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ГАБРОВО

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

ВкуснияТ 
хляб Мио 
на цени от 
социализма.

Габровци, искайте го 
и във Вашия магазин.
Доставни цени – 0.30, 
0.40 и 0.50 лв. за заявки: 
тел. 0895/66-77-88.

МИО
Габрово, ул. „Априловска” № 6
 066/808 016, 0896 752 740, 0898 675 565

София, „Ив. Денкоглу” 12-14  0884 952 421

www.garantproperty.eu; 
garant_imoti@abv.bg

НадЕЖда ТиХОВа
 
 С народна музика, 
хляб и сол посрещна-
ха в Дневния център за 
възрастни с увреждания 
вчера Н. Пр. Франсоа 
Бонтан – посланик на 
Кралство Белгия в Бълга-
рия, и Почетния гражда-
нин на Габрово Вили Ван 
Импе – Почетен консул 
на България в Източна 
Фландрия. 
 Белгийският посланик 
посещава за първи път 
Габрово по покана на Вили 
Ван Импе и клуб „Прияте-
ли на Белгия“. В Дневния 
център Вили Ван Импе и 
Марияна Башева от клуб 
„Приятели на Белгия“ се 
чувстват като у дома си и 
са посрещани като близки 
приятели. 
 Причината – много-
бройните им посещения 
и дарения, редицата съв-

местни българско-белгий-
ски проекти, реализирани 
с помощта на фондация 
„Хора в помощ на Бъл-
гария: Аалст – Габрово“, 
чийто секретар е г-н Импе. 
При сегашното посещение 
в Дневния център беше от-
крито поредното дарение 
на белгийската фондация 
чрез клуб „Приятели на 
Белгия“ на стойност 1000 
евро - сензорна стая или 
място за почивка, усамо-
тяване и отмора на по-
требителите на услугите в 
Дневния център.
 Мултисенорната стая 
е предназначена за хора 
от аутистичния спектър, 
хиперактивни, с умствена 
изостаналост и с други 
увреждания в развитие-
то. Идеята е поставянето 
на човека в спокойна, ре-
лаксираща и стимулираща 
среда. 
 Тази стая е специал-

но създадена да стиму-
лира различни чувства и 
възприятия, да провокира 
различни усещания, из-
ползвайки комбинация от 
светлинни ефекти, цвят и 
музика. 
 Всички тези стимули 
целят положително пов-
лияване на психическо, 
емоционално и физическо 
ниво. 
 Това е място, което 
потребителите да използ-
ват за намаляване на на-
прежението, за почивка, 
намаляване на агресията, 
пречистване на ума и тя-
лото, при напрегната си-
туация, за превенция от 
самонараняване и други. 
 Гостите, сред които 
беше и зам.-кметът Кли-
мент Кунев, разгледаха 
новата придобивка. Нови-
ят белгийски посланик нау-
чи и за другите дарения от 
сънародниците му за хора 

с увреждания и млади та-
ланти в Габрово. 
 От няколко месеца 
Дневният център за въз-
растни с увреждания е с 
разширена и ремонтирана 
база, както и с повече 
потребители – капацитетът 
му беше увеличен от 20 на 
30 човека. Пълнолетните 
с увреждания се радваха 
искрено на гостите, сни-
маха се с тях и им пода-
риха картини, нарисувани 
в часовете по арт терапия. 
Вили Ван Импе получи от 
ръководителя на Центъ-
ра Росица Димитрова и 
специална бутилка с шам-
панско – украсена чрез 
използване на техниката 
декупаж.
 Той обеща да отвори 
виното, когато се открие 
през октомври новият 
съвместен проект между 
Аалст и Габрово.
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Посрещнаха Негово Превъзходителство Франсоа Бонтан и Почетния консул Вили Ван Импе с хляб и сол

 От 1 до 5 юни се про-
веде десетото издание на 
международния детски ба-
летен фестивал „С любов 
за танца“ в град Пловдив, 
в който взе участие и тан-
цова школа „Лиана“ при 
народно читалище „Габро-
во-2002“. 
 Балерините от школата 
и тяхната ръководителка 
Лиляна Пантелеева изво-
юваха почетната награда 
за цялостна хореография 
и мериха сили с деца от 
цяла България, Русия, Ма-
кедония, Италия и Англия.

Вàн Импе äîвеäе áелãийñкия пîñлàник в Гàáðîвî

РУЖа ЛЮБЕНОВа
 Една от страховитите 
мълнии, които се изсипа-
ха над Трявна на 7 юни 
следобед, е ударила под-
станция и я е опожарила, 
съобщиха  от пожарната. 
 Съобщението за горя-
щото съоръжение е било 
получено в 15,35 часа, 
уточни дежурният от РД 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ 

- Габрово. Мълнията е пре-
дизвикала пожар и унищо-
жаване на техническото 
оборудване. В гасенето се 
включили двама пожарни-
кари.
 По този повод от по-
жарната припомниха ня-
кои правила по време на 
гръмотевична буря. Ако се 
намирате сред природа-
та, постарайте се да за-
станете далеч от високи 

дървета и самотно стър-
чащи канари. При нали-
чие на сух предмет, сед-
нете върху него. Ако сте 
на открито, не лягайте и 
не докосвайте земята с 
ръце. Клекнете, като плът-
но прилепите нозе. На-
ведете главата си надолу 
и притиснете колене до 
гърдите си. Със скръстени 
ръце обхванете глезените 
на краката. Дръжте се на 

разстояние от съседа си. 
Ако сте на колело, слезте 
от него. Не се хващайте и 
не дръжте метални пред-
мети, те привличат гръмо-
тевиците. Отдалечете се от 
електропроводите за ви-
соко напрежение. Стойте 
настрани от метални кон-
струкции, огради, парапети 
и други метални загражде-
ния, допълниха специали-
стите.

Мълния уäàðи пîäñтàнция в 
Тðявнà нà 7 юни, îпîжàðи я

Скръбна веСт
На 7 юни 2017 година 

ни напусна завинаги един голям човек и 
общественик, съпруг, баща, дядо и прадядо 

Петър КОлев ГОлеМанОв
(1927 - 2017)

Той беше винаги усмихнат, 
обичаше работата си, грижовен към 

семейството, уважаван от всички габровци.

Поклон Пред ПамEтта му!
Опелото ще се извърши в храм „Успение
на Пресвета Богородица“ в град Габрово

на 11 юни 2017 г. в 13.00 часа.
Погребението ще бъде в Габровските гробища

в 14.00 часа.

От семейството и приятели

Ръководството на Об-
щина Габрово се срещна 
с председатели и пред-
ставители на футболните 
клубове в града. Срещата 
се състоя на 6 юни и на 
нея присъстваха предста-
вители на общинската ад-
министрация.

Основен акцент беше 
приключилият спортно-със-
тезателен сезон 2016/2017 
г. и визия за развитието 
и ресурсното осигуряване  
на футбола в общината 

през следващия футболен 
сезон.

Община Габрово оказ-
ва финансова подкрепа на 
футболните клубове чрез 
общинския бюджет в раз-
мер на 55 000 лв. годишно 
и осигурява безплатно из-
ползване на изкуствен и 
естествен терен в спортен 
комплекс „Христо Ботев“, 
както и на стадион „Ап-
рилов“. 

Целта е да се обхванат 
повече деца и юноши, кои-

то да посещават общин-
ските спортни обекти.

Футболът на терито-
рията на община Габрово 
е изправен пред предиз-
викателства, свързани с 
организацията на учебно-
тренировъчния процес, 
липса на разбирателство 
и толерантност между клу-
бовете. Всички тези факто-
ри оказват влияние върху 
възпитателния процес на 
спортуващите деца и тях-
ното физическо и интелек-

туално развитие.
Политиката на Община 

Габрово е децата да бъдат 
стимулирани да спортуват 
от най-ранна детска въз-
раст. Кметът Таня Христо-
ва обяви, че е необходима 
ясна визия и промяна в 
политиката за футболните 
клубове. Тя ще внесе мо-
тивирано предложение до 
Общински съвет - Габро-
во относно развитието на 
футбола на територията на 
общината.

Кметът нà Гàáðîвî ще внеñе пðеäлîжение зà 
ðàзвитиетî нà футáîлà в Оáщинñки ñъвет

заРкО гаТЕВ

 Изключително прес-
тижно международно до-
макинство предстои дру-
гата седмица на градовете 
Габрово и Велико Търново, 
които посрещат 16 нацио-
нални отбора по хандбал 
за мъже в първенството 
за Купата на Световна-
та федерация по хандбал. 
Шампионатът е от 12 до 
18 юни и всеки ден едно-
временно ще се играят 

по четири мача в спортна 
зала „Орловец“ и Двореца 
на културата и спорта в 
старата столица. Специал-
но за проявата на 16 юни 
в България ще пристиг-
нат и двете най-влиятел-
ни личности в световния 
хандбал - президентът на 
Международната федера-
ция (IHF), която органи-
зира първенството - д-р 
Хасан Мустафа, и шефът 
на Европейската федера-
ция по хандбал Михаел 

Видерер. Същия ден за тях 
е организирана среща във 
Велико Търново, на коя-
то са поканени вицепре-
миерът Томислав Дончев, 
спортният министър Кра-
сен Кралев и кметовете на 
двата града - Таня Христо-
ва и Даниел Панов.
 „Над 450 участници - 
състезатели и съдии, ид-
ват за първенството. 56 
са официалните лица от 
различни страни. 
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Гàáðîвî и Великî Тъðнîвî пîñðещàт 
16 тимà зà Светîвнàтà купà пî хàнäáàл

Шкîлà "Лиàнà" 
ñ нàãðàäà 
зà цялîñтнà 
хîðеîãðàфия 

Сðещà ñ 
пиñàтеля   
кàðикàтуðиñт 
Веñелин 
Зиäàðîв    8
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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

Работим за вас!
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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
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оторизиран представител на 
системи за окачени тавани
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Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини 
- ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Га-
ранция! Тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
Машинно оТпуш-
ВанЕ на канали - 
0899/805-238.
Вик услуги - тел. 
0878/159-655. [9, 6]

ТърсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОД-
ЗЕМНА ВОДА С БАГЕТИ. 
Определяне на дълбочи-
ната и дебита на водна-
та жила! 100% гаран-
ция! За контакти: тел. 
0897/548-928 [27, 19]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИ-
ЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.
ниски цЕни - PVC и 
AL дограма, сенници, 
щори - www.TEHTA.com, 
0878/60-65-70.
AL/PVC ДограМа из-
годно - „Майски“ ООД, 

тел. 0899/014-245. [22, 
12]

н и ко консТрук-
ции ооД произвежда 
и монтира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 7]

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 17]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 15]
рЕМонТ на всички 
марки автоматични пе-
рални - тел. 0888/294-
214. [23, 7]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - тел. 0988/815-
645, 0884/155-075, 
066/865-046. [3, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - пране на кили-
ми, дивани - 0896/741-
416, 0896/741-415.
пранЕ с RAinbow 

в дома и офиса - 
0877/555-708.
почисТВанЕ на тава-
ни, гаражи, мази и др. 
- тел. 0895/812-830. 
[12, 3]

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

МЕбЕли,
 обзаВЕжДанЕ
МонТаж на мебели - 
тел. 0988/882-974. [6, 
2]

косЕнЕ
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 13]
косЕнЕ и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 1]

хиДроизолации
хиДроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 

0889/658-208. [20, 11]

аВТоВишка
услуга с автовишка до 
12.5 м - 0889/22-01-
02. [11, 11]

услуги
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
7]
абканТ и гилотина - 
сгъвки, обшивки - тел. 
0877/886-937. [2, 1]
ДърВоДЕлски услуги 
- тел. 0887/473-350. 

ЕроТика
47-гоДишна - 50 лева 
на среща, 100 лева 
цяла нощ на ваш терен 
- 0890/222-094. [33, 
29]
жиголо ДаМи, двой-
ки - тел. 0884/992-066. 
[11, 7]
сЕкс за мъже - 
0896/981-354. [5, 1]

запознансТВа
Търся жЕна от 66 до 
70 години за съвместен 
живот, която да е на 
квартира, да живее при 

мен - тел. 066/86-75-
92. [4, 2]

Магазини
DM StyLE откри нов 
магазин за облекло и 
обувки до Баев мост. 
Постоянни промоции. 
Без почивен ден.
Магазин кооп - кв. 
Младост, Крушата, Ви 
предлага: ХЛЯБ - бял, 
нарязан, 0.700 кг - 0.59 
лв.; ЗАХАР - ГОРНА ОРЯ-
ХОВИЦА, 1 кг - 1.62 
лв.; ОЛИО - 1 л, 1.86 
лв.; СИРЕНЕ ОТ КРАВЕ 
МЛЯКО - 4.35 лв./кг; 
ЯЙЦА, размер М - 0.15 
лв.; БИРА „БОЛЯРКА“, 2 
л - 1.79 лв.; БИРА „БРИ-
ТОС“, 2 л - 1.75 лв.; 
БИРА „НАЗДРАВЕ“, 2.5 
л - 1.79 лв.; КУХНЕНСКА 
РОЛКА КООП - 1.39 лв.; 
ГРАНУЛИРАНА ХРАНА ЗА 
КУЧЕТА - 10 кг, 9.99 лв.; 
ОРИЗ - екстра качество, 
1 кг, 1.35 лв. ЦЕНИТЕ 
НЕ СА ОБВЪРЗАНИ СЪС 
СРОК, ВЪЗМОЖНИ СА 
ПРОМЕНИ ИЛИ ИЗЧЕРП-
ВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА-
ТА! Тел. 0887/371-536. 

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Следващото заседа-
ние по делото за стра-
ховития взрив на 8 март 
2014 г. на ул. „Васил Лев-
ски“ в Севлиево, убил 
дете и ранил друго, ще 
бъде на 9 октомври т. 
г., реши габровският Ок-
ръжен съд. Това стана 
на третото заседание по 
делото, на 5 юни т. г.  
Между заседанията се оч-
ертава един доста дълъг 
четиримесечен период, но 
през него няма да се без-

действа, увериха от съда. 
Паузата е необходима и 
заради новата съдебно-
счетоводна експертиза, 
която трябва да се на-
прави, а и заради отпус-
карския сезон, допълниха 
служители от институция-
та. Първото заседание по 
това дело бе на 20 и 21 
март т. г.
 Споменатата нова съ-
дебно-счетоводна експер-
тиза бе допусната на за-
седанието на 5 юни. Още 
на предното заседание, 
на 22 май т. г. съдът не 

прие заключенията на со-
фийския специалист, из-
готвил първата счетовод-
на експертиза, по време 
на досъдебното производ-
ство.
 Другата експертиза – 
комплексната взриво-по-
жарната, беше приета.
 Подсъдимият по де-
лото - главният инженер 
на „Севлиевогаз 2000“ АД 
Стефан С. все още не е 
заставал пред съда, за 
да даде обяснения. Това 
е право по закон и веро-
ятно ще стане след като 

бъдат изслушани всички 
свидетели и вещи лица. 
 Ще припомним, че де-
лото бе образувано на 19 
януари т. г. Окръжна про-
куратура - Габрово пов-
дигна обвинение срещу 
Стефан С. че „... поради 
немарливо изпълнение на 
правно регламентирана 
дейност, представляваща 
източник на повишена 
опасност –  при разпре-
деление на природен газ, 
като главен инженер на 
газоразпределителното 
предприятие „Севлиево-

газ 2000“ АД, не изпъл-
нил задълженията си за 
осигуряване на безопасно 
разпределение на при-
родния газ и установя-
ване и отстраняване на 
течове... Не предприел 
действия за контрол на 
техническото състояние 
на газопреносната сис-
тема с цел установяване 
изтичането на природен 
газ, не установил и не 
отстранил възникналия 
теч край жилището на 
пострадалите, от който 
се натрупала достатъчна 

концентрация, която про-
извела взрив...“  В резул-
тат къщата на ул. „Васил 
Левски“ 54 бе разрушено 
до основи, 10-годишният 
Анатоли бе ранен тежко 
и почина, а 15-годишната 
му сестра Александрина 
едвам оживя.
 На заседанието на 22 
май т. г. съдът разпита 
като свидетел и изпълни-
телния директор на „Се-
влиевогаз 2000“ АД инж. 
Момчил Момчилов. Тогава 
той заяви, че „няма фи-
зически закон, който да 

