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	 Малката	 габровка	 Ва-
лерия	 Гърневска	 потвърди	
таланта	 си	 в	 тениса	 като	
се	класира	на	пето	място	в	
своята	възрастова	група	на	
финалния	 турнир	 по	 тенис	
„CHAMPIONS-BOWL 2018“ 
за	 деца	 от	 9	 до	 16	 г.	Той	
се	 проведе	 в	 град	 Умаг,	
Хърватия,	 от	 9	 до	 15	 сеп-
тември.	В	надпреварата	са	
участвали	 212	 млади	 тени-
систи	 от	 27	 страни,	 вклю-
чително	и	от	САЩ,	Австра-
лия,	Мексико	и	Нигерия.	
	 Квалификацията	 за	
турнира	 за	 най-добрите	
млади	 тенисисти	 в	 Бълга-
рия	 се	 проведе	 през	 ав-
густ	 на	 кортовете	 на	 ТК	
„Левски“	 и	 бе	 организи-
рана	 от	 Елена	 Пампулова	
-	Бергоми.	След	спечелени	
10	 титли	 на	 държавните	
шампионати	 Валерия	 Гър-
невска	участва	в	заключи-

телния	мастър	и	се	класи-
ра	втора,	с	което	спечели	
квота	за	Световни	финали.

	 Шест	българчета	участ-
ваха	в	турнира	в	Хърватия,	
съобщава	 Българска	 фе-

дерация	 по	 тенис.	 Всяко	
едно	от	децата	е	изиграло	
повече	 от	 4	мача	 по	 еди-

нично	и	на	двойки.
	 Резултатите	на	децата,	
представили	България,	са:	

	 -	Йоан	Найденов,	11	г.,	
стигна	до	финал	на	сингъл	
и	спечели	второ	място.	На	
двойки	Найденов	и	Родри-
гес	 от	 Испания	 стигнаха	
до	полуфиналите;
	 -	Виктория	Кънчева,	13	
г.,	 спечели	 пето	 място	 на	
сингъл,	 след	 като	 стигна	
до	четвъртфинал.	На	двой-
ки	 Кънчева	 в	 тандем	 с	
Фереро	от	Испания	играха	
на	 финал,	 но	 загубиха	 от	
германците	 Мюлер	 и	 Пи-
пер;
 - Валерия ГърнеВ-
ска,	 10	 г.,	 спечели	 пето	
място	 на	 сингъл,	 а	 на	
двойки	 отпадна	 в	 първия	
кръг;
	 -	 Иван	 Иванов,	 10	 г.,	
спечели	 пето	 място	 син-
гъл,	 а	 на	 двойки	 с	 парт-
ньор	 Димитър	 Копаранов	
загубиха	на	1/4	финал;
	 -	 Димитър	 Копанаров,	

9	 г.,	 стигна	 до	 1/8	 финал	
на	сингъл,	а	при	двойките	
с	 партньор	 Иван	 Иванов	
играха	на	1/4	финал;
	 -	 Дарина	Тодорова,	 14	
г.,	 игра	 на	 1/8	 финал	 на	
сингъл.
	 Резултатите	 на	 Вале-
рия	 съобщи	 нейният	 тре-
ньор	Нешо	Симеонов.
	 Първа	победа	над	Чер-
на	 гора	 с	 5:0,	 5:3;	 победа	
над	 Мекскио	 с	 5:3,	 5:2;	
осмина	 финал	 -	 победа	
над	Израел	с	5:1,	 3:5,	 5:0;	
загуба	 на	 четвъртфинала	
от	Беларус.
	 Валерия	 Гърневска	 и	
нейният	 треньор	 Нешо	
Симеонов	 благодарят	 на	
Диана	 Гатева	 за	 нейното	
любезно	съдействие	и	фи-
нансова	помощ,	с	която	е	
обезпечила	 престоя	 им	 в	
Хърватия	 и	 участието	 на	
малката	 тенис	 звезда	 на	
световния	финал.

Вàлерия Гърíевскà - петà íà Светîвíîтî „CHAMPIONS-BOWL”

Възпоменание

50 години 
без 

Васил 
стефанов Попов

роден на 12 юни 1909 г., 
починал на 21 септември 1968 г., 

кореняк габровец
известен футболист 

на „Тича“ - Варна, 
Фк „Чардафон“, 

„спорт клуб“ - софия. 
Първият габровец 

национал по футбол.

Във връзка с националния празник 
22 септември - Ден на независимостта 

на България, 
и обявените почивни дни  

вестник „100 вести“ няма да излиза на 
22 септември - събота, и на 24 септември 

- понеделник. 
Очаквайте следващия брой 
на 25 септември - вторник.

	 Новото	предприятие	 за	про-
изводство	 на	 ловно	 и	 спорт-
но	 оръжие,	 с	 което	 „Габинвест“	
ЕООД	 разширява	 своето	 про-
изводство	 в	 Габрово,	 ще	 бъде	
официално	 открито	 днес.	 Цере-
монията	 ще	 се	 състои	 от	 13:30	
часа	в	местността	Капината	1.
	 Изграждането	 на	 предприя-
тието	започна	през	месец	април	
миналата	година,	а	инвестицията	
в	 строителство	 и	 оборудване	 е	
на	 стойност	 близо	 15	 милиона	
лева.
	 В	 откриването	 ще	 участват	
кметът	на	Габрово	Таня	Христова	
и	заместник	министър-председа-
телят	Томислав	Дончев.	На	съби-
тието	е	поканен	да	присъства	и	
министър-председателят	 Бойко	
Борисов.	
	 Очаква	 се	 премиерът	 да	
инспектира	 и	 инфраструктурни	
обекти	 в	 Габрово,	 които	 са	 в	
процес	на	изпълнение.

Бîйкî Бîрисîв îткривà äíес в Гàáрîвî 
íîвîтî преäприятие íà “Гàáиíвест” 

Премиерът Бойко Борисов в Габрово на официалната церемония по откриването на 
обекти по Интегрирания проект за водния цикъл на града - 4 май 2015 г. 

	 На	 25	 септември	 Об-
щина	 Габрово	 ще	 бъде	
домакин	и	партньор	в	ин-
формационната	 кампания	
на	 Habitat	 for	 Humanity	
Bulgaria,	където	ще	се	об-
съжда	 как	 градовете	 ни	
могат	 да	 станат	 по-добри	
за	 живеене	 за	 всички	
хора.	
	 Събитието	ще	бъде	съ-
четано	 с	 доброволческа	
инициатива,	 насочена	 към	
подобряване	 на	 градската	
среда.
	 Програмата	 на	 инфор-
мационния	 ден	 ще	 започ-
не	в	10	часа	в	Ритуалната	

зала	 на	 Община	 Габрово	
със	 семинар,	 предназна-
чен	 за	 експерти	 от	 адми-
нистрацията	и	други	струк-
тури,	свързани	с	темите	за	
тенденциите	 и	 политиките	
за	 устойчиво	 развитие	 на	
градовете	 и	 жилищната	
политика.
	 От	 10:00	 до	 12:00	 часа	
в	 Панел	 1:	 Глобални	 по-
литики	 за	 устойчиво	 раз-
витие	 на	 градовете	 и	 жи-
лищната	 политика	 ще	 се	
обсъжда	 „Да	 преобразим	
света:	Дневен	ред	2030	за	
устойчиво	развитие“.
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	 Д ж а з - ф е с т и в а л ъ т	
„Жълтите	павета“,	който	за	
пръв	път	излиза	от	столи-
цата	 на	 България,	 идва	 в	
Габрово.	 На	 6	 и	 7	 октом-
ври	Габрово	ще	бъде	джаз,	
както	 му	 прилича	 и	 му	
се	полага	по	мнението	на	
публиката.	4th	edition,	Ярон	
Готфрид	 трио	 –	 Израел,	
Спектрум	 –	 България,	 Ин-
бард	 Фридман	 –	 Израел,	
и	Парадокс	Трио,	Теодосий	
Спасов	 –	 САЩ,	 България	
са	 имената,	 които	 изпъл-
ват	 афиша	 на	 събитието.	
Две	 фестивални	 вечери	 с	

начален	час	19.00	и	билети	
на	стойност	8	лева	–	това	
трябва	да	отделите,	за	да	
си	осигурите	място	и	неза-
бравима	 емоция	 с	музика	
от	висока	класа.
	 Шансът	да	си	гаранти-
рат	присъствие	на	концер-
тите		габровци	могат	да	си	
осигурят	на	място	в	Турис-
тически	 информационен	
център,	 ул.	 „Опълченска“	
11.	Билети	се	продават	и	в	
мрежата	на	ТИКЕТ	ПРО.

Нàй-ãîлямàтà ãлîáàлíà кàмпàíия 
зà äîстъп äî жилище и жилищíи 
прàвà иäвà в Гàáрîвî

Галина мандева-Йор-
данова, собственик, 
проГрамен директор,
павлин Йорданов, 

собственик, ст. треньор.

	 Всеки	от	нас	има	своя	
мечта	 –	 кой	 американска,	
кой	олимпийска,	а	някои	и	
двете!
	 Преди	 около	 година,	
с	 подкрепата	 на	 няколко	
вярващи	 в	 нас	 родители,		
създадохме	 зала	 и	 клуб	
по	 гимнастика,	 нареко-
хме	 го	Центъра	 на	мечти-
те	 „Дриймс	 гимнастика“!	
Сега,	шест	месеца	по-къс-
но,	 след	 отварянето	 на	
залата	в	град	Тоано,	щата	
Вирджиния,	 САЩ,	 можем	
да	се	похвалим	с	толкова	

много	постижения.
	 В	Центъра	задачата	ни	
е	да	вдъхновяваме	и	дава-
ме	на	всяко	дете	възмож-
ност	да	вярва	и	да	постига	
своите	мечти	в	спорта	–	в	
гимнастиката	 по-конкрет-
но.		И	в	живота!
	 Въпреки	някои	нараня-
вания,	 контузии	 и	 трени-
ровъчни	трудности,	всички	
се	събрахме	и	завършихме	
силно	 състезателния	 се-
зон.
	 Това	 лято	 на	 Нацио-
налния	шампионат	за	ска-
чачи	 на	 батут	 и	 пътека	
нашата	 Зала	 на	 мечтите	
имаше	 не	 един,	 не	 два,	
а	 цели	 трима	 национал-
ни	 шампиона	 с	 три	 злат-
ни	 медала	 и	 един	 брон-

зов!	 Това	 идва	 като	 до-
пълнение,	след	като	двете	
гимнастички,	възпитанички	
на	нашия	клуб	по	спортна	
гимнастика,	 се	 класираха	
и	 играха	 на	 Регионалното	
състезание	в	най-високото	
състезателно	 ниво	 10	 и	
ниво	9.
	 Всичките	 шест	 състе-
затели	по	батут,	двоен	ма-
лък	 батут	 и	 скачачи	 на	
пътека	 завоюваха	 своето	
място	 на	 шампионата	 на	
Америка	 след	 победи	 на	
щатско	и	регионално	ниво!	
Четири	 момичета	 и	 две	
момчета	се	състезаваха	в	
9	 различни	 възрастови	 и	
състезателни	групи	на	две	
различни		места.
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Дà преслеäвàш мечтите си...

Джàз-фестивàлът „Жълтите 
пàветà” иäвà в Гàáрîвî

Елизà Кîвàчевà - Öîкîвà в 
ãàлерия “Дîриàí” - Плевеí

Четвъртà 
сàмîстîятелíà 
излîжáà-
живîпис íà
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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

�    

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
Ор Га ни зи ра ли цен зи ра ни кур сО Ве за: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕдикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

Уважаеми пациенти на МЦ „ДКЦ - СИАС”,

уведомяваме ви, че е разкрита нова гру-
пова практика на територията на Мц „Дкц 
- сиас”.
Лекари	са:
д-р албена Петрова нанева - Тончева
д-р цветомира илиева Тотева
д-р красимира Тютюнджиева
Работното	време	е	от	8.00	до	16.00	часа.
Всички	пациенти	на	д-р	Таня	Тодорова,	моля,	
в	 удобно	 за	 тях	 време	да	 посетят	медицин-
ския	 център	 и	 да	 попълнят	 формуляр	 във	
връзка	с	реорганизация	на	практиката.
Телефон за повече информация и лице за 
справка – Маня николова – 066 866 000

	 Интервю	 на	 Христо	 Минчев	
с	 неговия	 син	 Стефан	 Попов,	
публикувано	в	кнrгата	 „Спортни-
те	звезди	на	Габрово“,	издадена	
2004	г.

Стефàí Пîпîв: „Мîят áàщà е 
първият ãàáрîвец íàциîíàл”
 Васил Попов, роден на 21 
юни 1909 г. в Габрово. Първият 
габровец, национал по футбол. 
Отначало учи във френския ко-
леж в Пловдив, след това се 
премества във Варна. Там играе 
в реномирания варненски тим 
„Тича“, който през 1938 годи-
на става държавен първенец. В 
софия продължава образова-
нието си в свободния универ-
ситет и е състезател на „спорт-
клуб“. след завръщането си в 
Габрово е един от основните 
играчи на „Чардафон“.

 - Първите изяви на баща ти 
на футболното поле са във Ва-
рна, но се утвърждава в софия. 
как става това?
	 -	 Иска	 да	 играе	 в	 „Левски“.	
Но	Симеон	Пенчев,	който	по	това	
време	 е	 също	 студент	 в	 София,	
го	 убеждава	 да	 се	 състезава	 за	
„Спортклуб“.	Още	при	пристигане-
то	си	в	столицата	баща	ми	отива	
на	 игрището,	 но	 Симеон	 Пенчев	
го	 няма.	 Не	 му	 обръщат	 внима-
ние,	не	му	дават	екип	и	обувки	и	
той	 си	 тръгва.	На	излизане	 сре-
ща	Симеон	Пенчев	и	той	му	крес-
ва:	„Връщай	се!“.	Така	започва	да	
играе	 в	 „Спортклуб“	 и	 бързо	 се	
утвърждава.
 - Викан е и в националния 
отбор?
	 -	Той	е	първият	габровец,	об-
лякъл	 националната	 фланелка.	

