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сТЕФКа БУРмОВа

	 Днес	 в	 Габрово	 за-
почва	 двудневен	 семинар,	
свързан	 с	 предоставяне	
на	 обучителни	 умения	
на	 родители-бежанци	 за	
справяне	 с	 образовател-
ните	 проблеми	 на	 децата	
им.	 Проектът,	 свързан	 с	
предоставянето	 на	 обучи-
телни	умения,	е	в	рамките	
на	 „Стратегически	 парт-
ньорства“	 по	 програма	
„Еразъм+“.	
	 Това	 е	 третата	 работ-
на	 среща,	 по	 време	 на	
която	 ще	 бъдат	 обсъдени	

презентациите	 на	 проект-
ните	дейности	до	момента,	
както	и	планираните	бъде-
щи	 дейности,	 свързани	 с	
изграждане	на	обучителен	
модул	за	родителите	бежа-
нци,	с	цел	обучаващите	да	
придобият	 знания	 и	 уме-
ния	 в	 контекста	 на	 про-
блемите,	пред	които	те	са	
изправени	при	обучението	
на	техните	деца	в	приема-
щите	държави.
 Целта	 на	 проекта	 е	
да	 се	 намери	 решение	 на	
проблемите,	пред	които	са	
изправени	децата	на	бежа-
нците	 в	 училищна	 възраст	

в	 приемащата	 държава.	
Стремежът	 е	 да	 се	 ин-
тегрират	те	в	новите	усло-
вия	 в	 приемащата	 страна,	
както	 и	 към	 новата	 кул-
турна	 среда	 в	 процеса	на	
обучение.	 Целевата	 група	
са	 родителите	 на	 децата.	
Усилията	на	екипа	по	про-
екта	са	насочени	към	съз-
даване	 на	 учебен	 модул,	
съгласно	потребностите	на	
родителите,	за	да	могат	те	
да	 преминат	 през	 специа-
лизирано	 обучение,	 което	
би	им	помогнало	да	бъдат	
по-подготвени	 и	 полезни	
за	своите	деца.		

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
	 „Исторически,	може	би	
още	от	времето	на	създа-
ването	на	първото	светско	
училище,	Габрово	е	място-
то,	където	се	раждат	идеи,
където	има	смелост	да	се	
правят	нестандартни	неща,	
да	 се	 създават	 иновации.	
Креативността	 според	
един	 британски	 експерт	 е	
еднакво	 важна,	 колкото	 и	
грамотността.	 Имаме	 нуж-
да	 от	 много	 креативност	
заради	 проблемите,	 кои-
то	 трябва	 да	 решаваме,	
които	 стават	 все	 по-го-
леми	 и	 все	 по-сложни	 и	
ни	застигат	все	по-бързо“,	
каза	 зам.-министърът	 на	
образованието	 и	 науката	
Деница	Сачева	вчера	при	

откриване	 на	 Лагера	 за	
иновации	в	Габрово.
	 „Разбираемо	 проя-
вявам	 най-голям	 интерес	
към	 онези	 идеи,	 които	
ще	 се	 родят	 по	 темата	
„Образование	 на	 бъде-
щето“.	 Не	 трябва	 да	 си	
представяме	 това	 образо-
вание	 само	 като	 техно-
логия,	 роботи,	 изкуствен	
интелект.	 Образованието	
на	бъдещето	има	да	реша-
ва	 изключително	 сложни	
и	 комплексни	 проблеми.	
На	първо	място	 -	 липсата	
на	 учители,	 проблемът,	 че	
младите	 хора,	 които	 из-
бират	 професията	 учител,	
не	 са	 много.	 В	 България	
традиционно	сме	свикнали	
да	се	гордеем	с	миналото	
и	 считаме,	 че	 учителят	 е	

една	 професия,	 на	 коя-
то	дължим	благодарност	и	
уважение,	 но	 все	 още	 не	
я	 разглеждаме	 като	 про-
фесия	на	бъдещето.	Често	
ще	чуете,	че	не	знаем	как-
ви	 са	 професиите,	 които	
нашите	 деца	 ще	 работят.	
По	големите	световни	биз-
нес	 форуми	 ще	 чуете,	 че	
професиите	 на	 бъдещето	
са	 свързани	 с	 мисъл	 и	 с	
хора.	И	ако	това	е	вярно,	
означава,	че	образование-
то	ще	е	територия,	където	
се	раждат	нови	професии.	
Така	че	интересно	е	какво	
ще	 ни	 предложи	 образо-
ванието	 в	 утрешния	 ден	
по	 отношение	 на	 новите	
професии.	Когато	 говорим	
за	образованието	на	бъде-
щето,	трябва	да	решаваме	

изключително	 сложни	 въ-
проси	 като	 тези,	 свърза-
ни	 с	 дигиталните	 умения	
и	 компетентности.	 Какво	
е	 дигитално	 умение	 -	 да	
използваме	 смартфона	 и	
таблета,	 да	 имаме	 инте-
рактивни	дъски	или	е	нещо	
много	 повече?	 Трябва	 да	
правим	 от	 нашите	 деца	
не	 просто	 потребители	 на	
технологии.	 Къде	 е	 грани-
цата	на	това	да	превърнем	
децата	в	роботи	или	да	ги	
превърнем	 в	 хора,	 които	
са	ползватели	на	техноло-
гии,	 но	 и	 създават?	Тряб-
ва	 да	 се	 осигурява	 най-
бързата	 писта	 на	 онези,	
които	 са	 най-надарени	 и	
талантливи,	които	искат	да	
тичат	срещу	вятъра.	Обра-
зоването	трябва	да	е	при-

общаващо	за	всички	деца,	
за	талантливите,	за	тези	с	
обучителни	 проблеми	 или	
деца	 с	 увреждания“,	 до-
пълни	зам.-министър	Дени-
ца	Сачева.
	 100	 са	 записаните	
участници,	 които	 ще	 ра-
ботят	три	дни	по	пет	пре-
дизвикателства	 -	 „Бизнес	
и	социално	предприемаче-
ство“,	„Сребърна	икономи-
ка“,	„Младите	хора	в	соци-
алните	иновации“,	„Зелени	
иновации“	и	„Образование	
на	 бъдещето“.	 Работните	
групи	са	базирани	в	една	
от	 емблематичните	 за	
Габрово	 сгради	 -	 музеят	
„Дом	на	хумора	и	сатира-
та“.	Участниците	са	водени	
от	11	ментори.	

продължава на стр. 8

В Гàáрово ñе рàжäàт иäеи и íеñтàíäàртíи íещà

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Пушачка,	запалила	ци-
гара	 в	 заведение	 на	 ул.	
„Стара	 планина“	 в	 Севли-
ево,	се	опита	да	обори	акт	
на	 здравните	 инспектори	
от	РЗИ	в	Габрово,	но	без-
успешно.	 Съдът	 потвърди,	
че	 трябва	 да	 плати	 300	
лева	глоба	в	полза	на	дър-
жавата.	И	отхвърли	тезата	
за	маловажност	на	случая.
	 На	25	януари	т.	г.		пре-
ди	 18	 часа	 в	 заведението	
–	закрито	обществено	мяс-
то,	на	ул.	„Стара	планина“	
в	Севлиево	влезли	прове-
ряващи.	 Инспекторите	 от	
РЗИ	 -	 Габрово	 били	 при-

дружавани	 от	 двама	 по-
лицаи.	 „Още	 с	 влизането	
си	в	обекта	петимата	ясно	
възприели	 седящата	 на	
стол	в	заведението...,	коя-
то	пушела	и	пепелирала	в	
стъклен	 пепелник	 на	 ма-
сата	пред	нея“,	пише	в	до-
казателствата	 по	 делото.	
Полицай	 се	 легитимирал	
и	 поискал	 документите	 й.	
После	 я	 поканили	настра-
ни,	 за	 да	 й	 съставят	 акт	
„във	 връзка	 с	 извършва-
ното	 от	 нея	 тютюнопуше-
не	на	закрито	обществено	
място“.	             стр. 2

Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката:

Дíеñ в Гàáрово зàпочвà ñемиíàр 
зà оáучеíие íà роäители-áежàíци

	 Сградата	 на	 ул.	 „Ни-
колаевска”	 №	 10	 в	 Габро-
во	 е	 обявена	 за	 архи-
тектурен	 и	 исторически	
паметник	 на	 културата	
от	 национално	 значение.	
В	 нея	 се	 помещава	 Ре-
гионалният	 исторически	
музей.	 Новината	 съобщи	
пред	 журналисти	 директо-
рът	 Красимира	 Чолакова. 
	 Решението	 е	 взето	
на	 заседание	 на	 специа-
лизиран	 съвет	 към	 Ми-
нистерство	 на	 културата,	
където	 участват	 и	 пред-
ставители	 на	 Национал-
ния	 институт	 за	 недвижи-

мо	 културно	 наследство.	 
	 По	думите	на	Красими-
ра	 Чолакова,	 проучването	
на	 сградата	 започва	 през	
60-те	 години	 на	 ХХ	 век.	
Редица	 архитекти,	 между	
които	и	Галя	Стоянова,	ра-
ботят	 в	 екипите	 и	 дават	
оценка	 на	 качествата	 на	
сградата	като	архитектурен	
и	 исторически	 паметник.	 
	 Сградата	е	строена	по	
проект	на	арх.	Никола	Ла-
заров,	 който	 прави	 още	
три	къщи	в	Габрово.	Едната	
-	 на	 индустриалеца	Добри	
Калпазанов,	 е	 съборена.	 
    продължава на стр. 2

 мигЛЕНа ВъгЛЕНОВа 

	 Габрово	 получи	 приза	
за	„Община	–	реформатор“	
при	 общините	 над	 50	 хил.	
жители	 от	 традиционните	
награди	 на	 Национално-
то	 сдружение	 на	 общини-
те	 в	 Република	 България	
(НСОРБ).	 Отличието	 бе	
връчено	 на	 председателя	
на	 габровския	 Общински	
съвет	инж.	Лена	Георгиева	
по	 време	 на	 XIII	 Годишна	
среща	на	местните	власти,	
която	се	проведе	от	1	до	3	
октомври	 в	 курорта	Албе-
на.
	 Наградата	е	за	прино-
са	 на	 Община	 Габрово	 в	
дейността	 на	 НСОРБ	 по	
отстояване	 на	 общите	 ин-
тереси	на	местната	власт.	
Сред	 критериите	 за	 из-
бора	 са	 участие	 на	 об-
щински	 представители	 в	
работните	групи	и	постоян-
ните	 комисии	 на	 НСОРБ,	
предоставени	 становища	
по	промени	на	нормативни	

актове	 и	 отговори	 на	 до-
питвания	на	Сдружението.
	 В	 раздела	 на	 общини-
те	 с	 население	 от	 10	 до	
50	 хил.	 жители	 наградата	
„Община	 –	 реформатор“	
спечели	 Община	 Добрич,	
а	 при	 малките	 общини	 с	
мащаб	 до	 10	 хил.	 жите-
ли	 е	 отличена	 Община	
Ивайловград.	 За	 послед-

ните	десет	години	Габрово	
получава	 за	 четвърти	 път	
приза	в	това	направление	
–		2008,	2009,	2012	и	2018	г.
	 Националното	 сдруже-
ние	 на	 общините	 връчи	
награди	 и	 в	 още	 няколко	
категории	 –	 „Общинар	 –	
реформатор“,	 „Общински	
дарител“,	 „Партньор	 на	
общините“,	 „Активни	 граж-

дани“	 и	 „Медиен	 глас	 на	
общините“.
	 Неразделна	 част	 от	
програмата	 на	 Годишната	
среща	на	местните	власти	
бе	 изложението	 „Общин-
ско	 ЕКСПО“,	 в	 което	 се	
включиха	 рекорден	 брой	
участници	–	над	40	фирми	
и	общини.
	 Община	Габрово	участ-
ва	 с	 изложбен	 щанд,	 на	
който	 показа	 успешни	
европейски	 проекти,	 раз-
нообразни	 практики,	 ту-
ристическите	и	културните	
атракции	 в	 региона.	 Спе-
циално	 място	 на	 щанда	
имаха	 Общинската	 мрежа	
за	 енергийна	 ефективност	
„ЕкоЕнергия“	 и	 Регионал-
ното	 сдружение	 на	 общи-
ните	 „Централна	 Стара	
планина“,	които	представи-
ха	своята	дейност	в	полза	
на	 общините.	 Кметът	Таня	
Христова	 оглавява	 упра-
вителните	съвети	на	двете	
организации.

продължава на стр. 2

Гàáрово ñ приз „Оáщиíà - реформàтор”

Сãрàäàтà íà Реãиоíàлеí иñторичеñки музей -  
пàметíик íà културàтà от íàциоíàлíо зíàчеíие

	 Тази	вечер	се	открива	
третото	издание	на	фести-
вала	 за	 улични	 изкуства	
6Fest,	 създаден	 по	 идея	
на	Момчил	Цонев.	Фести-
валът	 се	 открива	 в	 15:00	
часа	 с	 творческо	 ателие	
с	 Ива	 Пенчева	 в	 двора	
на	Интерактивен	музей	на	
индустрията.
	 Мащабно	 танцово	
шествие	 на	 младежките	
групи	 от	 Габрово	 ще	 пре-
мине	 по	 централната	 ули-
ца	 „Радецка”.	 Шествието	
започва	от	старата	Часов-
никова	 кула	 в	 17:30	 часа.	
В	него	ще	се	включат	ня-
кои	от	най-добрите	местни	
формации	 като	 Шоу-балет	

„Магия”,	 Фолклорен	 ан-
самбъл	 „Сивек”,	 Клуб	 по	
спортни	 танци	 „Ритмика”,	
Танцова	 школа	 „Лиана”,	
Зумба	с	Васи,	Клуб	за	ла-
тино	 танци	 „Инкансабле“.	
Шествието	 ще	 продължи	
по	 Баев	 мост	 и	 покрай	
Априловската	гимназия	ще	
стигне	площад	„Възражда-
не”	пред	Общината.
	 Централният	 площад	
ще	 стане	 арена	 на	 тан-
цово-музикален	спектакъл.	
Началото	-	18:30	ч.	Групите	
ще	 покажат	 най-добрите	
си	 изпълнения	 и	 всяка	 от	
тях	ще	прикани	публиката	
да	 се	 включи	 в	 един	 от	
техните	танци.				стр. 8

6Fest и Момчил Öоíев прàвят 
íàй-ãолямото шеñтвие в 
Гàáрово ñлеä Кàрíàвàлà

Пушàчкà отíеñе 300 левà 
ãлоáà зà циãàрà в зàвеäеíие

Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката:
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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

оБЯва
общинагабровонабиракандидатизаработанадлъжносттаръ-
ководителнацентроветезанастаняванеотсемеентипзадеца

имладежисувреждания(цнсТДМу)-габрово

Длъжносттасезаемана1/2щ.бр.ръководителнацнсТДМу„Мирнидни“,съот-
ветнона1/2щ.бр.ръководителнацнсТДМу„Хризантема“.
основнацелнадлъжността:
	 -	Организира,	ръководи	и	контролира	дейностите,	извършвани	в	центровете	за	
настаняване	от	семеен	тип	за	деца	и	младежи	с	увреждания.
	 -	На	основание	чл.	18а	от	Закона	за	социално	подпомагане	изпълнява	функци-
ите	на	работодател	на	персонала	(урежда	трудовите	правоотношения	с	работещите	
в	социалната	услуга,	съгласно	изискванията	на	Кодекса	на	труда).
	 -	Отговаря	за	изграждане	на	среда,	близка	до	семейната.
	 -	Следи	за	спазването	на	критериите	и	стандартите	за	предоставянето	на	услу-
гата.
изискваниякъмкандидатите:
	 -	висше	образование	с	хуманитарна	насоченост;
	 -	минимална	образователно-квалификационна	степен	–	бакалавър;
	 -	минимален	професионален	опит	-	2	години	професионален	опит	по	специал-
ността	и	1	година	управленски	опит;	
	 -	компютърна	грамотност	(много	добри	умения	за	работа	с	Word	и	Excel).
Допълнителниизискваниязазаеманенадлъжността:
	 -	умения	за	работа	с	деца	и	младежи	в	неравностойно	положение;
	 -	умения	за	работа	в	екип;
	 -	нагласи	за	работа	с	близки	и	роднини	на	децата	и	младежите;
	 -	комуникативни	и	организационни	умения;
	 -	способност	да	работи	добре	под	напрежение.
основномесечнотрудововъзнаграждение-1030.00лв.
необходимидокументизакандидатстване:
	 -	заявление	–	свободен	текст;	
	 -	автобиография;
	 -	копие	от	документ	за	придобито	образование;
	 -	копие	от	документи,	удостоверяващи	професионален	и	управленски	опит;
	 -	копие	от	документи,	удостоверяващи	допълнителни	квалификации	(при наличие 
на такава).
Документите	 се	 приемат	 до 18 октомври 2018  г. в	 деловодството	 на	 Община	
Габрово.
Подборът	ще	се	извърши	по	документи	и	събеседване.
Списъкът	 с	 допуснатите	 до	 събеседване	 кандидати,	 както	 и	 мястото,	 датата	 и	
часа	 на	 провеждане	ще	 се	 обявят	 до	 22	 октомври	 2018	 г.	 на	 таблото	 за	 обяви	
и	 съобщения	 в	 Центъра	 за	 информация	 и	 услуги	 на	 гражданите	 в	 сградата	 на	
Община	 Габрово	 и	 на	 електронната	 страница	 на	 адрес:	www.gabrovo.bg	 (раздел	
„Актуално“/“Кариера“).