може да даде обяснение 
на случилото се...“ Пред 
репортер на вестник „100 
вести“ той допълни, че 
може би е имало   „друго 
изтичане...“   
 По отношение на 
подсъдимия Стефан С. – 
главен инженер на „Се-
влиевогаз 2000“ АД, инж. 
Момчилов заяви пред 
съда: „Няма наказания, 
педантичен е в работата 
си. Затова толкова години 
е в дружеството на тази 
позиция, даже и след ин-
цидента!“

Отлîжихà зà îктîмвðи äелîтî зà взðивà в Севлиевî
Съдът назначи нова съдебно-счетоводна експертиза по случая, отнел живота на 10-годишния Анатоли и ранил тежко 15-годишната Александрина

Гàáðîвî и Великî Тъðнîвî пîñðещàт
16 тимà зà Светîвнàтà купà пî хàнäáàл

продължава от стр. 1
Борихме се за това дома-
кинство, защото е възмож-
ност за популяризиране 
на нашия спорт. Надявам 
се всички да го защитим 
достойно“, заяви на прес-
конференция президентът 
на БФХ Росица Бакърджи-
ева. България е в Група 
„С“,  заедно с отборите на 
Кипър, Андора и Азербай-
джан и ще играе срещите 
си в зала “Орловец“. Тук 
ще се проведат двубоите 
и от предварителна Гру-
па „D“, в която са Китай, 
Фарьорски острови, Арме-
ния и Молдова. Във Вели-
ко Търново са мачовете от 
група Група „А“ - Турция, 
Косово, Албания и Ирлан-
дия, и Група „В“ - Люк-

сембург, Грузия, Малта и 
Великобритания. Срещите 
от първата фаза са от 12 
до 17 юни от 14, 16, 18 и 
20 часа, като само 15-и е 
почивен ден. Първите 2 
отбора от всяка група ще 
се класират за четвъртфи-
налите, а медалистите от 
първенството ще получат 
автоматично право да по-
паднат в основната схема 
на квалификациите за Ев-
ропейското първенство за 
мъже през 2020 г., което 
за първи път ще бъде с 24 
отбора.
 Това е второто изда-
ние на Купата на Све-
товната федерация по 
хандбал (IHF). Косово 
беше домакин на първото, 
спечелено от отбора на 

Фарьорски острови. Сред 
сегашните фаворити са 
още Молдова и Косово, 
а България има амбициоз-
ната задача да стигне до 
финалните срещи. Нашият 
тим е съставен от 16 хан-
дбалисти - от шампиона 
„Локомотив“ (Варна), вице-
шампиона „Добруджа“ (До-
брич) „Фрегата“ (Бургас), 
и състезатели от чужбина. 
Сред тях е габровският 
талант Росен Колев, който 
се състезава в Германия, 
в отбора на „Шалке 04“. 
В треньорския щаб на от-
бора също има габровско 
участие. Наставникът на 
„Чардафон“ Христо Йорда-
нов ще бъде един от асис-
тентите на старши треньо-
ра Георги Андреев.

СъСтАВ нА нАцИОнАлнИя ОтБОР нА БълГАРИя:
 1. Михайл Пенев - Локомотив (Варна)
 3. Стефан Ефтимов - Добруджа (Добрич)
 4.  Николай Нейчев - Шалке 04 (Германия)
 5. Росен Колев Шалке - Шалке 04 (Германия)
 6. Георги Атанасов - Локомотив (Варна)
10. Галин Найденов - Локомотив (Варна)
11. Златан Петров - Добруджа (Добрич)
12. Иван Иванов - Локомотив (Варна)
13. Росен Колев - Фрегата (Бургас)
14. Кирил Савов - Локомотив (Варна)
16. Емил Иванов - Добруджа (Добрич)
18. Светлин Димитров - Club Omnisports Vernouillet 
(Франция)
23. Пресиян Русенов - Фрегата (Бургас)
24. Тансер Юсню - Локомотив (Варна)
55. Бранимир Балчев - Локомотив (Варна)
77. Джошкун Якубов - Добруджа (Добрич)
треньорски щаб:
Георги Андреев - Старши треньор
Иван Иванов - треньор
Христо Йорданов - треньор
Юри Золтаревски - доктор

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център  

Г.Оряховица и Габрово уведомява своите клиенти, че:

 На 23.06.2017 г. от 09.00 до 12.00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия в град 
Габрово ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на:
 Ул. „ИНДУСТРИАЛНА“ 30-36, фирмите „БУЛСТРОЙ-
СМК“ АД, „СТИЙЛ“ ЕООД, ЕТ „ОВОРБАГ“, „СТОМАНО 
И МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ ГАБРОВО“, „ТОМЕ“ ЕООД, 
„БЕЛИН“ ООД, ЕТ „БОГИ – Н“, „ЛУКС  90“  ЕООД
 Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Г. Оряховица и Габрово се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се на-
дява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61
 На 23.06.2017 г. от 13.00 до 15.00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия в град 
Габрово ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на:
 Ул. „АПРИЛОВСКА“ 1, ул. „НИКОЛАЕВСКА“ 4-8, ул. 
„ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“ 20 - 22

Вàн Импе äîвеäе áелãийñкия пîñлàник в Гàáðîвî
продължава от стр. 1

Посещението на посланик 
Франсоа Бонтан включва-
ше още срещи в габров-
ската Община, посещение 
в областната болница, Ин-
терактивния музей и Дома 
на хумора и сатирата. Гос-
тът участва във връчва-
нето на сертификати на 
успешно завършилите кур-
систи от Езиковата шко-
ла към клуб „Приятели на 
Белгия“.
  Днес, 9 юни, от 18 

часа в Хоровата зала на 
народно читалище „Апри-
лов-Палаузов“ ще се про-
веде за първи път в Габро-
во отворена сцена за 
млади инструменталисти. 
Събитието се организира 
и финансира също от фон-
дация „Хора в помощ на 
България: Аалст-Габрово“ в 
партньорство с клуб „При-
ятели на Белгия“, читалище 
„Априлов- Палаузов“ и Ре-
гионалното управление на 
образованието.
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ИЗВЪНГРАДСКИ ИМОТИ        
Ангелово, РЗП 90м2, двор 500м2 18 000 лв
Борики, РЗП 92 м2, двор 700 м2 23 000 лв
Буря, РЗП 70м2, двор 1440м2 12 000 eu
Влайчовци, РЗП 120м2, двор 1700м2 21 000 лв
Влайчовци, РЗП 159м2, двор 1687м2 35 000 лв
Гарван, РЗП 45м2, двор 1500м2 17 000 лв
Гледаци, РЗП 39м2, двор 700м2 26 000 лв
Гръблевци, РЗП 108м2, двор 700м2 18 000 лв
Донино, ЗП 35м2, двор 600м2 10 000 лв
Драгановци, РЗП 130м2, двор 1800м2 45 000 лв
Драгановци, РЗП 105м2, двор 3280м2 34 000 лв
Драгиевци, РЗП 105м2, двор 3027м2 32 000 лв
Жълтеш, РЗП 140м2, двор 630м2 19 000 лв
Здравковец, РЗП 120м2, двор 3745м2 23 000 лв
Златевци, РЗП 72м2, двор 1500м2 15 000 лв
Иванили, РЗП 57м2, двор 1050м2 25 000 лв
Източник, РЗП 149м2, двор 980м2 16 000 eu
Кметовци, двор 658 м2, РЗП 112м2 10 000 лв
Козирог, РЗП 88м2, двор 1566м2 15 500 лв
Костенковци, РЗП 220м2, двор 1500м2 25 000 лв

Малини, РЗП 140м2, двор 3000м2 14 000 лв
Михайловци, РЗП 54м2, двор 1887м2 12 000 лв
Музга, РЗП 50м2, двор 900м2 8 000 лв
Николчовци, РЗП 140м2, двор 2 дка 17 000 лв
Овощарци, РЗП 126м2, двор 825м2 9 000 лв
Петровци, РЗП 150м2, двор 1500м2 5 000 eu
Прахали, РЗП 94м2, двор 912м2 21 000 лв
Стойчевци, РЗП 180м2, двор 250м2 21 000 лв
Стомонеците, РЗП 262м2, двор 1036м2 26 500 лв
Съботковци, РЗП 139м2, двор 800м2 24 900 лв
Тодорчета, РЗП 76 м2, двор 624 м2 13 000 лв
Харачери, ЗП 35м2, двор 414 м2 6 000 лв
Ц. ливада, РЗП 100м2, двор 160 м2 18 000 лв
Черневци, РЗП 115 м2, земя 716 м2 30 000 лв
Шарани, РЗП 44 м2, двор 500 м2 22 000 лв
Яворец, РЗП 160м2, двор 2 дка 35 000 лв
Янковци, РЗП 80 м2, двор 645 м2 45 000 лв

ТРИСТАЙНИ МОНОЛИТНИ
Център, 87м2, ет. 2, ново стр. 35 000 eu
Голо бърдо, 80м2, ет. 1 47 000 лв
К-с "Хр. Ботев", 91м2, ет. 6 48 000 лв
ТРИСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Младост, 75м2, ет. 8 34 000 лв
Младост, 82м2, ет. 2,ТЕЦ 40 000 лв
Русевци, 76м2, ет. 4, ТЕЦ 35 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 39 000 лв

ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Младост, 54м2, ет. 1, ТЕЦ 35 000 лв
Русевци, 74м2, ет. 1 36 000 лв
Сирмани, 81м2, ет. 1 26 000 лв
ДВУСТАЙНИ  МОНОЛИТНИ
Център, 53м2, ет. 2, ТЕЦ, н. с. 26 000 eu
Голо бърдо, 68м2, ет. 10 35 000 лв

Падало, 58м2, ет. 5 42 000 лв
Център, 53м2, ет. 4 30 000 лв
Дядо Дянко, 58м2, ет. 5 31 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ
Център, 36м2, ет. 2, ново стр. 52 000 лв
Падало, 43м2, ет. 1 35 000 лв
КЪЩИ В И ИЗВЪН ГРАДА
Борово, РЗП 150м2, двор 265м2 30 000 лв
Бичкиня РЗП 158м2 двор 440м2  66 000 лв

ОЩЕ НАД 2806 АКТУАЛНИ ОФЕРТИ НА
www.regent.bg
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проДаВа МаТЕриали
МарТаци бор се продават 
на тел. 0887/316-184. [12, 
11]
Тухли - 1-ки, 0.15 лв., се 
продават на тел. 0895/752-
838. [24, 21]
голЕМи каМЕнни по-
кривни плочи се продават 
на тел. 067193/281. [11, 
10]
цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 3]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се продават 
на тел. 0895/752-838. [22, 
3]
цигли - двуулучни, 0.50 
лв., се продават на тел. 
0897/578-998. [3, 1]

палЕТи проДаВа
палЕТи - 5 лв. - 0878/24-
05-06. [11, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
ЕлипсоВиДна разТЕга-
ТЕлна маса и четири броя 
тапицирани с кожа столо-
ве се продават. За връзка: 
тел. 0899/744-577. [6, 5]
спЕшно! ъглоВ диван 
3+2 и два фотьойла за 95 
лева се продават на тел. 
0889/504-590. [5, 1]
изгоДно! хлаДилник се 
продава на тел. 0887/851-
353. [3, 1]

проДаВа разни
ноВ граДински чадър 
3.50/3.50 м и светеща ре-
клама „Marlboro“ се прода-
ват на тел. 0878/531-773. 
[6, 6]
цисТЕрна за гориво - 
0.75 куб. м; 1.00/0.50/1.50 
м; ламарина - 4 мм, гърло-
вина за пълнене, канелка 
1/2, винкелна поставка се 
продават на тел. 0890/139-
359. [11, 4]
цисТЕрна и фризер, 2 
бр. нафтови печки - тел. 
0877/516-166. [2, 2]
ДограМа, улуци, прозор-
ци - нови, се продават на 
тел. 0876/959-214. [1, 1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 

на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
брилянТ яна изкупува 
старинни предмети, из-
вършва ремонт на бижута  
- 0898/317-631
сТроиТЕлно скЕлЕ - вто-
ра ръка, се купува на тел. 
0885/756-828. [4, 3]
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838. [22, 3]

купуВа Машини
циркуляр и фуражомелка 
- 220 V, се купуват на тел. 
0899/005-208. [6, 4]

поД наЕМ
скЕлЕ сЕ дава под наем 
на тел. 0893/805-968. [11, 
5]

иМоТи проДаВа
къща на 10 км от Габро-
во, в село Междене се 
продава на тел. 0890/371-
977. [11, 11]
къща на два етажа на 
Шиваров мост се продава 
на тел. 0894/53-78-87. [11, 
11]
ТрисТаЕн ТухлЕн апарта-
мент в идеален център, ет. 
3, 80 кв. м, се продава на 
тел. 0896/269-751. [11, 6]
иМоТ В кв. Киевци се про-
дава. Възможен е бартер 
за апартамент. Справки на 
тел. 0877/704-071. [20, 
15]
къща на 8 километра от 
града се продава на тел  
0889/083-666. [11, 6]
апарТаМЕнТ В супер цен-
тър - 130 кв. м; Къща на 
два етажа с дворно място 
в село Поповци се прода-
ват на тел. 0888/813-710, 
0885/883-166, 0876/857-
727. [11, 5]
Малка Вила в село По-
повци за 22 000 лева се 
продава на тел. 0899/893-
376. [11, 10]
къща - 65 кв. м, и двор 
700 кв. м в град Габрово се 
продава на тел. 0878/823-
755. [11, 10]
парцЕл - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село Трънито се 
продава на тел. 066/86-15-

84. [8, 5]
апарТаМЕнТ - 100 кв. м, 
топ център, ул. „Юрий Ве-
нелин“ 3Б, след ремонт, 55 
000 лв. Тел. 0889/900-000. 
[22, 9]
къща В село Горна Росица 
- център, за 52 000 лева се 
продава на тел. 0885/597-
746. [11, 9]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-481. [13, 4]
ДВЕ къщи на 10 км от 
града - тел. 0878/345-666. 
[5, 4]
ДВусТаЕн, Тухла, супер 
център, ремонт, се продава 
на тел. 0888/201-120. [6, 
3]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент - 90 кв. м, на Ши-
варов мост се продава на 
тел. 0886/33-20-81. [5, 5]
проДаВа ЕДнофаМилна 
къща  на Русевци - РЗП 
263 кв. м, с гараж и пар-
цел 500 кв. м - незавър-
шена. Цена 75 000 лв. - 
0878/847-664 [15, 1]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
на ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома на 
книгата) се продава на тел. 
0888/206-267. [11, 2]
къща на два етажа в Лъ-
ката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 3]
ВТори и трети произ-
водствени етажи по 190 
кв. м се продават на тел. 
0884/116-078. [6, 3]
къща сЕ продава или за-
меня на тел. 0896/633-
205. [5, 3]
иМоТ В кв. Киевци се про-
дава на тел. 0890/573-393. 
[25, 3]
позЕМлЕни иМоТи 1.5 
и 3.5 дка в село Драга-
новци се продават на тел. 
0876/138-728. [2, 2]
МясТо сЕ продава на тел. 
066/823-449. [4, 2]
апарТаМЕнТ В центъра с 
ТЕЦ се продава на тел. 
0878/996-918. [5, 1]
къща на ул. „Никола Вой-
новски“ № 6 - 130 кв. м, и 
двор 500 кв. м се продава  
на тел. 0896/741-763. [6, 
1]
къща В кв. Бойката - 108 
кв. м застроена площ, и 
850 кв. м двор, след ре-
монт, се продава на тел. 
0896/741-763. [6, 1]
парцЕли В кв. Тлъчници - 
5600 кв. м, се продават на 
тел. 0888/419-838. [22, 2]
Магазин В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 2]
иМоТ В село Драгановци, 
1420 кв. м, ток и вода, се 
продава на тел. 0896/641-

089. [3, 1]
апарТаМЕнТ В широк цен-
тър - 63 кв м, ет. 1, се 
продава на тел. 0893/350-
698. [11, 1]
ДВуЕТажна къща с двор-
но място в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [8, 1]