Играл	 с	 нея	 на	 четири	 мача.	 В	
алманасите	фигурира	 в	 две	 сре-
щи,	 но	 в	 други	 два	 мача	 е	 под	
името	 Здравко	 Попов.	 Първата	
среща	е	с	Югославия	на	игрище	
„Славия“	 в	 София.	 Предния	 ден	
със	 „Спортклуб“	 има	 тежък	 мач,	
а	 вечерта	 се	 събират	 на	 банкет.	
Прибира	се	в	квартирата	си	към	
полунощ.	Отпред	го	чака	файтон.	
Закарват	 го	 във	 Федерацията.	
Казват	 му:	 „Утре	 ще	 играеш	 на	
мястото	 на	 Любомир	 Ангелов	 –	
Старото!“.	 Отначало	 се	 дръпнал:	
„Да	бяхте	ме	предупредили	да	се	
върна	поне	по-рано“,	но	му	отвър-
нали:	 „Балканско	 лъвче	 си,	 ще	
издържиш!“.	 Мачът	 се	 провежда	
на	 16	 ноември	 1930	 година	 пред	
15	 000	 зрители.	Той	 е	 от	 първия	
турнир	за	Балканската	купа.	Бъл-
гарите	 губят	 с	 0:3.	 Можел	 е	 да	
вкара	гол,	но	силно	битата	топка	

минава	 покрай	 страничната	 гре-
да.	Другата	среща	е	през	същата	
година,	на	7	декември,	с	Гърция	в	
Атина.	Преди	 това	обаче	нашите	
бият	в	Букурещ,	Румъния.	Гърците	
пък	паднали	от	тима	на	северна-
та	 ни	 съседка.	 Вземат	мерки	 да	
се	 представят	 добре	 срещу	 на-
шите	 национали.	 Наемат	 за	 тре-
ньор	англичанин.	Интересно	било	
пътуването	 до	 гръцката	 столица.	
Влакът	 преминавал	 през	 Маке-
дония,	 а	 тя	 тогава	 е	 в	 състава	
на	 Югославия.	 Сръбски	 войници	
не	 позволявали	 на	 населението	
да	 се	 приближи	 до	 българските	
футболисти	 и	 да	 разговаря	 с	
тях.	 Някакъв	 продавач	 на	 семки	
все	 пак	 успял	 да	 се	 измъкне	 от	
кордона.	„Изоставихте	ни!“	-	въз-
кликнал	той,	като	гледал	към	бъл-
гарите.	Слизат	на	гарата	в	Атина.	
Посрещат	 ги	 много	 журналисти.	
По	 едно	 време	 някакъв	 глас	 се	
провиква:	 „Хайде	 бе,	 Попе,	 от-
кога	 те	 чакам!“.	 Оказало	 се,	 че	
посрещачът	 е	 евреин,	 с	 когото	
заедно	 учили	 във	 Варна,	 после	
се	 преселил	 във	 Варна.	 Прочел	
във	 вестниците,	 че	 Васил	Попов	
пристига	 с	 националния	 тим	 на	
България.	 Срещата	 се	 играе	 на	
стадион	 „Панатинайкос“.	 Бълга-
рите	 не	 издържат	 най-вече	 пси-
хически	и	падат	с	1:6.	През	1934	
година	 се	 връща	 в	 Габрово.	 Но	
докато	бил	в	София,	искат	го	да	
играе	в	„Левски“	и	в	АС	23.	Това	е	
офицерският	спортен	клуб,	може	
да	 се	 каже	 предшественикът	 на	
ЦСКА.	Дори	АС	 23	 го	 вземат	 на	
едно	 турне	 в	 Югославия,	 като	
целта	е	била	после	да	го	включат	
в	 своя	 отбор.	 Той	 обаче	 отказ-
ва.	„Спортклуб“	бил	по-беден,	но	
състезателите	 били	 интелигентни	

младежи,	 свързвало	 ги	 здраво	
приятелство.	
 - идва си в Габрово. защо?
	 -	 По	 семейни	 причини.	 Дядо	
ми	 фалира	 и	 той	 се	 връща	 да	
оправи	 фирмата.	 Започва	 да	 иг-
рае	 в	 „Чардафон“,	 макар	 че	 е	
можел	да	остане	в	София.	След	
9	септември	1944	г.,	когато	стана-
ха	 реорганизациите	 в	 спортното	
движение,	беше	за	кратко	първи-
ят	треньор	на	„Динамо“	(Габрово),	
после	пое	ръководството	на	„Тор-
педо“.	При	него	започна	да	рита	
топката	 и	Иван	 Вуцов,	 той	 му	 е	
вуйчо.
 - какъв футболист беше Ва-
сил Попов?
	 -	Играеше	дясно	крило	и	по-
често	 десен	 инсайт,	 според	 то-
гавашните	 схеми.	 Беше	 твърд	
играч.	 Разправял	 ми	 е	 за	 един	
мач	в	Перник,	по	време	на	събор	
на	македонците	в	България.	Про-
тивников	 играч	 непрекъснато	 го	
малтретирал.	 Баща	ми	 го	 преду-
предил	веднъж,	втори	път,	но	оня	
не	чува.	При	третото	сблъскване	
му	 подлага	 крак	 и	 противникът	
му	изхвърчава	на	няколко	метра,	
заорава	 глава	 в	 пръстта.	 Става	
и	 пита:	 „Защо?“.	 Попов	 отгова-
ря:	 „Предупредих	 те!	А	 ти	 един,	
два	 пъти...“.	 „Ама	 трети	 път	 не	
ми	 каза!“	 -	 било	оплакването	на	
потърпевшия.	 Използвал	 е	 по	
време	на	играта	един	прийом,	на	
който	го	бил	научил	австрийският	
треньор	Фогел.	Когато	е	притис-
нат	 от	 противника,	 да	 го	 гледа	
право	в	очите.	По	тях	дори	да	е	
с	 гръб	 към	 топката	ще	може	 да	
проследи	движението	й.	Да	скочи	
и	да	му	отнеме	топката.	Ако	пък	
противниковият	 играч	 го	 е	 над-
скочил,	рискувал	да	се	нарани.

	 Празник	 на	 „габров-
ския	шоколад”	се	провеж-
да	 на	 22,	 23	 и	 24	 септем-
ври	 2018	 г.	 в	 Етнографски	
музей	 на	 открито	 „Етър“.	
Инициативата	е	посветена	
на	 Европейска	 година	 на	
културното	наследство.			
Производство	 на	 пестил,	
известен	 като	 „габровски	
шоколад“
	 Пестил	 се	 прави	 от	
сини,	 зимни	 сливи.	 Под-
бират	 се	 хубави	 и	 здрави	
сливи,	 измиват	 се	 добре	
и	 се	 слагат	 в	 бакърена	
(пестилджийска)	 тава.	 На-
лива	се	вода	до	нивото	на	
сливите	 и	 се	 подклажда	
огън.	Като	започнат	да	се	
пукат	сливите,	се	бъркат	с	
бъркало.	 След	 като	 омек-

нат	 добре	 и	 костилките	
се	 освободят,	 кашата	 се	
прецежда	 през	 бакърено	
сито,	 наречено	 дърмон.	
Прецеждането	 става	 като	
се	бърка	кашата	в	дърмо-
на	и	се	изцежда	през	дуп-
ките,	 а	 в	 ситото	 останат	
костилките	 и	 кожите	 на	
сливите.	
	 Вземат	 се	 гладки	 дъс-
ки	 от	 бук	 с	 размери	 2.50	
на	 0.20	 м	 и	 се	 поливат	 с	
готовата	 каша	 един	 път	
толкова	 дебело,	 колкото	
да	не	се	разлее	кашата	–	
до	 1	 см.	 Оставят	 се	 така	
в	 продължение	 на	 2-3	 и	
повече	 дни,	 в	 зависимост	
от	времето,	за	да	изсъхне	
и	 се	 втвърди	 кашата.	 По	
същия	 начин	 се	 поливат	

още	 няколко	 пъти.	 Зави-
си	 от	 това	 колко	 дебел	
желае	 да	 бъде	 пестилът	
производителят.	След	като	
изсъхне	 добре,	 пестилът	
се	отлепва	от	дъските	и	се	
навива	на	руло.	Увива	се	в	
хартия	и	се	държи	на	сухо	
и	проветриво	място.	
	 Текстът	 е	 записан	 при	
теренни	 проучвания	 в	
село	 Радовци,	 Габровско,	
през	1979	година.	Съхраня-
ва	се	в	Научния	архив	на	
ЕМО	„Етър”.	
22 септември
11:00-16:00	 ч.	 Демонстра-
ция	 на	 правене	 на	 мар-
малад	 от	 сини	 сливи.	 До	
Книгопродавница.	
10:00-16:00	 ч.	 „От	 тради-
цията	 към	 съвременните	

постижения	в	кулинарията”	
–	 запознаване	 с	 тради-
ционното	производство	на	
пестил	 и	 сушени	 изделия	
от	 плодове.	 До	 Книгопро-
давница.
10:00-18:00	 ч.	 Предлагане	
на	 пестил	 и	 традиционни	
храни	от	сини	сливи	и	дру-
ги	плодове.	Фурна,	Мотко-
во	 кафене,	Шекерджийска	
работилница.
10:00-16:00	ч.	Опознавател-
ни	 игри	 за	 деца	 и	 въз-
растни.	Център	„Българка”,	
Музеен	детски	център.
11:00-11:30	 ч.	 Програма	 с	
участието	 на	 Танцов	 ан-
самбъл	 „Трявна”	 при	 НЧ	
„П.	 Славейков-1871”,	 гр.	
Трявна.	 Пред	 Саковата	
къща.

13:00-13:30	 ч.	 Програма	 с	
участието	 на	 Танцов	 ан-
самбъл	 „Трявна”	 при	 НЧ	
„П.	Славейков-1871”,		Пред	
Саковата	къща.
14:00-16:00	ч.	Състезателни	
игри	за	деца	и	възрастни.	
Пред	църквата	 „Свето	Бо-
гоявление”.
23 септември
11:00-16:00	 ч.	 Демонстра-
ция	 на	 правене	 на	 мар-
малад	 от	 сини	 сливи.	 До	
Книгопродавница.	
10:00-16:00	 ч.	 „От	 тради-
цията	 към	 съвременните	
постижения	в	кулинарията”	
–	 запознаване	 с	 тради-
ционното	производство	на	
пестил	 и	 сушени	 изделия	
от	 плодове.	 До	 Книгопро-
давница.

10:00-18:00	 ч.	 Предлагане	
на	 пестил	 и	 традиционни	
храни	от	сини	сливи	и	дру-
ги	плодове.	Фурна,	Мотко-
во	 кафене,	Шекерджийска	
работилница.
10:00-16:00	ч.	Опознавател-
ни	 игри	 за	 деца	 и	 въз-
растни.	Център	„Българка”,	
Музеен	детски	център.
11:00-11:30	 ч.	 Програма	 с	
участието	 на	 Фолклорна	
група	 „Новомахленчета”	
при	 НЧ	 „Зора-1872”,	 кв.	
Нова	 махала,	 гр.	 Габрово.	
Пред	Саковата	къща.	
13:00-13:30	 ч.	 Програма	 с	
участието	 на	 Фолклорна	
група	 „Новомахленчета”	
при	 НЧ	 „Зора-1872”,	 кв.	
Нова	 махала,	 гр.	 Габрово.	
Пред	Саковата	къща.	

14:00-16:00	ч.	Състезателни	
игри	за	деца	и	възрастни.	
Пред	църквата	 „Свето	Бо-
гоявление”.
24 септември
11:00-16:00	 ч.	 Демонстра-
ция	 на	 правене	 на	 мар-
малад	 от	 сини	 сливи.	 До	
Книгопродавница.	
10:00-16:00	 ч.	 „От	 тради-
цията	 към	 съвременните	
постижения	в	кулинарията”	
–	 запознаване	 с	 тради-
ционното	производство	на	
пестил	и	сушени		плодове.	
До	Книгопродавница.
10:00-18:00	 ч.	 Предлагане	
на	 пестил	 и	 традиционни	
храни	от	сини	сливи	и	дру-
ги	плодове.	Фурна,	Мотко-
во	 кафене,	Шекерджийска	
работилница.
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Продължава от стр. 1
	 Беше	 трудно,	 беше	не-
мислимо	 понякога,	 но	 ние	
не	се	отказахме	и	продъл-
жаваме	 да	 следваме	 меч-
тите	 си!	 Поздравления	 на	
състезателите,	 достигнали	
до	национално	ниво,	двама	
от	 които	 са	 българи,	 че	 и	
габровци!
	 Отборът	 на	 мечтите	
участва	 на	 Националното	
състезание,	 провело	 се	
на	 20-22	юли	 в	 град	Рино,	
щата	 Невада,	 за	 деца	 в	
нива	5-7:
	 Мартин	 Йорданов	 –	 14	
години,	1-во	място	на	батут,	
национален	 златен	 меда-
лист;
	 Еван	Муур	-	10	години,	
1-во	място	на	двоен	малък	
батут,	 национален	 златен	
медалист;
	 Аяна	 Муур	 -	 14	 годи-
ни,	 1-во	 място	 на	 двоен	
малък	 батут,	 национален	
златен	медалист;

	 Десислава	 Йорданова	
–	17	 години,	3-то	място	на	
батут,	 национален	 бронзов	
медалист.
	 Национално	състезание	
по	батут	за	нива	8-10	и	за	
международни	състезатели	
се	 проведе	 също	 на	 3-7	
юли	 в	 град	 Грийнсборо,	
щата	 Северна	 Каролина.	
На	 това	 състезание	 има-
хме	 една	 състезателка	 -	
Деси	 Йорданова,	 класира-
ла	се	осма	(от	38)	на	двоен	
малък	 батут,	 осмо	 ниво.	
Деси	 се	 бори	 невероят-
но,	 с	 болки	 в	 глезена	 от	
предишна	 контузия,	 която	
впоследствие	 разбрахме,	
че	 дори	 е	 била	 с	 малко	
счупване	 и	 разкъсване	 на	
сухожилието!
	 Сега	 Десислава	 про-
дължава	 рехабилитация	 и	
възстановяване	 и	 всички	
искрено	й	пожелаваме	ус-
пешен	сезон	в	последната	
година	на	гимназията!

	 Поздравленията	 и	 по-
желанията	 продължават	 и	
към	настоящите	ни	щатски	
шампиони	по	спортна	гим-
настика	 –	 Лия	 Гибс,	 сре-
бърна	 дивизия,	 1-во	 мяс-
то	 в	 многобой,	 1-во	 място	
земя;	 София	 Акард,	 сре-
бърна	 дивизия,	 2-ро	 мяс-
то	 многобой,	 първо	 място	
прескок,	 1-во	място	 греда;	
Елис	Муур,	сребърна	диви-
зия,	 3-то	 място	 многобой,	
1-во	 място	 греда;	 Морган	
Уолк,	 сребърна	 дивизия,	
6-то	 място	 многобой;	Айва	
Атанасов,	 сребърна	 диви-
зия,	 6-то	 място	 многобой;	
Джордан	Букър,	 4-то	ниво,	
2-ро	място	земя.
	 Само	с	13	състезатели,	
които	 завършиха	 2017-2018	
състезателен	 сезон,	 днес	
при	нас	тренират	около	50	
момичета	и	момчета,	които	
се	 подготвят	 да	 започнат	
състезания	през	есента	на	
2018	година.

	 В	 Центъра	 на	 мечтите	
„Дриймс	 гимнастика“	 има	
място	 за	 всеки	 –	 голям	
или	 малък,	 богат	 или	 бе-
ден.	 Ние	 предлагаме	 кла-
сове	 по	 гимнастика,	 за	
прохождащи	 деца,	 преду-
чилищна	възраст,	ученици,	
дори	 за	 възрастни.	 Всеки	
може	 да	 се	 запише	 и	 да	
следва	 мечтите	 си,	 пък	
било	 и	 само	 за	 здраве	 и	
фитнес.	