засправка:
тел.:066/818399;818442–дирекция„образованиеисоциални

дейности“(относно естеството на работа);
тел.:066/818315–отдел„управлениеначовешкитересурси“
(по въпроси, свързани с документите за назначаване).

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомявасвоитеклиенти,че:

 на18.10.2018г.от09:30до12:00ч.	поради	из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габро-
во:		бул.	„Априлов“	от	№	27	до	№	43,	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.	„Бакойска”,	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.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомявасвоитеклиенти,че:

 в периода 29.10.2018 - 02.11.2018 г. от
08:30до16:30ч.поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	
Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недялковци;	с.	Бърдени;	
ул.	 Планинец;	 кв.	 Кисийска	 мера;	 ул.	 „Кънчо	
Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Дими-
тър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	
с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	
с.	 Кумани;	 SOS	 детско	 селище;	 пом.	 станц.	
Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	
камък“;	 ул.	 „Стара	 планина“,	 гр.	 Плачковци;	
ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Възрожденска“,	 зад	магазин	
„Свежест“;	кв.	Стояновци;	с.	Христовци;	част	от	
ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“.

 в периода 22.10.2018 - 26.10.2018 г. от
08:30до16:30ч.поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъс-
нато	 електрозахранването	 в	 района	 наобщина	
Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недялковци;	с.	Бърдени;	
ул.	 „Планинец“;	кв.	Кисийска	мера;	ул.	 „Кънчо	
Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Дими-
тър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	
с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	
с.	 Кумани;	 SOS	 детско	 селище;	 пом.	 станц.	
Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	
камък“;	 ул.	 „Стара	 планина“,	 гр.	 Плачковци;	
ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Възрожденска“,	 зад	магазин	
„Свежест“;	кв.	Стояновци;	с.	Христовци;	част	от	
ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“.

 в периода 15.10.2018 - 19.10.2018 г. от
08:30до16:30ч.поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	
Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недялковци;	с.	Бърдени;	
ул.	 „Планинец“;	кв.	Кисийска	мера;	ул.	 „Кънчо	
Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Дими-
тър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	
с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	
с.	 Кумани;	 SOS	 детско	 селище;	 пом.	 станц.	
Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	
камък“;	 ул.	 „Стара	 планина“,	 гр.	 Плачковци;	
ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Възрожденска“,	 зад	магазин	
„Свежест“;	кв.	Стояновци;	с.	Христовци;	част	от	
ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“.

 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.

Заместник	 областни-
ят	 управител	 Мария	 Пе-
нева,	 представители	 на	
синдикалните	 и	 работода-
телските	 организации,	 на	
дирекция	 „Бюро	 по	 тру-
да“		и	началникът	на	отдел	
„Статистически	 изследва-
ния“	–	Габрово	обсъждаха	
състоянието	 на	 труда	 в	
Габровска	област.	

Това	 стана	 по	 време	
на	 заседание	 на	 Област-
ния	 съвет	 по	 тристранно	
сътрудничество,	в	дневния	
ред	 на	 което	 беше	 вклю-
чена	 още	 информация	 за	
наетите	 лица	 и	 средната	
брутна	работна	заплата	в	
областта	 за	 първо	 и	 вто-
ро	тримесечие	на	2018-та,	
население	и	 демографски	
процеси	за	2017	година.

Работодателските	 ор-

ганизации	 коментираха	
нуждите	 за	 бизнеса	 на	
пазара	на	 труда	за	изми-
налото	 полугодие	 на	 2018	
година.		

Забелязва	 се	 сни-
жаване	 на	 официалната	
безработица	през	послед-
ните	няколко	 години.	Рав-
нището	 на	 безработицата	
в	 района,	 обслужван	 от	
ДБТ	 –	 Габрово,	 към	 края	
на	 юни	 2018	 г.	 е	 3,56%	
(1930	 безработни	 лица),	
което	 е	 с	 0,81%	 по-ниско	
в	 сравнение	 с	 равнището	
на	 безработицата	 към	 31	
декември	 2017	 г.,	 когато	
същото	е	било	4,37%.	

Членовете	 на	 Област-
ния	 съвет	 коментираха	
различни	 фактори,	 които	
влияят	върху	 тази	 тенден-
ция,	 както	 и	 отчетоха,	 че	

пазарът	 на	 труда	 продъл-
жава	да	се	характеризира	
с	 редица	 тежки	 структур-
ни	 проблеми	 по	 отноше-
ние	на	уязвимите	групи.

Освен	 несъответствие-
то	 на	 квалификацията	 на	
работната	 сила	 с	 изис-
кваната	 на	 бизнеса,	 като	
изключително	 тревожна	
тенденция	 се	 налага	 уве-
личаващия	 брой	 на	 за-
губилите	 или	 въобще	 не	
придобили	трудови	навици	
лица,	 десоциализираните,	
демотивираните,	 хората	 с	
функционална	 неграмот-
ност.	

Дадени	 бяха	 различни	
примери	 в	 това	 направ-
ление	 за	 това	 как	 хора,	
записали	 се	 в	 различни	
курсове	 за	 квалификация,	
категорично	 отказват	 да	

работят	след	 това	и	дори	
не	 полагат	 минимални	
усилия,	 за	 да	 придобият	
нужните	 умения.	 Въпреки	
това	 от	 работодателските	
организации	са	категорич-
ни,	че	както	всяко	прави-
ло	 има	 изключение,	 така	
и	при	тази	тенденция	има	
положителни	примери.	

„Преодоляването	 на	
предизвикателствата,	 кои-
то	 са	 видими	 за	 всички,	
изискват	обединените	уси-
лия	 на	 държава,	 общини,	
работодатели	 и	 работода-
телски	организации,	пред-
ставителни	 синдикални	
организации	 и	 работниче-
ски	 сдружения“	 -	 смятат	
членовете	на	съвета.	

Като	 един	 от	 добри-
те	 примери	 за	 това	 е	
Програмата	 за	 кариерно	

ориентиране	 за	 ученици,	
която	 започна	 да	 се	 реа-
лизира	от	2017		година.	Тя	
обединява	 различни	 ин-
ституции	 и	 направления,	
а	 от	 настоящата	 учебна	
година	разширява	обхвата	
си	 като	 включва	 и	 учени-
ците	от	6	и	7	клас.	Целта	
е	младите	хора	от	област	
Габрово,	към	които	всички	
са	отправили	поглед	с	на-
дежда,	да	разкрият	потен-
циала	на	региона.

Членовете	 на	 съвета	
взеха	 решение	 всеки	 от	
тях	 да	 предложи	 мерки,	
които	 да	 бъдат	 изпълня-
вани	 така,	 че	 комплекс-
ните	 усилия	 на	 различни	
институции	 да	 доведат	 до	
положителен	 резултат	 в	
справянето	 с	 негативните	
тенденции.

     продължава от стр. 1
По	време	на	официалното	
откриване	на	изложението	
кметът	 на	 община	 Вели-
ко	 Търново	 и	 председа-
тел	на	Управителния	съвет	
на	Национално	сдружение	
на	 общините	 в	 Република	
България	инж.	Даниел	Па-
нов	 прикани	 участниците	
в	 Годишната	 среща	 да	 се	
запознаят	 с	 предлаганите	
от	 изложителите	 модер-
ни	решения	за	управление	
на	 градовете	 в	 сферата	
на	 отпадъците,	 телекому-
никациите,	 интелигентните	
транспортни	 решения	 и	
уличното	 осветление,	 път-
ното	строителство	и	др.
	 Инж.	 Панов	 поздра-
ви	 специално	 колегите	 си	
кметове	на	Банско,	Варна,	
Габрово,	 Ловеч,	 Минерал-
ни	бани,	Правец,	Самоков,	
Троян	 и	Тетевен	 за	 реше-
нието	 им	 да	 представят	
своите	общини	пред	всич-
ки	присъстващи.
	 Годишната	 среща	 на	
българските	 местни	 вла-
сти	 събра	 над	 800	 пред-
ставители	 на	 общините,	
кметове,	 председатели	 на	
общински	 съвети,	 замест-
ник-кметове,	експерти.
	 Участие	 взеха	 пред-

седателят	 на	 Народното	
събрание	 Цвета	 Караян-
чева,	заместник	министър-
председателят	 Томислав	
Дончев,	 министърът	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Петя	
Аврамова,	 министрите	 на	
образованието	и	науката	и	

на	труда	и	социалната	по-
литика	Красимир	Вълчев	и	
Бисер	Петков,	председате-
лят	 на	 Държавна	 агенция	
„Електронно	 управление“	
Атанас	 Темелков,	 предсе-
датели	 на	 парламентарни	
комисии,	 заместник-мини-
стри	и	други.

Гàáрово ñ приз „Оáщиíà - реформàтор”

Преäизвикàтелñтвàтà íà пàзàрà íà труäà рàñтàт

Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов връчва плакета 
на председателя на ОбС - Габрово Лена Георгиева

     продължава от стр. 1
Тя	се	опитала	да	се	спаси	
с	 професията,	 която	 уп-
ражнявала,	но	и	този	опит	
бил	 неуспешен.	 Отказала	
да	 подпише	 акта,	 но	 и	
това	не	помогнало.	
	 Впоследствие,	 на	 10	
април	 т.	 г.,	 било	 издаде-
но	и	наказателното	поста-
новление	 с	 глоба	 от	 300	
лева.	 Наказаната	 веднага	
го	атакувала	в	съда.
	 Преценката	 на	 Ра-
йонния	 съд	 в	 Габрово	 по	
случая	 е,	 че	 „изследване	
вида	и	химическия	състав	
на	 използваната	 от	 жал-
боподателката	 цигара“	 са	
обстоятелства,	 които	 са	
извън	 самото	 деяние	 „и	
нямат	 никаква	 връзка	 с	
установеното	по	несъмнен	
начин	 виновно	 нейно	 по-
ведение“.	
	 Съдът	 не	 взе	 предвид	
и	 показанията	 на	 прия-
телките	 на	 наказаната,	
присъствали	 по	 време	 на	
проверката.
	 С	 мотива,	 че	 в	 акта	
„...липсват	 пороци...“	 и	 че	
„съдът	не	намира	каквито	
и	да	е	основания	за	 ква-
лифициране	на	настоящия	
случай	 като	 „маловажен”,	
глобата	бе	потвърдена.	Тя	
е	 в	 ...	 „минималния	 зако-
нов	 размер,	 като	 всичко	
гореизтъкнато	 обосновава	
единствено	 възможният	
и	 правилен	 извод	 за	 ця-
лостно	 потвърждаване	 на	

атакуваното	 наказателно	
постановление“,	реши	съд-
ът.	
	 Така	 за	 нарушение	 на	
чл.	 56,	 ал.	 1	 от	 Закона	
за	 здравето	 една	 цигара	
може	да	поскъпне	много.	
	 Все	 пак	 законът	 дава	
още	 една	 възможност	 на	
наказаната	 -	 решението	
може	да	се	обжалва	пред	
Административния	 съд	 в	
Габрово.
	 А	въпросният	чл.	56	от	
Закона	 за	 здравето	 гла-
си:	 „Забранява	 се	 тютю-
нопушенето	 в	 закритите	
обществени	места.	 (2)	За-
бранява	 се	 тютюнопуше-
нето	 и	 в	 помещенията	 с	
обособени	 работни	 мес-
та,	където	се	полага	труд,	
както	 и	 в	 помещенията	
към	 тях	 със	спомагателно	
и	 обслужващо	 предназна-
чение.	 (3)	 По	 изключение	
се	допуска	 тютюнопушене	
в	обособени	самостоятел-
ни	 помещения,	 разполо-
жени	 в	 сградите	 на	 лети-
щата.	 (4)	 В	 обособените	
самостоятелни	помещения	
по	 ал.	 3	 не	 се	 разреша-
ва	 присъствието	 на	 лица	
до	18-годишна	възраст.	(5)	
Обособените	самостоятел-
ни	помещения	по	ал.	3	се	
отделят	 с	 въздухонепро-
ницаеми	стени,	плътно	за-
тварящи	се	врати,	обозна-
чават	 се	 ясно	 и	 в	 тях	 се	
изгражда	 вентилационна	
инсталация.

Пушàчкà отíеñе 300 левà 
ãлоáà зà циãàрà в зàвеäеíие

     продължава от стр. 1
	 „Още	приживе	арх.	Ла-
заров	 описва	 в	 свои	 пис-
ма	качествата	на	сградата	
на	 ул.	 „Николаевска”	 №	
10.	 Тя	 е	 строена	 за	 жи-
лищна	 и	 търговска	 площ	
на	 братя	 Хаджистойчеви,	
които	 през	 20-те	 години	
на	ХХ	век	фалират.	Тогава	
тя	 е	 обявена	 за	 клон	 на	
Българска	 народна	 банка.	
Стъкленият	 покрив	 е	 от	
времето,	 когато	 сградата	
става	 банка.	 Първоначал-
но	е	в	П-образна	форма	и	
има	фонтан.	По-късно	тази	
част,	където	днес	е	Излож-
бената	зала,	е	покрита,	за	
да	се	ползва	като	паричен	
салон	на	банката”,	разказ-
ва	 Красимира	 Чолакова.	 
	 В	 строителството	 са	
използвани	 много	 вносни	
материали.	В	 Габрово	има	

още	няколко	сгради	от	на-
ционално	 значение	 -	 на	
Национална	 Априловска	
гимназия,	ЕМО	„Етър”,	Со-
колски	 манастир	 и	 църк-
вата	 „Успение	 на	 Св.	 Бо-
городица”.	Някои	от	тях	са	
само	 в	 категория	 истори-
чески,	 други	 -	 в	 категория	
архитектурни.	

