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ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
	 На	 заседанието	 си	 на	
27	 септември	Общинският	
съвет	 прие	 актуализация	
на	 бюджета	 на	 Община	
Габрово	 за	 2018	 г.	 и	 на	
Инвестиционната	 програ-
ма.	 Според	 нея	 ще	 бъде	
закупено	 съоръжение	 за		
обособяване	 на	 кът	 „Въ-
жена	 градина“	 в	 Начално	
училище	 „Васил	 Левски“.		
Общинските	 съветници	 от	
БСП	 предложиха	 вместо	

за	 това	 съоръжение,	 па-
рите	 да	 се	 използват	 за	
купуване	 на	 автобуси	 за	
градския	транспорт,	който	
е	 в	 плачевно	 състояние.	
Предложението	 обаче	 не	
бе	прието	и	въжената	гра-
дина	в	училището	ще	бъде	
изградена.
	 Обект	„Работен	проект	
за	въвеждане	на	мерки	за	
енергийна	 ефективност	 в	
Спортна	 зала	 „Орловец“	
да	 се	 изпълни	 посред-
ством	 инженеринг	 -	 под-

ход,	 който	 в	 максимална	
степен	 може	 да	 извлече	
ползите	от	технологиите	в	
тази	 сфера,	 решиха	 още	
съветниците.
	 Приключен	 е	 обект	
„Работен	 проект	 за	 ре-
хабилитация	 на	 язовир	
„Синкевица“	 и	 е	 освобо-
ден	ресурс	в	размер	на	2	
320	лв.
	 Прието	 бе	 купуването	
на	лицензи	за	свързаност	
на	 второстепенните	 раз-
поредители	до	счетоводен	

софтуер	 в	 Община	 Габро-
во.	 Стойността	 на	 тези	
лицензи	 ще	 е	 значително	
по-малка	от	първоначално	
предвиденото.
	 С	освободения	ресурс	
от	 няколко	 обекта	 се	 взе	
решение	 за	 закупуването	
на	 автобуси	 втора	 упо-
треба,	 които	да	бъдат	из-
ползвани	 като	 резервни	
от	 „Общински	 пътнически	
транспорт“.	 Те	 ще	 бъдат	
ползвани	 от	 превозвача	
през	зимния	период.

	 Завишена	 е	 стойност-
та	на	заложения	в	инвес-
тиционната	 програма	 ко-
тел	за	отоплителна	инста-
лация	на	Регионален	исто-
рически	музей	с	10	145	лв.	
Първоначално	заложената	
сума	 в	 инвестиционната	
програма	е	недостатъчна.
		 Общинските	съветници	
приеха	 проектобюджет	 за	
местни	 дейности	 на	 Об-
щина	Габрово	за	2019	г.	и	
актуализирана	 бюджетна	
прогноза	 за	 местни	 дей-

ности	за	2020	и	2021	г.
	 Безвъзмездно	се	прех-
върля	 собствеността	 на	
пет	 общински	 язовира	 на	
държавата,	 която	 ще	 се	
грижи	 за	 поддържането	
им.	Одобрен	бе	и	отчет	за	
изпълнението	 на	 концеси-
онен	договор	за	„Младеж-
ка	територия	-	Габрово“,	с	
концесионер	 Сдружение	
„ИМКА“	-	Габрово.
		 Прието	 бе	 разпреде-
ление	на	печалбата	в	раз-
мер	на	25	002	лв.	за	2017	

г.	 на	 „Регионален	 хоспис“	
ЕООД.
	 Увеличен	 е	 капаците-
тът	 на	 социалната	 услуга	
в	 общността	 Дневен	 цен-
тър	 за	 деца	 с	 уврежда-
ния		 -	кв.	Велчевци	от	20	
на	 30	 места,	 считано	 от	
1	 януари	 2019	 г.	 Увеличен	
бе	и	капацитетът	на	соци-
алната	 услуга	 в	 общност-
та	 Център	 за	 обществена	
подкрепа	от	25	на	50	мес-
та,	 също	 от	 началото	 на	
идната	година.

Автîáуси втîрà упîтреáà - резерв зà  сíеãà
Общинските съветници в Габрово актуализираха бюджета и насочиха освободен ресурс за 

	 Фестивалът	 за	 улични	
изкуства	6Fest	Gabrovo	се	
завръща	 с	 трето	 издание	
на	 5	 и	 6	 октомври	 2018	 г.	
Очаква	ни	мащабно	танцо-
во	 шествие	 през	 центъра	
на	 Габрово,	 спектакъл	 на	
площад	 „Възраждане”	 и	
разнообразни	улични	изку-
ства	в	Шести	участък.	

Организатор	 на	 фес-
тивала	е	Момчил	Цонев	–	
писател,	журналист,	създа-
тел	на	Габрово	Daily,	един	
от	 20-те	 най-изявени	 мла-
ди	 личности	 на	 България	
за	2018	година.	

Две	 години	 подред	
през	 май,	 паралелно	 с	
Карнавала,	 6Fest	 предста-
ви	в	Габрово	едни	от	най-
добрите	 международни	 и	
български	 улични	 артисти	
–	цирк,	огнено	шоу,	парад	
на	 кокили,	 живи	 статуи	

и	др.
На	 5	 октомври	 2018	 г.	

6Fest	 кани	 да	 направим	
заедно	 най-големия	 мла-
дежки	уличен	фестивал	на	
Габрово.	Младежко	 танцо-
во	 шествие	 ще	 премине	
през	 центъра	 на	 Габрово	
и	ще	завърши	със	спекта-
къл	на	площад	„Възражда-
не“	пред	Община	Габрово.	
Шествието	 тръгва	 в	 17:30	
часа	 от	 старата	 Часовни-
кова	кула,	ще	премине	по	
пешеходната	 улица	 „Ра-
децка”	 -	 Баев	 мост	 -	 ул.	
„Априловска”	-	Априловска	
гимназия	 -	 площад	 „Въз-
раждане”.	Очакват	се	око-
ло	100	участници	от	танцо-
вите	 групи,	 познати	 ни	 от	
снимките	на	клипа	 „Щаст-
ливо	Габрово“	–	Шоу-балет	
„Магия”,	 Клуб	 за	 спортни	
танци	 „Ритмика“,	 Танцова	

школа	„Лиана“,	Фолклорен	
ансамбъл	„Сивек“,	Зумба	с	
Васи.	Танцовият	спектакъл	
на	 площада	 ще	 започне	
в	 18:30	 часа.	 В	 спектакъ-
ла	 ще	 се	 включат	 също	
така	 оркестър	 „Габрово”	
и	 младата	 певица	 Ивета	
Петрова.	 Финалът	 на	 фе-
стивалната	вечер	ще	бъде	
огнено	 шоу	 на	 формация	
„Fire	Shadows“.

Танцовото	 шествие	 на	
5	 октомври	 е	 отворено	 и	
за	други	участници.	Нужно	
е	 само	 да	 изявите	 жела-
ние	да	се	включите.	

6Fest	 продължава	 и	
на	 6	 октомври	 (събота)	
от	 10:00	 до	 12:00	 часа	 на	
ул.	 „Опълченска”	 в	 т.	 нар.	
Шести	 участък	 (пред	 Ту-
ристически	 информацио-
нен	 център,	 зад	 църква-
та	 „Света	 Троица”).	 Така	

6Fest	 се	 завръща	 към	
първоначалната	 си	 идея	
от	 създаването	 си	 през	
2017	 г.	 -	 името	 на	 фести-
вала	 „6Fest”	 („ШестФест“)	
препраща	 към	 началото	 и	
сърцето	на	Габрово,		квар-
тал	 Шести	 участък	 -	 най-
старият	 квартал	 на	 града,	
където	се	ражда	и	разви-
ва	Габрово.

Очаква	 ни	 Борса	 на	
младите,	 където	 младеж-
ки	организации	от	Габрово	
ще	 представят	 дейността	
си,	а	родители	и	деца	ще	
имат	 възможност	 да	 раз-
говарят	с	техни	представи-
тели.	 Улица	 „Опълченска”	
ще	бъде	оживена	с	живите	
статуи	 на	 театрална	 фор-
мация	 „Гаргара“	 и	 улична-
та	 магия	 на	 Quick	 Hands	
Junior.

продължава на стр. 8

Третият уличеí фестивàл 6Fest през îктîмври: тàíцîвî шествие, 
спектàкъл íà плîщàäà и уличíî изкуствî в Шести учàстък

	 Габрово	ще	бъде	дома-
кин	на	ХХVІ-то	издание	на	
Националния	конкурс	„Пъ-
тен	 полицай	 на	 годината“,	
който	 ще	 се	 проведе	 от	
27	 до	 30	 септември.	 Офи-
циалното	 откриване	 на	
събитието	 ще	 бъде	 на	 29	
септември	от	10.00	часа	на	
пл.	 „Възраждане“,	 където	
ще	 се	 проведат	 практиче-
ските	състезания.	На	пло-
щада	 ще	 бъдат	 изградени	
автополигон	 и	 мотополи-
гон	 за	 демонстрации	 на	
уменията	на	състезателите	
по	 дисциплините	 автомо-
билизъм,	 мотоциклетизъм	
и	 практически	 изпит	 по	
оказване	 на	 долекарска	

помощ	на	пострадали	при	
пътнотранспортни	 произ-
шествия.	 Очакват	 се	 гос-
ти	 от	 Германия,	 Гърция	 и	
Румъния.	 Церемонията	 по	
награждаването	 на	 побе-
дителите	ще	се	състои	съ-
щия	 ден	 от	 20.30	 часа	 в	
хотел	„Мак“.
	 В	 дните	 преди	 офици-
алното	откриване	състеза-
телите	 ще	 преминат	 през	
теоретичния	 етап	 на	 кон-
курса,	 в	 който	 ще	 бъдат	
тествани	 техните	 позна-
ния	по	нормативната	база,	
свързана	 с	 дейността	 на	
полицията	 и	 оказването	
на	 долекарска	 помощ	 на	
пострадалите	при	ПТП.

Гàáрîвî е äîмàкиí íà íàциîíàлíия 
кîíкурс „Пътеí пîлицàй íà ãîäиíàтà”

е	било	открито	на	24	сеп-
тември	 близо	 до	 село	
Скобелево,	Община	Павел	
баня,	на	около	300	м	извън	
границите	на	Националния	
парк	„Централен	Балкан“.
	 Дървосекачи	 в	 района	
са	 се	 натъкнали	 на	 бед-
стващото	 животно	 и	 ин-
формирали	горските	служ-
би.	 Уведомено	 е	 и	 ръко-
водството	 на	 парковата	
дирекция,	 което	се	свърз-
ва	 с	 Владимир	 Тодоров	
–	експерт	от	Сдружението	
за	 дива	 природа	 „Балка-
ни“,	 който	 се	 занимава	 с	
проучване	 на	 етологията	
на	вида.	

продължава на стр. 2

Мече в примкà
íà áрàкîíиери

	 Женското	 благотвори-
телно	дружество	„Майчина	
грижа“	 организира	 бла-
готворителен	 концерт	 за	
набиране	 на	 средства	 за	
паметник	 на	 популярния	
композитор	 и	 музикант	
от	 миналото	 Александър	
Керков.	Желаещите	 да	 се	
включат	 в	 благотворител-
ната	 инициатива	 са	 по-
канени	 на	 1	 октомври	 от	
18.30	часа	в	зала	„Възраж-
дане“.	Роденият	 в	 Габрово	
музикант	Александър	 Кер-
ков	 постъпва	 доброволец	
в	І-ви	Пехотен	полк,	свири	
в	 Симфоничния	 оркестър	
на	 маестро	 Георги	 Атана-
сов.															на стр. 2

EAN-8                       100news

Прîäължàвà кàмпàíиятà 
зà Алексàíäър Керкîв

1 октомври, 18.30 ч. 
зала „възраждане“

ГаБрово

	 завършва	средния	 клас	на	Музикалната	академия	през	
1925г.	с	виолончело	и	цугтромбон	и	продължава	да	твори	
и	преподава	музика	до	края	на	живота	си,	дори	когато	е	
на	улицата	…

На	 него	 е	 посветен	 документалният	 филм	 „Вечният	 му-
зикант“	 от	 1979	 г.	 на	 режисьора	 Оскар	 Кристанов	 по	
сценарий	на	Христо	Илиев	–	Чарли.	Филмът	ще	бъде	про-
жектиран	по	време	на	благотворителния	концерт	в	зала	
„Възраждане“.	Очакват	 ви	 още	музика,	 песни	 и	 танц	 на	
сцената,	които	гарантират	добро	настроение.

Всичко	за	концерта	очаквайте	в	аванс	утре,	28-ми	септем-
ври,	в	„Часът	на	Габрово“	по	Бумеранг	ФМ.

	 Габровският	 колоездачен	 талант	 Гавраил	 Сте-
фанов	не	успя	да	завърши	трудния	общ	старт	при	
юношите	 до	 19	 години	 при	 дебютното	 си	 участие	
на	 Световното	 първенство	 на	 шосе,	 но	 натрупа	
ценен	 опит.	 Гавраил	 измина	 85-те	 километра	 от	
Куфщайн	 до	Инсбрук,	 като	 се	 справи	 и	 с	 тежко-
то	 2.6-километрово	 изкачване	 при	 Гнаделвалд,	 с	
наклон,	 който	 на	 места	 достигаше	 14	 процента.	
16-годишният	състезател	на	„Янтра-Исполин“	обаче	
изцеди	силите	си	и	остана	без	резерв	за	заключи-
телните	два	тежки	тура	в	Инсбрук.	
	 Общо	159	млади	колоездачи	застанаха	на	старт	
в	 общия	 старт	 на	 Световното.	 От	 тях	 до	 финала	
стигнаха	 само	 84.	 Световната	 титла	 по	 изключи-
телен	 начин	 извоюва	 новоизгряващата	 звезда	 на	
колоездачния	 спорт	 -	 белгиецът	 Ремко	 Евенпоел.	
18-годишният	талант	беше	въвлечен	в	масово	пада-
не	при	изкачването	на	Гнаделвалд	и	загуби	около	
2	минути	от	лидерите	в	колоната,	но	се	върна	по	
впечатляващ	начин,	изпревари	всички	и	в	послед-
ните	 10	 километра	 кара	 сам,	 за	 да	 финишира	 с	
аванс	от	минута	и	25	секунди	пред	германеца	Ма-
риус	Майерхофер.
	 Бронза	 взе	 италианецът	 Алесандро	 Фанчелу.	
Това	беше	второ	злато	за	Евенпоел	от	Световното.	
Във	 вторник	 белгиецът	 извоюва	 по	 категоричен	
начин	титлата	и	от	надпреварата	индивидуално	по	
часовник.						