	 Залата	 ни	 продължава	
да	 е	 отворена	 и	 за	 рож-
дени	 дни,	 наблюдения	 и	
специални	класове	за	деца	
с	 ограничени	 физически	 и	
финансови	възможности.
	 Ако	 желаете	 да	 се	
свържете	 с	 нас,	 пи-
шете	 ни	 на	 coach@
dreamsgymnasticscenter.
com.	 Продължавайте	 да	
мечтаете	и	дерзайте	за	по-
стигане	на	своите	мечти!

Прàзíик íà „ãàáрîвския шîкîлàä” в ЕМО “Етър” 

Нàй-ãîлямàтà ãлîáàлíà кàмпàíия 
зà äîстъп äî жилище и жилищíи 
прàвà иäвà в Гàáрîвî

Продължава от стр. 1
	 В	Панел	2:	Национални	
политики	и	добри	практики	
за	 устойчиво	 развитие	 на	
градовете.
	 13:30	 –	 16:30	 -	 Добро-
волческа	 инициатива	 за	
подобряване	 на	 граждан-
ската	среда.
	 Място	–	четящите	пей-
ки	пред	паметника	на	Ва-
сил	Априлов	 и	 стълбовете	
на	уличното	осветление	по	
ул.	„Априловска“.
	 Дейности	 -	 грундира-
не	 и	 лакиране	 на	 дърве-
ни	части,	отстраняване	на	
обяви	 и	 реклами	 от	 стъл-
бовете	на	уличното	освет-
ление,	 пребоядисване	 с	
антиплакатна	боя.
	 Градовете	 не	 могат	 да	
отговорят	 на	 нуждата	 от	
жилища.	 Хората	 масово	
се	местят	в	тях,	за	да	на-
мират	 работа,	 но	 темпът	
на	 растеж	 на	 население-
то	 надвишава	 темпа	 на	
осигуряване	 на	 адекватно	
настаняване.	 До	 2030	 г.	
се	очаква	 трима	от	 всеки	
пет	 души	 в	 света	 да	 жи-
веят	 в	 градове,	 както	 и	
населението	в	гетата	да	се	
удвои,	 достигайки	 2	мили-
арда	души.
	 Тези	 проблеми	 са	

във	 фокуса	 на	 Build	 Solid	
Ground,	 новата	 глобална	
кампания	за	достъп	до	жи-
лище	и	жилищни	права	на	
международната	организа-
ция	 Habitat	 for	 Humanity	
International.	 Застъпни-
ческата	 кампания,	 която	
преминава	под	мотото,	че	
всеки	човек	заслужава	да	
има	 достоен	 дом	 и	 да	 се	
чувства	защитен	от	запла-
хи	 към	 собствеността	 си,	
вече	работи	в	над	30	стра-
ни	по	света.
	 В	рамките	на	кампани-
ята,	 от	 септември	 2018	 г.	
българският	 клон	 на	 орга-
низацията	 –	 Хабитат	 Бъл-
гария	 –	 започва	 серия	 от	
срещи	 с	 общини,	 в	 които	
акцент	ще	са	 предизвика-
телствата	 и	 възможности-
те	на	урбанизацията.
	 Работната	 среща	 в	
Габрово	ще	се	проведе	на	
25	 септември	 в	 сградата	
на	Общината.	
	 В	 допълнение,	 в	 сле-
добедните	 часове	 на	 съ-
щия	 ден	 ще	 се	 проведе	
доброволческа	 акция	 за	
подобряване	 на	 градска-
та	 среда,	 в	 която	 ще	 се	
включат	 както	 жители	 на	
града,	така	и	служители	на	
Община	Габрово.		

Дà преслеäвàш мечтите си...



321 септември 2018 г.

продаВа клиМаТици
продажБа и ремонт на 
климатици. Тел. 0899/143-
163

продаВа Машини
аБрихТ - триоперацио-
нен, се продава на тел. 
0884/919-670. [3, 1]

продаВа МаТЕриали
Тухли - четворка, по 40 
стотинки се продават на 
тел. 0895/752-838. [32, 
32]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 9]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 9]
лаМарини за покрив - 
2х1 м, 30 бр., 10 лв./
бр., се продават на тел. 
0878/584-641. [5, 5]
кЕрЕМиди - втора упо-
треба, се продават. Теле-
фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 6]

каМЕнни плочи се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [5, 2]

продаВа оБзаВЕжданЕ
МЕБЕли, порцЕлан, стъ-
клария, текстил, кожени 
манта, кухненско обза-
веждане, завивки, газов 
бойлер, китеници и други 
се продават на дом. тел. 
066/875-620. [11, 10]
каМина с водна риза - 
25 kW, 400 лв., и 1 бр. 
радиатор - 50 лв., се про-
дават на тел. 0878/584-
641. [5, 5]
Ел. фурна без котлони, 
неупотребявана, се про-
дава на тел. 066/800-502. 
[4, 4]
диВан сЕ продава за 90 
лв. на тел. 0892/204-620. 
[6, 4]
каМина с водна риза - 
17 kW, се продава на тел. 
0878/860-411. [6, 2]
голяМ ТЕлЕВизор из-
годно се продава на тел. 
0888/088-102. [3, 2]
ТЕлЕВизор „Fastex“ се 
продава на тел. 0896/763-
389. [3, 2]
Единично лЕгло с 
матрак - 50 лв., спал-
ня с матрак „Тед“ - 70 
лв., се продават на тел. 
0879/080-862. [2, 2]
дЕТско лЕгло на два 
етажа, сгъваемо, се про-
дава на тел. 0876/935-
844. [3, 1]

МЕТална ВраТа за апар-
тамент се продава на тел. 
0898/848-887. [2, 1]
орТопЕдичЕн Масажи-
ращ матрак - 190 х 116 
х 16 см, гаранция 13 годи-
ни, се продава в Габрово, 
тел. 0886/567-896. [6, 1]

продаВа разни
ВъздухоВоди - промиш-
лени, голямо количество, 
отлично запазени, се про-
дават на тел. 0898/411-
736. [22, 21]
каМина, поМпа, два ра-
диатора се продават на 
тел. 0893/2-6-746. [12, 
10]
лаМарини оТ демонти-
ран гараж и банциг - три-
фазен, се продават на тел. 
0876/652-894 и 066/80-
83-70. [6, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 3]
казан за ракия - 120 
литра, охладител - 500 
литра, се продават на тел. 
0899/879-394. [1, 1]

продаВа гроздЕ
гроздЕ оТ Свиленград. 
Доставка до адрес. Справ-
ки на тел. 0888/346-669. 
[6, 4]

жиВоТни продаВа
пръч сЕ продава в 
село Здравковец, тел. 
06711/53-36, вечер. [11, 
10]

юница сЕ продава на 
тел. 0877/440-100. [11, 7]
МлЕчни кози се прода-
ват на тел. 0894/099-677. 
[5, 5]
агнЕТа, ярЕТа, овце - за-
клани, се продават на тел. 
0878/513-650. [12, 5]
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 8]
коза сЕ продава в село 
Янтра, тел. 06724/23-15. 
[12, 8]
родопска коза на 4 го-
дини се продава на тел. 
066/868-628. [2, 2]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0878/103-
525. [3, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 5]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
нЕраБоТЕщи GsM апа-
рати - 0.50 лв./бр., се 
купуват на тел. 0899/601-
429. [6, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 9]

имоти; продава-купува; превози; заеми; счетоводство; курсове, уроци

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 60 кв. м, 
обзаведен, до „Лукойл“ 
спешно се продава на тел. 
0892/949-534. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 81 кв. 
м, в комплекс „Стефан 
Караджа“ 15А, цена по 
споразумение, се прода-
ва на тел. 066/85-41-85, 
0896/349-417. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 63 кв. м, 
в кв. Палаузово се прода-
ва на тел. 0899/706-363. 
[11, 11]
апарТаМЕнТ - 96 кв. м, 
тухлен, на Шивара се про-
дава на тел. 0887/490-
606. [22, 22]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
21]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Русевци се продава на 
тел. 0897/323-281. [11, 
10]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [11, 9]
парцЕл - 800 кв. м, се-
зонна постройка 12 кв. 
м - път, ток, 5500 лв., 
в Шенини се продава на 
тел. 0882/928-585. [12, 9]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 6]
Малка Вила с 1 декар 
двор в село Ангелово-3 
(махала Косове) се про-
дава - справки на тел. 
0886/682-107 или търсете 
баба Елена. [11, 10]

апарТаМЕнТ - 116 кв. 
м, тухла, в центъра на 
Габрово се продава или 
дава под наем на тел. 
0897/556-676. [11, 10]
къща с двор в райо-
на на Гарата се продава. 
Моля за сериозни обаж-
дания! Телефон за връзка: 
0883/225-600. [11, 9]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност се продават на тел. 
0888/447-096 [11, 4]
къща В село Музга с 1 
дка овощна градина про-
дава 0894/780-150. [15, 4]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 6]
нЕдосТроЕна къща с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 4]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 6]
къща с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 3]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра продава 
тел. 0897/87-18-22. [22, 2]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 2]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 4]
къща на 2 етажа в 
Габрово се продава на 
тел. 0878/860-411. [6, 2]
дВорно МясТо за за-
строяване, 2200 кв. м, 
в Бучуковци, на 2 км от 
Царева ливада, отлична 
панорама, 14 000 лв., се 
продава на тел. 0879/177-
264. [13, 3]

Магазин до Общината 
с тавански етаж и дворно 
място се продава на тел. 
0896/266-311. [2, 1]
парцЕл - 1.3 дка, в кв. 
Русевци се продава на 
тел. 0876/203-712. [3, 2]
спЕшно! апарТаМЕнТ 
до „Мак“ се продава на 
тел. 0887/954-989. [3, 2]
дВорно МясТо в село 
Драгиевци се продава на 
тел. 0899/544-746. [1, 1]
Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 2]
апарТаМЕнТ по споразу-
мение се продава на тел. 
0885/712-663. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ

БизнЕс поМЕщЕния 
ВъВ ВЕлико Тър-
ноВо - 5 бр., общо 
1300 кв. м, ренови-
рани, всички инстала-
ции, рампи, открита 
площ + 3 офиса в кв. 
Бузлуджа, бивш КЕЧ 
- тел. 0879/177-264, 
0895/789-892. [11, 3]

ноВи и рЕноВирани 
офиси В сградаТа на 
оББ се отдават под наем 
на тел. 0888/907-666. 
[33, 33]
поМЕщЕниЕ - 50 кв. м, 
в топ център за магазин, 
офис се дава под наем на 
тел. 0878/370-640. [11, 
11]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 5]
Магазин (МожЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем - 
справки на тел. 0878/515-
080 [12, 6]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [12, 6]

поМЕщЕниЕ за магазин 
или склад дава под наем 
тел. 0883/456-632. [2, 2]
поМЕщЕниЕ за магазин 
до Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [7, 3]
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 3]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 3]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0894/23-24-
25. [3, 2]
апарТаМЕнТ В идеа-
лен център, 190 лв., се 
дава под наем на тел. 
0899/544-746. [1, 1]
оБзаВЕдЕна Боксони-
Ера дава под наем тел. 
0896/200-920. [3, 2]
поМЕщЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за ма-
газин, офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]
БоксониЕра (оБза-
ВЕдЕна), цена: 100 лв., 
се дава под наем на тел. 
0899/201-371. [5, 1]

Търси под наЕМ
гараж В района на Кру-
шата се търси под наем на 
тел. 0885/781-299. [11, 
11]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. справки 
на тел. 0899/143-163
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
или Малка къща без 
нужда от ремонт се купу-
ва на тел. 0878/865-485. 
[11, 9]
поМЕщЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 8]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 6]
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи, 
включително идеални 
части, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [26, 6]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 5]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 6]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнася-
не, пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
услуги с бус, багер и 
самосвал се предлагат на 
тел. 0893/511-154. [33, 
31]
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
26]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона - 0.50 лв./км - тел. 
0898/760-616. [11, 10]
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
10]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [3, 2]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 2]

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

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за профЕсио-
нално оБучЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 часа, 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
карЕла сЕйлинг. Курсо-
вете за правоспособност 
„Водач на кораб до 40 
БТ по море“ (капитански 
курсове) под ръковод-

ството на капитан Илия 
Дянков, роден в Габро-
во. Индивидуален график 
за всеки курсист. Може-
те да съчетаете учебната 
програма с годишната си 
отпуска. За допълнителна 
информация и записва-
не - тел. 0898/535-793 
[33, 27]
уроци по математика се 
дават на тел. 0888/55-19-
74. [11, 11]
уроци I - IV клас - тел. 
0888/687-289. [3, 3]

учЕБЕн цЕнТър „оп-
ида 88“. курсоВЕ 
за каТЕгории а1, а, 
В, с, сЕ, D. Курсове 
по Наредба 41 - кал-
та за квалификация 
на водача (превоз на 
товари и пътници), 
Наредба 40 - пре-
воз на опасни товари 
(ARD), Наредба 36 - 
провеждане на пси-
хологически изслед-
вания. Тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 5]

уроци по български 
език и литература и ис-
тория IV - XII клас - тел. 
0887/071-490. [5, 4]

026. [6, 2]
спЕшно подаряВаМЕ малки игриви 
котенца. Много красиви. Тел. 0895/920-
435. [4, 1]

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

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

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

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

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ. ЦЕНТЪР THERME - 15.09.,40 лв
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 08.09./29.09., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 22.09/06.10./12.10, 149 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 1 нощ., 125 лв.                                           
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ.,13.09./21.09./11, 175.50лв
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 02.09., 2 нощувки със закуски, 190 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 26.09., 6 дни/3 нощ., 269 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 389 лв.                                                            
СОЛУН-МЕТЕОРА - 04.10., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЦЕ-ДУБРОВНИК - 20.09., 399 лв.                                               
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак.+веч., 20.09. - 290 лв.,                                                                    
04.10 - 270 лв., ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 31.10., 395 лв.