иМоТи купуВа
къща, апарТаМЕнТ, га-
раж, магазин или имот на 
изплащане се купува на 
тел. 0899/143-163. [22, 
16]
къща В Габрово до 40 
000 лева търси да купи тел. 
0898/269-851. [5, 4]
апарТаМЕнТ До 31 хи-
ляди лева от пощата до 
Колелото се купува на тел. 
0898/573-188. [4, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си се отдават под наем 
в сградата на ОББ - тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0877/291-
544. [11, 8]
Магазин поД наем до па-
зара - тел. 0896/640-415. 
[4, 3]
апарТаМЕнТ на Младост, 
с парно, алуминиева до-
грама и обзаведен, се дава 
под наем на тел. 0876/668-
767, 0876/717-923. [11, 
10]
луксозно обзаВЕ-
ДЕн двустаен апартамент 
се дава под наем на тел. 
066/87-61-08. [5, 5]
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент на Еса - цена: 
180 лв., се дава под наем 
на тел. 0885/393-333. [3, 
3]
апарТаМЕнТ В Трявна се 
отдават под наем (продава) 
на тел. 0897/556-676. [11, 
7]
гарсониЕра поД наем - 
тел. 0894/763-452. [3, 3]
обзаВЕДЕна гарсониЕра 
на Колелото под наем - 
170 лв. Тел. 0875/323-935. 
[3, 3]
обзаВЕДЕн апарТаМЕнТ 
в центъра под наем - ТЕЦ, 
тих квартал, паркинг - тел. 
0889/924-243. [4, 4]
гарсониЕра на Еса се 
дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 2]
Магазин - 50 кв. м, в 
идеален център на Троян 
се дава под наем на тел. 
0670/6-24-66. [6, 2]
общински спорТни 
имоти отдава под наем по-
мещение за офис - 7 кв. м 
- тел. 066/804-483. [2, 2]
апарТаМЕнТ на ул. „Ни-
колаевска“, ет. 4, ап. 12 

се дава под наем на тел. 
0898/990-360. [3, 3]
обзаВЕДЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 2]
ДВусТаЕн уширЕн апар-
тамент - обзаведен, без 
бяла техника, 250 лв., 
се дава под наем на тел. 
0876/969-015. [3, 1]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 2]
храниТЕлЕн Магазин се 
дава под наем, продава се 
стоката и оборудването - 
тел. 0899/925-007. [11, 2]
поМЕщЕниЕ - 40 кв. м, 
централен пазар, изгодно 
се дава под наем на тел. 
0894/41-42-91. [4, 1]

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

унаслЕДяВанЕ
къща В кв. Етър-1 дава 
срещу изглеждане тел. 
066/99-22-44. [3, 3]

нощуВки
сТаи и апартаменти за но-
щувки в Севлиево - от 10 
до 20 лева, се предлагат на 
тел. 0887/671-848.
нощуВки - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 9]
нощуВки - тел. 0899/165-
486. [11, 9]
нощуВки В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 5]
сТаи и апартамент за но-
щувки - тел. 0888/732-591. 
[5, 5]

аВТоМобили проДаВа
форД МонДЕо се продава 
на тел. 0897/384-373. [5, 
4]
голф 4 - дизел, Ауди А3 - 
бензин, всичко платено, се 
продават на тел. 0896/154-
990. [3, 3]
рЕно сцЕник, 1.9 TDi, 
131 к. с., 2006 г., клима-
тик, автоматик, цена: 6500 
лв., се продава на тел. 
0887/541-199. [6, 2]

Ваз, МоскВич
МоскВич 2140, с АГУ, 
цена: 550 лв., се продава 
на тел. 0888/441-876. [3, 
2]
лаДа ниВа се продава на 
тел. 0895/460-288. [5, 3]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място на 
най-високи цени се изкупу-
ват на тел. 0897/429-374
изкупуВанЕ на автомо-

били - тел. 0889/961-133. 
[6, 5]

аВТочасТи/Магазини
аВТоМобилни каТа-
лизаТори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демонтаж - 
справки на тел.  0890/305-
005.

аВТоуслуги
ТЕжко каТасТрофирали 
аВТоМобили - експресни 
и с отлично качество: аВ-
ТоТЕнЕкЕДжийски, аВТо-
бояДжийски и рЕМонТ-
ни услуги - 0879/130-
408 [10, 9]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-до-
бри цени. Предлага сервиз-
на дейност и денонощна 
пътна помощ. 066/886-677, 
0899/886-424 [13, 4]

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

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 0.40 
лв./км, междуградски - 
0893/511-154.
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 0877/555-
708.
ТранспорТ с бус, 3 тона, 
фургон - 18 кубика, екстри 
- 0887/31-61-84.
прЕВоз на товари и 
хора с бус до 1.5 тона - 
0889/22-01-02. [11, 11]
ТранспорТ с нов бус 
- 0.40 лв./кв. м - тел. 
0894/004-045. [25, 21]
ТранспорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и самосвал-
ни автомобили - 0888/564-
431 [33, 20]
ТранспорТ с бус - бордо-
ви и пикап - тел. 0877/467-
622. [10, 4]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

почиВки, кВарТири
луксозни къщички със 
собствен санитарен възел, 
TV, в  Китен, изгодно - тел. 
0888/813-925. [5, 5]

рабоТа прЕДлага
храниТЕлЕн Магазин 
търси продавачки. Справки 
на тел. 0887/825-534. [33, 
31]      Още  на стр. 4
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН 
АПАРТАМЕНТ ДО 35 000 ЛВ
ПРОДАВА - НОВИ ОФЕРТИ:

Еса, магазин, 45м2 30 000 лв
Голо бърдо,къща,75м2, гараж 68 000 лв
Драгановци, 750м2, УПИ 16 000 лв
Младост,гарсониера,панел,PVC 21 000лв
ИЦ, 3-стаен, 100м2, ет. 3 52 000 лв
ИЦ, тухлен,75м2, след ремонт 54 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ид.център,77м2, тристаен,ет.2 60 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв
Велковци, масивна вила,1дка 30 000 лв

Ангелово,масивна вила,1.5дка 44 000 лв
Автогара, 86м2, ет. 1 45 000 лв
Лъката, двустаен, 53м2, PVC 34 000 лв
Център, 90м2, ново стр. 63 000 лв
Бичкиня, 120м2, тухла 44 000 лв
Дядо Дянко, 90м2,тухла, ет.2 45 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Враниловци, 80м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гарата, тристаен, тухла, 90м2 40 000 лв
Център, 90м2, ет. 2 28 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ22
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
бул. “Априлов” 15 (срещу Мол Габрово)
тел.: 066/80 85 74, 066/80 62 00, 0885 118 119
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ОТДАВА ПОД НАЕМ  И/ИЛИ  ПРОДАВА В ГР. СЕВЛИЕВО:
АПАРТАМЕНТИ - двустайни, тристайни от  55 до 
120 кв.м
ПАРКОМЕСТА - в сграда
ПАРКОМЕСТА – за товарни автомобили
МАГАЗИНИ ОТ 107 до 168 кв. м. със собствен 
санитарен възел и склад 
ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ за разполагане на щандове 
до 300 кв. м. в магазин Бокал /сутерен/, намиращ 
се на пешеходната зона на гр. Севлиево.  

За повече информация и въпроси: 
тел. 0675/32824, 0885666636

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

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

02/06

* КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ - ВИЕНА-БУДАПЕЩА-
БРАТИСЛАВА-МЕЛК-ПАСАУ-ВИЕНА - 29.10.17, 
от 1132 лв., с тръгване от ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
* ОДРИН за 1 ден, 10.06./24.06./30.07., 40 лв.
* БУКУРЕЩ за 1 ден, 24.06./22.07., 40 лв.  
* ИСТАНБУЛ  от 129 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 15.07.,1 нощ.,125 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 09.06.,2 нощ.,163 лв.
* ПОРТО ЛАГОС-КАВАЛА-ТАСОС -20.07.,215 лв.
* ОХРИД-АЛБАНИЯ - 20.09., 3 нощ., 265 лв.
* ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 20.09., 3 нощ., 410 лв.
* АТИНА-КОРИНТ-МИКЕНА-ДЕЛФИ - 21.06./ 
01.08./26.09, 360 лв., от СЕВЛИЕВО/В.Т-ВО
* МИНИ ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ - 28.06., 4                                                                       
ол инклузива, 450 лв.,ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
* ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ от 
25.08./01.09./22.09./29.09. - 7 закуски и вечери, 

от 470 лв., ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
* ПОЧИВКА НА ОСТРОВ ТАСОС вс. петък от 
02.06. до 22.09., 7 нощ., от 383 лв.,от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА НА ХАЛКИДИКИ вс. седмица м. 
юни и септември,7 нощ.,от 594 лв., от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА В АЛБАНИЯ вс. седмица м. юни 
и септември, 7 нощ., от 551 лв., от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО - 30.06.-5 
нощ.,зак. и вечери, 330 лв., от Севлиево/В. Т-во
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ  
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 16.06.,125 лв., 
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-МЕЛНИК-ЗЛАТОЛИСТ-РУ-
ПИТЕ - 23.06./14.07, 134 лв., РИЛСКИ МА-
НАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 30.06., 130 лв., 
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 28.07, 155 лв.
ПОЧИВКА В КИТЕН/СОЗОПОЛ с 4/6 нощувки и 
транспорт от Габрово от 225/280 лв. за м. 6, 7, 8, 9
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ  

sviat@mail.bg

 
       

ТурисТичЕски агЕнции

�ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ: 
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО 
- 6 дни, 1099 лв.; РИМ И СЕВЕРНА ИТАЛИЯ 
- 7 дни - 1085 лв.; РИМ - 4 дни-705 лв.; 
ФЛОРЕНЦИЯ - 4 дни - 705 лв.; РИМ И ЮЖНА 
ИТАЛИЯ - 7 дни-1085 лв.; МИЛАНО, ЛАГО ДИ 
КОМО, ЛАГО ДИ ГАРДА, ВЕРОНА - 4 дни - 699 
лв.; ЛОНДОН - 8 дни - 1579 лв.; ЕДИНБУРГ - 5 
дни – 1199 лв.; ШОТЛАНДИЯ И АНГЛИЯ - 10 
дни - 2489 лв.; ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН 
- 11 дни, 2619 лв. HTTP://WWW.AGENCY-
METAL.COM/EKSKURZII/SASSAMOLET/ 
�ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
 - СОЛУН, МЕТЕОРА, ВЕРГИНА – 179 лв., 3 
дни; ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ - 10 дни-725 
лв.; ПРОВАНС - 9 дни, 785 лв.; ФРАНЦИЯ И 
ШВЕЙЦАРИЯ - 10 дни, 969 лв.; ПРИБАЛТИКА 
И ПОЛША - 12 дни – 1355 лв. HTTP://WWW.
AGENCY-METAL.COM/EKSKURZII/SAVTOBUS/
�КРУИЗИ: 
- ЛУКСОЗЕН КРУИЗ - АТИНА, ОЛИМПИЯ, КОТОР 
И ОСТРОВИТЕ МИКИНОС, РОДОС, ХИОС - 7 
дни – 978€ (външна каюта),10.06.17,26.08.17

- РОМАНТИЧЕН КРУИЗ - 4*- кораб COS-
TA ZELIZIOZA, ВЕНЕЦИЯ, БАРИ, КОРФУ, 
САНТОРИНИ, АТИНА,ДУБРОВНИК - 22.10.2017-
649€; 19.11.2017 – 449€
- ПОРТУГАЛСКА МАГИЯ - 10ДНИ-
САВОНА,МАРСИЛИЯ, МАЛАГА КАДИС, ЛИСАБОН, 
ВАЛЕНСИЯ, БАРСЕЛОНА-15.09.17-999€; 
25.09.2017- 849€; 25.10.2017 – 749€;
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И МАДЕЙРА 
- 11 дни, 20.09.2017-899€;01.10.2017-
749€;23.10.17-699€. HTTP://WWW.AGENCY-
METAL.COM/CRUISES/
�ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- ПОЧИВКА В АВСТРИЙСКИТЕ АЛПИ-55+И 
ПРИЯТЕЛИ - 8 дни, 799 лв., 24.06.2017 и 19.08.2017 
- ВЪРНЯЧКА БАНЯ ЗА 22.09.- 3 дни - 249 лв. 
- ТОСКАНА-55+И ПРИЯТЕЛИ,9дни,699лв.пълен 
панс. http://www.agencymetal.com/pochivki/
preporchano/

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ
 “СТЕФАН КАРАДЖА” 3
  0877/61 05 58

066/830251МЕТАЛ ТУР

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

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

www.spaholiday.bg

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО В ЧУЖБИНА
ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА-ПИЗА-ФЛОРЕНЦИЯ - 05.05,465 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 07.06, 435 лв.
БАВАРСКИ ПРИКАЗКИ - 02.10 - 545 лв.
ШВЕЙЦАРИЯ-ИТАЛ. ЕЗЕРА - 28.08, 735 лв.
ХЪРВАТСКА И СЛОВЕНИЯ - 17.05/26.07/11.10 - 459 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА - 21.06/14.10, 429 лв.
ВИЕНА И БУДАПЕЩА - 05.07 - 385 лв.
ПРАГА И КАРЛОВИ ВАРИ - 19.06/21.08, 555 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ - 19.05-259/07.04, 255 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.05/15.07/12.08/ 
14.10/11.11/16.12/ - 125 лв.
ГЪРЦИЯ-КОРФУ - 23.05/20.09 - 5 дни - 265 лв.
БРАШОВ, СИГИШОАРА, СИБИУ, СИНАЯ - 
26.05/30.06/20.10 - 199 лв.
АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИЯ ХОЛИВУД - 19.05/13.10-129 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ, ВРАЦА-ЧЕРЕ-
ПИШКИ МАНАСТИР - 10.06/21.10-85 лв.

РИЛСКИТЕ ЕЗЕРА - 13.07/10.08 - 165 лв.
ЗАМЪКА В РАВАДИНОВО-БЕГЛИКТАШ-КИ-
ТЕН - 14.07 - 115 
ОЧАРОВАНИЕТО НА ПИРИНСКИТЕ ЕЗЕРА - 
20.07/17.08 - 149 лв.
ПОЧИВКИ 2017 ОТ ГАБРОВО
П-КА В ПАМПОРОВО С ФАНАРИ И ЗЛАТО-
ГРАД - 05.07/26.07/19.08/23.08 - 225 лв.
ПОЧИВКА В ТАСОС - 02.07/ 23.07/ 06.08/ 
20.08, 395 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 7 дни - 320 лв., 01.07/
08.07/15.07/22.07/29.07/05.08/12.08/19.08/26.08
МИНИ ПОЧИВКА В КИТЕН - 5 дни,225 лв.,24.
06/28.06/08.07/12.07/28.07/13.08/23.08/02.09 
МИНИ ПОЧИВКА В КИТЕН -7дни-280 лв.,
02.07/16.07/22.07/01.08/07.08/17.08/27.08 
КОРФУ-ГЪРЦИЯ - 7 дни, 450 лв., 02.06/ 
25.08/01.09/22.09/29.09
ПОЧИВКА В АЛБАНИЯ - 7 дни,389 лв.,03.07
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рабоТа прЕДлага

фирМа Търси МайсТор 
гоТВач - 1200 лв., и сЕр-
ВиТьори - 650 лв. заплата. 
Справки на тел. 0894/053-
750 [24, 20]

киТайски рЕсТоранТ в ТЦ 
„Боила“ набира персонал: три 
сервитьорки, един помощник-
готвач, две продавач-консул-
тантки за магазина. Справки 
на тел. 0899/692-678 [11, 
10]
рЕсТоранТ Търси серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0878/369-779, 0899/889-
897. [11, 9]

„принц“ ооД разширяВа 
произВоДсТВоТо и наема: 
шиВачи с опиТ - 900-1150 
лв.; шиВачи - 750-850 лв.; 
крояч на кожа  -  550-
950 лв.; рабоТници ръчни 
опЕрации - 550-950 лв.; 
чисТач на произВоДсТВЕ-
ни поМЕщЕния - 550 лв. 
Възнагражденията са бруто, 
според извършената работа. 
Целогодишна работа, осигу-
ровки на реалната заплата. 
Справки на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. [30, 19]

ТранспорТна фирМа на-
бира шофьори на гондоли с 
категория „С+Е“, заплаща-
не: 1800 лв. средна годиш-
на заплата. Справки на тел. 
0887/818-462, 0889/717-
497. [12, 8]
заВЕДЕниЕ В град Ахто-
пол набира за летния се-
зон: Продавачи - 600-800 
лв.; работник кухня - 800-
1000 лв.; хигиенисти - 600 
лв.; пицар - 800-1000+ лв. 
Осигурени храна, нощувка, 
трудов договор. Справки на 
тел. 0897/787-530. [11, 8]
асисТЕнТ с добър англий-
ски език за работа вкъщи се 
търси на тел. 0885/977-195. 
[22, 13]
гоТВач/ка за Севлиево при 
добро заплащане се търси на 
тел. 0887/671-848. [22, 13]
акВапарк В Созопол търси 
да назначи персонал - май-
стор пицар, готвач, работник 
фреш бар, работник палачин-
ки, барман безалкохолни, ра-
ботник сладолед  - осигурена 
от фирмата квартира. Трудов 
договор и осигуровки. Отлич-
но възнаграждение! Справки 
на тел. 0893/303-848 [30, 
12]
заВЕДЕниЕ В Китен тър-
си сервитьорка за сезона. 
Осигурени квартира и храна. 
Може и с минимален опит. 