Сãрàäàтà íà Реãиоíàлеí 
иñторичеñки музей - пàметíик íà 
културàтà от íàциоíàлíо зíàчеíие
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продаВа клиМаТици
продажБа и рЕМонТ на 
клиМаТици. Справки на 
тел. 0899/143-163

продаВа Машини
Трифазна фуражоМЕл-
ка се продава на тел. 
0898/760-616. [3, 3]

продаВа МаТЕриали
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 19]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 19]
ХуБаВи дърВЕни под-
пори се продават на тел. 
0898/807-336. [6, 1]

цигли, капаци, остъкле-
на дограма много изгод-
но се продават на тел. 
0885/788-569. [11, 3]
лаМарини за покрив - 8 
лв./бр., се продават на 
тел. 0878/584-641. [3, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
сушилня Gorenje 
D7564 - 7 кг, клас А+, за 
350 лева се продава на 
тел. 0897/419-608. [5, 5]
каМина с водна риза - 
13 kW, се продава на тел. 
0897/665-022. [6, 6]
пЕчка за дърва и въгли-
ща „Чудо“ - нова, неиз-
ползвана, изгодно - 35 
лв., се продава на тел. 
0888/412-873. [4, 4]
инВЕрТорЕн радиаТор 
„Tesi“, газоВа пЕчка на 
кюнци, Маса - елипса, 
90/160, много добре за-
пазена, се продават на 
тел. 066/82-30-77 - Хри-
стова. [3, 2]
Хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0894/302-366. [5, 2]
различни  МЕБЕ -
ли се продават на тел. 
0899/717-118. [1, 1]

пЕралня, фурна, еди-
нично легло, спал-
ня се продават на тел. 
0879/080-862. [4, 2]
каМина с водна риза 
- 24 kW, за 350 лв. се 
продава на тел. 0878/584-
641. [3, 1]
чугунЕн радиаТор се 
продава на тел. 0877/495-
955. [2, 1]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 13]
каМини - 350 лв., лама-
рини се продават на тел. 
0878/584-641. [5, 5]
чугунЕни радиаТори и 
цистерна за нафта - от-
лична, се продават на тел. 
0885/500-500. [11, 5]
ТЕлЕшко МЕсо се про-
дава на тел. 0988/990-
288. [11, 4]
финикоВа палМа - 30 
г., се продава на тел. 
0878/651-615. [11, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0899/688-
841 - Горна Росица. [20, 
1]

цЕнТрофуга за мед се 
продава на тел. 0988/812-
361. [5, 2]

купуВа оБзаВЕжданЕ
сЕкция за дневна и TV 
бар се купуват на тел. 
0896/210-901. [2, 1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 19]
нЕраБоТЕщи GSM апа-
рати - 0.50 лв./бр., се 
купуват на тел. 0899/601-
429. [6, 6]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, писал-
ки, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вх. Г - партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [5, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 19]

работа предлага, търси; продава-купува обзавеждане, разни; превози; билети; животни продава-купува

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнася-
не, пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
19]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 12]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 8]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона - тел. 0898/760-616. 
[3, 2]
ТранспорТ с бус и пи-
кап - тел. 0879/080-862. 
[4, 2]
ТранспорТ с обемен 
бус, самосвал и работни-
ци - тел. 0878/428-125. 
[28, 3]

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

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа, оВцЕ - 
заклани, се продават на 
тел. 0878/513-650. [12, 
10]
БикоВЕ и агнЕТа се про-
дават на тел. 0878/612-
630. [11, 4]
кози, ярЕТа, пръч и 
оВЕн се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 7]

пЕТ кози продава тел. 
0887/436-223. [11, 4]
сВиня - 250 кг, се про-
дава на тел. 0898/760-
208. [11, 2]
оВцЕ-Майки сЕ прода-
ват на тел. 0899/726-607. 
[5, 2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 10]

Храна за жиВоТни
разнооБразна Хра-
на за гълъби - Габро-
во, кв. Лъката, зад По-
лицията, магазин за фу-
ражи, справки на тел. 
0878/240-506. [12, 5]
царЕВица, ЕчЕМик и 
пшеница се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
2]

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомявасвоитеклиенти,че:

 на 26.10.2018 г. от 15:45 до 16:00 ч.поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	с.	Ясени,	с.	Жълтеш,	кв.	Горно	Пройновци,	с.	
Борики,	с.	Малини,	с.	Жълтеш,	с.	Източник,	с.	Драган-
чета,	с.	Торбалъжи,	с.	Стефаново,	местността	Градище,	
Телевизионната	кула.

 впериода22.10.2018-24.10.2018г.от08:00до
12:00ч.поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	Извод	ЕТЗ	2	от	п-я	Габрово.

 на 24.10.2018 г. от 11:45 до 12:00 ч.поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	 с.	 Ясени,	 с.	Жълтеш,	 кв.	 Горно	 Пройновци,	
с.	 Борики,	 с.	Малини,	 с.	 Източник,	 с.	 Драганчета,	 с.	
Торбалъжи,	с.	Стефаново,	местността	Градище,	Телеви-
зионната	кула.

 впериода15.10.2018-19.10.2018г.от08:00до
16:00ч.поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	Извод	ЕТЗ	3	от	п-я	Габрово.

 на 19.10.2018 г. от 15:45 до 16:00 ч.поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на		град	
Габрово:	„Фулмакс	-	21“	АД	на	устието,	фирмите	на	ул.	
„Генерал	Николов”	11	–	ЕТ	„Стефан	Христов”,	ЕТ	„Сте-
бо”,	„Ивком”	ООД,	ЕТ	„Цецо	Иванов”,	„Делта”,	Сервиз	
„Ситроен“,	„СИМ-К“	ЕООД,	фирма	„Рекорд“	с	фирмите,	
захранвани	от	ТП	„Рекорд”,	и	фирма	АМК,	захранвана	
от	 БКТП	 „	АМК”,	 ул.	 „Вишеград”	 от	№	 26	 до	 32,	 ул.	
„Дрен”	от	№	4	до	10,	1	до	17,	ул.	„Зорница”	от	№	1	до	
9,	№	4	до	14,	ул.	„Катюша”	от	№	2	и	3,	ул.	„Щастие”	от	
№	24	дo	30,	„Подправки	КОМ”,	„Булвен-ПРО”,	„Леомет”,	
„Диомекс”,	 „ДИМ	 Инвест“	 ЕООД,	 селата:	 Поповци,	
Куката,	 Киевци,	 Думници,	 Гайтани,	 Прахали,	 Гледаци,	
Дивеци,	Чавеи,	Пецевци,	Мрахори,	Милковци,	Янковци	
–	 горният	 край	 на	 селото,	 Златевци,	 Лоза	 и	Армени,	
Западна	 промишлена	 зона,	 квартал	Войнoво	 и	 квар-
тал	Шенини	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът“,	фирмите:	
„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП“	 АД,	 ЕТ	 „МИГ-Мирослав	
Стойчев”,	 „Киров	 ЕТ	 ВВЛ”,	 „ДИМ	 Инвест“	 ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН-Х.ХРИСТОВ	 ПАНК.СИЕ”,	
„ТИС	ОЙЛ	ООД”,	 ЕТ	 „СЪНИ“-Пламен	 Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 Капс“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техностар“	 ООД,	 „ЕВРО	 МИК“	 ООД,	 „ВЕГА“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „ТИМЕКС“	 ООД,	
„СД	 ДЕР-ГА	 –	 МАКС”,	 „Меразчиев	 -	 Драган	 Колев”,	
„Радев	 -	 Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегапласт”;	 Ве-
теринарна	лечебница,	„Колтек“,	„Дзалли“,	кв.	Войново,	
„Екопроект”,	„Динщайл“,	„Алфрида	-	Пеев”,	с.	Рачевци,	
всички	фирми,	намиращи	се	в	двора	на	бившето	„ДЗС	
Враниловци”	 –	 „Алевтина	 2009“	 ООД,	 ЕТ	 „Надежда”,	
„Плам	 97”,	 Грънчарска	 и	 дърводелска	 работилници,	
„Старкерамикс”,	„ИД	Дизайн”,	шивашки	цех	„Даниела	
Вълева“,	 селата:	 Враниловци,	 Стоевци,	 Михайловци,	
Райновци,	Гергини,	Рачевци,	Гарвани,	Николчовци,	Ян-
ковци	(долният	край	на	селото),	бензиностанции	„РИД”	
и	„ГРЕКО”	.

 впериода15.10.2018-17.10.2018г.от08:00до
12:00ч.поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	Извод	ЕТЗ	1	от	п-я	Габрово.

 на 17.10.2018 г. от 11:45 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	„Фулмакс	-	21“	АД	на	устието,	фирмите	на	ул.	
„Генерал	Николов”	11	–	ЕТ„Стефан	Христов”,	ЕТ„Стебо”,	
„Ивком”	ООД,	ЕТ„Цецо	Иванов”,	 „Делта”,	Сервиз	 „Си-
троен“,	„СИМ-К	ЕООД”,	фирма	„Рекорд“	с	фирмите,	за-
хранвани	от	ТП	„Рекорд”,	и	фирма	АМК,	захранвана	от	
БКТП	„	АМК”,	ул.	„Вишеград”	от	№	26	до	32,	ул.	„Дрен”	
от	№	4	до	10,	1	до	17,	ул.	„Зорница”	от	№	1	до	9,	№	4	
до	14,	ул.	„Катюша”	от	№	2	и	3,	ул.	„Щастие”	от	№	24	
дo	30,	„Подправки	КОМ”,	„БУЛВЕН-ПРО”,	„Леомет”,	„Ди-
омекс”,	„ДИМ	Инвест“	ЕООД,	селата:	Поповци,	Куката,	
Киевци,	 Думници,	 Гайтани,	 Прахали,	 Гледаци,	 Дивеци,	
Чавеи,	Пецевци,	Мрахори,	Милковци,	Янковци	-	горни-
ят	край	на	селото,	Златевци,	Лоза	и	Армени,	Западна	
промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и	квартал	Шенини,	
ул.	 „Шенини“	 и	 ул.	 „Стрежерът“,	 фирмите:	 „ТЕХНОИН-
ЖЕНЕРИНГ-ГРУП	АД”,	ЕТ	„МИГ-Мирослав	Стойчев”,	„Ки-
ров	 ЕТ	 ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	 ЕООД,	 „Полипрес“	 ООД,	
„СД	 ПАН-Х.ХРИСТОВ	 ПАНК.СИЕ”,	 „ТИС	 ОЙЛ	 ООД”,	
ЕТ	 „СЪНИ“-Пламен	 Венков”,	 „Нико“	 ЕООД,	 „Кристина	
-	КАПС“	ЕООД,	„Колев	 -	Тихомир	Петков”,	 „Техностар“	
ООД,	 „ЕВРО	 МИК“	 ООД,	 „Вега“	 ООД,	 „Централен	
Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	 ДЕР-ГА	 –	 МАКС”,	
„Меразчиев	 -	Драган	Колев”,	 „Радев	 -	Иван	Христов”,	
„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	лечебница,	„Кол-
тек“,	 „Дзалли”,	 кв.	 Войново,	 „Екопроект”,	 „Динщайл”,	
„Алфрида-Пеев”,	с.	Рачевци,	всички	фирми,	намиращи	
се	в	двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	
2009“	ООД,	ЕТ	„Надежда”,	„Плам	97”,	Грънчарска	и	дър-
воделска	 работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	 Дизайн”,	
шивашки	 цех	 „Даниела	 Вълева“,	 селата:	 Враниловци,	
Стоевци,	Михайловци,	Райновци,	Гергини,	Рачевци,	Гар-
вани,	Николчовци,	Янковци	 (долният	 край	на	 селото),	
бензиностанции	„РИД”	и	„ГРЕКО”	.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се из-
винява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

раБоТа прЕдлага

фирМа „БЕТа Бус 11“ 
Еоод - гр. гаБроВо 
Търси да назначи 
шофьор, каТЕгория 
„D“. Справки на тел. 
0897/979-763. [11, 9]

заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
16]
МЕБЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 28]
фирМа Търси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
13]
МЕХана „послЕдЕн 
грош“ набира сервитьор-
ки/ сервитьори, готвач/ 
готвачка и миячка. Всич-
ки длъжности може и по-
часово. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0884/551-134. [12, 11]
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, 10]
фирМа „йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 8]

фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 20]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 14]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 
13]
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, 
4]
фирМа Търси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-356. [6, 4]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 6]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 11]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си формовчици, може и 
начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [6, 6]
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, 
10]

фирМа наБира по-
чисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 2]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 10]
фирМа „БалЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 9]
поддръжка сЕ търси на 
тел. 0888/14-73-22. [11, 
5]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 9]
опЕраТор за зареждане 
на автомобили се търси на 
тел. 0898/820-072. [11, 5]
жЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 8]
„ХлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [14, 3]
фирМа „дино“ търси ог-
няр и шивачки. Справки на 
тел. 0894/494-277. [13, 4]
МЕХана „гаБъра“ търси 
помощник-готвач. Справ-
ки на тел. 0897/974-704. 
[11, 4]
фирМа Търси общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0897/97-47-91. [6, 6]

„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, 2]

раБоТник за храсторез 
и резачка се търси на тел. 
0888/147-322. [11, 4]
оБщ раБоТник се търси 
на тел. 0895/728-668. [5, 
5]
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици на санитарна 
арматура. Справки на тел. 
0888/109-081. Имейл ад-
рес: ivanov_i_ivanov@mail.
bg. [21, 3]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 6]
фирМа „аеМес“ наби-
ра шивачки - оверлог, по-
кривна; гладачки. Старто-
ва заплата: 600 лв.(нето), 
1/2 от разход за транс-
порт и допълнителни бо-
нуси. Телефон за връзка: 
0895/442-887. [22, 6]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 4]
каМЕриЕрка за хотел 
спешно се търси на тел. 
0885/896-968. [5, 4]
фирМа за производство 
на столове търси дърво-
делци. Справки на тел. 
0876/37-77-80, 0887/39-
62-88. [12, 2]
консулТанТи сЕ търсят 
на тел. 0897/219-833. [11, 
3]
доБри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 3]

фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781 [24, 3]
фирМа Търси стругар, 
може и пенсионер. Теле-
фон за справка: 0888/455-
794. [7, 2]
шофьор с категория 
„С+Е“ за постоянна работа 
се търси на тел. 0876/232-
333. [11, 2]
оБщ раБоТник за ма-
шинна мазилка се търси на 
тел. 0878/270-135. [11, 2]
„Мина ЕлиТ“ търси слад-
кар/ка, може и без опит. 
Справки на тел. 0878/598-
133. [5, 2]
МЕХана Търси помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [11, 1]
ХоТЕл Търси да назна-
чи камериерка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 1]
МЕХана Търси да назна-
чи сервитьор/ка. Заплата: 
700 лева. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [12, 1]
поМощник-куХня сЕ 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 1]
каМЕриЕрка сЕ търси на 
тел. 0887/002-030. [11, 1]
сЕрВиТьор/ка сЕ търси 
на тел. 0887/002-030. [11, 
1]
продаВачка-консул-
ТанТ В магазин за храни-
телни стоки, със стаж, се 
търси на тел. 0897/954-
247. [11, 1]
фирМа Търси шивачка и 
шлайфист, ръчен шлайф. 
Справки на тел. 0888/201-
202- [20, 1]

раБоТа Търси
градинарска раБоТа си 
търси тел. 0897/242-516. 
[8, 4]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници
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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

имоти - продава, купува, отдава, наема; заеми; счетоводство; отопление; уроци; курсове

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

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-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.

дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 19]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 19]
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 9]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 17]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 7]

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 12]
дърВа за огрев - наряза-
ни, нацепени - тел. справ-
ки на тел. 0896/828-147. 
[15, 9]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [14, 3]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети; 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [27, 3]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [13, 3]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 2]
рЕжа дърВа - справки на 
тел. 0899/278-396. [15, 1]

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

www.spaholiday.bg

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

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

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

14/09

иМоТи продаВа
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 11]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство в иде-
ален център, по себестой-
ност се продават на тел. 
0888/447-096 [11, 9]
къща В село Музга с 1 
дка овощна градина се 
продава на тел. 0894/780-
150. [15, 9]
нЕдосТроЕна къща с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 9]
къща с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 8]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 5]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 5]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 9]
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, 8]
Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 
12]

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, 3]

къща В Габрово с гараж 
и дворно място се прода-
ва на тел. 0885/53-56-68. 
[12, 5]
апарТаМЕнТ В комплекс 
„Стефан Караджа“ се про-
дава на тел. 0896/349-
417. [14, 5]
гараж - панелен, на Кру-
шата се продава на тел. 
0898/877-994. [4, 4]
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, 4]
апарТаМЕнТ - 77 кв. м, 
кв. Палаузово, цена: 40 
000 лева, се продава на 
тел. 0876/461-660. [11, 4]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [14, 3]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [13, 3]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Бичкиня 
за 27 000 лева се прода-
ва на тел. 0895/175-537. 
[5, 2]
ХуБаВа къща близо до 
Етъра се продава на тел. 
0890/341-247. [2, 2]
Малка Вила до 10 км 
от Габрово, масивна, се 
продава на тел. 0897/91-
71-68. [11, 1]
гарсониЕра - луксозна, 
на Младост се продава на 
тел. 0888/234-179. [6, 2]
упи В ЖК „Митко Пала-
узов“, Севлиево, 830 кв. 
м – 0887/222-588. [3, 2]
парцЕл В кв. Шенини - 
500 кв. метра, със стопан-
ска постройка, трифазен 
ток и вода, се продава 
на тел. 0898/419-337, 
0898/308-285. [3, 1]
къща с гараж се прода-
ва на тел. 0899/717-118. 
[1, 1]
апарТаМЕнТ срЕщу Те-
атъра се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 1]

ТуХлЕн гараж с доку-
менти, ток, вода в кв. Бич-
кинята се продава на тел. 
0893/697-726. [4, 1]
парцЕл В индустриална 
зона север, 765 кв. м, 
подходящ за производ-
ствено или складово по-
мещение, се продава на 
тел. 0888/309-508. [3, 1]
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, тухла, на бул. „Трети 
март“ № 29 се прода-
ва на тел. 0890/592-948, 
0895/007-837. [11, 1]
къща на два етажа се 
продава на тел. 0877/495-
955. [2, 1]

иМоТи даВа под наЕМ

БизнЕс поМЕщЕ-
ния ВъВ ВЕлико 
ТърноВо - 5 Бр., 
оБщо 1300 кВ. М, 
реновирани, всич-
ки инсталации, рам-
пи, открита площ + 3 
офиса в кв. Бузлуджа, 
бивш КЕЧ - справки 
на тел. 0879/177-264, 
0895/789-892. [11, 8]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 13]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 13]
поМЕщЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за ма-
газин, офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 6]
поМЕщЕниЕ за магазин 
или склад в кв. Велчевци, 
ул. „Момина скала“ 14, по 
договаряне се дава под 
наем на тел. 0887/030-
271. [5, 5]
БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [4, 4]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 8]
жилищЕ сЕ дава под 
наем на тел. 0890/525-
319. [5, 4]

БоксониЕра сЕ дава под 
наем или продава на тел. 
0895/733-202. [5, 5]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 2]
къща на Варовник се 
дава под наем на тел. 
0888/234-179. [6, 2]
Магазин В кв. Борово 
се дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 2]
апарТаМЕнТ В кв. Голо 
бързо изгодно се дава под 
наем на тел. 0876/336-
380. [11, 2]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [26, 4]
апарТаМЕнТ за работ-
ници се дава под наем на 
тел. 0888/234-179. [6, 2]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [26, 4]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
складоВо поМЕщЕниЕ 
- 150 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [6, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в идеален цен-
тър се дава под наем на 
тел. 066/87-61-08. [6, 1]
гараж В кв. Сирмани 
се дава под наем на тел. 
0887/265-095. [12, 1]
апарТаМЕнТ - 116 кв. 
м, тухла, обзаведен, в 
центъра на Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0897/556-676. [11, 1]

Търси под наЕМ
оБзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се търси под наем 
на тел. 0896/847-302. [3, 
1]

иМоТи купуВа
поМЕщЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 13]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 11]
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 19]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в района на кв. Голо бър-
до, Еса се купува на тел. 
0896/77-10-77. [11, 4]
дВусТаЕн/ТрисТаЕн 
апарТаМЕнТ, в много до-
бро състояние, в района 
на Бичкиня или Палаузово 
търси тел. 0878/400-651, 
след 17.30 часа. [3, 2]
апарТаМЕнТ на 1 етаж 
в центъра, подходящ за 
офис, се купува на тел. 
0876/731-419. [3, 3]
апарТаМЕнТ - тухла, 2-3 
етаж, до 30 000 лв., пла-
ща веднага, се купува на 
тел. 0888/317-413. [8, 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, 11]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 8]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 4]

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

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

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

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

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

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

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

05/10

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ. ЦЕНТЪР THERME - 03.11., 43 лв
ОДРИН за 1 ден,24.11./1.12/8.12/15.12./22.12,40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ-12.10./16.12.,2 нощ.,от 129лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 03.11., 1 нощ., 125 лв.                                              
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 18.10./25.10/15.11., от 150 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 
КАВАЛА-СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.10., 3 нощ., 275 лв. 
О. КОРФУ - 5дни/3 нощ., зак.+веч., 17.10., 300 лв.  
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв. до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 

306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-
ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ - 29.12.-
01.01., 3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 
лв., СОЛУН - 319 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв.
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., 
КЪДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ - 20.10.,79 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg

 
        

уроци, 
МаТЕМаТика II - XII клас 
- Пламен Румпалов, справ-
ки на тел. 0898/281-163. 
[11, 5]

курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава 
се държавен документ за 

правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безра-
ботни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуБ „алфа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
Мцспос „алфа–МЕТал” 
ЕООД организирa курс за 
оХраниТЕли - физическа 

охрана на обекти. Цена 
на курса: 80 лв., издава 
се държавен сертификат. 
Курсът ще се проведе от 
22 до 25 октомври 2018 
г. включително. За инфор-
мация: гр. Габрово. ул. 
„Стефан Караджа” 3, тел. 
0879/94-33-88. [9, 4]
шофьорски курсо-
ВЕ категория „В“ - тел. 
0897/665-022. [6, 6]
учЕБЕн цЕнТър „опида 

88“. курсоВЕ за каТЕ-
гории а1, а, В, с, сЕ, 
D. Курсове по Наредба 41 
- карта за квалификация 
на водача (превоз на то-
вари и пътници), Наредба 
40 - превоз на опасни 
товари (ARD), Наредба 36 
- провеждане на психоло-
гически изследвания. Тел. 
067/534-900, 0898/883-
358, 0888/325-413

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [24, 19]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [11, 2]
пари на заем от 200 
лв. до 5000 лв. се дават 
на тел. 0879/189-941. 
[3, 1]



55 октомври 2018 г. имоти; строителство, ремонти, ВиК; автопазар; домашни любимци

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 - тел. 0896/715-
688.
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 19]
съБарянЕ и почистване 
на стари сгради - справки 
на тел. 0893/390-253. [23, 
19]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 15]

Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [17, 
13]
скЕлЕ под наем - тел. 
0887/131-311. [16, 7]

Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 13]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 10]
кофраж, БЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 8]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 8]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [14, 3]
подоВи заМазки, бе-
тон, изолации, шпакловки, 
довършителни работи - 
справки на тел. 0898/672-
883. [7, 6]
рЕМонТ и напраВа на 
покриВи оТ а до я, 
Топло- и Хидроизола-
ция, тенекеджийски ус-
луги бързо и качествено - 
справки на тел. 0888/020-
187. [17, 4]
подпорни сТЕни, дре-
наж, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [17, 4]
кърТи, проБиВа, извоз-
ва - тел. 0878/428-125. 
[28, 3]

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 - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0876/441-477. [11, 11]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 19]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[13, 4]
БоядисВанЕ, шпакло-
ВанЕ, изолация - справки 
на тел. 0889/930-948. [5, 
3]
Бояджийски услуги - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - алпи-
нисти, собствено скеле - 
справки на тел. 0898/569-
486.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 2]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ЕлЕкТро- и ВиК инстала-
ции и поддръжка - справки 
на тел. 0876/000-084. [33, 
32]

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, 32]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [14, 13]

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на  ВОДА. 
Определяне на дълбочи-
на и дебит на откритата 
водна жила! За контакти: 
0897 548 928 [15, 4]

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, 15]

израБоТка и монтаж 
на AL и PVC дограма на 
конкурентни цени. Тел. 
0895/768-044. [13, 5]

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 2]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 2]

почисТВанЕ
профЕсионално по-
чисТВанЕ на мокети и 
дивани от врата до врата, 
почистване на автотапице-
рии - тел. 0893/834-708. 
[11, 5]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 7]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 
11]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 13]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 15]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 10]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 5]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 11]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 2]
МЕТалооБраБоТВащи 
услуги - тел. 0889/619-
337. [11, 2]

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

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на дВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

аВТоМоБили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, Ка-
ско, „Гражданска отго-
ворност“, цена: 1800 
лева, се продава на тел. 
0887/249-285. [14, 13]
фиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 10]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 13]

опЕл агила - 2005 г., 
газ, за 1100 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 4]
пЕжо 306 - 1.9 d, за 950 
лева се продава на тел. 
0899/585-566. [5, 4]
суБару джъсТи - газ, 
1997 г., се продава на 
тел. 0878/651-615. [11, 
3]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [10, 5]
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се купува на тел. 
0896/635-015. [6, 2]

аВТоуслуги

кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [14, 13]

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 [14, 3]

под наЕМ

„VAIKAr renTACAr“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ сЕ даВаТ, ул. 
„Емануил Манолов“ 
28, справки на тел. 
0999/009-008.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки 

ден без неделя

ЕроТика
прЕдлагаМ сТандарТни масажи за сери-
озни хора на мой терен, те са много сочни, 
еротични  - Габриела, 0895/039-942. [11, 2]
услуги на ниски цени предлага 26-годишна 
- ниска, слаба, може и на мой или Ваш терен 
- тел. 0894/258-646. [11, 8]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 2]
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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

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки 
и твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.

д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
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.

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, 9]

кръВодаряВанЕ
ТриМа кръВодариТЕли 
срещу заплащане се тър-
сят на тел. 0888/209-665. 
[5, 4]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 20]

доМашни люБиМци
Малки лоВни кучета на 40 дни се продават на тел. 
0890/371-977. [6, 3]
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05:00	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
06:05	Внимание,	роботика	/п/
06:30	Сийбърт	-	анимационен	филм/п/
07:00	Бакстър	-	филм	/п/
08:00	Пътеки	-	седмично	токшоу
08:30	По	света	и	у	нас	
09:00	Денят	започва
11:00	ТУРИЗЪМ.бг
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Бразди
13:00	Иде	нашенската	музика
14:00	Вяра	и	общество
15:00	Ана	Каренина	-	двусериен	филм	/

копродукция/,	1	епизод,	в	ролите:	
Витория	Пучини,	Сантяго	Кабрера

16:40	Шоуто	на	Греъм	Нортън	с	участи-
ето	на	Джейн	Фонда,	Мат	Лукас,	
Браян	 Кранстън,	 Колин	 Фаръл,	
Никол	Кидман	и	Найл	Хорън	/п/

17:30	България	от	край	до	край	7
18:00	Извън	играта
18:45	Планетата	Земя	2:	Острови	-	док.	

филм	/Великобритания,	2016	г./
19:45	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Кръвни	 връзки	 -	 филм	 /копро-

дукция/,	 в	 ролите:	 Клайв	 Оуен,	
Марийон	Котияр,	Мила	Кунис

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

ден	епизод
00:45	По	пързалката	-	филм	/САЩ/,	рев	

ролите:	 Джим	 Стърджис,	 Изабел	
Лукас,	Клои	Севини	и	др.

02:25	Ана	Каренина,	двусериен	филм,1	еп.
04:05	Туристически	маршрути

05:00	Иде	нашенската	музика	/п/
06:00	Неделно	евангелие
06:05	Внимание,	роботика	/п/
06:30	Сийбърт	-	анимационен	филм/п/
06:45	Стройковците	-	аним.	филм
07:00	Бакстър	филм/п/
08:00	Пътеки	-	седмично	токшоу
08:30	По	света	и	у	нас	
09:00	Денят	започва
11:00	Отблизо	с	Мира
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Улови	момента
13:00	Блян	 за	 щастие	 -	 документален	

филм	за	поета	Димчо	Дебелянов	
14:00	Библиотеката
15:00	Ана	Каренина	-	2,	последен	еп.
16:45	Брус	Спрингстийн	-	от	първо	лице	

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

ето	на	Хилари	Клинтън,	Джералд	
Бътлър,	 Джеф	 Голдблум,	 Джак	
Уайтхол,	Грегъри	Паркър

19:55	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	В	кадър:	Първото	семейство
21:15	Да	 възкресиш	 шампиона	 -	

филм	 /САЩ/,	 в	 ролите:	 Самюъл	
Джаксън,	Джош	Хартнет	и	др.

23:10	По	света	и	у	нас	
23:25	Вълчият	тотем	-	филм	/копродук-

ция/,	 в	 ролите:	 Уилям	 Шаофън,	
Шоун	Доу,	Анхням	Рагчаа	и	др.

01:25	Студио	"Х":	Шофьорът	/п/
02:55	Ана	Каренина	/п/	
04:45	Вяра	и	общество	/п/

БНТ1 БНТ1

05:20	"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	-	обедна	емисия
12:30	"Мутра	по	заместване",	с.3,	еп.14
13:00	"Волният	Уили:	Бягство	от	пират-

ската	пещера"	-	семеен	(САЩ)
15:00	"Любов	извън	играта"	-	комедия,	

драма,	романтичен	(САЩ,	Канада)	
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	"Разплата"	 -	 драма,	 екшън,	 кри-

минален,	 трилър	 (САЩ),	 актьори	
-	Мел	Гипсън,	Грег	Хенри	и	др.

01:00	"Градът"	 -	 драма,	 криминален,	
трилър	 (САЩ),	 актьори	 -	 Бен	
Афлек,	Ребека	Хол,	Джон	Хам

03:10	"Любов	извън	играта"	-	комедия,	
драма,	романтичен	(САЩ,	Канада)	

04:40	"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";	12:00	bTV	Новините
12:30	"Мутра	по	заместване",	с.3,	еп.13
13:00	"Отмъщение	 по	 женски"	 -	 коме-

дия,	романтичен	(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	Мегахит:	 "Генезис"	 -	 екшън,	 три-

лър,	 фантастика	 (САЩ,	 Велико-
британия),	актьори	-	Леонардо	Ди	
Каприо,	Марион	Котияр	и	др.

23:00	Мегахит:	 "Превъзходство"	 -	 ек-
шън,	фантастика	(Великобритания,	
Китай,	САЩ),актьори	-	Джони	Деп,	
Ребека	Хол,	Морган	Фрийман

01:30	"Смъртоносен	 изстрел"	 -	 кри-
минален,	 трилър	 (САЩ),	 актьори	
-	Мики	Рурк,	Даян	Лейн	и	др.

03:10	"Отмъщение	 по	 женски"	 -	 коме-
дия,	романтичен	(САЩ,	2014)

04:40	"Cool…T"	/п./

 

пЕТък, 5 окТоМВри

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	-	3997	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	История	с	куче,	без	куче	-	филм	/

България/,	в	ролите:	Яница	Стама-
това,	Мария	Стефанова	и	др.

13:30	Бързо,	 лесно,	 вкусно:	 "Храна	 за	
душата"	-	кулинарно	предаване

14:00	Малки	истории
15:00	Предаване	за	хора	с	увреден	слух
15:15	Обзор	"Лига	Европа"
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:30	Дързост	и	красота	-	3998	епизод
17:00	Бързо,	 лесно,	 вкусно:	 "Вкусната	

България";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
22:00	Нощни	птици	-	вечерно	токшоу
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Концерт	 на	 Лиза	 Симон	 /САЩ/	

Международен	 джаз	 фестивал	 -	
Банско	2018

00:30	Отвличане	 -	 филм	 /копродукция/,	
в	 ролите:	 Мария	 Бело,	 Стивън	
Дорф,	Конър	Хил	и	др.	