ДУБАЙ от 897 лв., МАРОКО от 1280 лв., ИЗ-
РАЕЛ от 1019 лв., ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ                                                               
от 1776 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САНДАН-
СКИ-РУПИТЕ-ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК - 28.09., 168 лв., от Севлиево/Велико Тър-
ново, КЪРДЖАЛИ-ЗЛАТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 28.09., 
135 лв., БЕЛОГРАДЧИК - СКАЛНА ПРИКАЗКА - 05.10., 
159 лв., ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО-ЯГОДИНСКА ПЕ-
ЩЕРА - 13.10., 77 лв., БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА                                                
ДОБЪРСКО - 19.10., 135 лв.
РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НОВА ГОДИНА    
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА     
WIZZ AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg

 
        

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

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066
счЕТоВодсТВо, ддс, ТРЗ, Осигуровки, Регистрация 
на фирми, Данъчни декларации.Тел. 0899/940-483. 
Имейл адрес: mitas@abv.bg. [10, 3]

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [24, 9]



раБоТа прЕдлага

фирМа наБира по-
чисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 7]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/431-
016. [28, 26]
„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. [13, 11]
заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
11]
фирМа Търси работник 
- ръчен шлайф. Справки 
на тел. 0888/201-202. [11, 
11]

„ЕВрохиМ груп“ оод 
наБира хигиЕнис-
Ти. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 9]

фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Заплащане 
- до 1000 лева. Справки 
на тел. 0887/875-652. [11, 
11]

„ЕВрохиМ груп“ оод 
Търси раБоТници 
за пЕралноТо си 
сТопансТВо. съВрЕ-
МЕнни услоВия на 
Труд, оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0892/24-67-67. 
[10, 7]

ItG - speDItIon тър-
си да назначи служител 
с английски език. За по-
вече информация: тел. 
0888/982-294. [11, 11]
ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 20]
хоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвачи. 
Справки на тел. 0886/100-
450. [22, 20]
офис-съТрудник с ита-
лиански език. За контакти: 
0877/493-060 [20, 15]

„диМас“ ад Търси 
да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 3]

МЕБЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 18]
хоТЕл Търси да назна-
чи камериерка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 9]
доБри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 16]
фирМа Търси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
8]
МЕсопрЕраБоТВаТЕлно 
прЕдприяТиЕ „Тандем 
В“ ООД набира работници 
до 55 години. Справки на 
място - Северна индустри-
ална зона, ул. „Индустри-
ална“, „Тандем В“. [12, 11]
фирМа наБира мебели-
сти и шлайфисти. Справки 
на тел. 0888/201-202. [24, 
14]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 14]
рЕсТоранТи наБираТ 
сервитьори/ки. Справки на 
тел. 0883/304-659. [6, 6]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ набира сервитьор-
ки/ сервитьори, готвач/ 
готвачка и миячка. Всич-
ки длъжности може и по-
часово. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0884/551-134. [12, 6]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [13, 12]
Миг МирослаВ СТОЙЧЕВ 
- Габрово търси да назначи 
на постоянен трудов до-
говор ШОФЬОР/ ПЛАСЬОР 
на стоки. Изисквания към 
кандидатите: Средно об-
разование, свидетелство 
за управление на МПС, 
умение за работа в екип, 
организираност, експеди-
тивност и отговорно отно-
шение към работния про-
цес. Телефон за връзка: 
0893/383-621. [8, 6]
фирМа Търси за про-
изводството си стругар 
на CNC, фрезист на CNC, 
разкройчик на метал-
ни профили. Справки на 
тел. 0898/565-714, имейл 
адрес:metalgabrovo@abv.
bg. [11, 5]

пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
шофьор с категория „С“ и 
професионална компетент-
ност. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 12]
фирМа „аеМес“ набира 
работници: шивачки - прав 
шев, оверлог, покривна; 
гладачки. Стартова запла-
та: 600 лв., 1/2 от раз-
ход за транспорт, допъл-
нителни бонуси. Телефон 
за връзка: 0895/442-887. 
[11, 10]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 10]
градинар за работа във 
вила в село Гайтани, ра-
бота 1-2 дни седмично, 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0887/249-285. 
[14, 5]
МагазинЕрка за сувени-
рен магазин в град Трявна 
се търси на тел. 0897/96-
04-30. [11, 9]

фирМа „МЕгасТрой 
2014“ Еоод Търси 
да назначи: Мон-
Тажници на МЕТал-
ни консТрукции, 
заВарчици. Повече 
информация на тел. 
0885/082-253. [6, 4]

„Мг аноди Интернешъ-
нъл” АД - Севлиево, ли-
дер в производството на 
аноди, търси да назна-
чи ЛЕЯРИ. Справки: тел. 
0885/107-444. [5, 4]
фаянсаджия за по-
стоянно се търси на тел. 
0877/510-130. [11, 8]
БЕнзиносТанция Търси 
служители. Справки на тел. 
0898/881-515. [11, 8]

склад за дрехи и мебе-
ли втора употреба „Хоби“ 
търси млади и отговорни 
мъже за товаро-разтовар-
на дейност. Отлично за-
плащане! Справки на тел. 
0888/761-672. [12, 8]
фирМа Търси майстор на 
закуски. Справки на тел. 
0889/123-045. [10, 7]
оБщи раБоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 7]
сладкарска фирМа тър-
си шофьор. Справки на 
тел. 0888/891-831. [6, 4]
кафЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси сервитьор/ка 
(понеделник-петък) и бар-
ман. Справка: ул. „Априло-
вска“ 10. [7, 7]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьорка. Заплата: 
700 лева. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [12, 6]
сТолъТ под Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 5]
„шопоВ Транс“ търси 
оператор на бензиноко-
лонка. Справки на тел. 
0893/816-262. [3, 3]
заВЕдЕниЕ В кв. Трен-
дафил търси сервитьорка 
за втора смяна, може и 
ученичка. Справки на тел. 
0894/325-005. [4, 4]
ТракТорисТ-МЕхани-
заТор сЕ търси на тел. 
0888/349-739. [6, 6]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 5]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 5]
фирМа „йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 3]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [5, 4]

гоТВач, поМощник-
гоТВач, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [6, 4]про-
даВачка за закуски в кв. 
Трендафила се търси на 
тел. 0882/151-516. [5, 2]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 3]
фирМа Търси общи ра-
ботници - мъже, за ра-
бота в производствен 
цех. Дневна смяна. Много 
добро заплащане - тел. 
0879/916-956. [6, 2]
фирМа Търси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-956. [6, 1]
раБоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 2]
МЕБЕлна фаБрика търси 
дърводелец с опит - тел. 
0877/800-313. [3, 2]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 1]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи шо-
фьор на тежкотоварен ав-
томобил  - 12 и повече 
тона - кат. „С”, с профе-
сионална компетентност. 
Телефон за информация: 
0882/414-000. [13, 1]
продаВачка на закуски 
се търси на тел. 0893/718-
434. [3, 1]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [6, 1]
„подЕМ гаБроВо „ ЕООД 
търси общ работник - тел. 
0884/854-354. [6, 1]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 1]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 1]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си формовчици, може и 
начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [6, 1]
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

работа предлага/търси; имоти; лекари; отопление

лЕкари
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 нЕнкоВ - акушЕр-
гинЕколог В оБласТ-
на Болница - гаБроВо. 
Прегледи в БМ Център - 
Консултативна поликлини-
ка: вторник и четвъртък 
- 14.30 - 18.30 ч.; пе-
тък - 14.30 - 16.30 часа, 
включително ехографска 
диагностика на гърда и 
заболявания, свързани 
с неволно изпускане на 
урина при жената. Тел. 
0894/565-056. [8, 5]

д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки 
и твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37
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
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 10]

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна реклама в центъра на Габро-
во - над „КУ-КУ“-магазина, изгодно предлага тел. 
0878/746-801, 0887/808-598 [33, 3]

Реклàми и îáяви в “100 вести”
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 про-
дават - справки 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.
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.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куби-
ка, се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 31]

дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 25]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [11, 9]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища; 
брикети; разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [22, 19]
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 16]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]

гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 9]
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 4]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 7]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават - 
справки на тел. 0896/735-
859. [11, 2]
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна доставка, 
се продават - справки на  
тел. 0886/652-152. [22, 3]
рЕжа дърВа - 0893/924-
311. [8, 2]

 Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 часа. Цените на обявите са: 15 
стотинки на дума, без предлози и съюзи, за едно от-
печатване; 30 ст./дума за обява в каре; 40 ст./дума 
в каре със сива подложка. Специалните отстъпки за 
годишни обяви, ако вашата обява излиза през цялата 
2018 година. При текущите обяви всяка 11-та е без-
платна. 

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

Основни отговорности:
� Превоз на стоки до клиенти на фирмата и товаро-

разтоварна дейност.
� Отговорност и грижа за доброто техническото състояние на

повереното му МПС.

Изисквания:
� Шофьорска книжка категория С.
� Професионален опит на подобна позиция - минимум 1

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

� Динамична работа в утвърдена българска фирма!
� Много добро заплащане!

За контакти: Надя Колева,

тел. 0899/960 581;
e-mail: sales@marina.bg

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

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници
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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 
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и проБиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363.

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 5]

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.
„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. [11, 9]
кърТя БЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 10]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 10]

фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 9]
съБарянЕ и почиства-
не на стари сгради - тел. 
0893/390-253. [23, 9]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски услуги, ко-
мини - тел. 0893/205-204. 
[12, 9]
хидро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, 
ремонт, дренаж, улуци и 
други - 0888/02-01-87. 
[10, 4]
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [17, 3]
скЕлЕ под наем - справ-
ки на тел. 0887/131-311. 
[16, 2]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 3]
съБарянЕ - 0893/924-
311. [8, 2]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 11]
фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0876/441-477. [11, 6]
ВъТрЕшно БоядисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 10]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 9]
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дена! Кърте-
не, ВиК, ел. инсталация, 
фаянс и теракота, гипсо-
картон, таван, зареждане 
- бойлер, WC, мивка, душ 
и т. . Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 6]
Бояджийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 6]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

алпинисТи - справки на 
тел. 0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - алпи-
нисти, собствено скеле - 
справки на тел. 0898/569-
486.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 24]

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

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
29]
ЕлЕкТро- и ВиК инста-
лации и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 22]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 22]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [14, 8]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
aL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи ReHaU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 12]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 15]

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

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[12, 10]

градински услуги
градински услуги - 
справки на тел. 0899/140-
254. [17, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 8]
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка - тел. 
0899/140-254. [17, 16]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 8]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 9]
косЕнЕ, почисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 2]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.

коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 18]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 8]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 6]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

аВТоМоБили продаВа
ауди 80, 1.8, бензин, 
1989 г., с метанова уред-
ба, за 1000 лева се про-
дава на тел. 0892/949-
534. [11, 11]
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, Кас-
ко, „Гражданска отговор-
ност“, цена: 1800 лева, се 
продава на тел. 0887/249-
285. [14, 6]
опЕл асТра - 1992 г., 
бензин и газ, продава  
тел. 0882/728-994. [5, 2]

фиаТ МарЕа - 1996 го-
дина, газ-бензин, в добро 
състояние, цена по спо-
разумение, се продава на 
тел. 0897/963-053. [11, 
4]
опЕл ВЕкТра - 1998 г., 
бензин-газ, цена: 1300 
лева, се продава на тел. 
0888/574-008. [3, 3]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 3]
форд МондЕо - комби, 
всичко платено, без про-
блеми в колата, се прода-
ва на тел. 0876/935-844. 
[3, 1]

ТойоТа сТарлЕТ 13 - газ, 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0899/585-566. [5, 
1]
опЕл агила - 2005 г., 
газ, за 1100 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 1]
пЕжо 306 - 1.9 d, за 950 
лева се продава на тел. 
0899/585-566. [5, 1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на 
тел. 0887/308-412. [10, 1]

МоТори/ВЕлосипЕди
ВЕлосипЕд продаВа  
тел. 0898/848-887. [2, 1]

рЕМаркЕТа-купуВа/продаВа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [11, 11]
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 4]

аВТоуслуги
рЕМонТ дВигаТЕли, 
скоростни кутии, ходо-
ва част, смяна на масла, 
филтри, ремъци, компю-
търна диагностика, мон-
таж, демонтаж, баланс на 
гуми - справки на тел. 
0896/601-408 [7, 4]
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [14, 8]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕйносТ и 
дЕнонощна пъТна по-
Мощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424 [11, 9]

под наЕМ

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

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 12]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТич-
ни масажи - сочни 
и стандартни, само 
за сериозни хора, на 
мой терен  - Габри-
ела, 0895/039-942. 
[11, 3]
услуги за мъже - 
тел. 0885/885-279. 
[5, 2]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБулаТория и зооМагазин - пре-
гледи, лечение, профилактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, тел. 066/806-140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

доМашни люБиМци
подаряВаМ коТЕнца - тел. 0988/836-
513. [11, 10]
подаряВаМ кучЕнца - тел. 0899/815-

026. [6, 2]
спЕшно подаряВаМЕ малки игриви 
котенца. Много красиви. Тел. 0895/920-
435. [4, 1]

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

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

14/09

запознансТВа
67-годишЕн Търси жена 
с чисти чувства и добри 
намерения за съжителство 
при него - тел. 0877/243-
413. [6, 5]
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06:00 Внимание, роботика,аним. филм/п/
06:45 Сийбърт - анимационен филм /п/
07:15 Гласувайте за Беки - филм /п/
08:00 Пътеки - седмично токшоу
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
10:25 Церемония по издигане на На-

ционалния трибагреник по случай 
Деня на Независимостта, пряко 
предаване от Велико Търново

11:00 Денят на Независимостта, доку-
ментален филм /България, 2008г./

12:00 По света и у нас 
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество с Горан Благоев
15:00 Разпятието на една песен, доку-

ментален филм /България, 2005г./
15:30 Летовници - филм /България/
17:30 Открий България, док. поредица
18:00 Лачените обувки на незнайния 

воин - филм /България, 1979г./
19:25 Тържествена заря-проверка по 

случай 110 години от провъзгла-
сяването на Независимостта на 
България, пряко от В. Търново

20:10 По света и у нас 
20:50 Спортни новини
21:00 Врагове - филм /България/, в 

ролите: Иван Бърнев, Валентин 
Ганев, Асен Блатечки и др.

22:45 Александрина Пендачанска - това 
съм аз - концерт-спектакъл

00:15 Бързи срещи - филм /Ирландия/
01:40 Прошка - игрален филм /п/
03:15 На лов за Върколак /п/
04:15 Дойче веле: Шифт

05:00 Иде нашенската музика /п/
06:00 Неделно евангелие
06:05 Внимание, роботика /п/
06:30 Сийбърт - анимационен филм /п/
07:00 Гласувайте за Беки - тв филм /п/
08:00 Пътеки - седмично токшоу
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас 
12:30 Валпургиева нощ - музикален 

танцово-театрален спектакъл от 
ММФ "Моцартови празници - 
Правец 2018"

14:00 Библиотеката
15:05 Поздрави от брега - филм /САЩ/
17:05 Лорд Бънди от София, документа-

лен филм /България, 2013 г./
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън с участи-

ето на Кейт Уинслет, Идрис Елба, 
Крис Рок и Лиъм Галахал

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

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Лоло - филм /Франция/, в ролите: 

Дани Буун, Жули Делпи, Венсан 
Лакост и др.

22:25 Концерт на "Ролинг Стоунс" в 
Куба: Луната на Хавана

00:15 База "Клейтън" - филм /копро-
дукция/, в ролите: Самюел Л. 
Джаксън, Джон Траволта и др.

