
прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.75112, EUR - 1.955830, CHF - 1.79979, GBP -2.2183   ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 30о/18о                          СЪБОТА 29о/190                       НЕДЕЛЯ 30о/180

ГАБРОВО

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

2.23166

Дан Попович: 
Благодаря 
на габровци, 
влюбих се в 
Габрово      8

Петък, 23 юни 2017 г., бр. 142 (6094), година ÕÕVI. Öена 30 ст.

ИВАН ГОСПОДИНОВ

	 Във	 вариант	 сиво	 ме-
тализе,	 екземпляр	 на	 би-
жуто	 KIA	 Soul	 Ev,	 с	 което	
„Киа	 Моторс	 Европа“	 се	
опитва	 да	 заеме	 дял	 от	
световния	 пазар	 на	 елек-
трически	 автомобили,	 от	
вчера	 е	 собственост	 на	
Община	 Габрово.	 Актът	
на	 приемо-предаване	 бе	
извършен	 точно	 в	 11.00	
часа	 от	 инж.	 Добромир	
Димов	 –	 управител	 на	 от-
дел	„Продажби“	във	фирма	
„Веко	 Ойл“	 ЕООД	 –	 офи-
циален	 представител	 за	
региона	 на	 „Киа	 Моторс	
България“,	и	кмета	на	гра-
да	Таня	Христова.	Така	бе	
материализирано	решение	
на	Общинския	 съвет,	 при-
ето	 след	 разгорещени	 де-
бати	на	26	май	2016	г.	-	за	
закупуване	 на	 един	 ел.	

автомобил	 категория	 М1,	
за	 което	 бяха	 заделени	

50000	 лева	 –	 като	 дял	 на	
Общината,	 при	 очаквана	

обща	сума	на	колата	око-
ло	 70	 000	 лева.	Де	факто		

корейското	 авангардно	
возило	струва	61612.80.	20	
000	 лева,	 обаче	 са	 полу-
чени	 по	 пилотна	 схема	
за	 насърчаване	 използ-
ването	 на	 електрически	
превозни	средства	в	рам-
ките	 на	 Инвестиционната	
програма	 за	 климата	 на	
Националния	 доверителен	
екофонд,	 уточни	 Миглена	
Въгленова,	 PR-специалист	
и	 главен	 експерт	 в	 мест-
ната	 управа.	 Срещу	 по-
сочената	 сума	 Общината	
се	сдобила	не	само	с	ав-
томобила,	но	със	зарядна	
станция	 и	 заряден	 кабел.		
Гаранцията	 на	 МПС-то	 и	
на	 силовата	 батерия	 е	 7	
години.	
	 Най-голямата	 екстра	
всъщност	е,	че	общинска-
та	 KIA	 Soul	 Ev	 е	 модел	
2018	г.,	чийто	среден	про-
бег	 е	 250,	 а	 не	 договори-

раните	212.		
	 „Батерията	 е	 с	 увели-
чена	 енергийна	 плътност	
и	 капацитет	 за	 съхране-
ние	на	енергия,	което	ре-
зултира	 в	 18%	 по-голям	
пробег	с	едно	зареждане.	
За	 по-добра	 ефективност	
моделът	 е	 с	 оптимизара-
на	 аеродинамична	 пред-
на	 решетка	 и	 подобрена	
регенеративна	 спирачна	
система.	 За	 увеличения	
пробег	 спомагат	 и	 гумите	
„Мишлен“	 с	 ниско	 съпро-
тивление	 при	 търкаляне“	
-	обясни	инж.	Димов.
	 Регенеративната	 спи-
рачна	 система	 запазва	
12%	 от	 кинетичната	 енер-
гия	 на	 автомобила	 и	 при	
спускане	 по	 инерция	 или	
спиране	 зарежда	 бате-
рията.	 Притежателите	 на	
модела	 могат	 да	 избират	
между	два	режима	–	Drive	

и	 Brakes.	 Колата	 на	 га-
бровската	 управа	 е	 ка-
жи-речи	 с	 всички	 екстри	
за	 модела	 –	 безключово	
стартиране	 на	 двигателя,	
камера	 за	 обратно	 виж-
дане,	круиз	контрол,	елек-
трическа	 ръчна	 спирачка,	
ел.	 стъкла	 и	 огледала,	
система	 за	 контрол	 на	
налягането	 в	 гумите,	 сис-
тема	 за	 избор	 на	 режим	
от	волана	(normal,	comfort,	
sport),	 делими,	 сгъваеми	
задни	седалки,	органайзер	
под	 капака	 на	 багажното	
отделение,	салон	комбина-
ция	от	кожа	и	екотекстил,	
качествена	 аудио	 систе-
ма,	 красиво	 табло,	 чиято	
пластмаса	 изглежда	 не	
като	пластмаса	–	солидно.	
Литиево-йонната	 полимер-
на	 материя	 е	 „скрита“	 в	
пода	на	купето.

Електрическото бижу на КИА е общинско

Продължава на стр. 8

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Четири	 деца	 са	 по-
страдали	при	тежки	пътно-
транспортни	 произшествия	
в	 Габровско	 за	 учебната	
2016-2017	 г.,	 съобщиха	 вче-
ра	от	полицията.	Периодът	
е	8-месечен	-	от	15	септем-
ври	2016	 г.	до	31	май	2017	
г.	 През	 октомври	 2016	 г.	
пострада	 6-годишно	 дете	
като	пешеходец		в	с.	Град-
ница,	общ.	Севлиево.	През	
февруари	 т.	 г.	 15-годишно	
пострада	 като	 пътник	 в	
МПС	 на	 път	 III-401	 от	 ре-
публиканска	 пътна	 мрежа		
Севлиево-Ловеч.	 През	 май	
12-годишен	 велосипедист	
сам	се	блъсна	в	паркиран	
лек	 автомобил	 на	 ул.	 „Ни-
кола	Войновски“	в	Габрово,	

а	 четвъртият	 пътен	 инци-
дент	 възникна	 неотдавна	 -	
на	27	май	т.	г.	Тогава,	пора-
ди	здравословни	проблеми	
на	 водача,	 управляваният	
от	 него	 лек	 таксиметров	
автомобил	 излезе	 от	 плат-
ното	 за	 движение	 на	 ул.	
„Юрий	Венелин“	в	Габрово,	
до	 двойния	 мост,	 и	 падна	
в	 река	 Янтра.	 При	 произ-
шествието	 пострада	 12-го-
дишно	момиче	като	пътник	
автомобила.	За	сравнение,	
през	учебната	2015-2016	 	 г.	
са	 настъпили	 3	 тежки	 път-
нотранспортни	 произшест-
вия,	при	които	бяха	ранени	
трима	юноши	 	 -	 двама	 на	
17	и	един	на	 16	 години.	И	
тримата	 бяха	 пешеходци,	
пресичащи	 на	 пешеходна	
пътека.

	 Отборът	 на	 ДЮФК	
„Янтра	 2013“,	 воден	 от	 Ра-
домир	 Николов,	 зае	 пето	
място	в	проведения	на	ста-
дион	„Локомотив“	в	Дряно-
во	 заключителен	фестивал	
за	 девойки	 до	 12	 години,	
който	е	аналогичен	на	фи-
нал	 на	 държавно	 първен-
ство.	 Осемте	 най-добри	
отбора	от	страната	в	 тази	
възраст	 си	 оспорваха	 от-
личията.	 В	 първата	 фаза	
те	 бяха	 разделени	 в	 две	
групи.
	 „Янтра	 2013“	 старти-
ра	 участието	 си	 с	 победа	
над	състава	на	„Севлиево	
Лейдис“.	Благовеста	Нено-

ва	 изведе	 отбора	 напред	
още	в	3-та	минута,	а	в	13-
та	 капитанката	 Преслава	
Иванова	 покачи	 на	 2:0.	
Тимът	 от	 Севлиево	 върна	
един	 гол	 три	 минути	 след	
почивката,	 но	 в	 послед-
ните	 секунди	 си	 отбеляза	
и	автогол	за	 крайното	 3:1	
в	 полза	 на	 „Янтра	 2013“.	
В	 другите	 две	 срещи	 га-
бровският	 тим	 допусна	
поражения	 -	 0:2	 от	 „Еко-
мет	 90“	 (Пловдив)	 и	 1:7	
от	„Света	София“	(София),	
с	 почетно	 попадение	 на	
Преслава	 Иванова.	Трето-
то	място	в	групата	отреди	
на	 „Янтра	 2013“	 участие	 в	

мача	за	5-6	място.	В	него	
момичетата	на	Радо	Нико-
лов	 срещнаха	 състава	 на	
„Светкавица“	(Градежница).	
Габриела	 Генчева	 изведе	
„Янтра	2013“	напред	и	този	
резултат	 се	 запази	 поч-
ти	 до	 края	 на	 срещата.	 В	
последните	 секунди	 обаче	
тимът	 от	 село	 Градежница	
успя	да	върне	попадението	
и	победителят	трябваше	да	
бъде	определен	в	рулетка-
та	на	дузпите.	Капитанката	
Преслава	Иванова	пое	ця-
лата	 отговорност	 и	 сложи	
вратарските	ръкавици.	

Възпитаничките на Радо Николов са пети в България

РОСЕН ИВАНОВ

	 Още	пари	и	още	злато	
се	 появиха	 при	 разплита-
нето	 на	 една	 от	 телефон-
ните	 измами,	 направена	
през	 миналата	 седмица	 в	
Трявна.	 Оказа	 се,	 че	 за-
държаният	 22-годишен	жи-
тел	 на	 севлиевското	 село	
Батошево	е	прибрал	пари-
те	на	две	жени.	Съмнения-
та	са,	че	не	са	само	те.
	 Дотук	 е	 изяснено,	 че	
на	 19	 юни	 той	 взел	 от	
81-годишна	жена	от	Трявна	
3600	 лв.	 и	 златни	 наки-
ти.	 Около	 13	 часа	 същия	
ден	тя	се	оплакала	в	тре-
вненската	 полиция.	 И	 в	
този	 случай	 измамници-
те	 действали	по	 сценария	
„оказване	 на	 съдействие	

на	 полицията	 при	 про-
веждането	 на	 специали-
зирана	 акция“.	 Както	 се	
били	уговорили	преди	това	
по	 телефона,	 жената	 ос-
тавила	 на	 предварително	
определеното	 място	 3600	
лв.	и	златни	накити.	Само	
че	 тревненските	 полицаи	
получили	 сигнала	 навре-
ме	 и	 започнали	 незабав-
ни	 действия.	 Претърсили	
дискретно	 цяла	Трявна	 за	
мъжа,	 който	 взел	 парите	
и	 около	 час	 по-късно	 го	
спипали	 в	 района	 на	 ул.	
„Васил	 Левски“	 в	 същия	
град.	 Криминалистите	 за-
държали	 22-годишния	 мъж	
от	 село	 Батошево,	 а	 при	
обиска	 у	 него	 били	 наме-
рени	и	парите,	и	златните	
бижута.	

	 На	25	юни	от	9.00	часа	
на	връх	Бабан	ще	се	про-
веде	едноименният	Общин-
ски	 събор	 на	 народното	
творчество	 на	 Кръвеник.	
Организатори	 са	 Община	
Севлиево,	 Кметство	 и	 На-
родно	читалище	„Светлина	
–	1928“	-	село	Кръвеник.
	 Ще	участват	над	40	са-
модейни	състава	и	индиви-
дуални	 изпълнители	 от	 чи-
талищата	 от	 Севлиевската		
и	гости	от	съседни	общини.	
„Бабан“	 се	 организира,	 за	
да	 се	 покажат	 постижени-
ята	 на	 фолклорните	 със-
тави	 от	 общината,	 да	 се	
стимулира	 издирването,	
съхраняването	 и	 популя-
ризирането	 на	 народното	
творчество,	 да	 се	 открият	
млади	таланти.

взе	 участие	 в	 тържества-
та,	посветени	на	празника	
на	 побратимения	 полски	
град	 Легионово.	 В	 38-то		
от	 българска	 страна	 при-
състваха	 членовете	 на	
Общински	съвет	Явор	Па-
мукчиев,	Тодор	Ганчев,	Ер-
доан	 Узунов	 и	 Христофор	
Лалев.
	 Двустранният	 обмен	
на	 делегации	 между	 по-
братимените	от	 10	 години	
градове	Севлиево	и	Леги-
оново	 е	 ежегоден	 и	 чрез	
него	се	осъществява	спо-
деляне	на	добри	практики	
в	 областта	 на	 образова-
нието,	културата,	спорта	и	
бизнеса.

