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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

Калин Петков: 
„Ние се учим, че 
любовта, която 
получаваш, е равна 
на тази, която 
даваш" 8

	 На	15	юни	2017	година	
в	 03:57	 часа	 в	 дежурния	
център	 на	 „МЕТАЛ	СЕКЮ-
РИТИ	 ГРУП“	 е	 получен	
алармен	 сигнал	 от	 обект,	

находящ	 се	 на	 ул.	 „Петко		
Р.	Славейков“	в	град	Тряв-
на.	
	 На	 място	 е	 изпратен	
автопатрулен	 екип,	 който	
задържа	две	лица	 (мъж	и	
жена)	 в	 охранявания	 от	
фирмата	обект	и	ги	преда-
ва	на	компетентните	орга-
ни.	
	 Благодарение	 на	 бър-
зите	 и	 професионални	
действия	 на	 служителите	
на	 „МЕТАЛ	 СЕКЮРИТИ	
ГРУП“	 бе	 предотвратено	
извършването	 на	 тежко	
криминално	деяние.

 „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" 
предотврати кражба

Петък, 16 юни 2017 ã., бр. 136 (6088), ãодина ÕÕVI. Öена 30 ст.

НадЕЖда ТиХОВа

	 Габровският	 скулптор	
Адриан	 Новаков	 показва	
свои	 творби	 в	 прочутия	
Арт	 фестивал	 в	 Базел	 –	
културната	 столица	 на	
Швейцария.	 Следващото	
участие	 е	 в	Арт	 салона	 в	
Париж,	организиран	от	Лу-
въра.	Адриан	е	представен	
като	 творец	 на	 съвремен-
но	 българско	 изкуство	 от	
куратора	 Жана	 Димитро-
ва	 от	 виртуална	 галерия	
„Жадо“.	Една	от	пилотните	
му	 творби	 е	 вълнуващата	
пластика	 „Писъкът“.	 Заед-
но	с	Адриан	са	представе-
ни	творби	на	двама	худож-
ника	и	двама	фотографа.
	 Един	 от	 най-старите	 и	
престижни	 фестивали	 за	
изкуство	 в	 света	 се	 про-
вежда	 три	 пъти	 в	 година-
та	 на	 три	 континента	 –	 в	
Базел	 в	 Европа,	Маями	 в	
Северна	 Америка	 и	 Хонг	

Конг	в	Азия.	Тези	локации	
съвсем	 не	 са	 случайни,	
тъй	 като	 там	 се	 случват	
най-големите	продажби	на	
съвременно	 изкуство,	 те	
са	 и	 сред	 топ	 дестинаци-
ите	 на	 много	 популярни	
куратори	 и	 колекционери.	
Мащабното	 събитие	 про-
дължава	 няколко	 дни	 и	
събира	 почти	 300	 от	 най-
добрите	 галерии	 на	 све-
товно	ниво.	Те	 представят	
не	 само	 съвременно	 из-
куство,	 но	 и	 модерно	 от	
средата	на	60-те	години	на	
миналия	век,	както	и	раз-
нообразия	 според	 профи-
ла	на	купувачите.	Развива	
се	тенденцията	на	по-дос-
тъпни	малкоформатни	про-
изведения,	 но	 присъстват	
и	мащабни	творби	с	огро-
мни	размери.	Обхващат	се	
живописта,	 скулптурата,	
инсталацията,	 пърформан-
са,	видеото,	фотографията,	
графиката	и	съвременните	

медии.	Сред	над	4000	име-
на	 на	 артисти	 фигурират	
много	млади	и	неизвестни	
автори	под	30	години,	как-
то	 и	 ключови	 художници	
като	Кристо,	чийто	проект	
„Плаващите	 кейове“	 беше	
част	 от	 миналогодишното	
издание	 на	 фестивала	 в	
Базел.	Там	 той	 представи	
и	 своята	 инсталация	 от	
началото	 на	 60-те	 години	
-		Store	Fronts	Corner.	Това	
е	инсталация,	която	е	пра-
вил	с	Жан-Клод	преди	за-
минаването	 им	 от	 Париж	
за	 Ню	 Йорк.	 В	 минали	
издания	 на	 фестивала	 са	
показвани	 произведения	
и	на	други	прочути	творци	
като	 най-известната	 пър-
форманс	артистка	в	света	
Марина	 Абрамович,	 Йоко	
Оно,	Деймиън	Хърст	и	дру-
ги.
	 От	15	до	18	юни	тради-
цията	събира	международ-
ния	 арт	 свят	 в	 Месе,	 Ба-

зел.	 Любопитното	 за	 този	
малък	град	–	24	кв.	км,	е,		
че	 той	е	дом	на	37	музея	
и	 много	 други	 културни	
институции.	 По	 време	 на	
фестивала		местните	гале-
рии	 организират	 изложби	
и	канят	международни	тво-
рци,	които	никак	не	са	за	
пропускане.	При	 повечето	
от	 тези	 изложби	 входът	 е	
безплатен.
	 След	 Базел	 творбите	
на	Адриан	 и	 групата	 тво-
рци	ще	бъдат	представени	
в	 Арт	 салона	 в	 Париж,	
организиран	 от	 Лувъра.	 В	
него	 също	 ще	 бъдат	 по-
казани	 творби	 на	 много	
млади	и	непознати	творци.	
Целта	 на	 тези	 изложения	
е	 заедно	 с	 утвърдените	
имена	 да	 бъдат	 лансира-
ни	 и	млади	 автори,	 които	
тепърва	 да	 бъдат	 открити	
за	световния	пазар	на	из-
куство.

Адриан Новаков показва творби в Базел и Париж
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РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
	 Осемдесет	и	седем	го-
дишен	 жител	 на	 ул.	 „Св.	
Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 в	
Севлиево,	 жертва	 на	 на-
гъл	грабеж,	дойде	лично	в	
съда	на	делото	срещу	кра-
дците,	нахлули	с	хитрост	в	
дома	му	и	го	ограбили.	По	
случая	заседава	Окръжни-
ят	съд	в	Габрово	на	12	юни	
т.	г.
	 Извършителите	 на	
престъплението	 са	 двама	
–	 майка	 и	 син	 от	 село	
Бериево.		На	подсъдимата	
скамейка	обаче	беше	само	
синът,	тъй	като	майката	бе	
успяла	някак	да	се	изплъз-
не	от	правосъдието.	А	тя	е	
стара	познайница	и	на	по-
лицията,	и	на	медиите.	Ще	

припомним,	че	през	мина-
лата	 година	 55-годишната	
жителка	 на	 Бериево	 доби	
популярност	 като	 жената,	
която	 приспиваше	 жерт-
вите	 си	с	 „Лексотан”	 и	 ги	
ограбваше.	
	 На	 5	 октомври	 м.	 г.	
крадлата,	 с	 инициали	 Б.	
Х.,	 беше	 осъдена	 на	 две	
години	 затвор	 условно	 за	
два	 случая	 на	 упоени	 и	
ограбени	 от	 нея	 хора	 в	
Габрово.		Вземала	автобу-
са	от	Бериево,	пристигала	
в	областния	град	и	пътьом,	
по	 улиците,	 набелязвала	
кого	 да	 ограби.	 Обикно-
вено	 го	 правела	 с	 купени	
от	 нея	 кафета	 от	 уличен	
автомат	 и	 поднесени	 на	
жертвите	 като	 почерпка.	
Преди	 това	 скришом	 сла-

гала	 по	 една-две	 таблет-
ки	 „Лексотан“	 в	 чашата.	
Разговаряла	 приятелски	 и	
чакала	 човекът	 да	 заспи	
-	 на	 пейка	 в	 парка	 или	 в	
дома	му...	После	го	обира-
ла.	Единият	грабеж	напра-
вила	на	28	август	2015	г.,	а	
другият	–	на	6	януари	2016	
г.	От	 двамата	 габровци	Б.	
Х.	 беше	 прибрала	 общо	
580	лева	и	златен	пръстен,	
който	 свалила	 от	 ръката	
на	едната	жертва	–	жена	в	
пенсионна	възраст.		
	 В	 случая	 с	 87-годиш-
ния	жител	на	 ул.	 „Св.	Св.	
Кирил	и	Методий“	в	Севли-
ево	 крадлата	 от	 Бериево	
вече	не	действала	сама,	а	
довела	и	сина	си	-	31-годи-
шен	мъж.	Извършили	прес-
тъплението	на	25	ноември	

2015	г.	На	тази	дата	около	
15	 часа	 Б.	 Х.	 се	 завъртя-
ла	 около	 един	 жилищен	
блок	 на	 споменатата	 ули-
ца,	четейки	некролозите	и	
търсейки	 поредна	 жертва.	
Открила	 точно	 каквото	 й	
трябвало	 и	 позвънила	 на	
единия	 от	 апартаментите.	
Отворил	 възрастен	 човек.	
Тогава	 Б.	 Х.	 любезно	 за-
говорила	за	жената,	чийто	
некролог	 прочела	 току-що	
на	 вратата.	 Твърдяла,	 че	
навремето	били	приятелки	
и,	 ах,	 колко	 много	 съжа-
лява	 за	 смъртта	 й	 и	 т.	 н.	
Оказало	се,	че	починалата	
е	 съпругата	 на	 възраст-
ния	домакин.	Хитростта	на	
неканената	 гостенка	й	по-
могнала	да	влезе	в	жили-
щето.	 После	 вметнала,	 че	

навън,	долу	пред	блока,	се	
намира	 и	 синът	 й.	Търсел	
тоалетна	 и	 ако	 домакинът	
нямал	 нищо	 против,	 нека	
го	пусне	да	ползва	тази	в	
апартамента.	 Човекът	 се	
съгласил	 и	 така	 майката	
и	синът	се	настанили	без-
препятствено	 в	 чуждото	
жилище.	
	 Бериевката	 разказала	
някаква	 сълзлива	 история	
–	 че	 има	 болна	 майка	 и	
че	 няма	 пари	 да	 й	 купи	
каквото	 е	 необходимо,	 и	
започнала	 да	 моли	 дома-
кина	 да	 й	 даде	 някакви	
пари.	Човекът	се	съгласил	
и	на	 това	–	имал	50	лева	
и	й	дал	25	от	тях,	но	тя	не	
мирясвала.	Искала	всички-
те	му	50	лева.	

Упоен и оãрабен възрастен мъж срещна нападателите си в съда

сТЕФКа БУРмОВа

	 Евгени	 Недев	 заема	
мястото	 на	 Кристина	 Си-
дорова	 в	 габровския	 Об-
щински	 съвет,	 стана	 ясно,	
след	като	Общинската	из-
бирателна	 комисия	 е	 пре-
кратила	 нейните	 пълномо-
щия	 поради	 избирането	 й	
за	 народен	 представител.	
Недев	е	следващият	в	лис-
тата	за	общински	съветни-
ци	от	 изборите	 за	местна	
власт	на	26	октомври	2015	
г.	 на	 местната	 коалиция	
„БСП,	 НДСВ,	 ПБС,	 КПБ	 –	
Алтернатива	за	Габрово“.

	 Съглас-
но	 	 раз-
поредба-
та	 на	 чл.	
458,	 ал.	
1	 от	 ИК,	
к о г а т о	
пълномо-
щията	 на	
общински	
съветник	

са	 предсрочно	 прекрате-
ни,	 ОИК	 обявява	 за	 съ-
ветник	 следващия	 в	 съот-
ветната	 листа	 кандидат,	 а	
чл.	 454,	 ал.	 1,	 във	 връзка	
с	 ал.	 3	 от	 ИК	 определя	
изрично	 реда,	 по	 който	

следва	 да	 бъде	 опреде-
лен	 той	 -	 според	 броя	 на	
валидните	 преференции	
на	 кандидатите,	 получили	
мандат	с	преференции	над	
7%	от	общинската	избира-
телна	квота	и	включени	в	
списък.
	 Кандидатите	 за	 съвет-
ници	от	листата	на	местна	
лява	коалиция	бяха	14,	от	
които	 избраните	 6.	 След	
прекратяването	 на	 пълно-
мощията	на	г-жа	Сидорова		
бе	обявено,	че	следващият	
под	№7	в	листата	–	Евгени	
Недев,	 получава	мандат	 с	
преференции	над	7%.	

Евãени Недев е приемникът на Кристина 
Сидорова в Общински съвет - Габрово

Приемна за граждани 
на народния представител

от коалиция „оБединени патриоти – 
нФсБ, атака и вМро“ 

приемната 
за граждани
е на 19 юни, 

понЕДЕлник
от 10 до 12 часа 

В клуба на 
ВМро - габроВо 
ул. "николаевска" 31

Борис 
ВангелоВ

Бълãария в битка 
с Фарьорски 
острови на 
1/4-финалите на 
Световната купа 
по хандбал  8

2.23166
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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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ВИнарска Изба карайсен

ПРЕДЛАГА	КАЛЕНКА
 (само в избата)

0888 520 053, 061322459

ОбщИна     ГабрОВО

С	Ъ	О	Б	Щ	Е	Н	И	Е
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ИСК 

СРЕЩУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ“

 Община	 Габрово	 информира	 всички	 засегнати	
лица	от	липсата	на	 топлоподаване	и/или	некачест-
веното	 топлоподаване	 през	 отоплителния	 сезон	
2016/2017	 година,	 че	 могат	 да	 се	 присъединят	 към	
предявения	 колективен	 иск	 срещу	 „Топлофикация	 –	
Габрово“	ЕАД.	
	 Присъединяването	към	иска	става	чрез	молба	 -	
свободен	текст,	адресирана	до	Окръжен	съд	–	Габро-
во,	в	която	гражданите	следва	да	посочат	мотивите	
и	 основанията	 за	 своето	 присъединяване,	 както	 и	
номера	на	делото	 –	 търговско	дело	 14/2017	 година	
по	описа	на	Окръжен	съд	-	Габрово.	
	 Към	 молбата,	 с	 цел	 удостоверяване	 качеството	
си	на	абонат/засегнато	лице,	гражданите	следва	да	
приложат	копие	от	фактура	за	услуга	към	„Топлофи-
кация	–	Габрово“	ЕАД.
	 Срокът,	в	който	 гражданите	могат	да	заявят,	че	
ще	участват	в	процеса	или	че	ще	осъществяват	за-
щитата	 си	 самостоятелно,	 съгласно	 определението	
на	 съда,	 е	 един	месец	след	датата	 на	най-късната	
публикация,	 разгласяваща	 възможността	 за	 това	
участие,	 която	ще	бъде	направена	на	 30	юни.	Т.	 е.	
срокът	за	присъединяване	е	30	юли	2017	година.
	 Повече	информация	можете	да	намерите	на	ад-
рес	-	https://www.gabrovo.bg/bg/page/513.

ПОКАНА
На 20 юни 2016 година (вторник) от 13.00 часа на адрес:  гр. Габрово, 
п.к. 5300, ул. „Бодра смяна“ № 21, административна сграда „ПЛАСТ-
ФОРМ” ООД ще се проведе публично събитие - информационната 
среща за оповестяване пред медиите и обществеността за успеш-
но изпълнение на проект: BG16RFOP002-2.001-00098-C01 „Заку-
пуване на технологично оборудване за обновяване и разширение 
на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД” по процедура 
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП” за  промотиране на неговите цели и постигнатите резултати. 