01:55 Бързи срещи - игрален филм /п/
03:30 Изкуството на 21 век
04:00 Вяра и общество /п/

БНТ1 БНТ1

05:00 "Двама мъже и половина" /п./ 
06:00 "Трансформърс прайм",анимация
07:00 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя" 
11:00 "Търси се…";12:00 bTV Новините
12:30 "Мутра по заместване" - сериал
13:00 "Още една история за Пепе-

ляшка" - комедия, романтичен, 
музикален (САЩ, 2008)

15:00 "Уинтър: Историята на един дел-
фин" - драма (САЩ, 2011)

17:00 "120 минути"  
17:50 Спорт тото;18:00 "120 минути"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 "Пазители на наследството" - 

драма, екшън, биографичен (САЩ, 
Германия), актьори - Джордж 
Клуни, Мат Деймън, Бил Мъри

01:00 "И се роди звезда" - комедия 
(Италия), актьори - Лучиана Лити-
зето, Роко Папалео и др.

02:30 "Още една история за Пепеляш-
ка" - комедия, романтичен (САЩ)

04:00 bTV Репортерите /п./
04:20 "Търси се…" /п./ - токшоу

05:00 "Приятели"/п./ - сериал
06:00 "Трансформърс прайм", анимация
07:00 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя" 
11:00 "Cool…T" - лайфстайл предаване
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Мутра по заместване", с.3, еп.9
13:00 "Лудо младо" - концерт на Деси 

Добрева
15:00 "Бригада Нов дом"
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план" 
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Шоуто на Слави" (празнично 

предаване)
22:00 "Смъртоносно оръжие 3" - екшън, 

комедия, САЩ, актьори - Мел 
Гибсън, Дани Глоувър, Джо Пеши

00:00 "Прецаканите" - драма, екшън, 
криминален (САЩ), актьори - Ид-
рис Елба, Зоуи Салдана и др.

01:40 "Cool…T" /п./ 
02:30 "Мармалад" /п./ - токшоу
04:00 bTV Репортерите /п./
04:20 "Карбовски: Втори план" /п./

 

пЕТък, 21 сЕпТЕМВри

БНТ1
05:30 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 100% будни; 09:45 Култура.БГ 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 3987 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории 
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Обзор "Лига Европа"
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 3988 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Новодом-

ци" - кулинарно риалити
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца! Лъвчо
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици - вечерно токшоу
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 На лов за Върколак, последен еп.
00:25 Прошка - филм /САЩ/, в ролите: 

Мини Драйвър, Джеръми Ренър
02:00 Култура.БГ /п/
03:00 100% будни /п/
04:05 Частните музеи в Чехия: Музей на 

електричеството /п/


05:00 "Приятели"/п./ - сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация; 06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - най-доброто 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат"
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 2, еп. 12
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 105
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 9
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с.6, еп.11,12
01:00 "Друговремец" - с. 3 еп. 1
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ 
04:20 "Опасни улици" - с.11, еп. 60

понЕдЕлник, 24 сЕпТЕМВри

БНТ1



05:00 Поздрави от брега - филм /п/
07:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 100% будни 
09:45 Култура.БГ 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 3988 еп. /п/
11:35 Открий България, док. поредица/п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:20 Емоцията "Фолклорна магия" - 

Банско 2018
13:50 Международен цирков фестивал 

Монте Карло
15:40 Вивалдиано 2012 - музикален 

спектакъл
16:35 Дързост и красота - 3989 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:30 Спортисимо
18:00 Мокър от дъжд не се бои - доку-

ментален филм /България, 2018г./
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 История.bg:Радомирска република
21:30 Церемония по връчване наградата 

на ФИФА "Футболист номер 1" - 
пряко предаване от Лондон

23:00 Босоногата - филм /САЩ/, в ро-
лите: Евън Рейчъл Уд, Скот Спийд-
ман, Трийт Уилямс и др.

00:30 Бързи срещи - игрален филм /п/
01:55 Култура.БГ /п/
02:55 100% будни /п/
04:05 Дойче Веле: Шифт
04:20 Босоногата - филм /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация; 07:00 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - най-доброто 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 Премиера: "Корабът на мечтите: 

Лос Анджелис" - комедия, драма, 
романтичен (Германия, 2018)

14:30 "Котки и кучета: Отмъщението на 
Кити" - комедия (САЩ, 2010)

16:00 "Добро момче" - екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1997)

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" 
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 10
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 4
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 6, еп. 13, 14
01:00 "Друговремец" - с. 3, еп. 2
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 61

ВТорник, 25 сЕпТЕМВри сряда, 26 сЕпТЕМВри чЕТВърТък, 27 сЕпТЕМВри
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06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 100% будни; 09:45 Култура.БГ 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 3989 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 "Храна за душата" /п/
14:00 Малки истории /п/
14:25 Сид - дете на науката, аним.филм
14:50 Космически кораб "Догстар"
15:15 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 3990 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата";17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Самотни сърца - филм /България/, 

в ролите: Христо Гърбов, Светла-
на Янчева, Филип Трифонов и др.

23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата - 24-сериен филм 

/Украйна/, 1 еп., в ролите: Яро-
слав Бойко, Владимир Стеклов

00:20 Култура.БГ /п/
01:20 100% будни /п/
02:20 База "Клейтън" - филм /п/
04:00 Дойче Веле: Шифт /п/

05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 100% будни; 09:45 Култура.БГ 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 3990 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 "Храна за душата" /п/
14:00 Малки истории, документален слот
14:25 Сид - дете на науката 2, аним.
14:50 Космически кораб "Догстар" 
15:15 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 3991 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата"; 17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Критична точка - филм /копро-

дукция/, в ролите: Киану Рийвс, 
Патрик Суейзи, Лори Пети

23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Кафене "При щангистите", 2 еп.
23:40 Брат за брата - 2 епизод
00:30 Култура.БГ /п/
01:30 100% будни /п/
02:30 История.bg:Радомирска република /п/
03:30 Днес и утре /п/
04:00 Дойче Веле: Шифт /п/
04:15 Брат за брата - 2 епизод /п/

05:00 "Приятели"/п./- сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация; 06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - най-доброто 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат"
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 2, еп. 13
17:00 bTV Новините;17:30"Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 107
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 11
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 6, еп. 15, 16
01:00 "Друговремец" - с. 3, еп. 3
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 62

05:00 "Приятели"/п./ - сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация; 06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - най-доброто 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат" 
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 2, еп. 14
17:00 bTV Новините;17:30 "Лице в лице" 
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 108
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 12
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 6, еп. 17, 18
01:00 "Друговремец" - с. 3, еп. 4
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 63

05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 100% будни; 09:45 Култура.БГ 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 3991 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 "Храна за душата" /п/
14:00 Малки истории, документален слот
14:25 Сид-дете на науката 2, аним.филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 
15:15 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 3992 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата"; 17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо  
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня; 18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат - тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Толкова отдавна те обичам - 

филм /копродукция/, в ролите: 
Кристин Скот Томас, Елза Зилбер-
щейн, Серж Азанависиус и др.

23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
00:00 Брат за брата - 3 епизод
00:50 Култура.БГ /п/
01:50 100% будни /п/
02:50 Критична точка - филм /п/
04:45 Брат за брата - 3 епизод /п/

05:00 "Приятели"/п./- сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - 

анимация; 06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - най-доброто 
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат" - се-

риал, с. 1, еп. 21
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с. 2, еп. 15
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници"
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 13
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 6, еп. 19, 20
01:00 "Друговремец" - с. 3 еп. 5
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 64

06:00 "Подли камериерки" - 4 сезон /п/
07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 4
08:00 "Събуди се";11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
13:00 "Принцът и аз: Приключения в 

рая" - с Кам Хескин, Крис Гиър
15:00 "Маймуна"(премиера) - с Юлиан 

Вергов, Александра Костова и др.
17:00 "Съдби на кръстопът" 
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка";18:00 "Ничия земя" 
19:00 Новините на NOVA
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Часът на героите" (премиера) 

- с Крис Пайн, Кейси Афлек, 
Бен Фостър, Ерик Бана, Холидей 
Грейнджър, Джон Ортиз и др.

22:20 "21" - с Джим Стърджис, Кевин 
Спейси, Кейт Босуърт, Аарон Ю, 
Джейкъб Питс, Лорънс Фишбърн

00:50 "Да яхнеш метлата" - с Анджела 
Басет, Пола Патън, Майк Епс, Лаз 
Алонсо, Лорета Дивайн и др.

04:30 "Маймуна" - с Юлиан Вергов, 
Александра Костова, Радина Бор-
шош, Ана Пападопулу, Валентин 
Ганев, Леонид Йовчев, Радена 
Вълканова, Станимир Гъмов и др. 

06:30 "Иконостас"
07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 4
08:00 "Събуди се";11:00 "Съдебен спор"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Музата на артиста" - с Корбин 

Бърнсен, Сам Бокслайтнър, Кейт-
лин Кармайкъл, Брий Уилямсън

14:15 "Наръчник по ухажване" - с Меган 
Маркъл, Кристофър Полаха, Джо-
натан Скарфи, Линда Бойд и др.

16:00 "Аз обичам България" - 2 сезон
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Кошмари в кухнята" 
19:00 Новините на NOVA
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Полицаите от края на града" 

(премиера) - комедиен сериал
22:00 "Спектър на утехата" - с Дани-

ел Крейг, Олга Куриленко, Матьо 
Амалрик, Джуди Денч и др.

00:10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
00:40 "Наръчник по ухажване" - с Меган 

Маркъл, Кристофър Полаха, Джо-
натан Скарфи и др. /п/

02:20 "Музата на артиста" - с Корбин 
Бърнсен, Сам Бокслайтнър, Кейт-
лин Кармайкъл, Брий Уилямсън, 
Джейсън Доринг и др. /п/

NOA NOA
05:20 "Касъл" - 8 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Подли камериерки" - 4 сезон
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

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

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 VIP BROTHER 2018 (премиера)
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 "Незабравимо" - сезон 3
01:00 "Костюмари" - 5 сезон
02:00 "Докоснати от слънцето" - сериен 

филм
03:00 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
06:00 "Костюмари" - 5 сезон /п/
07:00 "Здравей, България"
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Като две капки вода" - концерт
14:30 "Далече, далече" - с Том Круз, 

Никол Кидман, Колм Мийни, 
Томас Гибсън, Мишел Джонсън, 
Барбара Бабкок, Робърт Проски, 
Уейн Грейс и др.

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

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

емисия
20:00 VIP BROTHER 2018 (премиера)
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 VIP BROTHER 2018 (премиера) - 

риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Незабравимо" - сериен филм, 

сезон 3
01:30 "Костюмари" - сериен филм, 5 

сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериен 

филм
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериен 

филм

NOA
05:20 "Костюмари" - 5 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

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

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 VIP BROTHER 2018 (премиера)
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 VIP BROTHER 2018 (премиера) 
00:30 "Незабравимо" - сезон 3
01:30 "Костюмари" - 5 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Моят живот" - сериен филм /п/

05:20 "Костюмари" - 5 сезон /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

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

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 VIP BROTHER 2018 (премиера)
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 VIP BROTHER 2018 (премиера) - 

риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Незабравимо" - сезон 3
01:30 "Костюмари" - 5 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Моят живот" - сериен филм /п/

05:20 "Костюмари" - 5 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

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

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

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

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

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 VIP BROTHER 2018 (премиера)
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 VIP BROTHER 2018 (премиера) - 

риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Незабравимо" - сезон 3
01:30 "Костюмари" - 5 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Моят живот" - сериен филм /п/

NOA NOA NOA

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Рене Магрит - човекът с шапката 

- 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 Законът на любовта - сериал
15:00 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни - филм
16:30 Йерихон - 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 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени
23:00 Жоакина, доня Революция,сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A - отговори на важните въ-

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

тар с Ганиела Ангелова /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
04:30 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 Операция: История /п./
07:30 U2: Кръстоносният поход на рока 

- филм; 08:30 Авиошоу /п./
09:00 VIB /Very Important Bulgarians/ /п./
09:30 Истинските гадни копилета - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш престъпле-

ние - криминален сериал /п./
14:00 Тялом и духом - сериал /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино - поредица на DW
15:00 Характери - неизвестните изпове-

ди на известните
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 Хроники на Независимостта - ав-

торски документален филм
21:00 Тялом и духом - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Дъщеря на закона - сериал
23:00 Спирала - екшън, Русия; в роли-

те: Анатолий Руденко, Константин 
Крюков, Вениамин Смехов, Алек-
сандър Яцко, Никита Висоцки

00:40 Кино - поредица на DW
01:00 Авиошоу
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./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A /п./; 06:30 Брюксел 1 /п./
07:30 Феноменът Тайгър Уудс - филм
08:30 Необичайните заподозрени /п./
09:30 Кралска палитра - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш престъпле-

ние - криминален сериал /п./
14:00 Тялом и духом - 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 Сила - криманлен сериал
20:00 Хрътката: да надушиш престъпле-

ние - криминален сериал
21:00 Тялом и духом - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Дъщеря на закона - сериал
23:00 Скрито-покрито - драма, трилър, 

Франция/Австрия/Германия/Ита-
лия/САЩ; в ролите: Жулиет Би-
нош, Даниел Отьой, Ани Жирардо

01:00 Колела /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо /п./
04:30 VIB /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество - 

филм
10:30 Сянката на Елена - сериал
11:30 Едно френско село - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:00 Goodwood - парад на колите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни - филм
16:30 Йерихон - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

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

ментар с Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол - спортно шоу
23:00 Жоакина, доня Революция,сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
04:30 Директно - вашето мнение на 

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество - 

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 Законът на любовта - сериал
15:00 Goodwood - парад на колите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни - филм
16:30 Йерихон - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

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

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист - сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция,сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Брюксел 1 /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
04:30 Директно - вашето мнение на 

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

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество - 

филм
10:30 Сянката на Елена - сериал
11:30 Едно френско село - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо -  за измере-

нията на свободата /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:00 Goodwood - парад на колите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни - филм
16:30 Йерихон - 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 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист - сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция,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./
04:30 Директно - вашето мнение на 

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество - 

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 Законът на любовта - сериал
15:00 Goodwood - парад на колите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни - филм
16:30 Йерихон - 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 Полдарк - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист - сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция,сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Видимо и невидимо -  за измере-

нията на свободата /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
04:30 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
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05:30 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 16
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Гътъм“ - сериал, еп. 1-3
11:00 „Дявол“ - трилър, ужаси, мисте-

рия (САЩ), актьори - Крис Меси-
на, Джефри Аренд, Якоб Варгас

12:30 „Матрицата: Революции“ - екшън, 
сай-фай (САЩ), актьори - Киану 
Рийвс, Лорънс Фишбърн и др.

15:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
19:00 „Полицейска академия 2“ - ек-

шън, комедия, криминален (САЩ), 
актьори - Стив Гутенберг, Буба 
Смит, Дейвид Граф, Майкл Уин-
слоу, Брус Малер, Хауард Хесе-
ман, Джордж Гейнс и др.

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

ужас, (САЩ), актьори - Жаклин 
Маккензи, Стелан Скарсгард, 
Томас Джейн, Сафрон Бъроуз, 
Майкъл Рапапорт, Розана Аркет, 
Самюел Л. Джаксън и др.

00:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал
02:00 „Готъм“ - сериал, с. 1, еп. 1, 2
04:00 „Синята бездна“ - екшън, трилър, 

ужас (САЩ), актьори - Жаклин 
Маккензи, Стелан Скарсгард

06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Гътъм“ - сериал, еп.3-5
11:00 „4х4“ - автомобилно предаване
11:30 „Полицейска академия 2“ - екшън, 

комедия, криминален (САЩ)
13:15 „Обратна тяга“ - екшън, драма, 

трилър (САЩ)
16:00 „Кости“ - сериал, с.12, еп.1
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:30 „Матрицата: Революции“ - екшън, 

сай-фай (САЩ), актьори - Киану 
Рийвс, Лорънс Фишбърн, Ламбер 
Уилсън, Хюго Уийвинг, Джейда 
Пинкет Смит, Кари-Ан Мос и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Зеленият фенер“ - екшън, фан-

тастика (САЩ), актьори - Райън 
Рейнолдс, Блейк Лайвли, Питър 
Сарсгаард, Марк Стронг и др.

00:15 „Синята бездна“ - екшън, трилър, 
ужас (САЩ), актьори - Жаклин 
Маккензи, Стелан Скарсгард, 
Томас Джейн, Сафрон Бъроуз, 
Майкъл Рапапорт, Розана Аркет

02:15 „Готъм“ - сериал, с.1, еп.4,5
04:15 „Битката на прокълнатите“ - ек-

шън, приключенски, фантастика 
(САЩ, Сингапур), актьори - Долф 
Лундгрен, Мелани Занети и др.

05:15 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 15
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.6
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 15
10:00 „Под наблюдение“, с. 5, еп. 1
11:00 „Монк“ - сериал, с. 4, еп. 16
12:00 „Обратна тяга“ - екшън, дра-

ма, трилър (САЩ, 1991), актьори 
- Кърт Ръсел, Уилям Болдуин, 
Робърт де Ниро, Джак Макгий, 
Доналд Съдърланд, Скот Глен, 
Дженифър Джейсън Лий и др.

15:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.7
16:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 16
17:00 „Стоте“ - сериал, еп.7
18:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 1
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп.2
20:00 Премиера: „Кости“ - с. 12, еп. 1
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Матрицата: Революции“ - екшън, 

сай-фай (САЩ), актьори - Киану 
Рийвс, Лорънс Фишбърн, Ламбер 
Уилсън, Хюго Уийвинг, Джейда 
Пинкет Смит, Кари-Ан Мос, Мони-
ка Белучи, Мери Алис, Нона Гей, 
Иън Блис, Натаниъл Лийс, Хари 
Леникс и др.

00:30 „Кости“ - сериал, с.12, еп. 1
01:30 „Под наблюдение“ - с. 5, еп.2
02:30 „Последният кораб“ - еп. 7
03:30 „Стоте“ - сериал, еп. 7
04:30 „Монк“ - сериал, с. 4, еп.17

06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.7
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 16
10:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 2
11:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 1
12:00 „4х4“ - автомобилно предаване
12:30 „Матрицата: Революции“ - екшън, 

сай-фай (САЩ), актьори - Киану 
Рийвс, Лорънс Фишбърн, Ламбер 
Уилсън, Хюго Уийвинг, Джейда 
Пинкет Смит, Кари-Ан Мос, Мони-
ка Белучи, Мери Алис, Нона Гей, 
Иън Блис, Натаниъл Лийс, Хари 
Леникс и др.

15:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.8
16:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 17
17:00 „Стоте“ - сериал, еп.8
18:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп.2
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 3
20:00 „Агент Х“ - сериал , еп. 2
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Отбранителна линия“ - 

драма,трилър (САЩ), актьори - 
Джеймс Франко, Джейсън Стей-
тъм, Уинона Райдър, Кейт Босуърт, 
Франк Грило, Рейчъл Лефевр, 
Криста Кембъл и др.

00:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 2
01:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 3
02:00 „Последният кораб“ - еп. 8
03:00 „Стоте“ - сериал, еп. 8
04:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 2

05:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 17
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.8
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 17
10:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 3
11:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 2
12:00 „Стоте“ - сериал, еп. 8
13:00 „Зеленият фенер“ - екшън, фан-

тастика (САЩ, 2011), актьори 
- Райън Рейнолдс, Блейк Лайвли, 
Питър Сарсгаард, Марк Стронг, 
Тим Робинс, Темуера Морисън, 
Анджела Басет и др.

15:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.9
16:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 18
17:00 „Стоте“ - сериал, еп. 9
18:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 3
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 4
20:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 3
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Полицейска академия 2“ - ек-

шън, комедия, криминален (САЩ, 
1985), актьори - Стив Гутенберг, 
Буба Смит, Дейвид Граф, Майкл 
Уинслоу, Брус Малер, Хауард Хе-
семан, Джордж Гейнс и др.

23:45 „Агент Х“ - сериал, еп. 3
00:45 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 4
01:45 „Последният кораб“ - еп. 9
02:45 „Стоте“ - сериал, еп. 9
03:45 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 3
04:45 „4х4“ - автомобилно предаване

06:20 „Актьорско студио“ - токшоy
07:20 „Любов под звездите“ - романтич-

на комедия с Ашли Нюброу, Уес 
Браун, Джейда Лили Милър и др.

09:30 „Любов от пръв лай“ - романтична 
комедия с Яна Крамер, Кевин 
МакГари, Наташа Бърнет и др.

11:20 „Бетовен 2“ - семейна комедия 
с Чарлз Гродин, Бони Хънт, Деби 
Мазар, Никол Том, Кристофър 
Кастил, Мори Чейкин, Крис Пен

13:15 „Твоите, моите и нашите“ - коме-
дия с Денис Куейд, Рене Русо

15:10 „Стари кучета“ - комедия /п/
17:00 „Яж, моли се и обичай“ - роман-

тичен филм с Джулия Робъртс, 
Хавиер Бардем, Ричард Дженкинс, 
Джеймс Франко, Били Кръдъп

20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3

21:00 „Мъже в черно“ - екшън с Уил 
Смит, Томи Лий Джоунс, Линда 
Фиорентино, Винсънт Д‘Онофрио, 
Тони Шалуб и др.

23:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3, /п/

00:00 „Почти нормален“ - драма с Хо-
акин Финикс, Ема Стоун, Джей-
ми Блекли, Паркър Поузи, Итън 
Филипс, Бетси Айдем, Софи фон 
Хаселберг и др. /п/

06:30 „Актьорско студио“ - токшоy
09:00 „Принцът и аз: Приключения в 

рая“ - романтична комедия с 
Кам Хескин, Крис Гиър, Джона-
тан Фърт, Селина Ло и др.

06:20 „Актьорско студио“ - токшоy
07:40 „Рапунцел и разбойникът преди 

завинаги“ - анимационен филм
08:50 „Принцът и аз: Приключения в 

рая“ - романтична комедия с 
Кам Хескин, Крис Гиър, Джона-
тан Фърт, Селина Ло и др.

10:50 „Яж, моли се и обичай“ - роман-
тичен филм /п/

13:45 „21“ - трилър /п/
16:20 „Мъже в черно“ - екшън /п/
18:30 „София - Ден и Нощ“ - риалити 

сериал, 3 епизода
20:00 „От местопрестъплението: Ма-

ями“ - сериал, сезон 3
21:00 „Мъже в черно 2“ - екшън-

комедия с Томи Лий Джоунс, 
Уил Смит, Рип Торн, Лара Флин 
Бойл, Джони Ноксвил, Росарио 
Доусън, Тони Шалуб и др.

22:50 „От местопрестъплението: Ма-
ями“ - сериал, сезон 3, /п/

23:50 „Твоите, моите и нашите“ - 
комедия с Денис Куейд, Рене 
Русо, Джери О‘Конъл, Даниел 
Панабейкър и др. /п/

06:00 „Гореща зона“ - сериал
07:00 „Без багаж“ /п/
07:30 „Топ Гиър“ - 3 епизода
11:00 „Пастирът“ - екшън с Жан Клод 

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

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:45 „Джеси Стоун: Хладнокръвно“ - 

криминален филм с Том Селек, 
Джейн Адамс, Рег Роджърс, Вайо-
ла Дейвис, Алексис Дазийна, Поли 
Шанън, Стивън Макхати и др.

15:40 „Заместникът“ - екшън с Жан-Клод 
Ван Дам, Джули Кокс, Алън Мак-
кена, Уилям Таплей, Иън Вирго

17:40 „Войната на боговете“ - екшън с 
Вин Дизел, Ася Аргенто, Самюел 
Джаксън, Мартон Сокас и др. /п/

20:00 „Старски и Хъч“ - криминална ко-
медия с Бен Стилър, Оуен Уилсън, 
Уил Феръл, Винс Вон, Снууп Дог, 
Джулиет Люис, Кармен Електра, 
Джейсън Бейтман, Ейми Смарт

22:10 „Заразно зло: Изтребване“ - ек-
шън с Мила Йовович, Али Лар-
тър, Иън Глен, Ашанти, Кристофър 
Игън, Спенсър Лок и др.

00:10 „Принуден да се бие“ - екшън с 
Питър Уелър, Гари Даниелс, Арки 
Рийс, Александра Уийвър и др. /п/

02:15 Еротичен телепазар

06:30 „Гореща зона“ - сериал
07:30 „Топ Гиър“ - 3 епизода
11:00 „Заместникът“ - екшън с Жан-

Клод Ван Дам, Джули Кокс, Алън 
Маккена, Уилям Таплей и др. /п/

13:00 „Без багаж“ - предаване за 
туризъм

13:30 „Старски и Хъч“ - криминална 
комедия с Бен Стилър, Оуен 
Уилсън, Уил Феръл, Винс Вон, 
Снууп Дог, Джулиет Люис, Кар-
мен Електра, Джейсън Бейтман, 
Ейми Смарт и др. /п/

15:40 „Ледени войници“ - екшън с До-
миник Пърсел, Адам Бийч, Май-
къл Айрънсайд, Гейбриъл Хоугън, 
Бенц Антоан, Камил Съливан

17:45 „Тежка кавалерия“ - екшън с 
Жан-Клод Ван Дам, Вивика А. 
Фокс, Раз Адоти, Вив Лийкок /п/

20:00 „Белязани пари“ - криминален 
екшън с Крисчън Слейтър, Вал 
Килмър, Дарил Хана, Уилям Фор-
сайт, Сара Даунинг, Балтазар 
Гети, Върн Тройър, Винсент Ла-
реска и др.

22:00 „Операция Делта форс: Ясна 
мишена“ - екшън с Джим Фитц-
патрик, Браян Дженъс, Грег 
Колинс, Джон Саймън Джоунс, 
Гавин Худ, Дейвид Дюкас и др.

00:00 „Фрактура“

06:30 „Женени с деца“ - сериал, сезон 
7, 2 епизода /п/

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- 
сериал, сезон 1 /п/

08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сезон 4 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 10
15:00 „Черният списък“ - сезон 4
16:00 „Женени с деца“, с. 7, 2 епизода
17:00 „Джеси Стоун: Хладнокръвно“ - 

криминален филм /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 18
20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера) 

- сериал, сезон 5
21:00 „Кобра 11: Обади се!“ (премиера) 

- сериал, сезон 23
22:00 „Пратката“ - криминален екшън с 

Долф Лундгрен, Стив Остин, Ерик 
Кийнлисайд, Майк Допуд, Джон 
Новак, Кристен Кер и др.

00:00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал, 
сезон 5 /п/

01:00 „Заразно зло: Изтребване“ - ек-
шън с Мила Йовович, Али Лартър, 
Иън Глен, Ашанти, Кристофър 
Игън, Спенсър Лок, Матю Марс-
дън, Майк Ейпс и др. /п/

03:00 Еротичен телепазар

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:45 „Медици“ - сериен филм, сезон 3
07:45 „София - Ден и Нощ“, сериал /п/
08:45 „Семейството на добрата вещица“ 

- семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Чудесата на добрата вещица“ - 

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

14:00 „Избран“ - драма с Кейтлин 
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри, 
Ники Уелън, Сара Роумър, Майло 
Вентимиля и др., II част

16:40 „Да изчезнеш за 60 секунди“ - 
екшън /п/

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

20:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3

21:00 „Почти нормален“ (премиера) - 
драма с Хоакин Финикс, Ема 
Стоун, Джейми Блекли, Паркър 
Поузи, Итън Филипс, Бетси Айдем, 
Софи фон Хаселберг и др.

23:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3 /п/

00:00 „Избран“ - драма с Кейтлин 
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри, 
Ники Уелън, Сара Роумър

06:30 „Женени с деца“ - сериал, сезон 
7, 2 епизода /п/

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- 
сериал, сезон 1 /п/

08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сезон 4 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-

мобили, сезон 18, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 10
15:00 „Черният списък“ - сезон 4
15:40 „Женени с деца“ - сериал, сезон 

7, 2 епизода
16:40 „Тежка кавалерия“ - екшън с 

Жан-Клод Ван Дам, Вивика А. 
Фокс, Раз Адоти, Вив Лийкок и 
др.

19:00 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, сезон 18

20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера) 
- сериал, сезон 5

21:00 „Кобра 11: Обади се!“ (премиера) 
- сериал, сезон 23

22:00 „Принуден да се бие“ - екшън с 
Питър Уелър, Гари Даниелс, Арки 
Рийс, Александра Уийвър и др.

00:00 „Полицаите от Чикаго“ - с. 5 /п/
01:00 „Фрактура“ /п/
03:15 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:45 „Медици“ - сериен филм, сезон 3
07:45 „София - Ден и Нощ“, сериал /п/
08:50 „Магията на добрата вещица“ - 

семеен филм /п/
11:00 „Децата на въздушния Бъд“ - 

семейна комедия с Джейн Кар, 
Партик Краншоу, Тайлър Фодън

12:45 „Бетовен 2“ - семейна комедия с 
Чарлз Гродин, Бони Хънт /п/

14:40 „Часът на героите“ - екшън с Крис 
Пайн, Кейси Афлек, Бен Фостър, 
Ерик Бана и др. /п/

17:10 „Мъже в черно 2“ - екшън-коме-
дия с Томи Лий Джоунс /п/

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Десперадо“ - екшън с Анто-

нио Бандерас, Салма Хайек, Стив 
Бушеми, Карлос Гомез, Куентин 
Тарантино, Хоаким де Алмейда, 
Чийч Марин и др.

23:10 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3 /п/

00:10 „Свещеник“ - екшън-фантастика 
с Пол Бетани, Карл Ърбан, Кам 
Гигандет, Маки Кю, Лили Колинс, 
Брад Дуриф, Стивън Мойър, 
Кристофър Плъмър, Алън Дейл, 
Медхен Еймик и др.

