
Петък, 3 август 2018 г., áð. 178 (6428), гîäèíа ÕÕVII. Öеíа 40 ст.

прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.68359, EUR - 1.95583, CHF - 1.69336, GBP - 2.19399ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 25î/16î                        СЪБОТА 25î/150                           НЕДЕЛЯ 27î/170

www.regent.bg  

Габрово 
066/800 810  
0884 800 810
Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

   
 Уважаеми читатели,
 Във връзка с драстичното уве-

личаване цената на хартия-
та - 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 разпространение.
 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“ е 40 ст. Редакцията се надява на разбиране 
от страна на читателите!

Иван Господинов,  управител и главен редактор 

Автомобили под наем  
ул. "Емануил Манолов" 28

тел. 0999/009-008

VAIKAR
RENTACAR

EAN-8                       100news

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Почти като на филм се 
развила историята около 
двама варненски крадци, 
дошли толкова отдалече 
да крадат коли в Габро-
во и после да рекетират 
собствениците им, за да 
ги върнат срещу пари. 
Малшансът им бил в това, 
че вече след успешната 
кражба на колата и дори 
поставянето на други ре-
гистрационни номера, пъ-
тьом, се разминали със 
собственика й и той си я 

познал. И то през нощта, 
и то далече от Габрово – 
по пътя към Велико Търно-
во. Но човекът имал „на-
бито“ око и когато прис-
тигнал в Габрово, първата 
му работа била да потърси 
фирмения товарен автомо-
бил. Когато не го открил 
на обичайното му място, 
позвънил на полицията...
 С решение на Окръж-
ния съд в Габрово, произ-
несено тези дни, двамата 
автоджамбажи от Варна 
– И. И., 64-годишен, и Н. 
Т., на 62 години, отиват 

директно в затвора. Това 
решение е потвърждение 
на присъдата, наложена 
им три месеца по-рано от 
Районния съд в Габрово.
 От доказателствата по 
делото става ясно, че на 
25 март 2014 г. И. И. и Н. 
Т. пристигнали от Варна в 
Габрово с лек автомобил 
„Мерцедес”. Замисълът им 
бил да откраднат нечий 
автомобил и после да по-
искат откуп от собствени-
ка за неговото връщане.
 Малко преди полу-
нощ  двамата забелязали 

паркиран на ул. „Антим 
Първи” в Габрово това-
рен автомобил „Мерцедес 
Вито 108 Д”, собственост 
на търговско дружество. 
Докато подсъдимият И. И. 
наблюдавал за случайно 
преминаващи хора, съу-
частникът му Н. Т. успял да 
отключил вратата на то-
варния автомобил с метал-
на заготовка. Запалил дви-
гателя и потеглил извън 
Габрово, към Велико Тър-
ново. Веднага след него 
потеглил и другият крадец, 
с колата, с която двамата 

дошли. Като изкачили ба-
ира на село Донино, два-
мата спрели и огледали 
откраднатия автомобил. Не 
останали доволни. Преце-
нили, че заради лошото му 
състояние няма да може 
да бъде използван като 
предмет на евентуален бъ-
дещ откуп. В багажника 
обаче намерили различни 
хранителни продукти, които 
прехвърлили в лекия авто-
мобил „Мерцедес”. После 
отново се върнали в Габро-
во – да намерят нещо по-
подходящо за откуп.

 Десетина минути след 
полунощ, вече на 26 март 
2014 г,. те се появили на 
ул. „Македония” в Габро-
во. Там забелязали друг 
фирмен товарен автомо-
бил - „Фиат Дукато”. Обра-
ботили го по същия начин, 
както предното превозно 
средство, и поели. По пътя  
към Дряново Н. Т. спрял, 
свалил оригиналните ре-
гистрационни табели на 
откраднатия автомобил и 
сложил други. Оттам вече 
спокойно, един след друг 
поели към Велико Търново.

 И тук станала засеч-
ката – по пътя случайно с 
тях се разминал управите-
лят на търговското друже-
ство, собственик на отне-
тия автомобил. Той ведна-
га разпознал фирмената 
кола, макар и с други ре-
гистрационни табели. Вече 
в Габрово, отишъл и се 
уверил, че неговата кола 
я няма, тогава позвънил 
на спешния телефон 112, а 
оттам и в полицията.
  И тук започнал малък 
екшън с преследване. 

Автîäжамáазè îтèват в затвîðа

продължава на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА

 „Скъпи габровци, чес-
тита по-висока цена на 
водата – с тези думи на 
председателя на БСП в 
Габровска област Николай 
Григоров и общински съ-
ветник в Общинския съвет 
започна пресконференци-
ята вчера. – Това стана 
факт, след като управля-
ващите от ГЕРБ по време 
на последното заседание 
на габровския ОбС под-
крепиха искането на ВиК в 
Габрово да повиши цената 
на водата с близо 30 ст. 
Така благодарение на тях 
всички вие ще плащате 
по-висока цена на водата.“ 
 Николай Григоров уточ-
ни, че по-високата цена 
ще стане факт, след като 

бъде одобрена от Комиси-
ята за енергийно и водно 
регулиране.
 Според бизнес плана 
на ВиК - Габрово към мо-
мента водното дружество 
обхваща територията на 
общините Габрово, Дряно-
во и Трявна с население 
80 876 (по данни НСИ) 
жители. А услугата водо-
снабдяване се извършва 
в 139 населени места с 
население 80 310 жители 
(99,3%). За 28 населени 
места се купува вода от 
„Бяла” ЕООД в Севлиево и 
„ВиК Йовковци” във Вели-
ко Търново. Освен това се 
очаква през 2019 г. да се 
извърши присъединяване 
на „Бяла” - Севлиево към 
ВиК - Габрово, като ак-
тивите, „обслужващи дей-

ността водоснабдяване, по 
протоколи са на стойност 
11 598 хил. лв.“. В обясни-
телната записка към биз-
нес плана е посочено, че 
„както всички ВиК опера-
тори и „ВиК” - Габрово има 
проблеми със събирането 
на част от вземанията си. 

Причините за това са ком-
плексни, като основните 
са: икономическата криза, 
сравнително голямата без-
работица и ниските запла-
ти в региона“.
 Към днешна дата цена-
та за кубик вода, която га-
бровските битови абонати 
плащат, е 2,20 лева, а спо-
ред предложението за уве-
личение, новата стойност 
на кубик вода се очертава 
да бъде 2,47 лева.
 Николай Григоров оп-
редели поведението на 
габровското ВиК-ръковод-
ство на заседанието на 
Общинския съвет като неа-
декватно, тъй като дори са-
мото то „не знаело с колко 
ще бъде повишена цената 
на водата за битовите або-
нати“. Както и че „пред 

общинските съветници не 
са били представени смис-
лени аргументи за това. 
„Бизнес планът беше приет 
преди година и половина, 
сега актуализиран“ – под-
черта Григоров и запита 
кой ще плаща по-скъпата 
вода?, след което сам даде 
отговор на своя въпрос: 
 „Хората, които са ре-
довни платци, а според 
текстовете на предишния 
бизнес план, това са пен-
сионерите и по-бедните 
хора. Онези, които не пла-
щат и досега, пак няма да 
плащат, защото се оказва, 
че няма повишаване на 
събираемостта на несъбра-
ните вземания“, заключи 
БСП-лидерът и общински 
съветник Николай Григо-
ров.

Нèкîлай Гðèгîðîв: „Честèта пî-вèсîка цеíа íа вîäата, гаáðîвцè”

 Дряновският инстру-
ментален завод „ВСК 
Кентавър-ИЗ Динамика“ 
ще повишава енергийната 
ефективност в предприяти-
ето чрез разширяване ка-
пацитета на дружеството с 
реализиране на европро-
ект на стойност 3 949 716 
лева по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
2014-2020, в рамките на 
процедурата „Повишаване 
на енергийната ефектив-
ност в големи предприя-
тия“, информира прокурис-
тът на компанията Мари-
ана Печеян и уточни, че 
договорът с управляващия 
орган вече е подписан. 
Размерът на безвъзмезд-
ната финансова помощ е 
50 процента, или 1 974 858 
лева.
 Според Мариана Пе-

чеян изпълнението на 
проекта е насочено към 
реализиране на първона-
чални инвестиции в ма-
териални активи за раз-
ширяване капацитета на 
съществуващия стопански 
обект и подобряване на 
ефективността при крайно-
то енергийно потребление. 
Той ще се изпълнява в 
рамките на 18 месеца и 
включва инвестиции в 5 
енергоспестяващи мерки. 
Те са свързани със замя-
на на физически и морал-
но остаряло оборудване 
с 4 високопроизводителни 
машини с ЦПУ последно 
поколение, препоръчани в 
обследването за енергий-
на ефективност, извърше-
но за целите на проекта. 
Ще бъдат извършени стро-
ително-монтажни работи, 

пряко свързани с него и 
необходими за въвеждане 
в експлоатация на модер-
ното оборудване. Проектът 
предвижда изграждане на 
автоматизирана система 
за мониторинг и контрол 
на енергопотреблението, 
както и въвеждане и сер-
тифициране на дейността 
на дружеството със сис-
тема за енергиен менидж-
мънт, съгласно стандарт 
БДС EN ISO 50001. С из-
пълнението на проекта ще 
бъдат постигнати енергий-
ни спестявания в размер 
на: 4 082 166,23 kWh/год. 
(57,89%), спестени емисии 
от CO2 в размер на 3 
343,29 тона годишно и ще 
се реализира разширява-
не на капацитета на „ВСК 
Кентавър-ИЗ Динамика“ 
ЕООД с над 20 процента. 

„ВСК Кеíтавъð-ИЗ Дèíамèка” в 
Дðяíîвî с пðîект за 3 949 716 лева

  Седмият сезон на на-
ционалната кампания за 
възстановяване на летни-
те кина в България „Пъту-
ващо лятно кино с БНТ1“ 
продължава с прожекция 
в Дряново. На 5 август 
(неделя) от 21:00 часа 
във възстановеното лят-

но кино в града ще бъде 
представен новият филм 
на режисьора Стефан Ко-
мандарев „Посоки“. От 
18:30 часа започва Пъту-
ващата лятна библиотека 
на БНТ за подарък и раз-
мяна на детско-юношеска 
литература.

Дðяíîвî е слеäващата спèðка íа 
„Пътуващî лятíî кèíî с БНТ1” 

Япîíскè äеца пèшат 
въðху пясък в Нацèîíалíèя 
музей íа îáðазîваíèетî    стð. 8

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Вече има над 200 заяв-
ки от страната за участие 
в инициативата за изкач-
ване стъпалата до памет-
ника на свободата на връх 
Шипка. Инициативата е по 
повод националното чест-
ване на Шипченската епо-
пея, съобщи началникът на 
Регионалното управление 
на образованието Георги 
Маринов.
 „Много се радвам, 

че желание да участват 
има не само от габровски 
деца, но деца и ръково-
дителите им и от цялата 
страна. Още повече това 
е доброволен акт. Всяка 
година участниците се уве-
личават“, коментира Мари-
нов. 
 Събитието ще се със-
тои на 24 август от 9.30 
часа. Изкачването на 890-
те стъпала до върха се из-
вършва традиционно всяка 
година.

Наä 200 заявкè за 
èзкачваíетî äî паметíèка 
íа Шèпка íа 24 август 

Момичета се подготвят 
за изкачването на 890-те 
стъпала (август 2017 г.)
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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

�    

Възпоменание
На 4 август 2018 г. 

се навършват 
5 години 

от смъртта на нашия 
скъп съпруг и баща 

Тодор 
Георгиев Тотев

Липсваш ни!

От семейството

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 22.08.2018 г. от 08:30 до 13:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Севлиево и община Габрово: 
с. Драгановци - част от абонатите, захранени 
от ТП 2-центъра, с. Гъбене - част от абонатите, 
захранени от ТП 2, с. Батошево - част от абона-
тите, захранени от ТП 1 ДИП.
 Електроразпределение Север АД, Разпреде-
лителен обслужващ център - Габрово и Горна 
Оряховица се извинява на своите клиенти за 
възникналото неудобство и се надява на разби-
ране. 
 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61.   