	 За	 втора	 година	 Фон-
дация	 „Америка	 за	 Бълга-
рия“	 ще	 връчи	 наградите	
#ВМУЗЕЯСМЕ.	 С	 тях	 се	
поощряват	добри	практики	
за	 привличането	 на	 раз-
лична	 публика	 и	 органи-
зиране	 на	 детски	 и	 се-
мейни	програми	за	достъп	
и	 различни	 партньорства.	
Каузата	 е	 музеите,	 гале-
риите	 и	 културните	 орга-
низации	 да	 се	 превръщат	
все	 по-устойчиво	 в	 госто-
приемно	 място	 за	 деца,	
цели	 семейства,	 ученици	
и	 да	 се	 отворят	 повече	
към	все	по-широка	аудито-
рия.	 България	 е	 страна	 с	
изключително	 богато	 кул-
турно-историческо	наслед-
ство	 и	 природа.	 Срещата	
с	 познанието	 за	 това	 от	

най-ранна	 детска	 възраст	
дава	 на	 децата	 национал-
но	 самочувствие	 и	 добра	
обща	 култура	 за	 заобика-
лящия	ги	свят.
	 Церемонията	 по	 наг-
раждаването	 е	 днес	 от	
15:30	 часа	 в	 музея	 „Дом	
на	 хумора	 и	 сатирата“	 в	
Габрово.	
	 За	конкурса	тази	годи-
на	са	получени	петдесет	и	
пет	 проекта	 в	 три	 катего-
рии:	 „Най-добра	 работа	 с	
деца“,	 „Най-добра	 работа	
със	 семейства“	 и	 „Най-
добро	 партньорство“.	 Във	
всяка	 от	 категориите	 на-
градата	е	само	една	и	е	в	
размер	на	5000	лв.
	 Журито	на	#ВМУЗЕЯС-
МЕ	е	в	състав:	

Четири ранени в катастрофи 
деца през учебната година

на стр. 2

#ВМУЗЕЯСМЕ-наградите ще 
бъдат връчени в Габрово

Продължава на стр. 2

Разплитат нови далавери 
на батошевския измамник

на стр. 2

Съборът на Бабан 
е тази неделя

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 12-годишният	 габровски	
мотокросист	 Виктор	 Бо-
риславов	за	втора	поредна	
година	ще	участва	във	фи-
нала	на	Европейския	шам-
пионат	по	мотокрос	в	клас	
МХ65.	 Състезаващият	 се	 с	
КТМ	 за	 отбора	 на	 „Мото	
спорт“	 (Варна)	 местен	 та-
лант	е	на	втората	позиция	
във	 временното	 класиране	
на	 първенството	 в	 Югоиз-
точната	 зона	 и	 няма	 как	
да	бъде	изкаран	от	топ	10,	

дори	да	не	вземе	точка	от	
последния	старт	за	сезона,	
на	 9	 юли	 в	 Унгария.	 За	
финалите	 на	 Европейския	
шампионат	в	Локет,	Чехия,	
се	класират	първите	10	от	
четирите	 оформени	 зони	
на	 Стария	 континент.	 Ми-
налата	година,	при	дебюта	
си	на	международната	сце-
на,	 Бориславов	 завърши	
пети	в	зоната	и	представи	
България	 в	 Локет,	 където	
зае	36-о	място.	Тази	година	
амбициите	са	за	по-предно	
класиране.

Отново европейски финал 
за Виктор Бориславов

на стр. 2

Продължава на стр. 2

Делегация от 
Севлиево

ДИмАС АД
добив на инертни материали, 

асфалтополагане, строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53 
066 801-430, тел./факс 066801-443 
e-mail: dimas_to@abv.bgгодини
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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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ВЕЛА ЛАЗАРОВА

	 С	 гост-солистите	Алек-
сандру	 Гавриловичи	 -	 ци-
гулка,	 от	Швейцария,	Сте-
фан	 Хаджиев	 -	 виолонче-
ло,	 от	 Германия,	 и	 Божи-
дар	Пенев	-	орган,	Габров-
ският	 камерен	 оркестър	
закри	творческия	си	сезон	
2016	-	2017	година.	
	 В	 програмата	 прозву-
чаха	изпълнените	за	първи	
път	 в	 България	 „Четири	
трансилвански	 танца”	 от	
Шандор	 Вереш	 и	 „Сюита	
за	 цигулка,	 виолончело	 и	
орган”	на	Йозеф	Райнбер-
гер.	Внимание	предизвика	
и	„Концертът	за	виолонче-
ло	и	оркестър	в	ла	минор”	
от	 Карл	 Филип	 Емануел	
Бах.
	 Преди	началото	на	съ-
битието	 диригентът	 Иван	
Стоянов	благодари	на	Жа-
смина	Фудулова	-	Щалдер	
и	Координационното	бюро	
Тун	-	Габрово	за	финансо-
вата	подкрепа	на	заключи-
телния	концерт.
 ИВАн СтОянОВ,	дири-
гент	 на	 Габровския	 каме-
рен	оркестър:
	 „Преди	 да	 кажем	 „До-
виждане	 до	 есента“,	 ор-
кестърът	 има	 участие	 в	
два	спектакъла	на	открито	
на	„Мнимият	болен”	на	ДТ	
„Рачо	 Стоянов”	 -	 Габро-
во.	 Големият	 френски	 ко-
медиограф	 е	 работил	 с	
двама	 композитори,	 осно-
воположници	 на	 френска-
та	 опера	 -	 Жан	 Батист	
Люли	и	Антоан	Шарпантие.	
Те	 са	 писали	 музика	 към	
неговите	 спектакли.	 Дори	
Шарпантие	е	написал	опе-
ра	по	комедията	„Мнимият	

болен”.	С	Николай	Урумов,	
поставил	 спектакъла,	 ре-
шихме	 не	 само	 да	 въз-
становим	 музиката,	 като	
поставим	 такава	 и	 от	 ба-
рока	 по	 това	 време,	 но	
включихме	 и	 съвременна	
музика	 от	 XX	 век,	 която	
кореспондира	с	различни-
те	 сценични	 моменти	 от	
неговите	 творчески	 виж-
дания.	С	двата	спектакъла	
на	открито	-	в	центъра	на	
града	и	в	парк	„Маркотея”,	
ще	 приключи	 и	 нашият	
творчески	сезон.	
	 Аз	 съм	 особено	 до-
волен,	 защото	 през	 него	
направихме	 45	 премиери.	
Гостуваха	великолепни	ин-
струменталисти	 –	 цигула-
рят	 Светлин	 Русев,	 таз-
вечерният	 солист	 Стефан	

Хаджиев	 -	 един	 изумите-
лен	 виолончелист,	 Дими-
тър	 Буров,	 Божидар	 Бра-
тоев.	 Гостува	 ни	 прекрас-
ният	 фаготист	 Светослав	
Савчев,	който	вчера	почи-
на.	Преди	две	седмици	за-
губихме	и	Евлоги	Георгиев,	
директора	на	Плевенската	
филхармония,	 който	 също	
е	 свирил	 с	 нас.	 Само	 за	
две	 седмици	 загубихме	
двама	 наши	 приятели.	 И	
спонтанно	 решихме,	 че	
първия	 концерт	 на	 7	 сеп-
тември	от	Дните	на	камер-
ната	 музика	 ще	 посветим	
на	паметта	на	тези	двама	
музиканти.
	 И	 през	 отминалия	 се-
зон	 следвахме	 желанията	
на	 нашата	 публика	 в	 кон-
цертните	 програми.	 Же-

ланието	на	много	 хора	от	
нашата	 публика	 да	 чуят	
духови	инструменти	-	пока-
нихме	 флейтисти,	 кларне-
тисти,	фаготист,	обоист.	За	
първи	път	оркестърът	сви-
ри	с	участието	на	Деница	
Димитрова	 -	арфа.	Имаше	
интересни	 акценти,	 кои-
то	разширяват	музикалния	
хоризонт	на	слушателите.
	 Много	 съм	 горд	 с	 Га-
бровския	 камерен	 оркес-
тър,	 защото	 в	 национален	
мащаб	 той	 се	 радва	 на	
изключително	 уважение,	
видно	 от	 Министерството	
на	 културата,	 което	 спон-
сорира	 ежегодния	 фес-
тивал	 „Дни	 на	 камерната	
музика”.	 Същото	 мога	 да	
кажа	и	за	нашата	публика.
	 Бих	отбелязал,	че	поне	

десет	 човека	 се	 обаждат	
на	ден	с	желание	да	кон-
цертират	при	нас.	Пламен	
Джуров	 -	 диригентът	 на	
Камерния	 ансамбъл	 „Со-
фийски	солисти”,	който	ре-
довно	 закрива	 или	 откри-
ва	фестивала,	споделя,	че	
тук	 си	 позволява	 творче-
ска	свобода	в	програмите.	
Дори	 в	 София	 солистите	
правят	 компромис,	 като	
се	съобразяват	с	вкуса	на	
по-широк	кръг	слушатели.	
	 Радостно	е,	че	в	Габро-
во	 има	 едно	 общество,	
което	цени	високата	музи-
ка.	И	тези	хора	са	нашата	
гордост“.
 АлекСАнДРу ГАВРИ-
лОВИчИ,	 известният	 со-
лист	и	преподавател	в	ня-
колко	 международни	 ака-

демии	и	фестивали:
	 „Много	 ценя	 дириген-
та	 на	 Габровския	 камерен	
оркестър	 Иван	 Стоянов	 и	
мой	добър	приятел	за	уси-
лията	 да	 открива	 и	 пред-
ставя	 нови	 произведения	
в	 Габрово.	 Включване	 на	
„Сюита	 за	 цигулка	 и	 ви-
олончело”	 от	 Райнбергер	
беше	моя	идея.
	 Надявам	се,	че	и	зана-
пред	ще	продължи	нашето	
ползотворно	сътрудничест-
во,	че	ще	можем	да	пред-
ставяме	 все	 нови	 и	 нови	
неща.	
	 Виолончелистът	 Сте-
фан	Хаджиев	е	колега,	ко-
гото	 изключително	 много	
ценя.	
	 За	изминалата	една	го-
дина	 бих	 искал	 да	 кажа	
нещо	 и	 за	 това,	 което	 ни	
обединява.
	 Това,	което	ни	свързва	
тримата	 със	 Стефан	 Хад-
жиев	 и	 Божидар	 Пенев,	
e	 проектът	 Music	 campus.	
Чудесно	е,	че	се	срещаме	
тук	и	може	да	работим	за-
едно.	 Усетихме,	 че	 имаме	
еднакви	 вълни,	 пулсации,	
които	 предават	 емоции-
те	 между	 нас.	 Мисля,	 че	
това,	 което	 истински	 ни	
обединява,	е	любовта	към	
музиката.	 Съвместни	 са	 и	
наши	изяви	в	Швейцария.
	 Ние	 винаги	 се	 опит-
ваме	 да	 представим	 про-
изведения,	 които	 не	 са	
известни.	В	случая	ритми-
те,	които	тази	вечер	проз-
вучаха	 в	 произведението	
на	 Шандор	 Вереш,	 пре-
карал	 повече	 години	 от	
живота	 си	 в	 Швейцария,	
има	неща,	 които	свързват	
България	 и	 Румъния.	Мно-

го	 се	 радвам,	 че	 колеги-
те	 от	 Габровския	 камерен	
оркестър,	 гъделичкани	 от	
тези	 ритми,	 бяха	 заинте-
ресовани	да	изпълнят	това	
произведение.	
	 Друго,	 което	 много	
ценя	 в	 Габрово,	 е	 прия-
телската	 атмосфера,	 коя-
то	 Иван	 Стоянов	 създава	
около	 себе	 си,	 а	 също	
между	нас	и	публиката.	
	 Вече	идвам	за	четвър-
ти	път.	Хубаво	е,	че	когато	
свирим	 тук,	 усещаме	 въл-
ната	 на	 приятелство,	 лю-
бовта	 към	 музиката,	 иде-
ализма	 на	 хората,	 дошли	
тази	вечер	на	концерта“.	
 ЖАСмИнА ФуДулО-
ВА - ЩАлДеР,	неуморният	
приятел	 от	 Координацион-
ното	бюро	Тун	-	Габрово:
	 „Партньорството	 Тун	 -	
Габрово	 тази	 година	 за-
кръгля	 21	 години.	 Радвам	
се	 много,	 че	 миналата	
седмица	 в	 Тун	 гостуваха	
Таня	 Христова	 -	 кмет	 на	
Габрово,	 и	 заместник-кме-
тът	Климент	Кунев.	Заедно	
с	 кмета	 на	 Тун	 отбеляз-
ахме	 21	 години	 партньор-
ство	 между	 двата	 града	
и	 заключителния	 етап	 от	
проекта	 по	 озеленяване	
на	Габрово.
	 В	 крайречната	 улица	
на	град	Тун	вече	има	една	
голяма	 зелена	 котка,	 по-
добно	на	 вашите	 в	 Габро-
во	 (в	 зелената	 площ	 сре-
щу	НТС),	които	бяха	много	
харесани.	
	 На	 срещата	 двамата	
кметове	 потвърдиха	 про-
дължение	 на	 нашите	 кон-
такти	 в	 сферата	 на	 соци-
алните	дейности	и	култура-
та“.	