Проект № BG16RFOP002-2.001-0098-C01 „Закупуване на технологично
оборудване за обновяване и разширение на производствения процес

в „ПЛАСТФОРМ” ООД”, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и  конкурентоспособност“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговор-
ност за съдържанието на документа се носи от „ПЛАСТФОРМ” ООД и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

реГИОнаЛна ДИрекЦИЯ ПО ГОрИТе - ВеЛИкО ТЪрнОВО
гр. В. Търново, бул. „България” № 23 тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58 БУЛСТАТ  000138396

О	Б	Я	В	А
	 Регионална	дирекция	по	горите	-	Велико	Търново,	на	основание	чл.	64,	ал.	1	от	Закона	за	държавната	соб-
ственост,	чл.	69	от	Правилника	за	прилагане	на	Закона	за	държавната	собственост,	чл.	5	от	Наредба	№	7	от	14	
ноември	1997	г.	за	продажба	на	движими	вещи	–	частна	държавна	собственост	и	Заповед	№	91/15.06.2017	г. на	
Директора	на	РДГ	-	Велико	Търново	обявява:
	 Провеждане	на	търг	с	тайно	наддаване	за	продажба	на	следните	движими	вещи,	отнети	в	полза	на	държа-
вата,	както	следва:

Вещ     
№

Вид Местонахождение начална 
цена 

Депозит

1 Лек автомобил „Рено“ с ДК № ОВ 5792 АР гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 443 лв. 44.30 лв.

2 Лек автомобил „Фолксваген“ с ДК № ЕВ 2041 АВ гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 300 лв. 30 лв.

3 Лек автомобил „Форд Мондео“ без регистрационни 
номера

гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 280 лв. 28 лв.

4 Моторен трион Sthil – MS 460 гр. Севлиево,  ул. „Славянска” № 24 24 лв. 2.40 лв.

5 Моторен трион Sthil – MS 440 гр. Севлиево,  ул. „Славянска” № 24 30 лв.   3 лв.

6 Моторен трион „Щил“ 028 с № 124567236 гр. Севлиево, ул. „Славянска” № 24 43 лв. 4.30 лв.

7 Моторен трион „Щил“ 23 с № 162277680 гр. Севлиево, ул. „Славянска” № 24 38 лв. 3.80 лв.

8 Моторен трион BOR без фабричен номер гр. Севлиево, ул. „Славянска” № 24 60 лв. 6 лв.

9 Моторен трион MJ/CMS 18-00 без фабричен номер гр. Габрово, ул. „Минзухар” № 1 12 лв. 1.20 лв.

10 Моторен трион „Щил“ MS 440 без номер гр. Севлиево,  ул. „Славянска” № 24 16 лв. 1.60 лв.

11 Моторен трион без номер и марка гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23 18 лв. 1.80 лв.

12 42.60 пространствени куб. м дърва за горене–смес гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 1050 лв. 105 лв.

13 Конска каруца гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 10 лв. 1 лв.

14 Конска каруца – 2 броя гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 25 лв. 2.50 лв.

15 Конска каруца гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 15 лв. 1.50 лв.

16 Конска каруца гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 15 лв. 1.50 лв.

17 Конска каруца гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 10 лв. 1 лв.

18 Конска каруца гр. Севлиевo, ул. „Великотърновско шосе” № 8 8 лв. 0.80 лв.

 закупуВанЕ	на	тръжна	документация	-	всеки	работен	ден	от	08.30	до	15.00	часа	в	периода	от	26	юни	2017	г.	
до	3	юли	2017	г.	включително	(на	30	юни	2017	г.	от	08:30	до	12:00	часа)	срещу	сумата	от	5.00	лева	без	ДДС	от	
касата	на	РДГ	-	Велико	Търново,	гр.	Велико	Търново,	бул.	„България”	№	23	(четвърти	етаж).
 оглЕДъТ	на	вещите	може	да	бъде	направен	всеки	работен	ден	от	09.00	до	15.00	часа	в	периода	от	26	юни	
2017	г.	до	3	юли	2017	г.	включително	в	административната	сграда	на	РДГ	–	Велико	Търново,	находяща	се	в	гр.	
Велико	Търново,	бул.	„България“	№	23,	сградата	на	ТП	ДГС	„Севлиево”,	находяща	се	в	гр.	Севлиево,	ул.	„Сла-
вянска”	№	24;	фирма	„Шакер”	ООД	–	Красимир	Кънев,	находяща	се	в	гр.	Севлиево,	ж.к.	„Източна	индустриална	
зона”,	ул.	„Великотърновско	шосе”	№	8,	и	сградата	на	ТП	ДГС	„Габрово“,	находяща	се	в	гр.	Габрово,	ул.	„Мин-
зухар“	№	1.
 оТкриВанЕ	на	тръжна	процедура	и	начало	на	подаване	на	заявления	и	оферти	се	приемат	всеки	работен	
ден	от	08.30	до	16.30	часа	от	26	юни	2017	г.	до	16.00	часа	на	3	юли	2017	г.	в	деловодството	на	РДГ	-	Велико	Тър-
ново,	находящо	се	в	административната	сграда	на	РДГ	-	Велико	Търново,	гр.	Велико	Търново,	бул.	„България”	
№	23.	Същите	следва	да	са	надлежно	запечатани	в	плик.	
 ДаТа	на	отваряне	на	урната	и	класирането	на	офертите	в	тръжен	лист	–	4	юли	2017	г.	от	09.00	часа.
 обяВяВанЕ	на	резултатите	на	5	юли	2017	г.	на	информационното	табло	в	сградата	на	РДГ	-	Велико	Търново.
 опрЕДЕлЕниТЕ	за	купувачи	следва	да	заплатят	предложената	цена	в	срок	до	3	работни	дни	от	датата	на	
обявяване	на	резултатите.
 за учасТиЕ	в	търга	се	заплаща	депозит	в	размер	10	на	сто	от	началната	тръжна	цена	на	вещите,	за	които	
се	кандидатства.	Същият	се	внася	по	банкова	сметка	на	РДГ	-	Велико	Търново:	по	сметка	РЕГИОНАЛНА	ДИ-
РЕКЦИЯ	ПО	ГОРИТЕ	-	ВЕЛИКО	ТЪРНОВО,	BG84	UNCR	7527	3341	0536	36,	УниКредит	Булбанк	-	клон	гр.	Велико	
Търново,	с	BIC:	UNCRBGSF,	в	срока	за	подаване	на	офертите.
 разноскиТЕ	по	промяната	на	регистрацията	в	КАТ,	плащането	на	дължимите	нотариални	такси	по	реда	на	
Закона	за	местните	данъци	и	такси	и	други	дължими	плащания	са	за	сметка	на	купувача.

Упоен и оãрабен възрастен мъж срещна нападателите си в съда
продължава от стр. 1

Но	 той	 вече	 не	 отстъпил,	
защото	 това	 били	 пари	
за	 храната	 му.	 Живеел	
сам.	Всеки	ден	се	чувал	с	
дъщеря	си,	която	живеела	
във	 Велико	 Търново,	 но	
все	пак	парите	му	трябва-
ли	за	храна.	
	 И	 тук	 натрапници-
те	 решили	 да	 вкарат	 в	
действие	 „Лексотан“-а.	 Б.	
Х.	започнала	много	да	на-
стоява	 да	 се	 почерпят	 с	
какао.	 Възрастният	 дома-
кин	 стоплил	 вода,	 а	 тя	
се	 заела	 с	 направата	 му.	
Тайно	 сложила	 упойващо-
то	лекарство	в	чашата	на	
стареца,	но	той	не	обичал	
много-много	такива	напит-

ки	и	отпил	малко.	
	 Гостенката	 обаче	 на-
стоявала	да	го	изпие	всич-
кото.	 Човекът	 отстъпил,	
само	 за	 да	 не	 я	 обиди.	
Малко	по-късно	усетил,	че	
нещо	 става	 с	 главата	 му	
и	че	работата	не	е	чиста.	
Казал	 на	 гостите	 да	 си	
тръгват,	 но	 те	 нямали	 и	
намерение.	 Подканил	 ги	
по-строго,	даже	се	сбори-
чкали	в	коридора...	
	 Това	 бил	 последни-
ят	 спомен	 на	 възрастния	
мъж.	Той	 изпаднал	 в	 нес-
вяст	 на	 студения	 мрамо-
рен	 под,	 а	 майката	 и	 си-
нът	 започнали	 да	 ровят	
из	дома	му.	Пари	нямало,	
но	 им	 попаднала	 дебит-

ната	 карта	 на	 стопанина.	
До	 нея	 бил	 и	 ПИН-кодът.	
Двамата	я	взели	и	се	из-
мъкнали	 от	 апартамента.	
Тръгнали	за	Габрово.	Още	
същата	 вечер	 в	 разстоя-
ние	 само	 на	 половин	 час	
обиколили	 няколко	 банко-
мата	 на	 различни	 улици	
и	 изтеглили	 2330	 лева	 от	
чуждата	сметка.
	 Камерите	 заснели,	
че	 го	 прави	 синът.	 Зато-
ва	 сега	 той	 застана	 пред	
съда,	 макар	 че	 майка	 му	
покрива	 всички	 показате-
ли	 за	 съучастник,	 да	 не	
кажем	 и	 организатор.	 Но	
така	 са	 преценили	 някои	
правоохранители...	
	 Докато	синът	ограбвал	

чуждата	 сметка,	 собстве-
никът	й	лежал	в	безсъзна-
ние	 в	 коридора	 на	 жили-
щето	си.	
	 Останал	 така	 на	 сту-
дения	 под	 почти	 24	 часа,	
разказа	дъщеря	му.	Както	
винаги,	 тя	 се	обадила	съ-
щата	вечер	да	 го	чуе	как	
е.	 Никой	 не	 й	 отговорил.	
Звънила	 и	 на	 сутринта,	
пратила	 съседка	 да	 види	
как	 е	 баща	 й,	 но	 и	 на	
нея	 никой	 не	 й	 отворил.	
Всичко	 това	 изплашило	
дъщерята	и	на	следващия	
ден	по	обяд	тя	тръгнала	от	
Велико	Търново	за	Севли-
ево.	 Вратата	 на	 апарта-
мента	не	била	заключена,	
а	когато	влязла	вътре,	от-

крила	баща	си	в	несвяст	в	
студа	на	пода,	на	отворе-
ни	 прозорци.	 Веднага	 из-
викала	лекар	и	започнали	
спасителни	действия	 -	за-
топляне,	 прием	 на	 храна	
и	 лекарства.	 Постепенно	
състоянието	 на	 възраст-
ния	мъж	се	нормализира-
ло.		
 Сега,	 с	 присъдата	 си	
от	12	юни	т.	 г.	 габровски-
ят	 Окръжен	 съд	 поста-
нови	 две	 години	 затвор	
условно,	 с	 четири	 години	
изпитателен	срок	за	31-го-
дишния	 подсъдим.	 Съдът	
му	 наложи	 и	 наказание	
глоба	 в	 полза	 на	 държа-
вата	 в	 размер	 на	 2	 000	
лева.	 Отделно	 уважи	 и	

предявения	 от	 ограбения	
мъж	граждански	иск,	като	
осъди	М.	Х.	да	му	заплати	
2	 110	 лева	 (220	 лева	 са	
били	 възстановени	 още	
на	досъдебното	производ-
ство).
	 Сравнително	 леката	
присъда	е	заради	чистото	
съдебно	 минало	 на	 мла-
дия	 мъж,	 заради	 факта,	
че	в	момента	работи	и	за-
ради	 самопризнанията	 му	
пред	 съда.	 По	 негово	 ис-
кане	делото	бе	разгледано	
по	 реда	 на	 съкратеното	
съдебно	 следствие	 –	 той	
призна	вината	си,	а	съдът,	
по	 закон,	му	 наложи	 „по-
меко“	наказание.
	 През	 цялото	 време	

майка	 му	 беше	 в	 съдеб-
ната	зала,	слушаше	обви-
нението	и	пледоариите,	но	
отказа	да	дава	показания.		
В	крайна	сметка	и	проку-
рорът,	 и	 съдът	 посочиха,	
че	престъплението	е	с	ви-
сока	степен	на	обществе-
на	 опасност,	 че	 животът	
на	 възрастния	мъж	 е	 бил	
застрашен...	
	 Надеждата	 е	 снизхо-
дителната	 присъда	 и	 ос-
таването	 на	 свобода	 на	
подсъдимия	 да	 изиграе	
възпираща	 роля	 и	 да	 му	
помогне	да	се	превъзпита.	
Той	 има	 право	 и	 да	 об-
жалва	 присъдата	 си	 пред	
Великотърновския	 апела-
тивен	съд.