Справки на тел. 0897/926-
776. [11, 10]
Магазин за хранител-
ни стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0899/099-
226. [6, 6]
фирМа „уорМТЕк“ ЕООД - 
село Орешак, област Ловеч, 
търси да назначи ЗАВАРЧИК 
на съдове под налягане, во-
дни ризи. Описание и изиск-
вания: Разчитане на чертежи 
и заваряване на водни ризи, 
работа по монтаж на камини. 
Местоработата е в село Оре-
шак, област Ловеч. Телефон 
за връзка: 0888/353-710, Ва-
лентина Георгиева. [11, 10]
бисТро „карТал“ търси да 
назначи кухненски работ-
ник (мияч) - дневна смяна. 
За повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 10]
бисТро „карТал“ набира 
сервитьори/ки за втори сме-
ни. Постоянна работа или 
за петък и събота вечер. За 
повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 10]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ки и готвач/и. Справки 
на тел. 0878/462-655 [12, 5]
слаДкарски цЕх търси 
чистачка. Работно време: 
15.30-19.30 часа. Справки: 
ул. „Христо Ботев“ 5 (срещу 
Гарата). [11, 9]
склаД за бира и безал-
кохолни търси шофьори-
пласьори. Справки на тел. 
0888/623-904. [11, 9]
кафЕнЕ Търси барман/ка 
и сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0897/383-738. [11, 4]

„иМпулс“ аД - габроВо 
търси да назначи спЕшно 
ТЕхнолог програМисТ на 
Машини с цпу с начална 
заплаТа оТ 2500 лЕВа. ние 
предлагаме: 1. Работа в екип 
от млади, амбициозни хора 
и доказани професионалисти. 
2. Допълнителни финансови 
бонуси и ваучери за храна. 
Справка на тел. 066/899-542 
или 0879/406-796 - Величка 
Раева. [26, 8]

пТицЕкланица „гЕпарД“ 
ООД търси да назначи шо-
фьор с категория „С“ и про-
фесионална компетентност, 
обезкоствач. Телефон за 
връзка: 0885/713-813. [15, 
8]
заВЕДЕниЕ Търси бармани, 
сервитьори. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 8]
заВЕДЕниЕ Търси готвачки. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [11, 3]
„озЕкс” Търси шивачки. 

Справки на тел. 066/804-
421. [4, 4]
проДаВач-консулТанТ 
за магазин за промишле-
ни стоки се търси на тел. 
0887/649-427. [11, 7]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси служители автопатру-
лен екип. Справки на тел. 
066/80-69-62. [13, 4]

„ЕВрохиМ груп“ ЕООД на-
бира рабоТници за пЕ-
ралноТо си сТопансТВо. 
Отлични условия на труд и 
възнаграждение. Справки на 
тел. 0892/246-767. [11, 3]

рабоТник за метанстанция 
в град Габрово се търси на 
тел. 0893/393-308. [11, 5]
ТаксиМЕТроВи шофьори 
се търсят на тел. 0887/587-
354. [6, 5]
ТЕхник „сисТЕМи за си-
гурност“ се търси на тел. 
0888/732-591. [11, 5]
„паркоВЕ и озеленяване“ 
ООД търси да назначи на 
постоянна работа шофьор-
озеленител. Справки на тел. 
0888/985-412. [3, 2]
шофьор каТЕгория „С+Е“ 
за тежкотоварен автомобил 
се търси на тел. 0878/526-
347. [11, 2]
цЕх за обработка на пилеш-
ко месо търси да назначи 
общ работник (мъж). Справки 
на тел. 0893/697-900. [6, 4]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди и сезонни трак-
тористи. Справки на тел. 
0896/690-300. [8, 4]
коМпаньонки за Гер-
мания срещу добро за-
плащане се търсят на тел. 
+4915166703332. [11, 4]
храниТЕлни сТоки в квар-
тал Палаузово търси про-
давачка. Справки на тел. 
0898/431-016. [15, 4]

фирМа Търси МонТажник 
за PVC и AL ДограМа. 
Справки на тел. 0888/255-
318. [11, 4]

ТърсиМ МайсТор за закус-
ки, заплата 1 200 лв. Справ-
ки на тел. 0897/675-353. ]
общински спорТни имо-
ти обявява място за работ-
ник паркинг. Справки на тел. 
0878/980-455. [2, 2]
аВТоМонТьори сЕ търсят 
на тел. 0888/415-311. 
„Топ сЕрВиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 3]
заВЕДЕниЕ на Еса тър-
си готвачка и сервитьорка. 
Справки на тел. 0896/867-
284. [6, 2]
Магазин „BiLLA“ в черве-
ния мол търси служители в 
отдел „Деликатеси“. Телефон 
за връзка: 0887/950-088. [3, 
3]
МЕбЕлна фирМа „Лукс-90“ 
ЕООД търси да назначи мебе-
листи и шлайфист (бояджия), 
шприцьор. Справки на тел. 
0886/33-29-68 - гр. Габрово. 
[12, 3]
аВТоМиВка Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 2]
сЕрВиТьори за Слънчев 
бряг. Храна и спане, добро 
заплащане. Справки на тел. 
0878/365-845. [3, 2]
фирМа Търси шивачки прав 
шев и окачествител с опит. 
Справки на тел. 0895/816-
362. [5, 2]

заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в Черноморец търси 
персонал. Справки на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [5, 2]
„капка“ ооД - Габрово, 
бул. „Трети март“ 87, търси 
шивачка. Твърда заплата, от-
лични условия. Справки на 
тел. 0889/506-941. [7, 2]
заВЕДЕниЕ за хранене тър-
си продавач на топли за-
куски, кафе и безалкохолно. 
Справки на тел. 0897/889-
011. [11, 2]
проДаВач-консулТанТ В 
мини маркет се търси на тел. 
0897/889-002. [11, 2]
МЕбЕлна фабрика тър-
си дърводелец-мебелисти и 
шлайфисти. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 2]
риг ЕооД търси да назначи 
охранител с всички необхо-
дими документи за заемане 
на длъжността. Работата е 
по график. За повече инфор-
мация: тел. 0885/894-840. 
[7, 1]
каМЕриЕрка, гоТВач/ка, 
работник кухня, сервитьор/ка 
се търсят на тел. 0885/333-
148. [11, 1]
рабоТник кухня - закуски, 
се търси на тел. 0895/850-
220. [5, 1]
пицария „Мания“ търси 
сервитьори, пицари. Справки 
на тел. 0899/161-663. [11, 
1]
фирМа „алфриДа-пЕЕВ“ 
търси работници в производ-
ството. Осигурен транспорт и 
прилично заплащане. Сутрин 
в офиса до 8.30 часа, тел. 
066/87-88-33. [11, 1]
Търся МайсТор на тестени 
закуски на 8 часа за работа 
в Слънчев бряг, може и пен-
сионер. Дневна смяна, с пла-
тени осигуровки и квартира. 
Да владее български език. 
Справки на тел. 0895/687-
318. [5, 1]
фирМа „ДЕлТа Гард“ търси 
охранители за обект „Елви“ 
- мандра в село Велковци. 
Осигурен транспорт. Справки 
на тел. 0899/139-184. [2, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа - тел. 
0896/285-710. [11, 6]
глЕДаМ ДЕца почасово - 
тел. 0894/686-687. [11, 5]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ ВъзрасТни хора 
почасово - тел. 0876/160-
369. [3, 2]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕСИОНАЛ-
НО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРОВО, ор-
ганизира лицензирани курсо-
ве за: огняр, кранист,  мото-
карист, машинист на пътно-
строителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козметик, 
фризьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика. Издава се дър-
жавен документ за правоспо-
собност. Обучение с ваучер 
за безработни и работещи. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуб „Алфа-Ме-
тал“ провежда курсове за 
безопасно боравене с огне-
стрелно оръжие - 066/80-
69-62
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"алеКс" еООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973 

http://aleks.tryavna.biz/ aleks.tours@gmail.com 
Facebook: Алекс ТурАвтогара Трявна: 06776 34 13; 

0897 915 602; 0898 418 081; 0898418007
 

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ:
•Средновековен събор   "МАДАРСКИ КОННИК" 24.06 1 ден 23 лв
•ДЖУЛАЙ МОРНИНГ с ДЖОН ЛОУТЪН и БТР в Тутракан 30.06 2 дни 46 лв.
•БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ,пещери ВЕНЕЦ и ЛЕДЕНИКА, 
КАЛЕТО - Мездра и БОЖИ МОСТ 08.07. 2 дни 77 лв.
•ВЛАСИНСКОТО ЕЗЕРО в Сърбия и ЖДРЕЛОТО
на РЕКА ЕРМА в Трън 15.07. 2 дни 78 лв.
•СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА, ВОДОПАД СКАКАВИЦА и 
РИЛСКИ МАНАСТИР 21.07. 3 дни 137 лв.
•ОЧИТЕ НА БОГА / ПЕЩЕРА ПРОХОДНА 12.08. 1 ден 22 лв.
•РОДОПИ, АВТЕНТИЧЕН СЪБОР ВЪЛЧИ КАМЪК, 
пещерите ДЯВОЛСКО ГЪРЛО и ЯГОДИНСКА 26.08. 2 дни 70 лв.
•РОДОПИ, пещерите ЯГОДИНСКА и ДЯВОЛСКО ГЪРЛО,  
АСЕНОВА КРЕПОСТ 02.09. 2 дни 70 лв.
•ОХРИДСКО ЕЗЕРО- МИНИ ПОЧИВКА 20.09. 5 дни 245 лв.
•САНДАНСКИ ПЕЕ, ЗАИГРАВА, ПИРИНА ЗАЛЮЛЯВА. 
Петрич, Рупите, Пр. Стойна, Мелник, Рилски манастир 13.10. 3 дни 127 лв.
•СКАРИАДА в ЗЛАТОГРАД, КАМЕННИ ГЪБИ, 
ПЕРПИРИКОН и ТАТУЛ 21.10 2 дни 76 лв.



обяви

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
1-ст., ЕПК, Колелото, ет. 7, 38м2, ТЕЦ                          30000 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., тухла, Колелото, ет. 5, 63м2, ТЕЦ, PVC           39900 лв
2-ст., тухла, център, ет. 3, 79 м2, ремонтиран, PVC           59900 лв
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 3, 69м2                          43000 eu
2-ст., Градище, ново стр., лукс, ет. 5, 57м2                          66200 лв
2-ст., панел, Младост, ет. 3, 57м2, ТЕЦ                       34900 лв
2-ст., монолит, Еса, ет. 12, 62 м2, южен            18000 eu
2-ст., панел, Колелото, ет. 3, 74 м2, две южни стаи, PVC           45000 лв
НОВО СТРОИТЕЛСТВО: НОВИ ЦЕНИ ЗА ТЛЪЧНИЦИ от 305 eu/м2 

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 27000 лв
Варчевци, 1-ет., 110 м2 ЗП, двор 1118 м2 36200 eu
Гачевци, 125м2 ЗП, двор 2172м2, частичен ремонт 34900 лв
Лисец, 3-ет., 252 м2 РЗП, двор 296 м2 68000 лв

Лисец, 2-ет., 73 м2 ЗП, гараж, двор 416 м2 23600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 46500 eu
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu
Бериево, 2-ет., 67м2 ЗП, плевня, лятна кухня, двор 1166м2 26550 лв
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 20000 лв
Горна Росица, масивна къща, 95м2 ЗП, геран, облагороден двор 1250м2, 
ПВЦ, вътрешен ремонт 33000 eu
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
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 36000 eu
З. дърво, 2 ет., механа, 4 спални, двор 580 м2 50000 лв
З. дърво, 2 ет., механа, 2 спални, двор 1492 м2 30000 лв
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, 160м2 РЗП, груб строеж, двор 1380м2 двор 53500 лв
Костенковци, 95м2 ЗП, изцяло от камък, 3-фазен ток, двор 1985м2 29000 лв
Къпиново, 1-ет., 100м2 ЗП, двор 1900м2 12900 лв
Къпиново, 1-ет., 65м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1200м2 25770 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 30000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 лв
Новаковци, 79 м2 ЗП, монолитна, двор 1480 м2 72000 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 26000 лв
Съботковци, стара с чердак, плевня, навес с плочи, за основен ремонт, двор 
2900 м2, подходяща за селски туризъм 22000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2 33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 32100 eu
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

Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          15300 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

Трапесковци, 65м2 ЗП, двор 485м2 19200 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; Черневци - 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 ПИСМЕ-
НА 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 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ

http://paragon-bg.com

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, 
ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪС-
ТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 лв; КЪЩИ в града до 
30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
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87-04-89, 0888/255-318

ДОГРАМА AL, PVC

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЩОРИ 
външни, 
вътрешни

KacTeëO
проДължаВа оТ сТр. 4
часТни уроци по англий-
ски език - тел. 0895/419-
429. [7, 4]
Мцспос „алфа – МЕТАЛ” 
ЕООД организирa курс За 
охранители  Курсът предста-
влява  първоначално обу-
чение за работа като охра-
нител – физическа охрана 
на обекти. Цена на курса: 
80 лв., издава се държавен 
сертификат. За информация: 
гр. Габрово. ул. „Стефан Ка-
раджа” 3, тел. 066/83-00-
00, <http://www.alfa-metal.
com/>. [11, 2]

спорТ
шахМаТ за деца в Дома на 
културата - тел. 0899/590-
276. [11, 3]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - счето-
водни услуги, годишно при-
ключване, данъчни деклара-
ции - 066/804-066

ликВиДации
заличаВанЕ на фирми - 
0888/73-25-85

лЕкари
кабинЕТ кожни и ВЕНЕРИ-
ЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА 
И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛО-
ГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТО-
ЕПИЛАЦИЯ, ФОТОПОДМЛА-
ДЯВАНЕ, ФОТОИМПУЛСНА 
ТЕРАПИЯ  при акне, тъмни 
петна, белези, разширени 
капиляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИО-
ЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на лице. 
ВЕЛАСМУУТ ПРОЦЕДУРИ за 
лечение на целулит, стяга-
не и изглаждане на кожата. 
МЕЗОТЕРАПИЯ при целулит, 
косопад, торбички под очи-
те, отпусната и дехидра-
тирана кожа.  ПОСТАВЯНЕ 
НА БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпотява-
не. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ - 
попълване на бръчки, уголе-
мяване на устни и корекция 
на лицевия обем и контур. 
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - пре-
махване на брадавици и до-
брокачествени кожни тумор-
чета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - ди-
агностика и оценка на риска 
от злокачествено израждане 
на бенки и други пигмент-
ни образувания. ЛЕЧЕБНИ 
И КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУ-
РИ - биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, ул-
тразвук, Д Арсонвал, хими-
чески пилинг, почистване на 
лице. КАБИНЕТЪТ работи и 

по договор с РЗОК. Габрово, 
ул. „Брянска“ 11, тел. 066/ 
800-140, Д-Р МАРИНА САН-
КЕВА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - очен 
кабинет - ул. „Тотю Иванов“ 
25 - прегледи на деца и въз-
растни, поставяне на меки 
и твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37
Д-р ДончЕВ - НАЧАЛНИК 
УРОЛОГИЯ. Прегледи всеки 
ден на ул. „Николаевска“ 
195 от 15 до 18 часа. Ехо-
графия на бъбреци и прос-
тата. Лечение на камъни в 
бъбреците. Работи с талони 
на РЗОК. Тел. 0898/913-
726, 0898/74-48-14.
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-193.
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Мано-
лов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р йорДжЕВа - кожен ле-
кар - 0888/544-046.
оТ МЕсЕц май 2017 г. в 
МЦ „Св. Иван Рилски“ за-
почна да преглежда един от 
водещите УНГ специалисти 
в България – Д-Р АТАНАС 
ГЮЛЕВ, НАЧАЛНИК УНГ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, 
ГР. ПЛОВДИВ.За информация 
и записване на час за посе-
щение при д-р Гюлев: тел. 
066/803-343 или 0897/941-
041, адрес: гр. Габрово, ул. 
„Райчо Каролев” № 2, ет. 1. 
[22, 4]
Д-р Таня Петкова - карди-
олог, приема за прегледи 
в „СИАС“ - срещу стадион 
„Априлов“, понеделник от 
8.00 до 12.00 ч., вторник от 
8.00 до 17.00 часа. [6, 3]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки -  0876/735-596. 
[22, 4]
Масажи сЕ предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 2]