Габровският камерен оркестър закри творческия сезон
“Аз съм особено доволен, защото през него направихме 45 премиери”, сподели диригентът Иван Стоянов 

След	 пет	 изминали	 кръга	
от	 надпреварата	 в	Югоиз-
точната	 зона	 Виктор	 е	 на	
33	точки	от	временния	ли-
дер	 Матия	 Стерпин	 (КТМ)	
от	 Хърватия	 и	 има	 25	 по-
вече	от	третия	-	румънецът	
Золтан	Ордог	 (Хускварна).	
Последният	проведен	кръг,	
в	 Крушевац	 (Сърбия),	 не	
беше	 особено	 успешен	 за	
възпитаника	 на	 треньора	
Исмет	Бекиров.	
	 Вики	 изпусна	 с	 поло-
вин	секунда	третото	място	
в	 първия	 манш	 и	 взе	 18	
точки	 за	 четвъртата	 по-
зиция,	 а	 във	 втория	 пре-
търпя	 страховито	 падане	
в	 четвъртата	обиколка.	За	
щастие,	 малкият	 ни	 ас	 се	
отърва	 без	 сериозни	 на-

ранявания,	 само	с	натърт-
вания,	но	КТМ-ът	му	беше	
увреден	сериозно.	Все	пак	
Бориславов	 беше	 класи-
ран,	 макар	 и	 на	 нетипич-
ното	за	него	11-о	място	в	
манша,	и	успя	да	прибави	
още	 10	 ценни	 точки	 към	
актива	си.
Седмица	 преди	 това	 уче-
никът	 от	 габровското	 ОУ	
„Неофит	 Рилски“	 се	 пред-
стави	 чудесно	 и	 взе	 40	
точки	 от	 кръга,	 проведен	
в	 Зърнещи,	 Румъния.	 И	 в	
двата	 манша	 Виктор	 за-
върши	 четвърти,	 след	 11-я	
от	 финалите	 на	 ЕШ	 за	
2016-а	 Ноел	 Занош	 (КТМ)	
от	 Унгария	 и	 Матия	 Стер-
пин.	Още	едно	трето	място	
Вики	 записа	 и	 в	 кръга,	
на	 който	 домакин	 беше	

Хърватия	 в	 края	 на	 май.	
Така	 общата	 равносметка	
за	 малкия	 габровски	 мо-
токросист	 от	 стартовете	 в	
Югоизточната	 зона	 на	Ев-
ропейския	шампионат,	про-
ведени	дотук,	е	три	втори,	
три	 четвърти,	 едно	 пето	 и	
едно	11-о	място	в	8	състе-
зателни	манша.			
	 Кръг	 преди	 края	 на	
шампионата	в	зоната	в	топ	
10	е	и	още	един	български	
състезател	-	Мирослав	Ди-
митров	 (КТМ).	 Той	 заема	
9-о	място	 в	 подреждането	
с	81	точки	и	ще	трябва	да	
го	брани	в	последния	кръг	
в	 Унгария,	 ако	 иска	 също	
да	си	осигури	участие	във	
финала	 на	 Европейското	
първенство	за	клас	МХ65	в	
Чехия.			

Отново европейски финал 
за Виктор Бориславов

Има	и	добра	новина	-	през	
миналата	 лятна	 ваканция	
–	 2016-та,	 пътно-транспорт-
ният	травматизъм	с	подра-
стващи	 е	 бил	 най-нисък	 в	
сравнение	с	други	години.
	 „Основните	причини	за	
катастрофите	 с	 деца	 са	
недостатъчното	 внимание	
и	предпазливост	от	страна	
на	 водачите,	 както	 и	 за-
ниженият	 родителски	 кон-
трол	 над	 подрастващите,	
когато	 участват	 в	 пътното	
движение	 като	 пешеходци,	
велосипедисти	или	пътници	
в	МПС“,	допълниха	от	поли-
цията.
	 Затова	 и	 тази	 година	
през	 летните	 месеци	 ГД	
„Национална	 полиция“	 и	
Областната	 дирекция	 на	

МВР	 в	 Габрово	 предприе-
мат	 серия	 от	 превантивни	
мерки	 за	 пътна	 безопас-
ност	 в	 рамките	 на	 акция	
„Лято“.	От	„Пътна	полиция“	
са	 категорични,	 че	ще	 бъ-
дат	 безкомпромисни	 към	
движението	 с	 несъобразе-
на	 и	 превишена	 скорост,	
навлизането	в	насрещното	
движение,	 отнемането	 на	
предимство,	 управление-
то	 на	 моторни	 превозни	
средства	при	преумора	и/
или	 след	 употреба	 на	 ал-
кохол	 или	 наркотични	 ве-
щества	или	техни	аналози,	
неправилни	 маневри,	 не-
правилен	превоз	на	пътни-
ци,	 навлизане	 в	 участъци,	
забранени	за	движение	на	
определени	категории	пре-
возни	средства.

Четири ранени в катастрофи 
деца през учебната година

От	 полицията	 допълниха,	
че	 бил	 извършен	 оглед	 и	
е	 образувано	 досъдебно	
производство.	 Мъжът	 бил		
задържан	 за	 срок	 до	 24	
часа,	 после	 –	 освободен	
с	 мярка	 за	 неотклонение	
„подписка“,	 и	 вече	 е	 при-
влечен	 в	 качеството	 на	
обвиняем	за	престъпление	
по	чл.	209,	ал.	1	във	вр.	с	
чл.	20,	ал.	2	от	Наказател-
ния	кодекс	–	за	измама.
	 Вчера	 излезе	 наяве	 и	
втори	случай	с	въпросния	
мъж	от	Батошево.		В	хода	
на	 работата	 по	 изясня-
ване	 на	 престъпната	 му	
дейност	 било	 установено,	
че	 е	 участвал	 и	 в	 друга	
телефонна	 измама.	 Жерт-
вата	 е	 от	 Габрово,	 на	 77	
години.	 От	 нея	 батошеве-
цът	взел	4400	лв.	и	златни	
накити.	 Престъплението	 е	
извършено	 на	 17	 юни	 по	

същата	 схема	 -	 „оказване	
на	 съдействие	 на	 поли-
цията	 при	 провеждането	
на	специализирана	акция“.	
Образувано	 е	 досъдебно	
производство.
	 Този	 вид	 престъпле-
ния	 и	 да	 се	 стигне	 до	
съд,	 отнасят	 го	 „мулетата“	
-	 дребните	 изпълнители.	
Ако	 не	 „работят“	 само	 за	
своя	сметка,	 те	да	са	ор-
ганизатори	 и	 изпълнители	
на	цялата	схема.	Големите	
„акули“	 са	 недостижими	
за	закона	–	добре	прикри-
ти.	През	 април	 т.	 г.	 в	 три	
дирекции	 на	 полицията	 –	
Велико	 Търново,	 Плевен	
и	 Русе,	 бяха	 сформирани	
специални	 групи	 за	 лов	
на	 телефонни	 измамници.	
Дирекциите	 бяха	 избрани	
неслучайно,	защото	извър-
шителите	 на	 измамите	 са	
основно	от	тези		области.	
И	да	бъдат	хванати	и	осъ-

дени,	се	оказва,	че	измам-
ниците	 и	 семействата	 им	
пак	 се	 ползват	 от	 блага-
та,	 купени	 или	 построе-
ни	 с	 парите	 от	 излъгани	
възрастни	 хора.	 Мнозина	
продължават	 да	 живеят	 в	
къщи,	 които	 уж	 са	 отне-
ти	 в	 полза	 на	 държавата.	
Например,	 домът	 на	 един	
от	 измамниците	 в	 Горна	
Оряховица	 е	 оценен	 за	
над	200	000	лв.	Комисията	
по	отнемане	на	незаконно	
придобитото	 имущество	 я	
конфискувала,	защото	соб-
ственикът	е	осъден	за	 те-
лефонни	измами	още	през	
90-те	 години.	 Никой	 не	
иска	 да	 я	 купи,	 проведе-
ни	са	6	търга.	Запознат	с	
този	 вид	 дейност	 обясни,	
че	 законът	 е	 недомислен,	
защото	 кой	 нормален	 ще	
си	купи	къща,	принадлежа-
ла	на	мафиоти,	които	още	
си	живеят	в	нея?

Разплитат нови далавери на 
батошевския измамник

#ВМУЗЕЯСМЕ-наградите ще 
бъдат връчени в Габрово
Красимира	Величкова,	ди-
ректор	на	Български	дари-
телски	форум,	Яна	Бюрер-
Тавание,	 съосновател	 на	
платформата	за	добровол-
чество	 TimeHeroes,	 Олга	
Ковган,	 управител	 на	 кул-
турен	 гайд	 „Програмата“,	
Ива	Таралежкова,	 предсе-
дател	на	Форум	„Граждан-
ско	 участие“,	 и	 Веселка	
Вуткова,	директор	„Корпо-
ративни	 комуникации“	 във	
Виваком.
	 Н а г р а д и т е	
#ВМУЗЕЯСМЕ	 са	
резултат	 от	 тра-
диционната	 кон-
ференция	 Кръг	
„С	 децата“,	 която	
Фондация	 „Аме-
рика	за	България“	

организира	 за	 пета	 годи-
на,	 с	 цел	 да	 обединява	
музеи,	 галерии,	 ателиета	
и	 работилници	 от	 цялата	
страна,	 които	 имат	 про-
грами	 за	 деца.	 	 Мисията	
на	 Кръга	 е	 да	 среща	 и	
запознава	 професионали-
стите	 в	 тази	 област,	 да	
им	дава	платформа	да	об-
менят	 идеи	 и	 да	 търсят	
разрешения	 за	 предизви-
кателствата,	които	срещат	
в	ежедневната	си	работа.