Гàврàил Стефàíîв íе успя äà зàвърши при 
äеáютà си íà Светîвíîтî пî кîлîезäеíе
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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
организиралицензираникурсовеза:

 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

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомявасвоитеклиенти,че:

 на 01.10.2018 г. от 08:00 до 09:00 ч. и от
16:00 до17:00 ч.поради	 извършване	 на	 опе-
ративни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	
доставка	на	електроенергия	са	възможни	сму-
щения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	
Габрово:	ул.	„Несебър”,	ул.	„Никола	Войновски”	
№	101	-	107	/	152	–	204,	ул.	„Парижка	комуна”,	
ул.	„Боровска”	№	43,	кв.	Бакойци,	ул.	„Яна”,	ул.	
„Еледжик”,	 ул.	 „Тъжа”,	 ул.	 „Огражден”,	 ул.	 „Ба-
койска”,	 ул.	 „Елховска”,	 ул.	 „Албена”,	 фирмите	
„Грестокомерс”	и	„БулАрт”	.
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Инициативен	комитет	и	Община	Габрово
Ви	канят	на	вечер,	

посветена	на	габровския	музикант,	
композитор	и	създател	на	
фанфарната	музика	в	града	

александъркерков
сфилм-концертна1октомври2018г.от

18:30часавзала„възраждане”.
	 Участници:	Цветомир	Цанков,	вокална	група	
„Усмивките	 на	 Габрово”	 от	 ОУ	 „Иван	 Вазов”	 и	
клуб	по	спортни	танци	„Ритмика”
Билети от 5 лв. - дарение, пред залата, за 
скулптурна фигура на Александър Керков

отЖБД„Майчинагрижа”-габрово

ротариклуБ
и

интерактклуБ-гаБрово
оБявяват

литературенконкурснатеМа

„БъДивДъхновението“
 вконкурсамогатдаучастватвсичкиуче-
ници,навършили15години.
 за повече информация на фейсбук стра-
ницата-@rotarygabrovo.

Христо Цонев
 Ние от „Заедно за 
утре”, съвместно с 
„Робопартънс“, отно-
во отваряме врати 
за всички желаещи в 
Габрово.  
	 Целта	 на	 уроците	 е	
да	 запознаем	 ученици-
те	 от	 най-ранна	 детска	
възраст	 с	 основите	 на	
роботиката,	 а	 след	 това	
да	 разширим	 техните	
знания	и	умения.	
	 Посредством	 игри	 ги	
учим	 на	 програмиране,	
конструиране,	 механика,	
автоматизация	 и	 им	 по-
казваме	 добрите	 стра-
ни	на	иначе	 „страшните”	
за	 мнозина	 математика,	
физика,	 комбинаторика.	 
	 Трудно	е	да	си	пред-
ставим	 огромния	 потен-
циал	у	едно	дете.	
	 Трудно	е	да	си	пред-
ставим,	 че	 във	 втори	
клас	 то	 може	 да	 разбе-
ре	 отрицателните	 стой-
ности	 толкова	 лесно,	 че	
в	 пети	 клас	 (преди	 ме-
ханотехникум)	 да	 може	
да	 пресмята	 зъбни	 пре-
давки;	 че	 ще	 може	 да	
програмира	 робот,	 който	
автономно	 да	 се	 справя	

с	по-комплексни	задачи.
	 Самият	 аз	 никога	 не	
съм	 предполагал,	 че	 с	
някои	 от	 тях	 ще	 можем	
да	обсъждаме	теми	като	
теорията	на	хаоса,	ефек-
та	 на	 пеперудата	 и	 тео-
рията	 на	 вероятностите	

или	че	 ги	 уча	на	закона	
за	 големите	 числа,	 ре-
курсия	и	фрактали.
	 Защо	това	е	възмож-
но?	Интерес	 –	 спечелим	
ли	 техния	 интерес,	 пе-
челим	 и	 тяхната	 отдаде-
ност.	 Важното	 е	 да	 се	

забавляват,	докато	учат.
	 Както	 споменах,	 де-
цата	 имат	 по-голям	 по-
тенциал	 от	 този,	 който	
показват	в	училище.
	 Насърчаваме	ги	да	не	
се	 страхуват	 да	 грешат	
и	да	се	учат	от	грешките	
си.	Учим	ги	да	признават	
пред	себе	си	и	останали-
те,	че	не	знаят	нещо,	за-
щото	 признатото	 незна-
ние	 поражда	 въпроси.	
Не	ни	е	страх	да	призна-
ем,	 че	някои	деца	могат	
да	смятат	на	ум	по-бързо	
от	 нас	 или	 да	 измислят	
по-добри	конструкции.
	 Истината	е,	че	всички	
се	 учим	 един	 от	 друг,	
учим	се	„Заедно	за	утре”. 
 започваме от 5 ок-
томври, катоможетеда
намерите по-подробна
информация и цени на:
https://robopartans.com/
register/gabrovo/.
	 Курсовете	 ще	 са	
на	 нови,	 по-атрактивни	
цени,	 които	 максимал-
но	 достигат	 8	 лева	 на	
час	 (без	 отстъпките),	
като	 за	 първа	 година	
сме	 добавили	 и	 нов	мо-
дул	 -	  „Програмиране с
Python”запо-големите.

Зàписвàíия пî рîáîтикà зà четвъртà пîреäíà ãîäиíà

Учим се „Зàеäíî зà утре” 

 ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 -какще отпразнува-
те рождения ден на теа-
търа?
	 -	 На	 10	 октомври	 се	
навършват	 73	 години	 от	
първата	 професионална	
постановка	на	габровския	
театър.	Организирали	сме	
кампания	 през	 целия	 ок-
томври	за	отбелязване	на	
годишнината.	 Освен	 дет-
ската	 пиеса	 „Принцесата	
и	жабокът“	 на	 29	 септем-
ври,	 ще	 играем	 няколко	
представления	-	на	2,	9	и	
16	октомври,	с	промоцио-
нални	 цени	 на	 билетите.	
Става	дума	за	спектакли-
те	„Чешити“,	„Михал	Миш-

коед“	 и	 „Комедиантката“,	
и	трите	постановки	са	на	
режисьора	 Невена	 Мите-
ва.	Тя	възстановява	спек-
таклите	 и	 те	 ще	 продъл-
жат	да	се	играят.	Невена	
Митева	 и	 актрисата	 На-
дежда	 Петкова	 ще	 пред-
ставят	 „Комедиантката“	
на	 фестивал	 в	 Молдова.	
Престижна	е	поканата	за	
нашия	 театър,	 надяваме	
се	 да	 ни	 поканят	 и	 на	
други	фестивали.
 - кога е премиерата
на новия спектакъл на
режисьора Петринел го-
чев?
	 -	 	Спектакълът	на	Пе-
тринел	Гочев	„За	първото	
българско	 царство:	 От-

шелникът“	 ще	 има	 първа	
и	 втора	 премиера	 на	 20	
и	 27	 октомври.	 Това	 ще	
бъдат	 първите	 съботни	
дни,	когато	ще	има	пред-
ставления	 за	 възрастни.	
Искаме	 да	 възстановим	
някогашни	 традиции	 га-
бровският	театър	да	играе	
и	в	събота.	
	 На	 20	 октомври	 след	
премиерата	 ще	 почерпим	
във	фоайето	с	чаша	вино	
посетителите.	 Там	 те	 ще	
могат	 да	 се	 срещнат	 с	
актьорите	 от	 спектакъла,	
да	си	поговорят	с	тях.
	 По	повод	годишнината	
ще	почерпим	публиката	и	
преди	началото	на	поста-
новката	„Михал	Мишкоед“	
на	9	октомври.	
 -Другиновиниоколо
годишнината?
	 -	 Сега	 работим	 по	
страницата	 ни	 в	 Уикипе-
дия.	 Наели	 сме	 човек,	
който	 изцяло	 редактира	
страницата	 ни,	 прави	 се	

наново.	 Предвидили	 сме	
и	ден	на	отворените	вра-
ти	в	театъра.	Сега	се	оп-
итваме	 да	 освежим	 фоа-
йето	и	да	го	направим	по-
приветливо.	Подготвяме	и	
изложба	 там	 на	 фотогра-
фа	 Росина	 Пенчева	 със	
снимки	от	 играни	 спекта-
кли.
	 Стартирахме	 игра	 в	
социалната	 мрежа	 Ин-
стаграм,	 всеки,	 особено	
младите,	 може	 да	 следи	
в	 мрежата	 и	 да	 разбе-
ре	 какви	 са	 условията.	
Наградите	 са	 безплатни	
билети.	 Надяваме	 се	 да	
има	 интерес.	 Играта	 е	
съвместно	 дело	 с	 някол-
ко	културни	института,	от-
кликнаха	от	Библиотеката,	
Галерията,	Дома	на	хумо-
ра,	 Историческия	 музей,	
Дечковата	 къща.	 Идеята	
е	 да	 работим	 заедно	 с	
културните	 институти.	 Об-
съждаме	 бъдещи	 идеи	
с	 директора	 на	 „Етър“-

а,	 трябва	 да	 продължим	
традицията,	 която	Невена	
Митева	 започна,	 за	 теа-
тър	на	открито	в	музея.
	 Прави	 ми	 впечатле-
ние,	че	откакто	започнах-
ме	 да	 публикуваме	 нови-
ни	за	театъра,	за	актьор-
ите	 в	 социалните	 мрежи,	
се	повиши	интересът	към	
него,	 харесват	 ни	 и	 ни	
споделят	 доста	 млади	
хора.	Целта	ни	е	да	при-
влечем	повече	младежи	в	
театралната	зала.	
 - как вървят репе-
тициите на „за първото
българско царство: от-
шелникът“?
	 -	Много	добре.	Актьор-
ите	са	въодушевени	и	ен-
тусиазирани.	 Петринел	 е	
в	пореден	възторг	от	тру-
пата	 не	 само	 защото	 са	
млади.	 Наблюдавах	 репе-
тициите.	
	 Успяват	да	играят	като	
екип,	 сплотени	 са	 и	 се	
изявяват	страхотно.	

Нà 10 îктîмври Гàáрîвският теàтър стàвà íà 73 ãîäиíи
 Как ще отпразнува габровският драматичен 
театър своята годишнина на 10 октомври, какви 
нови инициативи и идеи се подготвят, как вървят 
репетициите и кога ще е премиерата на новия 
спектакъл на Петринел Гочев „За първото българ-
ско царство: Отшелникът“, коментира директо-
рът на театъра Петко Койчев.

Директорът Петко Койчев:  „Ще почерпим публиката и преди началото на „Михал Мишкоед“ на 9 октомври“

продължава от стр. 1
Експертът	 е	 пристигнал	
около	 18,30	 часа	 вечерта	
на	мястото,	където	вече	са	
служители	 от	 ДЛС	 „Маза-
лат“,	РИОСВ	–	Стара	Заго-
ра	и	дирекцията	на	Парка.	
	 След	като	е	упоил	ме-
чето,	 специалистът	 го	 е	
освободил	 от	 примката	 –	
стоманено	въже	с	дебели-
на	около	5	мм.	Тодоров	е	
останал	 при	 него,	 докато	
се	 събуди	 –	 около	 1,30	

часа	 след	 полу-
нощ.	
	Мечето	е	на	око-
ло	 3	 години,	 жен-
ско,	 увреден	 е	
задният	 му	 десен	
крак,	 попаднал	
в	 примката.	 По-
ставен	 му	 е	 GPS	
GSM	 нашийник,	
чрез	 който	ще	 се	
проследява	 него-
вото	 движение	 и	
местоположение.

Мече в примкà íà áрàкîíиери

от стр. 1
Завършва	 сред-
ния	 клас	 на	Музи-
калната	 академия	
през	1925	г.	с	вио-
лончело	и	цугтром-
бон	 и	 продължава	
да	 твори	 и	 пре-
подава	 музика	 до	
края	на	живота	си,	
дори	 когато	 е	 на	
улицата…
	 На	него	е	посве-
тен	 документални-
ят	 филм	 „Вечният	
музикант“	 от	 1979	

г.	 на	 режисьора	 Оскар	
Кристанов	 по	 сценарий	
на	Христо	Илиев	–	Чарли.	
Филмът	ще	 бъде	 прожек-
тиран	 по	 време	 на	 бла-
готворителния	 концерт	 в	
зала	 „Възраждане“.	Очак-
ват	ви	още	музика,	песни	
и	 танц	 на	 сцената,	 които	
гарантират	 добро	 настро-
ение.
	 Всичко	 за	 концерта	
очаквайте	 в	 аванс	 днес,	
28	 септември,	 в	 „Часът	
на	 Габрово“	 по	 Бумеранг	
ФМ.

Прîäължàвà кàмпàíиятà зà Керкîв

	 „Янтра	 Габрово“	 ще	
приеме	 съседите	 от	 „Се-
влиево“	 в	 VIII-я	 кръг	 на	
първенството	 в	 Североза-
падната	Трета	 лига.	 Свое-
образното	областно	дерби	
е	 в	 неделя	 на	 стадион	
„Христо	Ботев“	с		начален	
час	 -	 11.00.	 Габровският	
тим	 дели	 4-6	 място	 във	
временното	класиране	със	
съставите	 на	 „Спартак“	
(Плевен)	 и	 „Ком“	 (Берко-
вица).	 И	 трите	 тима	 имат	
по	 13	 точки	 в	 актива	 си,	
само	с	три	по-малко	от	ли-
дера	 „Бдин	 1923“	 (Видин).	
Севлиевци	 са	 с	 точка	 по-
малко	 от	 „Янтра	 Габрово“	
и	 делят	 7-8-а	 позиция	 с	
„Ботев“	(Луковит).	
	 По	 традиция	 габров-
ско-севлиевските	 футбол-
ни	 сблъсъци	 носят	 малко	
по-специален	 заряд.	 Оч-
аква	 се	 така	 да	 бъде	 и	 в	
предстоящата	 среща.	 Ръ-
ководството	 на	 двубоя	 е	
поверено	 на	 опитния	 тър-
новски	 рефер	 Венцислав	
Кознички.	 Негови	 помощ-
ници	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“	 ще	 бъдат	 Милен	
Арабаджиев	 и	 Даниел	
Йорданов.	За	четвърти	съ-
дия	е	назначен	габровски-
ят	арбитър	Петър	Кузев,	а	
делегат	на	ЗС	на	БФС	ще	
бъде	Александър	Петков.