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Общинският съвет прие 
на заседанието си от 26 
юли актуализация на бю-
джета на Община Габрово 
за 2018 година и на инвес-
тиционната програма. При-
ети са и основанията за 
нуждата от актуализация 
на бюджета.
 Става дума, че в хода 
на изпълнение на приетия 
от Общинския съвет бю-
джет на Община Габрово 
за 2018 година е установе-
на допусната грешка при 
формиране на фонд „Ра-
ботна заплата“ и съответ-
ните осигурителни вноски 
на ОП „Гробищни паркове“. 
С цел обезпечаване дей-
ността на предприятието 
се увеличиха разходните 
параграфи, за сметка на 
намаление на Фонд „Ре-
зервен“ със сумата от 25 
000.
  При приемане на бю-
джета на Община Габрово 
за 2018 г. са предвидени 
средства в размер на 90 
000 лева за въвеждане на 
иновативни методи за обу-
чение в общинските детски 

градини. Директорите на 
детските градини са раз-
работили проекти. Това на-
лага актуализация на бю-
джетите в увеличение, на 
второстепенните разпоре-
дители с бюджет - общин-
ски детски градини.
 Актуализирана е и ин-
вестиционната програма. 
Причините са, че с поста-
новление на Министерски 
съвет от 29 юни 2018 г. 
се одобрява допълнителен 
трансфер по бюджета на 
Община Габрово за прео-
доляване последиците от 
бедствия. Става дума за 
аварийно укрепване на 
общински път GAB 3038, 
км. 8+700, с. Фърговци, 
аварийно укрепване на ул. 
„Тотю Иванов“ - при мост, 
ул. „Поп Андрей“, ул. „Илев-
ска“. А също така - аварий-
но укрепване на бряг на 
рeка Янтра в района на 
ул. „Орловска“. Отпуснати-
те средства се включват в 
инвестиционната програма.
 Подписано е споразу-
мение с МРРБ на 24 април 
за осигуряване на финан-
сиране на обект рекон-
струкция на съществуващ 

водопровод за захранва-
не на населените места: 
кв. Войново, с. Поповци, 
с. Рачевци, с. Гергини, с. 
Янковци, махала Николче-
вци, махала Божковци, с. 
Стоевци, с. Михайловци, с. 
Райновци, с. Новаковци, с. 
Враниловци, с. Драганов-
ци, с. Смиловци, с. Драгие-
вци и с. Гъбене - част II, на 
стойност 900 000 лв.
 Поради приключване 
на обект реконструкция и 
изграждане на нов учас-
тък от ул. „Индустриал-
на“ - Габрово се намалява 
стойността му с 86 409 лв., 
като частта от целевата 
субсидия за 2018 г. от 2680 
лв. се прехвърля за заку-
пуване на специализиран 
автомобил за нуждите на 
центровете за настаняване 
от семеен тип „Хризанте-
ма“ и „Мирни дни“. Сумата 
от 83 729 лв. се възстано-
вява на Министерство на 
икономиката.
 Сключени са договори 
с ПУДООС за предоста-
вяне на финансиране за 
обекти, които се включ-
ват в инвестиционната 
програма. Става дума за 

подобряване на детска 
площадка на ул. „Д-р Тота 
Венкова“ - кв. Трендафил 
2 и обновяване на същест-
вуваща детска площадка 
и кът за отдих в кв. Нова 
махала, Габрово.
 Фондация „Грижи за 
деца с увреждания“ пре-
доставя услугата „Дневен 
център за деца и младежи 
с увреждания“. В първо-
началния бюджет е пред-
видено закупуването на 
един преносим компютър 
за 1200 лв., но стойността 
е недостатъчна за заку-
пуване на техника с не-
обходимите параметри за 
инсталирането на специ-
фичния софтуер, който е 
необходим в дейността на 
услугата. Прието е увели-
чение на стойността на 
2000 лв., като разликата е 
от намалението на сред-
ствата в материали.
 През месец април е 
направено дарение за Ин-
терактивен музей на ин-
дустрията от фирма „Ар-
сийт“ - конфигурация си-
мулатор за „Формула 1“. 
За да бъде пуснато съ-
оръжението в експлоата-

ция, е необходимо заку-
пуването на компютър за 
него. Средствата за ин-
вестиционния разход са 
за сметка на издръжката, 
решиха съветниците.
 В инвестиционната 
програма за Интерактивен 
музей на индустрията са 
предвидени 20 000 лв. за 
оборудване и изграждане 
на нова интерактивна ин-
сталация за трети етаж на 
музея. Получена е оферта 
за 20 890 лв., поради кое-
то бе прието увеличаване 
на параграф „Придобива-
не на оборудване“ с 890 
лв. Средствата за инвес-
тиционния разход са за 
сметка на издръжката в 
същата дейност.
 Средствата, предви-
дени за закупуване на 
климатици в ЦНСТ в кв. 
Велчевци, се разпреде-
лят между ЦНСТ и Дневен 
център за деца с увреж-
дания - кв. Велчевци. Ос-
татъкът се възстановява в 
издръжката на Центъра.
 Дадени са предписа-
ния от ПБЗН за изгражда-
не на пожароизвестителни 
инсталации в детски ясли 

„Славейче“ и „Зора“, пора-
ди което те се включват в 
инвестиционната програ-
ма. Средствата са от из-
дръжката на двете ясли.
 Във връзка с дейност-
та на ОП „Благоустроява-
не“ и оптимизиране рабо-
тата на наличните машини 
в капиталовата програма 
се включва V-образно 
гребло за сняг. Греблото 
ще бъде монтирано на но-
вата почистваща машина 
за растителни и битови 
отпадъци през зимния пе-
риод.
 След провеждане на 
конкурс за идеен проект 
за мемориал на Васил 
Левски, но приключил без 
избор на проект, се реши 
част от предвидените за 
това средства да бъдат 
прехвърлени за закупува-
нето на 5 броя сглобяеми 
дървени къщички за нуж-
дите на общината.
 Увеличава се стой-
ността на предвидения 
обект за проектиране и 
изграждане на ограда на 
терена на ПМГ „Акад. Ив. 
Гюзелев” и асфалтиране 
на част от спортната пло-

щадка с 21 000 лв., поради 
неявяване на кандидати на 
проведени търгове. Сред-
ствата са за сметка на па-
раграф „Разходи за текущ 
ремонт“.
 След проведени от-
чуждителни процедури и 
реализирана икономия 
при изпълнение на някои 
обекти от инвестиционната 
програма се освобожда-
ва ресурс в размер на 
77 870 лв., с които ще се 
закупи специализиран ав-
томобил за нуждите на 
ЦНСТ „Хризантема“ и ЦНСТ 
„Мирни дни“. С изменение 
на Наредба № 1 от 2017 
г. за условията и реда за 
възстановяване на транс-
портните разходи или на 
разходите за наем на пе-
дагогическите специалисти 
в институциите в система-
та на предучилищното и 
училищното образование 
се променят условията за 
пътуване на служители от 
системата на образова-
нието, затова се прие нов 
списък на длъжностите и 
лицата, имащи право на 
транспортни разходи през 
2018 година.

77 870 лв. îт èкîíîмèя в èíвестèцèîííата пðîгðама - за 
спецèалèзèðаí автîмîáèл за цеíтðîвете за äеца с увðежäаíèя

 Кметовете на общини-
те от Регионално сдруже-
ние за управление на от-
падъците - pегион Севли-
ево, включващ общините 
Севлиево, Дряново и Су-
хиндол, подписаха договор 
за безвъзмездна финансо-
ва помощ за реализиране-
то на проект „Прилагане 
на децентрализиран модел 
за управление на био от-
падъците, включително из-
граждане на необходимата 
техническа инфраструкту-
ра - система за разделно 
събиране и съоръжение за 
рециклиране на събраните 

био отпадъци”. Той е фи-
нансиран от Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020 г.“. Размерът 
на инвестицията в трите 
общини е 2 230 595 лв., 
съобщават от Община Се-
влиево.  
 С реализирането на 
проектното предложение 
ще се спази изискване-
то за осигуряване на раз-
делно събиране на био 
отпадъци от 14 населени 
места на територията на 
Регионално сдружение за 
управление на отпадъците 
- регион Севлиево, чрез 

изграждането на две ин-
сталации за компостиране 
на територията на общи-
ните Дряново и Севлиево. 
Капацитетите им са  900 т 
и 3000 т годишно третира-
ни биоразградими отпадъ-
ци, внедряване на система 
за разделно събиране на 
хранителни и градински 
отпадъци, както и изграж-
дане на 3 площадки за 
компостиране на място.
 Целта на проекта е да 
намалее количеството на 
депонираните битови от-
падъци чрез осигуряване 
на допълнителен капаци-

тет за разделно събиране 
и рециклиране чрез ком-
постиране на биоотпадъ-
ци. Очакваните резултати 
след изпълнението на мер-
ките са осигуряване на 
допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци 
най-малко 20 000 т/годиш-
но до 2018 г., а до 2023 г. 
- 105 000 т/годишно. 
 Кметът на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов 
подписа още един дого-
вор по спечелен проект 
- „Ремонт, обзавеждане 
и оборудване на Дневен 
център за деца и младежи 

с увреждания за разши-
ряване на дейностите по 
ранна интервенция на ув-
режданията“, финансиран 
по процедура „Подкрепа 
за деинституционализа-
ция на грижите за деца“ 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-
2020. Общата стойност на 
проекта е 99 882 лв., а 
целта му - да се осигури 
подходяща и ефективна 
социална инфраструктура, 
допринасяща за разширя-
ване дейността на Дневен 
център за деца с уврежда-
ния в Севлиево.

В Севлèевî стаðтèðат îще äва евðîпейскè пðîекта

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 През месец юли в Дря-
ново кипи усилена работа 
по подновяване на улич-
ната мрежа. На 2 юли т. 
г. започна ремонт на ул. 
„Шипка“. „Дългоочакваното 
подновяване на главната 
улица в града стартира 
по линия на Общинската 
капиталова програма за 
2018 година – съобщиха 
вчера от Община Дряново. 
- Дейностите включват под-
новяване на водопровод, 
тротоари, бордюри и пътна 
настилка. Очаква се строи-
телно-ремонтните дейности 
да приключат през септем-

ври, като дотогава улицата 
ще бъде затворена за пре-
минаване на пътни превоз-
ни средства. Капиталовите 
разходи за рехабилитация 
на участъка са в размер на 
320 000 лева, като се пред-
вижда подновяването на 
ул. „Шипка“ да продължи 
поетапно през следващите 
години.
 В същото време тече 
процедурата по избор на 
изпълнител за реконструк-
цията на други девет град-
ски улици - „Арх. Рашенов”, 
„Арх. Пенчо Пройчев”, „Г. 
С. Раковски”, „Рачо Сто-
янов”, „Александър Стам-
болийски”, „Никола Муша-

нов”, „Бузлуджа”, Хаджи 
Димитър“ и „Стара плани-
на”. Те ще бъдат поднове-
ни, благодарение на спече-
ления от Община Дряново 
проект по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ по мярка 
7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селски-
те райони“ от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 
2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на сел-
ските райони.“

 Ще припомним, че на 
15 март т. г. кметът на об-
щината инж. Мирослав 
Семов подписа договора 
по спечеления европроект. 
Отпуснатите по него близо 
два милиона лева ще бъдат 
вложени в ремонта, като 
реконструкцията обхваща 
както участъците за движе-
ние на автомобили, така и 
тротоарите. 
 „Ние избрахме улици-
те, които са в най-тежко 
състояние и с дължина, 
подходяща за този проект. 
Бяхме подготвили едина-
десет улици, но таванът от 
два милиона лева при този 
тип проекти не ни позволя-

ва да реализираме първо-
началните идеи. Нямаше 
как да направим улиците и 
тротоарите едновременно 
с ВиК-инфраструктурата“, 
поясни кметът инж. Миро-
слав Семов. Във връзка 
с това бе сключено спо-
разумение между Община 
Дряново и ВиК - Габрово 
за подмяна на водопро-
водната мрежа на улици-
те. В следващите месеци 
ще стане ясно кога за-
почва същинската строи-
телна работа по проекта, 
но всички дейности трябва 
да бъдат финализирани не 
по-късно от март 2021 го-
дина.

В Дðяíîвî ðаáîтят актèвíî пî ðекîíстðукцèята íа улèчíата мðежа

Автîäжамáазè îтèват в затвîðа
Продължава от стр. 1

 Дряновските полицаи 
се задействали, но „в 
района на площад „Ра-
кетата“, около 1,20 часа, 
товарен автомобил, отго-
варящ по марка и цвят 
на издирваното превоз-
но средство, не спря на 
подаден със стоп палка 
сигнал – съобщиха тогава 
от полицията. - При пос-
ледвалото преследване в 
с. Зая, община Дряново, 
водачът на автомобила 
напусна превозното сред-
ство и направи опит да 
избяга, но бе задържан... 
При извършения оглед се 
установи, че са поставени 
регистрационни табели, 
издадени за друго МПС, а 
при допълнителната про-
верка стана ясно, че Н. 
Т. управлява автомобила 
в едногодишен срок от 
наказанието му по адми-
нистративен ред за упра-

вление на МПС без шо-
фьорска книжка. 
 А в резултат от до-
пълнителните оперативно-
издирвателни и процесу-
ално-следствени действия 
се установи, че Н. Т. съв-
местно с И. Н. противоза-
конно са отнели товарен 
„Мерцедес Вито”, който бе 
намерен изоставен в зем-
лището на с. Балиновци, 
както и „Фиат“-ът от ул. 
„Македония“.
 И двамата подсъдими 
получиха ефективни присъ-
ди затвор. Районният съд 
ги е наказал с по четири 
години лишаване от свобо-
да и лишаване от право да 
управляват МПС за същия 
срок. Подсъдимият И. И. 
отива за този срок в за-
твора, но съучастникът му 
Н. Т. има стари присъди, 
които съдът прибави, и не-
говото наказание скочи на 
десет години затвор.