Възпитаничките на Радо 
Николов са пети в България
 
	 Тя	 изпълни	 и	 първата	
дузпа	 за	 „Янтра	 2013“,	 но	
пропусна	 и	 „Светкавица“	
поведе	 с	 1:2.	 След	 това	
лидерката	 на	 габровския	
отбор	се	реваншира	по	ве-
ликолепен	начин	 като	спа-
си	 следващите	 два	 удара	
от	 бялата	 точка.	 Съотбор-
ничките	 й	 Дара	 Димова	 и	
Екатерина	 Карловска	 пък	
бяха	 точни	в	изпълненията	
си	и	 „Янтра	2013“	завоюва	
петото	място	с	3:2.
	 Шампион	 стана	 отбо-
рът	 на	ЖФК	 „Варна“	 след	
победа	 на	 финала	 с	 дуз-
пи	 над	 „ЛП	 Суперспорт“	
(София)	 -	 2:1.	 В	 мача	 за	
третото	 място	 „Екомет	 90“	
се	наложи	с	3:2	над	„Света	
София“.	 Седмата	 позиция	
зае	 „Пълдин“	 с	 2:1	 срещу	
„Севлиево	Лейдис“.
	 Наградите	 на	 отбори-
те	 бяха	 връчени	 от	 Алек-

сандър	 Шатровски	 -	 се-
кретар	 на	 АФЛ	 на	 БФС,	
Тодор	Праматаров	 от	АФЛ	
на	 БФС	 и	 председателя	
на	ОблС	на	БФС	-	Габрово	
Георги	Трендафилов.
	 „Само	след	една	година	
работа	 сме	 пети	 в	 Бълга-
рия.	 Мисля,	 че	 това	 беше	
най-добрият	 завършек	 на	
сезона,	 който	 можехме	 да	
постигнем	 -	 сподели	 щаст-
ливият	 треньор	 Радо	 Ни-
колов.	 -	 Момичетата	 из-
раснаха	 страшно	 много.	
В	 първите	 мачове,	 които	
изиграхме,	 имаше	 резулта-
ти	от	рода	0:6,	 1:10	и	 т.	н,	
а	сега	се	нареждаме	след	
отбори	 от	 Варна,	София	 и	
Пловдив.	Това	 ни	 дава	 до-
пълнителен	 стимул	 и	 през	
следващата	 спортно-състе-
зателна	 година	 ще	 напра-
вим	 всичко	 възможно	 да	
се	класираме	за	фестивал	
и	при	15	годишните.	
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рабоТа прЕДлага
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, 24]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ки и готвач/и. Справ-
ки на тел. 0878/462-655 
[12, 11]
кафЕнЕ Търси барман/
ка и сервитьор/ка. Справ-
ки на тел. 0897/383-738. 
[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, 20]

„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси служители автопат-
рулен екип. Справки на 
тел. 066/80-69-62. [13, 
10]

„ЕВрохиМ груп“ 
ЕООД набира рабоТ-
ниЦи за пЕрално-
То си сТопансТВо. 
Отлични условия на 
труд и възнагражде-
ние. Справки на тел. 
0892/246-767. [11, 9]

шофьор каТЕгория 
„С+Е“ за тежкотоварен ав-
томобил се търси на тел. 
0878/526-347. [11, 8]
„Топ сЕрВиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 15]
МЕбЕлна фабрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
14]
фирМа Търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 

0893/565-050. [14, 12]

фирМа „ДиМас“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
аВТоМонТьор, шо-
фьор на ТоВарЕн 
аВТоМобил и рабоТ-
ник сТроиТЕлсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [13, 
12]

„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево, търси междуна-
роден шофьор за вътрешен 
транспорт в Европа. Изиск-
вания: Шофьорска книжка 
със съответните категории; 
карта за професионална 
компетентност; Дигитална 
карта за тахограф. Теле-
фон за връзка: 0888/585-
170. [11, 7]
ТърсиМ шофьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 10]
биТоВо заВЕДЕниЕ търси 
да назначи помощник-сер-
витьор със стартова запла-
та 500 лв., сервитьор със 
стартова заплата 650 лв. 
Справки на тел. 0888/310-
981 и 0887/002-030. [10, 
9]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
търси персонал - чистач-
ки, миячки, работник кух-
ня. Поема се храна, спа-
не. Добро възнаграждение! 
Справки на тел. 0888/008-
672, 0888/100-161. [6, 3]
фирМа Търси майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 8]
„Мина - Елит“ търси слад-
кар/ка, може и без опит. 
Справки на тел. 0878/598-
133. [7, 4]
„паркоВЕ и озеленяване“ 
ООД търси да назначи ра-
ботник за поддържане на 
озеленени площи. Справки 
на тел. 0888/985-412. [6, 
6]

фирМа Търси Мон-
Тажник за PVC и Al 
ДограМа. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 5]

ТърсяТ сЕ сервитьори, 
спасител и готвач за ком-
плекс „Сънрайз“ в село 
Враниловци. Телефон за 
връзка: 0877/283-259. [6, 
6]
„хлЕбозаВоД габроВо“ 
ООД, търси да назначи ра-

ботник производство, за 
предпочитане мъже, сред-
ното образование е пре-
димство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [12, 3]
бЕрачи за билки се тър-
сят на тел. 0887/341-715. 
[5, 4]
фирМа „фулМакс‘21“ 
АД търси работници с не-
достигащ стаж за пенсия, 
втора категория труд, може 
и пенсионери. Справки на 
тел. 0896/745-942. [6, 3]
глЕДачка за дете в Несе-
бър - 900 лв., се търси на 
тел. 0878/557-167. [7, 4]
заВЕДЕниЕ В центъра на-
бира персонал за пица, 
дюнер и касиерки. Справки 
на тел. 0885/361-135. [11, 
4]
заВЕДЕниЕ Търси готвач-
ка за обедно меню. Справ-
ки на тел. 0896/831-841. 
[4, 2]
заВЕДЕниЕ В Китен тър-
си за летния сезон серви-
тьорка. Осигурени квартира 
и храна. Трудов договор. 
Справки на тел. 0897/926-
776. [11, 2]

„ЕВропа Трико“ АД 
- произВоДсТВо на 
плЕТЕн ТрикоТаж, 
Търси Да назначи 
плЕТачки. Местора-
бота: село Ряховците, 
община Севлиево. Оси-
гурен транспорт от гр. 
Габрово. Необходими 
документи - молба и 
автобиография, се при-
емат до 30 юни на ад-
рес: гр. Севлиево, ул. 
„Стоян Бъчваров” 4 
или на имейл: Europe_
tricot@mail.bg. [5, 2]

“габ-шуус“ ЕооД наби-
ра шивачки и ръчнички 
на саи. Справки на тел. 

0898/707-515. [3, 2]
фирМа за почистване 
набира хора за работа 
в Германия - 1200 евро 
заплата. Справки на тел. 
0888/456-477. [5, 1]
фирМа набира шивач-
ки. Опит не е необходим. 
Справки на тел. 066/800-
161. [10, 2]
ТърсиМ ДисТрибуТор в 
козметична компания. До-
бро заплащане. Справки на 
тел. 0894/080-736. [9, 2]
рабоТа прЕз лятото! За 
повече информация: тел. 
0894/080-736, гр. Габрово, 
ул. „Орловска“ 20. [9, 2]
рабоТа по младежка 
програма за лица до 29 
години. Справки на тел. 
066/800-161. [9, 2]
набираМЕ пЕрсонал за 
професионално почистване 
в Англия. Справки на тел. 
00447450258226, office@
springcleaning-tw.co.uk. [5, 
3]
ВиЕ искаТЕ да развивате 
собствен бизнес или тър-
сите допълнителен доход? 
Представителството на 
компания „Тианде“ набира 
екипи. Потърсете или за 
повече информация: тел. 
0896/181-500. [2, 2]
пиЦария Търси готва-
чи, пицари, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 3]
каМЕриЕрка, гоТВач/
ка, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 2]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вач/ка. Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 2]
фирМа Търси шприцьор 
на пластмасови изделия. 
Справки на тел. 0888/140-
306. [11, 2]
рабоТничка за цех за 
закуски - почасова работа, 
може и пенсионерка, обща 
работа, се търси на тел. 
0896/640-687. [3, 2]
МасажисТка сЕ търси на 

тел. 0877/240-584. [3, 2]
„ЕлВи“ ооД - село Вел-
ковци, търси работници 
за производство и хлади-
лен склад. Задължително 
средно образование. Ав-
тобиография, снимка и ди-
плома изпратете на e-mail: 
office@elvimilk.com. [6, 2]

МЕбЕлна фирМа 
„лукс-90“ Търси 
Да назначи МЕбЕ-
лисТи и шприЦьор 
(шлайфисТ). Справ-
ки на тел. 0886/33-
29-68 - гр. Габрово. 
[22, 2]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 1]
проДаВач-консулТанТ В 
мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 1]
Доячи и общ работник 
търси ферма „Еко-Бул“ в 
село Гъбене. Справки на 
тел. 0888/917-314 [11, 1]
фирМа Търси стругар 
- СУ, може и пенсионер. 
Справки на тел. 0878/972-
871 - Георгиев. [5, 1]
рабоТник с книжка - 
0878/270-122. [5, 1]
МайсТор за ламинат се 
търси на тел. 0889/019-
785. [2, 1]
сТроиТЕлни рабоТ-
ниЦи се търсят на тел. 
0896/799-364. [3, 1]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Справки на 
тел. 0896/640-781. [22, 1]
проДаВачка за хранител-
ни стоки се търси на тел. 
0898/625-419. [7, 1]
„Ти фузион България“ 
ЕООД - Габрово търси 
да назначи бригадири и 
МОТК. Телефони за връзка: 
066/811-429, 0885/725-
267. [11, 1]
„Ти фузион България“ 
ЕООД - Габрово тър-
си да назначи работник 
склад. Телефон за връзка: 
066/811-418. [11, 1]

рабоТа 
Търси
глЕДаМ ДЕЦа почасово 
- тел. 0894/686-687. [11, 
11]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
ДаВаМ къща срещу гле-
дане на жена до 65 години 
на тел. 066/992-244. [5, 4]
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ИЗВЪНГРАДСКИ ИМОТИ        
Борики, РЗП 127 м2, двор 400 м2 31 000 лв
Буря, РЗП 70м2, двор 1440м2 12 000 eu
Гарван, РЗП 45м2, двор 1500м2 17 000 лв
Гледаци, РЗП 158м2, двор 1100м2 35 000 лв
Гръблевци, РЗП 150м2, двор 700м2 19 000 лв
Донино, ЗП 35м2, двор 600м2 10 000 лв
Драгановци, РЗП 108м2, двор 1220м2 20 000 лв
Драгановци, РЗП 105м2, двор 3280м2 34 000 лв
Драгиевци, РЗП 145м2, двор 1600м2 22 900 лв
Жълтеш, РЗП 82м2, двор 880м2 35 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2 22 000 лв
Иванили, РЗП 57м2, двор 1050м2 20 000 лв
Източник, РЗП 149м2, двор 980м2 16 000 eu
Кметовци, РЗП 223м2, двор 730 м2 20 500 лв
Костенковци, РЗП 155м2, двор 1200м2 25 000 лв
Малини, РЗП 80м2, двор 934м2 11 500 лв
Михайловци, РЗП 54м2, двор 1887м2 12 000 лв

Музга, РЗП 81м2, двор 1340м2 25 000 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 75м2, двор 1250м2 13 500 лв
Стойчевци, РЗП 110м2, двор 4 дка 32 000 eu
Стомонеците, РЗП 262м2, двор 1036м2 26 500 лв
Съботковци, РЗП 165м2, двор 785м2 8 000 лв
Тодорчета, РЗП 76 м2, двор 624 м2 13 000 лв
Харачери, РЗП 120м2, двор 800м2 37 000 лв
Ц. ливада, РЗП 68м2, двор 1100 м2 19 000 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, 92м2, ет. 3 35 000 eu
Голо бърдо, 85м2, ет. 3 52 000 лв
Падало, 86м2, ет. 4 65 000 лв
ТРИСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Младост, 82м2, ет. 2 40 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 6 40 000 лв
Русевци, 76м2, ет. 4 45 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 39 000 лв

ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ
Русевци, 63м2, ет. 5, ТЕЦ 29 000 лв
Бичкиня, 71м2, ет. 8 27 000 лв
Сирмани, 60м2, ет. 4 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
Дядо Дянко, 58м2, ет. 5 31 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ
Център, 34м2, ет. 5,ново стр. 45 000 лв
Падало, 38м2, ет. 8 24 000 лв
КЪЩИ В ГРАДА
Стефановци,РЗП 103м2,двор 875м2 44800 лв
Ш.мост, РЗП 209м2, двор 490м2 50 000 лв
Бичкиня РЗП 158м2 двор 440м2  62 000 лв

ОЩЕ НАД 2335 АКТУАЛНИ ОФЕРТИ НА
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за обява със 
снимка (8 кв. см) 
цената е 2 лв./
публикация, за 

текст - 30 ст./дума

БИнгО зала 
„гаБрОвО“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

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, козме-
тик, фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 

държавен документ за пра-
воспособност. Обучение 
с ваучер за безработни 
и работещи. Тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
часа, 0887/361-876.
спорТЕн клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
МЦспос „ал ФА – МЕ-

ТАЛ” ЕООД организирa 
курс за охранители. Кур-
сът представлява първона-
чално обучение за работа 
като охранител – физиче-
ска охрана на обекти. Цена 
на курса: 80 лв., издава се 
държавен сертификат. За 
информация: гр. Габрово. 
ул. „Стефан Караджа” 3, 
тел. 066/83-00-00, <http://
www.alfa-metal.com/>. [11, 

8]
изгоДно! уроЦи по 
английски език - тел. 
0895/419-429. [7, 4]
бЕзплаТно обучЕниЕ 
- езиково, компютърно и 
професионално, с ваучери 
предлага „Веда Консулт“ 
за работещи лица. За кон-
такти: тел. 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [18, 7]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 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, 5]

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
ЕроТика
47-гоДишна - 50 лева 
на среща, 100 лева цяла 
нощ на ваш терен - 
0890/222-094. [33, 10]

 1. Шофьор на камион с кран	–	изискване	за	кате-
гория	„С“.
 2. Банцигар (гатерист).