продължава от стр. 1
В	 момента	 габровският	
скулптор	довършва	цикъла	
си	от	малки	експресионис-
тични	 пластики,	 наречен	
„Дух	 и	 материя“.	 Освен	
това	 Адриан	 Новаков	 ще	
бъде	и	един	от	участници-
те	в	конкурса	за	директор	
на	 габровската	 галерия	
„Христо	 Цокев“,	 който	 е	
през	следващата	седмица.	
Адриан	ще	се	яви	за	вто-
ри	път	на	такова	състеза-
ние	и	смята,	че	има	какво	
да	 даде,	 да	 обогати	 тази	
институция	 и	 да	 издигне	
имиджа	 й.	 „Моето	 кредо	
е,	че	изкуството	трябва	да	
остане	надпартийно	–	каз-
ва	Адриан.	-	Важни	за	мен	
са	 и	 консенсусните	 поли-
тики,	 които	 да	 обединят	
габровските	художници,	те	
да	 бъдат	 представени	 и	
извън	пределите	на	Бълга-
рия,	защото	в	нашата	гру-
па	 има	 много	 стойностни	
артисти	 и	 млади	 творци,	
които	 са	 доста	 впечатля-
ващи.	Трябва	да	се	работи	
с	 тях,	 да	 се	 стимулира	
тяхната	работа.	Имам	мно-
го	 обширна	 концепция	 за	
развитието	 на	 галерията.	
Но	 за	 всичко	 това	 мога	
да	 говоря	 след	 конкурса.	
Смятам,	че	моят	опит	като	
скулптор	 и	 личните	 ми	
контакти	 с	 доста	 галерии	
и	 куратори	 на	 световната	
сцена	 ще	 допринесат	 до	
голяма	степен	за	издигане	
на	 имиджа	 на	 галерията.	
Културата	 се	 гради	от	 до-
казани	личности,	от	хора	с	
висок	 морал	 и	 авторитет.	
Там,	 където	 българските	
артисти	 и	 спортисти	 са	
стигнали,	 никой	 в	 друга	
област	на	живота	не	може	
да	достигне.	Именно	те	са	
тези,	 които	 издигат	 ими-
джа	 на	 България	 като	 на	
световен	културен	жалон.“

Адриан Новаков 
показва творби в 
Базел и в Париж

	 Днес	 от	 12:30	 часа	
в	 Етнографски	 музей	 на	
открито	 „Етър“	 ще	 бъде	
открита	 изложбата	 „Май-
сторство	 от	 близо	 и	 да-
леч”,	която	е	посветена	на	
ХV	 Международен	 панаир	
на	традиционните	занаяти. 
	 Експозицията	 просле-
дява	 развитието	 на	 Па-
наира	 през	 годините.	 
	 Първата	 проява	 от	
подобен	 характер	 е	 през	
1990	 г.	 Идеята	 е	 да	 се	
възстанови	 в	 музейна	
среда,	 при	 строго	 при-
държане	 към	 традиции-
те,	 панаир	 от	 миналото,	
с	 акцент	 върху	 занаят-
чийското	 производство.	 
	 Първоначално	 по	 Пет-
ковден,	а	по-късно	в	нача-
лото	на	септември,	музеят	
става	 притегателен	 цен-
тър	на	майстори	от	цялата	
страна,	 дошли	 да	 пред-
ставят	 своята	 продукция,	
да	 обменят	 идеи	 и	 опит. 
	 През	 2003	 г.	 събити-
ето	 прехвърля	 пределите	
на	 страната,	 привличай-
ки	 майстори	 от	 чужби-
на.	 Провежда	 се	 Първи	
международен	 панаир	
на	 традиционните	 зана-
яти.	 Организатори	 са	 МК,	
Община	 Габрово	 и	 ЕМО	
„Етър“,	 с	 подкрепата	 на	
медии,	занаятчийски	кама-
ри,	туроператорски	фирми. 
	 В	 периода	 от	 2003	 до	
2016	 година	 в	 него	 участ-
ват	 майстори	 от	Азербай-
джан,	 Беларус,	 Велико-
британия,	 Литва,	 Маро-

ко,	 Македония,	 Молдова,	
Румъния,	 Русия,	 Сърбия,	
Сирия,	 Судан,	 Украйна,	
Франция,	 Холандия,	 Хър-
ватия,	 Чехия,	 Южна	 Ко-
рея,	 Япония	 и	 други. 
	 Изложбата	включва	бо-
гат	 видео	и	фотоматериал	
и	 над	 100	 дарени	 и	 отку-
пени	изделия,	съхранявани	
във	фонда	на	ЕМО	„Етър”. 
	 Изложбата	 ще	 бъде	
разположена	 над	 Дърво-
резбарска	 работилница	 в	
Етнографски	 музей	 на	 от-
крито	„Етър“.

Изложбата „Майсторство от 
близо и далеч” е посветена 
на ÕV Международен панаир 
на традиционните занаяти



рабоТа прЕДлага

„принЦ“ ооД раз-
ширяВа произВоД-
сТВоТо и наема: ши-
Вачи с опиТ - 900-
1150 лв.; шиВачи 
- 750-850 лв.; крояч 
на кожа -  550-950 
лв.; рабоТниЦи ръч-
ни опЕраЦии - 550-
950 лв.; чисТач на 
произВоДсТВЕни 
поМЕщЕния - 550 
лв. Възнаграждени-
ята са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. Справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 25]

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори на гондо-
ли с категория „С+Е“, за-
плащане: 1800 лв. средна 
годишна заплата. Справ-
ки на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [12, 11]
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, 11]
асисТЕнТ с добър ан-
глийски език за работа 
вкъщи се търси на тел. 
0885/977-195. [22, 19]
гоТВач/ка за Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 19]
акВапарк В Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-
дов договор и осигуровки. 
Отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 18]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ки и готвач/и. Справ-
ки на тел. 0878/462-655 
[12, 8]
кафЕнЕ Търси барман/
ка и сервитьор/ка. Справ-
ки на тел. 0897/383-738. 
[11, 7]
коМпаньонки за Гер-
мания срещу добро за-
плащане се търсят на тел. 

+4915166703332. [11, 10]

„иМпулс“ аД - 
габроВо търси да на-
значи спЕшно ТЕх-
нолог програМисТ 
на Машини с Цпу с 
начална заплаТа оТ 
2500 лЕВа. ние пред-
лагаме: 1. Работа в 
екип от млади, амбици-
озни хора и доказани 
професионалисти. 2. 
Допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [26, 14]

пТиЦЕкланиЦа „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност, обезкос-
твач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 14]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вачки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 9]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси служители автопат-
рулен екип. Справки на 
тел. 066/80-69-62. [13, 7]

„ЕВрохиМ груп“ 
ЕООД набира рабоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо. От-
лични условия на труд 
и възнаграждение. Тел. 
0892/246-767. [11, 6]

рабоТник за метанстан-
ция в град Габрово търси  
0893/393-308. [11, 11]
ТЕхник „сисТЕМи за си-
гурност“ се търси на тел. 
0888/732-591. [11, 11]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ за тежкотоварен ав-
томобил се търси на тел. 
0878/526-347. [11, 5]
храниТЕлни сТоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 
10]

фирМа Търси Мон-
Тажник за PVC и Al 
ДограМа. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 10]

аВТоМонТьори сЕ тър-
сят на тел. 0888/415-311. 
[11, 9]
„Топ сЕрВиз“ търси ав-
томонтьор. Справки на 
тел. 0888/415-263. [33, 9]
заВЕДЕниЕ на Еса търси 
готвачка и сервитьорка. 
Справки на тел. 0896/867-
284. [6, 5]

МЕбЕлна фирМа „Лукс-
90“ ЕООД търси да назна-
чи мебелисти и шлайфист 
(бояджия), шприцьор. 
Справки на тел. 0886/33-
29-68 - гр. Габрово. [12, 
9]
аВТоМиВка Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 8]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 8]
проДаВач-консулТанТ 
В мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 8]
МЕбЕлна фабрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 8]
каМЕриЕрка, гоТВач/
ка, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на 
тел. 0885/333-148. [11, 7]
пиЦария „Мания“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 7]
фирМа „алфриДа-пЕ-
ЕВ“ търси работници в 
производството. Осигурен 
транспорт и прилично за-
плащане. Сутрин в офиса 
до 8.30 часа, тел. 066/87-
88-33. [11, 7]
фирМа Търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 6]

фирМа „ДиМас“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
аВТоМонТьор, шо-
фьор на ТоВарЕн 
аВТоМобил и рабоТ-
ник сТроиТЕлсТВо. 
За повече информация: 
066/80-69-16. [13, 6]

„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево, търси междуна-
роден шофьор за вътре-

шен транспорт в Европа. 
Изисквания: Шофьорска 
книжка със съответните 
категории; Карта за про-
фесионална компетент-
ност; Дигитална карта 
за тахограф. Телефон за 
връзка: 0888/585-170. 
[11, 4]
рЕгионалЕн исТори-
чЕски музей - Габрово 
набира работници за ар-
хеологически разкопки. 
Заявления - ул. „Николае-
вска“ 10. Справки на тел. 
066/809-767 [6, 4]
хора за работа в Герма-
ния - шофьорска книжка, 
до 40 години, се търсят на 
тел. 0888/456-477. [5, 4]
Тпк „балкан“ търси да 
назначи: 1. Шивачки; 2. 
Гладачки; 3. Банцигар; 4. 
Ръчник. Телефон за връз-
ка: 0877/826-140. [4, 4]
ТърсиМ шофьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 4]
поМощник В кухня (са-
латиер) се търси на тел. 
0887/376-674. [5, 4]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[5, 4]
заВЕДЕниЕ Търси бар-
ман-сервитьорка за днев-
на смяна (може и без 
опит). Справки на тел. 
0896/831-841. [3, 2]
Миячка на 4 или 8 часа 
- тел. 0878/966-222. [5, 
4]
фирМа Търси междуна-
родни шофьори за при-
цепи и бусове за Бълга-
рия - EU. Справки на тел. 
0888/321-644. [4, 3]
МасажисТка и коз-
метичка търси тел. 
0877/240-584. [4, 3]
фирМа Търси струга-
ри, фрезисти, шлайфист. 
Може и пенсионери. До-
бро заплащане и отлични 
условия на труд. Телефон 

за контакт: 0888/300-593 
- Г. Генев. [6, 3]
фирМа Търси млади 
мъже от 17 до 40 години, 
за да ги обучи за работ-
ници в металообработва-
нето. Телефон за контакт: 
0888/300-593 - Г. Генев. 
[6, 3]
пасТир В село Донино - 
700 лв., се търси на тел. 
0879/645-245. [6, 3]
биТоВо заВЕДЕниЕ тър-
си да назначи помощ-
ник-сервитьор със стар-
това заплата 500 лв., 
сервитьор със стартова 
заплата 650 лв. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [10, 3]
„ВЕрнаДа“ ЕооД - село 
Горна Росица набира ра-
ботници - мъже и жени, за 
производство. Справки на 
тел. 0885/204-770. [6, 2]
заВЕДЕниЕ В центъра 
търси да назначи готвач за 
дневна смяна. Справки на 
тел. 0898/571-080. [3, 2]
жЕна за помощ в гра-
дината се търси на тел. 
0876/373-273. [2, 2]
жЕна оТ района на Бич-
киня за почистване на 
вход от блок два пъти 
месечно се търси на тел. 
0888/576-167. [5, 2]
фирМа Търси майстор-
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 2]
Търся пасТир, за-
плата 600 лв., Трявна - 
0898/689-508 - Стойчо. 
[6, 1]
ЦЕх за производство на 
пилешко месо търси да 
назначи мъж за общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0893/697-900. [5, 1]
„Мина - Елит“ търси 
сладкар/ка, може и без 
опит. Справки на тел. 
0878/598-133. [7, 1]
шофьор за ТИР BG-
RO се търси на тел. 
0896/640-388. [5, 1]
„паркоВЕ и озЕлЕняВа-
нЕ“ ООД търси да назначи 
работник за поддържане 
на озеленени площи. Тел. 
0888/985-412

рабоТа Търси
Търся рабоТа - тел. 
0896/285-710. [11, 9]
глЕДаМ ДЕЦа почасово - 
тел. 0894/686-687. [11, 8]
Търся ДопълниТЕлна, 
почасово работа - тел. 
0883/369-654. [2, 1]
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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
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уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУчЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава 

се държавен документ за 
правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безра-
ботни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
часТни уроЦи по ан-

глийски език - тел. 
0895/419-429. [7, 6]
МЦспос „алфа – МЕ-
ТАЛ” ЕООД организирa 
курс за охранители. Кур-
сът представлява първона-
чално обучение за работа 
като охранител – физи-
ческа охрана на обекти. 
Цена на курса: 80 лв., 
издава се държавен серти-
фикат. За информация: гр. 

Габрово. ул. „Стефан Ка-
раджа” 3, тел. 066/83-00-
00, <http://www.alfa-metal.
com/>. [11, 5]
бЕзплаТно обучЕниЕ 
- езиково, компютърно и 
професионално, с вауче-
ри предлага „Веда Кон-
султ“ за работещи лица. 
За контакти: 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [12, 1]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годиш-
но приключване, данъч-
ни декларации - тел. 
066/804-066

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

Магазини
Магазин кооп - кв. Младост, Крушата, Ви предлага: 
ХЛЯБ - бял, нарязан, 0.700 кг - 0.59 лв.; ЗАХАР - ГОР-
НА ОРЯХОВИЦА, 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 
„БРИТОС“, 2 л - 1.75 лв.; БИРА „НАЗДРАВЕ“, 2.5 л - 
1.79 лв.; КУХНЕНСКА РОЛКА КООП - 1.39 лв.; ГРАНУЛИ-
РАНА 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 ИЗчЕРПВАНЕ НА 
КОЛИчЕСТВАТА! Тел. 0887/371-536. [10, 3]

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И 
КОТЛИ GOlden FiRe
представител за региона
иван господинова, в. „100 вести“. 
справки на тел. 0887/611-753, 
066/810-410, Габрово, Габрово,
 ул. „Отец Паисий“ 2, етаж 4

ТъргоВЕ
рЕгионалЕн исТоричЕски музей - Габрово обявява 
търг за отдаване под наем на билкопродавница „Дечко-
ва къща“. Документи се закупуват в РИМ - Габрово, ул. 
„Николаевска“10. Справки на тел. 066/809-767 [3, 2]

	 От	15	юни	2017	 г.	Агенцията	по	заетостта	стартира	
прием	на	заявления	по	проект	„Ваучери	за	заети	лица”,	
съфинансиран	 от	 Европейския	 социален	 фонд	 на	 Ев-
ропейския	 съюз	 чрез	Оперативна	програма	 „Развитие	
на	 човешките	 ресурси”	 2014-2020.	 Право	 да	 подават	
заявления	имат	заети	лица,	които	са	на	трудов	договор	
в	предприятия	извън	държавната	администрация	и	имат	
средна	или	по-ниска	степен	на	образование.
	 Операцията	ще	предостави	възможност	на	заетите	
да	придобият	нови	или	да	разширят	знанията	и	умени-
ята	 си	 чрез	 придобиване	на	 квалификация	 и	 ключови	
компетенции.	 По	 този	 начин	 тези	 лица	 ще	 повишат	
адекватността	 на	 своите	 умения	 спрямо	 актуалните	
нужди	от	страна	на	бизнеса.	Общият	размер	на	безвъз-
мездната	финансова	помощ	по	настоящата	процедура	е	
50	млн.	лв.
	 Желаещите	 да	 участват	 в	 проекта	 ще	 имат	 въз-
можност	 да	 преминат	 професионално	 обучение	 и/или	
обучение	 за	 придобиване	 на	 ключова	 компетентност	
с	ваучери	съгласно	ПМС	№	280/2015	г.	Обучението	по	
ключова	 компетентност	 може	 да	 бъде	 общуване	 на	
чужди	езици	–	КК	2	или	дигитална	компетентност	–	КК	
4.	Безвъзмездното	финансиране	по	проекта	е	в	размер	
на	85%	от	стойността	на	ваучера,	а	останалите	15%	се	
доплащат	от	обучаваното	лице.
	 За	целите	на	проекта	е	разработена	услуга,	даваща	
възможност	на	заетите	лица	да	подават	своето	заявле-
ние	по	електронен	път,	без	да	е	необходимо	да	посе-
щават	бюрата	по	труда,	само	в	работни	дни	между	8.30	
и	 17.00	 часа.	 Заявления	ще	 се	 приемат	 и	 на	 хартиен	
носител	лично	във	всички	дирекции	„Бюро	по	труда”	в	
страната.
	 Срокът	за	прием	на	заявления	е	до	изчерпване	на	
финансовия	 ресурс	 по	 проекта.	Очакванията	 са,	 че	 с	
планираните	средства	около	54	хиляди	души	ще	могат	
да	повишават	квалификацията	си.