02:00	Култура.БГ	/п/
03:00	100%	будни	/п/
04:05	Дойче	веле:	Шифт


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

любовта"	-	сериал,	с.	2,	еп.	21
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице";	17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	115
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.19
21:00	"Фермата:	Съединение"	-	сезон	5
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Приятели"-	сериал,	с.	7,	еп.	6,	7
01:00	"Друговремец"	-	с.	3,	еп.	11
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:20	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	70

понЕдЕлник, 8 окТоМВри
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06:00	Сутрешен	блок	
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	3998	еп.	/п/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Стани	богат	-	тв	игра	/п/
13:30	Бързо,	 лесно,	 вкусно:	 "Вкусната	

България"	/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	-	3999	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	История.bg:	Горяните
22:00	Системата	-	4	епизод
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Брат	за	брата	-	7	епизод
00:20	Култура.БГ	/п/
01:20	100%	будни	/п/
02:20	Системата	-	4	епизод
03:20	Малки	истории	/п/
04:20	Брат	за	брата	-	7	епизод	/п/

05:20	"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.	28
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	2,	еп.	22
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"; 17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	116
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	20
21:00	"Фермата:	Съединение"	-	сезон	4
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Приятели"	-	сериал,	с.7,	еп.8,9
01:00	"Друговремец"	-	с.	3,	еп.	12
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:20	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	71
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05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок	
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ; 09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	3999	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	-	4000	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	-	5	епизод
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Брат	за	брата	-	8	епизод
00:20	Култура.БГ	/п/
01:20	100%	будни	/п/
02:20	Системата	-	5	епизод
03:20	История.bg:	Горяните	/п/
04:20	Брат	за	брата	-	8	епизод	/п/

05:05 Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок	
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ;	09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15 Дързост	и	красота	-	4000	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	-	4001	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 Петър	Първи:	Завещанието,	2	еп.
22:00	Системата	-	6	епизод
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	При	щангистите	-	4	епизод
23:40	Брат	за	брата	-	9	епизод
00:30	Култура.БГ/п/;01:30	100%	будни/п/
02:30	Системата	-	6	епизод	/п/	
03:35	Дойче	веле:	Шифт
03:50	Туристически	маршрути
04:20	Брат	за	брата	-	9	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.	29
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	2,	еп.	23
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.	1,	еп.	117
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	21
21:00	"Фермата:	Съединение"	-	сезон	5
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Приятели"-	сериал,	с.7,	еп.10,11
01:00	"Друговремец"	-	сериал,	с.3	еп.13
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:20	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	72

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.	30
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.2,	еп.	24
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	118
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.22
21:00	"Фермата:	Съединение"	-	сезон	5
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Приятели"-	сериал,	с.7,	еп.12,13
01:00	"Тежки	престъпления",	с.4,	еп.	21
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:20	"Опасни	улици"	-	с.11,	еп.	73

05:05	Още	от	деня	/п/
06:00	Сутрешен	блок	
08:30	По	света	и	у	нас	
08:45	Култура.БГ
09:45	100%	будни	
10:45	Спортисимо	/п/
11:15	Дързост	и	красота	-	4001	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	-	4002	епизод
17:00	Бързо,	 лесно,	 вкусно:	 "Храна	 за	

душата";	17:25	Зелена	светлина
17:30	Спортисимо
18:00	По	света	и	у	нас	
18:15	Още	от	деня;	18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Стани	богат	-	тв	игра
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
20:55	Марина	 -	 филм	 /копродукция/,	 в	

ролите:	 Хари	 Белафонте,	 Джой	
Брайънт,	Ник	Канън	и	др.

23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Вечната	музика;	00:00	TrendY	/п/
00:30	Култура.БГ/п/;01:30	100%	будни/п/
02:30	Туризъм.бг	/п/
03:30	Библиотеката	/п/
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.	31
15:00	Премиера:	"Шест	сестри",сериал
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	сериал,	с.	2,	еп.	25
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"; 17:50	 Спорт	тото
18:00	Премиера:	 "Скъпи	 наследници"	 -	

сериал,	с.1,	еп.	119
19:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
20:00	Премиера:	 "Искрите	 на	 отмъще-

нието"	-	сериал,	с.	1,	еп.	23
21:00	"Фермата:	Съединение"	-	сезон	5
22:30	"Шоуто	на	Слави"
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Приятели"-	сериал,	с.7,	еп.14,15
01:00	"Тежки	престъпления",	с.4,	еп.	22
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:20	"Опасни	улици"	-	с.	11,	еп.	74

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
12:50	"Виж	 кой	 говори"	 -	 с	 Джон	

Траволта,	 Кърсти	 Али,	 Олимпия	
Дукакис,	Джордж	Сегал	и	др.

14:50	"Къде	 покриха	 Морган?"	 -	 с	 Хю	
Грант,	Сара	Джесика	Паркър,	Сам	
Елиът,	Мери	Стийнбъргън	и	др.

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

ната	топка";	18:00	"Ничия	земя"	
19:00	Новините	на	NOVA	
19:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ
20:00	"Орлово	 око"	 -	 с	 Шая	 ЛеБьоф,	

Мишел	Монахан,	Росарио	Доусън,	
Били	Боб	Торнтън,	Майкъл	Чиклис,	
Антъни	Маки,	Итън	Ембри	и	др.

22:20	"Зов	 за	 завръщане"	 -	 с	 Колин	
Фарел,	 Кейт	 Бекинсейл,	 Джесика	
Бийл,	Бил	Най,	Брайън	Кранстън

00:50	"Къде	 покриха	 Морган?"	 -	 с	 Хю	
Грант,	Сара	Джесика	Паркър	/п/

04:30	"Виж	 кой	 говори"	 -	 с	 Джон	
Траволта,	 Кърсти	 Али,	 Олимпия	
Дукакис,	Джордж	Сегал,	Ейб	Виго-
да	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	"Повярвай	в	любовта"	 -	със	Сам	

Пейдж,	 Сара	 Рафърти,	 Джеръми	
Гуибалт	и	др.

14:10	"Новата	 бавачка"	 -	 с	 Ашли	 Уи-
лямс,	 Сам	 Йегър,	 Хана	 Черами,	
Кийфър	О'Райли	и	др.

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

ната	топка"
18:00	"Кошмари	в	кухнята"
19:00	Новините	 на	 NOVA	 -	 централна	

емисия
19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Шанхайско	 слънце"	 -	 с	 Джеки	

Чан,	 Оуен	 Уилсън,	 Люси	 Лиу,	
Роджър	 Юан,	 Ксандър	 Бъркли	 и	
др.

22:15	"Спектър"	 -	 с	 Даниел	 Крейг,	
Кристоф	 Валц,	 Леа	 Седу,	 Ралф	
Файнс,	Моника	Белучи	и	др.

01:15	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
01:50	"Новата	 бавачка"	 -	 с	 Ашли	 Уи-

лямс,	 Сам	 Йегър,	 Хана	 Черами,	
Кийфър	О'Райли	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	
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

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	-	риалити	шоу,	

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"	 -	 сериен	

филм

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

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

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

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

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

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

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

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"е
23:30	Новините	на	NOVA
00:00	VIP	BROTHER	2018	-	риалити	шоу,	

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"	 -	 сериен	

филм

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	-	риалити	шоу,	

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

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	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	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	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
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	/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	със	Златимир	Йочев	
/п./

Bulgaria on AIr
05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	Операция:	История	/п./
07:30	Дейвид	 Бекъм:	 Издръжливост	 -	

филм
08:30	Авиошоу	/п./
09:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения	/п./

09:30	Истината	за	витамините	-	филм
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Хрътката:	 да	 надушиш	престъпле-

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

ди	на	известните
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу;	16:30	Q&A
17:30	Брюксел	1	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Опорни	хора
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	Човешкият	 капитал	 -	 драма,	Ита-

лия/Франция;	в	ролите:	Фабрицио	
Бентиволио,	Валерия	Голино

01:15	Кино	-	поредица	на	DW
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	Историята	на	Манчестър	Юнайтед	

-	филм
08:30	Необичайните	заподозрени	/п./
09:30	Истината	 за	 информационното	

претоварване	-	филм
10:30	Фамилно	-	токшоу
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Хрътката:	 да	 надушиш	престъпле-

ние	-	криминален	сериал	/п./
14:00	Тялом	и	духом	-	сериал	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Кино	-	поредица	на	DW
15:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	и	постижения

15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване
16:30	Операция:	История
17:30	Видимо	и	невидимо
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Сила	-	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	Човек	 за	 човека	 -	 драма,	 Фран-

ция/Великобритания;	 в	 ролите:	
Джоузеф	 Файнс,	 Кристин	 Скот	
Томас,	Йън	Глен,	Хю	Боневил

01:15	Кино	-	поредица	на	DW
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	-	предаване	за	Европа	

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

филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	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	
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./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо	/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	със	Златимир	Йочев
09:30	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./
14:15	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
20:30	Полдарк	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Професионалист	-	сериал,	военен
23:00	Жоакина,	доня	Революция	-	сери-

ал
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	-	новините	с	комен-

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

рано	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	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	
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	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова	/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	 -	 изповедите	 на	

значимите	за	обществото	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Законът	на	любовта	-	сериал
15:00	Goodwood	 -	 парад	 на	 колите	 -	

филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	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
20:30	Полдарк	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Професионалист	-	сериал,	военен
23:00	Жоакина,	доня	Революция,	сериал
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Видимо	и	невидимо	-		за	измере-

нията	на	свободата	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	със	Златимир	Йочев	
/п./
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05:15	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	2
06:00	„Аватар:	Легенда	за	Анк“,анимация
08:00	„Готъм“	-	сериал,	еп.	11-13
11:00	„Учителят“	 -	 екшън,	 исторически	

(Китай,	2014)
12:45	„Играта	 на	 Ендър“	 -	 фентъзи,	

екшън	(САЩ)
15:00	„Островът	 на	 лемурите:	 Мадагас-

кар“	-	документален	филм
16:00	„Агент	Х“	-	сериал	,еп.	8
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“
18:00	„4х4“	-	автомобилно	предаване
19:00	„Полицейска	академия	4:	 Градски	

патрул“	-	екшън,	комедия,	крими-
нален	 (САЩ),	 актьори	 -	 Шарън	
Стоун,	Лесли	Истърбрук	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите	
22:00	„Непробиваем“	 -	 Екшън,	 Коме-

дия	 Bulletproof	 (САЩ),	 актьори	
-	 Деймън	 Уейънс,	 Адам	 Сандлър,	
Джеймс	Каан,	Алън	Ковърт	и	др.

23:45	„Импулс“	 -	 екшън,	 трилър	 (САЩ,	
ЮАР),	актьори	-	Морган	Фрийман,	
Олга	 Куриленко,	 Джеймс	 Пюър-
фой,	Джена	Сарас,	Карл	Танинг

01:45	„Готъм“	-	сериал,	с.1,	еп.11,12
03:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване
04:15	„Учителят“	 -	 екшън,	 исторически	

(Китай),	 актьори	 -	 Джеймс	 Карс,	
Ксианджу	Чанг	и	др.

06:00	„Аватар:	Легенда	за	Анк“,анимация
08:00	„Готъм“	-	сериал,	еп.	13-15
11:00	„Полицейска	академия	4:	 Градски	

патрул“	-	екшън,	комедия,	крими-
нален	 (САЩ),	 актьори	 -	 Шарън	
Стоун,	Лесли	Истърбрук	и	др.

12:45	„Дивата	 река“	 -	 екшън,	 прик-
люченски,	 криминален	 (САЩ),	
актьори	 -	Мерил	 Стрийп,	 Дейвид	
Стратеърн,	Кeвин	Бейкън	и	др.

15:00	„Агент	Х“	-	сериал,	еп.	9,10
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“
18:00	„4х4“	-	автомобилно	предаване
19:00	„Непробиваем“	 -	 екшън,	 коме-

дия	 Bulletproof	 (САЩ),	 актьори	
-	 Деймън	 Уейънс,	 Адам	 Сандлър,	
Джеймс	Каан,	Алън	Ковърт	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите	
22:00	„Биячи“-	 екшън	 (САЩ),	 актьори	 -	

Данте	 Баско,	 Джонатан	 Липники,	
Жаклин	Обрадорс,	Андрю	Дивоф,	
Дани	Глоувър,	Дани	Трехо	и	др.

23:45	„Импулс“	 -	 екшън,	 трилър	 (САЩ,	
ЮАР),	актьори	-	Морган	Фрийман,	
Олга	 Куриленко,	 Джеймс	 Пюър-
фой,	Джена	Сарас,	Карл	Танинг

01:30	„Готъм“	-	сериал,	с.1,	еп.13-15
04:15	„Отмъщението	на	сестрите“	-	три-

лър	 (Канада),	 актьори	 -	 Брук	
Бърнс,	Тим	Розън,	Ашли	Джоунс

05:15	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	2
06:00	„Аватар:	Легенда	за	Анк“,анимация
08:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.6
09:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.	2
10:00	„Под	наблюдение“	-	с.5,	еп.10
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.	10
12:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.3
13:00	„Отмъщението	на	сестрите“	-	три-

лър	 (Канада),	 актьори	 -	 Брук	
Бърнс,	Тим	Розън,	Ашли	Джоунс,	
Ребека	Амзалаг,	Питър	Дж.	Грей

15:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.7
16:00	„Тежки	 престъпления“	 -	 сериал,	

с.5,	еп.	3
17:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.4
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.11
19:00	„Под	 наблюдение“	 -	 сериал,	 с.5,	

еп.11
20:00	„Агент	Х“	-	сериал	,еп.	9
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	Премиера:	 „Учителят“	 -	 екшън,	

исторически	(Китай,	2014),	режи-
сьор	 -	 Ке	 Зу,	 актьори	 -	Джеймс	
Карс,	Ксианджу	Чанг	и	др.

23:45	„Агент	Х“	-	сериал	,еп.	9
00:45	„Под	 наблюдение“	 -	 сериал,	 с.5,	

еп.11
01:45	„Последният	кораб“	-	сериал,	с.2,	

еп.7
02:45	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.4
03:45	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.11
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

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

(Китай,	2014),	режисьор	-	Ке	Зу,	
актьори	-	Джеймс	Карс,	Ксианджу	
Чанг	и	др.

15:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.8
16:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.	4
17:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.5
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.12
19:00	„Под	наблюдение“	-	с.5,	еп.12
20:00	„Агент	Х“	-	сериал,	еп.	10
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Мама“	-	ужаси,	трилър	(Испания,	

Канада,	 2013),	 режисьор	 -	 Ан-
дрес	Мушети,	 актьори	 -	Джесика	
Частейн,	 Николай	 Костер-Валдау,	
Меган	Шарпантие,	Изабел	Нелис,	
Дейниъл	Каш,	Хавиер	Боте,	Джейн	
Мофат,	Джулия	Чантри	и	др.

00:00	„Агент	Х“	-	сериал	,еп.	10
01:00	„Под	 наблюдение“	 -	 сериал,	 с.5,	

еп.	12
02:00	„Последният	кораб“	-	сериал,	с.2,	

еп.8
03:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.5
04:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.12

05:00	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	4
06:00	„Аватар:	Легенда	за	Анк“,анимация
08:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.8
09:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.	4
10:00	„Под	наблюдение“	-	с.5,	еп.12
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.	12
12:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.5
13:00	„Измяната“	 -	 криминален,	 дра-

ма,	 трилър	 (Канада),	 актьори	 -	
Джаклин	 Макинес	 Уд,	 Шон	 Ро-
бъртс,	 Марк	 Бендавид,	 Джейкъб	
Хорсли	и	др.

15:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.9
16:00	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	5
17:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.6
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.13
19:00	„Под	наблюдение“	-	с.5,	еп.13
20:00	Премиера:	„Мъртва	точка“	-	сери-

ал,	с.	3,	еп.	1
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Полицейска	академия	4:	 Градски	

патрул“	-	екшън,	комедия,	крими-
нален	 (САЩ),	 актьори	 -	 Шарън	
Стоун,	 Лесли	Истърбрук,	Джордж	
Гейнс,	Стив	Гутенберг,	Буба	Смит,	
Майкъл	Уинслоу,	Дейвид	Граф

23:45	„Мъртва	точка“	-	с.	3,	еп.	1
00:45	„Последният	 кораб“	 -	 сериал,	 с.	

2,	еп.	9
02:45	„Стоте“	-	сериал,	с.	2,	еп.	6
03:45	„Монк“	-	сериал,	с.	5,	еп.13
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

06:00	„В	кадър“
06:40	„Приключенията	на	Джуди	Муди“	-	

семейна	комедия	/п/
09:00	„Тайните	служби	на	Дядо	Коледа“-	

анимационен	филм
11:00	„Хари	 и	 семейство	 Хендерсън“	 -	

семейна	комедия	/п/
13:20	„Когато	 си	 в	 Рим“	 -	 романтична	

комедия	с	Кристен	Бел	/п/
15:15	„Ани“	-	комедия	/п/
17:50	„Сватбата	на	най-добрия	ми	при-

ятел“	 -	 романтична	 комедия	 с	
Джулия	 Робъртс,	 Дърмът	 Мълро-
уни,	Камерън	Диас,	Рупърт	Евърет,	
Филип	 Боско,	 Рейчъл	 Грифитс,	
Кери	Престън,	Сюзан	Съливан,	М.	
Емет	Уолш	и	др.