МаникЮр
МаникЮр, гЕл лак, из-
граждане, ноктопласти-
ка, педикюр предлага тел. 
0893/905-693. [11, 8]

психолози
сВЕТлана кацарска - 
психолог-консултант - за 
юноши и възрастни. Базо-
во ниво, когнитивно-пове-

денческа психотерапия. Тел. 
0888/896-348.
ВЕроника николоВа - 
психолог-консултант, тел. 
0882/836-255, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Капитан Дядо 
Никола“ № 61. Психологи-
ческо консултиране на деца, 
възрастни и семейства. [11, 
5]

жиВоТни проДаВа
Малко ТЕлЕ - женско, се-
ментал, за 50 лева се про-
дава на тел. 0876/415-480. 
[5, 4]
краВи и телета се продават 
на тел. 0899/528-465. [2, 1]

ДоМашни лЮбиМци
поДаряВаМ Много мили 
кученца на 1.5 месеца, 3 
мъжки и 3 женски. Телефон 
за връзка: 0879/689-788. 
[11, 9]
поДаряВаМ ДВорни ку-
чета на 6 месеца - тел. 
0884/646-145, 0988/398-
294. [11, 3]
поДаряВаМ Малко коте, 
хигиенни навици - тел. 
0878/800-382. [4, 1]
поДаряВаМ оВчарка за 
пазач - тел. 0884/197-939. 
[3, 1]

Магазин за фуражи
Магазин за фуражи - 
Габрово, Лъката (зад поли-
цията). Продава царевична 
отсевка  - 0.35 лв., пшеница 
и ечемик - 0.40 лв., цареви-
ца - 0.42 лв., трици - 0.36 
лв. Тел. 0878/240-506. [33, 
8]

граДинска ТЕхника
саМохоДна косачка - 
тел. 0888/241-855. [4, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
кърТи, иззижДа - 
0878/943-895
събаряМ и почиствам от А 
до Я. Извършвам строителни 
работи - 0899/601-444
услуги с багер и самосвал 
- 0888/564-431
рЕМонТ на покриви вся-
какви - и с плочи, УЛУЦИ 
- 0878/868-831, 0896/859-
701. [22, 9]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове ма-
зилки с бои, топлоизолации, 
собствено скеле - Т. Пехли-
ванов, тел. 0894/893-001. 
[22, 12]
бригаДа изВършВа ре-

монт на покриви, хидрои-
золации, топлоизолации, 
дренаж, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0895/295-654. [12, 10]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Капи-
тан Дядо Никола“ 65, без 
почивен ден от 7.30 до 19 
часа, тел. 066/801-501. [13, 
4]
иззижДанЕ на тераси, 
къртене на панел, алпини-
сти - тел. 0897/931-088, 
066/85-17-23. [12, 8]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 3]
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637. [22, 3]
сТроиТЕлсТВо и ремонт 
на покриви и навеси - тел. 
0887/473-350. [7, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - редене, 
циклене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на лами-
ниран паркет - 066/86-61-
43, 0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ламинат 
- циклене, монтаж, лакиране 
- 0886/249-906
шпаклоВка, бояДисВанЕ 
- тел. 0895/386-650.
ВъТрЕшни рЕМонТи - тел. 
0897/859-733. [11, 11]
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 15]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя, изолация 
- тел. 0895/728-668. [11, 5]
изМазВанЕ на капаци, те-
некеджийство, покривни ре-
монти и др. - тел. 0882/279-
749. [15, 3]
обръщанЕ на прозорци, 
боядисване, вътрешна изо-
лация - тел. 0896/979-993. 
[11, 2]
шпаклоВка и боядисване 
- тел. 0892/722-903. [11, 1]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, собсТВЕно 
скеле - 0878/943-895
Топлоизолации - алпини-
сти и скеле, гаранция. Тел. 
0898/569-486. [22, 13]
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти, дренаж 
- тел. 0888/863-001. [13, 3]

израбоТВа

ограДна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове на 
заводски цени се предлагат 
на тел. 066/80-85-39.

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 30]

оТоплЕниЕ
прЕсяТи Въглища дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 066/88-
21-13, срещу „Капитан Дядо 
Никола“.
нарязани, нацЕпЕни дър-
ва - 80 лв., метрови - 70 
лева, разпалки - 4 лв., без-
платен транспорт, се прода-
ват на тел. 0897/222-062.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-946, 
0887/105-729.
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв., 
безплатен транспорт, неза-
бавна доставка, се продават 
на тел. 0895/252-686
нацЕпЕни, нарязани дър-
ва - 80 лева, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0884/161-083
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/657-742.
нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.  
0899/508-564.
рЕжа ДърВа на 7 лв. - тел. 
0899/050-080.
ДърВа за печка, камина, 

котел и метрови - реални 
кубици, се продават на тел. 
0879/988-047, 0879/988-
131
нацЕпЕни ДърВа - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.
ДърВа сЕ продават на тел. 
0988/823-371. [33, 22]
ДърВа за огрев - метрови 
- 70 лв., нарязани и наце-
пени - 80 лв./куб. м - тел. 
0896/741-763. [22, 14]
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 10]
„флинТ - Гайдарови“ (Петя 
Гайдарова) - донбаски въ-
глища, брикети, разпалки, 
пелети. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/808-053. [20, 17]
пЕлЕТи - дъбови, предлага 
„Флинт - Гайдарови“. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [20, 17]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. Тел. 
0879/972-114. [33, 13]
ДърВа, нацЕпЕни - 80.00 
лева, дърва, метрови - 70.00 
лева. Тел. 0878/472-237. 
[11, 9]
ДърВа, нацЕпЕни. Точно 
количество. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0894/399-931. 
[11, 9]
цЕпя ДърВа - 0876/479-
910. [11, 6]
МЕТроВи ДърВа - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 лв. 
- 0893/511-154 [22, 4]
нацЕпЕни сухи и сурови 
дърва - 70 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838. [22, 
3]
пЕлЕТи: слънчоглЕДоВи 
- 200 лв./т; дъбови - 370 
лв./т - 0878/24-05-06. [22, 
2]
ДърВа за огрев - нарязани, 
нацепени, 80 лв./куб. м, с 
включен транспорт - тел. 
0896/741-763. [11, 1]
цЕпя ДърВа, обръщам гра-
дини - тел. 0896/926-407. 
[3, 1]
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събоТа, 10 Юни нЕДЕля, 11 Юни

05:30 Дивия Франк в Африка - 3 еп. /п/
06:15 Още от деня /п/
07:00 Милион и две усмивки
08:00 По света и у нас
09:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Извинявай, ако те нарека Любов 

- филм /Испания/, в ролите: Пало-
ма Блойд, Даниеле Лиоти, Ирене 
Монтала и др.

17:00 Вяра и общество с Горан Благоев
18:00 Животът е вкусен
19:00 "Лачените обувки на българското 

кино. Анимационни филми
19:50 Лека нощ, деца! Пимпа
20:00 По света и у нас
20:25 Световна лига по волейбол: Бъл-

гария - Канада /мъже/, пряко 
предаване от Варна

22:30 Шоуто на Канала
23:30 По света и у нас - информацион-

на емисия
23:45 На нож - игрален филм /САЩ, 

2012 г./, режисьор Бил Гутентаг, в 
ролите: Роб Лоу, Шафрън Бъроус, 
Джими Чун и др.

01:25 Шерлок 4 сериен - тв филм /1 
епизод/п/

02:55 Градчето "Сидер Коув" - тв филм 
/15 епизод/п/

03:50 Туристически маршрути /п/
04:15 Малки истории /п/

05:15 Бразди /п/
05:45 Иде нашенската музика /п/
07:00 Неделно евангелие
07:10 Зелената линейка /най-доброто/ 
08:00 По света и у нас
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
13:00 Детски етно фестивал "Децата 

на Балканите - с духовност в 
Европа" - концерт /1 част/

14:00 Древни български хроники: Кръ-
стът на Христос, четвърта хроника

14:55 Балканска хармония: Истина или 
сън - док. филм /България/

16:15 Семеен бизнес - 10 епизод
16:40 Непозната земя
17:10 Как се прави? Автомобили на 

мечтите - документална поредица
17:35 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО
19:05 Лачените обувки на българското 

кино. Анимационни филми
19:50 Лека нощ, деца! Пимпа
20:00 По света и у нас
20:25 Световна лига по волейбол: Бъл-

гария - Бразилия /мъже/, пряко 
предаване от Варна

22:30 По света и у нас
22:45 Нощни птици - вечерно токшоу
23:45 Казанова вариации - филм /

копродукция/, в ролите: Джон 
Малкович, Вероника Ферес, Кер-
стин Авемо и др.

01:45 Шерлок - 2 епизод /п/
03:15 Градчето "Сидер Коув" - 16 еп./п/
04:25 Семеен бизнес - 10 епизод /п/

Бнт 1 Бнт 1

05:30 "Костенурките Нинджа", анимация
07:00 "Д-р Зоуи Харт" - с. 3, еп. 3, 4
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Домашен арест" - с. 2, еп. 18
13:00 "Дневникът на един дръндьо: 

Горещници" - комедия, семеен 
(САЩ), актьори - Стив Зан, Пей-
тън Лист, Рейчъл Харис, Девон 
Бостик, Захари Гордън и др.

15:00 "Седем часа разлика" - с.1, еп.25
16:00 "Космос" - док. поредица
17:00 "120 минути"; 17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 "Гласът на България"
22:30 "Папараци" - тв таблоид
23:30 "Новата дъщеря" - трилър, ужаси 

(САЩ), актьори - Кевин Костнър, 
Ивана Бакуеро, Гатлин Грифит

01:30 "Като на кино"
02:20 "Домашен арест" /п./ - сериал
02:50 "Търси се…" /п./- токшоу
03:40 "120 минути" /п./ 

05:00 "Аватар: Легендата за Анк" - ани-
мация

06:00 "Костенурките Нинджа" - анима-
ция

07:00 "Д-р Зоуи Харт" - с. 3, еп. 1, 2
08:00 "Тази събота и неделя" 
11:00 Cool…T - лайфстайл предаване
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Домашен арест" - с. 2, еп. 17
13:00 "Големи топки" - комедия (САЩ)
15:00 "Седем часа разлика", с.1, еп.24
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план" 
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 "Скатавки" (САЩ), актьори - Фред 

Армисен, Трейси Морган, Джим 
Нортън, Брус Уилис и др.

22:00 "Специалистът" - екшън, драма, 
трилър (САЩ), актьори - Силвес-
тър Сталоун, Род Стайгър, Джеймс 
Уудс, Шарън Стоун, Ерик Робъртс

00:00 "Пустинята" - екшън (САЩ, 1993)
02:00 "Мармалад" /п./ - токшоу
03:30 "Големи топки" - комедия (САЩ)

 

пЕТък, 9 Юни

Бнт 1
05:10 Още от деня /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо/най-доброто/ 
11:00 Дързост и красота -3952,3953 еп.
12:00 По света и у нас
12:30 Кучешки проблем - филм /САЩ/, 

в ролите: Джовани Рибизи, Лин 
Колинс, Скот Каан и др.

14:15 Открито с Валя Ахчиева /п/
14:45 Дойче Веле: Шифт
15:00 Вяра и общество /п/
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 За хора с увреден слух
16:40 Дивия Франк в Африка - 3 епизод
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:25 Още от деня
18:55 Световна лига по волейбол: Бъл-

гария - Полша /мъже/, пряко 
предаване от Варна

20:45 По света и у нас
21:00 Студио "Футбол" 
21:45 Футбол: Беларус - България, ква-

лификационна среща за Светов-
ното първенство 2018 - пряко 
предаване от Минск

00:20 Футболен обзор
00:50 Денят започва с Култура /п/
02:05 Нощни птици /п/
03:10 Здравето отблизо/най-доброто/ /п/
03:40 История.bg. 160 години Княз 

Александър Батенберг /п/
04:45 Дързост и красота /п/


05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Аватар: Легендата за Анк" - ани-

мация
06:30 "Тази сутрин"
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" 
13:30 "Тайни" - сериал, с. 1, еп.4
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 44
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 58
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 741
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 58
21:00 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп. 6
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп.7
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 621

понЕДЕлник, 12 Юни

Бнт 1



05:50 Бързо, лесно, вкусно /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /най-доброто/ 
11:20 Дързост и красота - 3954 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Инуяша - 4 епизод
13:25 Пиксел Пинки 2 - 4 епизод
13:55 Шоуто на Канала /п/
15:10 Фалшива принцеса - 30, последен 

епизод
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории - док. слот
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 5 

епизод
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца! Малките червей-

чета; 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg. Солунските съзакля-

тници и Борис Сарафов
22:10 Градчето "Сидер Коув" - 17 еп.
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 31 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния /п/
02:30 Фалшива принцеса /п/
03:25 Глухаря - 31 епизод /п/
04:15 Дързост и красота - 3954 еп. /п/

05:30 "Лице в лице" /п./ 
06:00 "Аватар: Легендата за Анк" - ани-

мация
06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" 
13:30 "Тайни" - сериал, с. 1, еп. 5
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 45
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 59
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 741
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 59
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 6
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 3, еп. 7
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 8
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 622

ВТорник, 13 Юни сряДа, 14 Юни чЕТВърТък, 15 Юни

0 Бнт 1Бнт 1Бнт 1

 
н а т а 



05:50 Бързо, лесно, вкусно /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /най-доброто/ 
11:20 Дързост и красота - 3955 епизод
12:00 По света и у нас
12:45 Инуяша - 5 епизод
13:10 Пиксел Пинки 2 - 5 епизод
13:35 История.bg. Солунските съзакля-

тници и Борис Сарафов /п/
15:00 Едно голямо семейство 2 - 16-се-

риен филм /Италия/, 1 еп., в ро-
лите: Стефания Сандрели, Джани 
Кавина, Стефания Рока и др.

16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории /п/
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 6 

еп.;17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца! Хотел "Музика"
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:10 Градчето "Сидер Коув" - 18 еп.
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 32 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния /п/
02:30 Едно голямо семейство 2 /п/
03:30 Глухаря - 32 епизод /п/
04:15 Дързост и красота - 3955 еп. /п/

05:50 Бързо, лесно, вкусно /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /най-доброто/ 
11:20 Дързост и красота - 3956 епизод
12:00 По света и у нас
12:45 Милион и две усмивки /п/
13:45 Референдум /п/
15:05 Едно голямо семейство 2 - 2 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории.Документален слот
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /7 епизод/
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца! Хотел "Музика"
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Шерлок 4 - тв филм /2 епизод/
22:30 В кадър. Добавена реалност
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 33 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно рецепта на 

деня/п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /7 епизод/п/
02:30 Едно голямо семейство 2 - тв 

филм /2 епизод/п/
03:25 Глухаря - 33 епизод /п/
04:15 Дързост и красота - тв филм 

/3956 епизод/п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Аватар: Легендата за Анк" - ани-

мация
06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" 
13:30 "Тайни" - сериал, с. 1, еп. 6
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 46
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 60
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 742
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 60
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 7
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 3, еп. 8
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 9
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 623

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Аватар: Легендата за Анк" - ани-

мация
06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" 
13:30 "Тайни" - сериал, с. 1, еп. 7
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 47
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 61
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 743
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 61
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 8
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 3, еп.9
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 10
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 624

05:50 Бързо, лесно, вкусно /п/
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /най-доброто/ 
11:20 Дързост и красота - 3957 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:00 Международен конкурс за пиа-

нисти и цигулари "Проф. Панчо 
Владигеров"

14:00 В кадър. Добавена реалност /п/
14:30 Дойче веле: Шифт
15:00 Едно голямо семейство 2 - 3 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории /п/
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /8 епизод/
17:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня;19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца! Пимпа
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Шерлок - 3 епизод
22:30 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 34 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния /п/
02:30 Едно голямо семейство 2  /п/
03:30 Да открием Германия /п/
03:55 Глухаря - 34 епизод /п/
04:45 Дързост и красота - 3957 еп./п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Аватар: Легендата за Анк" - ани-

мация
06:30 "Тази сутрин" 
09:30 "Преди обед" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" 
13:30 "Тайни" - сериал, с. 1, еп. 8
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 48
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 62
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 744
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 62
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 9
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп.10
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 11
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 625

05:40 "Прости ми" - сериен филм /п/
07:00 "Медици" (премиера) - сезон 4
08:00 "Събуди се..."
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 "Плажен тийн филм" - с Рос 

Линч, Мая Мичъл, Грейс Фипс
14:50 "Лох Нес" - с Тед Дансън, Джо-

ли Ричардсън, Иън Холм, Харис 
Юлин, Джеймс Фрейн и др.