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

организира БДЖ. Над-
преварата е посветена 
на 130-та годишнина от 
създаването на Българ-
ските държавни железни-
ци. В конкурса ще могат 
да вземат участие всички 
любители на железопът-
ния транспорт в България. 
Участниците в състезание-
то могат да илюстрират 
със свои авторски произ-
ведения приятни впечат-
ления и емоции от пъту-
ването си с влак или да 
запечатат кадър от при-
роден пейзаж с премина-
ващ влак. От изпратените 
фотографии ще бъдат от-
личени 13 снимки, които 
ще бъдат публикувани в 
илюстративен календар 
на БДЖ, посветен на 130-
та годишнина на железо-
пътния превозвач. 
 Желаещите да участ-
ват в конкурса могат да 
изпращат своите фотогра-
фии на официалния елек-

тронен адрес на „Холдинг 
БДЖ” ЕАД (bdz@bdz.bg), 
като посочат три имена, 
телефонен номер за обра-
тна връзка, както и дата 
и място на заснемане на 
изпратените изображения.
 Крайният срок за из-
пращане на снимките е 30 
септември 2018 г.
 Избраните 13 фотогра-
фии ще бъдат публикувани 
на официалната интер-
нет страница на „Холдинг 
БДЖ” (www.bdz.bg). 
 Участниците в конкур-
са трябва да се съобразят 
със следните условия: 
 В състезанието се 
приемат до 2 фотографии, 
които са направени на 
територията на България;
 За участие в конкурса 
ще бъдат приемани сним-
ки с висока резолюция (с 
ширина поне 1600 пиксе-
ла), като препоръчителен 
е хоризонтален jpeg фор-
мат;

 Снимките трябва да се 
асоциират с пътуване с 
влак на БДЖ;
 Необходимо изисква-
не към участниците е да 
притежават всички права 
върху представените фо-
тографии, като гарантират, 
че те са техен оригинален 
труд, който не нарушава 
нечие авторско право;
 Участникът в конкур-
са е необходимо да е 
получил разрешение от 
разпознаваемите лица, в 
случай, че на неговите 
снимки присъстват засне-
ти хора;
 На снимките не трябва 
да бъде демонстрирано 
поведение, застрашаващо 
живота и здравето на фо-
тографа или участниците в 
кадъра;
 С участието си в кон-
курса всеки участник пре-
доставя правото на полз-
ване на авторските му фо-
тографии на националния 
железопътен превозвач.

Фîтîкîíкуðс  „130 гîäèíè пътуваме заеäíî”

 МБАЛ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД
гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1, 

тел. 0677/6 21-67 факс 0677/621-44

търси да назначи на постоянен договор 

Лекар аНесТезиоЛоГ

УПраВиТеЛ: Д-р станчева
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оказиони
оказион на ул. „Никола-
евска“ 147 за ТЕхника 
ВТора упоТрЕба. Изку-
пува стари антики, стари 
печки, стари хладилници, 
фритюрници, стари менци, 
стари коли, стари часов-
ници, стари книги, ста-
ри телефони, стари ком-
пютри, лаптопи и всичко 
старо, втора употреба. 
Справки на тел. 0899/837-
374. [15, 9]

проДаВа Машини
заТочна Машина ДЕ-
КЕЛ S1 се продава на тел. 
0889/619-337. [5, 2]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 14]
Цигли - два канала, 
на цена по договаря-
не се продават на тел. 
0890/573-393. [12, 6]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
чисТо ноВа камина на 
пелети „Голдън файър“ 
GFN24, неразопакована, 
на заводска доставна - 
до Габрово, цена - 2100 
лева, се продава на тел. 
0876/286-484 [11, 2]
МЕбЕли спЕшно се про-
дават на тел. 0887/278-
095. [2, 1]

собсТВЕно произВоДсТВо
оВчЕ Мляко и сирене 
се продават. Машинно до-
ене. Възможна доставка. 
Справки на тел. 0896/544-
494. [22, 20]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]
изгоДно! пЕчка с водна 
риза се продава на тел. 
0877/000-932. [5, 5]
коТЕл с водна риза, пом-
па „Грундфос“, разшири-
тел и кюнци, за 370 лв. се 
продава на тел. 0888/820-
030. [10, 10]
хлаДилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 9]
пчЕлЕн МЕД се продава 
на тел. 0894/099-677. [5, 
4]

пласТМасоВи ЦисТЕр-
ни - 1 тон, се продават на 
тел. 0888/942-095. [11, 5]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 3]
ЦЕнТрофуга и 5 коше-
ра се продават на тел. 
0887/758-149. [2, 2]
ЕлЕкТрожЕн, Циркуляр, 
метална врата за апарта-
мент се продават на тел. 
0898/848-887. [4, 1]

проДаВа клиМаТиЦи
проДажба и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

жиВоТни проДаВа
ярЕТа сЕ продават на тел. 
0886/801-303. [3, 3]
ярЕТа До 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо 
тегло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 7]

ярЕ - 6 лв./кг, около 25 
кг, се продава на тел. 
0888/525-548. [5, 3]
МлаД пръч се продава 
на тел. 0897/280-763. [4, 
1]

храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пшЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 9]

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, 28]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]
сТъклЕни ДаМаДжа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 9]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
тел. 0896/183-637. [22, 14]

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

иМоТи проДаВа
къща В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 14]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 11]
парЦЕл В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 8]
МясТо - 1 декар, УПИ, на 
Русевци, готово за стро-
еж, за 27 000 лева се 
продава на тел. 0889/909-
727. [5, 5]
поМЕщЕниЕ - 24 кв. м, в 
центъра се продава на тел. 
0887/278-095. [3, 3]
апарТаМЕнТ - 65 кв. 
м, се продава на тел. 
0876/11-12-75. [5, 5]
къща - 60 кв. м, със сел-
скостопанска постройка, 
дворно място 1600 кв. 
м, в село Добромирка се 
продава на тел. 0886/626-
704. [11, 4]

130 кВ. м в супер център 
за 40 хиляди евро се про-
дават на тел. 0888/813-
710. [11, 6]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики се продава 
на тел. 0885/653-243. 
[11, 5]
гараж В кв. Дядо Дян-
ко, блока срещу КАТ, се 
продава на тел. 0886/761-
593. [5, 5]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [14, 2]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Баба Зара“ 14, 105 кв. 
м, с гараж, за 65 000 
лева се продава на тел. 
0887/759-382. [11, 4]
парЦЕл на пътя Габрово 
- Севлиево (до Коня) се 
продава на тел. 0892/484-
602. [25, 3]
къща с гараж се прода-
ва на тел. 0899/717-118. 
[3, 1]
спЕшно! ДВусТаЕн ту-
хлен апартамент, сани-
ран, в кв. Младост, срещу 
„Лидл“, се продава на тел. 
0898/561-777. [2, 2]
рабоТЕщ бизнЕс (дейст-
ващо заведение) в квар-
тал Младост се продава на 
тел. 0897/584-788. [11, 1]

къща В квартал Войно-
Во се продава - справки 
на  тел. 0898/577-723. 
[11, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 12]
Магазин на ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 11]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
10]
Магазин сЕ дава под 
наем на  тел. 0877/891-
525. [11, 9]
обзаВЕДЕна кВарТира 
се дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 5]
апарТаМЕнТ - тухлен, на 
Автогарата се дава под 
наем  на тел. 0888/234-
179. [6, 5]
поМЕщЕниЕ с камера за 
боядисване на автомобили 
се дава под наем на тел. 
0888/415-311. [11, 7]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „Билла“ 
се дава под наем на тел. 
0894/427-033. [6, 4]

поМЕщЕниЕ за мага-
зин, склад или офис се 
дава под наем на тел. 
0888/940-484. [11, 4]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [27, 3]

Търси поД наЕМ
спЕшно! къща за поД-
ДържанЕ или под наем 
Дългосрочно се търси 
на тел. 0893/879-032. [3, 
2]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163.

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

гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 26]

зЕМи
ниВи В цялата страна се 
купуват на тел. 0896/875-
917. [11, 6]
15 ДЕкара земеделска 
земя се продава на тел. 
0887/758-149. [2, 2]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 10 лв., предлага тел. 
0876/731-419. [22, 21]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 18]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 3]

грижа за ВъзрасТни
ДаВаМ къща срещу гле-
дане - тел. 066/99-22-44. 
[6, 4]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лага на тел. 0887/357-
039. [22, 19]

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, 5]

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. 
0898/760-616. [5, 2]
услуги с бус, багер и 
самосвал се предлагат на 
тел. 0893/511-154. [12, 
1]

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, справки на тел. 0898/418-088. [12, 
5]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 28]
заЕМ ДнЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 10]
успЕшно обЕДиняВа-
нЕ на задължения - тел. 
0878/413-787. [11, 1]

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 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62

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

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

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

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

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

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

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

30/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 11.08./01.09., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08./08.09., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 17.08./07.09./22.09.,149 лв.   
СИБИУ-СИГИШОАРА-СИНАЯ - 31.08., 190 лв.                                                    
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., 30.08./06.09./14.09./21.09., 
от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 19.09., 6 дни/4 нощ., 320 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 20-25.09., 339 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., 389 лв.
МИНИ ПОЧИВКА НА 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/3 нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09./                                                                     
04.10.,от 270лв.;О.ЛЕФКАДА-6дни/4 нощ.,26.09.,350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ Г-ВО - 
13.08./20.08/03.09. - 5 нощ., зак., вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 04.08., 109 лв. 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО–РОЖ.М-Р-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
03.08.,140лв., ПЛОВДИВ-КРЪСТОВА ГОРА-БАЧК. М-Р 
- 11.08.-59 лв., КЪРДЖАЛИ-ЗЛАТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН 
- 28.09.,135 лв., ПРОХОДНА ПЕЩЕРА/ОЧИТЕ НА БОГА/                                                       
ТР.М-Р - 1 ден,18.08.-23 лв.,ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-                                                            
ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3дни/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.,135лв,                                                                                                                                    
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 24.08/07.09,от 142лв
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.
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АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

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



рабоТа прЕДлага
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици и полировачи. 
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 20]
фирМа за производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 19]
„форЕсТа МЕбЕл“ ЕО-
ОДтърси да назначи ме-
белисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 32]
МайсТор баниЦи и за-
куски за Севлиево - атрак-
тивно заплащане, се търси 
на тел. 0894/514-542. [15, 
8]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
22]
МЕжДунароДЕн шо-
фьор за курсове от Бълга-
рия до Европа се търси на 
тел. 0888/88-69-56. [11, 
10]
ТЕхничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по ма-
тематика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 14]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справки 
на тел. 0887/825-534. [15, 
15]
сЕрВиТьор/ка и готвачка 
- обедно меню, се търсят 
на тел. 0878/148-408. [11, 
10]
заВЕДЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 10]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 9]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 9]
заВарчиЦи, МонТажни-
Ци и строителни работни-
ци за постоянна работа се 
търсят на тел. 0893/393-
308. [11, 9]
пласьори-шофьори сЕ 
търсят на тел. 0894/955-
407. [9, 5]
Търси сЕ миячка/чистачка 
за ресторант. Петдневна 
работна седмица, осем-
часов работен ден, ТД, 
СО. Опит - задължителен. 
Справки на тел. 0898/323-
616. [6, 6]

“хлЕбозаВоД габроВо“ 
ООД търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [14, 4]
ноВооТкриВащо заВЕ-
ДЕниЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 8]
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, 7]
фирМа „габ-шуус“ 
набира кроячи, шивачи 
и ръчници на саи - тел. 
0898/707-515. [6, 6]
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, 7]
ТъргоВски обЕкТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [5, 5]
МЕхана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Предлагаме атрактивно за-
плащане. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [11, 7]
„ЕлиТ“ ооД търси да на-
значи заварчици, монта-
жници, тенекеджии, шлосе-
ри в цех за производство 
на метални конструкции. 
Справки на тел. 0886/80-
22-23. [11, 5]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 4]
заВЕДЕниЕ В Трендафи-
ла търси помощник-кухня 
- втора смяна. Справки на 
тел. 0894/325-005. [5, 4]

ДърВообрабоТВащо 
прЕДприяТиЕ „Леско-
мерс” - село Тумбалово, 
община Севлиево, набира 
работници на пълен рабо-
тен ден в следните отдели: 
1. ОТДЕЛ „РАЗБИчВАНЕ НА 
ДЪРВЕСИНА”: А) ОПЕРАТОР 
БЛОК-БАНЦИГ – 1 човек, 
заплащане 7 лв./м3 ~ 1500 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
НАПРЕчНО РАЗКРОЙВАщ 
ЦИРКУЛяР (ПЕНДУЛА) - 1 
човек, заплащане ~1200 
лв. месечно. В) ПОМОщ-
НИК-ОПЕРАТОРИ - 2 чове-
ка, заплащане 4 лв./м3 ~ 
800 лв. месечно. 2. ОТДЕЛ 
„ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕ-
ТИ”: А) ОПЕРАТОР ПРЕСА 
– 2 човека, заплащане 8 
лв./тон ~ 1600 лв. ме-
сечно. Б) ПОМОщНИК-ОПЕ-
РАТОР - 5 лв./тон ~1000 
лв. месечно. В) ОПАКОВКА 
– 2 човека ~1000 лв. на 
човек месечно. 3. ОТДЕЛ 
„МЕБЕЛИ”: А) ОПЕРАТОР 
ФОРМАТЕН ЦИРКУЛяР – 
1 човек, заплащане 900 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
МНОГОДИСКОВ ЦИРКУ-
ЛяР – 1 човек, заплащане 
700 лв. месечно. 4. ОТДЕЛ 