Стартира прием на заявления 
за обучения на заети лица по 
ОП “Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020



лЕкари
кабинЕТ кожни и ВЕ-
НЕРИчЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИчНА И КОЗМЕТИчНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ , 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОчЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ ПРОЦЕ-
ДУРИ за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС 

при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИАЛ-
УРОНОВИ ФИЛЪРИ - по-
пълване на бръчки, уголе-
мяване на устни и коре-
кция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕчЕБНИ И 
КОЗМЕТИчНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. КАБИНЕТЪТ 

работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, Д-Р МАРИНА САНКЕ-
ВА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 

ПСИХИАТРИчНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р ЙорДжЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
оТ МЕсЕЦ май 2017 г. 
в МЦ „Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите УНГ 
специалисти в България – 
Д-Р АТАНАС ГюЛЕВ, НА-
чАЛНИК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ 
УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, ГР. 
ПЛОВДИВ.за информация 
и записване на час за 

посещение при д-р Гю-
лев: тел. 066/803-343 или 
0897/941-041, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Райчо Каро-
лев” № 2, ет. 1. [22, 10]
Д-р красиМир Карагьо-
зов - специалист уши, нос 
и гърло. Понеделник-сря-
да, 8:30- 13:30 ч., 16-18 
ч. Работи с РЗОК. Меди-
цински център „Апогей“, 
тел. 0899/500-543. [8, 1]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-

жисТки -  0876/735-596. 
[22, 10]
Масажи сЕ предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 8]

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

психологични 
услуги
ВЕроника николоВа - 
психолог-консултант, тел. 
0882/836-255, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Капитан 
Дядо Никола“ № 61. Пси-
хологическо консултиране 
на деца, възрастни и се-
мейства. [11, 10]

иМоТи проДаВа
ТрисТаЕн ТухлЕн апарта-
мент в идеален център, ет. 
3, 80 кв. м, се продава на 
тел. 0896/269-751. [11, 8]
къща на 8 километра от 
града се продава на тел  
0889/083-666. [11, 9]
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, 8]
парЦЕл - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село Трънито се 
продава на тел. 066/86-15-
84. [8, 8]
апарТаМЕнТ - 100 кв. м, 
топ център, ул. „юрий Ве-
нелин“ 3Б, след ремонт, 55 
000 лв. Тел. 0889/900-000. 
[22, 15]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-481. [13, 7]
ДВусТаЕн, Тухла, супер 
център, ремонт, се прода-
ва на тел. 0888/201-120. 
[6, 6]
проДаВа ЕДнофаМилна 
къща на Русевци - РЗП 263 
кв. м, с гараж и парцел  
500 кв. м - незавърше-
на. Цена 75 000 лв. Тел. 
0878/847-664 [15, 3]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
на ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома на 
книгата) се продава на тел. 
0888/206-267. [11, 5]
къща на два етажа в Лъ-
ката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 9]
иМоТ В кв. Киевци се про-
дава на тел. 0890/573-393. 
[25, 9]

апарТаМЕнТ В центъра с 
ТЕЦ се продава на тел. 
0878/996-918. [5, 4]
къща на ул. „Никола Вой-
новски“ № 6 - 130 кв. м, 
и двор 500 кв. м продава 
тел. 0896/741-763. [6, 4]
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, 4]
парЦЕли В кв. Тлъчници - 
5600 кв. м, се продават на 
тел. 0888/419-838. [22, 8]
Магазин В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 8]
апарТаМЕнТ В широк цен-
тър - 63 кв м, ет. 1, се про-
дава на тел. 0893/350-698. 
[11, 4]
ДВуЕТажна къща с двор-
но място в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [8, 7]
ноВо сТроиТЕлсТВо ме-
зонет - 123 кв. м, + 50 кв. 
м тераса, кв. Тлъчници, за 
88 000 лв. се продава на 
тел. 0878/515-080 [9, 3]
къща с гараж над Хле-
бозавода - тел. 0889/828-
257. [5, 4]
къща В кв. Любово 1, ул. 
„Места“ 19, се продава на 
тел. 0893/67-67-28. [5, 4]
ДВусТаЕн ТухлЕн апарта-
мент в центъра се продава 
на тел. 0877/265-929. [5, 
4]
къща на ул. „Николаев-
ска“ 58 на цена по дого-
варяне се продава на тел. 
0898/832-228. [11, 2]
чЕТирисТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра, тухла, 
обзаведен, цена: 37000 
евро, се продава на тел. 
0888/441-876. [3, 3]
апарТаМЕнТ В квартал 
Бичкиня се продава на тел. 
0898/230-700. [5, 3]
В ЦЕнТъра на село Шума-
та се продава УПИ от 1.3 
дка - тел. 0877/204-959. 
[2, 2]

В сЕВлиЕВо се продава 
хубав парцел от 5 дка - 
тел. 0877/204-959. [2, 2]
панЕлЕн, ЮжЕн се про-
дава на тел. 0896/965-157. 
[11, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ на 
Шиваров мост, ново строи-
телство, се продава на тел. 
0887/304-807. [3, 2]
апарТаМЕнТ - първи етаж, 
двустаен, панел, се прода-
ва на тел. 0887/760-790. 
[3, 2]
ДВа гаража по 25 кв. 
м се продават на тел. 
0885/387-215. [5, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
близо до OMV, 2 етаж, тух-
ла, PVC дограма, се прода-
ва на тел. 0888/672-395. 
[6, 2]
Вилно МясТо в Шенини и 
имот в строеж в село Зла-
тевци се продават на тел. 
0899/943-105. [11, 2]
къща - 80 кв. м, за 30 
700 лв., на ул. „Тотю Ива-
нов“, се продава на тел. 
0885/512-786. [1, 1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
78 кв. м, Русевци, ТЕЦ, 35 
000 лв. - тел. 0896/748-
774. [5, 1]
апарТаМЕнТ срЕщу хотел 
„Габрово“ се продава на 
тел. 0898/388-994. [5, 1]

иМоТи 
купуВа
къща, апарТаМЕнТ, га-
раж, магазин или имот на 
изплащане се купува на 
тел. 0899/143-163. [22, 18]
къща, В добро състояние, 
до 40 000 лв., на равно 
място, в близост до града 
се търси на тел. 0893/788-
178. [5, 4]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
без посредници се купува 
на тел. 0898/707-859. [10, 
1]

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, 10]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-934. 
[11, 8]
храниТЕлЕн Магазин се 
дава под наем, продава се 
стоката и оборудването - 
тел. 0899/925-007. [11, 8]
поМЕщЕниЕ - 40 кв. м, 
централен пазар, изгодно 
се дава под наем на тел. 
0894/41-42-91. [4, 4]
гараж поД наем в кв. 
Варовник - тел. 0898/996-

948. [4, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- ново обзавеждане, след 
основен ремонт, с ТЕЦ, 
квартал Младост, до блок 
„Катюша“, 230 лв. Тел. 
0895/268-289. [3, 3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]

Магазин В блок 
„каТЮша“ - кВ. 
МлаДосТ се отда-
ва под наем  на тел. 
0888/234-179. [11, 3]

нЕобзаВЕДЕна боксо-
ниЕра в широк център се 
отдава под наем на тел. 
0879/573-560. [5, 3]
гарсониЕра В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Тренда-
фил 2 се дава под наем  на 
тел. 0877/296-609. [5, 2]
обзаВЕДЕна гарсониЕра 
се дава под наем на тел. 
0894/763-452. [2, 1]
МиВка и голям паркинг 
се дават под наем на тел. 
0884/005-537. [3, 2]
паВилион за бърза за-
куска и заведение „Бистро“ 
се дават под наем на тел. 
0884/005-537. [3, 2]
иЦ, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [5, 1]
гараж До Дом на култу-
рата - 50 лв., и складово 
помещение се дават под 
наем на тел. 0896/266-311. 
[3, 1]
ДВусТаЕн уширЕн апар-
тамент се дава под наем на 
тел. 0898/760-175. [5, 1]

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

гори проДаВа
В сЕВлиЕВско землище 
се продават 17 дка гори - 
тел. 0877/204-959. [2, 2]

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

11/11

4 16 юни 2017 г.имоти; продава/купува; селскостопански; лекари; масажи

ВЕТЕринари
Д-р росЕн ДИМИТРОВ 
- ВЕТЕРИНАРНА АМБУ-
ЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН 
- прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено 
осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогара-
та, до Уникс, справки 
на тел. 066/806-140, 
GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

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

ЕроТика
47-гоДишна - 50 лева 
на среща, 100 лева 
цяла нощ на ваш терен 
- 0890/222-094. [33, 4]

проДаВа Машини
баланс Машина и мон-
таж и демонтаж машина 
за гуми се продават на 
тел. 0884/005-537. [3, 2]
банЦиг, абрихТ - про-
фесионални, немски, 
се продават на тел. 
0896/770-419. [5, 1]
Циркуляр сЕ продава 

на тел. 0894/245-490. [3, 
1]

проДаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 9]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се продават 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
Цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0897/913-395. [3, 2]

палЕТи проДаВа
палЕТи - 5 лв. - 
0878/24-05-06. [11, 8]

проДаВа 
обзаВЕжДанЕ
проДаВа сЕ мека мебел: 
диван-спалня с фотьойли 

и кувертюри за тях. Тел. 
0895/978-488. [5, 1]
ТЕлЕВизор - 29 инча 
кинескоп, 40 лв., и ъглов 
шкаф за телевизор - 30 
лв., се продават на тел. 
0888/896-348. [3, 1]

проДаВа разни
ЦисТЕрна за г о -
риво - 0.75 куб. м; 
1.00/0.50/1.50 м; лама-
рина - 4 мм, гърлови-
на за пълнене, канелка 
1/2, винкелна постав-
ка се продават на тел. 
0890/139-359. [11, 10]
каМина с водна риза, 
ремарке - голямо, 4 
тона, се продават на тел. 
0879/377-654. [3, 3]
пЕралня, фризЕр, съ-
домиялна, печки - гот-

варска и микровълнова, 
косачка, телевизор, ко-
лело се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 4]
ЦисТЕрни - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 3]
ДВа конТЕЙнЕра - от-
лични, се продават на 
тел. 0884/005-537. [3, 2]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
брилянТ яна изкупува 
старинни предмети, из-
вършва ремонт на бижута  
- 0898/317-631
сТара нафТа купува   
0895/752-838. [22, 9]

поД наЕМ
скЕлЕ сЕ дава под наем 
на тел. 0893/805-968. 
[11, 8]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

ЦВЕТя
праВиМ букЕТи по за-
явка. Доставка до дома 
в рамките на града. Дос-
тавката е безплатна! Тел. 
0894/829-614. [4, 3]

услуги
заВаръчни услуги - тел. 
0885/724-671. [11, 10]
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0887/473-350. [7, 3]

Вестник „100 ве-
сти“ е единственият 
регионален всекидне-
вник - излиза всеки 
ден без неделя. Ги-
шето за обяви на 
входа на редакцията 
- Габрово, ул. „Отец 
Паисий“ 2, работи от 
7.30 до 17.00 ч.  След 
17 ч. обяви се прием-
ат в редакцията на 4 
етаж. Вашата обява 
ще бъде отпечата-
на още на следващия 
ден, ако бъде подаде-
на в редакцията до 
16.30 часа.  

жиВоТни проДаВа
МагарЕ, Мъжко, на 7 
години, скопено, елитно, 
За работа с амуницията, 
се продава на грижовен 
стопанин. Цена по дого-
варяне. За справки - село 
Велковци - корабчето, 
Александър Павлов. [10, 
3]
5 ДоЙни кози и млад 
пръч се продават на тел. 
0899/891-716. [5, 3]
чЕТиригоДишна коби-
ла - впрегаема, се прода-
ва на тел. 0988/333-707. 
[4, 3]
краВи сЕ продават 
на тел. 06714/27-44, 
0890/214-128. [3, 1]

ДоМашни лЮбиМЦи
поДаряВаМ ДВорни ку-

чета на 6 месеца - тел. 
0884/646-145, 0988/398-
294. [11, 6]
поДаряВаМ Малко 
коте, хигиенни навици - 
тел. 0878/800-382. [4, 4]

Магазин 
за фуражи
Магазин за фуражи - 
Габрово, Лъката (зад 
полицията). Продава ца-
ревична отсевка  - 0.35 
лв., пшеница и ечемик - 
0.40 лв., царевица - 0.42 
лв., трици - 0.36 лв. Тел. 
0878/240-506. [33, 14]

граДинска ТЕхника
упоТрЕбяВан храсТо-
рЕз RTR - цена: 65 лв., се 
продава на тел. 0876/136-
177. [2, 1]



имоти; строителство, ВиК, услуги, ремонти; мебели; щори; автопазар

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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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
кърТи, иззижДа - 
0878/943-895
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431
рЕМонТ на покриви вся-
какви - и с плочи, УЛУЦИ - 
0878/868-831, 0896/859-
701. [22, 12]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлои-
золации, собствено ске-
ле - Т. Пехливанов, тел. 
0894/893-001. [22, 14]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 7]

кърТя бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 6]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 9]
сТроиТЕлсТВо и ремонт 
на покриви и навеси - тел. 
0887/473-350. [7, 3]
заМазки, зиДария, 
мазилка, бетон, довър-
шителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 4]
хиДроизолаЦия, сани-
ранЕ, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 2]
хиДро- и топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 1]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
бЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка, бояДисВа-

нЕ - тел. 0895/386-650.
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
21]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя, изола-
ция - тел. 0895/728-668. 
[11, 8]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 9]
обръщанЕ на прозор-
ци, боядисване, вътрешна 
изолация - тел. 0896/979-
993. [11, 5]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 7]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/346-602. [4, 3]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400
алпинисТи - 0899/321-

190
изолаЦии, собсТВЕно 
скеле - 0878/943-895
ТоплоизолаЦии - алпи-
нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 
19]
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти, дренаж 
- тел. 0888/863-001. [13, 
9]
Външна и вътрешна из-
олация, собствено скеле, 
зидане на тераси - тел. 
0899/419-476, 066/86-83-
20. [4, 4]

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

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

Ел. инсТалаЦии,
рЕМонТи
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 4]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 3]

Вик, 
коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Машинно оТпушВанЕ 
на канали - 0899/805-238.
Вик услуги - тел. 
0878/159-655. [9, 9]

ТърсЕнЕ 
на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За кон-
такти: тел. 0897/548-928 
[27, 25]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

ниски ЦЕни - PVC и AL 
дограма, сенници, щори - 
www.TEHTA.com, 0878/60-
65-70.
Al/PVC ДограМа изгод-
но - „Майски“ ООД, тел. 
0899/014-245. [22, 14]

н и ко консТрукЦии 
ооД произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 9]

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
13]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075, 066/865-
046. [3, 2]

граДини, басЕЙни

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

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
пранЕ с RAinBOw в дома 
и офиса - 0877/555-708.
почисТВанЕ на тавани, 
гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 9]
почисТВанЕ на прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 4]
пЕрилоТо В квартал 
Смирненски е отворено от 
понеделник до петък. Теле-
фон за връзка: 066/801-
780. [5, 1]

МЕбЕли, 
обзаВЕжДанЕ

МонТаж на МЕбЕли 
-  0988/882-974. [22, 
1]

косЕнЕ
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 19]
косЕнЕ и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 7]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 4]

хиДроизолаЦии
хиДроизолаЦия на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 17]