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

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

емисия
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Спайдърмен" - с Тоби Магуа-

йър, Уилям Дефо, Кирстен Дънст, 
Джеймс Франко, Клиф Робъртсън, 
Розмари Харис и др.

22:30 "Дело 39" - с Рене Зелуегър, Иън 
Макшейн, Жодел Ферланд, Брадли 
Купър, Кери О’Мейли и др.

00:40 "Лох Нес" - с Тед Дансън /п/
02:40 "Конспирация: Безмилостен лов"- 

с Рейф Файнс, Фелисити Джоунс
04:45 "Плажен тийн филм" /п/

06:30 "Иконостас"
07:00 "Медици" (премиера) - сезон 4
08:00 "Събуди се..." 
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Музата на артиста" - с Корбин 

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

14:15 "Любовна магия" (премиера) - с 
Ники Дилоуч, Раян Макпартлин, 
Брияна Лейн, Каролин Хенеси

16:00 "Етажна собственост" - 3 сезон
17:00 "Комбина" - предаване на NOVA
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия; 19:30 Темата на NOVA
20:00 "Зрителна измама 2" (премиера) 

- с Дейв Франко, Майкъл Кейн, 
Марк Ръфало, Даниел Радклиф, 
Лизи Каплан, Уди Харелсън, Хенри 
Лойд-Хюз, Морган Фрийман, Сана 
Лейтън, Джеси Айзенбърг, Джей 
Чоу, Дейвид Уоршофски и др.

22:40 BG MUSIC FESTIVAL 2017 - галаве-
чер

00:15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
00:45 "Любовна магия" - с Ники Дилоуч, 

Раян Макпартлин, Брияна Лейн
04:00 "Музата на артиста" - с Корбин 

Бърнсен, Сам Бокслайтнър /п/

NOA NOA
05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
11:30 "Бон Апети" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Двете лица на Истанбул" - сери-

ен филм
13:30 "Моята карма" (премиера) - сери-

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

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Завинаги свързани" (премиера) - 

сериен филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 "Черешката на тортата", нов сезон
21:00 "Хавай 5-0" - сезон 6
22:00 Новините на NOVA
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 "Часът на Милен Цветков"
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
04:15 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе"; 11:30 "Бон Апети" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Двете лица на Истанбул" - сери-

ен филм
13:30 "Моята карма" (премиера) - сери-

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

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Завинаги свързани" (премиера) - 

сериен филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 "Черешката на тортата",нов сезон
21:00 "Хавай 5-0" - сезон 6
22:00 Новините на NOVA
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 "Часът на Милен Цветков" 
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:15 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:15 "Прости ми" - сериен филм /п/

NOA
05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе"; 11:30 "Бон Апети"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Двете лица на Истанбул" - сери-

ен филм
13:30 "Моята карма" (премиера) - сери-

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

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Завинаги свързани" (премиера) - 

сериен филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 "Черешката на тортата", нов сезон
21:00 "Хавай 5-0" - сезон 6
22:00 Новините на NOVA
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 "Часът на Милен Цветков"
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:15 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:15 "Прости ми" - сериен филм /п/

05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
11:30 "Бон Апети" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Двете лица на Истанбул" - сери-

ен филм
13:30 "Моята карма" (премиера) - сери-

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

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Завинаги свързани" (премиера) - 

сериен филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
20:00 "Черешката на тортата",нов сезон
21:00 "Хавай 5-0" - сезон 6
22:00 Новините на NOVA
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 "Часът на Милен Цветков" 
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:15 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:15 "Прости ми" - сериен филм /п/

05:20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе"; 11:30 "Бон Апети"
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Двете лица на Истанбул" - сери-

ен филм
13:30 "Моята карма" (премиера) - сери-

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

филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 "Завинаги свързани" (премиера) - 

сериен филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" - тв игра
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 "Черешката на тортата", нов сезон
21:00 "Хавай 5-0" - сезон 6
22:00 Новините на NOVA
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира"
23:30 "Часът на Милен Цветков"
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:15 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:15 "Прости ми" - сериен филм /п/

NOA NOA NOA

05:00 Брюксел 1 /п./
06:00 Директно /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев

10:30 Новините ON AIR
10:40 Клик - комедийно шоу /п./
11:40 Полицейски войни - сериал /п./
12:30 Игри на ума - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /п./
14:30 Медиите ON AIR /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Канбе стратегът - сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:00 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

19:50 Полицейски войни - сериал
20:40 Инспектор Валандер - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Време за кино класика: Осмият 

ден - комедия, драма, Великобри-
тания/Белгия/Франция; в ролите: 
Даниел Отьой, Паскал Дюкен, 
Миу-Миу, Хенри Гарси

00:00 Денят ON AIR /п./
00:50 Провокативно - токшоу /п./
01:50 България сутрин /п./
04:00 Колела /п./
04:30 Видимо и невидимо /п./
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05:30 Q&A /п./
06:30 Опорни хора /п./
07:30 Клик /п./; 08:00 VIB /п./
08:30 Новините ON AIR
08:40 Днес в събота с Бойка Делиева
10:00 Новините ON AIR
10:30 Медиите ON AIR - предаване за 

медии и личности
11:30 Новините ON AIR
12:00 Червената кралица - сериал
13:00 Новините ON AIR
13:30 Сянката на Елена - семеен сериал
15:00 Колела - автомобилно предаване
15:30 Авиошоу
16:00 Великите - филм
16:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката
17:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите
18:30 Новините ON AIR
19:00 Клик - комедийно шоу с Аспарух 

Йорданов или мрежата се смее
19:50 Пиле със сливи - комедия, драма, 

Франция/Германия; в ролите: Ма-
тийо Амалрик, Киара Мастрояни, 
Голшифте Фарахани, Изабела 
Роселини, Мария де Медейрос

21:30 Новините ON AIR
22:00 1864 - исторически сериал
23:00 Човек за човека - драма, Фран-

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

01:00 Брюксел 1 /п./
02:00 Опорни хора /п./;03:00 VIB /п./
04:00 Авиошоу /п./
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05:30 Провокативно - токшоу /п./
06:30 Медиите ON AIR /п./
07:30 Клик /п./; 08:00 Характери /п./
08:30 Новините ON AIR
08:40 Днес в неделя с Бойка Делиева
10:00 Новините ON AIR
10:30 Провокативно - това, за което 

мълчим, токшоу
11:30 Новините ON AIR
12:00 Червената кралица - исторически 

сериал, биографичен
13:00 Новините ON AIR
13:30 Сянката на Елена - семеен сериал
15:00 VIB /Very Important Bulgarians/
15:30 Характери - неизвестните изпове-

ди на известните
16:00 Великите - филм
16:30 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени
19:50 Две жени - драма, Франция/

Латвия/Великобритания/Русия; в 
ролите: Ралф Файнс, Ана Астра-
ханцева-Вартанян, Александър 
Балуев, Силви Тестю

21:30 Новините ON AIR
22:00 1864 - исторически сериал
23:00 Да оцелееш с вълци - драма, 

Франция/Белгия/Германия; в ро-
лите: Матилд Гофар, Ги Бедо

01:00 Видимо и невидимо /п./
02:00 Провокативно - токшоу /п./
03:00 Медиите ON AIR /п./
04:00 Брюксел 1 /п./
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05:00 Опорни хора /п./
06:00 Директно /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев

10:30 Новините ON AIR
10:40 Клик - комедийно шоу /п./
11:40 Полицейски войни - криминален 

сериал /п./
12:30 Игри на ума - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 Необичайните заподозрени /п./
14:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Канбе стратегът - исторически 

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

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:00 Денят ON AIR - новините с ко-

ментар с Владимир Сиркаров/
Кузман Илиев

19:50 Полицейски войни - сериал
20:40 Дивото зове - сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол - спортно шоу
23:00 Денят ON AIR /п./
23:50 Видимо и невидимо /п./
00:50 България сутрин /п./
03:00 Провокативно - токшоу /п./
04:00 Авиошоу /п./
04:30 Колела - автомобилно предаване 

с Константин Томов /п./
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05:00 Гол - спортно шоу /п./
06:00 Директно /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев

10:30 Новините ON AIR
10:40 Клик - комедийно шоу /п./
11:40 Полицейски войни - криминален 

сериал /п./
12:30 Игри на ума - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 Авиошоу /п./
14:00 Колела /п./
14:30 Гол - спортно шоу /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Канбе стратегът - исторически 

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

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:00 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

19:50 Полицейски войни - сериал
20:40 Дивото зове - приключенски се-

риал, семеен
21:30 Новините ON AIR
22:10 Инспектор Жо,криминален сериал
23:00 Денят ON AIR /п./
23:50 Брюксел 1 /п./
00:50 България сутрин /п./
03:00 Q&A /п./
04:00 Опорни хора /п./
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05:00 Провокативно - токшоу /п./
06:00 Директно /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев

10:30 Новините ON AIR
10:40 Клик - комедийно шоу /п./
11:40 Полицейски войни - криминален 

сериал /п./
12:30 Светът отвътре - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 VIB /п./
14:00 Характери /п./
14:30 Видимо и невидимо /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Довереникът -исторически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:00 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

19:50 Полицейски войни - криминален 
сериал

20:40 Дивото зове - приключенски се-
риал, семеен

21:30 Новините ON AIR
22:10 Инспектор Жо - криминален се-

риал
23:00 Денят ON AIR /п./
23:50 Необичайните заподозрени /п./
00:50 България сутрин /п./
03:00 Брюксел 1 /п./
04:00 VIB /п./
04:30 Характери /п./
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05:00 Медиите ON AIR /п./
06:00 Директно /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев

10:30 Новините ON AIR
10:40 Клик - комедийно шоу /п./
11:40 Полицейски войни - криминален 

сериал /п./
12:30 Светът отвътре - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
14:30 Провокативно - токшоу /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Довереникът - исторически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:00 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Владимир Сиркаров/Кузман 
Илиев

19:50 Полицейски войни - сериал
20:40 Дивото зове - приключенски се-

риал, семеен
21:30 Новините ON AIR
22:10 Мистериите на Лисабон - истори-

ческа драма
23:00 Денят ON AIR /п./
23:50 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /п./
00:50 България сутрин
03:00 Видимо и невидимо /п./
04:00 Необичайните заподозрени /п./
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събоТа, 10 Юни нЕДЕля, 11 Юни

Телевизионен справочник

05:15 „Златното момче“ - сериал, еп.6
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Извън играта“ - с. 7, еп. 8-10
11:00 „Лавантула 2“ - ужас (САЩ), ак-

тьори - Стийв Гутенберг, Майкъл 
Уинслоу, Мишел Уийвър и др.

12:45 „Откуп“ - драма, екшън, трилър 
(САЩ), актьори - Мел Гибсън, 
Рене Русо, Лив Шрайбер, Евън 
Хендлер, Лили Тейлър и др.

15:00 „Библиотекарите“ - еп. 5, 6
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „Пета предавка“
19:00 „Опасна зона“ - екшън,трилър 

(САЩ), актьори - Стивън Сегал, 
Майкъл Кейн, Били Боб Торнтън, 
Р. Лий Ърми, Джон Макгинли

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Бойни старчета“ - комедия, спор-

тен (САЩ), актьори - Робърт де 
Ниро, Джон Бернтал, Алън Аркин, 
Ким Бейсингър, Силвестър Стало-
ун, Кевин Харт, Хан Сото, Гриф 
Фърст, Кари Лазар и др.

00:00 „Утеха“ - трилър, мистерия (САЩ)
02:00 „Библиотекарите“ - еп. 5, 6
04:00 „Бойни старчета“ - комедия, спор-

тен (САЩ), актьори - Робърт де 
Ниро, Джон Бернтал, Алън Аркин

06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 
анимация

08:00 „Извън играта“ - сериал, с. 7, еп. 
11-13

11:00 „Бойни старчета“ - комедия, спор-
тен (САЩ), актьори - Робърт де 
Ниро, Джон Бернтал, Алън Аркин

13:00 „Опасна зона“ - екшън, трилър 
(САЩ), актьори - Стивън Сегал, 
Майкъл Кейн, Били Боб Торнтън

15:00 „Библиотекарите“ - еп. 7, 8
17:00 „Дивата муха“
17:30 Премиера: „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „Пета предавка“ 
18:45 „Откуп“ - драма, екшън, трилър 

(САЩ), актьори - Мел Гибсън, 
Рене Русо, Лив Шрайбер, Евън 
Хендлер, Лили Тейлър и др.

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

Франция, България), актьори - 
Тимоти Олифант, Дъгри Скот, Олга 
Куриленко, Робърт Непър, Улрих 
Томсън, Хенри Лан Кусик, Майкъл 
Офей, Кристиан Ериксон и др.

00:00 „Осми отряд на морските тюлени: 
В тила на врага“ - екшън, драма, 
военен (САЩ), актьори - Том 
Сайзмор, Лекс Шрапнел, Антъни 
Осейми, Майкъл Евърсън и др.

02:00 „Библиотекарите“ - еп. 7, 8
04:00 „Утеха“ - трилър, мистерия (САЩ)

05:00 „Клуб Веселие“ /п./- сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.3
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Модерно семейство“ - с. 4
10:00 „Запознай ме с вашите“ - ко-

медия (САЩ, 2004), режисьор 
- Джей Роуч, актьори - Робърт 
де Ниро, Бен Стилър, Барбара 
Стрeйзанд, Дъстин Хофман, Блайт 
Данър , Оуен Уилсън и др.

12:00 „Щурите съседи“ /п./ - комедиен 
сериал

15:00 „Приятели“ - комедиен сериал
17:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
18:30 „Столичани в повече“ - сериал, с. 

11, еп. 13
19:30 „Двама мъже и половина“ - сери-

ал
20:30 „Сабрина“ - комедия (САЩ, Гер-

мания, 1995), режисьор - Сидни 
Полак, актьори - Харисън Форд, 
Джулия Ормънд, Патрик Брюел, 
Фани Ардан, Грег Киниър, Лорън 
Холи и др.

22:30 „Модерно семейство“- сериал, с. 
4

23:30 „Приятели“ /п./ - комедиен сери-
ал

02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Модерно семейство“ /п./- сериал

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, сезон 4
07:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, 

сезон 3
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, сезон 4
09:00 „Модерно семейство“ - сериал, 

сезон 4
10:00 „Сабрина“ - комедия (САЩ, Гер-

мания, 1995), режисьор - Сидни 
Полак, актьори - Харисън Форд, 
Джулия Ормънд, Патрик Брюел, 
Фани Ардан, Грег Киниър, Лорън 
Холи и др.

12:00 „Щурите съседи“ /п./ - комедиен 
сериал

15:00 „Приятели“ - комедиен сериал
17:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
18:30 „Двама мъже и половина“- сериал
20:30 „Запознай ме с вашите“ - комедия 

(САЩ, 2004), режисьор - Джей 
Роуч, актьори - Робърт де Ниро, 
Бен Стилър, Барбара Стрeйзанд, 
Дъстин Хофман, Блайт Данър, 
Оуен Уилсън и др.

22:30 „Модерно семейство“ - сериал, 
сезон 4

23:30 „Приятели“ /п./ - комедиен сериал
02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Модерно семейство“ /п./ - сери-

ал

пЕТък, 9 Юни

05:15 „Златното момче“ - сериал, еп. 5
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп. 9
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 13
10:00 „Час пик“ - сериал, еп. 8
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 10
12:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 7
13:00 „Опасна зона“ - екшън, трилър 

(САЩ), актьори - Стивън Сегал, 
Майкъл Кейн, Били Боб Торнтън, 
Р. Лий Ърми, Джон Макгинли, 
Джоан Чен и др.

15:00 „Революция“ - сериал, еп. 19
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 14
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 8
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 11
19:00 „Час пик“ - сериал, еп. 9
20:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 10
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Откуп“ - драма, екшън, трилър 

(САЩ), актьори - Мел Гибсън, 
Рене Русо, Лив Шрайбер, Евън 
Хендлер, Лили Тейлър, Броули 
Нолти, Делрой Линдо и др.