 

 необходими документи:
	 -	Копия	от	лична	карта,	шофьорска	книжка,	трудова	
книжка.
	 -	Свидетелство	за	съдимост.

„Глобал лес индъстри“ еООД – Севлиево

тъРСИ ДА нАзнАчИ:

Добро заплащане!

За	контакти:	тел.	0888/663-690	-	Момчил	Ганев.

вИнарска ИзБа карайсен

ПРЕДЛАГА	КАЛЕНКА
 (само в избата)

0888 520 053, 061322459



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
Д-р ДончЕВ - НАЧАЛНИК 
УРОЛОГИЯ. Прегледи всеки 
ден на ул. „Николаевска“ 
195 от 15 до 18 ч. Ехогра-
фия на бъбреци и проста-
та. Лечение на камъни в 
бъбреците. Работи с та-
лони на РЗОК. 0898/913-
726, 0898/74-48-14.
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
психиаТър и нЕВро-

лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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, 16]

Д-р Таня Петкова - кар-
диолог, преглежда болни в 
ДКЦ „СИАС“, ул. „Чумерна“ 
15. Телефон за записване: 
066/866-000. [15, 4]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки -  0876/735-596. 
[22, 16]
Масажи сЕ предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 
14]
салон за красота „Шар-
лойс“ - фризьорски услу-

ги, мезотерапия за лече-
ние на целулит, стягане 
на кожата и косопад, Дар-
сонвал за почистване на 
петна, черни точки, акне, 
кола маски, перманентен 
грим, оформяне на вежди 
косъм по косъм по най-
новия метод GOLDENEYE, 
лечебни масажи, поставя-
не на медицински обеци 
- 0877/24-05-84. [11, 2]

психолози
психологични консул-
ТаЦии - първата безплат-
на - 0899/590-276. [11, 3]

иМоТи проДаВа
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент в идеален център, 
ет. 3, 80 кв. м, се продава 
на тел. 0896/269-751. [11, 
10]
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, 11]
апарТаМЕнТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „юрий 
Венелин“ 3Б, след ремонт, 
55 000 лв. Тел. 0889/900-
000. [22, 21]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-481. [13, 
10]
проДаВа ЕДнофаМилна 
къща на Русевци - РЗП 263 
кв. м, с гараж и парцел  
500 кв. м - незавършена. 
Цена 75 000 лв. - тел. 
0878/847-664 [15, 5]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
на ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома на 
книгата) се продава на тел. 
0888/206-267. [11, 8]
къща на два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 15]
иМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0890/573-
393. [25, 15]
парЦЕли В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се продават 
на тел. 0888/419-838. [22, 
14]
Магазин В топ център 
- 220 кв. м, се продава 
на тел. 0888/419-838. [22, 
14]

апарТаМЕнТ В широк 
център - 63 кв м, ет. 1, се 
продава на тел. 0893/350-
698. [11, 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, 6]
къща на ул. „Николаев-
ска“ 58 на цена по дого-
варяне се продава на тел. 
0898/832-228. [11, 5]
панЕлЕн, ЮжЕн се про-
дава на тел. 0896/965-
157. [11, 3]
Вилно МясТо в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
78 кв. м, Русевци, ТЕЦ, 35 
000 лв. - тел. 0896/748-
774. [5, 4]
гарсониЕра В кв. Бич-
киня, ет. 1, се продава на 
тел. 0899/739-950. [3, 3]
гараж В кв. Варовник се 
продава на тел. 0897/242-
979. [3, 3]
ДВусТаЕн, ТухлЕн, в 
супер център, след ре-
монт, се продава на тел. 
0888/201-120. [6, 3]
къща В Габрово се прода-
ва на тел. 0899/717-118. 
[3, 2]
иМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0877/704-
071. Възможен е бартер за 
апартамент. [33, 2]
иМоТи МанЕВа прода-
ва: апартамент, етаж 1, 
Трендафил-2, стара къща 
с двор, парцел за строи-
телство в Гостилица. Тел. 
0887/760-790. [3, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
над хотел МАК, за ремонт, 
за 43 000 лева се прода-
ва на тел. 0876/234-503. 
[12, 2]
къща сЕ продава на тел. 
0896/633-205. [5, 2]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, + гараж се про-
дават на тел. 0988/333-
533. [5, 2]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- таван, маза, 115 кв. 
м, се продават на тел. 
0899/796-752. [11, 1]
парЦЕл В кв. Войново - 
3.400 дка, се продава на 
тел. 0894/525-258. [3, 1]
къща на 8 километра от 
града се продава на тел. 
0889/083-666. [11, 1]
сТара къща в село Вра-
ниловци се продава на 
тел. 0888/788-501. [11, 1]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 066/87-
67-49. [5, 2]
апарТаМЕнТ - тристаен, 
тухла, след основен ре-
монт, до Митницата, срещу 
„Лукойл“, се продава на 
тел. 0899/962-124. [12, 1]
къща В село Гъбене се 
продава на тел. 0888/732-
594 и 0888/378-773. [10, 
1]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [3, 1]

иМоТи купуВа
къща, апарТаМЕнТ, га-
раж, магазин или имот на 
изплащане се купува на 
тел. 0899/143-163. [22, 
20]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
без посредници се купу-
ва на тел. 0898/707-859. 
[10, 3]
къща В центъра до 40 
000 лева се купува на тел. 
0877/240-584. [3, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си се отдават под наем 
в сградата на ОББ - тел. 
0888/907-666.

Магазин В блок 
„каТЮша“ - кВ. Мла-
ДосТ сЕ отдава под н 
аем на тел. 0888/234-
179. [11, 9]

гарсониЕра В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 9]
иЦ, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [5, 4]
ДВусТаЕн уширЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0898/760-175. [5, 
4]
гараж В кв. Варовник 
се дава под наем на тел. 
0898/996-948. [3, 3]
гарсониЕра В центъра - 
200 лв. - тел. 0897/827-
973. [2, 2]
МиВка с паркинг се 
дава под наем на тел. 
0884/005-537. [5, 4]
заВЕДЕниЕ с павилион за 
бърза закуска се дава под 
наем на тел. 0884/005-
537. [5, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - 
ново обзавеждане, след 
основен ремонт, с ТЕЦ, 
квартал Младост, до блок 
„Катюша“, 230 лв. Тел. 
0895/268-289. [3, 2]

нЕобзаВЕДЕн апарТа-
МЕнТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0884/149-419. [3, 2]
обзаВЕДЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 3]
ТаВанска гарсониЕра 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [5, 3]
кафЕнЕ, поДхоДящо 
е и за еврофутбол, се 
дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 2]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 2]
апарТаМЕнТ срЕщу „Ка-
уфланд“, обзаведен, лукс, 
се отдава под наем на тел. 
0899/962-124. [12, 1]
ДобрЕ рабоТЕщ храните-
лен магазин, оборудван, се 
дава под наем. Продава се 
стоката. Справки на тел. 
0899/925-007. [11, 1]
гарсониЕра - обзаведе-
на, се дава под наем на 
тел. 0894/763-452. [2, 1]
апарТаМЕнТ поД наем в 
центъра - 0878/515-080. 
[7, 1]

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

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН 
АПАРТАМЕНТ ДО 35 000 ЛВ
ПРОДАВА - НОВИ ОФЕРТИ:

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

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

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

МОНОЛИТ22
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
бул. “Априлов” 15 (срещу Мол Габрово)
тел.: 066/80 85 74, 066/80 62 00, 0885 118 119
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за обява със снимка (8 кв. 
см) цената е 2 лв./публика-
ция, за текст - 30 ст./дума

ВЕТЕринари
Д-р росЕн ДИМИТРОВ - ВЕ-
ТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ И 
ЗООМАГАЗИН - прегледи, лече-
ние, профилактика, изкуствено 
осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, справ-
ки 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

проДаВа Машини
банЦиг, абрихТ - профе-
сионални, немски, се про-
дават на тел. 0896/770-
419. [5, 4]
баланс Машина и 
монтаж и демонтаж за 
вулканизатор - перфект-
ни, се продават на тел. 
0884/005-537. [5, 4]

Циркуляр - монофазен, 
1.1, се продава на тел. 
0887/525-288. [3, 3]

проДаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 15]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
Цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0897/913-395. [6, 2]
голЕМи каМЕнни плочи 
за покрив и др. се прода-
ват на тел. 067/193-281. 
[7, 1]

проДаВа разни
пЕралня, фризЕр, съдо-
миялна, печки - готварска 

и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 10]
ЦисТЕрни - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 9]
карабини МазалаТ 
7.62х54R и Сайга 7.62х39 
се продават на тел. 
0889/24-23-34 - Севли-
ево. [6, 3]
пласТМасоВа ЦисТЕр-
на - 1 тон, се продава на 
тел. 0888/942-095. [3, 2]
пиано „ЦиМЕрМан“ 
се продава на тел. 
0886/158-441. [3, 1]
ДВа фургона с навес - 
отлични, се продават на 
тел. 0884/005-537. [5, 1]
бойлЕр „ЕДЕса“ - 150 

литра, нов, се продава на 
тел. 0878/889-225. [6, 1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
брилянТ яна изкупува 
старинни предмети, из-
вършва ремонт на бижута  
- 0898/317-631
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]

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

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

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 догова-
ряне. За справки - с. Вел-
ковци - корабчето, Алек-
сандър Павлов. [10, 9]
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0888/854-135. [6, 4]
ярЕТа за разплод прода-
ва 0889/479-071. [3, 3]
агнЕТа за клане продава 
тел. 0877/440-100. [3, 2]
агнЕТа, МожЕ и труп-
но, се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 3]
ДВЕ козички и ярен-
ца се продават на тел. 
0878/913-744. [4, 1]

ДоМашни лЮбиМЦи
срЕбрисТи йоркшир-
ски териери се продават 
на тел. 0899/156-244. [3, 
2]

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, 20]

пчЕли проДаВа
п ч Е л н и  о Т В о Д -
ки се продават на тел. 
0878/365-379. [5, 3]
2 броя пчелни семейства, 
многокорпусни, в отлично 
състояние, се продават на 
тел. 0087/02-00-39. [3, 3]

сЕлскосТопанска
проДукЦия
плоДоВЕ оТ малини със 
заявка се продават на тел. 
0897/280-783. [10, 7]



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 
всякакви - и с плочи, 
УЛУЦИ - 0878/868-831, 
0896/859-701. [22, 15]
рЕсТаВриранЕ и са-
ниране на стари и нови 
къщи, бетон, арматура, 
зидария, кофраж, всички 
видове мазилки с бои, 
топлоизолации, собствено 
скеле - Т. Пехливанов, 
тел. 0894/893-001. [22, 
16]
„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, 10]
кърТя бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
9]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 15]
сТроиТЕлсТВо и ремонт 
на покриви и навеси - 
тел. 0887/473-350. [7, 5]
хиДроизолаЦия, са-
ниранЕ, покриви, наве-
си, дренаж - 0888/020-
187. [15, 8]
хиДро- и топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 7]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 7]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906

шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя, изола-
ция - тел. 0895/728-668. 
[11, 11]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 15]
обръщанЕ на прозор-
ци, боядисване, вътрешна 
изолация - тел. 0896/979-
993. [11, 8]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
12]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
0897/346-602. [3, 2]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400

алпинисТи - 0899/321-
190
изолаЦии, собсТВЕно 
скеле - 0878/943-895
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт и направа на по-
криви, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 4]
ТоплоизолаЦия - тел. 
0887/131-311. [33, 2]

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 предла-
га 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, 10]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 9]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 5]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Машинно оТпушВанЕ 
на канали - 0899/805-
238.

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, 16]

н и ко консТрук-
Ции ооД произвежда 
и монтира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 11]

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
19]
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, скал-
ни 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 прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 10]
почисТВанЕ на стъкла - 
тел. 0899/889-897. [11, 1]

МЕбЕли, обзаВЕжДанЕ

МонТаж на МЕбЕли 
-  тел. 0988/882-974. 
[22, 4]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 8]
косЕнЕ и прочистване - 
тел. 0877/441-110. [11, 4]
почисТВанЕ и косене - 
тел. 0897/346-602. [3, 2]
почисТВанЕ на дворове 
(рязане на храсти, косе-
не) - тел. 0876/883-101. 
[3, 1]

услуги
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0887/473-350. [7, 5]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
2]
обръщаМ граДи -
ни, цепя дърва - тел. 
0896/926-407. [3, 2]

аВТоМобили проДаВа
кола пЕжо 309 се про-
дава на тел. 0889/210-
406. [5, 4]
фолксВагЕн голф и Па-
сат се продават на тел. 
0878/821-365. [10, 3]
сЕаТ ароса - 2001 г., с 
газова уредба, нови гуми, 
5 лв./100 км, за 2000 
лв. се продава на тел. 
0899/543-099. [3, 2]
опЕл корса, 1.5 TD, Ису-
зу, 1994 г., за 1250 лв. се 
продава на тел. 0896/903-
050. [3, 1]

Ваз, МоскВич
лаДа ниВа се продава на 
тел. 0895/460-288. [4, 2]

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.