аВТоМобили проДаВа
опЕл корса, 1.5, TD, 
Исузу, 1994 г., за 1350 
лв. се продава на тел. 
0896/903-050. [3, 3]
проДаВа оТлични от 
Германия: Голф 4 специал, 
Ауди 80, Венто 1.9 TD, 
Пежо Експерт, Туинго 1.2 
- тел. 0898/878-548. [2, 
2]
за ЦЕниТЕли! Мерцедес 
230 Е се продава на тел. 
0877/204-959. [2, 2]
форД ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0878/365-379. [5, 2]
пЕжо 309 се продава на 
тел. 0889/410-206. [3, 2]
изгоДно! фолксВагЕн 
Поло се продава на тел. 
0899/887-005. [3, 2]

Ваз, МоскВич
лаДа ниВа - бензин-
газ, се продава на тел. 
0895/460-288. [5, 4]
лаДа 2107 се продава 
на тел. 0889/916-580, 
0888/447-320. [5, 3]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374

аВТочасТи/Магазини
аВТоМобилни каТа-
лизаТори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.
упоТрЕбяВан акуМу-
лаТор - 6V, за мото-
циклет се купува на тел. 
0876/136-177. [2, 1]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 7]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 18]

гуМи
гуМи - 14“, с джанти, 

нови, за Ауди, се прода-
ват на тел. 0896/770-419. 
[5, 1]

МоТори/
ВЕлосипЕДи
МоТоЦиклЕТ „киуЕЙ 
хех“ 9, тип „Хонда“, се 
продава на тел. 0879/377-
654. [3, 3]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ за лека кола, 
регистрирано, се про-
дава в Габрово на тел. 
0889/740-851 - Митко Ан-
дреев. [5, 2]

ТракТори, 
МоТокари
кран HIAB на трактор 
юМЗ за 12 000 лв. се 
продава на тел. 0877/781-
145. [33, 4]

оТоплЕниЕ
прЕсяТи Въглища дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават 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, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
наЦЕпЕни ДърВа - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686
наЦЕпЕни, нарязани 

дърва - 80 лева, незабавна 
доставка, 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, ками-
на, котел и метрови - ре-
ални 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. 
ДърВа за огрев - метрови 
- 70 лв., нарязани и наце-
пени - 80 лв./куб. м - тел. 
0896/741-763. [22, 17]
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - 
тел. 0889/980-112. [22, 
13]
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114.метро-
ви дърва - 70 лв., наря-

зани, нацепени - 80 лв. 
- 0893/511-154
наЦЕпЕни сухи и сурови 
дърва - 70 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838. 
пЕлЕТи: слънчоглЕДо-
Ви - 200 лв./т; дъбови - 
370 лв./т - 0878/24-05-06. 
[22, 8]
ДърВа за огрев - наряза-
ни, нацепени, 80 лв./куб. 
м, с включен транспорт - 
тел. 0896/741-763. [11, 4]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 6]
ДърВа за огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, реал-
ни кубици, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 6]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/602-701. [22, 6]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [12, 4]
„флинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [15, 3]
пЕлЕТи - ДЪБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 3]

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
ЕВТин ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с бус, 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, екстри - 0887/31-
61-84.
ТранспорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 26]
ТранспорТ с бус - 
бордови и пикап - тел. 
0877/467-622. [10, 7]

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

87-04-89, 0888/255-318

ДОГРАМА AL, PVC

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЩОРИ 
външни, 
вътрешни

KacTeëO

нощуВки
сТаи и апартаменти за 
нощувки в Севлиево - от 
10 до 20 лева, се предла-
гат на тел. 0887/671-848.
нощуВки - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 15]
нощуВки В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 11]
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [18, 6]

Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8

10-410

областният
“100 вести”

6 7
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05:40 Панорама с Бойко Василев /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 Днес на Купата на Конфедерациите
13:00 Бразди - предаване за земеделие
13:30 Иде нашенската музика
14:30 Малки истории
15:30 Семеен бизнес - тв филм /11 

епизод/
16:00 Вяра и общество с Горан Благоев 

- предаване за религия и култура
17:00 Студио Футбол - коментарно пре-

даване
17:50 Купа на Конфедерациите: Русия - 

Нова Зеландия - пряко предаване 
от Санкт Петербург

20:00 По света и у нас - информацион-
на емисия

20:45 Спортни новини
20:55 Шоуто на Канала - развлекателно 

предаване
21:55 Световна лига по волейбол: Бълга-

рия - Сърбия /мъже/, пряко пре-
даване от Кордоба /Аржентина/

00:00 Купа на Конфедерациите: Русия - 
Нова Зеландия /п/

01:45 Шерлок 4 - 3 епизод /п/
03:15 Градчето "Сидер Коув" - тв филм 

/17 епизод/п/
04:00 Семеен бизнес - тв филм /11 

епизод/п/
04:25 Дивия Франк в Африка - докумен-

тална поредица /4 епизод/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
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите
13:00 Детски етно фестивал "Децата 

на Балканите - с духовност в 
Европа" - концерт /2 част/

14:00 Древни български хроники: Злат-
ният кървав век - пета хроника

14:55 Кибер пес - детски филм /копро-
дукция/, в ролите: Джъд Нелсън, 
Райън Кули, Мишел Нолдън и др.

16:25 "Лачените обувки на българското 
кино. Анимационни филми: "Изго-
нен от рая" /1967 г./

17:00 Непозната земя
17:30 Студио Футбол
17:50 Купа на Конфедерациите: Португа-

лия - Мексико, пряко предаване 
от Казан; 20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
20:55 Господин Никой - филм /копро-

дукция/, в ролите: Джаред Лето, 
Сара Поли, Даян Крюгер и др.

23:30 По света и у нас
23:45 Нощни птици - вечерно токшоу
00:55 Световна лига по волейбол: Бъл-

гария - Аржентина /мъже/, пряко  
от Кордоба /Аржентина/

03:00 Купа на Конфедерациите: Камерун 
- Чили /п/

04:50 Дойче Веле: Шифт /п/

бнТ 1 бнТ 1

05:30 "Костенурките Нинджа",анимация
07:00 "Д-р Зоуи Харт" - с. 3, еп. 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. 20
13:00 "Хари Потър и даровете на смъртта" 

(част 1) - драма, приключенски, 
фентъзи (САЩ, Великобритания)

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 "Ларго Уинч" - екшън, приклю-

ченски, трилър (Франция, Белгия),  
актьори - Томер Сисли, Кристин 
Скот Томас, Предраг Мики Ма-
нойлович, Мелани Тиери и др.

22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 "Транс" - драма, криминален, 

трилър (Великобритания, САЩ, 
Франция), актьори -  Джеймс 
Макавой, Росарио Доусън и др.

01:00 "Хари Потър и даровете на смър-
тта" (част 1)

03:30 "120 минути" /п./

05:30 "Аватар: Легендата за Анк", ани-
мация

06:00 "Костенурките Нинджа",анимация
07:00 "Д-р Зоуи Харт" - с. 3, еп. 3
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. 19
13:00 "Обратно в игратa" - драма 

(САЩ), актьори - Клинт Истууд
15:10 "Седем часа разлика", с.1, еп.26
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план" 
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Смъртоносно влияние" - драма, 

екшън (САЩ), актьори - Робърт 
Дювал, Теа Леони, Илайджа Уд

22:30 "Разрушителят" - екшън (САЩ),  
актьори - Силвестър Сталоун, 
Уесли Снайпс, Сандра Бълок и др.

01:00 "Последно убежище" - екшън, 
драма, приключенски, САЩ, ак-
тьори - Ричард Роксбърг, Йоан 
Гръфъд, Рийс Уейкфилд и др.

03:30 "Мармалад" /п./ - токшоу

 

пЕТък, 16 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 -3958,3959 еп.
12:00 По света и у нас
12:30 Ефектът на водните кръгове - 

филм /САЩ/, в ролите: Форест 
Уитакър, Вирджиния Мадсън, 
Мини Драйвър 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
16:20 За хора с увреден слух
16:35 Дивия Франк в Африка - 4 епизод
17:25 Светът е 7
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 Панорама с Бойко Василев
22:00 Виж БиБиCи: Брекзит - битката за 

Британия - документален филм
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Б.Т.Р. от кота - 4 - док. филм
23:55 Световна лига по волейбол: Бъл-

гария - Бразилия /мъже/, пряко  
от Кордоба /Аржентина/

02:00 Денят започва с Култура /п/
03:15 Шерлок 4 - 2 епизод /п/
04:55 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. 9
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 49
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 63
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 745
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 63
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с.1, еп.10
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 4, еп.1
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп.12
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 626

понЕДЕлник, 19 Юни

бнТ 1



05:05 Градчето "Сидер Коув" - 18 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 - 3960 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите
13:15 Пиксел Пинки 2 - 6 епизод
13:40 Шоуто на Канала /п/
15:00 Едно голямо семейство 2 - 4 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /9 епизод/
17:30 Студио Футбол
17:50 Футбол - Купа на Конфедерации-

те: Австралия - Германия - пряко 
предаване от Сочи

19:50 Студио Футбол
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg. 135 г. от рождението 

на Георги Димитров /Димитров-
ската конституция/

22:10 Градчето "Сидер Коув" - 19 еп.
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 35 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /9 епизод/п/
02:30 Едно голямо семейство 2 /п/
03:35 Глухаря - 35 епизод /п/
04:25 Дързост и красота - 3960 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. 10
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 50
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 64
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 746
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 64
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 11
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с.4, еп.2
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп.13
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 627
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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 - 3961 епизод
12:00 По света и у нас
12:50 Инуяша - 6 епизод
13:15 Пиксел Пинки 2 - 7 епизод
13:40 История.bg. 135 г. от рождението 

на Георги Димитров /Димитров-
ската конституция/п/

15:00 Едно голямо семейство 2 - 5 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 /10 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
21:00 Референдум
22:10 Градчето "Сидер Коув" - 20 еп.
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 36 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /10 епизод/п/
02:30 Едно голямо семейство 2 /п/
03:25 Глухаря - 36 епизод /п/
04:15 Дързост и красота - 3961 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 - 3962 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите
13:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:10 Пиксел Пинки 2 - 8 епизод
13:35 Референдум /п/
14:55 Едно голямо семейство 2 - 6 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Спасителен отряд, Калифорния - 

11 епизод
17:30 Студио Футбол
17:50 Футбол - Купа на Конфедерациите: 

Русия - Португалия, пряко преда-
ване от Москва

19:50 Студио Футбол
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Шерлок 4 - 4, последен епизод
22:30 В кадър. Аз, ти и приятели
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 37 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно рецепта на 

деня /п/
00:30 Футбол - Купа на Конфедерациите: 

Мексико - Нова Зеландия /запис/
02:15 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /11 епизод/п/
03:00 Едно голямо семейство 2 - тв 

филм /6 епизод/п/
04:10 Туристически маршрути

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. 11
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 51
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 65
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 747
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 65
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 12
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 4, еп. 3
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 14
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 628

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. 12
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 52
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 66
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 748
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 66
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 13
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 4, еп. 4
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп.15
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 629

05:25 Дързост и красота - 3962 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 - 3963 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите
13:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:25 Жените в музиката - концерт на 

"София Симфоникс" със солист 
Лиа Петрова и диригент Любка 
Биаджони

14:25 Дойче веле: Шифт /п/
14:55 Едно голямо семейство 2 - 7 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории /п/
16:55 Спасителен отряд, Калифорния-12 еп.
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! Случи с бърколини
20:00 По света и у нас
20:50 Футбол - Купа на Конфедера-

циите: Германия - Чили, пряко 
предаване от Казан

22:50 Студио Футбол
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 38 епизод
00:20 Футбол - Купа на Конфедерации-

те: Камерун - Австралия /запис/
02:05 Спасителен отряд, Калифорния /п/
02:50 Едно голямо семейство 2 /п/
03:55 Глухаря - 38 епизод /п/
04:45 Дързост и красота-3963 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. 13
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 53
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 67
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"; 17:50 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 749
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с. 3, еп. 67
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 14
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 4, еп. 5
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 16
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 630

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
13:00 "Стюарт Литъл" - с Хю Лори, 

Джина Дейвис, Джонатан Липники
14:50 "Всички искат да бъдат италиан-

ци" - с Джей Яблонски, Серина 
Винсънт, Джон Капелос, Мариса 
Петроро, Пени Маршъл, Пи Джей 
Марино и др.

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

ната топка";18:00 "Ничия земя" 
19:00 Новините на NOVA
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Спайдърмен 2" - с Тоби Ма-

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

22:40 "Гадни копилета" - с Брад Пит, 
Даян Крюгер, Майк Майърс, Геде-
он Брукхард, Мелани Лоран

01:50 "Всички искат да бъдат италиан-
ци"- с Джей Яблонски, Серина 
Винсънт, Джон Капелос, Мариса 
Петроро, Пени Маршъл,Пи Джей 
Марино и др. /п/

05:00 "Стюарт Литъл" /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 "Войни, любов и пица" - с Шири 

Апълби, Иъл Подъл, Дан Хедая, 
Майкъл Бадалуко, Джоана Кантън

14:15 "3 шанса за любов" (премиера) - 
с Карло Маркс, Лекси Джованоли, 
Мишел Главан, Максуел Глик и др.

16:00 "Етажна собственост" - 4 сезон
17:00 "Комбина"- предаване на NOVA
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
19:30 Темата на NOVA
20:00 "Трансформърс: Ера на изтреб-

ление" - с Марк Уолбърг, Стенли 
Тучи, Келси Грамър, Никола Пелц, 
Джак Рейнър и др.