20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	8
21:00	„МакФарланд“	 -	 драма	 с	 Кевин	

Костнър,	 Мария	 Бело,	 Морган	
Сайлър,	 Марта	 Игареда,	 Серхио	
Авелар,	 Хектор	 Дуран,	 Рафаел	
Мартинез,	 Джон	 Ортис,	 Карлос	
Пратс	и	др.

23:40	„От	местопрестъплението“	/п/
00:40	„Анаконда:	 Потомство“	 -	 приклю-

ченски	екшън	с	Дейвид	Хаселхоф,	
Кристъл	 Алън,	 Райън	 МакКлъски,	
Патрик	 Риджъс,	 Антъни	 Грийн,	
Джон	 Рис-Дейвис,	 Алън	 О‘Силва,	
Тома	Данила	и	др.

06:10	„В	кадър“
06:45	„Мисия:	Лекарски	неволи“	-	ро-

мантичен	филм	/п/
09:00	„Бъди“	 -	 семейна	 комедия	 с	

Рене	Русо,	Роби	Колтрейнл,	Алън	
Къминг,	Ирма	P.	Хол	и	др.

10:50	„Сватбата	на	най-добрия	ми	при-
ятел“	-	романтична	комедия	/п/

13:00	„Винаги“	-	романтичен	филм	/п/
15:30	„МакФарланд“	 -	 драма	 с	 Кевин	

Костнър,	 Мария	 Бело,	 Морган	
Сайлър,	 Марта	 Игареда,	 Серхио	
Авелар,	 Хектор	 Дуран,	 Рафаел	
Мартинез,	 Джон	 Ортис,	 Карлос	
Пратс	и	др.	/п/

18:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	риалити	
сериал,	3	епизода

20:00	„От	 местопрестъплението“	 -	 се-
риал,	сезон	8

21:00	„Неуредени	 сметки“	 -	 трилър	 с	
Хелън	 Мирън,	 Сам	 Уортингтън,	
Джесика	Частейн,	Мартон	Чокаш,	
Том	 Уилкинсън,	 Кийрън	 Хайндс,	
Джаспър	Кристенсен	и	др.

23:20	„От	 местопрестъплението“	 -	 се-
риал,	сезон	8	/п/

00:20	„Анаконда:	 Кървава	 следа“	 -	
приключенски	 екшън	 с	 Кристъл	
Алън,	 Линдън	 Ашби,	 Джон	 Рис-
Дейвис,	 Дани	 Мидуинтър,	 Ана	
Улару	и	др.

12:50	„Национална	лотария“	/п/
13:30	„Джеси	Стоун:	Смърт	в	рая“	-	кри-

минален	филм	с	Том	Селек
15:20	„Шаолински	 футбол“	 -	 екшън-ко-

медия	със	Стивън	Чоу,	Карън	Мок
17:30	„Капитан	Америка:	Първият	отмъс-

тител“	-	приключенски	екшън	/п/
06:00	„Камиони	по	леда“	-	сезон	3
07:00	„Без	багаж“	/п/
07:30	„Топ	Гиър“	-	3	епизода
11:00	„Приключението	 „Посейдон“	 -	

приключенски	екшън,	I	част
13:00	„Национална	лотария“	/п/
13:40	„Джеси	 Стоун:	 Смърт	 в	 рая“	 -	

криминален	 филм	 с	 Том	 Селек,	
Вайола	Дейвис,	Орла	Брейди

15:30	„Шаолински	 футбол“	 -	 екшън-ко-
медия	със	Стивън	Чоу,	Карън	Мок

17:45	„Аз	 съм	 номер	 четири“	 -	 екшън-
фантастика	/п/

20:00	„Дюс	 Бигалоу:	 Европейското	 жи-
голо“	 -	 комедия	 с	 Роб	Шнайдер,	
Еди	 Грифин,	 Тил	 Швайгър,	 Йерун	
Крабе,	Хана	Вербуум	и	др.

21:50	„Заветът“	 -	 екшън-фантастика	 със	
Стивън	 Страйт,	 Лора	 Рамзи,	 Се-
бастиан	 Стан,	 Тейлър	 Кич,	 Чейс	
Кроуфърд,	Тоби	Хемингуей	и	др.

00:00	„Кръв	 и	 пот“	 -	 криминална	 ко-
медия	 с	 Марк	 Уолбърг,	 Дуейн	
Джонсън,	Антъни	Маки	и	др.,	/п/

02:30	Еротичен	телепазар

06:30	„Камиони	по	леда“	-	сезон	3
07:30	„Топ	Гиър“	-	3	епизода
11:00	„Приключението	 „Посейдон“	 -	 II	

част
13:00	„Без	багаж“	
13:30	„Джеси	 Стоун:	 Неочаквани	 про-

мени“	 -	 криминален	фим	 с	 Том	
Селек,	 Кати	 Бейкър,	 Ребека	 Пи-
джън,	 Шон	 Йънг,	 Мика	 Бурем,	
Стивън	 Макхати,	 Уилям	 Садлър,	
Джеймс	Гамън	и	др.

15:30	„Снайперистът	3“	-	екшън	с	Том	
Беринджър,	 Байрън	 Ман,	 Джон	
Доман,	 Трой	 Уинбуш,	 Денис	
Арнд,	Уилям	Дъфи	и	др.

17:30	„Зов	 за	 завръщане“	 -	 екшън	 с	
уч.	на	Колин	Фарел,	Кейт	Бекин-
сейл,	 Джесика	 Бийл,	 Бил	 Най,	
Брайън	Кранстън,	Бокем	Уудбайн	
и	др.,	/п/

20:00	„Спасителен	 отряд“	 -	 екшън	 с	
Майкъл	 Дудикоф,	 Кери	 Хироюки	
Тагава,	 Тарин	 Търнър,	 Джаклин	
Обрадорс,	 Дейвид	 Бари	 Грей,	
Чанън	Ро	и	др.

22:00	„Операция	 Делта	 форс:	 Спасе-
нието“	 -	 екшън	 с	 Трей	 Томас,	
Тод	 Дженсън,	 Антъни	 Бишъп,	
Дейвид	Дюкас,	Джейсън	Кенет

00:00	„Фрактура“	 -	 предаване	 за	 рок	
музика

02:20	Еротичен	телепазар

06:30	„Женени	с	деца“	-	с.8,	2	еп./п/
07:30	„Уокър	 -	 тексаският	 рейнджър“-	

сериал,	сезон	1	/п/
08:45	„Комисар	Рекс“	-	сезон	11	/п/
10:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	с.	10	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	19	/п/
12:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1	/п/
13:00	„Уокър	 -	 тексаският	 рейнджър“-	

сериал,	сезон	1
14:00	„Комисар	Рекс“	-	сезон	11
15:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	10
15:45	„Женени	с	деца“	-	с.	8,	2	епизода
16:45	„Шаолински	 футбол“	 -	 екшън-ко-

медия	със	Стивън	Чоу,	Карън	Мок,	
Уей	Зао	и	др.	/п/

19:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	19
20:00	„Транспортер“	-	сериал,	сезон	1
21:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1
22:00	„Звездни	 рейнджъри“	 -	 екшън	 с	

Каспър	 Ван	 Дийн,	 Дина	 Майър,	
Дениз	 Ричардс,	 Джейк	 Бъсий,	
Нийл	Патрик	 Харис,	 Кланси	 Бра-
ун,	Сет	Гилиам,	Ру	Макланахан

00:40	„Транспортер“	-	сезон	1	/п/
01:40	„Заветът“	-	екшън-фантастика	със	

Стивън	 Страйт,	 Лора	 Рамзи,	 Се-
бастиан	 Стан,	 Тейлър	 Кич,	 Чейс	
Кроуфърд,	 Тоби	 Хемингуей,	 Дже-
сика	 Лукас,	 Кайл	 Шмид,	 Уенди	
Крюсън,	Стивън	Макхати	и	др.	/п/

03:40	Еротичен	телепазар

05:30	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7	/п/
06:30	„Войната	на	Фойл“	-	сезон	2
08:45	„Ейс	 Вентура	Джуниър:	 Зоодетек-

тив“	 -	 приключенска	 комедия	 с	
Джош	 Флитър,	 Ема	 Локхарт,	 Ан	
Кюсак,	 Кълън	 Дъглас,	 Арт	 Лаф-
льор,	Остин	Роджърс	и	др.	/п/

11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7
12:00	„Евтиното	 е	 скъпо“	 -	 комедия	

с	 Том	 Ханкс,	 Шели	 Лонг,	 Алек-
сандър	 Годунов,	 Джо	 Мантеня,	
Морийн	Стейпълтън	и	др.	/п/

13:50	„В	кадър“
14:20	„Винаги“	 -	 романтичен	 филм	 с	

Ричард	 Драйфус,	 Холи	 Хънтър,	
Джон	Гудман,	Брад	Джонсън

17:00	„Точен	 прицел“	 -	 криминален	 с	
Денис	 Куейд,	 Форест	 Уитакър,	
Матю	Фокс,	Брус	Макгил	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	8
21:00	„Ани“	 (премиера)	 -	 комедия	 с	

Джейми	Фокс,	Камерън	Диас,	Ку-
венжане	 Уолис,	 Роуз	 Бърн,	 Боби	
Канавал,	Адеуале	Акинуйе-Агбайе

23:30	„От	местопрестъплението“	/п/
00:30	„Анаконди:	 Кървавата	 орхидея“	

-	 приключенски	 екшън	 с	 Джони	
Меснър,	 Кади	 Стрикланд,	 Матю	
Марсдън,	 Никълъс	 Гонзалес,	
Юджийн	Бърд,	Карл	Юн	и	др.

ДИЕМА
06:30	„Камиони	 по	 леда“	 -	 риалити,	

сезон	3
07:30	„Уокър	 -	 тексаският	 рейнджър“-	

сериал,	сезон	1	/п/
08:40	„Комисар	Рекс“	-	сезон	11	/п/
10:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	с.	10	/п/
11:00	„Камиони	по	леда“	-	сезон	3
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	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	10
15:50	„Женени	с	деца“	-	сезон	8
16:50	„Войници	 на	 съдбата“	 -	 приклю-

ченски	екшън	с	Крисчън	Слейтър,	
Шон	 Бийн,	 Винг	 Реймс,	 Джеймс	
Кромуел,	 Колм	 Мийни,	 Доминик	
Монаган,	 Фреди	 Родригес,	 Чарли	
Бюли	и	др.	/п/

18:50	„Топ	Гиър“	-	сезон	19
20:00	„Полицаите	от	Чикаго“	(премиера)	

-	сериал,	сезон	5
21:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1
22:00	„Кръв	и	пот“	-	криминална	коме-

дия	с	Марк	Уолбърг,	Дуейн	Джон-
сън,	Антъни	Маки,	Тони	Шалуб,	Ед	
Харис,	Роб	Кордри	и	др.

00:40	„Полицаите	от	Чикаго“	-	с.	5	/п/
01:40	„Фрактура“	 -	 предаване	 за	 рок	

музика	/п/

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:30	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7	/п/
06:30	„Войната	на	Фойл“	-	сезон	2
08:40	„Тайните	служби	на	Дядо	Коледа“-	

анимационен	филм	/п/
11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7
12:00	„Бъди“	-	семейна	комедия	с	Рене	

Русо,	 Роби	 Колтрейнл,	 Алън	 Къ-
минг,	Ирма	P.	Хол	и	др.	/п/

14:00	„В	кадър“
14:30	„Черното	 тефтерче“	 -	 романтична	

комедия	 с	 Британи	 Мърфи,	 Рон	
Ливингстън,	 Холи	 Хънтър,	 Кейти	
Бейтс	и	др.

16:40	„Орлово	 окo“	 -	 екшън	 с	 Шая	
Лебьоф,	Мишел	Монаган,	Росарио	
Доусън,	 Били	 Боб	 Торнтън,	 Май-
къл	 Чиклис,	 Антъни	 Маки,	 Итън	
Ембри	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	8
21:00	„Първичен	 инстинкт“	 -	 трилър	 с	

Майкъл	 Дъглас,	 Шарън	 Стоун,	
Джордж	 Дзъндза,	 Джийн	 Трипъл-
хорн,	Денис	Арднт	и	др.

23:40	„От	местопрестъплението“	 -	сери-
ал,	сезон	8	/п/

00:40	„Неуредени	 сметки“	 -	 трилър	 с	
Хелън	 Мирън,	 Сам	 Уортингтън,	
Джесика	 Частейн,	Мартон	 Чокаш,	
Том	 Уилкинсън,	 Кийрън	 Хайндс,	
Джаспър	Кристенсен	и	др.	/п/

05:30	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7	/п/
06:30	„Войната	на	Фойл“	-	сезон	2
08:40	„Изгубена	в	Африка“	 -	романтич-

на	 комедия	 с	 Волке	 Хегенбарт,	
Щефан	Лука,	Дирк	Мартенс,	Село	
Мотлунг,	Лутули	Дламини	и	др.

11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7
12:00	„Булка	 на	 прицел“	 -	 романтичен	

филм	с	Кариса	Лий	Степъл,	Питър	
Муни,	Стийв	Барън,	Синди	Бъзби,	
Ким	 Делейни,	 Лия	 Франкланд,	
Анди	Томпсън	и	др.

14:00	„Без	 батерии“	 -	 комедия	 с	 Хюм	
Кронин,	 Джон	 Панков,	 Джесика	
Танди,	 Франк	 Макрае,	 Елизабет	
Пеня	и	др.

16:10	„Да	 откриеш	 Форестър“	 -	 драма	
с	 Шон	 Конъри,	 Роб	 Браун,	 Ана	
Пакуин,	 Ф.	 Мъри	 Ейбрахам,	 Мат	
Деймън,	Бъста	Раймс,	Майкъл	Пит

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	8
21:00	„Денят	на	Бастилията“	-	кримина-

лен	екшън	с	Идрис	Елба,	Ричард	
Мадън,	 Хосе	 Гарсия,	 Шарлот	 ле	
Бон,	Кери	Райли	и	др.

23:00	„От	местопрестъплението“	/п/
00:00	„Първичен	 инстинкт“	 -	 трилър	

с	 Майкъл	 Дъглас,	 Шарън	 Стоун,	
Джордж	 Дзъндза,	 Джийн	 Трипъл-
хорн,	Денис	Арднт	и	др.	/п/

05:45	„Национална	лотария“	/п/
06:30	„Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	

8,	2	епизода	/п/
07:30	„Уокър	 -	 тексаският	 рейнджър“-	

сериал,	сезон	1	/п/
08:45	„Комисар	Рекс“	-	сезон	11	/п/
10:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	с.	10	/п/
11:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	19	/п/
12:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1	/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“	-	сезон	8
16:30	„Шанхайско	 слънце“	 -	 екшън-ко-

медия	с	Джеки	Чан,	Оуен	Уилсън,	
Луси	Лиу,	Брандън	Мерил,	Роджър	
Юан,	 Ксандър	 Бъркли,	 Джейсън	
Конъри,	и	др.	/п/

19:00	„Топ	Гиър“	-	сезон	20
20:00	„Транспортер“	-	сериал,	сезон	1
21:00	„Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1
22:00	„Светкавичен	 удар“	 -	 екшън-ко-

медия	 с	 Джеки	 Чан,	 Анита	Юен,	
Майкъл	Уонг	и	др.

00:15	„Транспортер“	-	сезон	1	/п/
01:15	„Снайперистът	 3“	 -	 екшън	 с	 Том	

Беринджър,	 Байрън	 Ман,	 Джон	
Доман,	Трой	Уинбуш,	Денис	Арнд,	
Уилям	Дъфи	и	др.	/п/

03:15	Еротичен	телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 6 окТоМВри нЕдЕля, 7 окТоМВри

05:00	„Приятели“	-	комедиен	сериал
06:00	„Барът“	-	комедиен	сериал,	сезон	

3
08:00	„По	средата“	 -	комедиен	сериал,	

сезон	6
10:00	„Заедно	 по	 принуда“	 -	 комедия,	

(САЩ,	 2014),	 режисьор	 -	 Франк	
Корачи,	 актьори	 -	 Ана	 Колуел,	
Уенди	 МакЛендон-Кови,	 Тери	
Крюз,	 Ема	 Фурман,	 Кевин	 Ний-
лън,	 Джоел	Макхейл,	 Дрю	Бари-
мор,	Бела	Торн,	Адам	Сандлър	и	
др.