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, 10]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 1]

гуМи
гуМи - 14“, с джанти, 
нови, за Ауди, се прода-
ват на тел. 0896/770-419. 
[5, 4]

ТракТори, МоТокари
кран HIAB на трактор 
юМЗ за 12 000 лв. се 
продава на тел. 0877/781-
145. [33, 10]

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 про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
наЦЕпЕни ДърВа - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/161-083

нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0877/657-742.
наЦЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.  
0899/508-564.
ДърВа за печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
наЦЕпЕни ДърВа - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.
ДърВа сЕ продават на 
тел. 0988/823-371. [33, 
28]
ДърВа за огрев - мет-
рови - 70 лв., нарязани 
и нацепени - 80 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763. 
[22, 20]
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - 
тел. 0889/980-112. [22, 
16]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
25]
МЕТроВи ДърВа - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв. - 0893/511-154 
[22, 16]
наЦЕпЕни сухи и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-

дават на тел. 0895/752-
838. [22, 15]
пЕлЕТи: слънчоглЕДо-
Ви - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 14]
ДърВа за огрев - наря-
зани, нацепени, 80 лв./
куб. м, с включен транс-
порт - тел. 0896/741-763. 
[11, 7]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 12]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/602-701. [22, 12]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [12, 10]
„флинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 9]
пЕлЕТи - ДЪБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 9]
ДърВа - нацепени. По 
избор. Точно количество. 
Тел. 0894/399-931. [11, 
4]
ДърВа - реални кубици, 
метрови, нацепени, бук, 
габър и др. Телефони за 
контакт: 0878/61-00-73, 
0896/73-58-59. [22, 1] www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуградски 
- 0893/511-154.
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с бус, 3 

тона, фургон - 18 кубика, 
екстри - 0887/31-61-84.
ТранспорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 32]
ТранспорТ с бус - 
бордови и пикап - тел. 
0877/467-622. [10, 10]
ноВ бус - 0.40 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [22, 
4]

билЕТи, 
пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни 
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, 21]
нощуВки В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 17]
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [18, 12]
нощуВки -  т е л . 
0896/640-697. [22, 3]

Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8

10-410

областният
“100 вести”

6 7

ясноВиДсТВо
ясноВиДкаТа Мария 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [7, 6]
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05:35 Панорама /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 Спящата красавица - детски филм 

/Чехия/, в ролите: Марика Шопос-
ка, Даниел Волни, Хана Вагнерова

16:30 Вяра и общество с Горан Благоев
17:30 Студио Футбол
17:50 Футбол: Купа на Конфедерациите: 

Мексико - Русия - пряко предава-
не от Казан

19:50 Студио Футбол
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини 
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Посещението на един инспек-

тор - филм /Великобритания/, в 
ролите: Дейвид Тюлис, Миранда 
Ричардсън, Кен Стот и др. 

23:15 По света и у нас
23:30 Голямото рок междучасие /1 брой /п/ 
00:55 Футбол - Купа на Конфедерациите: 

Нова Зеландия - Португалия /
запис/

02:40 Градчето "Сидер Коув" - 19 еп. /п/ 
03:35 Дойче веле: Шифт /п/
03:50 Туристически маршрути /п/ 
04:15 Малки истории /п/ 
05:15 Бразди /п/ 

05:45 Иде нашенската музика /п/
07:00 Неделно евангелие
07:10 Зелената линейка /най-доброто/ 
08:00 По света и у нас
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите
13:00 Музикална сцена БНТ1. Полифо-

ния - концерт на Поли Генова
14:10 Древни български хроники: Герои-

ческа агония - последна хроника
15:05 Масово чудо /Иван Павлов на 70 

г./ - филм /България/,  в ролите: 
Димитър Ганев, Рут Спасова, Кон-
стантин Димчев, Георги Стефанов

16:25 "Лачените обувки на българското 
кино. Анимационни филми: "Бади-
нера" /2002 г./

17:00 Непозната земя /п/
17:30 Студио Футбол
17:50 Футбол - Купа на Конфедераци-

ите: Германия - Камерун - пряко 
предаване от Сочи

19:50 Студио Футбол
20:00 По света и у нас
20:45 Лачените обувки на българското 

кино. Анимационни филми - пря-
ко предаване

22:35 По света и у нас
22:50 Нощни птици - вечерно токшоу
23:50 Футбол - Купа на Конфедерации-

те: Чили - Австралия /запис/
01:35 Градчето "Сидер Коув" - 20 еп./п/
02:20 Отблизо с Мира Добрева /п/
03:35 Дойче Веле: Шифт /п/ 
03:50 Плюс това /п/ 
04:50 Вяра и общество /п/  

БнТ1 БнТ1

05:30 "Костенурките Нинджа", анимация
06:00 "Легендата за Кора" - анимация 
07:00 "Д-р Зоуи Харт" - с. 3, еп. 6
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Домашен арест" - с. 2, еп. 22
13:00 "Хари Потър и даровете на смър-

тта" (част 2)"
15:30 "Котки и кучета: Отмъщението на 

Кити" - комедия (САЩ)
17:00 "120 минути";17:50 Спорт тото
18:00 "120 минути";19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Ларго Уинч 2: Конспирация Бир-

ма" - приключенски, екшън, три-
лър (Франция, Белгия, Германия), 
актьори - Томер Сисли, Шарън 
Стоун, Улрих Тъкър и др.

22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 Концерт на Графа в зала "Арена 

Армеец" (2017) 
00:30 "Хари Потър и даровете на смър-

тта" (част 2)"
02:50 "120 минути" /п./
04:30 "Домашен арест" /п./ - сериал

05:30 "Аватар: Легендата за Анк"
06:00 "Легендата за Кора" - анимация
07:00 "Д-р Зоуи Харт" - с. 3, еп. 5
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. 21
13:00 "Уморените лъвове" - комедия, 

драма, приключенски, САЩ 
15:00 "Ой, къде изчезна Ной!" - анима-

ция (Германия, Белгия, Люксем-
бург, Ирландия, САЩ, 2015)

17:00 "Мармалад" - токшоу
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "След утрешния ден" - екшън, 

трилър, драма (САЩ), актьори - 
Денис Куейд, Джейк Гиленхаал, 
Еми Росум, Села Уорд и др.

22:30 "Майкъл Клейтън" - драма, трилър 
(САЩ), актьори - Денис О'Хеър, 
Дъглас Макграт, Джордж Клуни

01:00 "Елегия" - драма, романтичен 
(САЩ, 2008)

03:00 "Мармалад" /п./
04:40 Cool…T /п./ - лайфстайл предаване 

 

пЕТък, 23 Юни

БнТ1
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 -3964,3965 еп.
12:00 По света и у нас
12:30 Цезар трябва да умре - филм 

/Италия/, в ролите: Антонио 
Фраска, Хуан Дарио Бонети и др. 

14:05 Днес и утре 
14:30 Туристически маршрути /п/ 
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 - 5 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
22:05 Виж БиБиСи: "Запознайте се със 

семейство Тръмп" - док. филм
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина 
23:30 Концерт на Томи Смит /саксофон/ 

и Биг бенда на БНР - YES and NO 
Фестивал "JAZZIT"

00:30 Денят започва /п/
01:45 Шерлок - 4, последен епизод/п/
03:15 Виж БиБиСи: "Запознайте се със 

семейство Тръмп" /п/  
04:05 Дивия Франк в Африка /п/ 
04:50 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" - с. 1, еп. 14
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 54
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 68 
17:00 bTV Новините 
17:30 "Лице в лице"
17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 750 
19:00 bTV Новините - централна емисия 
20:00 "Твоят мой живот" - с.3, еп. 68
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 15
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия 
00:00 "Лонгмайър" - сериал, с.4, еп.6 
01:00 "Новите съседи" - с.1, еп.17
02:30 "Преди обед" /п./ 
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 631

понЕДЕлник, 26 Юни

БнТ1



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 - 3966 епизод
12:00 По света и у нас
12:50 Инуяша - 7 епизод
13:15 Пиксел Пинки 2 - 9 епизод
13:40 Шоуто на Канала /п/
14:55 Едно голямо семейство 2 - 8 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки компании със световно 

значение
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 

13 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 Градчето "Сидер Коув" - 21 еп.
21:50 Годишни награди на Българската 

филмова академия 2016
23:20 По света и у нас
23:30 Глухаря - 39 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Едно голямо семейство 2 - тв 

филм /8 епизод/п/
02:45 Изкуството на 21 век
03:25 Глухаря - 39 епизод /п/
04:15 Дързост и красота - 3966 еп./п/
04:40 Още от деня /п/ 

05:00 "Легендата за Кора" /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" - с. 1, еп. 15
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 55
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 1, еп. 69 
17:00 bTV Новините 
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - еп. 751
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - с.3, еп. 69 
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с. 1, еп. 16
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър" - сериал, с.4, еп.7 
01:00 "Новите съседи" - с. 1, еп. 18 
02:30 bTV Новините /п./ 
03:00 Клиника край езерото" /п./
04:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 632 
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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 - 3967 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
12:55 Инуяша - 8 епизод
13:20 Пиксел Пинки 2 - 10 епизод
13:45 Резерват за розови пеликани - 

детски филм /България/, в ролите: 
Кръстьо Лафазанов, Теодор Елма-
зов, Иван Джамбазов, Даниела 
Кръстева и др.

15:00 Едно голямо семейство 2 - 9 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки компании със световно 

значение
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 

14 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! Сара и патето 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:10 Градчето "Сидер Коув" - 22 еп.
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Глухаря - 40 епизод
00:20 Бързо, лесно, вкусно /п/ 
00:30 Денят започва с Култура /п/
01:45 Спасителен отряд, Калифорния/п/
02:30 Едно голямо семейство 2 /п/ 
03:25 Глухаря - 40 епизод /п/
04:15 Дързост и красота - 3967 еп. /п/
04:40 Още от деня /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 - 3968 епизод
12:00 По света и у нас 
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите 
13:15 Пиксел Пинки 2 - 11 епизод
13:40 Референдум /п/ 
15:00 Едно голямо семейство 2 - 10 еп.
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки компании със световно 

значение
16:55 Спасителен отряд, Калифорния - 

тв филм /15 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! Сара и патето 
20:00 По света и у нас
20:40 Студио Футбол
20:50 Футбол - Купа на Конфедерациите: 

Първи полуфинал - пряко преда-
ване от Казан

22:50 Студио Футбол 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина  
23:30 Глухаря - 41 епизод
00:20 Футбол - Купа на Конфедерациите:  

Първи полуфинал /п/
02:05 Спасителен отряд, Калифорния /п/
02:50 Едно голямо семейство 2 /п/
03:50 Да открием Германия /п/
04:15 Дързост и красота - 3968 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" - с. 1, еп. 16
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с. 1, еп. 56
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с.1, еп. 70
17:00 bTV Новините;17:30 Лице в лице
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 752 
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Великолепният век: 

Кьосем" - сериал, с.1, еп.1 
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с.1, еп.17 
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия 
00:00 "Лонгмайър" - сериал, с.4, еп.8 
01:00 "Новите съседи" - с.1, еп.19 
02:30 bTV Новините /п./ 
03:00 Клиника край езерото" /п./
04:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 633

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.17 
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с.1, еп.57 
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с.1, еп. 71 
17:00 bTV Новините  
17:30 "Лице в лице"; 17:55 Спорт тото 
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 753 
19:00 bTV Новините - централна емисия 
20:00 Премиера: "Великолепният век: 

Кьосем" - сериал, с.1 ,еп. 2 
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с.1, еп.18 
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър" - сериал, с. 4, еп. 9
01:00 "Новите съседи" - с.1, еп.20
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 634