00:15 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 10
01:15 „Час пик“ - сериал, еп. 9
02:15 „Експериментът“ - с. 5, еп. 2
03:00 „Синовете на анархията“ - сериал
04:15 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 11

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Не вярвай на кучката от апарта-

мент 23“ - сериал, с. 2
07:30 „Смърфовете“ - анимация
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу
10:00 „Флика“ - драма, приключенски, 

семеен (САЩ), актьори - Алисън 
Лохман, Тим Макгроу, Мария 
Бело, Дани Пино, Далас Робъртс

12:00 „Двама мъже и половина“ - коме-
диен сериал

13:30 „Барът“ - сериал
14:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
15:30 „Щурите съседи“ /п./ - сериал
17:00 „Столичани в повече“,с.11, еп.13
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „Смърфовете“ - анимация
20:00 „Щурите съседи“ - сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - коме-

диен сериал, с. 8
00:00 „Флика“ - драма, приключенски, 

семеен (САЩ, 2006), режисьор 
- Майкъл Майер, актьори - Али-
сън Лохман, Тим Макгроу, Мария 
Бело, Дани Пино, Далас Робъртс 
и др.

02:00 „Не вярвай на кучката от апарта-
мент 23“ /п./ - сериал

03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал

понЕДЕлник, 12 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, сезон 4
07:00 „Смърфовете“ - анимация
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, сезон 4
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу
10:00 „Руби Спаркс: Мечтаното момиче“- 

комедия (САЩ, 2012), режисьо-
ри - Джонатан Дейтън, Валери 
Фарис, актьори - Пол Дано, Елиът 
Гулд, Алиа Шаукат, Антонио Банде-
рас, Зои Казан,Стив Куган, Дебора 
Ан Уол, Анет Бенинг и др.

12:00 „Двама мъже и половина“ - коме-
диен сериал

13:30 „Загадките на Лора“ - сериал
14:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
15:30 „Щурите съседи“ /п./ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „Смърфовете“ - анимация
20:00 „Щурите съседи“ - сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - с. 8
00:00 „Руби Спаркс: Мечтаното момиче“- 

комедия (САЩ), актьори - Пол 
Дано, Елиът Гулд, Алиа Шаукат, 
Антонио Бандерас, Зои Казан,Стив 
Куган, Дебора Ан Уол, Анет Бенинг 
и др.

02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал

ВТорник, 13 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „Смърфовете“ - анимация
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но предаване
10:00 „Ергени за седмица“ - коме-

дия (САЩ), актьори: Александра 
Дадарио, Оуен Уилсън, Мелиса 
Лиален, Кристина Апългейт, Джей-
сън Съдейкис, Ричард Дженкинс, 
Джена Фишер и др.

12:00 „Двама мъже и половина“ - коме-
диен сериал

13:30 „Загадките на Лора“ - сериал
14:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
15:30 „Щурите съседи“ /п./ - сериал
17:00 „Аламинут“, комедийно предаване
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „Смърфовете“ - анимация
20:00 „Щурите съседи“,комедиен сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - с. 8
00:00 „Ергени за седмица“ - коме-

дия (САЩ), актьори: Александра 
Дадарио, Оуен Уилсън, Мелиса 
Лиален, Кристина Апългейт, Джей-
сън Съдейкис, Ричард Дженкинс, 
Джена Фишер и др.

02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал

06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 
анимация

08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп. 10
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 14
10:00 „Час пик“ - сериал, еп. 9
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 11
12:00 „Пета предавка“
12:30 „Откуп“ - драма, екшън, трилър 

(САЩ), актьори - Мел Гибсън, 
Рене Русо, Лив Шрайбер, Евън 
Хендлер, Лили Тейлър, Броули 
Нолти, Делрой Линдо и др.

15:00 „Революция“ - сериал, еп. 20
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 15
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 9
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 12
19:00 „Час пик“ - сериал, еп. 10
20:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 11
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Двойна самоличност“ - кримина-

лен, трилър (САЩ), актьори - Вал 
Килмър, Изабела Мико, Захари 
Бахаров, Христо Шопов, Юлиан 
Вергов, Валентин Ганев, Велислав 
Павлов, Райчо Василев и др.

00:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 11
01:00 „Час пик“ - сериал, еп. 10
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 3
03:00 „Синовете на анархията“,с.5, еп. 2
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 12

05:00 „Златното момче“ - сериал, еп. 7
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп. 11
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 15
10:00 „Час пик“ - сериал, еп. 10
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 12
12:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 9
13:00 „Бойни старчета“ - комедия, спор-

тен (САЩ), актьори - Робърт де 
Ниро, Джон Бернтал, Алън Аркин, 
Ким Бейсингър, Силвестър Стало-
ун, Кевин Харт, Хан Сото, Гриф 
Фърст, Кари Лазар и др.

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп. 1
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 16
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 10
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 12
19:00 „Час пик“ - сериал, еп. 11
20:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 12
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Опасна мишена“ - екшън (САЩ), 

актьори - Майкъл Джей Уайт, 
Макс Райън, Стив Остин, Алън 
Йейтс, Боби Бърнс и др.

00:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 12
01:00 „Час пик“ - сериал, еп. 11
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 4
03:00 „Синовете на анархията“ - сериал, 

с. 5, еп. 3
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 13

06:45 „Шаферка под прикритие“ - ро-
мантичен с Брук Бърнс, Грегъри 
Харисън, Джъстин Балдони и др.

09:00 „Мъпетите“ - семейна комедия с 
Джейсън Сигъл, Ейми Адамс, Крис 
Купър, Рашида Джоунс и др.

11:10 „Ягодово лято“ - семеен филм с 
Шели Лонг, Джули Монд и др., /п/

13:10 „Джеронимо: Една американска 
легенда“ - уестърн с Джейсън 
Патрик, Джийн Хекман, Робърт 
Дювал, Уес Стъди, Мат Деймън, 
Родни Грант, Кевин Тайг и др.

15:30 „Роки“ - екшън /п/
18:00 „Ние, нашите и вашите“ - сериал, 

2 епизода
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Първият рицар“ - приключен-

ски с Шон Конъри, Ричард Гиър, 
Джулиа Ормонд, Бен Крос, Лиъм 
Кънингам, Джон Гилгуд и др.

23:50 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

00:50 „Джеронимо: Една американска 
легенда“ - уестърн с Джейсън 
Патрик, Джийн Хекман, Робърт 
Дювал, Уес Стъди, Мат Деймън, 
Родни Грант, Кевин Тайг, Стив 
Рийвс, Карлос Паломино, Виктор 
Арън и др., /п/

05:50 „Срещи с известни личности“- 
токшоу

06:30 „Круиз към щастието: Аризона“ 
- романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер и др., /п/

08:20 „Рапунцел и разбойникът“ - ани-
мационен филм

10:45 „Голямото сърце на Лъки“ - дра-
ма с Наташа Хенстридж, Хари 
Хамлин, Антони Лемке и др., /п/

12:45 „Синята лагуна: Пробуждане“ - 
приключенски с Денис Ричардс, 
Брендън Туейтс, Индиана Евънс, 
Патрик Есприт, Джейкъб Артист

14:40 „Първият рицар“ - приключенски 
с Шон Конъри /п/

17:30 „София - Ден и Нощ“ /п/
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Вертикална граница“ - прик-

люченски с Крис О’Донъл, Бил 
Пакстън, Робин Тъни, Скот Глен, 
Изабела Скорупко, Темуера Мо-
рисън, Стюарт Уилсън и др.

23:30 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

00:30 „Синята лагуна: Пробуждане“ - 
приключенски с Денис Ричардс, 
Брендън Туейтс, Индиана Евънс, 
Патрик Есприт и др. /п/

06:00 „Камиони по леда“ - сезон 4 /п/
07:00 „Без багаж“ - предаване за тури-

зъм /п/
07:30 „Клоунът“ - сезон 4, 3 епизода
11:00 „Черната маска 2: Градът на мас-

ките“ - екшън-фантастика с Тобин 
Бел, Джон Полито, Тереса Херера, 
Скот Адкинс, Тайлър Мейн, Андрю 
Бринярски, Роб Ван Дам и др.

13:00 „Национална лотария“ /п/
13:30 „Елементарно, Уотсън“ - сериал, 

сезон 2
14:30 „Камиони по леда“ - риалити, 

сезон 4
15:30 „Топ Гиър“ - предаване за автомо-

били, 2 епизода
18:00 „7 секунди“ - екшън-трилър с 

Уесли Снайпс, Тамзин Аутуйет, 
Доби Опарей, Пити-Лий Уилсън, 
Джордина Райланс и др.

20:00 „48 часа“ - екшън-комедия с Еди 
Мърфи, Ник Нолти, Анет О‘Тул, 
Брион Джеймс, Джеймс Ремар, 
Сони Ландъм, Джонатан Банкс и 
др.

22:00 „Мускетарите“ - сериал, сезон 1
23:10 Професионална борба: „Разбива-

не“
00:10 Еротичен телепазар
02:10 „Клоунът“ - сериал, сезон 4, 3 

епизода, /п/

05:30 „Елементарно, Уотсън“ - сериал, 
сезон 1, /п/

06:30 „Камиони по леда“ - сезон 4, /п/
07:30 „Клоунът“ - сезон 4, 3 епизода
11:00 „7 секунди“ - екшън-трилър с  

Уесли Снайпс, Тамзин Аутуйет, 
Доби Опарей, Пити-Лий Уилсън, 
Джордина Райланс и др., /п/

13:00 „Без багаж“
13:30 „Елементарно, Уотсън“ - сезон 2
14:30 „Камиони по леда“ - сезон 4
15:30 „Топ Гиър“ - предаване за авто-

мобили, 2 епизода
17:30 „48 часа“ - екшън-комедия с Еди 

Мърфи, Ник Нолти, Анет О‘Тул, 
Брион Джеймс, Джеймс Ремар, 
Сони Ландъм и др. /п/

19:40 „Точен прицел“ - криминален с  
Денис Куейд, Форест Уитакър, 
Матю Фокс, Брус Макгил, Едгар 
Рамирез, Сигорни Уивър, Уилям 
Хърт и др.

21:45 Футбол: Македония - Испания, 
квалификационен мач за Светов-
но първенство 2018, директно

23:45 Студио „Европейски квалифика-
ции 2018“, директно

00:00 Професионална борба: „Челен 
сблъсък“

01:00 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика

03:20 Еротичен телепазар

06:00 „Без багаж“ /п/
06:30 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3
07:30 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3, /п/
08:45 „Закони на войната“ - с. 1 /п/
10:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 5, /п/
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 19 /п/
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3
14:00 „Закони на войната“ - сезон 2
15:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1
16:00 „Точен прицел“ - криминален с 

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

17:55 „Без багаж“ 
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 20
21:00 „Викинги“ - сериал, сезон 1
22:00 „Пастирът“ - екшън с Жан Клод 

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

00:00 „Викинги“ - сериал, сезон 1, /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария“ /п/
03:30 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3 /п/

05:45 „Круиз към щастието: Бермудите“ 
- романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Хайди Ке-
лер, Зигфрид Раух, Хорст Науман 
и др. /п/

07:45 „Тайнствени афери“ - сезон 5 /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 14
11:00 „Актьорско студио“ - токшоу
12:00 „Круиз към щастието: Аризона“ 

- романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Хорст Науман

14:00 „Голямото сърце на Лъки“ - драма 
с Наташа Хенстридж, Хари Хам-
лин, Антони Лемке и др.

16:00 „Пълно за празно“ - романтична 
комедия с Дженифър Анистън, 
Джейсън Бейтман, Джеф Гол-
дблум, Джулиет Луис, Патрик 
Уилсън, Скот Еролд и др., /п/

18:00 „Костюмари“ - сериал, сезон 5
19:00 „Тайнствени афери“ - сезон 5
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

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

Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг
23:20 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/
00:20 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 14/п/
04:45 „Круиз към щастието: Мароко“ - 

романтичен филм 

06:00 „Без багаж“ - предаване за тури-
зъм, /п/

06:30 „Зина - принцесата воин“ - с. 3
07:30 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3, /п/
08:45 „Закони на войната“ - с. 1, /п/
10:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 5, /п/
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 19, /п/
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 3
14:00 „Закони на войната“ - сезон 1
14:50 „Досиетата „Грим“ - сезон 5
15:45 „Бързи и яростни“ - екшън с Пол 

Уокър, Вин Дизел, Мишел Ро-
дригес, Чад Линдбърг, Джордана 
Брустър, Рик Юне и др., /п/

17:55 „Без багаж“
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 19
21:00 „Викинги“ - сериал, сезон 1
22:00 „Подземен свят: Пробуждане“ - 

екшън с Кейт Бекинсейл, Стивън 
Риа, Майкъл Ийли, Тео Джеймс, 
Индия Ийсли, Сандрин Холт, 
Чарлз Данси др.

23:50 „Викинги“ - сериал, сезон 1, /п/
00:45 „Фрактура“ /п/
03:10 Еротичен телепазар

ДИеМа ДИеМа ДИеМа ДИеМа

05:45 „Моят ирландски меден месец“ 
- романтичен филм с Николет Ше-
ридан, Патрик Балади, Виктория 
Смърфит и др., /п/

07:45 „Тайнствени афери“ - с. 5 /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 14
11:00 „Круиз към щастието: Чили“ - 

романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Хорст Науман

13:00 „Мъпетите“ - семейна комедия с 
Джейсън Сигъл, Ейми Адамс, Крис 
Купър, Рашида Джоунс /п/

15:20 „Вертикална граница“ - прик-
люченски с Крис О’Донъл, Бил 
Пакстън, Робин Тъни, Скот Глен, 
Изабела Скорупко, Темуера Мори-
сън, Стюарт Уилсън и др., /п/

18:00 „Костюмари“ - сериал, сезон 5
19:00 „Тайнствени афери“ - сезон 5
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Дежа Вю“ - екшън-трилър с 

Дензъл Уошингтън, Вал Килмър, 
Паула Патон, Джим Кавийзъл, 
Адам Голдбър, Елдън Хенсън, Брус 
Грийнууд, Мат Крейвън и др.

23:30 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

00:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 14 /п/

05:45 „Круиз към щастието: Чили“ - 
романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Хорст Науман 
и др., /п/

07:45 „Тайнствени афери“ - сериал, 
сезон 5, /п/

08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 14
11:00 „Круиз към щастието: Хавай“ - 

романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Хорст Науман

13:00 „Рапунцел и разбойникът“ - ани-
мационен филм, /п/

15:20 „Дежа Вю“ - екшън-трилър с 
Дензъл Уошингтън, Вал Килмър, 
Паула Патон, Джим Кавийзъл, 
Адам Голдбър, Елдън Хенсън, Брус 
Грийнууд, Мат Крейвън и др., /п/

18:00 „Костюмари“ - сериал, сезон 5
19:00 „Тайнствени афери“ - сезон 5
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Операция „Валкирия“ - трилър с 

Том Круз, Кенет Брана, Бил Най, 
Том Уилкинсън, Карис ван Хоутен, 
Томас Кречман, Терънс Стамп

23:30 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

00:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 14, /п/

06:00 „Без багаж“ /п/
06:30 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3
07:30 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3, /п/
08:45 „Закони на войната“ - сериал, 

сезон 2, /п/
10:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1, /п/
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 20/п/
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 3
14:00 „Закони на войната“ - сезон 2
15:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1
16:00 „Пастирът“ - екшън с Жан Клод 

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

17:55 „Без багаж“ 
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 3
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 20
21:00 „Викинги“ - сериал, сезон 1
22:00 „Сапьори“ - приключенски екшън 

с Долф Лундгрен, Брус Пейн, 
Клеър Стансфийлд, Иън Робъртс

00:10 „Викинги“ - сериал, сезон 1, /п/
01:10 Еротичен телепазар
03:10 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3, /п/

ДИеМа

сряДа, 14 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „Смърфовете“ - анимация
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Аламинут“ - комедийно предаване
10:00 „Откачалки зад волана“ - комедия 

(САЩ, 1985), режисьор - Нийл 
Израел, актьори - Джон Мърей, 
Дженифър Тили, Джеймс Кийч и 
др.

12:00 „Двама мъже и половина“ - коме-
диен сериал

13:30 „Загадките на Лора“ - сериал
14:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
15:30 „Щурите съседи“ /п./ - комедиен 

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

шоу
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „Смърфовете“ - анимация
20:00 „Щурите съседи“ - комедиен сери-

ал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - коме-

диен сериал, с. 8
00:00 „Откачалки зад волана“ - комедия 

(САЩ, 1985), режисьор - Нийл 
Израел, актьори - Джон Мърей, 
Дженифър Тили, Джеймс Кийч

02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал

чЕТВърТък, 15 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „Смърфовете“ - анимация
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Шефове гадняри“ - комедия 

(САЩ), актьори - Джон Фран-
сис Дейли,Джули Боуен, Джейсън 
Бейтман, Чарли Дей, Джейсън Съ-
дейкис, Дженифър Анистън, Колин 
Фарел, Кевин Спейси и др.