05:45 „Медици“ - сезон 3, 2 епизода
07:45 „София - Ден и Нощ“, сериал /п/
08:50 „Рожденият ден на добрата вещи-

ца“ - семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Двете майки на булката“ - коме-

дия с Гейл О‘Грейди, Бетси Бранд, 
Даниела Бобадила, Джули Браун, 
Дебра Уилсън, Каролин Хенеси

14:00 „Невинни години“ - романтична 
драма с Мишел Пфайфър, Уи-
нона Райдър, Даниел Дей-Люис, 
Джералдин Чаплин,Алексис Смит, 
Мери Бет Хърт, Алек МaкKоуен

16:50 „Десперадо“ - екшън с Антонио 
Бандерас, Салма Хайек и др. /п/

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Скалата“ - приключенски екшън 

с Шон Конъри, Никълъс Кейдж, 
Ед Харис, Джон Спенсър, Дейвид 
Морс, Майкъл Бийн и др.

23:45 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3 /п/

01:00 „Невинни години“ - романтична 
драма с Мишел Пфайфър, Уи-
нона Райдър, Даниел Дей-Люис, 
Джералдин Чаплин,Алексис Смит, 
Мери Бет Хърт, Алек МaкKоуен, 
Ричард Е. Грант и др. /п/

05:10 „Национална лотария“ /п/
06:30 „Женени с деца“ /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сезон 4 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 10
15:00 „Черният списък“ - сезон 4
16:00 „Женени с деца“, с. 7, 2 епизода
17:00 „Белязани пари“ - криминален ек-

шън с Крисчън Слейтър, Вал Кил-
мър, Дарил Хана, Уилям Форсайт, 
Сара Даунинг, Балтазар Гети, 
Върн Тройър, Винсент Лареска /п/

19:00 „Топ Гиър“ - сезон 18
20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера) 

- сериал, сезон 5
21:00 „Кобра 11: Обади се!“ (премиера) 

- сериал, сезон 23
22:00 „Стелт“ - приключенски екшън 

с Джош Лукас, Джесика Бийл, 
Джейми Фокс, Сам Шепърд, Ри-
чард Роксбърг, Джо Мортън и др.

00:30 „Полицаите от Чикаго“ - с. 5 /п/
01:30 „Пратката“ - криминален екшън с 

Долф Лундгрен, Стив Остин, Ерик 
Кийнлисайд, Майк Допуд, Джон 
Новак, Кристен Кер и др. /п/

03:30 Еротичен телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 22 сЕпТЕМВри нЕдЕля, 23 сЕпТЕМВри

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Без пукната пара“ - сериал
08:00 „Приятели“ - сериал, с. 5
10:00 „Боунфингър“ - комедия (САЩ, 

1999), режисьор - Франк Оз, 
актьори - Стив Мартин, Еди 
Мърфи, Робърт Дауни младши., 
Хедър Греъм, Терънс Стамп, 
Кристин Барански, Джейми Ке-
неди и др.

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

риал
16:00 „Кухня“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ - сериал
20:30 „Завръщането на Поли“ - Коме-

дия, Романтичен (САЩ, 2004), 
режисьор - Джон Хамбург, 
актьори - Бен Стилър, Джени-
фър Анистън, Филип Сиймур 
Хофман, Дебра Месинг, Алек 
Болдуин, Ханк Азария, Брайън 
Браун и др.

22:30 Премиера: „По-добре късно от-
колкото никога“ - сериал

23:30 „Без пукната пара“ - сериал
01:00 „Приятели“ - сериал
03:30 „Бруклин 99“ - сериал

05:00 „По-добре късно отколкото ни-
кога“ - сериал

06:00 „Без пукната пара“ - сериал
08:00 „Приятели“ - сериал, с.5
10:00 „Завръщането на Поли“ - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2004), 
режисьор - Джон Хамбург, ак-
тьори - Бен Стилър, Дженифър 
Анистън, Филип Сиймур Хофман, 
Дебра Месинг, Алек Болдуин, 
Ханк Азария, Брайън Браун и 
др.

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

риал
16:00 „Кухня“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ - сериал
20:30 „Боунфингър“ - комедия (САЩ, 

1999), режисьор - Франк Оз, 
актьори - Стив Мартин, Еди 
Мърфи, Робърт Дауни младши., 
Хедър Греъм, Терънс Стамп, 
Кристин Барански, Джейми Ке-
неди и др.

22:30 „Изгубеняци“ - сериал
23:30 „Без пукната пара“ - сериал
01:00 „Приятели“ - сериал
03:30 „Бруклин 99“ - сериал

пЕТък, 21 сЕпТЕМВри

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с. 3
07:00 „Шегаджии“ - сериал, с. 4
08:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Лапички“ - приключенски, се-

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

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Бруклин 99“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал
17:00 „Бездомното шоу на Башар Ра-

хал“
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с.7
22:00 Премиера: „Бруклин 99“ - сериал, 

с. 2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Така е на 40“ - комедия (САЩ, 

2012), режисьор - Джъд Апатоу, 
актьори - Пол Ръд, Лесли Ман, 
Мод Апатоу, Ирис Апатоу, Ани 
Мумоло, Мегън Фокс и др.

02:00 „Приятели“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
04:00 „Кухня“ - сериал

понЕдЕлник, 24 сЕпТЕМВри

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

06:00 „Приятели“ - сериал, с.3
07:00 „Шегаджии“ - сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
09:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал“
10:00 „Като роден брат“ - комедия (Ита-

лия, 2012), актьори - Джовани 
Верниа, Маурицио Мичели, Сузи 
Лауде, Стела Егито, Бебо Сторти

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Бруклин 99“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал
17:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
17:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“ - сериал, 

с. 2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Като роден брат“ - комедия (Ита-

лия, 2012), режисьори - Паоло 
Узи, Джовани Верниа, актьори - 
Джовани Верниа, Маурицио Миче-
ли, Сузи Лауде, Стела Егито, Бебо 
Сторти и др.

02:00 „Приятели“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
04:00 „Кухня“ - сериал

ВТорник, 25 сЕпТЕМВри

05:00 „Шегаджии“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с. 3
07:00 „Шегаджии“ - сериал, с. 4
08:00 „Майк и Моли“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

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

2011), режисьор - Валери Уейс, 
актьори - Лин Шей, Миранда 
Кент, Рийд Скот, Катлин Робърт-
сън, Стив Хауей,Тео Александър

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Бруклин 99“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал
17:00 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с. 6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“ - сериал, 

с. 2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Роден за мен“ - комедия (САЩ, 

2011), режисьор - Валери Уейс, 
актьори - Лин Шей, Миранда 
Кент, Рийд Скот, Катлин Робърт-
сън, Стив Хауей,Тео Александър и 
др.

02:00 „Приятели“ - сериал
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Кухня“ - сериал

сряда, 26 сЕпТЕМВри

05:00 „Шегаджии“ - сериал
05:30 „Приятели“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с. 3
07:00 „Майк и Моли“ - сериал, с.5
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Елхи 1914“ - комедия (Русия , 

2014), режисьори - Тимур Бек-
мамбетов, Юрий Биков, актьори 
- Леонид Архангелский, Дато Ба-
хтадзе, Антон Богданов Иван Бред, 
Анна Килкевич и др.

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Бруклин 99“ - сериал
14:30 „Супермаркет“ - сериал
15:00 „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
20:00 „Двама мъже и половина“ - с. 6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“ - сериал, 

с. 2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Елхи 1914“ - комедия (Русия, 

2014), режисьори - Тимур Бек-
мамбетов, Юрий Биков, актьори 
- Леонид Архангелский, Дато Ба-
хтадзе, Антон Богданов Иван Бред, 
Анна Килкевич и др.

02:00 „Приятели“ - сериал
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Кухня“ - сериал

чЕТВърТък, 27 сЕпТЕМВри

05:00 „Приятели“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с.3
07:00 „Майк и Моли“ - сериал, с.5
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
09:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
10:00 „Елхички: Лапички, кокали и рок 

енд рол“ - комедия (Русия, 2015), 
режисьор - Максим Свешников, 
актьори - Ян Цапник, Андрей 
Мерзликин, Лера Стреляева, Гали-
на Коньшина и др.

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Бруклин 99“ - сериал
14:30 „Супермаркет“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“, сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с. 6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“ - сериал, 

с. 2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Елхички: Лапички, кокали и рок 

енд рол“ - комедия (Русия, 2015), 
режисьор - Максим Свешников, 
актьори - Ян Цапник, Андрей 
Мерзликин, Лера Стреляева, Гали-
на Коньшина и др.

02:00 „Приятели“ - сериал
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Кухня“ - сериал

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:45 „Медици“ - сериен филм, сезон 3
07:45 „София - Ден и Нощ“,сериал /п/
08:50 „Чудесата на добрата вещица“ - 

семеен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Последен шанс за любовта“ - 

романтичен филм с Джеси Хътч, 
Аликс Анджелис, Томас Будоа, 
Ейприл Боулби и др.

14:15 „Как да разбера“ - романтична 
комедия с Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак Никълсън, 
Катрин Хан и др.

16:50 „Спектър на утехата“ - екшън с 
Даниел Крейг, Олга Куриленко, 
Джуди Денч, Джефри Райт,Дейвид 
Харбър и др. /п/

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Снайперист“ - екшън с Марк Уол-

бърг, Майкъл Пеня, Дани Глоувър, 
Кейт Мара, Елиас Котеас, Рона 
Митра, Джонатан Уокър, Джъстин 
Луис, Елиза Бенет и др.

23:40 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3 /п/

00:40 „Как да разбера“ - романтична 
комедия с Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак Никълсън

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:45 „Медици“ - сериен филм, сезон 3
07:45 „София - Ден и Нощ“, сериал /п/
08:50 „Последен шанс за любовта“ - 

романтичен филм /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Това се случи на Свети Вален-

тин“ - романтична комедия с 
Джеймс Маслоу, Холи Уеб, Томи 
Савъс, Британи Ъндърууд, Линдзи 
Хартли и др.

14:10 „В сънищата ми“ - романтична 
драма с Катрин Макфий, Майк 
Вогъл, ДжоБет Уилямс, Джо Ма-
синджил, Рейчъл Скарстен, Анто-
нио Купо, Джесалин Уонлим

16:15 „Скалата“ - приключенски екшън 
с Шон Конъри, Никълъс Кейдж, 
Ед Харис, Джон Спенсър, Дейвид 
Морс, Майкъл Бийн и др. /п/

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Шаферът“ - романтична комедия 

с Патрик Демпси, Мишел Мона-
хан, Кевин Маккид, Сидни Полак

23:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3 /п/

00:00 „В сънищата ми“ - романтична 
драма с Катрин Макфий, Майк 
Вогъл, ДжоБет Уилямс и др. /п/

05:15 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 18
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - сериал, еп.9
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 18
10:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 4
11:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 3
12:00 „Стоте“ - сериал, еп. 9
13:00 „Полицейска академия 2“ - ек-

шън, комедия, криминален (САЩ, 
1985), актьори - Стив Гутенберг, 
Буба Смит, Дейвид Граф, Майкл 
Уинслоу, Брус Малер, Хауард Хе-
семан, Джордж Гейнс и др.

15:00 „Последният кораб“ - еп. 10
16:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 19
17:00 „Стоте“ - сериал, еп. 10
18:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 4
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 5
20:00 „Агент Х“ - сериал , еп. 4
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Невъзможно бягство“ - екшън, 

трилър (САЩ,2013), актьори - 
Силвестър Сталоун, Арнолд Швар-
ценегер, Вини Джоунс, 50 Cent, 
Джеф Чейс, Мат Джералд, Сам 
Нийл, Джим Кавийзъл, Ейми Ра-
йън, Винсънт Д‘Онофрио и др.

00:15 „Агент Х“ - сериал, еп. 4
01:15 „Под наблюдение“ - с.5, еп. 5
02:15 „Последният кораб“ - еп. 10
03:15 „Стоте“ - сериал, еп. 10
04:15 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 4

05:00 „Тежки престъпления“ - с.4,еп. 19
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - еп. 10
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 19
10:00 „Под наблюдение“ - с.5, еп.5
11:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп. 4
12:00 „Стоте“ - сериал, еп.10
13:00 „Невъзможно бягство“ - екшън, 

трилър (САЩ,2013), актьори - 
Силвестър Сталоун, Арнолд Швар-
ценегер, Вини Джоунс, 50 Cent, 
Джеф Чейс, Мат Джералд, Сам 
Нийл, Джим Кавийзъл, Ейми Ра-
йън, Винсънт Д‘Онофрио и др.

15:00 „Последният кораб“ - с. 2, еп. 1
16:00 „Тежки престъпления“ - с.4,еп. 20
17:00 „Стоте“ - сериал, еп. 11
18:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 5
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 6
20:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 5
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Гордост и слава“ - драма, трилър 

(САЩ, 2008), актьори - Едуард 
Нортън, Колин Фарел, Дженифър 
Ел, Джон Войт, Ноа Емерих, Лейк 
Бел, Джон Ортиз, Матю Макфей-
дън и др.

00:30 „Агент Х“ - сериал, еп. 5
01:30 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 6
02:30 „Последният кораб“ - с. 2, еп. 1
03:30 „Стоте“ - сериал, еп. 11
04:30 „Монк“ - с. 5, еп. 5

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 10 /п/
10:00 „Черният списък“ - сериал, сезон 4 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- с. 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 10
15:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“
16:00 „Женени с деца“ - сезон 7, 2 епизода
17:00 „Ледени войници“ - екшън /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 18
20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера)
21:00 „Кобра 11: Обади се!“ (премиера)
22:00 „Обратен гард“ - драма 
00:30 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 5 /п/

ДИЕМА
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 10 /п/
10:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“ /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - с. 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 10
15:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“
16:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 7
16:30 „Стелт“ - приключенски екшън /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 19
20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера)
21:00 „Кобра 11: Обади се!“ (премиера)
22:00 „Агент Солт“ - екшън
00:00 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 5 /п/

ДИЕМА
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 на 19 и 20 октомври 2018 г. на тактическия полигон 
на „Метал секюрити груп“, намиращ се в землището 
на село Мичковци, община Габрово, ще се проведе 

Межäуíàрîäíî състезàíиe 
COMMANDO CHALLENGE 2018 

– в памет на загиналите по време на изпълнение на 
служебните си задължения български военнослужещи.

	 На	27	декември	2003	г.	в	Кербала,	Ирак,	е	атакувана	с	ками-
он-бомба	установената	в	града	първа	база	на	български	войски	
в	Ирак	-	база	„Индия“,	при	което	загиват	български	войници.	По	
инициатива	на	„Метал	Секюрити	 груп“,	МЦСПОС	„Алфа	Метал“,	
СК	 Алфа	 -	 Метал,	 Туристическа	 агенция	 „Метал	 Тур“,	 Община	
Габрово	и	бивши	и	настоящи	служители	на	Специализиран	отряд	
за	борба	с	тероризма	(СОБТ)	и	68-а	Бригада	-	„Специални	Сили“,	
ще	се	проведе	COMMANDO	CHALLENGE	2018.	
	 Настоящото	 състезание	 е	 продължение	 на	 COMMANDO	

CHALLENGE	2015.	Тогава	участие	взеха	16	отбора.	Тази	
година	се	декларира	засилен	интерес	към	състезанието	
и	към	момента	са	заявили	участие	двойно	повече	отбо-
ри.
	 Основните	компоненти	на	COMMANDO	CHALLENGE	
2018	са:
	 -	преминаване	на	тактическа	полоса	с	препятствия	
(по	определения	ред	и	начин	на	преминаване	на	пре-
пятствията);
	 -	стрелба	с	дългоцевно	оръжие	на	разстояние	от	85,	
65,	50,	20	метра	(САР	АК	47	и	карабина	М	4);
	 -	оказване	на	първа	долекарска	помощ	-	включваща	
поставяне	на	турникет,	бинт,	след	което	следва	евакуа-
ция	на	„ранен“.		
	 -	 преминаване	по	оказан	маршрут	и	пренасяне	на	
„ранен“	(манекен)	-	CQB	тактическо	селище,	влизане	и	
излизане	от	сгради	с	„ранен“	(манекен).								
 Състезанието ще бъде открито от министъра 
на отбраната на Република България Красимир Ка-
ракачанов. Младен Маринов, настоящ министър на 
вътрешните работи, ще бъде официален гост.