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 - 3969 епизод
12:00 По света и у нас
12:30 Днес на Купата на Конфедерациите
13:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
13:25 Концерт на Софийската фил-

хармония: Амадеус - диригент: 
Светлин Русев, солисти: Светлин 
Русев /цигулка/, Евгени Божанов /
пиано/ и Павел Златаров/цигулка/

14:25 Дойче веле: Шифт /п/
14:40 Светът на Япония: Дегустатори на суши
15:00 Едно голямо семейство 2 - 11 еп.
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език 
16:40 Малки компании със световно 

значение 
16:55 Спасителен отряд, Калифорния -16 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! Случки с бърколини
20:00 По света и у нас
20:40 Студио Футбол
20:50 Футбол - Купа на Конфедераци-

ите: Втори полуфинал - пряко 
предаване от Сочи

22:50 Студио Футбол 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина 
23:30 Глухаря - 42 епизод
00:20 Футбол - Купа на Конфедерации-

те:  Втори полуфинал /п/
02:05 Спасителен отряд, Калифорния/п/
02:50 Едно голямо семейство 2 /п/
03:55 Глухаря - 41 епизод /п/
04:45 Дързост и красота - 3969 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.18
15:00 Премиера: "Италианската булка" - 

сериал, с.1, еп. 58
16:00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с.1, еп. 72
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 "Опасни улици" - сериал, еп. 754
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 "Твоят мой живот" - сериал
21:30 "Веществени доказателства: Рим" 

- сериал, с.1, еп.19
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Лонгмайър"- сериал, с. 4, еп. 10
01:00 "Новите съседи" - с.1, еп.21
02:30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:30 "Опасни улици" - сериал, еп. 635

06:00 "Двете лица на Истанбул" /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 2" - с Джина Дей-

вис, Хю Лори, Джонатан Липники 
14:40 "Джули и Джулия"- с Мерил 

Стрийп, Ейми Адамс, Стенли Тучи, 
Крис Месина 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 3" - с Тоби Ма-

гуайър, Кирстен Дънст, Джеймс 
Франко, Томас Хейдън Чърч, То-
фър Грейс, Розмари Харис и др.

22:45 "Злокобен остров" - с Леонардо 
Ди Каприо, Марк Ръфало, Бен 
Кингслил, Мишел Уилямс, Макс 
фон Сюдов, Емили Мортимър, 
Патриша Кларксън и др.

01:40 "Джули и Джулия" - с Мерил 
Стрийп, Ейми Адамс и др./п/ 

04:15 "Тай-Пан" - с Браян Браун 

06:30 "Иконостас"  
07:00 "Медици" (премиера) - сезон 4 
08:00 "Събуди се..."
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA  
12:30 "Пълна каша" - с Джоузи Би-

сет, Роб Естис, Линдзи Фонсека, 
Ефраим Елис и др.  

14:15 "Кучетата на приятелите ми" - с 
Ерика Кристенсен, Терил Ротъри, 
Джеръми Гуибалт, Емили Холмс, 
Джойс Деуит и др. 

16:00 "Етажна собственост" - 4 сезон 
17:00 "Комбина" 
19:00 Новините на NOVA 
19:20 Темата на NOVA 
20:00 "Любезните пичове" (премиера) 

- с Ръсел Кроу, Райън Гослинг, 
Ангури Райс, Мат Бомър, Маргарет 
Куоли и др.  

22:20 "Без/смъртен" - с Райън Рей-
нолдс, Натали Мартинес, Матю 
Гууд, Бен Кингсли, Дерек Люк, 
Виктор Гарбър, Мишел Докъри

00:45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/ 
01:15 "Кучетата на приятелите ми" - с 

Ерика Кристенсен /п/  
03:45 "Пълна каша" - с Джоузи Бисет, 

Роб Естис, Линдзи Фонсека

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ната топка" 
18:00 "Семейни войни" - тв игра 
19:00 Новините на NOVA
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
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" - сезон 8
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" - 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" - сезон1
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" - сезон1
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  
10:30 Новините ON AIR 
10:40 Клик - комедийно шоу /п./ 
11:40 Полицейски войни - криминален 

сериал /п./ 
12:30 Светът отвътре - филм 
13:00 Новините ON AIR 
13:30 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: Свой 

сред чужди, чужд сред свои - 
екшън, Русия; в ролите: Юрий Бо-
гатирьов, Александър Кайдановски 

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 с Калин 

Манолов /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 
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 
19:50 Момичето с перлената обица - 

драма, Великобритания, Люксем-
бург; в ролите: Скарлет Йохансон, 
Килиън Мърфи, Колин Фърт, Том 
Уилкинсън, Алакина Ман  

21:30 Новините ON AIR 
22:00 1864 - исторически сериал 
23:00 Любовта е странно нещо - дра-

ма, САЩ; в ролите: Чарли Тан, 
Алфред Молина, Джон Литгоу, 
Мариса Томей, Кристиан Коулсън, 
Хариет Сенсъм Хари

00:40 Брюксел 1 /п./  
01:40 Опорни хора /п./ 
02:40 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 - исторически 

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

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

значимите за обществото 
17:30 Видимо и невидимо  
18:30 Новините ON AIR 
19:00 Необичайните заподозрени 19:50 

Вълк - приключенски, трилър, 
ОАЕ/Катар/Йордания/Великобри-
тания; в ролите: Джак Фокс, 
Хюсеин Саламех, Хасан Мутлаг, 
Джасир Айд, Маржи Аудха 

21:30 Новините ON AIR  
22:00 Черните вълци - сериал 
23:00 Левиатан - драма, Русия; в ро-

лите: Алексей Серебряков, Елена 
Людова, Роман Мадианов 

01:15 Провокативно - токшоу /п./ 
02:15 Характери /п./; 02:45 Дзенга /п./ 
03:00 Медиите ON AIR /п./   
04:00 Брюксел 1 /п./ 

Bulgaria ON AIR

05:00 Опорни хора /п./ 
06:00 Директно /п./ 
06:30 България сутрин 
10:30 Новините ON AIR 
10:40 Клик - комедийно шоу /п./ 
11:40 Полицейски войни - криминален 

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

и гражданите /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  
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 - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев /п./ 

03:00 Провокативно - токшоу /п./ 
04:00 Авиошоу с Александър Богояв-

ленски /п./ 
04:30 Колела - автомобилно предаване 

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

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев 

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

сериал /п./ 
12:30 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  
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 Брюксел 1 /п./ 
00:50 България сутрин /п./ 
03:00 Q&A /п./  
04:00 Опорни хора /п./ 
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05:00 Провокативно - токшоу /п./ 
06:00 Директно /п./ 
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин с Лора Инджова, 
Константина Живова и Симеон 
Белев 

10:30 Новините ON AIR 
10:40 Клик - комедийно шоу с Аспарух 

Йорданов или мрежата се смее 
/п./ 

11:40 Полицейски войни - криминален 
сериал /п./ 

12:30 Светът отвътре - филм  
13:00 Новините ON AIR 
13:30 VIB /п./ 
14:00 Характери /п./ 
14:30 Видимо и невидимо /п./  
15:30 Новините ON AIR 
16:00 Довереникът - 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 Необичайните заподозрени /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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05:00 „По средата“ /п./- сериал 
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, сезон 4 
07:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, 

сезон 3 
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
09:00 „Модерно семейство“ - сериал, 

сезон 4 
10:00 „Спечели среща с Тед Хамилтън“ 

- комедия, романтичен (САЩ), 
актьори - Кейт Босуърт, Топър 
Грейс, Джош Дюамел, Дженифър 
Гудуин,  Катрин Хан, Шон Хейс, 
Ейми Смарт и др. 

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

15:00 „Приятели“ - комедиен сериал 
17:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал 
18:30 „Стъпка по стъпка“- сериал 
20:30 „Бебето беглец“ - комедия (САЩ),  

актьори - Джо Пантолиано, Джо 
Мантеня, Лара Флин Бойл, Бра-
йън Хейли и др. 

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

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

02:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал 
03:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
04:00 „Модерно семейство“ /п./ - сери-

ал 

05:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - комеди-
ен сериал 

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

сезон 3 
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
09:00 „Модерно семейство“- сериал, се-

зон 4 
10:00 „Бебето беглец“ - комедия (САЩ, 

1994), режисьор - Патрик Рийд 
Джонсън, актьори - Джо Панто-
лиано, Джо Мантеня, Лара Флин 
Бойл, Брайън Хейли и др. 

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

15:00 „Приятели“ - комедиен сериал 
17:30 „Фитнес Тони“ - комедиен сериал 
18:30 „Стъпка по стъпка“- сериал 
20:30 „Спечели среща с Тед Хамилтън“ - 

комедия, романтичен (САЩ,2004), 
режисьор - Робърт Лукетич, актьо-
ри - Кейт Босуърт, Топър Грейс, 
Джош Дюамел, Дженифър Гуду-
ин,  Катрин Хан, Шон Хейс, Ейми 
Смарт и др. 

22:30 „Модерно семейство“- сериал, се-
зон 4 

23:30 „Приятели“ /п./ - комедиен сериал
02:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал 
03:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
04:00 „Модерно семейство“ /п./ - сери-

ал 

пЕТък, 23 Юни

05:00 „По средата“ /п./ - сериал 
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с.4 
07:00 „По средата“ - сериал 
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал, еп.1 
09:00 „Комиците“ - комедийно шоу 
10:00 „Неправна кантора“ - комедия 

(Италия), актьори - Фабио Воло, 
Зое Феликс, Енио Фантастичини, 
Никола Нокела 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./- комедиен 

сериал 
17:00 „Играчи“ - сериал, еп.3,4 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1 
19:00 „По средата“ - сериал, с.4 
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 „Неправна кантора“ - комедия 

(Италия,2013), режисьор - Ум-
берто Рикони Картени, актьори 
- Фабио Воло, Зое Феликс, Енио 
Фантастичини, Никола Нокела и 
др. 

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

понЕДЕлник, 26 Юни

05:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - сериал 
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с. 4 
07:00 „По средата“ - сериал 
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
09:00 „Играчи“ - сериал, еп. 3, 4 
10:00 „Майчинство“ - комедия (САЩ, 

2009), режисьор - Катрин Дикман, 
актьори - Ума Търман, Антъни 
Едуардс, Мини Драйвър 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./ - комедиен 

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

но предаване 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, 

сезон 1 
19:00 „По средата“ - сериал, сезон 4 
20:00 „Щурите съседи“ - сериал 
21:30 „Без пукната пара“ - комедиен 

сериал, сезон 3 
22:30 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 

сериал, сезон 1 
00:00 „Майчинство“ - комедия (САЩ, 

2009), режисьор - Катрин Дикман, 
актьори - Ума Търман, Антъни 
Едуардс, Мини Драйвър и др. 

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

ВТорник, 27 Юни

05:00 „По средата“ /п./ - сериал 
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с.4 
07:00 „По средата“ - сериал 
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но предаване 
10:00 „Нова в града“ - драма, комедия, 

романтичен (САЩ, Канада, 2008), 
актьори - Рене Зелуегер, Хари 
Коник младши, Дж. К. Симсън, 
Сиобан Фелън и др. 

12:00 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 
сериал 

13:30 „Загадките на Лора“ - сериал 
14:30 „Без пукната пара“ - комедиен 

сериал 
15:30 „Щурите съседи“ /п./ - комедиен 

сериал 
17:00 „Аламинут: Ново поколение“ 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1 
19:00 „По средата“ - сериал, с. 4 
20:00 „Щурите съседи“ - сериал 
21:30 „Без пукната пара“ - с. 3 
22:30 „Стъпка по стъпка“ - с. 1
00:00 „Нова в града“ - драма, комедия, 

романтичен (САЩ, Канада), актьо-
ри - Рене Зелуегер, Хари Коник 
младши, Дж. К. Симсън, Сиобан 
Фелън и др. 

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

05:45  „Срещи с известни личности“ 
06:20 „Круиз към щастието: Сицилия“ 

- романтичен с Джесика Боерс, 
Маркус Грюсер, Зигфрид Раух 

08:15  „Ловци на духове“ - екшън- ко-
медия с Бил Мъри, Дан Акройд, 
Сигорни Уивър, Рик Моранис, 

10:45  „Магията на добрата вещица“ - 
фантастика с Катрин Бел, Крис 
Потър, Хана Ендикот-Дъглас, Кате-
рин Дишър, Питър Макнийл, Матю 
Найт и др. 