12:00 „Двама мъже и половина“ - коме-
диен сериал

13:30 „Загадките на Лора“ - сериал
14:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
15:30 „Щурите съседи“ /п./ - сериал
17:00 „Комиците“ - комедийно шоу
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „Смърфовете“ - анимация
20:00 „Щурите съседи“ - сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - с. 8
00:00 „Шефове гадняри“ - комедия 

(САЩ), актьори - Джон Фран-
сис Дейли,Джули Боуен, Джейсън 
Бейтман, Чарли Дей, Джейсън 
Съдейкис, Дженифър Анистън, Ко-
лин Фарел, Кевин Спейси,Доналд 
Съдърланд, Джейми Фокс и др.

02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал

05:45 „Круиз към щастието: Хавай“ - 
романтичен с Ева-Мария Грайн, 
Патрик Фихте, Зигфрид Раух, Хай-
ди Келер, Хорст Науман и др., /п/

07:45 „Тайнствени афери“ - с. 5 /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 14
11:00 „Круиз към щастието: Мадейра“ 

- романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Патрик Фихте, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Хорст Науман

13:00 „Да яхнеш метлата“ - романтична 
комедия с Анджела Басет, Пола 
Патън, Лаз Алонсо, Лорета Ди-
вайн, Мийгън Гууд, Таша Смит, 
Джули Боуен, Валари Петифорд

15:30 „Операция „Валкирия“ - трилър с 
Том Круз, Кенет Брана, Бил Най, 
Том Уилкинсън, Карис ван Хоутен, 
Томас Кречман, Терънс Стамп /п/

18:00 „Костюмари“ - сериал, сезон 5
19:00 „Тайнствени афери“ - сезон 5
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Жертва на спасение“ - кримина-

лен с Кейси Афлек, Мишел Мона-
ган, Ед Харис, Морган Фрийман, 
Ейми Райън, Тайтъс Уеливър

23:20 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

00:20 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 14, /п/

05:45 „Круиз към щастието: Мадейра“ 
- романтичен с Ева-Мария Грайн, 
Патрик Фихте, Зигфрид Раух, Хай-
ди Келер, Хорст Науман и др., /п/

07:45 „Тайнствени афери“ - сезон 5, /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 15
11:00 „Круиз към щастието: Корфу“ - 

романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Маркус Грюсер, Зигфрид 
Раух,

13:00 „Спаркъл: Соул дива“ - драма с 
Уитни Хюстън, Джордин Спаркс, 
Кармен Ехого, Дерек Люк, Майк 
Епс

15:40 „Да яхнеш метлата“ - романтична 
комедия с Анджела Басет, Пола 
Патън, Лаз Алонсо, Лорета Ди-
вайн

18:00 „От местопрестъплението: Маями“ 
- сериал, сезон 4

19:00 „Тайнствени афери“ - сезон 5
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Сватбен обет“ - романтична дра-

ма с Рейчъл Макадaмс, Чанинг 
Тейтъм, Сам Нийл, Джесика Ланг, 
Уенди Креусън, Татяна Маслани

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

00:10 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 15, /п/
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Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

пелетнИ кАмИнИ И кОтлИ 
нА нАй-нИСкИ ценИ

представител на Golden Fire 
иван господинова, в. „100 вести“. 
за заявки: тел. 0887 611 753, 066/810-
410, габрово, ул. „отец паисий“ 2, етаж 4

05:00 „Златното момче“ - сериал, еп.8
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.12
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 16
10:00 „Час пик“ - сериал, еп. 11
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 13
12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 10
13:00 „Хитман“ - екшън, трилър (САЩ, 

Франция, България)
15:00 „Революция“ - сериал, с.2, еп.2
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 17
17:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 11
18:00 Студио All Stars
20:00 Футбол: United Stars - All Stars 

(благотворителен мач, организи-
ран от фондация „Димитър Берба-
тов“); 22:00 Студио All Stars

22:30 „Без име“ - драма, трилър (САЩ), 
актьори - Лиъм Нийсън, Даян 
Крюгер, Ейдън Куин, Дженюъри 
Джоунс, Франк Лангела, Карл 
Маркович, Мидо Хамада, Бруно 
Ганц и др.

00:30 „Експериментът“ - с. 5, еп. 5, 6
02:30 „Пета предавка“ - автомобилно 

предаване
03:00 „Синовете на анархията“ - сериал, 

с. 5, еп. 4
04:00 „Златното момче“ - еп. 9, 10

06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 
анимация; 08:00 „Пета предавка“

09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 
сериал, с. 5, еп. 17

10:00 „Двойна самоличност“ - кримина-
лен, трилър (САЩ), актьори - Вал 
Килмър, Изабела Мико, Захари 
Бахаров, Христо Шопов, Юлиан 
Вергов, Валентин Ганев, Велислав 
Павлов, Райчо Василев, Руши 
Видинлиев и др.

12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 11
13:00 „Без име“ - драма, трилър (САЩ), 

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

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп. 3
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 18
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 12
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 14
19:00 „Час пик“ - сериал, еп. 12
20:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 13
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Невидимия“ - екшън, комедия, 

криминален, САЩ, актьори: Сти-
вън Сегал, Кийнън Айвъри Уейънс

00:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.13
01:00 „Час пик“ - сериал, еп.12
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 7
03:00 „Синовете на анархията“,с.5,еп. 5
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.14
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О Б я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността пСИХОлОГ в „Ком-
плекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ (1 щатна бройка за 1 
лице на пълно работно време – 8 часа, или за 2 лица на непълно работно време).

Основна цел на длъжността:
Психологическо консултиране (индивидуално и групово) и подкрепа на потре-
бителите на услугите в Комплекса, техните семейства и близката обкръжаваща 
общност;
Психологическа подкрепа и консултиране на настоящи и бъдещи родители за 
формиране и развитие на родителски умения;
Индивидуално консултиране на деца и родители, включително и чрез работа на 
терен, подпомагайки социалното включване на потребителите и техните семей-
ства;
Изготвя, води и актуализира документацията, свързана с пряката работа; 
Организира и участва в периодични срещи със специалистите в Комплекса.

минимални изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
Специалност – „Психология“;
Професионален опит – не се изисква;
Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността – 640.00 лв.

Допълнителни компетенции:
Умения и нагласи за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с ув-
реждания и техните семейства, бъдещи родители;
Познаване на Методическите ръководства за предоставяне услугите „Ранна ин-
тервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на 
уврежданията“, „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно кон-
султиране и подкрепа“; 
Комуникативност; 
Компютърна грамотност.

предимство:
Наличие на професионален опит в областта на психологията.
Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

необходими документи за кандидатстване: 
- Заявление за допускане до подбор (по образец); 
- Професионална автобиография (CV – по образец);
- Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалифика-
ционна степен;
- Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът 
притежава такъв); 
- Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостове-
рения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).
       
Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: 
по документи и събеседване. 
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Общи-
на Габрово – Център за информация и обслужване на граждани, за проект „Ком-
плекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

Срок за подаване на документи – до 16 юни 2017 г. 

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, датата, мястото и часът 
на провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община 
Габрово – www.gabrovo.bg - меню „Актуално“, подменю „Кариера“, до 21 юни 2017 г.

Образците за кандидатстване и подробна информация за дейността на „Комплекс 
за социално-здравни услуги за деца и семейства“ може да намерите на интернет 
страницата на Община Габрово – www.gabrovo.bg - меню „Актуално“, подменю „Ка-
риера“ https://www.gabrovo.bg/bg/page/65

За контакт: тел. 066 818 442/399 – Дирекция „Образование и социални дейности“.

Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Проект № BG05M9OP001-2.004-0042
„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
Община Габрово носи цялата отговорност за съдържанието и при никакви обстоятелства не 
може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или на Управляващия орган.

ВЕЛа ЛазаРОВа

Организирана от на-
родно читалище „Априлов 
- Палаузов” и Дружество 
на писателите - Габрово, 
творческата среща с Ве-
селин Зидаров на 6 юни 
събра почитателите на ху-
мористичното слово. Еми-
лия Търновска представи 
тревненеца, който стои 
зад многобройните афо-
ризми и карикатури, които 
повече от три десетилетия 
разтягат лицето в усмив-
ка. Пише проза, римуван 
хумор. А зад майсторската 
игра от думи стои богат 
подтекст. 

„Родил съм се преди 
падането на Берлинската 
стена. От тъмната страна.” 
С тези думи започна своя 

шеговит разказ за житие и 
битие на прохождащ хумо-
рист и карикатурист през 
1979 година. Първата му 
карикатура - поместена в 
тревненски вестник, е от 
времето на съботниците. 
Време, небезобидно за 
хумор и сатира: Шахмат-
на дъска с цар и царица. 
„Къде са пешките?” - пита 
царицата. Царят отговаря: 
„На бригада”. 

Оттогава Веселин Зи-
даров редовно сътрудничи 
на 45 редакции, участва 
в наши и международни 
конкурси на карикатурата, 
автор на самостоятелни 
изложби, творец с мно-
гобройни награди. Автор, 
съумял да сроди афоризма 
и карикатурата. 

„И взех, че ги сгодих 

и бракосъчетах… От кари-
катурата мога да напра-
вя скеч, виц, фейлетон. 
Живеем в напрегнат, аб-
сурден, комерсиален свят. 
Голямо поле за карикату-
ристите.”

В творческия си път 
Веселин Зидаров е из-
дал пет книги: „Зидария”, 
„Едно наум”, „Пиратки”, 
„Обратна захапка” и най-
новата - „Душевна арит-
мия”, с афоризми и кари-
катури, подкрепени с доза 
фейлетони и „хумор за 
спасяване”. 

Съпругата Виолета Зи-
дарова - литератор, про-
чете афоризми и самоиро-
нии от автора. 

„Не мразя българина, 
радвам се, / че още уме-
ем да се смеем над себе 

си./ Не проспах годините 
си - писах…” - заключава   
Зидаров в последната си 
книга - „Душевна аритмия”.

Запомнящи са негови-
те афоризми: „Съвремен-
ният троянски кон е те-
левизорът”, „Кой каза, че 
народът не се е мобилизи-
рал? Всички са с мобилни 
телефони”, „Калкан - риба, 
която си е платила пло-
ския данък”, „Уж живеем 
в република, а се държим 
като послушна публика”, 
„Мъдрият не хвали, а по-
ощрява”.

Веселин Зидаров раз-
даде много автографи на 
читатели, прегърнали по 
някоя и друга книжка за 
оптимизъм с настроение.

На снимката: Зидаров с 
поета Минчо Г. Минчев

ВЕЛа ЛазаРОВа

- Г-н Зидаров, какъв е поводът 
да представите новия си словесен 
портрет пред габровци?

- Това е последната ми книга 
- „Душевна аритмия - афоризми & 
карикатури”, с която тревненци, мо-
ите съграждани, се запознаха преди 
два - три месеца.

Нарекох петата си книга „Душев-
на аритмия”, защото съм емоционал-
на натура. Често паля. Малко съм 
и кибритлия, а и нашето ежедневие 
е пълна аритмия. Както казва във 
встъпителните думи към книгата Ко-
льо Дабков, че в словесния ми свят 
„може да се влезе отвсякъде без 
предварителна подготовка”.

Още в пролога на книгата съм 
написал: „Слабата памет на поко-
ленията засилва въображението на 
историците”, а и „Преди да се водят 
преговори за мир, да се преговори 
историята”…

- Сам сте илюстрирал крила-
тите фрази, подредени тематично 
при това. 

- Да. Моите афоризми и карика-
тури са моите отрочета, заченати от 
несправедливостта. Като пиратки, 
които трещят във вестници и спи-
сания.

В новата ми книга те са подре-
дени в дванадесет глави. Тя започва 
с „Политически вертеп” („Що за 
патриоти? Безграничната им любов 
към Родината стана задгранична”) 
и завършва с „Еротични задявки” 
(„Каква жена! Държи приз по ка-
приз”) и „Ироними” („Словесният ми 
портрет не е фотогеничен за някои 
любители на словото”). Включил съм 
и няколко малки фейлетона. От „На-
родопсихология”: „Вестникът служи 
за всичко! Може да убиеш муха с 
него, да измиеш прозорците, да го 
използваш за амбалаж, да си на-
правиш шапка, за да не слънчасаш, 
да го употребиш вместо тоалетна 
хартия, да си запалиш печката, но 
най-страшно е, че с него може да 
се … подпали държавата”.

Бих добавил и че „Не е важно 

кой управлява влака, а накъде водят 
релсите”.

- казват, че карикатурата е ме-
диатор, който намира най-краткия 
път до зрителя. така ли я усещате?

- За вникване в карикатурата чо-
век трябва все пак да е подготвен, 
да има интелектуален капацитет, 
за да я разбере. Иначе подтекстът 
затруднява.  

- Вие сте редовен участник в 
Биеналето на хумора и сатирата в 
изкуството. А как е тази година?

- Започнах да представям ра-
боти в раздел „Карикатура” още от 
началото на 80-те години. В 23-то 
Биенале тази година прави впечат-
ление участието на много малко 
българи, което не говори добре. В 
други държави организаторите мно-
го уважават своите карикатуристи. 
Участват по няколко десетки автори, 
а при нас, в Дома на хумора са 
показани само пет - шест български 
карикатуристи?! И от Габрово само 
един скулптор - Георги Балабанов, 
с малка пластика. Неуважение е от-

съствието на известни български ка-
рикатуристи, спечелили признание и 
много награди в чужбина. Забелязва 
се, че и усмивката малко е изчез-
нала от нашите лица. Пак казвам, 
че България е рай за хумористи, 
сатирици. Има какво да осмиваме, 
а нямаме трибуна. Известно е, че 
политиците недолюбват хумористи и 
карикатуристи. Казал съм, че в една 
държава има ли много хумористи, 
на народа хич не му е до смях.

- Вече излиза вестник „прас 
прес”, който се радва на голяма 
популярност.

- Да. На страниците му е и габ-
ровецът, известният карикатурист 
Христо Комарницки. Във вестника 
има много сатира. Иска се яко 
дупе да се публикуват тези неща. 
Рисковано е. Дори и опасно. Може 
да ти подпалят и къщата, колата, 
апартамента… В Трявна вестника го 
получавам и разпространявам.

- В днешния ден усеща ли се 
силата на карикатурата?

-  Има я силата. Вижте как-
во стана с разпространението на 
вестник „Прас прес”?! Карикатурата 
може да се роди мигновено. От ня-
каква асоциация, случка, реплика, 
гледане на телевизия. Сатира на-
пира отвсякъде. В Трявна например 
има 4 - 5 погребални бюра, а няма 
родилно отделение. Бъдещите май-
ки с линейката идват да раждат в 
Габрово… 

- казвате, че конкурсите за ка-
рикатура надхвърлят 150 в света. 
кои от тях Ви привличат?

- Има много престижни конкур-
си. Изпращам редовно карикатури 
за 60 - 70 конкурса годишно. Някои 
са тематични. Избирам си участия-
та. Сред тях са тези в Южна Корея, 
Турция („Хюриет” в Истанбул), Бел-
гия, Холандия. Също Балканските 
страни са с много добри кари-
катуристи и конкурси. Получавам 
каталози. Последния каталог полу-
чих от Белгия. Получавам покани и 
напомняния за участие от цял свят. 
Познат съм като автор. Това ме за-
режда. Интересът и конкуренцията 
са големи. 

Сðещà ñ Веñелин Зиäàðîв - пиñàтел хумîðиñт и кàðикàтуðиñт

Веñелин Зиäàðîв: „Не е вàжнî кîй 
кàðà влàкà, à нàкъäе вîäят ðелñите”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ цен-

тър  Г. Оряховица и Габрово уведомява 
своите клиенти, че:

 На 26.06.2017 г. от 14.00 до 14.30 ч. поради извършване на оперативни прев-
ключвания на съоръженията за доставка на електроенергия в община Габрово и 
община Севлиево ще бъде прекъснато електрозахранването на: в района по пътя 
за Вран, с. Яворец, с. Драгановци, с. Драгиевци, с. Новаковци, с. Гъбене, с. Сми-
ловци, с. Борското, с. Камещица, с. Музга, с.Дебел дял, с. Кастел, с. Батошево 
– махала ДИП  и Почивна станция „Люляци”.
 Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център  Г. Оряховица и 
Габрово се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява 
на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61.

https://www.gabrovo.bg/bg/page/65