Футáîлеí 
сáлъсък Гàáрîвî 
- Севлиевî в 
íеäеля îт 11 чàсà
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продаВа клиМаТици
продажБа и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

продаВа оБзаВЕжданЕ
каМина с водна риза - 
17 kW, се продава на тел. 
0878/860-411. [6, 4]
каМина БЕз водна риза 
за 120 лева се продава на 
тел. 0895/521-850. [5, 5]
орТопЕдичЕн Масажи-
ращ матрак - 190 х 116 
х 16 см, гаранция 13 годи-
ни, се продава в Габрово, 
тел. 0886/567-896. [6, 5]

фризЕр „снайгЕ“ се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 2]
сушилня Gorenje 
D7564 - 7 кг, клас А+, за 
350 лева се продава на 
тел. 0897/419-608. [5, 2]

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

продаВа МаТЕриали
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 13]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 13]
кЕрЕМиди - втора упо-
треба, се продават. Теле-
фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 10]
каМЕнни плочи се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [5, 4]

продаВа разни
лаМарини оТ демон-
тиран гараж и Банциг 
- трифазен, се продават 
на тел. 0876/652-894 и 
066/80-83-70. [6, 6]
казани за ракия прода-
ва тел. 0886/928-101. 
каМини - 350 лв., ла-
Марини се продават на 
тел. 0878/584-641. [5, 2]
каМина с водна риза - 
15 kW, се продава на тел. 
0899/961-269. [2, 2]
БрЕзЕнТ - гумиран, се 
продава на тел. 0899/961-
269. [2, 2]
ярМоМЕлка изгодно, 
диск за циркуляр - 
350 мм, нов, продава тел. 
0878/600-370. [3, 3]
сТол - инвалиден, нов 
дюшек - антидекубита-
лен, се продават на тел. 
0876/138-728. [3, 3]
чугунЕни радиаТори и 
цистерна за нафта - от-
лична, се продават на тел. 
0885/500-500. [11, 2]

соБсТВЕно произВодсТВо
ТЕлЕшко МЕсо се про-
дава на тел. 0988/990-
288. [11, 1]

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

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, 13]
нЕраБоТЕщи GSM апа-
рати - 0.50 лв./бр., се 
купуват на тел. 0899/601-
429. [6, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 13]

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [11, 
11]
парцЕл - 800 кв. м, се-
зонна постройка 12 кв. м 
- път, ток, 5500 лв., в Ше-
нини се продава на тел. 
0882/928-585. [12, 11]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 8]
оТ 10 септември 2018 
г. до 10 октомври 2018 
г. е насрочена публична 
продан на апартамент в 
София, зона Б5, от 104.62 
кв. м, при начална цена: 
116 800 лева. За оглед и 
контакт със собственика: 
тел. 0878/361-417, Маро-
кови. [4, 3]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност се продават на тел. 
0888/447-096 [11, 6]
къща В село Музга с 1 
дка овощна градина се 
продава на тел. 0894/780-
150. [15, 6]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 10]
нЕдосТроЕна къща с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 6]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
10]

ТЕрЕн с упи 2 дка, 
с дВуЕТажна по-
сТройка с рзп 350 
кВ. М, В широк цЕн-
Тър, с възможност за 
живеене или ресто-
рант, се продава на 
тел. 0888/637-017. 
[11, 1]

къща с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 5]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 3]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 3]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 8]
къща на 2 етажа в 
Габрово се продава на 
тел. 0878/860-411. [6, 4]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 3]
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, 5]
Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 6]
ЕТаж оТ къща се продава 
на тел. 0887/21-91-47. [2, 
2]
къща В Габрово с гараж 
и дворно място се прода-
ва на тел. 0885/53-56-68. 
[12, 2]
апарТаМЕнТ В комплекс 
„Стефан Караджа“ се про-
дава на тел. 0896/349-
417. [14, 2]

позЕМлЕни иМоТи - 3.5 
и 1.5 дка, ток, вода, ас-
фалтов път, в село Драга-
новци се продава на тел. 
0876/138-728. [3, 3]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 2]
къща с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 2]
гараж - панелен, на Кру-
шата се продава на тел. 
0898/877-994. [4, 1]
Вила ВъВ вилна зона 
село Райновци - две стаи, 
кухня, килер, 1/2 овощна 
градина - ябълки, круши, 
праскови, вишни, орехи, 
арония, смокини, се про-
дава на тел. 0988/99-13-
50. [5, 1]
апарТаМЕнТ - 77 кв. м, 
кв. Палаузово, цена: 40 
000 лева, се продава на 
тел. 0876/461-660. [11, 1]
парцЕл - 1 декар, в село 
Трънито се продава на 
тел. 0897/386-911. [5, 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, 5]

ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 9]
Магазин (МожЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем 
на тел. 0878/515-080 [12, 
10]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз дава под наем тел. 
0878/929-080. [12, 10]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 7]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 7]
поМЕщЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за ма-
газин, офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 3]
БоксониЕра (оБза-
ВЕдЕна), цена: 100 лв., 
се дава под наем на тел. 
0899/201-371. [5, 5]
поМЕщЕниЕ за магазин 
или склад в кв. Велчевци, 
ул. „Момина скала“ 14, по 
договаряне се дава под 
наем на тел. 0887/030-
271. [5, 2]
БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [4, 2]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 2]
жилищЕ сЕ дава под 
наем на тел. 0890/525-
319. [5, 1]
гарсониЕра В центъ-
ра - полуобзаведена, се 
дава под наем на тел. 
0899/544-746. [1, 1]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
или малка къща без нужда 
от ремонт се купува на 
тел. 0878/865-485. [11, 
11]
поМЕщЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 10]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 8]
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в района на кв. Голо бър-
до, Еса се купува на тел. 
0896/77-10-77. [11, 1]

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, 8]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 9]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 10]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 2]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
30]
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
14]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - справ-
ки на тел. 0893/494-650. 
[17, 6]
ТранспорТни услуги 
със саМосВал - 3.5 
тона, 2.5 тона - справки 
на тел. 0895/70-70-50. 
[12, 2]

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

уроци 
уроци по български 
език и литература и ис-
тория IV - XII клас - тел. 
0887/071-490. [5, 5]
МаТЕМаТика II - XII 
клас - Пламен Рум-
палов, справки на тел. 
0898/281-163. [11, 2]

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 „ал-
фа-МЕТал“ проВЕжда 
курсоВЕ за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие - 066/80-69-62.
карЕла сЕйлинг. кур-
соВЕТЕ за праВоспо-
соБносТ „Водач на ко-
раб до 40 БТ по море“ 

(капитански курсове) 
под ръководство-
то на капитан Илия 
Дянков, роден в 
Габрово. Индивидуа-
лен график за всеки 
курсист. Можете да 
съчетаете учебната 
програма с годишна-

та си отпуска. За допъл-
нителна информация и за-
писване: тел. 0898/535-
793 [33, 32]

учЕБЕн цЕнТър 
„опида 88“. кур-
соВЕ за каТЕгории 
а1, а, В, с, сЕ, D. 
Курсове по Наредба 
41 - калта за ква-
лификация на водача 
(превоз на товари и 
пътници), Наредба 40 
- превоз на опасни 
товари (ARD), Наред-
ба 36 - провеждане 
на психологически 
изследвания. Справ-
ки на тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 9]

Мцспос „алфа – МЕ-
ТАЛ” ЕООД организирa 
курс за охраниТЕли - 
физичЕска охрана на 
оБЕкТи. Цена на курса: 
80 лв., издава се дър-
жавен сертификат. Кур-
сът ще се проведе от 22 
до 25 октомври 2018 г. 
включително. За инфор-
мация: гр. Габрово, ул. 
„Стефан Караджа” 3, 
справки на тел. 0879/94-
33-88. [9, 1]

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

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

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
20.10., 43 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 29.09./20.10./27.10/10.11, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10./12.10, 2 нощ.,149 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 1 нощ., 125 лв.                                              
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ 18.11, 124.00 лв.                                                            
СОЛУН-МЕТЕОРА - 04.10., 2 нощ., 215 лв.
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ДУБРОВНИК - 10.10, 6 дни/3 нощ., 305 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 10.10., 6 дни/3 нощ., 300 лв. 
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак.+веч., 17.10., 300 лв.  

ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 3 нощувки, закуски, 
вечери+новогодишна вечеря, 390 лв.
НГ В КОРФУ - 29.12., 3 нощувки, закуски, вечери+                                                             
новогодишна вечеря, 357 лв. до 15.10.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
РИЛСКИ МАНАСТИР-САНДАНСКИ-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 12.10., 140 лв., от 
Севлиево/Велико Търново, ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА - 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

жиВоТни продаВа
юница продаВа тел. 
0877/440-100. [11, 9]
агнЕТа, ярЕТа, овце - за-
клани, се продават на тел. 
0878/513-650. [12, 7]
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 12]

Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0878/103-
525. [3, 3]
БикоВЕ и агнета се про-
дават на тел. 0878/612-
630. [11, 1]
кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 1]

пЕТ кози продава тел. 
0887/436-223. [11, 1]
родопска коза на 4 
години се продава на тел. 
066/86-86-28. [2, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 7]

храна за гълъБи
р а зноо -
Б р а з н а 
храна за 
гълъби - 
Габрово, кв. Лъката, зад 
Полицията, магазин за 
фуражи, справки на тел. 
0878/240-506. [12, 2]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни 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, 7]

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 
0897/219-833. 
[24, 13]



раБоТа прЕдлага

„диМас“ ад Търси 
да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 7]

„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, 13]
заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
13]

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

ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 24]
МЕБЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 22]

фирМа „БЕТа Бус 11“ 
Еоод - гр. гаБроВо 
Търси да назначи 
шофьор, каТЕгория 
„D“. Справки на тел. 
0897/979-763. [11, 3]

хоТЕл Търси да назна-
чи камериерка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 11]
офис-съТрудник с ита-
лиански език. За контакти: 
0877/493-060 [20, 19]
доБри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 20]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 18]

фирМа наБира по-
чисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 9]

фирМа Търси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
10]
фирМа наБира мебели-
сти и шлайфисти. Справки 
на тел. 0888/201-202. [24, 
18]

„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, 9]

МЕхана „послЕдЕн 
грош“набира сервитьорки/ 
сервитьори, готвач/ гот-
вачка и миячка. Всички 
длъжности може и поча-
сово. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0884/551-134. [12, 8]
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, 8]
фирМа Търси за про-
изводството си стругар 
на CNC, фрезист на CNC, 
разкройчик на метални 
профили. Справки на тел. 
0898/565-714, имейл ад-
рес: metalgabrovo@abv.bg. 
[11, 7]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 14]
оБщи раБоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 11]
сладкарска фирМа тър-
си шофьор. Справки на 
тел. 0888/891-831. [6, 6]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 9]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьорка. Заплата: 
700 лева. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [12, 10]

сТолъТ под Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 9]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 9]
фирМа „йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 5]
продаВачка за закуски 
в кв. Трендафила се тър-
си на тел. 0882/151-516. 
[5, 4]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 7]
„шопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонка. 
Справки на тел. 0893/816-
262. [3, 3]
фирМа Търси общи ра-
ботници - мъже, за рабо-
та в производствен цех. 
Дневна смяна. Много до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0879/916-356. [6, 
1]

фирМа Търси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-356. [6, 1]
раБоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 6]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 3]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [6, 5]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [6, 5]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 5]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 5]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си формовчици, може и 
начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [6, 3]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор, с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
4]
МайсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 4]

фирМа „сокол“ ад 
Търси да назначи 
опЕраТори на шпри-
цоВ аВТоМаТ (шпри-
цьори) на посТоя-
нЕн ТрудоВ догоВор 
и пълЕн раБоТЕн 
дЕн с ВъзМожносТ 
за раБоТа на сМЕ-
нЕн рЕжиМ. За кон-
такти: тел. 0888/132-
542. [3, 1]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 4]
фирМа „БалЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 3]
поддръжка Търси  тел. 
0888/14-73-22. [11, 2]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 3]
опЕраТор за зареждане 
на автомобили се търси на 
тел. 0898/820-072. [11, 2]
жЕна за почистване два 
пъти месечно се търси на 
тел. 0896/630-387. [3, 3]
продаВачка за храните-
лен магазин в село Яворец 
се търси на тел. 0893/733-
373. [3, 1]
фаБрика Търси дърво-
делци с опит. Справки на 
тел. 0877/800-313. [5, 2]
Миячка, ТЕраМол се 
търси на тел. 0879/826-
181. [3, 2]
жЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 2]
фирМа „дино“ търси ог-
няр и шивачки. Справки на 
тел. 0894/494-277. [13, 1]
фирМа Търси общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0897/97-47-91. [6, 1]
раБоТник за храсторез 
и резачка се търси на тел. 
0888/147-322. [11, 1]
оБщ раБоТник търси  
тел. 0895/728-668. [5, 1]
учиТЕлка по български 
и по английски език за 
частни уроци на ученик в 
III клас се търси. Телефон 
за връзка: 0896/802-845. 
[5, 1]
фирМа „дЕлТа Гард“ тър-
си охранител. Справки на 
тел. 0899/139-184 - Пен-
чев. [3, 1]

раБоТа Търси
градинарска раБоТа си 
търси тел. 0897/242-516. 
[8, 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

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

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 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 дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък 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.
д-р нЕнкоВ - акушер-ги-
неколог в Областна бол-
ница - Габрово. Прегледи 
в БМ Център - Консулта-
тивна поликлиника: втор-
ник и четвъртък - 14.30 
- 18.30 ч.; петък - 14.30 - 
16.30 часа, включително 
ехографска диагностика 
на гърда и заболявания, 
свързани с неволно из-
пускане на урина при же-
ната. Тел. 0894/565-056. 
[8, 8]

зъБолЕкари
сТоМаТологичЕн ка-
БинЕТ д-р Татарлиев 
- гр. Габрово, ул. „Зе-
лена ливада“ 26. Рабо-
та със Здравната каса. 
Безплатен преглед. Тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [24, 3]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - справки на 
тел. 0876/735-596. [22, 
14]

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна ре-
клама в центъра на 
Габрово - над „КУ-КУ“-
магазина, изгодно пред-
лага тел. 0878/746-801, 
0887/808-598 [33, 7]

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

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дърВа нацЕпЕни. Не-
з аб авна  д о с т а в к а . 
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.
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 29]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [11, 11]
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 20]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 13]

ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 6]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 11]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 8]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 4]
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 7]
рЕжа дърВа - 0893/924-
311. [8, 6]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 3]
дърВа - 4 куб. м, ака-
ция, по 50 лв./куб. м се 
продават в село Орловци, 
справки на тел. 0889/019-
785. [4, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

оБява
конкурсзаМатроски(воЙниШки)

ДлъЖности–110бр.
въвформированияотвоенноморскитесили

(Мзох-732/30.08.2018г.)
завоенниформированиявъвварна,

Приселци,сенокосиБургас

Длъжностите, за коитоможеда се кандидат-
ства,са:
-Шофьорвкомендантско-домакинскачаст;
-сондьор;
-Булдозерист;
-кабеленмонтажник;
-радиотелеграфиствприеменрадиовъзел;
-радиорелейчик;
-Шофьор-химик;
-топгеодезист,тойишофьор;
-разузнавач;
-телефонист;
-електромеханик,тойишофьор;
-охранител;
-работниквкухня;
-ПожарникарнаспасителенкорабиДруги.