23:20 Годишни музикални награди на БГ 
Радио 2017

01:20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:50 "3 шанса за любов" - с Карло 

Маркс. Лекси Джованоли, Мишел 
Главан, Максуел Глик и др. /п/

04:00 "Войни, любов и пица" - с Шири 
Апълби, Иъл Подъл и др. /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 
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" - сериен 

филм
04:10 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
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
19:00 Новините на NOVA
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 "Кодекс на убийството" - с. 1
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Двете лица на Истанбул" /п/

NOA
05:20 "Подли камериерки" - сезон 1
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
19:00 Новините на NOVA
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 "Кодекс на убийството" - сезон 1
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Двете лица на Истанбул" /п/

05:20 "Подли камериерки" - сезон 1
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 "Кодекс на убийството" - с. 1
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Двете лица на Истанбул" /п/

05:20 "Подли камериерки" - сезон 1
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 
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 "Кодекс на убийството" - сезон 1
00:30 "Д-р Хаус" - 8 сезон
01:30 "Хавай 5-0" - сезон 6 /п/
02:30 "Законите на съдбата" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04:30 "Двете лица на Истанбул" /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 Светът отвътре - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 Опорни хора /п./
14:30 Медиите ON AIR /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 Време за кино класика: Розета 

- драма, Белгия/Франция; в роли-
те: Емили Дьокен, Оливие Гурме, 
Фабрицио Ронджоне

23:50 Денят ON AIR /п./
00:40 Провокативно - токшоу /п./
01:40 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 - исторически 

сериал, биографичен
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 Популярна - комедия, романтичен, 

Франция/Белгия; в ролите: Дебо-
ра Франсоа, Ромен Дюри, Шон 
Бенсън, Миу Миу, Еди Мичел

21:30 Новините ON AIR
22:00 1864 - исторически сериал
23:00 Един по-добър живот - драма, 

Франция; в ролите: Гийом Кане
00:50 Брюксел 1 /п./
01:50 Опорни хора /п./
02:50 Дзенга /п./; 03:00 VIB /п./
04:00 Авиошоу /п./
04:30 Необичайните заподозрени /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 - сериал
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 - не-

доизказаното за важните факти и 
събития с Георги Лозанов

19:50 Манолете - драма, романтичен, 
Великобритания, Испания, САЩ, 
Франция; в ролите: Пенелопе 
Крус, Ейдриън Броуди, Начо Ал-
дегуер, Енрике Арче, Дритан Била

21:30 Новините ON AIR
22:00 1864 - исторически сериал
23:00 Малкият остров - трилър, Испа-

ния; в ролите: Раул Аревало
00:40 Видимо и невидимо /п./
01:40 Провокативно - токшоу /п./
02:40 Дзенга /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 - сериал /п./
12:30 Светът отвътре - филм
13:00 Новините ON AIR
13:30 Необичайните заподозрени /п./
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Довереникът - 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 - криминален 
сериал

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

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 - сериал /п./
12:30 Светът отвътре - 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 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 Брюксел 1 /п./
00:50 България сутрин /п./
03:00 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
04:00 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /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 - 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 - 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 Мистериите на Лисабон - истори-

ческа драма
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 - 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
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 /п./
00:50 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев

03:00 Видимо и невидимо /п./
04:00 Необичайните заподозрени с Ге-

орги Лозанов /п./

Bulgaria ON AIR
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събоТа, 17 Юни нЕДЕля, 18 Юни

Телевизионен справочник

05:30 „Пета предавка“ 
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
07:30 „Лонгмайър“ - сериал, с.2, еп.1-3
10:30 „Невидимия“ - екшън, комедия, 

криминален, САЩ
12:30 „Теория на конспирацията“ - ек-

шън, трилър (САЩ)
15:00 „Библиотекарите“ - еп. 9, 10
17:00 „Дивата муха“ 
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „Пета предавка“
18:45 „Без име“ - драма, трилър (САЩ), 

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

21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите
22:00 „Фантастичната четворкa“ - ек-

шън, фантастика, приключенски 
(САЩ), актьори - Йоан Гръфъд, 
Джесика Алба, Крис Евънс, Май-
къл Чиклис, Джулиън Макмахън

00:00 „Хитман“ - екшън, трилър (САЩ, 
Франция, България), актьори - 
Тимоти Олифант, Дъгри Скот, Олга 
Куриленко, Робърт Непър, Улрих 
Томсън, Хенри Лан Кусик, Майкъл 
Офей, Кристиан Ериксон, Ерик 
Ебоней, Джо Шеридан, Джеймс 
Фолкнър, Иван Юруков и др.

02:00 „Библиотекарите“ - еп. 9, 10
04:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.2, еп.1,2

06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 
анимация

06:30 „Костенурките Нинджа“,анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.14
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 19
10:00 „Час пик“ - сериал, еп.13
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 15
12:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 13
13:00 „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.

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп. 5
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 20
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 14
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.16
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп.1
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.15
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Смъртоносен изстрел“ - кри-

минален, трилър (САЩ), актьори 
- Мики Рурк, Даян Лейн, Джоузеф 
Гордън-Левит, Росарио Доусън

00:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.15
01:00 „Луцифер“ - сериал, еп.1
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 9
03:00 „Синовете на анархията“,с.5,еп. 7
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.16

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“- сериал, с. 

4
10:00 „Природни сили“ (продължение) 

- комедия, романтичен (САЩ, 
1999), режисьор - Бронуен Хигис, 
актьори - Бен Афлек, Мора Тиър-
ни, Сандра Бълок, Стив Зан, Рони 
Кокс 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“ - сери-

ал
20:30 „Марли и аз: Началото“ - коме-

дия, драма, романтичен (САЩ, 
2008), режисьор - Дейвид Фран-
кел, актьори - Оуен Уилсън, Дже-
нифър Анистън, Катлийн Търнър, 
Алън Аркин, Ерик Дейн 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./ - сери-

ал

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 „Марли и аз: Началото“ - коме-

дия, драма, романтичен (САЩ, 
2008), режисьор - Дейвид Фран-
кел, актьори - Оуен Уилсън, Дже-
нифър Анистън, Катлийн Търнър, 
Алън Аркин, Ерик Дейн 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“ - сери-

ал
20:30 „Природни сили“ (продължение) - 

комедия, романтичен (САЩ, 1999), 
режисьор - Бронуен Хигис, актьо-
ри - Бен Афлек, Мора Тиърни, 
Сандра Бълок, Стив Зан, Рони 
Кокс и др.

22:30 „Модерно семейство“- сериал, се-
зон 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, 16 Юни

05:00 „Златното момче“ - еп. 11
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.13
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 18
10:00 „Час пик“ - сериал, еп. 12
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.14
12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 12
13:00 „Невидимия“ - екшън, комедия, 

криминален, САЩ; актьори: Сти-
вън Сегал, Кийнън Айвъри Уейънс, 
Боб Гунтън, Брайън Кокс и др.

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп.4
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 19
17:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 13
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.15
19:00 „Час пик“ - сериал, еп.13
20:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 14
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Теория на конспирацията“- ек-

шън, трилър (САЩ), актьори - Мел 
Гибсън, Джулия Робъртс, Патрик 
Стюарт, Стив Кан, Тери Алексан-
дър, Алекс Макартър и др.

00:30 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 14
01:30 „Час пик“ - сериал, еп.13
02:30 „Експериментът“ - с. 5, еп. 8
03:30 „Синовете на анархията“ - сериал, 

с. 5, еп. 6
04:30 „Кости“ - еп. 8, еп. 15

05:00 „Клуб Веселие“ /п./- сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:30 „Смърфовете“ - анимация
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу
10:00 „Флика 3: Най-добри приятели“ 

- семеен (САЩ), актьори - Клинт 
Блек, Лиса Хартман Блек, Лаура 
Солтис, Александър Калверт 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 „Играчи“ - сериал, еп. 1
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с. 

1, 2
19:00 „Смърфовете“ - анимация
20:00 „Щурите съседи“ - комедиен се-

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

диен сериал, с. 8
00:00 „Флика 3: Най-добри приятели“ - 

семеен (САЩ, 2012), режисьор - 
Майкъл Дамиан, актьори - Клинт 
Блек, Лиса Хартман Блек, Лаура 
Солтис, Александър Калверт и др.

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

понЕДЕлник, 19 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 „Играчи“ - сериал, еп.1, 2
10:00 „Обичам те, човече“ - комедия, 

романтичен (САЩ), актьори - Пол 
Ръд, Рашида Джоунс, Сара Бърнс, 
Грег Ливайн, Джейми Пресли, 
Джейн Къртин, Джей Кей Си-
мънс, Анди Самбърг, Джон Фавро, 
Джейсън Сигъл 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 „По средата“ - сериал, с.4
20:00 „Щурите съседи“ - сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - с. 9
00:00 „Обичам те, човече“ - комедия, 

романтичен (САЩ), актьори - Пол 
Ръд, Рашида Джоунс, Сара Бърнс, 
Грег Ливайн, Джейми Пресли, 
Джейн Къртин, Джей Кей Симънс, 
Анди Самбърг, Джон Фавро

02:00 „Майк и Моли“/п./ - сериал
03:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал
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05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „По средата“ - сериал
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но предаване
10:00 „Момиче за един сезон“ - ко-

медия, трилър (САЩ), актьори 
- Марк Стронг, Дрю Баримор, 
Джими Фалън, Лени Кларк, Ми-
ранда Блек 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“ 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „По средата“ - сериал, с.4
20:00 „Щурите съседи“ - сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Двама мъже и половина“ - коме-

диен сериал, с. 9
00:00 „Момиче за един сезон“ - ко-

медия, трилър (САЩ, 2005), ре-
жисьори - Боби Фарели, Питър 
Фарели, актьори - Марк Стронг, 
Дрю Баримор, Джими Фалън, 
Лени Кларк, Миранда Блек 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

06:30 „Костенурките Нинджа“,анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.14
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп.19
10:00 „Час пик“ - сериал, еп.13
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.15
12:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 13
13:00 „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.

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп. 5
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 20
17:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 14
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 16
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп.1
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.15
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Смъртоносен изстрел“ - кри-

минален, трилър (САЩ), актьори 
- Мики Рурк, Даян Лейн, Джоузеф 
Гордън-Левит, Росарио Доусън

00:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.15
01:00 „Луцифер“ - сериал, еп.1
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 9
03:00 „Синовете на анархията“,с.5, еп. 7
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.16

05:00 „Златното момче“ - сериал, еп.12
06:00 „Костенурките Нинджа“,анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.15
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с.5, еп.20
10:00 „Луцифер“ - сериал, еп.1
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.16
12:00 „Пета предавка“
12:30 „Теория на конспирацията“- ек-

шън, трилър (САЩ), актьори - Мел 
Гибсън, Джулия Робъртс, Патрик 
Стюарт, Стив Кан, Тери Алексан-
дър, Алекс Макартър и др.

15:00 „Революция“ - сериал, с.2, еп.6
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 21
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 15
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 17
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп.2
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.16
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Двете лица на януари“ - трилър 

(САЩ), актьори - Игит Йозшенер, 
Виго Мортенсен, Кирстен Дънст, 
Оскар Айзък, Промитеас Алиферо-
пулос, Дейзи Бевън, Никос Мав-
ракис, Сократ Алафоуцос и др.

00:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.16
01:00 „Луцифер“ - сериал, еп.2
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 10
03:00 „Синовете на анархията“ - сериал
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.17

05:00 „Круиз към щастието: Севиля“ - 
романтичен филм /п/

07:00 „Спаркъл: Соул дива“ - драма с  
Уитни Хюстън, Джордин Спаркс, 
Кармен Ехого, Дерек Люк /п/

09:45 „Духът на бала“ - комедия с Каси 
Скербо, Линдзи Шоу, Крис Зилка

11:30 „Сватбата на добрата вещица“ - 
фантастика с Катрин Бел, Крис 
Потър, Питър Макнийл, Катерин 
Дишър, Матю Найт и др.

13:30 „Влакът трезор“ - екшън-комедия 
с Уесли Снайпс, Уди Харелсън, 
Дженифър Лопес, Робърт Блейк

15:45 „Роки 2“ - екшън /п/
18:10 „Кънки с остър връх 4: Огън и 

лед“ - романтичен филм с Брен-
дън Фер, Франсиа Райса, Стивън 
Еймъл, Марсела Писаро и др.

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

21:00 „Зеленият път“ - драма с Том 
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън, Дей-
вид Морс, Джеймс Кромуел, Сам 
Рокуел, Бони Хънт и др.

01:00 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

02:00 „Влакът трезор“ - екшън-комедия 
с Уесли Снайпс, Уди Харелсън, 
Дженифър Лопес, Робърт Блейк, 
Крис Купър и др., /п/

05:45 „Влюбен в съседката“ - комедия 
с Кристал Алън, Кен Марино, 
Пати Дюк, Патрик Дъфи, Шели 
Лонг, Бриджит Брана и др., /п/

07:40 „Духът на бала“ - комедия с 
Каси Скербо, Линдзи Шоу, Крис 
Зилка, Тим Гън и др., /п/

09:40 „Кънки с остър връх 4: Огън и 
лед“ - романтичен филм с Брен-
дън Фер, Франсиа Райса, Стивън 
Еймъл, Марсела Писаро и др.

11:30 „Семейството на добрата вещи-
ца“ - фантастика с Катрин Бел, 
Крис Потър, Матю Найт, Сара 
Пауър, Хана Ендикот-Дъглас

13:30 „Зеленият път“ - драма с Том 
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън, 
Дейвид Морс, Джеймс Кромуел, 
Сам Рокуел, Бони Хънт и др., /п/

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

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Оз: Великият и могъщият“ - 

приключенски с Джеймс Франко, 
Мила Кунис, Рейчъл Уайз, Ми-
шел Уилямс, Зак Браф, Бил Кобс 

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

00:40 „Парий“ - драма с Адеперо Оду-
йе, Пернел Уокър, Аша Дейвис, 
Чарлс Парнел, Сара Мелесе 

05:00 „Зина - принцесата воин“ - сери-
ал, сезон 3, /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 „Проклятието на Тутанкамон“ - 

приключенски с Каспър Ван Дин, 
Джонатан Хайд, Леонор Валера, 
Стивън Уадингтън, Малкълм Мак-
дауъл и др., I част

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 „Доставчикът“ - екшън с Уесли 

Снайпс, Елиза Бенет, Лина Хийди, 
Ралф Браун, Чарлз Денс и др.

20:00 „Пристигане в Америка“ - комедия 
с Еди Мърфи, Арсенио Хол, Шари 
Хедли, Мадж Синклер, Джеймс 
Ърл Джоунс и др.

22:20 „Мускетарите“ - сериал, сезон 1
23:30 Професионална борба: „Разбива-

не“
00:30 Еротичен телепазар
02:30 „Клоунът“ - сериал, сезон 4, 3 

епизода, /п/

05:30 „Елементарно, Уотсън“ - сериал, 
сезон 2, /п/

06:30 „Камиони по леда“ - сезон 4, /п/
07:30 „Клоунът“ - сезон 4, 2 епизода
10:00 „Бойна звезда „Галактика“ - се-

риал, сезон 1
11:00 „Доставчикът“ - екшън с Уесли 

Снайпс, Елиза Бенет, Лина Хий-
ди, Ралф Браун, Чарлз Денс /п/

13:00 „Без багаж“ - предаване за 
туризъм

13:30 „Елементарно, Уотсън“ - сериал, 
сезон 2

14:30 „Камиони по леда“ - риалити, 
сезон 4

15:30 „Топ Гиър“ - предаване за авто-
мобили, 2 епизода

17:45 „Пристигане в Америка“ - ко-
медия с Еди Мърфи, Арсенио 
Хол, Шари Хедли, Мадж Синклер, 
Джеймс Ърл Джоунс и др., /п/

20:00 „Еър Америка“ - екшън-комедия 
с Мел Гибсън, Робърт Дауни 
Младши, Нанси Травис, Тим То-
мерсън, Маршал Бел, Майкъл 
Дудикоф и др.

