
корабче по Канале Гран-
де, да отидат на плаж в 
световноизвестния курорт 
от Френската ривиера – 
Ница, да разгледат кра-
сивите Безие и Антиб. За 
логистиката и превода по 
време на фестивала се 

е грижила Пенка Ганева, 
благодарение на която гру-
пата не е усетила пробле-
ми по време на участието 
си в „Децата на света“ и 
пътуването из Франция.

„За мен представянето 
на „Децата на Севлиево“ 
във Франция беше неза-
бравимо преживяване, 
което ще помня цял живот 
– сподели Хрисиана Лале-
ва от вокалната формация. 
- Горда съм, че съм част от 
групата“.

„Усилено се трудихме 
на репетициите преди тур-
нето, но като видяхме как 
емоционално ни приема 
публиката, завършването 
на всеки от концертите ни 
с много аплодисменти и 
с бисове, поздравленията 
след това, похвалите от 
другите участници към нас, 
си мисля, че усилията ни 
се възнаградиха“ – бяха 
думите на Калина Драго-
мирова от „Децата на Се-
влиево“. 

„Децàтà íà Севлиевî” пðеäñтàвихà Бълãàðия в „Децàтà íà ñветà” в Сеí Мекñеí
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 Днес следобед в 16,39 
часа лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова ще даде 
старт на колоездачната 
надпревара за Купа „Ва-
сил Дянков“ – „Бузлуджа 
2018“. След старта в 16,30 
часа от пл. „Възраждане“ 
в Габрово, награждаването 
на победителите ще бъде 
на връх Шипка в 18,00 
часа. 
 Дължината на състеза-
телното трасе е 20 км. 
 Първият пристигнал до 
финала на връх Шипка ще 
грабне Купа „Васил Дян-
ков, а първите трима от 
всяка възрастова група ще 
бъдат отличени с медали и 
парична награда.  

Кîðíелия Ниíîвà 
äàвà ñтàðт íà 
„Вàñил Дяíкîв”