 Женина денЧева
 За представянето на 
Национален проект „Аз 
съм Българка!” в стара-
та ни столица в чест на 
Деня на независимост-
та, за продължението на 
проекта чрез нови сним-
ки, лица и сюжети, за 
осъществяване на иде-
ята си „Аз съм Българ-
ка! Аз съм от Габрово!” 
разказва фотографът 
Радослав Първанов.
 - Проектът „аз съм 
Българка!” гостува във 
Велико Търново за Деня 
на независимостта, нали? 
	 -	 Когато	 представих	
проекта	 си	 за	 първи	 път	
пред	 публика	 на	 13	 май	
миналата	 година,	 си	 обе-
щах	изложбата	ми	да	бъде	
показана	на	всички	места,	
където	 съм	 снимал	 сюже-
ти.	 Старата	 ни	 столица	 от	
самото	 начало	 бе	 в	 спи-
съка	 ми	 на	 задължителни	
родни	 забележителности	и	
в	първата	част	на	проекта	
присъства	 с	 два	 сюжета	
-	 „Царевец”	 и	 „Хан	 Хад-
жи	 Николи”.	 Любопитният	
момент	е,	че	когато	ги	за-

снемах	 през	 2016	 година,	
нещата	се	подредиха	така,	
че	мой	фолклорен	модел	в	
тях	стана	момиче	от	Габро-
во	-	Никол	Иванова.	
	 Днес	 за	 мен	 е	 осо-
бена	 чест	 и	 привилегия,	
че	 представянето	 на	 На-
ционален	 проект	 „Аз	 съм	
Българка!”	 в	 старата	 ни	
столица	 е	 включено	 в	
официалната	 програма	 на	
Община	 Велико	 Търново	
за	Националното	честване	
на	юбилейните	 110	 години	
от	 обявяването	 на	 неза-
висимостта	 ни,	 което	 се	
провежда	 под	 патронажа	
на	 министър-председате-
ля	на	Република	България.	
Проектът	ще	бъде	предста-
вен	 в	 самото	 навечерие	
на	 тържествата,	 днес,	 21	
септември,	 от	 17.30	 часа	
с	 откриване	 на	 изложба	
от	цветни	фотоси	в	излож-
бени	зали	„Рафаел	Михай-
лов”	 в	 самия	 център	 на	
града.	 Представителната	
изложба	 „Аз	 съм	 Българ-
ка!”	жителите	и	гостите	на	
Велико	Търново	 ще	 могат	
да	 разгледат	 там	 до	 10	
октомври.
 - как ще премине 

представянето днес?
	 -	Цветните	фотографии	
показват	 в	 25	 сюжета	 20	
българки	и	2	момиченца	в	
красиви	 български	 носии	
на	37	знакови	места	в	ро-
дината	ни.	На	откриването	
ще	бъде	представен	и	кли-
път,	 проследяващ	 хроно-
логията	 на	 снимките.	Така	
присъстващите	 ще	 могат	
да	 се	 потопят	 в	 атмосфе-
рата	на	снимачния	процес,	
към	 реалния	 момент	 на	
заснемането	 на	 кадрите.	
Ще	присъстват	и	някои	от	
фолклорните	ми	модели	 в	
носиите,	с	които	са	снима-

ни,	за	да	могат	гостите	да	
направят	 паралел	 между	
фотоса	и	модела	на	живо,	
както	 и	 да	 се	 снимат	 с	
моите	 моми,	 както	 ги	 на-
ричам.		
	 На	откриването	са	по-
канени	 официални	 лица,	
много	 приятели	 и	 съмиш-
леници	 на	 идеята.	 Парт-
ньорите	 на	 проекта	 Шато	
„Бургозоне“	са	ни	предос-
тавили	 мостри	 квалитетни	
вина	 от	 своята	 продукция	
за	 томболата,	 която	 про-
веждаме	 на	 всяко	 пред-
ставяне.
 - През 2018 година 

Вие отново обиколихте  
България. къде гостува 
изложбата и как се прие?
	 -	 От	 дебютното	 си	
представяне	 до	 момента	
изложбата	е	показвана	на	
15	 места.	 Тази	 година	 бе	
в	 Трявна,	 Стара	 Загора,	
Дряново,	 Бургас,	 Созопол	
и	 други	места	 в	 родината	
ни.	 В	 началото	 на	 юни	
бе	 показана	 и	 в	 Милано	
-	 първото	 й	 задгранично	
представяне.	
 - Тази година работите 
върху „аз съм Българка!” 
- Продължението. как-
во ще представлява тази 
втора част и къде са за-
снети новите сюжети? 
	 -		Допълвам	картата	на	
България	 с	 още	 дестина-
ции	 -	 снимахме	 сюжети	 в	
Ловеч,	 Плевен,	 Стара	 За-
гора,	на	Дяволския	мост	в		
Ардино,	в	Батак,	на	Асено-
вата	крепост,	в	Стария	Со-
зопол	 и	 Стария	 Несебър,	
на	 фестивала	 в	Жеравна,	
в	 Добрич,	 в	 Чирпан,	 сни-
махме	 гроздобер	и	сюжет	
с	 кон,	 във	 възрожденска	
Трявна,	на	Рилските	езера	
и	 други	 интересни	 места.	
Дотук	 имаме	 20	 нови	 сю-

жета,	предстоят	още	сним-
ки	 до	 средата	 на	 месец	
ноември.			
 - имате ли нови пла-
нове и предстоят ли други 
интересни изяви?
	 -	Продължавам	 да	ми-
сля	 върху	 идеята	 си	 „Аз	
съм	 Българка!	 Аз	 съм	 от	
Габрово!”	 и	 как	 трябва	 да	
изглежда	 концепцията	 й.	
Когато	бъда	сигурен	точно	
как	 ще	 изглежда,	 непре-
менно	 ще	 споделя	 пред	
вашата	аудитория.	
 - Много ми се иска да 
представите изложбата 
си на площад „Възражда-
не” в Габрово, така, както 
това неотдавна се случи 
на площада в Милано. 
Трябва да я видят пове-
че хора. Може би другото 
лято? Обещавате ли?
	 -	 През	 март	 нашите	
съграждани	 изразиха	 под-
крепата	си	на	моя	проект	
с	активно	гласуване	и	той	
с	безапелационна	предни-
на	пред	още	22	номинира-
ни	събития	спечели	награ-
дата	 „Събитие	 на	 Габрово	
в	 областта	 на	 културата	
за	2017	година“	в	престиж-
ната	 ежегодна	 класация	

на	 Сдружение	 „Будители“	
-	 Габрово.	 Това	 доверие	
истински	 ме	 трогна	 и	 ок-
рили,	мотивира	ме	изклю-
чително	много,	давайки	ми	
увереността,	 че	 вървя	 в	
правилна	 посока.	 Както	 е	
известно,	аз	не	изоставям	
започнатото	 и	 довеждам	
начинанията	 си	 до	 успе-
шен	край.	
	 Моят	 роден	 град	 за-
служава	да	види	завърше-
ни	резултатите	от	 труда	и	
усилията	ми,	които	подкре-
пи.	 Да,	 имам	 намерения	
да	покажа	двете	 части	от	
проекта	си	първо	на	свои-
те	 съграждани	с	една	ма-
щабна	изложба	на	открито	
и	мисля	в	тази	посока.	За	
такова	 начинание	 обаче	
не	 е	 достатъчен	 само	 ен-
тусиазмът	и	непрестанният	
ми	труд,	нужна	е	и	стабил-
на	 финансова	 основа	 за	
осъществяването	му.	Очак-
вам	идеите	ми	да	открият	
своите	 съмишленици	 сред	
институциите	 и	 бизнеса	 в	
града,	за	да	се	случи	една	
такава	 мащабна	 изложба,	
която	 би	 била	 поредното	
родолюбиво	събитие	в	кул-
турния	живот	на	Габрово.

вестник 
„плевен днес“

дениела доЧева

	 Четвъртата	 си	 самос-
тоятелна	изложба-живопис	
представи	Елиза	Ковачева	
в	 галерия	„Дориан“	 -	Пле-
вен	 на	 18	 септември.	 В	
уютната	атмосфера	на	арт-
пространството	тя	посрещ-
на	приятели,	близки,	както	
и	 много	 нови	 почитатели,	
дошли	да	я	поздравят	лич-
но	 с	 цветя	 и	 топли	 думи.	
Талантливата	авторка	пле-
ни	аудиторията	със	своите	
емоционални	 внушения	 в	
рамка,	които	са	в	различ-
ни	 формати.	 Сред	 живо-
писните	 платна	 са	 и	 ня-
колко	 работи	 с	 акварел,	
с	 който	 художничката	 не	
спира	да	експериментира.
	 Попила	 от	 енергията	
на	 китния	 си	 роден	 град	
Габрово,	 Елиза	 Коваче-
ва	 –	 Цокова	 посрещна	
публиката	 също	 толкова	
усмихната	 и	 с	 колоритна	
експозиция.	 Макар	 че	 е	
завършила	 Дърворезба	 в	
Художественото	 училище	
за	 приложни	 изкуства	 в	
Трявна,	 тя	 е	 изкушена	 от	
цветното	 петно	 и	 затова	
продължава	 образование-
то	 си	 не	 в	 сферата	 на	
декоративните	 изкуства,	 а	
в	 областта	 на	 живописта.	
Дипломира	се	с	тази	спе-
циалност	 във	 Великотър-
новския	 университет	 „Св.	
Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 в	
класа	на	доц.	Иван	Узунов	
и	 по	 мнение	 на	 изследо-
ватели	 на	 творчеството	 й	
живописта	се	превръща	в	
нейната	силна	страна.
	 Творчеството	 е	 нейна-
та	 естествена	 среда,	 тъй	
като	 расте	 в	 артистично	
семейство.	 Баща	 й	 е	 гра-
фикът	 Божидар	 Ковачев,	

който	съзира	рано	нейния	
талант	 и	 от	 малка	 я	 на-
сочва	към	рисуването.	Ос-
вен	това	се	превръща	и	в	
нейния	пръв	преподавател	
в	 детската	 школа,	 която	
ръководи.
	 Така	 художничката	 по-
тъва	 смело	 в	 дълбините	
и	 тайните	 на	 изобрази-
телното	 изкуство,	 в	 което	
започва	 да	 плува	 все	 по-
уверено.	И	така...	до	днес,	
когато	 баща	 й	 се	 гордее	
безкрайно	с	 успехите	й.	А	
настоящата	й	четвърта	са-
мостоятелна	изложба	в	га-
лерия	„Дориан“	е	специал-
ният	подарък	за	рождения	
му	 ден,	 който	 съвпадна	
с	 деня	 на	 откриването	 –	
18	септември.	Двамата	са	
си	поставили	и	общо	пре-
дизвикателство	 за	 идната	
2019	 година	 –	 съвместна	
експозиция	 в	 град	 Севли-
ево,	откъдето	имат	покана.
	 Елиза	 Ковачева	 е	
многодетна	 майка	 –	 има	

двама	 синове	 –	 на	 10	 и	
8	 години,	 и	 двегодишна	
дъщеря,	 като	 и	 тримата	
са	 в	 света	 на	 изкуството	
и	 не	 пропускат	 изява	 на	
майка	си.	Авторката	е	част	
от	екипа	на	Художествена	
галерия	 „Христо	 Цокев“	 в	
Габрово,	 а	 паралелно	 с	
това	 ръководи	 и	 собстве-
на	 детска	 школа	 по	 ри-
суване.	 Многобройните	 й	
ангажименти	 обаче	 не	 я	
отклоняват	от	основната	й	
дейност	–	рисуването.
	 Творчеството	 при	 нея	
не	 спира.	 Предпочита	
живописта	 пред	 графи-
ката,	 защото	 твърди,	 че	
тя	 дава	 повече	 свобода.	
Сред	любимите	й	жанрове	
са	 пейзажът	 и	 портретът,	
които	 са	 представени	 и	 в	
настоящата	 експозиция	 в	
галерия	 „Дориан“.	 Обожа-
ва	 импресионистите	 и	 аб-
страктното	изкуство,	които	
имат	 влияние	 върху	 твор-
чеството	й,	но	собственият	

й	творчески	стил	е	
разпознаваем.
	 В	 настоящия	
етап	 от	 творче-
ското	 си	 развитие	
Елиза	 Ковачева	
предпочита	 топла-
та	 цветова	 гама	 и	
светлия	 колорит,	
за	 разлика	 от	 по-
ранните	 й	 изобра-
жения.	 Тя	 твори	
със	 замах,	 искре-
ност	 и	 непосред-
ственост.	 Елиза	
Ковачева	 обича	
архитектурата,	осо-
бено	къщи	и	църкви,	които	
са	характерни	за	работите	
й.	Нейните	сгради	са	свет-
ли	и	носещи	особено	вну-
шение	и	силна	енергия	на	
въздействие.	 Абстрактното	
също	я	вълнува.

	 „Впечатлена	съм	от	хо-
рата	в	Плевен!	Толкова	сте	
мили	 и	 добронамерени!	
Срещнах	 прекрасни	 хора,	
както	 и	 приятели.	 Благо-
даря	 на	 екипа	на	 галерия	
„Дориан“	 за	 поканата	 да	
представя	 изложбата	 си	

тук!	 Много	 съм	 щастлива	
и	 развълнувана!“,	 сподели	
емоционално	 с	 публиката	
художничката.
	 Експозицията	може	да	
бъде	 посетена	 до	 1	 ок-
томври	 2018	 г.	 в	 галерия	
„Дориан“	-	Плевен.

Четвъртà сàмîстîятелíà излîжáà-живîпис íà Елизà 
Кîвàчевà - Öîкîвà в ãàлерия “Дîриàí” - Плевеí

Изложбата събра роднините на съпруга на Елиза - Петър Цоков, син на известния джаз диригент Манол 
Цоков, които бяха щастливи да се запознаят с дъщеричката им Емили и батковците Манол и Божидар

Преäстàвят прîектà íà Рàäî Първàíîв в Деíя íà íезàвисимîсттà във Великî Търíîвî