„ТРАНСПОРТ”: А) ШОФЬОР 
категория „D” за пътниче-
ски бус от гр. Севлиево 
до с. Тумбалово, запла-
щане  1000 лв. на месец. 
Трудовото възнаграждение 
в различните отдели се 
изчислява на база готова 
продукция по посочените 
разценки. Сумите за по-
лучаване в разценките са 
чисти, като всички данъци 
и осигуровки се заплащат 
от работодателя. За отдел 
„Разбичване на дървеси-
ната” възнаграждението 
се изплаща ежеседмично 
(петък). На желаещите да 
започнат работа в пред-
приятието се осигурява 
транспорт от гр. Габрово, 
гр. Севлиево и съседните 
села. Обучение за работа с 
машините, ако е необходи-
мо такова, е за сметка на 
работодателя. Подсигуря-
ват се Л.П.С. и др. Телефо-
ни за контакти: 0889/343-
767 или 0885/936-464. [6, 
3]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
гладачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [27, 3]
фирМа „улуЦи Екс-
прЕс“ ЕООД набира пер-
сонал за строителна дей-
ност. Добро възнаграж-
дение! Справки на тел. 
0877/962-539. [22, 3]
МайсТор за фугиране и 
надграждане на каменен 
дувар се търси на тел. 
0876/988-444. [11, 3]

жЕна за гледане на бо-
лен във Франция търси 
тел. 0886/792-982. [3, 2]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 2]
фирМа Търси стругар, 
може и пенсионер. Справ-
ки на тел. 0888/455-794. 
[5, 2]
заВЕДЕниЕ Търси по-
мощник-готвач студена 
кухня и мияч. Справки на 
тел. 0899/962-124. [12, 1]
Търси сЕ миячка-хигие-
нистка за август и септем-
ври за морето. Заплащане 
850.00 лева. Работи се 
на смени. Подсигуряват се 
храна и квартира. Справки 
на тел. 0897/926-662. [5, 
2]
„шопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонка. 
Справки на тел. 0893/816-
262. [3, 1]
сТолъТ поД Община 
Габрово търси готвач - 
мъж. Телефон за връзка: 
0894/632-367. [6, 2]
Търся жЕни за гледане 
на възрастни хора в село 
яворец. Работа на сме-
ни (без нощни). Осигурени 
храна и карта за пътуване. 
Справки на тел. 0888/883-
324. [3, 1]
сТроиТЕлни общи ра-
ботници се търсят на тел. 
0899/147-447. [3, 1]
сЕрВиТьорка и готвачка 
- обедно меню, се търсят 
на тел. 0878/148-408. [11, 
1]

рабоТа Търси
почисТВанЕ на входове 
на блокове се предлага 
на тел. 0884/510-589. [12, 
12]
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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

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.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални МасажисТки - 0876/735-596. 
[22, 21]

Рекламè è îáявè в “100 вестè”

за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

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

красимир Мирчев 

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/ КА ЯКО ДА БАЧКА-

ЗА ДЕБЕЛА ПАЧКА
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.

тел. 0894/453 939За контакти: Кристина Кирова;

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочниЦи

буТикоВ сЕМЕЕн хоТЕл „Вск кЕнТаВър“ Търси 
Да назначи упраВиТЕл, заМЕсТник-упра-
ВиТЕл, рЕЦЕпЦионисТ, гоТВач, сЕрВиТьор. 
изисквания: средно специално или висше обра-
зование (Хранителни технологии; Производство на 
кулинарни изделия и напитки; Обслужване в заве-
дения за обществено хранене; Туризъм; Хотелиер-
ство, ресторантьорство и кетъринг) и практически 
опит на релевантна позиция. предлагаме: отлично 
заплащане, обезпечаване на транспортните разхо-
ди от местоживеенето до местоработата и обратно, 
бонуси за постигнати резултати. Месторабота: 
гр. Дряново, ул. „Поп Харитон” № 3. Телефон за 
информация: 0886/68-17-66 или 0884/98-06-08. 
E-mail: iz@kentavar.com. [20, 6]

ВЕТЕринар
Д-р росЕн Ди-
МиТроВ - ВЕТЕ-
ринарна аМ-
булаТория и 
з о оМа г а зин 
- прегледи, ле-
чение, профилак-
тика, изкустве-
но осеменяване 
- Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, 
тел. 066/806-140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.

ДоМашни любиМЦи
кучЕнЦа изТочноЕВропЕйска овчарка се продават 
на тел. 0892/097-914. [5, 1]

запознансТВа
руМЕн бончЕВ Енчев, на 49 г., работя в кметството 
в с. Царева ливада. Имам средно образование. За-
вършил съм СПТУ по МВ - Дряново. Свиря на устна 
хармоника. Пуша, но не пия. Търся добра домакиня 
между 40-50 години. Тел. 0884/734-764. [11, 8]
Търся жЕна до 30 години с цел брак - тел. 
0887/875-544. [3, 1]
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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.
бЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
19]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
19]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 19]
събаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 19]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 14]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 8]
Мазилка, Топлои-
золаЦия, фаянс - тел.  
0878/928-538. [11, 5]
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, 5]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
6]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [14, 2]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [25, 4]
ЦялосТЕн рЕМонТ на 
бани и мокри помещения. 
Полагане на фаянс, тера-
кота, гранитогрес, лами-
нат и други настилки. Тел. 
0888/535-764. [15, 2]
обръщанЕ на прозорци. 
Качество, коректност. Тел. 
0896/589-024. [3, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906

МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
бояДжийски услуги, 
обръщане на прозор-
ци - тел. 0988/862-868, 
0896/979-993. [11, 5]
Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 9]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 2]
бояДисВанЕ, гипсо-
карТон, плочки - тел. 
0876/790-953. [11, 1]

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 [7, 2]

ТоплоизолаЦия - тел. 
0887/131-311. [33, 15]

хиДроизолаЦии
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 го-
дини - справки на тел. 
0888/314-533.
хиДроизолаЦия на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [11, 8]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСяКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

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 се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.
МЕТални консТрукЦии 
и цветни заварки - справ-
ки на тел. 0885/724-671. 
[11, 10]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 31]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
23]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 15]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 15]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър йорДа-
ноВ“ - алуМиниЕВа и 
PVC ДограМа - справки 
на тел. 0896/741-415.

н и ко консТрукЦии 
ооД произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи ReHaU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
18]

израбоТка, МонТаж 
и ремонт на PVC и алу-
миниева дограма - тел. 
0888/830-305. [12, 10]

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

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър йорДа-
ноВ“ - пране на килими, 
дивани - справки на тел. 
0896/741-416, 0896/741-
415.

услуги
рабоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

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, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - справки на тел. 
0894/602-701. [33, 14]
косЕнЕ и поддръжка про-
фесионално - справки на 
тел. 0899/140-254. [17, 
10]
косЕнЕ на трева - справ-
ки на тел. 0886/308-017. 
[11, 4]
косЕнЕ с храсторез - 
справки на тел. 0884/961-
840. [11, 2]
косЕнЕ на трева и хра-
сти, рязане на опасни дър-
вета - тел. 0895/193-066. 
[22, 2]

аВТоМобили проДаВа
рЕно МЕган 1.6 е, 90 к. 
с., 2/3 врати, 1996 г., за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0894/957-150. [13, 
8]
фолксВагЕн поло - 
комби, ТДИ, тъмносин, се 
продава на тел. 0896/152-
589. [6, 6]
ТаксиМЕТроВ аВТоМо-
бил се продава на тел. 
0896/644-577. [11, 4]
фолксВагЕн голф 4, 
1.9, турбо дизел, 110 к. 
с., 2001 г., се продава на 
тел. 0887/402-005. [5, 3]
фолксВагЕн поло - 
комби, 1.6, бензин, 1999 
г., с климатик, регистри-
ран, за 1650 лева се про-
дава на тел. 0894/525-
258. [3, 2]

Дачия газ 2008 - базов 
модел, 100 000 км, се 
продава на тел. 0896/589-
024. [3, 1]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
10]

аВТоуслуги
рЕМонТ ДВигаТЕли, 
скоростни кутии, ходо-
ва част, смяна на масла, 
филтри, ремъци, компю-
търна диагностика, мон-
таж, демонтаж, баланс на 
гуми - 0896/601-408 [33, 
2]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [14, 2]

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

аВТоМобили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 4]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 20]

аВТоМиВка
пранЕ на коли - тел. 
0899/050-080. [3, 1]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
наЦЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
наЦЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
наЦЕпЕни ДърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
наЦЕпЕни ДърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
ДърВа наЦЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-

ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
ДърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 24]
рязанЕ и цепене - тел. 
0894/602-701. [33, 14]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
10]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]
нарязани, наЦЕпЕни 

дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 
13]
МЕТроВи ДърВа - 70 
лв./куб. м, нарязани - 80 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 5]
ДърВа за огрев - салкъм, 
нарязан - 70 лв./куб. м, 
салкъм, метров - 60 лв./
куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 5]
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 9]
Дъб сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [9, 4]
„флинТ гайДароВи“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [25, 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 ма-
сажи, стандартни, за сериозни 
хора, много сочни са масажите 

- Габриела, тел. 0895/039-942. 
[18, 14]
услуги за мъже - тел. 0885/885-
219. [5, 4]

Регионалният 
всекидневник 
„100 вести“ 

излиза всеки ден 
без неделя
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05:40 Принцесата и писарят /п/
07:00 Инуяша - анимационен филм
07:25 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:10 Сафарито на Скаут - филм /п/
08:55 Кунг-фу панда 2, аним.филм/САЩ/
10:25 Принцът престолонаследник - 

филм /Чехия/, в ролите: Патрик 
Дергел, Ева Йозефикова и др.

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

САЩ/, в ролите: Мелани Стоун, 
Адам Джонсън, Джейк Стормън

15:35 Най-големите музеи в света: Мон 
Сен Мишел - документален филм

16:05 В неизвестност - 12-сериен филм 
/Италия/, 1 еп., в ролите: Ванеса 
Инконтрада, Джузепе Дзено и др.

17:00 Вяра и общество /най-доброто/
18:00 България от край до край 5 /п/
18:30 Извън играта /п/
19:05 Вулканите: Бомба със закъснител
19:50 Лека нощ, деца! Заливът на съ-

кровищата;20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Кариеристът - филм /САЩ/, в 

ролите: Бен Афлек, Томи Лий 
Джоунс, Крис Купър и др.

22:30 По света и у нас
22:45 Студио Х: Насън - филм /САЩ/, 

в ролите: Филип Уинчестър, Тим 
Драксъл, Лейси Чабърт и др.

00:30 Митика: Некромантът - филм /п/
02:05 В неизвестност - 1 епизод /п/
02:55 Вулканите:Бомба със закъснител/п/
03:50 Студио Х: Насън - филм /п/

05:30 Бразди /най-доброто/п/
06:00 Иде нашенската музика /п/
07:00 Инуяша - анимационен филм
07:25 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:10 Сафарито на Скаут - филм /п/
08:55 Пророкът - анимационен филм
10:15 Гривната от Бордо - детски игра-

лен филм /САЩ/, в ролите: Али 
Клеър Карсън, Келси Едуардс

12:00 По света и у нас
12:30 "Севилският бръснар" от Джоаки-

но Росини, спектакъл на Кралска-
та опера на Валония /Белгия/

15:05 Подвигът и другите обикновени 
неща - док. филм /България/

16:05 В неизвестност - 2 епизод
17:00 Спортна треска
18:00 България от край до край 5 /п/
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Нашествие на извънземни: Готови 

ли сме? - документален филм
19:50 Лека нощ, деца! Заливът на съ-

кровищата
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Кралицата на Испания - филм /

Испания/, в ролите: Пенелопе 
Крус, Хавиер Камара, Антонио 
Ресинес и др.

22:55 По света и у нас
23:10 Виното на лятото - филм /копро-

дукция/, в ролите: Елза Патаки, 
Соня Брага, Итън Пек и др.

00:40 Кариеристът - игрален филм /п/
02:20 В неизвестност - 2 епизод
03:10 Виното на лятото - филм /п/
04:40 Съкровище в двореца - 9 еп. /п/

БНТ 1 БНТ 1

05:00 "Двама мъже и половина" /п./
05:30 "Аламинут" /п./
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 "Корабът на мечтите: Сингапур/

Бинтан" - драма, комедия, роман-
тичен (Германия, 2012)

15:00 bTV Ваканция: "Турбо",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 "Индиана Джоунс: Похитителите 

на изчезналия кивот" - приклю-
ченски, екшън (САЩ)

22:30 "Фантастичната четворка" - ек-
шън, фантастика, приключенски 

00:30 "Стилето" - драма, eкшън, крими-
нален (САЩ, 2008)

02:00 "Корабът на мечтите: Сингапур/
Бинтан" - драма, комедия, роман-
тичен (Германия, 2012)

03:20 "Турбо" - анимация (САЩ, 2013)

05:30 "Аламинут"/п./
06:00 "Малкото пони: Приятелството е 

магия" - анимация
07:00 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Cool…T" - най-доброто
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Мястото БГ" - док. поредица
13:00 "Корабът на мечтите: Бали",драма, 

комедия, романтичен (Германия)
15:00 bTV Ваканция: "Круд" - анимация,  

приключенски,  комедия (САЩ)
17:00 "Златна възможност" - екшън, ко-

медия, приключенски, романтичен
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите /п./
20:00 "Лара Крофт: Томб Рейдър" - ек-

шън, приключенски (САЩ, Велико-
британия, Япония, Германия)

22:00 "Извънредно решение" - екшън, 
приключенски, трилър (САЩ)

00:00 "Конфликт в малко Токио" - ек-
шън, комедия, драма (САЩ)

01:30 "Корабът на мечтите: Бали" - дра-
ма, комедия, романтичен

03:20 "Круд" - анимация,  приключен-
ски,  комедия (САЩ, 2013)

 

пЕТък, 3 аВгусТ

БНТ 1
06:00 Съкровище в двореца  - 8 еп. /п/
07:05 По следите на Капитан Грант - 

7-сериен филм /копродукция/, 1 
серия, в ролите: Владимир Смир-
нов, Коста Цонев, Аня Пенчева