 ДокуМентисеПриеМатДо2ноеМври2018
г.въввоенноокръЖие–гаБрово,ул.„софро-
нийврачански”1а.
	 Кандидатите	 за	 вакантните	 длъжности	 е	 необхо-
димо	да	притежават	(за	някои	от	длъжностите)	-	сви-
детелство	за	 управление	на	МПС	категория	 „С”	или	
„С+Е”.
	 Изискване	за	някои	от	длъжностите	–	да	покриват	
медицинските	 стандарти	 за	 годност	 за	 плавателна	
служба	на	надводни	кораби.
 Подробна информация на интернет страницата
на вМс с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раз-
дел новини, и на тел. 0888210283; 066/805531;
066/800257.

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
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ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - 
ВЕТЕринарна аМБула-
Тория и зооМагазин 
- прегледи, лечение, про-
филактика, 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 кучЕнца - 
тел. 0899/815-026.
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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
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - справки на тел. 
0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - справки на тел. 
0896/715-688.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага Всички Ви-
доВЕ сТроиТЕлни МаТЕ-
риали. Склад - бул. „Тре-
ти март“ 87, и магазин на 
ул. „Капитан Дядо Никола“ 
65, без почивен ден от 
7.30 до 19 часа, справки 
на тел. 066/801-501. [11, 
11]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - спарвки на тел. 
0896/183-637. [23, 13]
съБарянЕ и почистване 
на стари сгради - справки 
на тел. 0893/390-253. [23, 
13]
скЕлЕ под наем се 
дава  - справки на тел. 
0887/131-311. [16, 4]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-
755 [33, 9]

хидро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, 
ремонт, дренаж, улуци и 
други - 0888/02-01-87. 
[10, 8]
Бригада изВършВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хидро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски 
и бояджийски услуги - 
справки на тел. 0899/638-
875. [17, 7]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 7]
съБарянЕ - 0893/924-
311. [8, 6]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 4]
кофраж, БЕТон, арма-
тура - справки на тел. 
0887/35070-39. [12, 2]
кърТи, проБиВа, из-
хвърля - справки на тел. 
0895/70-70-50. [12, 2]

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

БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
фаянс, ТЕракоТа - 
справки на тел. 0876/441-
477. [11, 8]
ВъТрЕшно БоядисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 14]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 13]
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. н. Справки на тел. 
0876/771-305, 0876/771-
337. [12, 10]
Бояджийски услуги - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 10]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел.0895/728-668. 
[13, 1]

изолации
алпинисТи - справки на 
тел. 0898/907-400
алпинисТи - справки на 
тел. 0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
справки на тел. 0878/943-
895
Топлоизолации - алпи-
нисти, собствено скеле - 
справки на тел. 0898/569-
486.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [33, 
28]

израБоТВа
израБоТка на МЕТални 
консТрукции, гаражни 
и други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.

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, 26]
Вик МонТаж се извърш-
ва на тел. 0882/407-493. 
[14, 10]

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на  ВОДА. 
Определяне на дълбочи-
на и дебит на откритата 
водна жила! За контакти: 
тел. 0897 548 928 [15, 1]

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 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 13]

израБоТка и монтаж 
на AL и PVC дограма на 
конкурентни цени. Тел. 
0895/768-044. [13, 2]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ЕлЕкТро- и Вик инстала-
ции и поддръжка - справки 
на тел. 0876/000-084. [33, 
26]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
профЕсионално по-
чисТВанЕ на мокети и 
дивани от врата до врата, 
почистване на автотапице-
рии - тел. 0893/834-708. 
[11, 2]
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 1]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 5]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 10]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 11]
косЕнЕ, почисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 6]

косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 4]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 22]
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671. [11, 10]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 8]

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

градини, БасЕйни

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

аВТоМоБили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, Кас-
ко, „Гражданска отговор-
ност“, цена: 1800 лева, се 
продава на тел. 0887/249-
285. [14, 9]
фиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 7]
пЕжо 306 - 1.9 d, за 950 
лева се продава на тел. 
0899/585-566. [5, 2]

опЕл асТра - 1992 г., 
бензин и газ, се продава 
на тел. 0882/728-994. [5, 
4]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 7]
форд МондЕо - комби, 
всичко платено, без про-
блеми в колата, се прода-
ва на тел. 0876/935-844. 
[3, 3]
ТойоТа сТарлЕТ 13 - газ, 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0899/585-566. [5, 
3]
сузуки ВиТара - дизел, 
2002 г., се продава на 
тел. 0892/303-232. [3, 1]

опЕл агила - 2005 г., 
газ, за 1100 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 2]
опЕл асТра - 1993 г., 
1.6, за 800 лева се прода-
ва на тел. 0877/500-714. 
[3, 1]
лЕк аВТоМоБил пЕжо 
306 - бензин, 1600 куб., 
модел 1997 г., 1200 лв. 
(договаряне), се продава 
на тел. 0895/66-36-70. [3, 
1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн Ван ForD 
TranSIT ConneCT 1.8 
Turbo Diesel, 2003 г., се 
продава на тел. 0887/308-
412. [10, 5]

МоТори/ВЕлосипЕди
МоТопЕд „БалканчЕ“ - 
запазен, с резервни час-
ти, се продава на тел. 
0885/122-688. [2, 2]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 8]

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

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [14, 10]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VaIKar renTaCar“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ се дават на ул. 
„Емануил Манолов“ 
28, справки на тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 16]

кухненски
Шкафове
офис
МеБели

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

тиПови
иПоПроект
наклиента

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТични масажи - сочни 
и стандартни, само за сериозни хора, на 
мой терен  - Габриела, 0895/039-942. 
[11, 7]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. 
[5, 1]
услуги на ниски цени предлага 26-го-
дишна - ниска, слаба, може и на мой или 
Ваш терен - тел. 0894/258-646. [11, 2]
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05:00 Панорама с Бойко Василев /п/
06:05 Внимание, роботика /п/
06:30 Сийбърт - анимационен филм /п/
07:00 Гласувайте за Беки - филм /п/
08:00 Пътеки - седмично токшоу
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 ТУРИЗЪМ.бг
12:00 По света и у нас 
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество с Горан Благоев
15:00 Авантаж /Георги Дюлгеров на 75 

години/ - филм /България, 1977г./
17:20 Частните музеи в Чехия: Музей на 

велосипедите
17:30 България от край до край 7
18:00 Извън играта
18:45 Умно село: Летящите рисунки /

художничката Анета Дръгушану/
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Кралицата на пустинята - филм /

копродукция, 2015г./, в ролите: 
Никол Кидман, Джеймс Франко, 
Деймиън Луис и др.

22:55 По света и у нас 
23:10 Студио "Х": Шофьорът - 2-сериен 

филм /Великобритания, 2014 г./, 1 
епизод, режисьор Джейми Пейн, в 
ролите: Дейвид Мориси, Иън Харт, 
Клоди Блейкли и др.

00:45 Толкова отдавна те обичам игра-
лен филм/п/

02:40 Убиец на шанса игрален филм/п/
04:30 Бразди /п/

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 - 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 Улови момента с Милен Атанасов
13:00 Това име го забравете - докумен-

тален филм /България, 2017 г./
14:00 Библиотеката
15:00 Не и след теб - филм /САЩ/
16:40 Легендата "Щурците" - музикал-

но-документален филм
18:00 TrendY; 18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън с участи-

ето на Джейн Фонда, Мат Лукас, 
Браян Кранстън, Колин Фаръл, 
Никол Кидман и Найл Хорън

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Редж - филм /Великобритания, 

2016г./, в ролите: Тим Рот, Зак 
Фокс, Анна Максуел Мартин и др.

22:50 По света и у нас 
23:05 Алтамира - филм /копродукция/, в 

ролите: Антонио Бандерас, Голши-
фте Фарахани и др.

00:40 Кралицата на пустинята -филм /п/
02:45 Студио "Х": Шофьорът - 1 епизод 

/п/
04:15 Улови момента /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 "Историята на Пепеляшка: Имало 

една песен" - комедия, семеен, 
романтичен (САЩ, 2011)

15:00 "Историята на един делфин 2" - 
драма, семеен (САЩ, 2014)

17:00 "120 минути"; 17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 "Джей Едгар" - биографичен, 

драма (САЩ), актьори - Денис 
О'Хеър, Джош Лукас, Леонардо 
Ди Каприо, Арми Хамър и др.

01:30 "Неправна кантора" - комедия 
(Италия), актьори - Фабио Воло

03:00 "Историята на Пепеляшка: Имало 
една песен" - комедия, семеен, 
романтичен (САЩ, 2011)

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.11
13:00 "Sucker Punch: Измислен свят" - 

екшън, трилър, фентъзи, САЩ
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 "Без име" - драма, трилър (САЩ), 

актьори - Лиъм Нийсън, Даян 
Крюгер, Ейдън Куин, Дженюъри 
Джоунс, Франк Лангела и др.

22:00 "Смъртоносно оръжие 4" - екшън, 
комедия (САЩ), актьори - Крис 
Рок, Джет Ли, Джоуел Силвър

00:00 "Ритуалът" - драма, ужаси, трилър 
(САЩ), актьори - Антъни Хопкинс

02:30 "Sucker Punch: Измислен свят" - 
екшън, трилър, фентъзи, САЩ

04:00 "Cool…T" /п./ 

 

пЕТък, 28 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 - 3992 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 Гимназия "Черна дупка" - филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 3993 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно:"Новодомци" 
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 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици - вечерно токшоу
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Столина Добрева и 

Деян Гаврич /Сърбия/ Празници 
на изкуствата "Аполония" 2018

00:30 Убиец на шанса - филм /САЩ/, в 
ролите: Уилям Мейси и др.

02:15 Култура.БГ /п/
03:15 100% будни /п/
04:20 Още от деня /п/


05:00 "Приятели"/п./- сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
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. 16
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 110
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 14
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с.6, еп.21,22
01:00 "Друговремец" - сериал, с.3 еп.6
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 65

понЕдЕлник, 1 окТоМВри

БНТ1



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 - 3993 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат тв игра/п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Новодом-

ци" /п/; 14:00 Малки истории /п/
14:25 Сид - дете на науката 2 
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 - 3994 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 История.bg: Цар Борис ІІІ - сто 

години от възшествието на трона
22:00 Системата - 12-сериен филм /Ита-

лия, 2016 г./, 1 епизод, в ролите: 
Клаудио Джое, Габриела Песион 

23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата - 4 епизод
00:20 Култура.БГ /п/
01:20 100% будни /п/
02:20 Системата - 1 епизод
03:05 История.bg: Цар Борис ІІІ - 

сто години от възшествието на 
трона/п/

04:20 Брат за брата - 4 епизод /п/

05:00 "Двама мъже и половина" /п./ 
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
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. 17
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 111
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 15
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с.6, еп.23,24
01:00 "Друговремец" - сериал, с.3, еп.7
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 66

ВТорник, 2 окТоМВри сряда, 3 окТоМВри чЕТВърТък, 4 окТоМВри

0 БНТ1БНТ1БНТ1
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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 - 3994 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 /п/
14:25 Сид - дете на науката 2
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 - 3995 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
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 Системата - 2 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата - 5 епизод
00:20 Култура.БГ /п/
01:20 100% будни /п/
02:20 Системата - 2 епизод
03:15 Библиотеката /п/
04:20 Брат за брата - 5 епизод /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 - 3995 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
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 - 3996 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
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 Петър Първи: Завещанието - 4-се-

риен филм /Русия/, 1 епизод, в 
ролите: Александър Балуев, Елиза-
вета Боярская, Сергей Маковецки

22:00 Системата - 3 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите - 3 епизод
23:40 Брат за брата - 6 епизод
00:30 Култура.БГ /п/
01:30 100% будни /п/
02:30 Системата - 3 епизод /п/
03:30 Шоуто на Греъм Нортън /п/
04:20 Брат за брата - 6 епизод /п/

05:00 "Приятели"/п./ - сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат" - се-

риал, с. 1, еп. 24
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

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

сериал, с. 1, еп. 112
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.16
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с.6, еп. 25, с.7, еп.1
01:00 "Друговремец" - сериал, с.3 еп.8
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 67

05:00 "Приятели"/п./- сериал
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат" - се-

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

любовта" - сериал, с. 2, еп. 19
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 113
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 17
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели" - с. 7, еп. 2, 3
01:00 "Друговремец" - с. 3 еп. 9
02:00 bTV Новините
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 68

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 - 3996 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, документален слот
14:25 Сид - дете на науката 2
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 - 3997 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
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 Открий България /п/
19:30 Студио Футбол
19:55 Футбол: Цюрих - Лудогорец, сре-

ща от Лига Европа - пряко преда-
ване от Цюрих

22:15 По света и у нас 
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Вечната музика
23:50 TrendY /п/; 00:20 Култура.БГ /п/
01:20 100% будни /п/
02:20 Редж - игрален филм /п/
04:00 Днес и утре
04:30 Отблизо с Мира /п/

05:00 "Приятели"/п./- сериал
05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов на инат" - се-

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

любовта" - сериал, с. 2, еп. 20
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с. 1, еп. 114
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 18
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с. 7, еп. 4, 5
01:00 "Друговремец" - с. 3 еп. 10
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:20 "Опасни улици" - с. 11, еп. 69

06:00 "Моят живот" - сериен филм /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 "Мистър Бийн" - с Роуън Аткин-

сън, Харис Юлин, Бърт Рейнолдс
14:50 "Кралят на скорпионите: Походът 

на силата" - с Виктор Уебстър, 
Елън Холман, Уил Кемп 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 - централна 

емисия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Първият отмъстител: Войната на 

героите" (премиера) - с Крис 
Евънс, Робърт Дауни Младши, 
Скарлет Йохансен, Себастиан 
Стан, Антъни Маки, Дон Чийдъл

23:00 "Шаферки" - с Кристен Уиг, Тери 
Крюс, Мая Рудолф, Роуз Бърн

01:40 "Кралят на скорпионите: Походът 
на силата" - с Виктор Уебстър, 
Елън Холман, Уил Кемп и др. /п/

04:45 "Мистър Бийн " - с Роуън Аткин-
сън, Харис Юлин, Бърт Рейнолдс, 
Питър Макникол и др./п/

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 "Босът на бисквитките" - с Пипа 

Блек, Рик Маламбри, Маккензи 
Фой, Лейни Казан и др.