12:00	„Снежната	 кралица	 2“	 -	 ани-
мация	 (Русия,	 2014),	 режисьор	
-	Алексей	Цицилин

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

16:00	„Кухня“	-	сериал
17:30	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
20:30	„Уинтър:	 Историята	 на	 един	

делфин“	 -	 драма	 (САЩ,	 2011),	
режисьор	 -	 Чарлс	 Мартин	 Смит,	
актьори	 -	 Нейтън	 Гембъл,	 Хари	
Коник	 -	 мл.,	 Морган	 Фрийман,	
Ашли	Джъд	и	др.

22:30	„Изгубеняци“	-	сериал
23:30	„Барът“	-	сериал
01:30	„По	средата“	-	сериал
03:30	„Супермаркет“	-	сериал

05:00	„Изгубеняци“	-	комедиен	сериал
06:00	„Барът“	-	комедиен	сериал,	с.3
07:30	„По	 средата“	 -	 комедиен	 сериал,	

сезон	6
10:00	„Уинтър:	 Историята	 на	 един	 дел-

фин“	 -	 драма	 (САЩ,	 2011),	 ре-
жисьор	 -	 Чарлс	 Мартин	 Смит,	
актьори	 -	 Нейтън	 Гембъл,	 Хари	
Коник	 -	 мл.,	 Морган	 Фрийман,	
Ашли	Джъд	и	др.

12:00	„Ричи	 Рич“	 -	 комедия,	 семеен	
(САЩ,	 1994),	 режисьор	 -	 Доналд	
Петри,	 актьори	 -	Маколи	 Кълкин,	
Джон	 Ларокет,	 Едуард	 Херман,	
Кристин	Еберсол,	Чарлс	Рос	и	др.

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

16:00	„Кухня“	-	комедиен	сериал
17:30	„Моите	 мили	 съседи“	 -	 комедиен	

сериал
20:30	„Заедно	 по	 принуда“	 -	 комедия,	

(САЩ,	 2014),	 режисьор	 -	 Франк	
Корачи,	 актьори	 -	 Ана	 Колуел,	
Уенди	 МакЛендон-Кови,	 Тери	
Крюз,	Ема	Фурман,	Кевин	Нийлън,	
Джоел	 Макхейл,	 Дрю	 Баримор,	
Бела	Торн,	Адам	Сандлър	и	др.

22:30	„Изгубеняци“	-	сериал
23:30	„Барът“	-	сериал
01:00	„По	средата“	-	сериал
03:30	„Супермаркет“	-	сериал

пЕТък, 5 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	„Ричи	 Рич“	 -	 комедия,	 семеен	

(САЩ),	актьори	-	Маколи	Кълкин,	
Джон	 Ларокет,	 Едуард	 Херман,	
Кристин	Еберсол,	Чарлс	Рос

12:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„Супермаркет“	-	сериал
15:00	„Двама	мъже	и	половина“,сериал
17:00	„Бездомното	 шоу	 на	 Башар	 Ра-

хал“
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	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-

риал,	с.	4
00:00	„Ричи	 Рич“	 -	 комедия,	 семеен	

(САЩ,	1994),	режисьор	-	Доналд	
Петри,	актьори	-	Маколи	Кълкин,	
Джон	 Ларокет,	 Едуард	 Херман,	
Кристин	 Еберсол,	 Чарлс	 Рос	 и	
др.

02:00	„Приятели“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-

риал

понЕдЕлник, 8 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	„Безушко	 и	 Двуушка“	 -анимация	

(Германия,	 2013),	 сценарист	 -	
Клаус	Баумгарт,	режисьори	-	Гра-
финя	Майя	Роткирх,	Тил	Швайгер

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	„Теория	за	големия	взрив“	-	сери-

ал,	с.	4
00:00	„Безушко	 и	 Двуушка“	 -анимация	

(Германия,	 2013),	 сценарист	 -	
Клаус	Баумгарт,	режисьори	-	Гра-
финя	Майя	Роткирх,	Тил	Швайгер

02:00	„Приятели“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	сери-

ал

ВТорник, 9 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“
10:00	„Заедно	 по	 принуда“	 -	 комедия,	

(САЩ,	 2014),	 режисьор	 -	 Франк	
Корачи,	 актьори	 -	 Ана	 Колуел,	
Уенди	 МакЛендон-Кови,	 Тери	
Крюз,	 Ема	 Фурман,	 Кевин	 Ний-
лън,	 Джоел	 Макхейл,	 Дрю	 Бари-
мор,	Бела	Торн,	Адам	Сандлър

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	Премиера:	„Супермаркет“	-	с.2
23:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.	4
00:00	„Заедно	 по	 принуда“	 -	 комедия,	

(САЩ,	 2014),	 режисьор	 -	 Франк	
Корачи,	 актьори	 -	 Ана	 Колуел,	
Уенди	 МакЛендон-Кови,	 Тери	
Крюз,	 Ема	 Фурман,	 Кевин	 Ний-
лън,	 Джоел	 Макхейл,	 Дрю	 Бари-
мор,	Бела	Торн,	Адам	Сандлър

02:00	„Приятели“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Теория	 за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал

сряда, 10 окТоМВри

05:00	„Приятели“	-	сериал
06:00	„Приятели“	-	сериал,	с.5
07:00	„Томас	и	приятели“	-	сериал
08:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
09:00	„Шоуто	на	Слави“
10:00	„Уинтър:	 Историята	 на	 един	 дел-

фин“	 -	 драма	 (САЩ,	 2011),	 ре-
жисьор	 -	 Чарлс	 Мартин	 Смит,	
актьори	 -	 Нейтън	 Гембъл,	 Хари	
Коник	 -	 мл.,	 Морган	 Фрийман,	
Ашли	Джъд	и	др.

12:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„Супермаркет“	-	сериал
15:00	„Двама	мъже	и	половина“,	сериал
17:00	„Комиците	и	приятели“	
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Гражданинът“	-	сериал
20:00	„Двама	мъже	и	половина“	-	с.10
22:00	Премиера:	„Супермаркет“	-	с.2
23:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	с.	4
00:00	„Приятелю,	 Тед	 2“	 -	 комедия	

(САЩ,	2015),	режисьор	-	Сет	Мак-
фарлан,	 актьори	 -	Марк	 Уолбърг,	
Лиъм	 Нийсън,	 Аманда	 Сайфред,	
Сет	 Макфарлан	 ,	 Джон	 Слатъри,	
Сам	Дж.	Джонсън,	Джовани	Риби-
зи,	Майкъл	Дорн,	Патрик	Уорбър-
тън,	Морган	Фрийман	и	др.

02:00	„Приятели“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	сери-

ал

чЕТВърТък, 11 окТоМВри

05:00	„Приятели“	-	сериал
06:00	„Приятели“	-	сериал,	с.5
07:00	„Томас	и	приятели“	-	сериал
08:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
09:00	„Комиците	и	приятели“
10:00	„Мечето	Йоги“	 -	анимация,	коме-

дия,	 семеен	 (САЩ,	 Нова	 Зелан-
дия,	 2010),	 сценаристи	 -	 Брад	
Копланд,	 Джошуа	 Стернин,	 Дже-
фри	Вентимиля,	режисьор	-	Ерик	
Бревиг,	актьори	-	Нейтън	Кордри,	
Ана	Фарис,	Андрю	Дали	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.	

10	
22:00	Премиера:	„Супермаркет“	-	с.2
23:00	„Кухня“	-	сериал
00:00	„Мечето	Йоги“	 -	анимация,	коме-

дия,	 семеен	 (САЩ,	 Нова	 Зелан-
дия,	2010),	актьори	-	Нейтън	Кор-
дри,	Ана	Фарис,	Андрю	Дали,	Том	
Кавана,	 Дийн	 Ноусли,Ти	 Джей	
Милър,	Андрю	Дейли	и	др.

02:00	„Приятели“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Теория	 за	 големия	взрив“	 -	 се-

риал

05:30	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7	/п/
06:30	„Войната	на	Фойл“	-	сезон	2
08:40	„Гореща	 радиовръзка“	 -	 романти-

чен	филм	със	Софи	Шут,	Мартин	
Брамбах,	Михаел	Хабек	и	др.

11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7
12:00	„Африкански	 котки“	 -	 документа-

лен	филм
14:00	„Магия	 в	 полунощ“	 -	 романтична	

комедия	с	Колин	Фърт,	Ема	Стоун,	
Марша	Гей	Хардън,	Ейлин	Аткинс,	
Саймън	Макбърни	и	др.

16:00	„Спектър“	-	екшън	с	Даниел	Крейг,	
Кристоф	 Валц,	 Леа	 Седу,	 Ралф	
Файнс,	 Моника	 Белучи,	 Наоми	
Харис,	Дейв	Батиста	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	8
21:00	„Идалго:	Океан	от	огън“	-	приклю-

ченски	 екшън	 с	 Виго	Мортенсен,	
Омар	Шариф,	 Луиз	 Ломбард,	 Зу-
лейка	Робинсън,	Джей	Кей	Симънс	
и	др.

23:50	„От	местопрестъплението“	 -	сери-
ал,	сезон	8	/п/

00:50	„Четвъртият	вид“	-	трилър	с	Мила	
Йовович,Елиас	Котеас,	Уил	Патън,	
Хаким	Кае	Казим,	Кори	Джонсън,	
Дафни	Александър,	Енцо	Чиленти,	
Алиша	 Сийтън,	 Юлиан	 Вергов	 и	
др.

05:30	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7	/п/
06:30	„Войната	на	Фойл“	-	сезон	3
08:40	„Татко	 по	 каталог“	 -	 романтична	

комедия	с	Мириам	Вайхселбраун,	
Щефен	Грот,	Оливер	Внук	и	др.

11:00	„Касъл“	-	сериал,	сезон	7
12:00	„Черното	 тефтерче“	 -	 романтична	

комедия	 с	 Британи	 Мърфи,	 Рон	
Ливингстън,	Холи	Хънтър	и	др.	/п/

14:15	„В	кадър“
14:50	„Новаци“	-	драма	с	Юън	Макгре-

гър,	 Кристофър	 Плъмър,	 Горан	
Вишнич,	 Мелани	 Лоран,	 Кай	 Ле-
нъкс,	 Мари	 Пейдж	 Келер,	 Чина	
Шаверс	и	др.

17:00	„Денят	на	Бастилията“	-	кримина-
лен	екшън	с	Идрис	Елба,	Ричард	
Мадън,	 Хосе	 Гарсия,	 Шарлот	 ле	
Бон,	Кери	Райли	и	др.	/п/

19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	-	сериал
20:00	„От	местопрестъплението“	-	с.	8
21:00	„Любовен	рикошет“	 -	романтична	

комедия	 с	 Катрин	 Зита-Джоунс,	
Джъстин	 Барта,	 Джон	 Шнайдър,	
Лин	 Уитфилд,	 Кейт	 Дженингс	
Грант,	Сам	Робaрдс	и	др.

23:00	„От	местопрестъплението“	/п/
00:00	„Магия	 в	 полунощ“	 -	 романтична	

комедия	с	Колин	Фърт,	Ема	Стоун,	
Марша	Гей	Хардън,	Ейлин	Аткинс,	
Саймън	Макбърни	и	др.	/п/

05:15	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	5
06:00	„Аватар:	Легенда	за	Анк“,анимация
08:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.9
09:00	„Тежки	престъпления“,	с.5,	еп.	5
10:00	„Под	наблюдение“	-	с.5,	еп.13
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.	13
12:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.6
13:00	„Полицейска	 академия	 4:	 Градски	

патрул“	 -	 екшън,	 комедия,	 кри-
минален	(САЩ),	актьори	-	Шарън	
Стоун,	 Лесли	 Истърбрук,	 Джордж	
Гейнс,	Стив	Гутенберг,	Буба	Смит,	
Майкъл	Уинслоу,	Дейвид	Граф

15:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.10
16:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.	6
17:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.7
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.14
19:00	„Менталист:	Крадецът	на	мисли“	-	

сериал,	с.7,	еп.1
20:00	Премиера:	„Мъртва	точка“	-	сери-

ал,	с.3,	еп.	2
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Мрежа	от	лъжи“	-	екшън	(САЩ),	

актьори	 -	 Карис	 ван	 Хоутен,	 Ле-
онардо	 Ди	 Каприо,	 Ръсел	 Кроу,	
Марк	Стронг,	Али	Сулиман	и	др.

00:30	„Мъртва	точка“	-	с.3,	еп.	2
01:30	„Менталист:	Крадецът	на	мисли“	-	

сериал,	с.7,	еп.1
02:30	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.10
03:30	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.7
04:30	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.14

05:15	„Тежки	 престъпления“	 -	 сериал,	
с.5,	еп.	6

06:00	„Аватар:	Легенда	за	Анк“,анимация
08:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.10
09:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.	6
10:00	„Менталист:	Крадецът	на	мисли“	-	

сериал,	с.7,	еп.1
11:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.	14
12:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.7
13:00	„Изповедта	 на	 един	 съпруг“	 -	

драма	 (САЩ,	 2015),	 режисьор	
-	Мишел	Моуър,	 актьори	 -	Джей	
Ар	Бърн,	Али	Гонино,	Тара	Спен-
сър-Наърн,	Тори	Барбън	и	др.

15:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.11
16:00	„Тежки	престъпления“	-	с.5,	еп.	7
17:00	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.8
18:00	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.15
19:00	„Менталист:	Крадецът	на	мисли“	-	

сериал,	с.7,	еп.2
20:00	Премиера:	„Мъртва	точка“,сериал
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Отмъстителите“	 -	 екшън,	 прик-

люченски	 (САЩ),	 актьори	 -	Ралф	
Файнс,	Ума	Търман,	Шон	Конъри

23:45	„Мъртва	точка“	-	с.3,	еп.	3
00:45	„Менталист:	Крадецът	на	мисли“	-	

сериал,	с.7,	еп.2
01:45	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.11
02:45	„Стоте“	-	сериал,	с.2,	еп.8
03:45	„Монк“	-	сериал,	с.5,	еп.15
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

07:00	 „Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	8	/п/
07:30	 „Уокър	-	тексаският	рейнджър“	/п/
08:45	 „Комисар	Рекс“	-	сериал,	сезон	11	/п/
10:00	 „Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	10	/п/
11:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	20	/п/
12:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1	/п/
13:00	 „Уокър	-	тексаският	рейнджър“-	с.	2
14:00	 „Комисар	Рекс“	-	сериал,	сезон	11
15:00	 „Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	10
16:00	 „Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	8
16:30	 „Светкавичен	удар“,екшън-комедия	/п/
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	20
20:00	 „Транспортер“	-	сериал,	сезон	1
21:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1
22:00	 „Ултравайълет“	-	екшън-фантастика
00:00	 „Транспортер“	-	сериал,	сезон	1	/п/

ДИЕМА
07:00	 „Женени	с	деца“	-	сериал,	сезон	8	/п/
07:30	 „Уокър	-	тексаският	рейнджър“	/п/
08:45	 „Комисар	Рекс“	-	сериал,	сезон	11	/п/
10:00	 „Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	10	/п/
11:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	20	/п/
12:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1	/п/
13:00	 „Уокър	-	тексаският	рейнджър“-	с.	2
14:00	 „Комисар	Рекс“	-	сериал,	сезон	11
15:00	 „Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	10
15:50	 „Женени	с	деца“	-	сезон	8,	2	епизода
16:50	 „Последният	ден“,	I	част
19:00	 „Топ	Гиър“	-	сезон	20
20:00	 „Транспортер“	-	сериал,	сезон	1
21:00	 „Хавай	5-0“	-	сериал,	сезон	1
22:00	 „Капитан	 Америка:	 Първият	 отмъсти-

тел“	-	приключенски	екшън	
00:30	 „Транспортер“	-	сериал,	сезон	1	/п/

ДИЕМА
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сТЕФКа БУРмОВа
 
	 За	 поредна	 учебна	 година	 се-
влиевското	бизнес	сдружение	„Се-
влиево	21	век“	стартира	своята	об-
разователна	 инициатива	 „Стипен-
дии	21	век“,	чрез	която	отпуска	три	
годишни	стипендии	по	1200	лева	за	
ученици	с	отличен	успех.	
	 Да	 кандидатстват	 за	 финансо-
вата	 подкрепа	 имат	 право	 всички	
ученици	от	8	до	12	клас	от	 учили-
щата	 на	 територията	 на	 община	
Севлиево.	Стипендиите	се	отпускат	
по	 критерии,	 определени	 от	 „Се-
влиево	21	век“	с	нарочна	Наредба.	
Кандидатите	 за	 стипендианти	 на	
севлиевското	 бизнес	 сдружение	
трябва	 още	 да	 са	 класирани	 през	
предходната	 година	 индивидуално	
на	първо,	второ	или	трето	място	на	
национални	или	международни	кон-
курси,	 олимпиади	 или	 състезания	
в	 области	 на	 учебни	 дисциплини,	
допускани	за	кандидатстване.	Това	
са	 математика,	 български	 език	 и	
литература,	 физика	 и	 астрономия,	
химия,	 езикознание,	 биология,	 ис-
тория,	 география	 и	 икономика,	 ин-
форматика	и	IT.	
	 Целта	на	инициативата	на	„Се-
влиево	 21	 век“	 е	 да	 поощри	 и	
подпомогне	 ученици	 от	 общината	
с	 трайни	 успехи	 и	 постижения	 в	
областта	 на	 учебните	 дисциплини,	
изучавани	в	училище.
	 Документи	 за	 стипендиите	 се	
подават	 до	 15	 октомври,	 а	 сти-
пендиантите	 за	 учебната	 2018-2019	
година	ще	станат	известни	в	Деня	
на	будителите	–	Първи	ноември.