08:10 Отрядът - тв филм /9 епизод/п/
09:00 По света и у нас
09:10 Васко да Гама от село Рупча, 3 с.
10:15 Семеен бизнес - 3 епизод
10:40 IN SITU: Божествени двери - 3, 

последен филм
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с БНТ
12:40 Семейство Даръл 2 - 4 епизод
13:30 "Вкусната Европа" /п/
14:00 Малки истории /п/
15:00 Сагуа - сиамската котка - аним.
15:15 Лошите добри приятели - филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - тв филм /66 епизод/
17:20 Япония днес
17:30 "Бързо, лесно, вкусно" представя: 

"Вкусната Европа" 
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости, док.
18:45 Отрядът - 10 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 - 9, 10 еп.
22:55 По света и у нас
23:15 Фестивалът в Гластънбъри
00:15 Капри - тв филм /66 епизод/п/
01:10 Здравето отблизо /най-доброто/
02:20 Семеен бизнес - 3 епизод /п/
02:45 Холивудски знаменитости /п/
03:10 Туристически маршрути /п/
03:50 Семейство Даръл  /п/
04:40 Вяра и общество /най-доброто/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. 30
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.1, еп. 58
17:00 bTV Новините
17:30 "Комиците и приятели"/п./ 
17:50 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - с.12, еп. 10
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Семейни тайни"
21:30 "Всичко може да се случи"
22:30 "Менталист: Крадецът на мисли"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Загадките на Лора"- с.1, еп.21
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - с.11, еп. 25

понЕДЕлник, 6 аВгусТ

БНТ 1



06:00 Съкровище в двореца - 10 еп. /п/
07:05 По следите на Капитан Грант, 2 с.
08:10 Отрядът - 10 епизод /п/
09:00 По света и у нас
09:10 Васко да Гама от село Рупча, 4 с.
10:15 Семеен бизнес - 4 епизод
10:40 Златният век - 11-сериен филм /

България/, 1 серия
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с БНТ
12:40 Семейство Даръл 2 - 5 епизод
13:30 Най-големите музеи в света: Ме-

трото на парижани, док. филм
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, аним.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - тв филм /67 епизод/
17:20 Япония днес
17:30 "Храна за душата"
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости, док.
18:45 Отрядът - 11 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, 11, 12 еп.
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5 - 13 епизод
00:05 Капри - 67 епизод /п/
01:00 Здравето отблизо /най-доброто/
02:10 Семеен бизнес - 4 епизод /п/
02:35 Холивудски знаменитости /п/
03:00 Въпрос на чест 5 - 13 епизод /п/
03:50 Семейство Даръл 2 - 5 епизод /п/
04:40 Съкровище в двореца - 11 еп. /п/

05:30 "Комиците и приятели" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Приятели" - сериал, с.4, еп.6
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. 31
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 1, еп. 59
17:00 bTV Новините
17:30 "Комиците и приятели" /п./
17:50 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - с. 12, еп. 11
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Семейни тайни"
21:30 "Всичко може да се случи"
22:30 "Менталист: Крадецът на мисли" - 

сериал, с. 7, еп. 9
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Загадките на Лора"- с.1, еп.22
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - с. 11, еп. 26

ВТорник, 7 аВгусТ сряДа, 8 аВгусТ чЕТВърТък, 9 аВгусТ

0 БНТ 1БНТ 1БНТ 1
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06:00 Съкровище в двореца - 12 еп. /п/
07:05 По следите на Капитан Грант, 3 с.
08:10 Отрядът - 11 епизод /п/
09:00 По света и у нас
09:10 Васко да Гама от село Рупча, 5 с.
10:15 Семеен бизнес - 5 епизод
10:40 Златният век - 2 серия
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с БНТ
12:40 Семейство Даръл 2 - последен еп.
13:30 "Храна за душата" /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, аним.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - тв филм /68 епизод/
17:20 Япония днес
17:30 "Храна за душата" 
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости, док.
18:45 Отрядът - 12 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, 13, 14 еп.
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5 - 14 епизод
00:00 Капри - тв филм /68 епизод/п/
00:55 Здравето отблизо /най-доброто/
02:05 Семеен бизнес - 5 епизод /п/
02:30 Холивудски знаменитости /п/
02:55 Въпрос на чест 5 - 14 епизод /п/
03:50 Семейство Даръл 2 /п/
04:40 Съкровище в двореца /п/

06:00 Съкровище в двореца - 14 еп. /п/
07:05 По следите на Капитан Грант, 4 с.
08:10 Отрядът - 12 епизод /п/
09:00 По света и у нас
09:10 Васко да Гама от село Рупча - тв 

филм /6, последна серия/
10:20 Семеен бизнес - 6 епизод
10:45 Златният век - 3 серия
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с БНТ
12:40 Спасителен отряд "Калифорния" - 

20-сериен филм /САЩ/, 1 епизод, 
в ролите: Долф Лундгрен, Джей 
Ар Мартинес, Лидия Хъл

13:30 "Храна за душата" /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, аним.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - тв филм /69 епизод/
17:20 Япония днес
17:30 "Храна за душата" - кулинарно 

предаване;18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът - 13 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, 15, 16 еп.
22:55 По света и у нас 
23:15 Въпрос на чест 5 - 15 епизод
00:05 Капри - 69 епизод /п/
01:00 Здравето отблизо /най-доброто/
02:10 Семеен бизнес - 6 епизод /п/
02:35 Холивудски знаменитости /п/
03:00 Въпрос на чест 5 - 15 епизод/п/
03:55 Спасителен отряд "Калифорния" /п/
04:40 Съкровище в двореца /п/

05:30 "Комиците и приятели"/п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Приятели" - сериал, с. 4, еп.7
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. 32
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.1, еп. 60
17:00 bTV Новините
17:30 "Комиците и приятели"/п./ 
18:00 "Опасни улици" - с. 12, еп. 12
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Семейни тайни" - се-

риал, с. 1, еп. 7
21:30 "Всичко може да се случи" - се-

риал, с. 1, еп. 26
22:30 "Менталист: Крадецът на мисли" 
00:00 "Загадките на Лора" - сериал
01:00 "Шест сестри" /п./- сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - с.11, еп. 27

05:30 "Комиците и приятели"/п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс " - 

анимация
06:30 "Приятели" - сериал, с.4, еп.8
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. 33
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 1, еп. 61
17:00 bTV Новините
17:30 "Комиците и приятели"/п./ 
18:00 "Опасни улици" - с. 12, еп. 13
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Семейни тайни"
21:30 "Всичко може да се случи"
22:30 "Менталист: Крадецът на мисли"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Загадките на Лора" - с.2, еп.2
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - с.11, еп. 28

06:00 Съкровище в двореца -16 еп. /п/
07:05 По следите на Капитан Грант, 5 с.
08:10 Отрядът - 13 епизод /п/
09:00 По света и у нас
09:10 Фильо и Макензен - 7-сериен 

филм /България/, 1 серия
10:15 Семеен бизнес - 7 епизод
10:40 Златният век - тв филм /4 серия/
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с БНТ
12:40 Спасителен отряд "Калифорния"
13:30 "Храна за душата" /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, тв филм
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри - тв филм /70 епизод/
17:20 Япония днес
17:30 "Храна за душата"
18:00 По света и у нас;18:30Спорт ТОТО
19:00 Отрядът тв филм /14 епизод/(12)
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 - 17, 18 еп.
22:50 По света и у нас
23:10 Въпрос на чест 5 - последен еп.
00:00 Капри - тв филм /70 епизод/п/
00:50 Здравето отблизо /най-доброто/
02:05 Семеен бизнес - 7 епизод /п/
02:30 Туристически маршрути /п/
03:00 Въпрос на чест 5 /п/
03:45 Япония днес /п/
04:05 Спасителен отряд "Калифорния" /п/
04:50 Съкровище в двореца /п/

05:30 "Комиците и приятели"/п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Приятели" - сериал, с. 4, еп.9
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. 34
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 1, еп. 62
17:00 bTV Новините
17:30 "Комиците и приятели"/п./ 
17:50 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - с. 12, еп. 14
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера:"Семейни тайни",сериал
21:30 "Всичко може да се случи",сериал
22:30 "Менталист: Крадецът на мисли"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Загадките на Лора" - с.2, еп.3
01:00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - с. 11, еп. 29

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

филм; 08:00 "Събуди се" 
09:00 "Напълно щастлива" - с Кароли-

не Мария Фриер, Рафаел Вогт, 
Кристоф фон Фридъл и др.

11:00 "Съдебен спор", избрано
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
13:00 "Това се случи на Свети Вален-

тин" - с Джеймс Маслоу, Холи 
Уеб, Томи Савъс и др.

15:00 "Дънди крокодила" - с Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон Майлон

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

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

емисия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Железният човек" - с Робърт 

Дауни Младши, Гуинет Полтроу
22:40 "Казанова" - с Хийт Леджър, 

Сиена Милър, Джеръми Айрънс
00:50 "Напълно щастлива" - с Каролине 

Мария Фриер и др. /п/
04:30 "Това се случи на Свети Вален-

тин" -  Джеймс Маслоу, Холи Уеб, 
Томи Савъс и др. /п/

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

филм; 08:00 "Събуди се" 
09:00 "Куп обещания и малко лъжи" - с 

Денис Цих, Михаела Мей и др.
11:00 "Съдебен спор" - избрано
12:00 Новините на NOVA
12:30 "В очакване на Купидон" - с Адам 

Мейфилд, Ариел Кебъл, Хайли 
Дъф, Тимъти Ботъмс, Марион Рос

14:15 "Чудесата на добрата вещица" - с 
Катрин Бел, Крис Потър, Хана 
Ендикот-Дъглас, Матю Найт, Питър 
Макнийл, Катерин Дишър и др.

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

емисия; 19:20 Темата на NOVA
20:00 "Опашати сватовници" - с Кевин 

Джеймс, Росарио Доусъ и др.
22:00 "Спайдърмен 2" - с Тоби Ма-

гуайър, Кирстен Дънст, Джеймс 
Франко, Алфред Молина и др.

00:40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:10 "Куп обещания и малко лъжи" - с 

Денис Цих, Михаела Мей /п/
03:20 "Чудесата ден на добрата вещица" 

- с Катрин Бел, Крис Потър, Хана 
Ендикот-Дъглас, Матю Найт, Питър 
Макнийл, Катерин Дишър и др. /п/

NOA NOA
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 - централна 

емисия
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" - сериал
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:10 "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 - централна 

емисия
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" - сериал
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" /п/

NOA
05:00 "Транспортер" - сериен филм /п/
06:00 "Тайнствени афери" - 5 сезон /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 - централна 

емисия
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" - сериал
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" /п/

05:00 "Транспортер" - сериен филм /п/
06:00 "Тайнствени афери" - 5 сезон /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 "Специален отряд" (премиера) - 

сериен филм
23:30 "Незабравимо" - сериен филм
00:30 "Тайнствени афери" - 5 сезон
01:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:00 "Войната на розите" /п/

05:00 "Специален отряд" /п/
06:00 "Тайнствени афери" - 5 сезон /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 "Скорпион" (премиера) - 3 сезон
22:00 Новините на NOVA
22:30 "Специален отряд" (премиера) - 

сериен филм
23:30 "Незабравимо" - сериен филм
00:30 "Тайнствени афери" - 5 сезон
01:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
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 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 Операция: "История" /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Глухар - криминален сериал
15:00 1945 - годината, която промени 

света - 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
22:00 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 - важните неща 

рано сутрин /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 Операция: "История" /п./
07:30 Животът на Нелсън Мандела - 

филм
08:30 Авиошоу /п./
09:00 VIB /Very Important Bulgarians/ /п./
09:30 Светът отвътре - филм
10:00 1421 - когато Китай откри света - 

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 - изповедите на 

значимите за обществото
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 Монгол - драма, Казахстан, Ру-

сия, Германия, Монголия; в роли-
те: Таданобу Асано, Хонлей Сун

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 Вечната принцеса Даяна - филм
08:30 Необичайните заподозрени /п./
09:30 Светът отвътре - филм
10:00 1421 - когато Китай откри света - 

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 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 Любовникът - драма, романтичен, 

Франция, Великобритания, Виет-
нам; в ролите: Тони Леунг Чу Вай

01:00 Колела - автомобилно предаване 
с Константин Томов /п./

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

Bulgaria on aIR

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: "История" /п./
07:00 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 Брюксел 1 /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Глухар - криминален сериал
15:00 1945 - годината, която промени 

света - 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
22:00 Гол - спортно шоу 
23:00 Похитени - сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR - новините с ко-

ментар с Ганиела Ангелова /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 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
06:00 Видимо и невидимо /п./
07:00 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 1945 - годината, която промени 

света - 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 
20:10 Виктория - исторически 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 /п./

Bulgaria on aIR

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
06:00 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
07:00 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 /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Глухар - криминален сериал
15:00 1945 - годината, която промени 

света - 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 Виктория - исторически 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 /п./

Bulgaria on aIR

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
06:00 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
07:00 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 1945 - годината, която промени 

света - 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 Виктория - исторически 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 /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
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05:15 „Мъртва точка“ - сериал, с.2, еп.3
06:00 „Кунг фу панда - легенди за 

страхотния боец“ - анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 12-14
10:30 „Тай-Чи майстор“ - екшън, драма 

(САЩ, Китай, Хонг Конг, 2013)
12:30 „Наследството на Борн“ - - ек-

шън, криминален, трилър (САЩ, 
Япония, 2012)

15:00 „Луцифер“ - с. 2, еп. 6, 7
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:30 „Умирай трудно“ - екшън (САЩ), 

актьори - Брус Уилис, Бони Беде-
ля, Реджинал Велджонсън и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Жената-котка“ - екшън, фентъзи, 

криминален, приключенски (САЩ), 
актьори - Хали Бери, Бенджамин 
Брат, Шарън Стоун, Франсис Кон-
рой, Ламбърт Уилсън и др.