14:10 "Рецепта за любов" - с Даниел 
Панабейкър, Шон Робъртс, Паскал 
Хатън 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" - предаване 

на NOVA
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Полицаите от края на града" 

(премиера) - комедиен сериал
22:00 "007 координати: Скайфол" - с 

Даниел Крейг, Хавиер Бардем, 
Джуди Денч, Наоми Харис, Ралф 
Файнс и др.

01:00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:30 "Рецепта за любов" - с Даниел 

Панабейкър, Шон Робъртс, Паскал 
Хатън и др. /п/

NOA 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 - централна 

емисия
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 4
01:30 "Костюмари" - 5 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Костюмари" - 5 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
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 VIP BROTHER 2018 (премиера)
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 VIP BROTHER 2018, на живо от 

Къщата
00:30 "Незабравимо" - сезон 4
01:30 "Костюмари" - 5 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериен 

филм
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Моят живот" - сериен филм /п/

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 - на живо от 

Къщата
00:30 "Незабравимо" - сезон 4
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, на живо от 

Къщата
00:30 "Незабравимо" - сезон 4
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) - сериал
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 - на живо от 

Къщата
00:30 "Незабравимо" - сезон 4
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 Зад стените на Бъкингам - 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 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
22:00 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 - важните неща 

рано сутрин /п./
04:30 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./

Bulgaria on aIr
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 Операция: История /п./
07:30 Цялата история на Айртон Сена - 

филм; 08:30 Авиошоу /п./
09:00 VIB /Very Important Bulgarians/ /п./
09:30 Истинският Шерлок Холмс - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хроники на Независимостта - ав-

торски документален филм
14:00 Тялом и духом - сериал /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино - поредица на DW
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A; 17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Хрътката: да надушиш престъпле-

ние - криминален сериал
21:00 Тялом и духом - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Трето не ни е дадено - историче-

ска драма
23:00 Боргман - драма, мистерия, три-

лър, Холандия/Белгия/Дания; в 
ролите: Ян Бижвое, Хадевич Ми-
нис и др.

00:50 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./

Bulgaria on aIr

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A /п./
06:30 Брюксел 1 /п./
07:30 Михаел Шумахер: Червеният ба-

рон - филм
08:30 Необичайните заподозрени /п./
09:30 Човекът, който уби Шерлок Холмс 

- 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/ 
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 - криминален сериал
20:00 Хрътката: да надушиш престъпле-

ние - криминален сериал
21:00 Тялом и духом - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови - сериал
23:15 Валенса: Човек на надеждата - 

комедия, драма, биографичен, 
Полша; в ролите: Роберт Виецки-
евич, Агнешка Гроховска и др.

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

Bulgaria on aIr

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Азия: вкусове и гледки - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Едно френско село - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 /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 Светът отгоре - 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 - изповедите на 

значимите за обществото /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин /п./

Bulgaria on aIr

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Азия: вкусове и гледки - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Едно френско село - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A /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 Светът отгоре - 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 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин - важните неща 

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

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Азия: вкусове и гледки - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Едно френско село - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо /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 Светът отгоре - филм
16:30 Дивото зове - 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 Операция: История /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев 
/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 Азия: вкусове и гледки - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Едно френско село - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора /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 Светът отгоре - филм
16:30 Дивото зове - приключенски се-

риал, семеен
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 Видимо и невидимо /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин /п./

Bulgaria on aIr
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05:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 21
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Готъм“ - сериал, еп. 6-8
11:00 „Гробницата на дракона“ - екшън, 

приключенски (Великобритания, 
Китай), актьори - Скот Адкинс, 
Долф Лундгрен, Лидия Леонард

12:45 „Годзила“ - екшън, приключенски 
(САЩ, Япония), актьори - Арън 
Тейлър-Джонсън, Си Джей Адамс

15:00 „Кости“ - сериал, с. 12, еп. 3, 4
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
19:00 „Полицейска академия 3: Отново 

в Академията“ - екшън, комедия 
(САЩ), актьори - Стив Гутенберг, 
Буба Смит, Дейвид Граф и др.

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Дуум“ - екшън, ужаси (Велико-

британия, Чехия, Германия, САЩ), 
актьори - Карл Ърбън, Розамунд 
Пайк, Дуейн Джонсън и др.

00:15 „Годзила“ - екшън, приключенски 
(САЩ, Япония), актьори - Арън 
Тейлър-Джонсън, Си Джей Адамс

02:30 „Готъм“ - сериал, с.1, еп.6,7
04:15 „Отбранителна линия“ - драма, 

трилър (САЩ), актьори - Джеймс 
Франко, Джейсън Стейтъм, Уинона 
Райдър, Кейт Босуърт и др.

06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Готъм“ - сериал, еп. 8-10
11:00 „Полицейска академия 3: Отново 

в Академията“ - екшън, комедия 
(САЩ, 1986), актьори - Стив Гу-
тенберг, Буба Смит, Дейвид Граф

12:45 „Невъзможно бягство“ - екшън, 
трилър (САЩ), актьори - Силвес-
тър Сталоун, Арнолд Шварценегер, 
Вини Джоунс, 50 Cent и др.

15:00 „Кости“ - сериал, с. 12, еп. 5, 6
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:45 „Годзила“ - екшън, приключенски 

(САЩ, Япония), актьори - Арън 
Тейлър-Джонсън, Си Джей Адамс

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Импулс“ - екшън, трилър (САЩ, 

ЮАР), актьори - Морган Фрийман, 
Олга Куриленко, Джеймс Пюър-
фой, Джена Сарас, Карл Танинг

00:00 „Дуум“ - екшън, ужаси (Велико-
британия, Чехия, Германия, САЩ), 
актьори - Карл Ърбън, Розамунд 
Пайк, Дуейн Джонсън и др.

02:15 „Готъм“ - сериал, с.1, еп.10
03:15 „4х4“ - автомобилно предаване
03:45 „Гордост и слава“ - драма, трилър 

(САЩ), актьори - Едуард Нортън, 
Колин Фарел, Дженифър Ел и др.

05:15 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 20
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - с. 2, еп.1
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 20
10:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 6
11:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 5
12:00 „Стоте“ - сериал, еп. 11
13:00 „Гробницата на дракона“ - екшън, 

приключенски (Великобритания, 
Китай), актьори - Скот Адкинс, 
Долф Лундгрен, Лидия Леонард, 
Джеймс Ланс, Пол Филип Кларк

15:00 „Последният кораб“ - с. 2, еп.2
16:00 „Тежки престъпления“ - сериал, с. 

4, еп. 21
17:00 „Стоте“ - сериал, еп. 12
18:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 6
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 7
20:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 6
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Годзила“ - екшън, приключенски 

(САЩ, Япония, 2014), актьори - 
Арън Тейлър-Джонсън, Си Джей 
Адамс, Кен Уатанабе, Жулиет 
Бинош, Виктор Разък, Ричърд Т. 
Джоунс и др.

00:15 „Агент Х“ - сериал, еп. 6
01:15 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 7
02:15 „Последният кораб“ - сериал, с. 

2, еп. 2
03:15 „Стоте“ - сериал, еп. 12
04:15 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 6

06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - с.2, еп. 2
09:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 21
10:00 „Под наблюдение“ - с.5, еп.7
11:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп. 6
12:00 „Стоте“ - сериал, еп.12
13:00 „Тайната на Джейкъб“ - трилър 

(САЩ, 2013), актьори - Ашли 
Скот, Дженифър Тейлър, Ейдън 
Търнър, Сюзън Блейкли и др.

15:00 „Последният кораб“ - с. 2, еп.3
16:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с.4, еп. 22
17:00 „Стоте“ - сериал, еп.13
18:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп.7
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 8
20:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 7
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Дивата река“ - екшън, приклю-

ченски, криминален (САЩ, 1994), 
режисьор - Къртис Хенсън, актьо-
ри - Мерил Стрийп, Дейвид Стра-
теърн, Кeвин Бейкън, Джоузеф 
Мазело, Стефани Сойер, Джон С. 
Райли, Елизабет Хофман и др.

00:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 7
01:00 „Под наблюдение“ - сериал, с. 5, 

еп. 8
02:00 „Последният кораб“ - сериал, с. 

2, еп. 3
03:00 „Стоте“ - сериал, еп. 13
04:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп.7

05:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 
с.4, еп. 22

06:00 „Аватар: Легенда за Анк“,анимация
08:00 „Последният кораб“ - с.2, еп.3
09:00 „Тежки престъпления“ - с.4,еп. 22
10:00 „Под наблюдение“ - с.5, еп.8
11:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп. 7
12:00 „Стоте“ - сериал, еп.13
13:00 „Невъзможно бягство“ - екшън, 

трилър (САЩ, 2013), актьори - 
Силвестър Сталоун, Арнолд Швар-
ценегер, Вини Джоунс, 50 Cent, 
Джеф Чейс, Мат Джералд и др.

15:00 „Последният кораб“ - с.2, еп.4
16:00 „Тежки престъпления“, с.4, еп. 23
17:00 „Стоте“ - сериал, с.2, еп.1
18:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп.8
19:00 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 9
20:00 „Агент Х“ - сериал, еп. 8
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Полицейска академия 3: Отново 

в Академията“ - екшън, комедия 
(САЩ, 1986), актьори - Стив Гу-
тенберг, Буба Смит, Дейвид Граф, 
Майкъл Уинслоу, Марион Рамзи, 
Лесли Истърбрук и др.

23:45 „Агент Х“ - сериал ,еп. 8
00:45 „Под наблюдение“ - с.5, еп.9
01:45 „Последният кораб“ - с.2, еп.4
02:45 „Стоте“ - сериал, с.2, еп.1
03:45 „Монк“ - сериал, с.5, еп.8
04:45 „4х4“ - автомобилно предаване

06:00 „Актьорско студио“ - токшоy
07:15 „Двете майки на булката“ - коме-

дия с Гейл О‘Грейди, Бетси Бранд
09:10 „Добрият динозавър“ - анимацио-

нен филм
11:10 „Ейс Вентура Джуниър: Зоодетек-

тив“ - приключенска комедия с 
Джош Флитър, Ема Локхарт, Ан 
Кюсак, Кълън Дъглас и др.

13:15 „Шаферът“ - романтична комедия 
с Патрик Демпси /п/

15:20 „Усмивката на Мона Лиза“ - дра-
ма с Джулия Робъртс, Кирстен 
Дънст, Джулия Стайлс, Маги Джи-
ленхол, Дженифър Гудуин и др.

18:00 „Десет неща, които мразя у теб“ 
- романтична комедия с Хийт 
Леджър, Джулия Стайлс, Джоузеф 
Гордън-Левит, Лариса Оленик

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

21:00 „Под небето на Тоскана“ - роман-
тичен филм с Даян Лейн, Раул 
Бова, Сандра О, Линдзи Дънкан, 
Винсънт Риота, Марио Моничели

23:15 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 3 /п/

00:15 „Секс запис“ - комедия с Каме-
рън Диас, Джейсън Сийгъл, Роб 
Кордри, Ели Кемпър, Роб Лоу, Нат 
Факсън и др. /п/

05:50 „Актьорско студио“ - 2 епизода
08:10 „Това се случи на Свети Вален-

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

10:10 „Камбанка и тайната на крилете“ 
- анимационен филм

11:50 „Детегледачки в акция“ - семей-
на комедия със Сабрина Карпен-
тър, София Карсън, Ники Хан, 
Кевин Куни и др.

13:50 „Плажен тийн филм 2“ - семеен 
филм с Рос Линч, Мая Мичъл, 
Грейс Фипс, Гарет Клейтън и др.

16:10 „Под небето на Тоскана“ - ро-
мантичен филм /п/

18:30 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението: Ма-

ями“ - сериал, сезон 3
21:00 „Смъртоносен противник“ - 

криминален трилър с Джерард 
Бътлър, Джейми Фокс, Колм 
Мийни, Брус Макгил, Лесли Биб

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

00:10 „Десет неща, които мразя у 
теб“ - романтична комедия с 
Хийт Леджър, Джулия Стайлс, 
Джоузеф Гордън-Левит, Лариса 
Оленик, Габриел Юниън и др. /п/

05:45 „Гореща зона“ - сериал
06:40 „Без багаж“ /п/
07:20 „Топ Гиър“ - 3 епизода
11:00 „Железен орел 2“ - екшън с Луис 

Госет Младши, Марк Хъмфри, Стю-
арт Марголин, Мори Чейкин и др.

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Джеси Стоун: Нощен преход“ 

- криминален филм с Том Се-
лек, Сол Рубинек, Вайола Дейвис, 
Поли Шанън, Майк Стар и др.

15:30 „Гадна компания“ - екшън с Ан-
тъни Хопкинс, Крис Рок, Гейбри-
ъл Махт, Кери Уошингтън, Питър 
Стормеър, Майк Стенсън и др. /п/

18:00 „Агент Солт“ - екшън с Анджелина 
Джоли, Лив Шрайбър, Чиуетел 
Еджиофор, Андре Броуър и др. /п/

20:00 „Ченгета без значки“ - екшън 
-комедия с Мартин Лоурънс, Стив 
Зан, Ерик Робъртс, Бил Дюк, Колм 
Феоре, Тимъти Бъсфийлд, Робин 
Ли, Мат Маккой, Брет Кълън и др.