	 На	 4	 и	 5	 октомври	 в	
Регионален	 исторически	
музей	 –	 Габрово	 се	 про-
вежда	научната	конферен-
ция	„Старопланинският	ре-
гион	 –	 минало,	 настояще,	
перспективи.	 Развитие	 на	
културния	 туризъм“.	 Фо-
румът	 бе	 открит	 от	 Нела	
Рачевиц	 –	 зам.-кмет	 на	
Община	 Габрово,	 и	 проф.	
д-р	Петко	Петков	–	научен	
ръководител	 и	 представи-
тел	на	ВТУ	„Св.	Св.	Кирил	
и	Методий“.	
	 „Забележителното	 е,	
че	 това	 е	 петата	 поред	
конференция.	 През	 2014	
година,	 когато	 я	 открива-
хме	 за	 първи	 път,	 си	 по-
желахме	 да	 стане	 тради-
ционна.	Тя	 вече	 има	 своя	
история	 в	 четирите	 тома,	
които	 са	 издадени”,	 зая-

ви	 научният	 ръководител	
проф.	д-р	Петко	Петков.
	 Той	подчерта,	че	учас-
тниците	разглеждат	темата	
за	Стара	 планина	 от	 раз-
лични	ъгли	–	историческо,	
икономическо	 и	 културно	
развитие,	поставя	се	и	ак-
цент	върху	туризма.	
	 „Този	 форум,	 с	 цен-
тър	 Исторически	 музей	
–	 Габрово,	 позволява	 да	
се	 включват	 професиона-
листи	 от	 цялата	 страна.	
Старопланинската	 тема	 е	
благодатна	 за	 това,	 има	
години,	през	които	конфе-
ренцията	 е	 международ-
на.	 Гостували	 са	 предста-
вители	 от	 най-западната	
част	на	Балкана	–	Сърбия.	
Няколко	университета,	му-
зеи	от	цяла	България,	биб-
лиотеки,	 архиви,	 учители	

–	 това	 са	 участниците	 в	
научната	конференция.
	 Темата	 за	 Старопла-
нинския	регион	е	неизчер-
паема.	 Още	 10	 години	 да	
я	изследваме,	отново	има	
какво	 да	 се	 проучи.	Това	
позволява	на	много	млади	
хора	 да	 чуят	 отзиви	 за	
своите	 научни	 търсения”,	
подчерта	проф.	Петков.		
	 Програмата	 през	 тази	
година	 започна	с	най-ста-
рата	 история.	 Разгледана	
бе	 ролята	 на	 планината	
в	 Античността,	 Среднове-
ковието,	 Възраждането.	
Много	 интересен	 е	 при-
носът	 на	 група	 учени	 за	
майсторите	 зографи,	 за	
строителите	 и	 архитектите	
на	 храмове.	 Представени	
са	 и	 такива	 от	 тях,	 кои-
то	 са	 работили	 не	 само	

в	 региона	 и	 са	 разнесли	
славата	 на	 своите	 школи	
извън	страната.	
	 Съзнателно	 търсен	 ак-
цент	тази	година	са	група-
та	 доклади,	 посветени	 на	
занаятчийското	 производ-
ство	 през	 Възраждането	
и	малко	след	това.	Млади	
учени	от	ВТУ	 „Св.	Св.	Ки-
рил	 и	Методий”	 са	 посве-
тили	 изследванията	 си	 на	
темата,	 благодарение	 на	
проекта	„Последният	зана-
ятчия”.
	 Проф.	 д-р	 Петко	 Пе-
тков	 подчерта	 ролята	 на	
Община	 Габрово	 за	 осъ-
ществяването	 на	 научната	
конференция	 през	 годи-
ните,	 както	 и	 доброто	 съ-
трудничество	с	културните	
институции	в	града.	
	 „Стана	ясно,	че	когато	

се	 обединят	 усилията	 на	
няколко	 институции,	 може	
да	се	постигне	един	добър	
резултат.”
	 Според	 проф.	 Петков	
научните	 изследвания,	
представяни	 на	 конфе-
ренцията,	 могат	 да	 имат	
много	 сериозно	 стопан-
ско	 проявление.	 Интерес	
за	 икономическите	 субе-
кти,	 свързани	 с	 туризма,	
представляват	маршрутите	
из	 Стара	 планина,	 чиито	
дадености	 и	 история	 са	
представени	на	конферен-
цията.	
	 Докладите	 на	 участни-
ците	 в	 миналогодишната	
конференция	 вече	 са	 пуб-
ликувани	в	сборник,	който	
бе	 представен	 през	 пър-
вия	ден	от	петото	издание	
на	форума.	

Темàтà зà Стàроплàíиíñкия реãиоí е íеизчерпàемà
Проф. д-р Петко Петков, научен ръководител и представител на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”: 

сТЕФКа БУРмОВа 

	 „За	 първи	 път	 екипът	
на	 „Синелибри“	 проявя-
ва	 желание	 да	 включи	 и	
Габрово	в	списъка	на	гра-
довете,	в	които	ще	се	про-
веде	фестивалът	 –	 инфор-
мира	 габровският	 джаз	
изпълнител	 и	 изкуствовед	
Цветомир	 Цанков.	 –	 За	
целта	 организаторите	 му	
предоставят	девет	от	общо	
40-те	 заглавия,	 които	 мо-
гат	да	бъдат	излъчени	във	
фестивалните	дни.“	
	 Той	 уточни,	 че	Между-
народният	 кино-литерату-
рен	фестивал	„Синелибри“	
е	единствен	по	рода	си	в	
България,	 който	 предлага	
на	 зрителите	 екранизации	
на	 литературни	 творби.	 В	
стремежа	си	да	популяри-
зира	 голямата	 литература	
не	 само	 чрез	 книгите,	 но	
и	 чрез	 техните	 адаптации	
за	 големия	 екран,	 орга-
низаторите	 на	 фестивала	
търсят	 път	 към	 зрителите	
не	 само	 в	 София,	 но	 и	 в	
цяла	България.		
	 Цветомир	 Цанков	
обясни	още,	че	тази	годи-
на	„Синелибри“	ще	се	про-
веде	от	11	до	24	октомври	
в	София,	Пловдив,	 Варна,	
Бургас,	 Велико	 Търново,	
Русе,	Ловеч,	Видин,	Враца,	
Благоевград,	 Търговище,	
Стара	Загора.	Акцент	в	не-
говото	 издание	 ще	 бъде	

100-годишината	 от	 рожде-
нието	на	Ингмар	Бергман,	
а	по	традиция	в	София	ще	
гостуват	и	световноизвест-
ни	 автори	 като	 Херман	
Кох	и	Иън	Макюнън,	който	
на	21	юни	т.	г.	навърши	70	
години.
	 В	 Габрово	 откриване-
то	 на	 Международния	 ки-
но-литературен	 фестивал	
„Синелибри“	 ще	 бъде	 на	
17	октомври	от	18,00	часа	
с	 филма	 „Аз	 съм	 ти,	 Ад-
риана…“	 по	 недовършения	
роман	 на	 Димитър	 Димов	
„Роман	 без	 заглавие“	 и	
неговото	 продължение	 –	
„Адриана“,	написано	от	дъ-
щеря	 му	Теодора	 Димова.	
Филмът	 е	 на	Петър	Попз-
латев.	
	 По	 време	 на	 цялата	
проява	 ще	 има	 четири	
български	филма	–	„Извън	
пътя“	 на	 Николай	 Волев,	
„Безкрайната	 градина“	 на	
Галин	 Стоев	 и	 „8	 минути	
и	19	секунди“	на	Кристина	
Грозева	и	Петър	Вълчанов.	
Габровци	 ще	 могат	 да	 се	
докоснат	 до	 екранизация-
та	 на	 едноименния	 роман	
на	Иън	Маккюнън	„На	пла-
жа	 Чезъл“,	 финландския	
филм	 „Мъжът	 и	 бебето“,	
аржентинския	„Има	ли	лю-
бов,	има	и	омраза“,	итали-
анската	 лента	 „Вечерята“,	
както	и	френско-канадския	
„Ще	се	видим	там	горе“	по	
романа	на	Пиер	Льометр.

    продължава от стр. 1
Сред	тях	са	известни	име-
на	от	бизнеса,	политиката,	
неправителствения	сектор,	
образователния	 сектор.	
Те	ще	насочват	идеите	на	
групите	така,	че	да	са	уни-
версални	 и	 приложими	 в	
целия	 свят,	 но	 и	 специал-
но	в	Габрово.
	 „Това	 събитие	 се	 про-
вежда	 в	 центъра	 на	 Бъл-
гария	 за	 трети	 път.	 Това	
не	 е	 формат,	 в	 който	 хо-
рата	 излизат	 и	 говорят,	 а	
останалите	 слушат.	 Не	 е	
формат,	в	който	всички	не-
гласно	имат	мнение,	но	се	
страхуват	 да	 го	 споделят.	
Това	 е	 всичко,	 различно	
от	стандартните	начини.	
	 Именно	 това	 се	 по-
ставя	 като	 цел	 в	 третото	
издание	 на	 иновационния	
лагер	в	Габрово.
	 Тази	година	фокусът	на	
събитието	 са	 социалните	
иновации.	 Хората,	 които	
са	 готови	 и	 имат	 жела-
ние	 да	 бъдат	 част	 от	 от-
кривателството,	 не	 правят	
нещо,	 защото	 то	 е	 мода,	
те	го	правят,	защото	нами-
рат	 решение	 на	 проблем	
преди	 той	 дори	 да	 е	 дал	

сигнали,	 че	 може	 да	 се	
случи.	 Вие	 сте	 тези,	 кои-
то	 имате	 изключителната	
привилегия	да	давате	идеи	
и	 решения,	 които	 ще	 мо-
гат	да	предотвратят	и	най-
малката	криза.	

	 Вярвам,	 че	през	 трите	
дни	на	лагера	ще	има	мно-
го	 емоция,	 много	 висока	
доза	 положителна	 енер-
гия,	ще	има	и	спорове.	
	 Важното	 е	 всички	
идеи,	 които	 се	 родят,	 да	

успеят	да	обединят	 усили-
ята,	да	убедят	останалите,	
че	 те	 могат	 да	 направят	
промяна“,	 обърна	 се	 към	
участниците	 кметът	 Таня	
Христова.
	 Лагерът	 за	 иновации	

вече	 се	 наложи	 като	 ус-
пешно	 и	 ценено	 събитие.	
Само	преди	дни	то	бе	от-
личено	 като	 един	 от	 два-
мата	 български	 победите-
ли	в	конкурса	„Европейски	
награди	 за	 насърчаване	

на	 предприемачеството	
2018	 г.“.	 Българските	 фи-
налисти	ще	 се	 състезават	
на	 следващия	 европейски	
етап	в	конкурса	с	още	32	
европейски	страни.	
	 Финалът	 на	 Европей-

ските	 награди	 за	 насър-
чаване	 на	 предприемаче-
ството	 ще	 се	 състои	 в	
периода	 19-21	 ноември	
2018	 година	 в	 град	 Грац,	
Австрия,	по	време	на	еже-
годната	Асамблея	на	МСП.

Деíицà Сàчевà: “В Гàáрово ñе рàжäàт иäеи и íеñтàíäàртíи íещà”

 стр. 1 С	любезното	съдействие	на	Ваня	и	Радослав	Талеви	
пред	публиката	ще	пеят	и	изпълнителките	от	Музикална	школа	
„Звезди	в	аванс”	Виктория	Гергова	и	Маргарита	Георгиева.	Му-
зика	и	танц	ще	накарат	габровци	да	танцуват	заедно	с	изпъл-
нителите,	за	да	се	превърне	6Fest	в	истински	градски	празник.	
Още	една	млада	изпълнителка	ще	пее	на	6Fest	-	Ивета	Петрова.	
Фестивалът	не	се	отказва	от	традицията	си	и	ще	включи	огнено	
шоу	в	програмата	си	с	Fire	Shadows.	

В	края	на	вечерта	всички	танцови	състави	ще	играят	заед-
но.	Кулминацията	на	петъчната	вечер	на	6Fest	ще	бъде	участие-
то	на	Оркестър	Габрово	под	диригентството	на	Николай	Венков.

6Fest и Момчил Öоíев прàвят 
íàй-ãолямото шеñтвие в 
Гàáрово ñлеä Кàрíàвàлà

	 На	 3	 октомври	 2018	 г.	 в	 залата	
на	 Регионален	 исторически	 музей	
–	 Габрово	 представители	 на	 Регио-
нална	библиотека	„Априлов	–	Палау-
зов“	се	срещнаха	с	библиотекари	от	
обществените	 библиотеки	 в	 област	
Габрово	 във	 връзка	 с	 прилагането	
на	 новия	 регламент	 за	 защита	 на	
личните	 данни	 (GDPR)	 и	 спазването	
му	при	библиотечното	обслужване	на	
гражданите.
	 Цветка	 Айвазова	 представи	 но-
вите	 изисквания	 на	 Регламент	 (ЕС)	
2016/679	 на	 Европейския	 парламент	
и	 на	Съвета	 от	 27	 април	 2016	 г.	 от-
носно	защитата	на	физическите	лица	
във	връзка	с	обработването	на	лични	
данни.	
	 Директорът	Савина	Цонева	 дари	
методическите	 издания	 на	 РБ	 „Ап-
рилов	 –	 Палаузов“	 „В	 помощ	 на	
библиотекаря“	 (2018)	 и	 „Компютърна	
и	 информационна	 грамотност“	 (2018)	
на	всички	читалищни	библиотеки.
	 Беше	 представена	 и	 антологията	
„Стряха	над	Янтра	-	II”,	съставена	от	
габровския	 поет,	 писател	 и	 книгоиз-
дател	 Минчо	 Г.	 Минчев.	 Изданието	
представлява	сборник	от	кратки	био-
графии	на	авторите,	откъси	от	техни	
произведения	и	библиография.	
	 Проектът	 „Под	 стряхата	 край	
Янтра“	 на	 РБ	 „Априлов	 –	 Палаузов“	
се	 осъществява	 с	финансовата	 под-
крепа	 на	 Община	 Габрово	 по	 про-
грама	 „Култура	 2018“.	 Изданието	 се	
разпространява	безплатно	и	ще	бъде	
предоставено	на	всички	обществени	
библиотеки	в	региона	за	обогатяване	
на	фондовете	им.

„Сиíелиáри” иäвà зà 
първи път в Гàáрово

„Севлиево 21 век” 
оñиãурявà 3 ñтипеíäии 
по 1200 лв. зà отличíици 

Рàáотíà ñрещà ñ читàлищàтà 
във връзкà ñ прилàãàíето íà 
реãлàмеíтà зà личíите äàííи