23:45 „Анабел“ - ужас (САЩ), актьори 
- Уорд Хортон, Брайън Хауи, Ерик 
Ладин, Анабел Уолис и др.

02:00 „Стрелата“ - сериал, еп.12,13
03:45 „4х4“ - автомобилно предаване
04:15 „Херкулес в лабиринта на мино-

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

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

07:30 „Стрелата“ - сериал, еп.14-16
10:30 „Жената-котка“ - екшън, фентъзи, 

криминален, приключенски (САЩ)
12:30 „Умирай трудно“ - екшън (САЩ)
15:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп. 8,9
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:30 „Наследството на Борн“ - - ек-

шън, криминален, трилър (САЩ, 
Япония, 2012), актьори - Джеръ-
ми Ренър, Скот Глен, Едуард Нор-
тън, Дона Мърфи, Рейчъл Уайз

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „Нощни ястреби“ -екшън, кри-

минален, трилър (САЩ), актьори 
- Силвестър Сталоун, Били Дий 
Уилямс, Персис Камбата и др.

23:45 „Жената-котка“ - екшън, фентъзи, 
криминален, приключенски (САЩ, 
2004), режисьор - Питоф, актьори 
- Хали Бери, Бенджамин Брат, 
Шарън Стоун, Франсис Конрой, 
Ламбърт Уилсън, Франсис Конрой

02:00 „Стрелата“ - сериал, еп.15,16
03:45 „4х4“ - автомобилно предаване
04:15 „Анабел“ - ужас (САЩ, 2014), 

актьори - Уорд Хортон, Брайън 
Хауи, Ерик Ладин, Анабел Уолис

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

страхотния боец“ - анимация
08:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 6
09:00 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 2
10:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.8
11:00 „Монк“ - сериал, с.2, еп. 13
12:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 7
13:00 „Опасен копнеж“ - трилър (Ка-

нада), актьори - Линдзи Хартли, 
Палома Квиатковски, Дан Пейн

15:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 7
16:00 „Мъртва точка“ - с. 2, еп. 3
17:00 „Последният кораб“ - с. 3, еп. 8
18:00 „Монк“ - сериал, с. 2, еп. 14
19:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.9
20:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 12
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Умирай трудно“ - екшън (САЩ, 

1988), режисьор - Джон Мактир-
нън, актьори - Брус Уилис, Бони 
Беделя, Реджинал Велджонсън, 
Пол Глийсън, Деворо Уайт, Уилям 
Атертън, Алън Рикман, Александър 
Годунов и др.

00:30 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 12
01:30 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.9
02:30 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.7
03:30 „Последният кораб“- сериал, с. 3, 

еп. 8
04:30 „Монк“ - сериал, с. 2, еп. 14

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

08:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 7
09:00 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 3
10:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.9
11:00 „Монк“ - сериал, с.2, еп. 14
12:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 8
13:00 „Жената-котка“ - екшън, фентъзи, 

криминален, приключенски (САЩ, 
2004), режисьор - Питоф, актьори 
- Хали Бери, Бенджамин Брат, 
Шарън Стоун, Франсис Конрой, 
Ламбърт Уилсън, Франсис Конрой

15:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп. 8
16:00 „Мъртва точка“ - с. 2, еп. 4
17:00 „Последният кораб“ - с. 3, еп. 9
18:00 „Монк“ - сериал, с. 2, еп.15
19:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп. 10
20:00 „Кости“ - сериал, с.10, еп. 13
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Стормагедон“  - фантастика, ек-

шън (САЩ, 2015), актьори - Джон 
Хениган, Ив Мауро, Джоузеф Гат, 
Робърт Бланш, Рико Рос и др.

23:45 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 13
00:45 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.10
01:45 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.8
02:45 „Последният кораб“ - сериал, с.3, 

еп. 9
03:45 „Монк“ - сериал, с.2, еп.15
04:45 „4х4“ - автомобилно предаване

05:15 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 4
06:00 „Кунг фу панда - легенди за 

страхотния боец“ - анимация
08:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 8
09:00 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 4
10:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.10
11:00 „Монк“ - сериал, с.2, еп. 15
12:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 9
13:00 „Нощни ястреби“ - екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 1981), 
режисьор - Брус Малмът, Гари 
Нелсън, актьори - Силвестър Ста-
лоун, Били Дий Уилямс, Персис 
Камбата, Найджъл Девънпорт, 
Линдзи Уогнър и др.

15:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 9
16:00 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 5
17:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 10
18:00 „Монк“ - сериал, с.2, еп.16
19:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.. 11
20:00 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 14
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Езерото на акулите“ - трилър 

(САЩ, 2015), актьори - Долф 
Лундгрен, Сара Малакъл Лейн, 
Лили Брукс О`Брайънт, Бенжамин 
Макаби, Джеймс Чалк и др.

00:00 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 14
01:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.11
02:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.9
03:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 10
04:00 „Монк“ - сериал, с.2, еп.16

06:00 „Дерби“ - семеен филм /п/
07:50 „Приказка за вълшебната рибка“ 

- семеен филм с Лекси Джованьо-
ли, Робърт Карадин, Мартин Клеба

09:50 „Книга за джунглата: Историята на 
Маугли“ - семеен филм

11:30 „Огледало с две лица“ - романти-
чен филм /п/

14:00 „Развален телефон“ - драма с 
Даян Кийтън, Мег Райън, Лиса 
Кудроу, Уолтър Матау, Адам Ар-
кин, Клорис Личман и др.

16:00 „Роки 4“ - екшън със Силвестър 
Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс, Тони Бъртън, Долф 
Лундгрен и др. /п/

17:45 „Очаквай неочакваното“ - роман-
тична комедия с Камерън Диас, 
Дженифър Лопес, Елизабет Банкс, 
Бруклин Декър, Ана Кендрик и др.

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

21:00 „Роки 5“ - екшън със Силвестър 
Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, 
Тони Бъртън, Сейдж Сталоуни др.

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

00:10 „Развален телефон“ - драма с 
Даян Кийтън, Мег Райън, Лиса 
Кудроу, Уолтър Матау, Адам Ар-
кин, Клорис Личман и др. /п/

06:30 „В кадър“
07:30 „Списъкът на Джесика Дарлинг“ - 

романтична комедия /п/
09:30 „Блинки Бил“ - аним. филм
11:20 „Очаквай неочакваното“ - ро-

мантична комедия с Камерън 
Диас, Дженифър Лопес, Елиза-
бет Банкс, Бруклин Декър, Ана 
Кендрик, Денис Куейд, Чейс Кро-
уфърд, Крис Рок и др. /п/

13:40 „В добра компания“ - роман-
тична комедия с Денис Куейд, 
Скарлет Йохансон, Тофър Грейс

16:00 „Роки 5“ - екшън /п/
18:00 „Мансардата“ - комедия с Бен 

Стилър, Дрю Баримор, Ейлин 
Есел, Харви Фиърстейн, Джъстин 
Теро, Джеймс Ремар, Робърт 
Уисдъм, Сузи Кърц, Уолъс Шон

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

21:00 „Роки Балбоа“ - екшън със Сил-
вестър Сталоун, Бърт Янг, Анто-
нио Тарвър, Майло Вентимиля, 
Тони Бъртън, Майк Тайсън и др.

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

00:10 „Смърт на погребение“ - комедия 
с Крис Рок, Мартин Лорънс, 
Зоуи Салдана, Люк Уилсън, Дани 
Глоувър, Трейси Морган и др.

06:00 „Теория за големия взрив“ - с. 8
06:30 „Без багаж“ /п/
07:10 „Топ Гиър“ - 2 епизода
09:45 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 20
10:50 „Изчезнал по време на акция“ - 

екшън с Чък Норис, М.Емет Уолш, 
Джеймс Хонг, Ави Клеймбърг, Дей-
вид Трес и др. /п/

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Спри или мама ще стреля“ - 

екшън-комедия със Силвестър 
Сталоун, Роджър Рийс, Естел Гети, 
Джобет Уилямс, Мартин Фереро

15:30 „Кръвта вода не става“ - драма с 
Мелиса Гилбърт, Линдзи Уогнър, 
Браян Уимър, Линди Нютън, Грайн-
дър Хийнес и др.

17:45 „Кралството“ - екшън с Джей-
ми Фокс, Крис Купър, Дженифър 
Гарднър, Джейсън Бейтман, Дже-
ръми Пивън, Кайл Чандлър, Ричард 
Дженкинс и др. /п/

20:00 „Хатфийлд и МакКой“ - III част
22:00 „Аз, Франкенщайн“ - екшън-фан-

тастика с Арън Екхарт, Бил Най, 
Ивон Страховски, Миранда Ото, 
Джей Кортни, Сократис Отто, 
Кейтлин Стейси, Аден Йънг, Дениз 
Акдениз и др.

23:50 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 20 /п/
01:00 Еротичен телепазар

06:00 „Теория за големия взрив“ - с. 8
06:30 „Гореща зона“ - сериал
07:30 „Топ Гиър“ - 2 епизода
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 20
11:00 „Изчезнал по време на акция: 

Началото“ - екшън с Чък Норис, 
Стивън Уилямс, Кози Коста, Сун-
Тек О и др. /п/

13:00 „Без багаж“ - предаване за 
туризъм

13:30 „Хатфийлд и МакКой“ - историче-
ски, III част /п/

15:30 „S.W.A.T.- Специален отряд“ - ек-
шън със Самюел Джаксън, Колин 
Фарел, Мишел Родригес, Ел Ел 
Кул Джей, Джеръми Ренър, Оли-
вър Мартинес и др.

18:00 „Дънди Крокодила“ - приключен-
ска комедия /п/

20:00 „Кралят на скорпионите: Походът 
на силата“ - приключенски екшън 
с Виктор Уебстър, Елън Холман, 
Уил Кемп, Бари Бостуик, Рутгер 
Хауър, М.Емет Уолш и др.

22:15 „Свободна територия“ - екшън с 
Робърт Дювал, Кевин Костнър, 
Анет Бенинг, Майкъл Гамбън, 
Майкъл Джетър, Диего Луна, 
Джеймс Русо и др.

01:10 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика

03:30 Еротичен телепазар

06:00 „Да се посмеем“
06:30 „Женени с деца“ - сериал, сезон 

4, 2 епизода /п/
07:30 „В.И.П“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Военни престъпления“ - с. 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сезон 3 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 13 /п/
12:00 „Пожарникарите от Чикаго“ /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“ - с.5, 2 епизода
16:50 „Кралят на скорпионите: Походът 

на силата“ - приключенски екшън 
с Виктор Уебстър, Елън Холман, 
Уил Кемп, Бари Бостуик, Рутгер 
Хауър, М.Емет Уолш и др.

19:00 „Топ Гиър“ - сезон 13
20:00 „Етажна собственост“ - сезон 4
21:00 „Пожарникарите от Чикаго“ (пре-

миера) - сериал, сезон 6
22:00 „Кървав спорт“ - екшън с Жан-

Клод Ван Дам, Форест Уитакър
00:00 „Етажна собственост“ - с. 4 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария“ /п/
03:30 „Свободна територия“ - екшън 

с Робърт Дювал, Кевин Кост-
нър, Анет Бенинг, Майкъл Гам-
бън, Майкъл Джетър, Диего Луна, 
Джеймс Русо и др.

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

сезон 1
07:45 „София - Ден и Нощ“, сериал /п/
08:45 „Моят нов най-добър приятел“ - 

семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
12:20 „Пенeлъпи“ - романтична комедия 

с Кристина Ричи, Джеймс Ма-
кавой, Рийз Уидърспун, Катрин 
О‘Хара, Ричард Е. Грант, Питър 
Динклидж, Саймън Уудс и др.

14:30 „Огледало с две лица“ - романти-
чен филм с Барбара Стрейсънд, 
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, 
Лорън Бакол, Джордж Сийгъл, 
Мими Роджърс, Ел Макфърсън

17:00 „Роки 3“ - екшън /п/
19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 1
21:00 „Роки 4“ - екшън съд Силвестър 

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

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

00:00 „Човек без сянка“ - екшън-фан-
тастика с Елизабет Шу, Кевин 
Бейкън, Джош Бролин, Ким Ди-
кенс, Джоуи Слотник, Мари Ран-
дъл и др.

06:00 „Да се посмеем“
06:30 „Женени с деца“ - сериал, сезон 

4, 2 епизода /п/
07:30 „В.И.П“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Военни престъпления“ - с. 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сезон 3 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - 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“ - с. 4, 2 епизода
17:00 „Изчезнал по време на акция: 

Началото“ - екшън с Чък Норис, 
Стивън Уилямс, Кози Коста, Сун-
Тек О и др.

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

миера) - сериал, сезон 6
22:00 „Кралството“ - екшън с Джей-

ми Фокс, Крис Купър, Джени-
фър Гарднър, Джейсън Бейтман, 
Джеръми Пивън, Кайл Чандлър, 
Ричард Дженкинс и др.