22:00 „Злите мъртви“ - ужаси с Джейн 
Леви, Шайло Фернандез, Джесика 
Лукас, Лу Тейлър Пучи, Елизабет 
Блекмор Брус Кембъл и др.

00:00 „Леден апокалипсис“ - трилър 
с Дийн Кейн, Бетина Цимерман, 
Джоана Тейлър, Найджъл Бенет и 
др.

02:00 Еротичен телепазар

05:40 „Гореща зона“ - сериал
06:30 „Топ Гиър“ - 3 епизода
11:00 „Железен орел 3“ - екшън с 

Луис Госет Младши, Пол Фрий-
ман, Рейчъл Маклиш и др.

13:00 „Без багаж“
13:30 „Дейвид Блейн: Отвъд магията“ - 

документален филм
14:30 „Да се посмеем“
15:00 „Ченгета без значки“ - екшън 

-комедия с Мартин Лоурънс, Стив 
Зан, Ерик Робъртс и др. /п/

17:00 „Първият отмъстител: Войната на 
героите“ - екшън с Крис Евънс, 
Робърт Дауни Джуниър, Скарлет 
Йохансон, Себастиан Стан, Ан-
тъни Маки, Джеръми Ренър, Пол 
Бетани, Елизабет Олсън, Пол Ръд, 
Дон Чийдъл, Емили Ван Камп, 
Даниел Брюл и др. /п/

20:00 „Без устав“ - криминален екшън 
с Чарли Шийн, Мартин Шийн, 
Пол Глийсън, Марк Дакаскос, Рон 
Масак, Джо Ландо и др.

22:00 „Операция Делта форс: Смъртна 
опасност“ - екшън с Грег Колинс, 
Джо Лара, Джъстин Уилямс, 
Джони Меснер, Гари Хъдсън и 
др.

00:00 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика

02:30 Еротичен телепазар

07:00 „Женени с деца“ - сезон 7 /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“/п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 10 /п/
10:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“ 

- риалити, сезон 3, 2 епизода /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 19 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 11
15:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“ 

- риалити, сезон 3, 2 епизода
16:00 „Женени с деца“ - с. 7, 2 епизода
17:00 „Без устав“ - криминален екшън 

с Чарли Шийн, Мартин Шийн, 
Пол Глийсън, Марк Дакаскос, Рон 
Масак, Джо Ландо и др. /п/

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

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

- сериал, сезон 23
22:00 „Икарус“ - екшън с Долф Лун-

дгрен, Стефани фон Пфетен, 
Саманта Ферис, Дейвид Люис, 
Линдзи Максуел, Джон Тенч и др.

00:00 „Полицаите от Чикаго“ - с. 5 /п/
01:00 „Злите мъртви“ - ужаси с Джейн 

Леви, Шайло Фернандез, Джесика 
Лукас, Лу Тейлър Пучи, Елизабет 
Блекмор Брус Кембъл и др. /п/

02:50 Еротичен телепазар

05:45 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:45 „Медици“ - сериен филм, сезон 3
07:45 „София - Ден и Нощ“ /п/
08:50 „Любов от пръв лай“ - романтич-

на комедия с Яна Крамер /п/
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Любов под звездите“ - роман-

тична комедия с Ашли Нюброу, 
Уес Браун, Джейда Лили Милър, 
Бари Бостуик, Челън Симънс и др.

14:15 „В очакване на любовта“ - роман-
тична комедия с Рейчъл Билсън, 
Том Стъридж, Ричард Дженкинс, 
Матю Дейвис, Скот Мехлович, 
Блайт Данър, Джейми Кинг и др.

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Секс запис“ (премиера) - ко-

медия с Камерън Диас, Джейсън 
Сийгъл, Роб Кордри, Ели Кемпър, 
Роб Лоу, Нат Факсън и др.

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

00:00 „В очакване на любовта“ - роман-
тична комедия с Рейчъл Билсън, 
Том Стъридж, Ричард Дженкинс, 
Матю Дейвис, Скот Мехлович, 
Блайт Данър, Джейми Кинг, Ники 
Блонски и др. /п/

06:30 „Женени с деца“  /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 1 /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сезон 10 /п/
10:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“ 

- риалити, сезон 3, 2 епизода /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 19, /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 „Стивън Сегал: Човекът на закон“ 

- риалити, сезон 3, 2 епизода
16:00 „Женени с деца“ - с.7, 2 епизода
16:20 „Обратен гард“ - драма с Джейк 

Джиленхол, Рейчъл Макадамс, 
Форест Уитакър, Рита Ора, Она 
Лауренс, 50 Cent, Наоми Харис, 
Виктор Ортиз, Мигел Гомес /п/

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

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

- сериал, сезон 23
22:00 „Гадна компания“ - екшън с Антъ-

ни Хопкинс, Крис Рок, Гейбриъл 
Махт, Кери Уошингтън, Питър 
Стормеър, Майк Стенсън и др.

00:20 „Полицаите от Чикаго“ - с. 5 /п/
01:20 „Фрактура“ /п/
03:45 Еротичен телепазар

диема диема диема диема

05:30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:30 „Войната на Фойл“ - сериен 

филм, сезон 1
08:45 „Добрият динозавър“ - анимацио-

нен филм
11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Детегледачки в акция“ - семейна 

комедия /п/
14:15 „Усмивката на Мона Лиза“ - дра-

ма с Джулия Робъртс, Кирстен 
Дънст, Джулия Стайлс, Маги Джи-
ленхол, Дженифър Гудуин, До-
миник Уест, Марша Гей Хардън, 
Джон Слатъри и др. /п/

16:45 „Да яхнеш метлата“ - романтична 
комедия с Анджела Басет, Пола 
Патън, Лаз Алонсо, Лорета Ди-
вайн, Мийгън Гууд, Таша Смит

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Имало едно време в Мексико“ - 

екшън с Антонио Бандерас, Салма 
Хайек, Джони Деп, Мики Рурк, Ева 
Мендес, Дани Трехо и др.

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

00:10 „Човек без сянка“ - екшън-фан-
тастика с Елизабет Шу, Кевин 
Бейкън, Джош Бролин, Ким Ди-
кенс, Джоуи Слотник и др.

05:30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:30 „Войната на Фойл“ - с. 1
08:40 „Мисия: Моето семейство“ - ро-

мантичен филм с Ханес Янике, 
Нина Гумих, Нина Монка, Дана 
Голомбек и др.

11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Плажен тийн филм 2“ - семеен 

филм с Рос Линч /п/
14:15 „Татко“ - комедия с Джак Лемън, 

Тед Дансън, Олимпия Дукакис, 
Кевин Спейси, Итън Хоук, Дж. Т. 
Уолш и др.

16:50 „Имало едно време в Мексико“ - 
екшън /п/

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Агент под прикритие“ - екшън-

комедия с Джеки Чан, Амбър 
Валета, Били Рей Сайръс, Джор-
дж Лопез, Магнус Шевинг, Алина 
Фоли, Уил Шадли и др.

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

00:00 „Да яхнеш метлата“ - романтична 
комедия с Анджела Басет, Пола 
Патън, Лаз Алонсо, Лорета Ди-
вайн, Мийгън Гууд, Таша Смит, 
Джули Боуен, Валари Петифорд, 
Майк Епс и др. /п/

05:00 „Национална лотария“ /п/
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 11 /п/
10:00 „Стивън Сегал: Човекът на закон“ 

- риалити, сезон 3, 2 епизода /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 19 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

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

сериал, сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 10
16:00 „Женени с деца“ - с. 7, 2 епизода
17:00 „Железен орел 2“ - екшън с Луис 

Госет Младши, Марк Хъмфри, 
Стюарт Марголин, Мори Чейкин, 
Колм Феоре и др.

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

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

- сериал, сезон 23
22:00 „Атомен влак“ - екшън с Роб Лоу, 

Кристин Дейвис, Есай Моралес, 
Джон Фин, Мена Сувари и др.

01:30 „Полицаите от Чикаго“ - с. 5 /п/
02:30 Еротичен телепазар

диема

съБоТа, 29 сЕпТЕМВри нЕдЕля, 30 сЕпТЕМВри

05:00 „Приятели“ - сериал
06:00 „Без пукната пара“ - сериал
07:30 „Барът“ - сериал, с. 5
08:00 „По средата“ - сериал, с. 6
10:00 „Овца и вълк“ - анимация, прик-

люченски, семеен (2016, Русия)
12:00 „Закотвени“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“,сериал
16:00 „Кухня“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ - сериал
20:30 „Джуниър“ - комедия (САЩ, 

1994), актьори - Арнолд Швар-
ценегер, Дани Де Вито, Ема 
Томпсън, Памела Рийд, Франк 
Лангела и др. Границите на при-
родата, науката и комедията се 
нарушават, когато праволиней-
ният д-р Алекс Хес се съгласява 
да стане опитно зайче в своя 
експеримент за плодовитост. 
Смехотворните моменти изникват, 
когато Арни забременява и пре-
живява етапите на бременността 
като всяка жена с помощта на 
колегите си учени - номинира-
ният за „Оскар“ Дани де Вито 
и носителката на наградата Ема 
Томпсън.

22:30 „Изгубеняци“ - сериал
23:30 „Без пукната пара“ - сериал
00:30 „Барът“ - сериал
01:30 „По средата“ - сериал, с. 6
03:30 „Супермаркет“ - сериал

05:00 „Изгубеняци“ - сериал
06:00 „Барът“ - сериал, с.5
08:00 „По средата“ - сериал, с. 6
10:00 „Джуниър“ - комедия (САЩ, 1994)
12:00 „Закотвени“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“, сериал
16:00 „Кухня“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ - сериал
20:30 „Любов от разстояние“ - роман-

тичен, комедия (САЩ), актьори - 
Дрю Баримор, Джъстин Лонг, Чар-
ли Дей, Джейсън Съдейкис. Ерин 
и Гарет са двойка, която не живее 
заедно. Ерин е амбициозна жур-
налистка, която се мести в Сан 
Франциско, за да завърши обу-
чението си, а Гарет е музикален 
асистент съгледвач, който остава 
в Манхатън, в преследване на 
целта си – обещано повишение. 
Уеб камера е основното средство 
за комуникация между влюбените. 
Точно когато чакането е на път да 
свърши, Ерин получава мечтаната 
работа в Калифорния, а кариерата 
на Гарет цъфти в Ню Йорк. Голе-
мите успехи, за които са мечтали, 
могат да ги разделят завинаги, 
освен ако любовта им наистина 
може да издържи на дистанцията.

22:30 „Изгубеняци“ - сериал
23:30 „Барът“ - сериал
01:30 „По средата“ - сериал, с.6
03:30 „Супермаркет“ - сериал

пЕТък, 28 сЕпТЕМВри

05:00 „Приятели“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с.3
07:00 „Майк и Моли“ - сериал, с.5
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток 

шоу
10:00 „Приятели с деца“ - 

комедия,романтичен (САЩ, 2011), 
режисьор - Дженифър Уестфелд, 
актьори - Мая Рудолф, Мегън 
Фокс, Адам Скот, Кристен Уиг, 
Джон Хам, Едуард Бърнс 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 „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 „Приятели с деца“ - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2011), режисьор 
- Дженифър Уестфелд, актьори 
- Мая Рудолф, Мегън Фокс, Адам 
Скот, Кристен Уиг, Джон Хам, 
Едуард Бърнс и др.

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

понЕдЕлник, 1 окТоМВри

05:00 „Изгубеняци“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с.4
07:00 „Томас и приятели“ - сериал
08:00 „Майк и Моли“ - сериал
09:00 „Българи на три морета“ - забавно 

риалити
10:00 „Полицейска академия 7: Мисия 

Москва“ - комедия, криминален 
(САЩ, 1994), режисьор - Алън 
Метърн, актьори - Стив Гутемберг, 
Ким Катрал, Д.Б Байли, Буба Смит

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

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

но шоу
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
19:30 „Гражданинът“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с. 8
22:00 „Супермаркет“ - сериал, с.1
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Полицейска академия 7: Мисия 

Москва“ - комедия, криминален 
(САЩ, 1994), режисьор - Алън 
Метърн, актьори - Стив Гутемберг, 
Ким Катрал, Д.Б Байли, Буба Смит 
и др.

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

ВТорник, 2 окТоМВри

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

но шоу
10:00 „Всъщност е забавна история“ 

- драма, комедия, романтичен 
(САЩ, 2010), актьори - Кийр 
Джилкрист, Ема Робъртс, Зоуи 
Кравиц, Джим Гафиган, Вайола 
Дейвис, Лорън Греъм, Зак Галифа-
накис, Асиф Мандви и др.

12:00 „Моите мили съседи“ - сериал
14:00 „Супермаркет“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“, сериал
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
19:30 „Гражданинът“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - с. 9
22:00 „Супермаркет“ - сериал, с.1
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Всъщност е забавна история“ 

- драма, комедия, романтичен 
(САЩ, 2010), актьори - Кийр 
Джилкрист, Ема Робъртс, Зоуи 
Кравиц, Джим Гафиган, Вайола 
Дейвис, Лорън Греъм, Зак Галифа-
накис, Асиф Мандви и др.

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

сряда, 3 окТоМВри

05:00 „Приятели“ - сериал
06:00 „Приятели“ - сериал, с. 4
07:00 „Томас и приятели“ - сериал
08:00 „Майк и Моли“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Снежната кралица 2“ - анимация 

(Русия, 2014), режисьор - Алексей 
Цицилин

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

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

но шоу
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
19:30 „Гражданинът“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с. 9
22:00 Премиера: „Супермаркет“ - сери-

ал, с. 2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Историята на Пепеляшка: Имало 

една песен“ - комедия, семеен, 
романтичен (САЩ, 2011), режи-
сьор: Деймън Сантостефано, ак-
тьори -Люси Хейл, Миси Пайл, 
Меган Парк, Фреди Строма, Дже-
салин Уанлим, Титус Макин-мл., 
Емили Пиърс и др.