22:20 „Мускетарите“ - сериал, сезон 1
23:30 Професионална борба: „Челен 

сблъсък“
00:30 „Фрактура“ - предаване за рок 

музика
03:00 Еротичен телепазар

05:00 „Бойна звезда „Галактика“ - сери-
ал, сезон 1, /п/

06:00 „Без багаж“ /п/
06:30 „Зина - принцесата воин“ - с. 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/
10:50 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 4, /п/
11:50 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 20 /п/
12:50 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 3
13:50 „Закони на войната“ - сезон 2
14:45 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1
15:40 „Еър Америка“ - екшън-комедия с 

Мел Гибсън, Робърт Дауни Млад-
ши, Нанси Травис, Тим Томерсън, 
Маршал Бел, Майкъл Дудикоф /п/

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

сериал, сезон 4
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 20
21:00 „Викингите“ - сериал, сезон 1
22:00 „Внезапна смърт“ - екшън с Жан-

Клод Ван Дам, Реймънд Бари
00:15 „Викингите“ - сериал, сезон 1, /п/
01:15 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария“ /п/
03:45 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3, /п/

05:45 „Круиз към щастието: Корфу“ - 
романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Маркус Грюсер, Зигфрид 
Раух

07:45 „Тайнствени афери“ - сезон 5 /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 15
11:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 4, /п/
12:00 „Круиз към щастието: Севиля“ - 

романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Маркус Грюсер, Хайди Ке-
лер, Зигфрид Раух, Ники Вилдер

14:00 „Влюбен в съседката“ - комедия с 
Кристал Алън, Кен Марино, Пати 
Дюк, Патрик Дъфи, Шели Лонг, 
Бриджит Брана и др.

15:50 „Сватбен обет“ - романтична дра-
ма с Рейчъл Макадaмс, Чанинг 
Тейтъм, Сам Нийл, Джесика Ланг, 
Уенди Креусън,Татяна Маслани /п/

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 „Роки 2“ - екшън със Силвестър 

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

Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/
00:20 „Убийства в Мидсъмър“ - с.15, /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 „Досиетата „Грим“ - сезон 5, /п/
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

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

сезон 20, /п/
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3
13:50 „Закони на войната“ - сезон 2
14:50 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1
15:45 „Бързи и яростни 2“ - екшън /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 „Сикарио“ - криминален екшън с 

Емили Блънт, Бенисио Дел Торо, 
Джош Бролин, Джефри Донован, 
Джон Бърнтол, Даниел Калууя, 
Раул Труджило, Максимилиано 
Ернандес, Виктор Гарбър и др.

00:30 „Фрактура“ /п/
03:00 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:50 „Дерби“ - семеен с Джон Шнай-
дер, Джейсън Брукс, Кейт Конър, 
Марк Ролстън, Дилън Маклафлин, 
Чейс Елисън, Глория Гифорд и др.

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

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

13:00 „Сватбата на добрата вещица“ /п/
15:20 „Оз: Великият и могъщият“ - прик-

люченски с Джеймс Франко, Мила 
Кунис, Рейчъл Уайз, Мишел Уи-
лямс, Зак Браф, Бил Кобс /п/

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 „Игрите на глада“- приключенска 

фантастика с Дженифър Лоурънс, 
Джош Хътчерсън, Лиам Хемсуърт, 
Уди Харелсън, Елизабет Банкс, 
Стенли Тучи, Уес Бентли, Доналд 
Съдърланд, Тоби Джоунс, Лени 
Кравиц, Уилоу Шийлдс и др.

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

00:50 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 15, /п/

05:45 „Круиз към щастието: Замбия“ - 
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. 15 
11:00 „Круиз към щастието: Джърси“ 

- романтичен филм с Джесика 
Боерс, Маркус Грюсер, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Габи Дом и др.

13:00 „Семейството на добрата вещица“ 
- фантастика с Катрин Бел /п/

15:10 „Игрите на глада“- приключенска 
фантастика с Дженифър Лоурънс, 
Джош Хътчерсън, Лиам Хемсуърт, 
Уди Харелсън и др., /п/

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

19:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 1
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Игрите на глада: Възпламенява-

не“ - приключенски с Дженифър 
Лорънс, Джош Хътчерсън, Лиам 
Хемсуърт, Елизабет Банкс, Джена 
Малоун, Уди Харелсън, Доналд 
Съдърланд, Стенли Тучи и др.

00:00 „От местопрестъплението: Ню 
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/

01:00 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 15, /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/
10:50 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 4, /п/
11:50 „Кобра 11: Обади се!“ - с.20 /п/
12:50 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 3
13:50 „Закони на войната“ - сезон 2
14:45 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1
15:40 „Внезапна смърт“ - екшън с 

Жан-Клод Ван Дам, Реймънд 
Бари, Пауърс Бут и др., /п/

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

сериал, сезон 4
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 20
21:00 „Викингите“ - сериал, сезон 1
22:00 „Ударна сила“ - екшън-трилър 

със Стивън Сегал, Лиса Ло-
вбранд, Дейвид Кенеди, Дани 
Уеб, Адам Кроусдел и др.

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

ал, сезон 3, /п/

ДИЕМА

сряДа, 21 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „По средата“ - сериал
08:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
09:00 „Аламинут“ - комедийно предаване
10:00 „Наградите Дарвин“ - комедия, 

романтичен (САЩ), актьори - Дей-
вид Аркет, Ти Бъръл, Джош Чарлс, 
Кевин Дън, Нора Дън, Том Хо-
ландър, Джулиет Луис, Джулиана 
Маргулис, Лукас Хаас, Джоузеф 
Файнс, Алесандро Нивола 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 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
19:00 „По средата“ - сериал, с.4
20:00 „Щурите съседи“ - сериал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Стъпка по стъпка“ - с. 1
00:00 „Наградите Дарвин“ - комедия, 

романтичен (САЩ), актьори - Дей-
вид Аркет, Ти Бъръл, Джош Чарлс, 
Кевин Дън, Нора Дън, Том Хо-
ландър, Джулиет Луис, Джулиана 
Маргулис, Лукас Хаас, Джоузеф 
Файнс, Алесандро Нивола и др.

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

чЕТВърТък, 22 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4
07:00 „По средата“ - сериал
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал, еп.1
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно 

токшоу
10:00 „Гарфийлд“ - комедия, семеен 

(САЩ, 2004), режисьор - Петър 
Хеуит, актьори - Брекин Мейър, 
Дженифър Лав Хюит, Стивън То-
боловски, Бил Мъри и др.

12:00 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 
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 „По средата“ - сериал, с. 4
20:00 „Щурите съседи“ - комедиен сери-

ал
21:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал
22:30 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 

сериал, с. 1
00:00 „Гарфийлд“ - комедия, семеен 

(САЩ, 2004), режисьор - Петър 
Хеуит, актьори - Брекин Мейър, 
Дженифър Лав Хюит, Стивън То-
боловски, Бил Мъри и др.

02:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
03:00 „Пенсионер на 35“ /П./ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - сериал

05:45 „Круиз към щастието: Джърси“ 
- романтичен филм с Джесика 
Боерс, Маркус Грюсер, Зигфрид 
Раух, Хайди Келер, Габи Дом /п/

07:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 1, /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 15
11:00 „Круиз към щастието: Хърватия“ 

- романтичен филм с Ева-Мария 
Грайн, Зигфрид Раух, Маркус Грю-
сер, Хайди Келер, Ники Вилдер

13:00 „Дерби“ - семеен /п/
15:00 „Игрите на глада: Възпламенява-

не“ - приключенски с Дженифър 
Лорънс, Джош Хътчерсън, Лиам 
Хемсуърт, Елизабет Банкс, Джена 
Малоун, Уди Харелсън и др., /п/

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

19:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 1
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Игрите на глада: Сойка-присме-

хулка - Част 1“ - приключенски 
с Дженифър Лорънс, Джош Хъ-
чърсън, Лиам Хемсуърт, Джулиан 
Мур, Елизабет Банкс, Джена Ма-
лоун, Уди Харелсън и др.

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

00:30 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 15, /п/

05:45 „Круиз към щастието: Хърватия“ 
- романтичен с Ева-Мария Грайн, 
Зигфрид Раух, Маркус Грюсер, 
Хайди Келер, Ники Вилдер /п/

07:45 „Досиетата „Грим“ - сезон 1, /п/
08:45 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 15
11:00 „Круиз към щастието: Австралия“ 

- романтичен филм с Маркус Грю-
сер, Зигфрид Раух, Хайди Келер

13:00 „Ловци на духове“ - екшън- ко-
медия с Бил Мъри, Дан Акройд, 
Сигорни Уивър, Рик Моранис, Ха-
ролд Рамис и др.

15:30 „Игрите на глада: Сойка-присме-
хулка - Част 1“ - приключенски 
с Дженифър Лорънс, Джош Хъ-
чърсън, Лиам Хемсуърт, Джули-
ан Мур, Елизабет Банкс, Джена 
Малоун, Уди Харелсън, Доналд 
Съдърланд, Стенли Тучи и др., /п/

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

19:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 1
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3
21:00 „Игрите на глада: Сойка-присме-

хулка - Част 2“ - приключенски 
23:45 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/
00:45 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 

филм, сезон 15, /п/
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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.13
06:00 „Костенурките Нинджа“,анимация
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.16
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 21
10:00 „Луцифер“ - сериал, еп. 2
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.17
12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 15
13:00 „Двете лица на януари“ - трилър 

(САЩ), актьори - Игит Йозшенер, 
Виго Мортенсен, Кирстен Дънст, 
Оскар Айзък, Промитеас Алиферо-
пулос, Дейзи Бевън, Никос Мав-
ракис, Сократ Алафоуцос и др.

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп. 7
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 22
17:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп. 16
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.18
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп.3
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.17
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Последен изход 5“ - ужа-

си (САЩ), актьори - Никълъс 
Д‘Агосто, Ема Бел, Майлс Фишер, 
Елън Роу, Жаклин МакИнес Уд, Пи 
Джей Бърн, Арлен Ескарпета и др.

00:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 17
01:00 „Луцифер“ - сериал, еп.3
02:00 „Експериментът“ - с. 5, еп. 11
03:00 „Синовете на анархията“,с.5, еп. 9
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.18

05:00 „Стрелата“ - с.1 (ретроспекция)
06:00 „Костенурките Нинджа“ - анима-

ция
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп.17
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 5, еп. 22
10:00 „Луцифер“ - сериал, еп.3
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.18
12:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 16
13:00 „Смъртоносен изстрел“ - кри-

минален, трилър (САЩ), актьори 
- Мики Рурк, Даян Лейн, Джоузеф 
Гордън-Левит, Росарио Доусън

15:00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп. 8
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 6, еп. 1
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 17
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 19
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп. 4
20:00 „Стрелата“ - сериал, с. 1, еп. 18
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Огън под земята“ - екшън, дра-

ма, трилър (САЩ), актьори - Сти-
вън Сегал, Мардж Хелгенбергер, 
Стивън Ланг, Брад Хънт, Крис 
Кристофърсън и др.

00:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.18
01:00 „Луцифер“ - сериал, еп.4
02:00 „Експериментът“ - с.5, еп.12
03:00 „Синовете на анархията“ - сериал, 

с.5, еп. 10
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.19
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 - Колко време сред-
но трае така наречената 
рехабилитация на един 
зависим от наркотиците 
човек?
	 -	Това	 е	 индивидуален	
процес,	 но	 ние	 сме	 вка-
рали	 психо-социалната	
рехабилитация	 в	 рамките	
на	 определен	 период	 от	
време.	 Примерно	 в	 рези-
дентната	 програма	 едно	
момче	 или	 момиче	 пре-
карва	 около	 8	 месеца	 по	
24	 часа,	 в	 които	 има	 те-
рапевтичен	процес,	психо-
социална	 рехабилитация,	
която	 включва	 физическо	
и	 психическо	 възстановя-
ване.	През	това	време	се	
научава	 какво	 е	 доверие,	
възстановяват	се	връзките	
с	хората	и	се	учим	как	да	
живеем	така,	че	да	не	бъ-
дем	зависими.	Това	е	един	
вид	 програма	 за	 лично-
стно	 развитие.	 След	 нея	
следва	 ресоциализация	
в	 дневен	 център,	 в	 който	
се	 опитваме	 момчетата	 и	
момичетата,	 завършващи	

програмата,	 да	 влязат	 об-
ратно	 в	 живота	 като	 пъл-
ноценни	членове	на	обще-
ството.	Тук	се	стремим	да	
избегнем	 предразсъдъци-
те	 към	 зависимите,	 които	
обществото	 е	 наложило.	
В	 ресоциализацията	 ние	
работим	 човекът	 да	 се	
справи	 с	 отхвърлянето	 и	
обществото	 да	 го	 приеме	
такъв,	 какъвто	 е.	 Човек,	
който	е	тръгнал	по	пътя	на	
възстановяването	 и	 рабо-
ти	 върху	 себе	 си,	 работи	
върху	 това	 да	 се	 върне	 и	
да	стане	пълноценен	член	
на	 обществото	 и	 да	 дава	
от	 себе	 си	 това,	 което	
се	очаква	от	него.	Проце-
сът	 на	 изчистване	 реално	
трае	около	2	 години.	Това	
са	 8	 месеца	 резидентна	
програма,	около	6	месеца	
в	 дневен	 център	 и	 след-
ващите	 няколко	 месеца	
човекът	 продължава	 сам	
да	 работи	 за	 възстановя-
ването	 си,	 подкрепен	 от	
програмата.	 Ние	 смятаме,	
че	ако	човек	в	продълже-

ние	 на	 2	 години	 успее	 да	
удържи	 чистота,	 той	 ко-
ренно	се	променя	и	може	
да	 продължи	 живота	 си	
самостоятелно.
 - Как „изчислявате“ 
успеха си? Има ли слу-
чаи, в които нищо не 
може да се направи и ка-
узата е загубена?
	 -	В	нашата	работа	има	
реално	измерими	резулта-
ти.	 Ние	 знаем	 постоянно	
колко	 човека	 са	 се	 отка-
зали	трайно	от	употребата	
на	психоактивни	вещества.	
Имаме	 точни	 критерии	 за	
това	 справили	 ли	 сме	 се	
или	не	–	броят	на	чистите	
хора.	 За	 миналата	 година	

например	 около	 40-50	 чо-
века	са	минали	през	тера-
певтичната	 общност.	 Има-
ме	около	15,	които	трайно	
не	употребяват	наркотици.	
За	 по-миналата	 година	 са	
минали	 пак	 около	 40	 чо-
века	 и	 пак	 имаме	 около	
10-15	човека,	които	трайно	
не	 употребяват.	 Така	 че	
бих	 казал,	 че	 около	 25	
до	 30%	 от	 хората,	 които	
минават	 през	 терапевтич-
ната	общност,	трайно	спи-
рат	 да	 употребяват	 нар-
котици	 и	 се	 връщат	 към	
един	 социално	 приемлив	
начин	 на	 живот,	 в	 който	
или	 се	 връщат	 към	 обра-
зованието	 си,	 или	 си	 на-