00:15 „Етажна собственост“ - сезон 4 
/п/

01:15 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика /п/

03:40 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
06:45 „Непорочната Джейн“ - сезон 1
07:45 „София - Ден и Нощ“ /п/
09:00 „Книга за джунглата: Историята на 

Маугли“ - семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
12:00 „В добра компания“ - романтична 

комедия с Денис Куейд, Скарлет 
Йохансон, Тофър Грейс и др. /п/

14:15 „В кадър“
14:45 „Опашати сватовници“ - комедия 

с Кевин Джеймс, Росарио Доусън, 
Лесли Биб, Дони Уолбърг и др. /п/

16:50 „Роки Балбоа“ - екшън с Силвес-
тър Сталоун, Бърт Янг, Антонио 
Тарвър, Майло Вентимиля, Тони 
Бъртън, Майк Тайсън и др. /п/

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

- сериал, сезон 1
21:00 „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК“ - Зри-

телят избира между шест филма 
на greatmonday.bg

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

01:00 „Скандално“ - биографична драма 
с Тоби Джоунс, Даниел Крейг, 
Сандра Бълок, Гуинет Полтроу, 
Джеф Даниълс, Изабела Росели-
ни, Сигорни Уивър, Хоуп Дейвис, 
Питър Богданович и др.

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
06:45 „Непорочната Джейн“ - сезон 1
07:45 „София - Ден и Нощ“ - сериал /п/
08:45 „Блинки Бил“ - аним. филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
12:00 „Мансардата“ - комедия с Бен 

Стилър, Дрю Баримор, Ейлин 
Есел, Харви Фиърстейн, Джъстин 
Теро, Джеймс Ремар, Робърт Уис-
дъм, Сузи Кърц, Уолъс Шон, Мая 
Рудолф, Амбър Валета и др. /п/

14:00 „Да пропуснеш Коледа“ - семейна 
комедия с Тим Алън, Джейми 
Лий Къртис, Дан Акройд, М. Емет 
Уолш, Елизабет Франц, Ерик Пер 
Съливан, Чеч Марин и др.

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

- сериал, сезон 1
21:00 „Трансформърс“ - приключенска 

фантастика с Шая Лебьоф, Ме-
гън Фокс, Джош Дюамел, Тайръс 
Гипсън, Рейчъл Тейлър, Антъни Ан-
дерсън, Джон Войт, Джон Туртуро

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

01:00 „Дракула“ - драма с Гари Олдман, 
Уинона Райдър, Антъни Хопкинс, 
Киану Рийвс, Кари Елуис и др.

06:00 „Да се посмеем“
06:30 „Женени с деца“ - сериал, сезон 

5, 2 епизода /п/
07:30 „В.И.П“ - сериал, сезон 3 /п/
08:45 „Военни престъпления“ - с. 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сезон 3 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 13 /п/
12:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 6 /п/
13:00 „В.И.П“ - сериал, сезон 4
14:00 „Военни престъпления“ - сезон 10
15:00 „Черният списък“ - сезон 3
15:50 „Женени с деца“ - сезон 5
16:20 „Спайдърмен 2“ - приключенски 

екшън с уч. на Тоби Магуайър, 
Кирстен Дънст, Джеймс Франко, 
Алфред Молина и и др. /п/

19:00 „Топ Гиър“ - сезон 13
20:00 „Етажна собственост“ - сезон 4
21:00 „Пожарникарите от Чикаго“ (пре-

миера) - сериал, сезон 6
22:00 „Универсален войник“ - екшън-

фантастика с Жан-Клод Ван Дам, 
Долф Лундгрен, Али Уокър, Джери 
Орбак, Карълайн Гудъл, Ед О‘Рос, 
Леон Рипи и др.

00:10 „Етажна собственост“ - с. 4 /п/
01:10 Еротичен телепазар
03:20 „Кървав спорт“ - екшън с Жан-

Клод Ван Дам, Форест Уитакър, 
Доналд Гиб и др. /п/

ДИЕМА

събоТа, 4 аВгусТ нЕДЕля, 5 аВгусТ

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Майк и Моли“ - сериал, с. 5
08:00 „Приятели“ - сериал, с. 4
10:00 Премиера: „Супер Боброви“ - 

комедия (Русия), актьори - Павел 
Деревянко, Оксана Акинишина, 
Роман Мадянов, Ирина Пегова

12:00 „Лъжовна съпруга“ -  комедия, 
романтичен (САЩ), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив Мар-
тин, Голди Хоун, Дана Дилейни, 
Джули Харис, Питър МакНикъл и 
др. 

14:00 „ Двама мъже и половина“ - се-
риал

16:00 „Учителката по френски“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ - сериал
20:30 „Майка под наем“ - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2008), режисьор 
- Майкъл Маккълърс, актьори -  
Денис О‘Хеър, Ейми Полър, Дакс 
Шепард, Сигорни Уивър, Тина 
Фей, Грег Киниър, Стив Мартин и 
др.

22:30 „По-добре късно отколкото нико-
га“ - сериал

23:30 „Майк и Моли“ - сериал
01:30 „Приятели“ - сериал
03:30 „Страхотни новини“ - сериал

05:00 „По-добре късно отколкото нико-
га“ - сериал

06:00 „Майк и Моли“ - сериал, с. 5
08:00 „Приятели“ - сериал, с. 4
10:00 „Майка под наем“ - комедия, ро-

мантичен (САЩ), актьори -  Денис 
О‘Хеър, Ейми Полър, Дакс Ше-
пард, Сигорни Уивър, Тина Фей, 
Грег Киниър, Стив Мартин и др.

12:00 „Моята голяма гръцка свалка“ 
- комедия, романтичен  (САЩ, 
Испания), актьори - Ния Вардалос, 
Ричард Драйфус, Алексис Георгу-
лис,  Алистър Макгоуан,  Мария 
Аданес, Харланд Уилямс, Рейчъл 
Драч и др.

14:00 „Двама мъже и половина“ - сери-
ал

16:00 „Учителката по френски“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ - сериал
20:30 Премиера: „СуперБоброви“ - ко-

медия (Русия, 2016), режисьор - 
Дмитрий Дяченко, актьори - Павел 
Деревянко, Оксана Акинишина, 
Роман Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников и др.

22:30 „По-добре късно отколкото нико-
га“ - сериал

23:30 „Майк и Моли“ - сериал
01:30 „Приятели“ - сериал
03:30 „Страхотни новини“ - сериал

пЕТък, 3 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 „Моята голяма гръцка свалка“ - 

комедия, романтичен  (САЩ, Ис-
пания, 2009), актьори - Ния Вар-
далос, Ричард Драйфус, Алексис 
Георгулис,  Алистър Макгоуан,  
Мария Аданес, Харланд Уилямс, 
Рейчъл Драч и др.

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Страхотни новини“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“,сериал
17:00 „Българи на три морета“ 
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
19:30 „Учителката по френски“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - с. 1
22:00 „Страхотни новини“ - сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове“ - 

сериал, с. 3
00:00 „Моята голяма гръцка свалка“ 

- комедия, романтичен  (САЩ, 
Испания), актьори - Ния Варда-
лос, Ричард Драйфус, Алексис 
Георгулис, Алистър Макгоуан,  
Мария Аданес, Харланд Уилямс

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

сериал

понЕДЕлник, 6 аВгусТ

05:00 „По-добре късно отколкото нико-
га“ - сериал

06:00 „Шегаджии“ - сериал, с. 2
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
09:00 „Българи на три морета“
10:00 „Котки и кучета: Отмъщението на 

Кити“ - комедия (САЩ, 2010), 
режисьор - Брад Пейтън, актьори 
- Крис О‘Донъл, Джак Макбрайър, 
Пол Родригез, Малкълм Гудуин, 
Малкълм Стюарт и 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.8
21:00 „Двама мъже и половина“ - с.2
22:00 „На по-добро място“ - сериал, с.2
23:00 „Мутра по заместване“ - с.4
00:00 „Котки и кучета: Отмъщението на 

Кити“ - комедия (САЩ, 2010), 
актьори - Крис О‘Донъл, Джак 
Макбрайър, Пол Родригез, Мал-
кълм Гудуин, Малкълм Стюарт

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

ВТорник, 7 аВгусТ

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Шегаджии“ - сериал, с.2
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
09:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
10:00 „Майор Пейн“ - комедия (САЩ, 

1995), режисьор - Ник Касъл, 
актьори - Деймън Уейънс, Майкъл 
Айрънсайд, Скот Бигълоу, Албърт 
Хол и 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“ - сери-

ал
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток 

шоу
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“ - с.2
22:00 „На по-добро място“ - сериал, с.2
23:00 „Мутра по заместване“ - с.4
00:00 „Майор Пейн“ - комедия 

(САЩ,1995), актьори - Деймън 
Уейънс, Майкъл Айрънсайд, Скот 
Бигълоу, Албърт Хол и др.

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

сряДа, 8 аВгусТ

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Шегаджии“ - сериал, с.2
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Турбо“ - анимация (САЩ, 2013), 

режисьор - Дейвид Сорън, сцена-
ристи - Робърт Д. Сийгъл, Дарън 
Лемке, Дейвид Сорън

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“ - комедий-

но шоу
17:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
19:30 „Учителката по френски“ - с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с. 8
21:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с. 2
22:00 „Страхотни новини“ - сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване“ - сериал, 

с.4
00:00 „През цялата нощ“ - комедия 

(САЩ,2015), режисьор - Патрик 
Брайс, актьори -  Адам Скот, Тей-
лър Шилинг, Джейсън Шуорцман и 
др.

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

чЕТВърТък, 9 аВгусТ

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Шегаджии“ - сериал, с. 3
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 „Болни от любов“ - комедия, 

романтичен (САЩ, 1997), актьо-
ри - Мег Райън, Матю Бродърик, 
Чеки Карио, Морийн Стейпълтън, 
Кели Престън  и др.

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“ - с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“ - с.2
22:00 „Страхотни новини“ - сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване“ - с.4
23:30 „Двама бащи, двама синове“ - 

сериал, с. 3
00:00 „Болни от любов“ - комедия, 

романтичен (САЩ, 1997), актьори 
-Мег Райън, Матю Бродърик, Чеки 
Карио, Морийн Стейпълтън, Кели 
Престън  и др.

02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Мутра по заместване“ - сериал

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
06:45 „Непорочната Джейн“ - сезон 1
07:45 „София - Ден и Нощ“ /п/
09:00 „Приказка за вълшебната рибка“ - 

семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
12:00 „Въздушният Бъд: Златната купа“ - 

семеен филм с Кевин Зегърс
14:00 „Как да правиш любов като ан-

гличанин“ - романтична комедия 
с Пиърс Броснан, Салма Хайек, 
Джесика Алба, Малкълм Макдауъл, 
Бенджамин Маккензи, Мерин Дън-
гий, Иван Сергей, Марли Матлин

16:00 „Трансформърс“ - приключенска 
фантастика /п/

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

- сериал, сезон 1
21:00 „Трансформърс: Отмъщението“ - 

екшън-фантастика с Шая Лебьоф, 
Мегън Фокс, Джош Дюамел, Тай-
рийз Гибсън, Джон Туртуро, Кевин 
Дън, Рейн Уилсън, Джули Уайт

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

01:00 „Как да правиш любов като ан-
гличанин“ - романтична комедия 
с Пиърс Броснан, Салма Хайек, 
Джесика Алба, Малкълм Макдауъл, 
Бенджамин Маккензи и др.

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 5 /п/
06:45 „Непорочната Джейн“ - сезон 1
07:45 „София - Ден и Нощ“ /п/
08:45 „Въздушният Бъд: Златната купа“ - 

семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 5
12:00 „Да пропуснеш Коледа“ - семейна 

комедия с Тим Алън /п/
14:00 „Шпиoни“ - семеен филм с Ема 

Робъртс, Крис Потър, Ричард 
Кайнд, Пат Морита, Дебра Джо 
Ръп, Джей Бразо, Мусета Вандер

16:00 „Трансформърс: Отмъщението“ - 
екшън-фантастика /п/

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

- сериал, сезон 1
21:00 „Трансформърс: Тъмната страна 

на луната“ - екшън-фантастика 
с Шая Лебьоф, Джон Малкович, 
Тайрийз Гибсън, Джош Дюамел, 
Патрик Демпси, Франсис Мак-
дормънд, Кевин Дън, Роузи Хън-
тингтън-Уайтли, Джули Уайт, Джон 
Туртуро и др.

00:15 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 1 /п/

01:15 „Парий“ - драма с Адеперо Одуйе, 
Пернел Уокър, Аша Дейвис, Чарлс 
Парнел, Сара Мелесе, Ким Уе-
йънс, Ким Уейънс и др.

05:00 „Мъртва точка“ - сериал, с.2, еп.5
06:00 „Кунг фу панда - легенди за 

страхотния боец“ - анимация
08:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 9
09:00 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 5
10:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.11
11:00 „Монк“ - сериал, с.2, еп. 16
12:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 10
13:00 „Стормагедон“  - фантастика, ек-

шън (САЩ, 2015), режисьор - Ник 
Лайън, актьори - Джон Хениган, 
Ив Мауро, Джоузеф Гат, Робърт 
Бланш, Рико Рос и др.

15:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 10
16:00 „Мъртва точка“ - с.2, еп. 6
17:00 „Последният кораб“ - с.3, еп. 11
18:00 „Монк“ - сериал, с.3, еп.1
19:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп. 12
20:00 „Кости“ - сериал, с. 10, еп. 15
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Приземяване: Добре дошли в Из-

точна Европа“ - екшън, комедия 
(Литва, Великобритания  2014), 
актьори - Вини Джоунс, Скот 
Уилямс, Джил Дарнел, Оливър 
Джаксън, Антъни Стречън, Андрюс 
Жюраускас, Моника Вайчулите

00:00 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 15
01:00 „Луцифер“ - сериал, с.2, еп.12
02:00 „Стоте“ - сериал, с. 4, еп.10
03:00 „Последният кораб“ - с. 3, еп. 11
04:00 „Монк“ - сериал, с. 3, еп.1

05:00 „Мъртва точка“ - сериал, с.2, еп.6
06:00 „Кунг фу панда - легенди за 

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

(САЩ, 2015), актьори - Долф 
Лундгрен, Сара Малакъл Лейн, 
Лили Брукс О`Брайънт, Бенжамин 
Макаби, Джеймс Чалк и др.

15:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп. 11
16:00 „Мъртва точка“ - сериал, с.2, еп. 

7
17:00 „Последният кораб“ - сериал, с.3, 

еп. 12
18:00 „Монк“ - сериал, с.3, еп.2
20:00 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 16
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Убиец на пътя 3“ - ужас, 

трилър(САЩ, 2004), режисьор - 
Деклан Обрин, актьори - Кен 
Кирзингър, Джеси Хъч, Бен Хо-
лингсуърт, Джианаполо Венута, 
Кирстен Праут и др.

00:00 „Кости“ - сериал , с.10, еп. 16
02:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.11
03:00 „Последният кораб“ - сериал, с.3, 

еп. 12
04:00 „Монк“ - сериал, с.3, еп.2

 

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

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

07:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 5 /п/
07:30 „В.И.П“ - сериал, сезон 4 /п/
08:45 „Военни престъпления“ - сезон 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сериал, сезон 3 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 13 /п/
12:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 6 /п/
13:00 „В.И.П“ - сериал, сезон 4
14:00 „Военни престъпления“ - сезон 10
15:00 „Черният списък“ - сериал, сезон 3
16:00 „Женени с деца“ - сезон 5, 2 епизода
17:00 „Аз, Франкенщайн“ /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 13
20:00 „Етажна собственост“ - сезон 4
21:00 „Пожарникарите от Чикаго“ (премиера) 
22:00 „Универсален войник: Завръщането“
23:50 „Етажна собственост“ - сезон 4 /п/

ДИЕМА
07:30 „В.И.П“ - сериал, сезон 4 /п/
08:45 „Военни престъпления“ - сезон 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сериал, сезон 3 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 13 /п/
12:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 6 /п/
13:00 „В.И.П“ - сериал, сезон 4
14:00 „Военни престъпления“ - сезон 10
15:00 „Черният списък“ - сериал, сезон 3
16:00 „Женени с деца“ - сезон 5, 2 епизода
17:00 „Кръвта вода не става“ - драма /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 13
20:00 „Полицаите от края на града“ - сериал
22:00 „Твърде лично 3“ - екшън-трилър
00:15 „Полицаите от края на града“ - сериал 

ДИЕМА
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ИВО РУСЕВ

 Група японски деца от 
Сейджо гимназия в град 
Тойоаке се забавляваха 
истински във възстановки-
те на Националния музей 
на образованието. Вче-
ра сутринта гимназисти-
те направиха пътуване в 
историята на българската 
просвета и образование 
в автентичната атмосфера 
на килийното и взаимоучи-
телно училище, в класната 
стая от началото на мина-
лия век. Писаха йерогли-
фи в „пясъчника“, държаха 
перодръжки и с интерес 
разглеждаха училищните 
уреди и апарати, тетрад-

ките и чантите на своите 
връстници.
 Техният преподавател 
г-н Ишида Хироки сподели, 
че е впечатлен от училищ-
ната система на поощре-
ния и наказания през Въз-
раждането. Той подчерта, 
че както в България, така 
и в Япония обществото 
засвидетелства почит и 
уважение към инициато-
рите и основоположниците 
на просветните традиции. 
„При нас - каза г-н Хироки 
- се стремим да научим и 
разберем какви са били 
личните подбуди и мотива-
цията на личностите, доп-
ринесли  за развитието на 
образователното дело.“

 Директорът на музея 
Мая Карагьозова пода-
ри на японските ученици 
комплект рекламни и ин-
формационни материали.
 Десетте гимназисти са 
на двуседмичен учениче-
ски обмен в Габрово. В 
програмата им са вклю-
чени посещения на музеи 
и училища, обучение по 
различни видове занаяти, 
кулинарни занимания, 
народни танци, походи и 
разходки из околности-
те на Габрово. По време 
на гостуването с тях като 
ръководител от българска 
страна ще бъде д-р Свет-
ла Хасегава, инициатор на 
обмена. 

СВЕТОзАР гАТЕВ

 Воденият от Николай 
Василев юношески тим на 
„Янтра 1919“ записа загу-
ба с 0:1 от „Нефтохимик 
1962“ (Бургас) във втората 
контрола по време на под-
готвителния лагер в Сли-
вен. Новакът в елитната 
юношеска група U19 напра-
ви равностоен мач срещу 

12-я от миналото първен-
ство. Единственото попаде-
ние падна в 77-та минута. 
Двата отбора удариха и 
по една греда. „Получи се 
здрав мач. И двата отбо-
ра имахме малко голови 
положения. Хубавото е, че 
се вижда подобрение в иг-
рата ни. Дано продължим 
в тази посока, за да сме 
равностойни на отборите 

от втората половина на 
таблицата“, коментира Ва-
силев след срещата. 
 Контролата между дру-
гите два отбора, които се 
подготвят заедно с „Янтра 
1919“ на лагера в Сливен 
- „Черно море“ и „Свилен 
2000“, завърши с разгро-
мна победа на „моряците“ - 
10:0. В първата си провер-
ка в града на стоте войво-

ди тимът на „Черно море“ 
постигна категоричен успех 
и срещу „Нефтохимик 1962“  
- 8:0. „Янтра 1919“ пък на-
прави 3:3 срещу домакини-
те от „Сливен 2000“. 
 Последните две кон-
тролни срещи са в събота. 
„Янтра 1919“ ще играе с 
„Черно море“, а „Нефто-
химик 1962“ - със „Сливен 
2000“. 

ТИхОМИР ЦъРОВ

 По време на изложе-
ние от фестивала Bains 
Numériques в Enghien les 
Bains в Париж български 
занаяти, практикувани в 
края на ХІХ и началото на 
ХХ век, са представени 
пред хиляди посетители, 
между които губернаторът 
на Осака Ичиро Мацуи 
и посланикът на Люксем-
бург във Франция Мартин 
Шомер. Пресъздаване-
то им е част от проекта 
VRCrafts@BG. 
 От писмо на проф. 
Стоян Малешков и проф. 
Марин Христов, които са 
част от екипа по проек-
та, до директора на ЕМО 
„Етър” доц. д-р Светла Ди-
митрова става ясно, че 
интересът към българска-
та проява е бил голям. 
Благодарение на съвмест-
ния проект, в Париж са 
представени някои от съх-
ранените в музея занаяти. 
 Събитието е било по-

сетено от над 35 000 души, 
става ясно от благодар-
ственото писмо на двама-
та професори.
 Проектът VRCrafts@BG 
е вдъхновен от българския 
етнографски музей на от-
крито „Етър”. Идеята е да 
се даде възможност на 
хората чрез така нарече-
ната добавена реалност 
да се запознаят с тради-
ционната българска архи-
тектура, занаяти и обичаи 
от историческия период, 
представен в музея. 
 За да видите проду-
кта от съвместния проект, 
може да посетите Шар-
ланджийската работилни-
ца в ЕМО „Етър”. Чрез 
него съвременните хора 
могат да наблюдават как 
се произвежда шарлан 
(масло от орехи) в мина-
лото. Това става именно 
чрез възможностите на 
добавената реалност. 
 Според digital.bg до-
бавената реалност ком-
бинира данни от реалния 

свят с компютърно гене-
рирани данни – изображе-
ния, звук и други сетивни 
подобрения. При смарт-
фоните добавената реал-
ност работи с приложе-
ние, което търси маркер, 
обикновено черно-бял 
баркод. След като намери 
маркера, приложението 
наслагва върху него 3D 
обект. Използвайки каме-
рата на телефона, за да 
следи относителното по-
ложение на устройство-
то и маркера, потреби-
телят е в състояние да 
се разхожда и разглежда 
предмета от всички ъгли. 
Игри като Pokemon Go 
използват добавената ре-
алност малко по-различ-
но. Вместо да използва 
физически обекти, играта 
Pokemon Go показва 3D 
виртуален обект с някакъв 
дълбочинен трик. Може 
спокойно да се движите 
и този обект ще е пред 
вас, стига да не напускате 
правилната посока.

Пðеäставеíè чðез äîáавеíа ðеалíîст заíаятè îт 
„Етъð”-а áяха пîказаíè íа èзлîжеíèе в Паðèж

Япîíскè äеца пèшат въðху 
пясък в Нацèîíалíèя 
музей íа îáðазîваíèетî   

ВЕЛА ЛАзАРОВА

 Най-новата постанов-
ка - оперетата „Баядерка”, 
на Музикално-драматичен 
театър „Константин Киси-
мов” - Велико Търново гос-
тува при голям успех на 1 
август в Габрово. Спекта-
кълът, дело на режисьора 
Петко Бонев, диригент-
постановчик - Игор Бог-
данов, хореография - Катя 
Богданова от Музикалния 
театър в София, под дири-
гентството на Васил Въл-
чев, директор на театъра,  
пренесе публиката в рези-
денцията на богат индий-
ски принц в Париж, кой-
то се влюбва в прелестна 
актриса. Това е времето 
на появата на фокстрот и 
кан-кан. В основата на ли-
бретото на „Баядерка” от 
Ю. Брамер и А. Грюнвалд 
стои едноименната поема 
на Гьоте.
 „Идеята за бестселъ-
ра „Баядерка” от Имре 
Калман бе да попълним 
колекцията от постанов-
ки на композитора в МДТ 
„Константин Кисимов”. Тя 
е сред трите най-известни 
негови оперети - „Царица-
та на чардаша”, „Баядерка” 
и „Графиня Марица”. 
 Ролите в постановката 
са поверени на Лидия Ла-

зарова (Баядерката) -  со-
пран, и гост-изпълнителя 
Иво Йорданов (Раджани) - 
баритон, солисти от първия 
състав, който гостува тази 
вечер. Това са двама ут-
върдени солисти. Иво Йор-
данов е от Варна, който 
повече пее в Италия. 
 На сцената са 45 из-
пълнители, от които и ак-
тьори от драматичната 
трупа. За постановката са 
ушити 50 цветни костюма, 
стилизирани копия на ин-
дийски облекла.
 Трудностите, които пре-
одоляхме, бяха от вземане 
на авторските права за 
една година от швейцарска 
фирма в Цюрих. Оттам е и 
нотният материал.
 От премиерата в сре-

дата на април досега „Ба-
ядерка” се радва на много 
добър прием. Връщаме се 
от едно голямо турне в 
страната. Руската общност, 
която беше в Хисаря, ос-
тана възхитена от пред-
ставлението. В Русия това 
заглавие е едно от „светая 
светих” на оперетния жанр.
 Гостуването ни в Габро-
во е финал на творческия 
сезон за оперетния състав. 
Наесен започваме с „Кри-
воразбраната цивилиза-
ция”, каза зам.-директорът  
Алфи Раифов.
 В края на август МДТ 
„Константин Кисимов - Ве-
лико Търново отново ще 
гастролира в Габрово с 
концерт „Оперетни шедьо-
ври“.

„Баяäеðка” íа Имðе Калмаí 
гîстува íа гаáðîвска сцеíа

РОСИЦА РАДКОВА

 Денят на градинаря в 
България се чества на 1 
август. На този ден праз-
нуват всички, които се 
грижат за цветя, зеленчу-
ци и овошки както профе-
сионално, така и за удо-
волствие.
 Празникът в Сенник 
премина в две части. По 
инициатива на Янка Бал-
канска в градината пред 
къща-музей „Дан Колов” 
засадиха различни видове 
рози Гена Тинчева, Стефка 
Кръстева, Румяна Миче-
ва, Гена Дочева и Стефка 
Петрова. 
 „Нека заедно напра-
вим тази градина красива 
като нашите!” - призова 
племенницата на леген-

дарния борец от Сенник 
Дан Колов. 
 Тя събра около себе 
си като ученички работ-
ливите градинарки и им 
разказа за любовта на 
дядо си Дончо към цве-
тята. Нека всеки да знае, 
че преди да отпътува за 
Америка, едва 13-годишен, 
Дончо Колев е работил в 
унгарските градини в про-
дължение на 4 години.
 Втората част на Деня 
на градинаря се проведе 
в библиотеката. 
 В Сенник всеки има 
градина, от красива, по-
красива и подредена. Из-
обилието от зеленчуци, 
плодове и цветя се вижда 
и от снимките, които сен-
ничани изпращаха в про-
дължение на седмица.

Деí íа гðаäèíаðя îðгаíèзèðа 
áèáлèîтеката в Сеííèк

Загуáа за „Яíтðа 1919” във втîðата кîíтðîла îт лагеðа в Слèвеí