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

чЕТВърТък, 4 окТоМВри

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

но шоу
10:00 „Син под чехъл“ - комедия (САЩ 

2008), режисьор - Винс Ди Ме-
глио, актьори - Даян Кийтън, Дакс 
Шепърд, Лив Тейлър, Майк Уайт, 
Кен Хауърд и др.

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

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

шоу
18:00 „Моите мили съседи“ - сериал
19:30 „Гражданинът“ - сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал, с.9
22:00 Премиера: „Супермаркет“ - сери-

ал, с.2
23:00 „Кухня“ - сериал
00:00 „Син под чехъл“ - комедия (САЩ 

2008), режисьор - Винс Ди Ме-
глио, актьори - Даян Кийтън, Дакс 
Шепърд, Лив Тейлър, Майк Уайт, 
Кен Хауърд и др.

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

05:30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:30 „Войната на Фойл“ - с. 1
08:45 „Мисия: Нов дом“- романтичен 

филм с Ханес Янике, Дана Голом-
бек, Нина Монка, Нина Гумих

11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Приключенията на Джуди Муди“ 

- семейна комедия с Джордана 
Бийти, Хедър Греъм, Престън Бай-
ли, Джалийл Уайт, Ашли Джаксън, 
Джанет Варни и др.

14:00 „Евтиното е скъпо“ - комедия 
с Том Ханкс, Шели Лонг, Алек-
сандър Годунов, Джо Мантеня, 
Морийн Стейпълтън и др.

16:00 „007 координати: Скайфол“ - ек-
шън с Даниел Крейг /п/

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

- сериал, сезон 3
21:00 „Точен прицел“ - криминален с 

Денис Куейд, Форест Уитакър, 
Матю Фокс, Брус Макгил, Едгар 
Рамирез, Сигорни Уивър и др.

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

23:50 „Смъртоносен противник“ - крими-
нален трилър с Джерард Бътлър, 
Джейми Фокс, Колм Мийни, Брус 
Макгил, Лесли Биб, Реджина Хол, 
Вайола Дейвис и др. /п/

05:30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06:30 „Войната на Фойл“ - с. 1
08:45 „Мисия: Лекарски неволи“ - ро-

мантичен филм с Ханес Янике, 
Дана Голомбек, Нина Гумих и др.

11:00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12:00 „Татко“ - комедия с Джак Лемън, 

Тед Дансън, Олимпия Дукакис, 
Кевин Спейси, Итън Хоук, Дж. Т. 
Уолш и др. /п/

14:40 „Хари и семейство Хендерсън“ - 
семейна комедия с Джон Литгоу, 
Мелинда Дилън, Дейвид Съчет, 
М.Емет Уолш, Кевин Питър Хол, 
Маргарет Лангрик и др.

17:00 „Агент под прикритие“ - екшън-ко-
медия с жеки Чан, Амбър Валета, 
Били Рей Сайръс, Джордж Лопез, 
Магнус Шевинг, Алина Фоли, Уил 
Шадли и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 8
21:00 „Когато си в Рим“ - романтична 

комедия с Кристен Бел, Джош 
Дюамел, Анджелика Хюстън, Дани 
Де Вито, Уил Арнет, Джон Хедър

23:00 „От местопрестъплението“ /п/
23:50 „Анаконда“ - ужаси с Джон Войт, 

Дженифър Лопес, Оуен Уилсън, 
Айс Кюб, Ерик Столц, Джонатан 
Хайд, Дани Трехо и др.

05:15 „Тежки престъпления“ - с.4,еп. 23
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“ - анима-

ция
08:00 „Последният кораб“ - с.2, еп.4
09:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с.4, еп. 23
10:00 „Под наблюдение“ - с.5, еп.9
11:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп. 8
12:00 „Стоте“ - сериал, с.2, еп.1
13:00 „Полицейска академия 3: Отново 

в Академията“ - екшън, комедия 
( САЩ, 1986), режисьор - Джери 
Перис, актьори - Стив Гутенберг, 
Буба Смит, Дейвид Граф, Майкъл 
Уинслоу, Марион Рамзи, Лесли 
Истърбрук и др.

15:00 „Последният кораб“ - сериал, 
с.2, еп.5 16:00 
„Тежки престъпления“ - сериал, 
с.5, еп. 1

17:00 „Стоте“ - сериал, с.2, еп.2
18:00 „Монк“ - сериал, с.5, еп.9
19:00 Шампионска лига: Финали
19:30 Студио „Шампионска лига“
20:00 Футбол от Шампионска лига
22:00 Футбол от Шампионска лига
00:00 Студио „Шампионска лига“
00:30 Шампионска лига (най-доброто от 

срещите през деня)
01:45 Футбол от Шампионска лига
03:30 „Стоте“ - сериал, с.2, еп.2
04:30 „Монк“ - сериал, с.5, еп.9

05:15 „Тежки престъпления“ - с.5, еп. 1
06:00 „Аватар: Легенда за Анк“ - анима-

ция
08:00 „Последният кораб“ - с. 2, еп.5
09:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 

с.5, еп. 1
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.1 (ретрос-

пекция)
11:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 9
12:00 „Стоте“ - сериал, с. 2, еп. 2
13:00 „Дивата река“ - екшън, приклю-

ченски, криминален (САЩ, 1994), 
режисьор - Къртис Хенсън, актьо-
ри - Мерил Стрийп, Дейвид Стра-
теърн, Кeвин Бейкън, Джоузеф 
Мазело, Стефани Сойер, Джон С. 
Райли, Елизабет Хофман и др.

15:00 „Последният кораб“ - с. 2, еп. 6
16:00 „Тежки престъпления“ - сериал, с. 

5, еп. 2
17:00 „Стоте“ - сериал, с. 2, еп. 3
18:00 „Монк“ - сериал, с. 5, еп. 10
19:45 Студио „Лига Европа“
20:00 Футбол от Лига Европа
22:00 Футбол от Лига Европа
00:00 Лига Европа (най-доброто от сре-

щите през деня)
00:45 „Под наблюдение“ - с. 5, еп. 10
01:45 „Последният кораб“ - с. 2, еп. 6
02:45 „Стоте“ - сериал, с. 2, еп. 3
03:45 „Монк“ - сериал, с. 5, еп.10
04:45 „4х4“ - автомобилно предаване

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- с.1 /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 11 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 10 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 19 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- с. 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 10
16:00 „Женени с деца“ - сезон 8, 2 епизода
17:00 „Железен орел 3“ - екшън
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 19
20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера),с. 5
21:00 „Кобра 11:Обади се!“(премиера), с. 23
22:00 „Войници на съдбата“, екшън
00:00 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 5 /п/

диема
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“- с.1 /п/
08:45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 11 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 10 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 19 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 23 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- с. 1
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 10
16:20 „Атомен влак“ - екшън /п/
20:00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера),с. 5
21:00 „Кобра 11: Обади се!“ (премиера)
22:00 „Капитан Америка: Първият отмъсти-

тел“ - приключенски екшън 
00:30 „Полицаите от Чикаго“ - сезон 5 /п/

диема

 

Управителиглавенредактор:Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Репортери:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; 
Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обяви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рекламен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Счетоводство: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юрид.съветник:Ев ге ни По пов- 0888/339-070. 
Техническисекретар:Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеbдизайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат:ПК По ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300Габрово,ул.“ОтецПаисий”№2,
www.stovesti.info;email100vesti@stovesti.info

Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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



ВЕла лазароВа

 - Проф. танев, добре
дошли отново в габрово,
този път за авторовия
концерт на именития ви
баща проф. александър
танев.
	 -	 Да,	 това	 е	 поводът.	
Преди	няколко	месеца	бях	
в	Габрово	по	друг	повод	-	
професионалното	 образо-
вание.	 Ние	 отдавна	 рабо-
тим	с	областния	управител	
и	 кмета	на	 града,	 универ-
ситета,	гимназиите	по	този	
много	 важен	 въпрос.	 Но	
днес	съм	тук	заради	изку-
ството.	
 - вниманието на този
концертекъминструмен-
талното творчество на
проф. александър танев,
коготопубликатавгабро-
во познава повече като
авторнапесниотрепер-
тоара на хора на офице-
рите от запаса „емануил
Манолов”.
	 -	 Наистина	 публиката	
ще	 се	 запознае	 с	 инстру-
ментални	 произведения	 в	
изпълнение	на	хубавия	Га-
бровски	камерен	оркестър	
и	 неговия	 много	 сърцат	
ръководител	 Иван	 Стоя-
нов.	 Солираща	 е	 Марта	
Танева,	 цигулка	 (дъщерята	
на	професор	Тодор	Танев).	
Свирят	 и	Борислава	Тане-
ва	 -	 пиано	 (сестрата	 на	
проф.	Тодор	Танев),	и	чети-
ри	млади	пианистки.	
	 Този	 авторов	 концерт	
се	 е	 родил	 от	 среща	 на	
вашия	 диригент	 с	 Борис-
лава	 Танева.	 Програмата	
е	 много	 добре	 премисле-
на,	 балансирана	 и	 пре-
ди	 всичко	 ангажирана	 с	
духа	 на	 Габрово:	 пиеса	
за	 пиано	 „В	 манастира”	
(изпълнява	 Мирела	 Валя-
вичарска	 от	 Габрово,	 по-
стоянен	 сътрудник	 на	 Га-
бровския	 камерен	 оркес-
тър),	 „Соната	 за	 пиано”	
(свири	Илина	Михова),	пет	
пиеси	 от	 цикъла	 „Леген-
ди	 за	България”,	 посветен	
на	 1300-годишнината	 на	
българската	държава:	„Ор-
фей”,	„Тангра”,	„Мадарския	
конник”,	 „Балдуиновата	
кула”	и	„Крали	Марко”	(из-
пълняват		Борислава	Тане-
ва	и	ученичките	Теодора	и	
Александра	 Даскалови	 от	
Велико	Търново)	.	
	 Александър	 Танев	 е	
един	 много	 интересен,	
мелодичен	 композитор,	
който	умело	съчетава	бъл-

гарската	 народна	 музика	
с	европейската.	Нещо	при-
също	 на	 големите	 българ-
ски	 композитори.	Автор	 е	
на	 три	 оратории,	 творби	
за	 оркестър,	 вокално-ин-
струментални	 и	 др.	 Му-
зиката	 му	 е	 разбираема,	
тонална,	 чува	 се	 българ-
ското.	Той	 беше	 приет	 на	
много	 места	 в	 България.	
Беше	ентусиаст.	
	 В	 Хасково	 -	 градът,	 в	
който	 е	 израснал,	 беше	
направил	 конкурс,	 напи-
сал	 е	 оратория	 за	 този	
град.	Смятам,	че	музиката	
му	ще	бъде	винаги	актуал-
на,	 защото	 в	 нея	 е	 душа-
та	 на	 българския	 народ	 с	
един	европейски	изказ.
 -организиранитекон-
цертив странатащеопа-
зятнеговатапамет?
	 -	Да.	Габрово	е	едно	от	
местата,	 свързани	 с	 дей-
ността	му.	Трябва	да	поче-
тем	възрожденския	дух	на	
града.	 Габрово	 е	 дало	 съ-
временното	 образование	
на	 България.	 Неслучайно	
тук	звучи	 „Юношески	кон-
церт	за	цигулка	и	струнен	
оркестър”,	 много	 мелоди-
чен,	 атрактивен	 за	 тези,	
които	учат	цигулка.	
	 За	 дейността	 на	 ком-
позитора	 напомнят	 и	 ор-
ганизираните	 20	 концер-
та	 в	 страната	 -	 Хасково,		
Велико	Търново,	 Пловдив,	
Балчик,	София	и	др.	
 - родова памет ви
свързваощесгаброво.

  - Рîäеí съм в Гàáрîвî. 
	 Тук	израства	майка	ми,	
пианистката	 Румяна	 Хад-
жиева.	 Тук	 са	 работили	
по	 майчина	 линия	 баба	
ми	 д-р	 Маргарита	 Хаджи-
ева	и	дядо	ми	инж.	Борис	
Хаджиев	 -	 първият	 дирек-
тор	 на	 електроцентрала	
„Грамадата”.	 Тук	 е	 роде-
на	леля	ми	-	скулпторката	
Ива	Хаджиева.	Тук	са	били	
първите	приятели	на	баща	
ми	и	майка	ми	-	семейство	
инж.	 Георги	 Аленаков	 и	
Дора	 Пенчева,	 най-добра-
та	приятелка	на	майка	ми.	

Рàäвàм се, че 
имàм íещî îáщî 
с Гàáрîвî.  
	 От	 село	 Тодорчета,	
което	 се	 намира	 съвсем	
близо	 до	 Габрово,	 беше	
моят	професор	Минчо	Се-
мов,	 на	 който	 бях	 дълги	
години	асистент.	