мират	 постоянна	 работа.	
Ние	 поддържаме	 контакт	
с	 всички,	 които	 са	 завър-
шили	нашата	терапевтична	
програма.	 Постоянно	 оси-
гуряваме	подкрепа,	когато	
имат	 нужда.	А	 когато	 ние	
имаме	нужда	от	 подкрепа	
–	 да	 мотивираме	 някои	
хора,	 които	 са	 по-слабо	
мотивирани,	 те	 се	 връщат	
в	 терапевтичната	общност	
и	 показват	 какво	 са	 на-
правили.	 Така	 че	 това	 е	
един	 непрекъснат	 процес	
на	вземане	и	даване.	Ние	
имаме	 едно	 много	 хубаво	
вярване	 -	 любовта,	 коя-
то	 получаваш,	 е	равна	на	
тази,	 която	 даваш.	 И	 ние	
се	 учим	 на	 това	 нещо.	
Стремим	се	през	годините	
да	не	губим	връзката	си	с	
хората,	 които	 са	 минали	
през	общността.	И	понеже	
сме	 създали	 едно	 обще-
ство	 от	 чисти	 и	 здрави	
хора,	 повечето	 от	 онези,	
които	 се	 задържат	 около	
това	общество,	успяват.
 - Какви хора идват 
при вас? На каква въз-
раст, с какви занимания?
	 -	Идват	момчета	и	мо-
мичета,	 водени	 от	 роди-
телите	 си,	 като	 се	 почне	
от	14	до	35-40	г.	Зависи	от	
това	колко	късно	човекът	е	
осъзнал,	 че	 има	 проблем.	
В	 последно	 време	 въз-
растовата	 граница	 много	
падна.	В	момента	работим	
с	 деца	 и	 младежи,	 чиято	
средна	 възраст	 е	 24-25	 г.	
Понеже	имаме	два	дневни	
центъра	в	София,	в	единия	
работим	с	деца	и	младежи	
в	риск,	застрашени	от	упо-
треба.	 Един	 от	 най-фрапи-
ращите	случаи	е	на	13	 го-
дини	и	половина	с	трайна	

зависимост.	Това	означава,	
че	 детето	 е	 започнало	 да	
употребява	най-малко	пре-
ди	две	години.
 - Напоследък като че 
ли по-малко говорим за 
зависимостите. Дали за-
щото се отчаяхме и реши-
хме, че вече е нормално 
да срещаме такива хора 
и борбата с наркотиците е 
безнадеждна?
	 -	Не	бих	казал.	Просто	
профилът	 на	 зависимости-
те	 се	 промени.	Ако	 преди	
имахме	 много	 хора,	 които	
употребяват	 хероин,	 мета-
дон	и	т.	н.,	в	момента	голе-
мият	 бич	 са	 синтетичните	
дроги	 и	 така	 наречените	
дизайнерски	дроги,	за	кои-
то	 не	 можем	 да	 хванем	
мащаба	на	употребата	им.	
Конвенционалните	 тестове	
не	 ги	 хващат,	 а	 и	 те	 са	
супер	 модерни,	 разпрос-
траняват	 се	 в	 дискотеки-
те	 и	 90%	 от	 учениците	 са	
пробвали.	От	тези	90%	ще	
се	закачат	максимум	10%.	
Има	 един	 голям	 процент	
от	 децата,	 които	 знаят,	 че	
това	 е	 опасно	 и	 не	 бива	
да	употребяват.	Друг	голям	
процент	пък	експерименти-
рат	и	употребяват.	От	един	
клас	от	25	деца	две	ще	се	
закачат	 за	 трайна	 употре-
ба.
 - Хора от „Ново нача-
ло“ ходите из България, 
срещате се с деца и ро-
дители, говорите откро-
вено, открито за вашите 
лични преживелици като 
зависими с надеждата, че 
лошият пример ще нака-
ра слушателите ви да се 
замислят. Някои специа-
листи отричат този метод 
като неправилен. Те не 

одобряват срещите с би-
вши наркомани.
	 -	 Аз	 не	 смятам,	 че	 е	
така.	 Първо,	 защото	 ние	
сме	 хора,	 които	 вече	 са	
завършили	и	са	се	образо-
вали.	 Ние	 сме	 професио-
налисти	 в	 тази	 сфера.	Аз	
например	съм	магистър	по	
клинична	 психология	 и	 в	
момента	 подготвям	 докто-
рантура.	Ние	вече	говорим	
от	друга	позиция	–	не	само	
от	 гледна	 точка	 на	 опита,	
който	 имаме,	 а	 и	 от	 про-
фесионализма,	 който	 сме	
изградили	 през	 годините.	
Такъв	 вид	 превенция	 ние	
правим	 от	 2008	 г.	 насам	
и	винаги	с	мен	са	идвали	
момчета,	 които	 разказват	
колко	 е	 трудно	 отказва-
нето.	Това	 плаши	 все	 пак	
и	 създава	 критичност	 към	
употребата.	 Човекът	 е	 все	
още	 здрав	 и	 прав,	 но	 по-
следствията	остават.	Както	
знаете,	 в	 определението	
за	заболяването	е	записа-
но:	 „прогресивно	 хронич-
но,	 рецидивиращо	 заболя-
ване“.	 Когато	 един	 роди-
тел	 прочете	 това,	 отписва	
детето	 си,	 но	 когато	 види	
човек,	 излязъл	 от	 това	
състояние,	 това	 му	 дава	
надежда.	 Имаме	 записани	
10	стълба,	с	които	поддър-
жаме	 възстановяването.	
Първият	 и	 най-важен	 е	
доверието.	 Единственият	
начин	 да	 подхраним	 вя-
рата	е	чрез	тези	момчета,	
които	са	излезли,	справи-
ли	са	се	с	 този	проблем,	
разказват	за	своите	пери-
петии,	разказват	какви	за-
губи	са	понесли	в	живота	
си	следствие	на	употреба-
та.
	Какво	по-силно	от	това?

БОяНа пЕНчЕВа

	 Дамският	 квартет	 при	
народно	читалище	„Христо	
Ботев	1919”	в	село	Донино	
с	ръководител	Петко	Ива-
нов	 се	 завърна	 със	 зла-
тен	медал	от	VI	Балкански	
шампионат	 по	 фолклор	
„Евро	фолк	–	Жива	вода”.
	 Ежегодният	празник	се	
проведе	от	8	до	12	юни	в	
Хисаря	 и	 в	 него	 се	 пред-
ставиха	над	200	колектива	
с	около	2000	участника.	
	 Квартет	 „Габрово”	 е	
едва	 на	 година	 и	 полови-
на,	 но	 и	 четирите	 дами	
-	Мария,	Стоянка,	Цветана	
и	Радка,	 цял	живот	 са	 се	
занимавали	с	пеене.
	 Художественият	 ръко-
водител	 на	 формацията		
Петко	 Иванов	 също	 има	
богат	 опит.	Свири	 на	 кла-
вирни	 инструменти	 преди	
да	тръгне	на	училище	и	36	
години	 ръководи	 сватбар-
ския	 оркестър	 „Младост”.	

Иванов	 твърди,	 че	 е	 рад-
вал	младоженци	и	кумове	
на	над	1100	сватби	от	1973	
година	насам.
	 Журито	 оцени	 изпъл-
нението	 на	 трите	 песни	
на	 квартета	 -	 „Заигра	 се	
хоро	 голямо”,	 „Рум,	 дум,	
дум”	и	„Славей	ми	пее”,	за	
злато,	 което	 дава	 право	
на	 читалищната	формация	
да	продължи	участието	си	
по-нагоре.
	 Фестивалът	се	провеж-
да	в	рамките	на	Музикал-
ни	 празници	 „Евро	 фолк”,	
които	 се	 състоят	 от	 чети-
ридесет	 и	 пет	 музикални	
фестивала	и	се	провеждат	
под	егидата	на	Европейска	
асоциация	на	фолклорните	
фестивали	 -	 ЕАFF	 в	 раз-
лични	европейски	градове.
	 Това	 означава,	 че	
квартет	 „Габрово”	 получи	
право	да	се	представи	на	
следващия	 Еврофолк	 фес-
тивал	в	Слънчев	бряг	през	
август.

	 Характерна	 особеност	
на	„Евро	фолк”	е,	че	всич-
ки	изпълнения	се	записват	
с	 професионална	 аудио	
и	 телевизионна	 техника	
и	 най-добрите	 от	 тях	 се	
излъчват	 многократно	 по	
повече	от	50	кабелни	и	са-
телитни	 телевизии,	 както	
и	 по	 световната	 интернет	
телевизия	EuroFolkTV.
	 Петко	Иванов	сподели,	
че	квартетът	поддържа	из-
ключително	богат	реперто-
ар,	 което	 го	 прави	желан	
и	 търсен	 участник	 в	 раз-
лични	празници.
	 „Всяка	 седмица	 изли-
заме	 на	 различни	 фести-
вали.	 Предната	 седмица	
бяхме	на	националния	съ-
бор	 „Авлига	 пее”,	 посве-
тен	 на	 родената	 в	 село	
Обединение	народна	певи-
ца	 Мита	 Стойчева,	 която	
се	 изявява	 на	 концертния	
подиум	 четири	 десетиле-
тия	 и	 я	 наричат	 „Славеят	
на	 Северна	 България”.	 От	

събора	 взехме	 сребърен	
медал.	
	 Следващата	събота	ще	
пеем	в	Павликени,	другата	
неделя	-	в	Кръвеник.	
	 Там	 е	 традиционният	
Събор	на	народното	твор-
чество	 „Бабан”,	 който	 ще	
се	проведе	за	46-ти	път	и	
събира	 стотици	 самодей-
ци.	
	 През	 юли	 отиваме	 на	
фестивала	 за	 автентичен	
фолклор,	 който	 за	 осми	
път	ще	се	проведе	на	по-
ляната	в	габровското	село	
Жълтеш.	
	 След	 това	 ще	 участ-
ваме	 във	 фестивала	
„Фолклорен	 извор”	 в	 сви-
щовското	 село	 Царевец.	
Народната	 певица	 Гуна	
Иванова	е	един	от	 създа-
телите	на	тази	проява.	
	 После	следват	участия	
в	 Гурково,	 Ценово...	 така	
че	квартетът	има	един	на-
пълно	професионален	кон-
цертен	живот.”

Квартет "Габрово" със злато от Балканския шампионат
по фолклор в Õисаря, отива на Европейски

Калин Петков: „Ние се учим, че любовта, която 
получаваш, е равна на тази, която даваш"

НадЕЖда ТиХОВа

 Калин Петков е ръководител на програмата на терапев-
тичната общност „Ново начало“, която е пионер в областта 
на рехабилитацията на зависимости в страната и работи 
повече от 15 години. През нея са минали стотици момичета 
и момчета със зависимост от наркотици. В София се нами-
рат два дневни центъра и програма за момичета, а в Банкя 
е програмата за момчета. По-голямата част от екипа са 
преминали през проблема наркомания, но вече са специали-
сти, обучени да работят професионално със зависимости. 
Програмата е 24-часова, с дневен режим за живот и работа. 
Представители на „Ново начало“ бяха в Габрово за поред-
ната съвместна работа с Общинския съвет по наркотични 
вещества към Община Габрово. Някогашните зависими, 
а сега терапевти в общността, разказват пред младежи 
своите истории и тежката им борба със зависимостта от 
наркотиците. Използвахме присъствието на ръководителя на 
програмата Калин Петков, за да разговаряме с него.

ЗаРКО ГаТЕВ

 България	 излиза	 сре-
щу	 Фарьорски	 острови	 в	
решителна	битка	за	място	
на	полуфиналите	в	Светов-
ната	 купа	 по	 хандбал	 за	
мъже,	 която	 се	 провеж-
да	 паралелно	 в	 Габрово	
и	 Велико	 Търново.	 Мачът	
е	 тази	 вечер	 от	 20	 часа	
в	 спортна	 зала	 „Орловец“	
с	 вход	 свободен.	 Селек-
цията	 на	 треньора	 Георги	
Андреев	ще	има	нужда	от	

сериозната	 подкрепа	 на	
габровската	 публика,	 за	
да	 пречупи	 коравия	 тим	
на	Фарьорите,	който	е	по-
бедител	 в	 първото	 изда-
ние	на	турнира	на	Между-
народната	 федерация	 по	
хандбал	 и	 един	 от	 фаво-
ритите	 за	 трофея	 и	 тази	
година.	 Много	 е	 вероятно	
двубоят	 да	 бъде	 наблюда-
ван	 и	 от	 двете	 най-влия-
телни	 личности	 в	 светов-
ния	хандбал	-	президентът	
на	 Международната	 фе-

дерация	 (IHF)	 доктор	 Ха-
сан	 Мустафа	 и	 шефът	 на	
Европейската	 федерация	
по	 хандбал	 (EHF)	 Михаел	
Видерер,	 които	 пристигат	
днес	в	България.	
	 Нашият	 отбор	 стигна	
до	 двубой	 със	 северняци-
те,	 след	 като	 завърши	 на	
второ	 място	 в	 предвари-
телна	 група	 „С“.	 Нацио-
налите	 ни	 победиха	Азер-
байджан	 с	 41:34	 (20:15)	 и	
Андора	 с	 38:16	 (19:6),	 но	
допуснаха	 обрат	 и	 пора-

жение	 с	 3	 гола	 разлика	
в	 първия	 си	 двубой	 сре-
щу	 Кипър	 -	 22:25	 (12:11).	
Фарьорски	 острови	 пък	
спечелиха	 без	 проблеми	
в	групата	си,	след	три	по-
редни	победи	над	тимове-
те	на	Китай	(30:23),	Молдо-
ва	(40:30)	и	Армения	(44:6).	
	 След	трите	състезател-
ни	 дни	 с	 двубои	 в	 чети-
рите	 предварителни	 гру-
пи	 вчера	 отборите	 имаха	
почивен	 ден.	 Домакините	
от	 БФ	 Хандбал	 се	 бяха	

погрижили	 тимовете	 да	
разгледат	 две	 от	 нацио-
налните	 ни	 забележител-
ности	-	крепостта	Царевец	
във	Велико	Търново	и	ЕМО	
„Етър”	 в	 Габрово.	 Гости-
те	 останаха	 изключително	
очаровани	 от	 видяното,	
като	 всеки	 хандбалист	 си	
купи	по	нещо	за	спомен.	
	 Днес	 започват	 елими-
нациите.	 Първите	 два	 от-
бора	от	четирите	групи	ще	
се	 срещнат	 на	 четвъртфи-
налите,	 а	 тимовете,	 заели	

трето	 и	 четвърто	 място	 в	
първата	фаза,	във	втората	
ще	 разпределят	 местата	
от	 9-о	 до	 16-о.	 В	 неделя,	
когато	 са	 финалите	 във	
Велико	 Търново,	 един	 от	
партньорите	 на	 БФ	 Ханд-

бал	 -	 „Лактима”,	 ще	 ор-
ганизира	 томбола	 с	 мно-
го	 предметни	 награди	 за	
зрителите	 в	 ДКС	 „Васил	
Левски”,	като	феновете	ще	
се	 радват	 и	 на	 безплатни	
безалкохолни	напитки.

Бълãария в битка с Фарьорски острови на 
1/4-финалите на Световната купа по хандбал

ЧЕТВЪРТФИНАЛНИТЕ СРЕЩИ ДНЕС СА:
В зала „Орловец“ - Габрово: 
От	18,00	ч.:	Кипър	-	Китай	
От	20,00	ч.:	България	-	Фарьорски	острови
В зала ДКС „Васил Левски”, Велико Търново:
от	18,00	ч.:	Турция	-	Грузия
от	20,00	ч.:	Люксембург	-	Косово


	_GoBack