	 От	 село	 Буря,	 Севли-
евско,	 беше	 моят	 декан	
Витан	Стефанов.	
	 От	Габровския	край	е	и	
моят	колега	проф.	Йордан	
Ботев.	 Неслучайно	 чувст-
вам	 духовната	 връзка	 на	
тези	образователи.
	 Като	 министър	 насто-
ях	 да	 се	 отпуснат	 немал-
ко	 средства	 за	 ремонт	 и	
топлофикация	 на	 Нацио-
налния	 музей	 на	 обра-
зованието,	 за	 да	 работи	
пълноценно	 целогодишно.	
Там	продължават	ремонти-
те	и	се	надявам,	че	ще	се	
изпълни	 цялата	 програма,	
покривът	на	цялата	гимна-
зия.	 Този	 огромен	 проект	
крачка	 по	 крачка	 ще	 се	
прави.	 Радвам	 се,	 че	 в	
една	 част	 от	 него	 се	 на-
месих	 и	 ще	 продължа	 да	
работя	за	него.
 - Продължават не-
престанните реформи в
образованието.
	 -	 Това	 е	 нормално.	 И	
аз	 се	 надявам,	 че	 хората	
мислят,	 а	 те	 са	 повечето,	
че	 нещата	 напредват.	 И	
така	трябва	да	бъде.	
	 Преди	 компютрите	 е	
било	 едно	 образование-
то.	 Времето	 на	 восъчните	
табли	 и	 пръчката	 отдавна	
е	 сменено.	 Днес	 децата	
имат	 по-различно	 разби-
ране	 за	 света.	 В	 някои	
случаи	са	по-подготвени	от	
тези,	 които	 ги	 учат.	 Имам	
предвид	 в	 технологиите.	
Ето	 защо	 не	 е	 възможно	

образователната	 система	
да	стои	на	едно	място.	Тя	
е	 постоянно	 в	 процес	 на	
промяна.	
	 Друг	въпрос	е,	че	

прîмяíàтà в 
îáрàзîвàíиетî íе 
тряáвà äà îзíàчàвà 
експеримеíти. 
	 Те	са	забранени	в	ма-
сов	 вид	 без	 оценка	 на	
въздействието.
	 Хубаво	е	да	се	правят	
промени,	когато	предвари-
телно	 е	 направена	 оцен-
ка.	 Не	 просто	 умни	 хора	
или	 някакви	 експерти	 да	
кажат,	 че	 така	 ще	 бъде.	
Трябва	 да	 се	 правят	 спе-
цифични	стъпки.	Първо	да	
се	 провери	 и	 после	 да	
се	правят	промени.	Така	е	
във	 Финландия,	 Германия	
и	 на	 други	 места,	 които	
неслучайно	 ни	 служат	 за	

модел.	
 - казват, че днес на
ученицитеимемногопо-
трудно, отколкото преди
30 години, и най-новото
решение - облекчаване
на административните
ангажименти на учители-
те.такалие?
	 -		Ще	започна	с	второ-
то,	 което	 е	 изключително	
важно.	 Дали	 учениците	 в	
цяла	 България	 са	 едно	 и	
също	нещо,	едно	среднос-
татистическо	 лице?	 Или	
учениците	 в	 Габрово	 са		
различни	 от	 учениците	 в	
Добруджа?	 Или	 учениците	
в	 Шабла,	 Симеоновград	
или	 учениците	 от	 Стран-
джа	Сакар	или	тези	в	Пе-
трич?	Има	безспорни	раз-
лики.	 Следователно	 един	
и	 същ	аршин	 не	 е	 прило-
жим.	 Трябва	 да	 се	 даде	

възможност	 на	 учителите	
по	места	да	адаптират	ма-
териала,	да	го	преподават	
по	 начина,	 който	 е	 най-
добър,	 за	 да	 се	 получи	
едно	единно,	едно	и	също	
качество	накрая.	Не	нача-
лото	да	е	едно,	а	краят.	
	 В	 такъв	 случай,	 като	
началници	 на	 гара.	 Всяка	
седмица	 отчитаме	 какъв	
урок	е	бил	взет.	И	форма-
лизъм,	че	е	бил	взет	няка-
къв	 средностатистически	
урок,	 спуснат	 отгоре.	 Не	
е	 работа.	 Работата	 в	 об-
разованието	 е	 накрая	 на	
учебната	 година	 учителят	
да	 отчете,	 че	 е	 постигнал	
това,	 което	 са	 постигнали	
неговите	 колеги	 в	 другата	
част	на	България.	
 - учителят да имаин-
дивидуаленпоглед?
	 -	 Би	 следвало.	 Мисля,	
че	 донякъде	 се	 дава	 та-

кава	възможност	и	 че	ще	
бъде	направено.
	 Относно	 обремене-
ността	 на	 учениците,	 те	
наистина	са	обременени.	
	 Според	 мен	 не	 може	
матурата	 да	 бъде	 една	 и	
съща	за	ученици	в	различ-
ни	профили.		
	 Българският	език	тряб-
ва	 да	 бъде	 в	 една	 уни-
версална	матура,	но	всич-
ко	 останало	 -	 начина	 на	
формиране	 на	 баловете	
трябва	 да	 бъде	 сериозно	
различен.	 Например:	 уче-
ниците,	 които	 завършват	
професионално	 училище,	
няма	 за	 какво	 да	 бъдат	
мъчени	с	такъв	невероятен	
хорариум	 по	 общообразо-
вателни	 предмети,	 както	
е	 с	 техни	 колеги	 в	 хума-
нитарните	 гимназии.	 Без-
смислено	 е.	 Става	 дума	
за	 един	 доста	 егоистичен	
шовинизъм	на	отделни	гру-
пи	учители	от	наше	време	
и	сега.	
	 Нима	математиците	не	
държат	 да	 се	 учи	 пове-
че	 математика?	 Докога?	
Нима	историците…	Не	ми-
сля,	че	ученето	на	история	
в	 часове	 ще	 бъде	 няко-
га	 достатъчно.	 Нима	 ис-
ториците	 са	 най-големите	
българи?	 Нима	 знанието	
-	събития	и	дати,	е	толкова	
важно?		
	 Качва	се	хорариумът	и	
по	 някои	 други	 дисципли-
ни.	 По	 различни	 причини,	
които	са	като	аксиоми,	на	
които	 не	 трябва	 някак	 си	
да	отговаряме.	
	 Относно	 предметите	
по	 изкуство	 -	 аз	 ги	 въ-
ведох.	 Бяха	 изхвърлени		
точно	 от	 тези	 групи,	 а	 те	
много	се	сърдят.	Музика	и	
изобразително	изкуство	се	
учат	 във	 всички	 класове	
и	 се	 редуват	 по	 седмица	
като	някакъв	минимум.	
	 Други	 групи	 пък	 иска-
ха	да	възстановят	старото	
положение,	 в	 което	 култу-
рата	не	се	учи…	
	 Няма	 какво	 да	 се	 лъ-
жем.	 Става	 дума	 за	 за-
плати.	 За	 оправдание	 на	
заплати…
 -Децатаднессамно-
гоинформирани.
	 -	 Наистина	 децата	 са	
много	 информирани.	 Ло-
шото	 е,	 че	 се	 информи-
рат	сами.	В	Интернет	има	
много	повече	информация,	
отколкото	в	учебниците.	В	
това	 не	 трябва	 да	 бъдем	
подозрителни.	А	и	повече-
то	 учебници	 са	 написани	
от	 професори.	 Високият	
стил	е	фактически	схолас-
тичен	(сух,	далеч	от	живо-
та)…	Издателите	успяха	да	
преиздадат	 старите	 учеб-

ници	 по	 времето,	 когато	
бях	министър…
 -вашитевижданияза
професионалното обра-
зование?
	 -	 	 Написах	 книга	 „Ма-
нифест	 за	 професионал-
ното	 образование	 в	 Бъл-
гария”.	 Дуалното	 образо-
вание	е	част	от	професио-
налното	образование.	
	 Професионалните	 гим-
назии	 имат	 три	 дяла:	 об-
щообразователни	 предме-
ти;	 обучение	 по	 професи-
ята,	което	се	извършва	на	
територията	 на	 училището	
и	 евентуално	 на	 практика	
навън,	и	третото	-	дуално-
то	обучение,	което	означа-
ва	два	дена	от	седмицата		
в	 производството,	 а	 не	 в	
училище.
	 Нещо	се	прави	в	 тази	
насока,	 но	 никога	 не	 е	
било	 в	 четвъртък	 и	 пе-
тък	 учениците	 да	 не	 са	 в	
училище.	Това	 в	 България	
никога	не	е	било.	В	Герма-
ния,	 Швейцария,	 Австрия		
това	е	правило.
	 В	 България	 се	 опит-
ваме	 да	 правим	 това	 в	
момента.	 Много	 е	 трудно,	
защото	много	бизнесът	не	
желае	да	плаща	на	учени-
ците.
 -Погледътвикъмбъ-
дещето?

    - Всичкî ще улеãíе 
íàй-äîáре, кîãàтî пî-
мàлкî се пîлитизирà. 
	 Надявам	 се	 някога	 да	
се	 разбере,	 че	 няма	 съ-
вършен	закон.	Да,	законът	
е	над	всичко,	но	 този	за-
кон,	който	мърда	заедно	с	
живота.	
	 Неслучайно	 американ-
ската	конституция		предла-
га	самоусъвършенстването	
с	 поправките.	 Нашите	 за-
кони	 един	 път	 написани	
преди	 пет-десет	 години	
могат	 ли	 да	 бъдат	 автен-
тични?	 Не	 могат,	 защото	
животът	е	дръпнал	напред.	
Те	 трябва	 да	 могат	 да	 се	
променят.		
	 В	 частност	 важи	 и	 за	
училищния	 закон,	 приет	
по-миналата	 година.	 Вече	
започват	 да	 се	 очертават	
островчета	 там,	 където	
ще	се	 трупат	дефицити.	И	
някой	 ден	 поправката	 му	
трябва	 да	 се	 направи.	 И	
то	 да	 се	 направи	 с	 кон-
сенсус.		
	 Най-компетентни	 са	
тези,	 които	 са	 намерили	
път	 към	 другите.	 И	 са	 се	
разбрали.	 Така,	 както	 е	
било	 във	 всичките	 години	
на	 историята	 на	 българ-
ското	образование.

е български учен (поли-
толог, социолог) и по-
литик. Роден е в Габро-
во. Министър на обра-
зованието и науката 
(ноември 2014 - фев-
руари 2016) във второ-

то правителство на Бойко Борисов, когато е 
приет Законът за предучилищното и училищно 
образование.
 Доктор на политологическите науки, профе-
сор, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. 
Сред основателите e на първата в страната 
катедра „Политология” и неин ръководител 
(1993-2000), основател и ръководител на кате-
дра „Публична администрация”  (до 2011 г.).
 Автор на седем монографии, научни статии, 
студии, доклади. 
 Основател и главен редактор на онлайн спи-
сание „Публични политики”.

8 28 септември 2018 г.

„Музикàтà íà áàщà ми Алексàíäър Тàíев ще áъäе виíàãи
àктуàлíà, зàщîтî в íея е äушàтà íà áълãàрския íàрîä”
 Проф. Танев беше в Габрово на Дните на камер-
ната музика, когато петата концертна вечер от 
фестивала бе посветена на 90-годишнината на 
забележителния български композитор Александър 
Танев (1928-1996), неговият баща. Той беше любезен 
да разговаряме за читателите на вестника.

тодоралександровтанев

Прîф. Тîäîр Тàíев áеше в Гàáрîвî íà фестивàлà “Дíи íà кàмерíàтà музикà”: 

Третият уличеí фестивàл 6Fest през îктîмври: тàíцîвî шествие, 
спектàкъл íà плîщàäà и уличíî изкуствî в Шести учàстък
от стр. 1	Фолклорен	ансамбъл	„Сивек”	ще	

ни	върне	назад	във	времето	с	историческа	раз-
ходка	 по	 ул.	 „Опълченска”.	 Известният	 габров-
ски	 китарист	Радослав	Талев	ще	ни	разгорещи	
с	 китарна	 латино	 фиеста	 заедно	 с	 Музикална	
школа	 „Звезди	 в	 аванс”.	 Младежки	 театрален	
състав	 „Смехоранчета”	 към	 НЧ	 „Св.	 Св.	 Кирил	
и	Методий	1928“	ще	ни	разсмее	с	хумористичен	
театър.

Входът	за	всички	събития	от	6Fest	е	свобо-
ден!	 Фестивалът	 ще	 бъде	 заснет	 и	 след	 при-
ключването	му	ще	бъде	създаден	документален	
филм	за	младежките	групи	на	Габрово.

Поводът	 за	 третото	 издание	 на	 6Fest	 е	
четвъртата	 година	от	заснемането	на	най-попу-
лярния	клип	за	Габрово	в	YouTube	–	„Щастливо	
Габрово“.	 Клипът	 „Щастливо	 Габрово“	 беше	
заснет	 през	 октомври	 2014	 г.	 Идеята	 за	 съз-
даването	 му	 е	 на	 Момчил	 Цонев.	 „Щастливо	
Габрово”	стана	най-гледаният	туристически	клип	
за	Габрово	в	YouTube	само	месец	след	онлайн	
премиерата	си.	В	снимките	на	клипа	се	включи-
ха	17	художествени,	театрални,	танцови	форма-
ции,	други	групи	и	спортни	клубове	от	Габрово,	
както	 и	 индивидуални	 участници.	 Общият	 брой	
на	участниците	е	около	180	души.

Проектът	 „Фестивал	 6Fest	 Щастливо	 Габро-
во“	 на	 Сдружение	 „Обществен	 комитет	 „Васил	
Левски”	 -	 Габрово”	 се	 реализира	 по	 Програма	
„Младежки	 дейности“	 с	 финансовата	 подкрепа	
на	Община	Габрово.

ПРОГРАМА
5 октомври, петък
15:00-17:00ч.	Творческо	ателие	рисуване	

върху	 коприна	 и	 керамика	 с	 Ива	 Пенчева.	 В	
двора	 на	 Интерактивен	 музей	 на	 индустрията,	
ул.	„Николаевска”	3

17:30 ч.	 Танцово	 шествие.	 По	 маршрут:	
пешеходна	 улица	 „Радецка”	 (от	 Часовниковата	
кула)	 -	 ул.	 „Априловска”	 -	 Баев	мост	 -	Априло-
вска	гимназия	-	площад	„Възраждане”.	С	участи-

ето	на:	Шоу-балет	„Магия”,	Фолклорен	ансамбъл	
„Сивек”,	Клуб	по		спортни	танци	„Ритмика”,	Тан-
цова	школа	„Лиана”,	Зумба	с	Васи

18:30ч.		Спектакъл	на	площада
Площад	„Възраждане“	пред	Община	Габрово
С	 участието	 на	 танцовите	 формации	 Шоу-

балет	 „Магия”,	 Фолклорен	 ансамбъл	 „Сивек”,	
Клуб	по	спортни	танци	„Ритмика”,	Танцова	школа	
„Лиана”,	Зумба	с	Васи	Ивета	Петрова,	Оркестър	
„Габрово”

19:30ч.Огнено	шоу	на	„Fire	Shadows”
Площад	„Възраждане“
6 октомври, събота
10:00-12:00ч.,	 ул.	 „Опълченска“	 (зад	 църк-

вата	„Света	Троица”).	Базар	на	младите	-	базар	
на	 младежките	 организации	 от	 Габрово.	 Живи	
статуи	с	Театрална	студия	„Гаргара”,	НЧ	„Христо	
Смирненски	-	1949”.	Улична	магия	с	Quick	Hands	
Junior

10:30ч.Разходка	в	миналото	по	ул.	 „Опъл-
ченска”	с	ансамбъл	„Сивек”

11:00ч.	Китарна	фиеста	с	Радослав	Талев	и	
„Звезди	в	аванс”

11:30 ч.	 Хумористичен	 театър	 с	 младежки	
театрален	 състав	 „Смехоранчета”	 към	 НЧ	 „Св.	
Св.	Кирил	и	Методий	1928“