12:40 „Рубиненочервено“ - фантастика 
с Мария Ерих, Янис Нивюнер, 
Лаура Берлин, Дженифър Лои 

15:15  „Роки 3“ - екшън /п/ 
17:20 „Двестагодишен човек“ - драма с  

Робин Уилямс, Сам Нийл, Ембет 
Дейвидс, Оливър Плат и др. 

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

21:00 „Браво, момчето ми!“ - комедия 
с Адам Сандлър, Анди Самбърг, 
Лейтън Мийстър, Ванила Айс, 
Тони Орландо, Уил Форте, Сюзън 
Сарандън, Майло Вентимиля 

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

00:20 „Двестагодишен човек“ - драма с  
Робин Уилямс, Сам Нийл, Ембет 
Дейвидс, Оливър Плат и др., /п/  

05:50 „Рубиненочервено“ - фантастика 
с Мария Ерих, Янис Нивюнер, 
Лаура Берлин, Дженифър Лои 

08:30 „Ловци на духове 2“ - екшън-
комедия с Бил Мъри /п/ 

11:00 „Рожденият ден на добрата ве-
щица“ - фантастика с Катрин 
Бел, Крис Потър, Хана Ендикот-
Дъглас, Сара Пауър, Матю Найт, 
Питър Макнийл, Катерин Дишър 

12:50 „Сапфиреносиньо“ - фантастика 
с Мария Ерих, Янис Нивюнер, 
Лаура Берлин, Дженифър Лои, 
Жозефин Пройс, Вероника Фе-
рес, Флориан Бартоломей, Ката-
рина Тхалбах, Руфъс Бек и др. 

15:20 „Как да си дресираш Дракон“ - 
анимационен филм 

17:30 „София - Ден и Нощ“ - 5 еп. /п/ 
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3 
21:00 „Легион“ - екшън-фантастика с  

Пол Бетани, Денис Куейд, Тайръс 
Гибсън, Лукас Блек, Джон Тен, 
Чарлз Дютон, Кейт Уош, Ейдриън 
Палики и др. 

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

00:00 „Браво, момчето ми!“ - комедия 
с Адам Сандлър, Анди Самбърг, 
Лейтън Мийстър, Ванила Айс /п/ 

05:45 „Круиз към щастието: Австралия“ 
- романтичен филм с Маркус Грю-
сер, Зигфрид Раух, Хайди Келер, 
Ники Вилдер и др., /п/ 

07:45  „Досиетата „Грим“ - сезон 1 /п/ 
08:45  „Убийства в Мидсъмър“ - с. 16 
11:00 „Круиз към щастието: Сицилия“ 

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

13:00 „Ловци на духове 2“ - екшън- 
комедия с Бил Мъри, Дан Акройд, 
Сигорни Уивър, Харолд Рамис, 
Рик Моранис, Ърни Хъдсън, Ани 
Потс, Питър Макникъл, Джейсън 
Райтмън и др. 

15:15  „Игрите на глада: Сойка-присме-
хулка - Част 2“ - приключенски  

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 „Роки 3“ - екшън със Силвестър 

Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс, Хълк Хоган и др. 

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

00:00 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 16, /п/  

05:20 „Сапфиреносиньо“ - фантастика с 
Мария Ерих, Янис Нивюнер, Лаура 
Берлин, Дженифър Лои и др. /п/ 

07:45  „Досиетата „Грим“ - сезон 1 /п/ 
08:45  „Убийства в Мидсъмър“ - с. 16 
11:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 4, /п/ 
12:00 „Смарагдовозелено“ - фантастика 

с Мария Ерих, Янис Нивюнер, 
Лаура Берлин, Дженифър Лои, 
Жозефин Пройс, Вероника Ферес, 
Флориан Бартоломей, Катарина 
Тхалбах, Руфъс Бек, Сандра Бор-
гман и др. 

14:15  „Магията на добрата вещица“ - 
фантастика с Катрин Бел /п/ 

16:10 „Сън наяве“ - романтичен с Дже-
ни Гарт, Камерън Матисън, Мери 
Кей Плейс, Кристин Бут и др. 

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 „Безпощадно“- екшън с Дуейн 

Джонсън, Оливър Джаксън-Коен, 
Карла Гуджино, Били Боб Торнтън, 
Адеуале Акинуйе-Агбайе и др. 

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

00:00 „Убийства в Мидсъмър“ - с. 16 /п/ 

05:30 „Смарагдовозелено“ - фантастика 
с Мария Ерих, Янис Нивюнер, 
Лаура Берлин, Дженифър Лои, 
Жозефин Пройс, Вероника Ферес, 
Флориан Бартоломей и др., /п/ 

07:45  „Досиетата „Грим“ - сезон 1 /п/ 
08:45  „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 

филм, сезон 16 
11:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 4, /п/ 
12:00 „Неочаквано приятелство“ - драма 

с Чандра Уилсън, Катлийн Мънроу 
14:00 „Рожденият ден на добрата вещи-

ца“ - фантастика с Катрин Бел, 
Крис Потър, Хана Ендикот-Дъглас, 
Сара Пауър, Матю Найт, Питър 
Макнийл, Катерин Дишър и др. 

16:00 „Безпощадно“ - екшън /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 „Помпей“ - приключенски екшън с 

Кит Харингтън, Кери-Ан Мос, Еми-
ли Браунинг, Кийфър Съдърланд, 
Адеуале Акинуйе-Агбайе и др. 

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

00:15  „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 
филм, сезон 16, /п/  

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

06:30 „Камиони по леда“ - риалити, 
сезон 5, /п/ 

07:30 „Бойна звезда „Галактика“ - се-
риал, сезон1, 3 епизода 

10:50 „Кодът“ - екшън-трилър с Мор-
ган Фрийман, Антонио Бандерас, 
Рада Мичъл, Робърт Форстър /п/ 

13:00 „Без багаж“ - предаване за 
туризъм 

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

14:30 „Камиони по леда“ - риалити, 
сезон 5 

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

17:30 „Младият Херкулес“ - сериал 
18:00 „Златното дете“ - екшън-комедия 

с Еди Мърфи, Чарлз Данс, Шар-
лот Луис, Джеймс Хонг, Виктор 
Уонг и др., /п/ 

20:00 „Бягство от Ню Йорк“ - екшън 
с Кърт Ръсел, Лий Ван Клийф, 
Ърнест Боргнин, Доналд Плесънс, 
Исак Хайес, Хари Дийн Стентън 

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

сблъсък“ 
00:10 „Фрактура“ 
04:40 „Бойна звезда „Галактика“ - се-

риал, сезон 1 /п/ 

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

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

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

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

сериал, сезон 4, /п/ 
12:00 „Кобра11: Обади се!“ - с. 20 /п/ 
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3 
14:00 „Закони на войната“ - сезон 2 
15:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1 
15:50 „Бягство от Ню Йорк“ - екшън 

с Кърт Ръсел, Лий Ван Клийф, 
Ърнест Боргнин, Доналд Плесънс, 
Исак Хайес 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 2 
22:00 „Кървав спорт“ - екшън с Жан-

Клод Ван Дам, Форест Уитакър, 
Доналд Гиб и др. 

00:00 „Викингите“ - сериал, сезон 2 /п/ 
03:00 „Национална лотария“ /п/ 
03:30 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3, /п/ 

05:00 „Зина - принцесата воин“ - сери-
ал, сезон 3, /п/ 

06:00 „Камиони по леда“ - сериал, 
сезон 4 /п/ 

07:00 „Без багаж“ - предаване за тури-
зъм /п/ 

07:30 „Бойна звезда „Галактика“ - сери-
ал, сезон 1, 3 епизода 

11:00 „Проклятието на Тутанкамон“ - 
приключенски с Каспър Ван Дин, 
Джонатан Хайд, Леонор Валера, 
Стивън Уадингтън, Малкълм Мак-
дауъл и др., II част 

13:00 „Национална лотария“ /п/ 
13:30 „Елементарно, Уотсън“ - сезон 2 
14:30 „Камиони по леда“ - сезон 5 
15:30 „Топ Гиър“  - предаване за авто-

мобили, 2 епизода 
17:50 „Кодът“ - екшън-трилър с Морган 

Фрийман, Антонио Бандерас, Рада 
Мичъл, Робърт Форстър и др. 

20:00 „Златното дете“ - екшън-комедия 
с Еди Мърфи, Чарлз Данс, Шарлот 
Луис, Джеймс Хонг, Виктор Уонг и 
др. 

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

не“ 
00:10 Еротичен телепазар 
02:10 „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“ - с. 2 /п/ 
10:00 „Досиетата „Грим“ - сезон 5 /п/ 
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 4, /п/ 
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 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: Токио Дрифт“ 

- екшън с Лукас Блек, Закъри 
Тай Брайън, Линда Бойд, Браян 
Гудман, Натали Кели и др. /п/ 

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

сериал, сезон 4 
20:00 „Кобра11: Обади се!“ - сезон 20 
21:00 „Викингите“ - сериал, сезон 2 
22:00 „Наказателят“ - криминален ек-

шън с Томъс Джейн, Джеймс 
Карпинело, Лора Харинг, Уил Па-
тън, Бен Фостър, Джон Пинет, Еди 
Джемисън и др. 

00:30 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика, /п/ 

диема диема диема диема
06:00 „Без багаж“ /п/ 
06:30 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 1 
07:30 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 3, /п/ 
08:45  „Закони на войната“ - с. 2 /п/ 
10:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1 /п/ 
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 4, /п/ 
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 20 /п/ 
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - с. 4 
14:00 „Закони на войната“ - сезон 2 
15:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1 
16:00 „Проклятието на Тутанкамон“ - 

приключенски с Каспър Ван Дин, 
Джонатан Хайд, Леонор Валера, 
Стивън Уадингтън, Малкълм Мак-
дауъл и др., II част, /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 2 
22:00 „Чужденецът“ - екшън със Стивън 

Сегал, Хари ван Горкъм, Джефри 
Пиърс, Ана-Луис Плоуман, Макс 
Райън, Шърман Огъстъс и др. 

00:00 „Викингите“ - сериал, сезон 2 /п/ 
01:00 Еротичен телепазар 
03:00 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 1 

/п/ 

диема

сряДа, 28 Юни

05:00 „По средата“ /п./- сериал 
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, с.4 
07:00 „По средата“ - сериал 
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал 
09:00 „Аламинут: Ново поколение“ - ко-

медийно предаване 
10:00 „Артър“ - комедия (САЩ, 2011), 

режисьор - Джейсън Уинър, актьо-
ри - Ръсел Бранд, Хелън Мирън, 
Дженифър Гарнър,  Луис Гузмън, 
Ник Нолти и др. 

12:00 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 
сериал 

13:30 „Загадките на Лора“ - сериал 
14:30 „Без пукната пара“ - комедиен 

сериал 
15:30 „Щурите съседи“ /п./- комедиен 

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

шоу 
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1 
19:00 „По средата“ - сериал, с.4 
20:00 „Щурите съседи“ - сериал 
21:30 „Без пукната пара“ - комедиен 

сериал, с. 3 
22:30 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 

сериал, с. 1 
00:00 „Артър“ - комедия (САЩ, 2011), 

режисьор - Джейсън Уинър, актьо-
ри - Ръсел Бранд, Хелън Мирън

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

чЕТВърТък, 29 Юни

05:00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
06:00 „Клуб Веселие“ - сериал, сезон 4
07:00 „По средата“ - сериал
08:00 „Пенсионер на 35“ - сериал, 

епизод 1
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно 

токшоу
10:00 Филм
12:00 „Стъпка по стъпка“ - комедиен 

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

сериал
17:00 „Комиците“ - комедийно шоу
18:00 „Загадките на Лора“ - сериал, 

сезон 1
19:00 „По средата“ - сериал, сезон 4
20:00 „Щурите съседи“ - комедиен сери-

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

сериал, сезон 1
00:00 Филм
02:00 „Клуб Веселие“ /п./ - комедиен 

сериал
03:00 „Пенсионер на 35“ /п./ - комеди-

ен сериал
04:00 „Загадките на Лора“ /п./ - комеди-

ен сериал

06:00 „Сън наяве“ - романтичен с Дже-
ни Гарт, Камерън Матисън, Мери 
Кей Плейс, Кристин Бут и др., /п/ 

07:45  „Досиетата „Грим“ - сезон 1 /п/ 
08:45  „Убийства в Мидсъмър“ - сериен 

филм, сезон 16 
11:00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал, сезон 4, /п/ 
12:00 „В търсене на Дядо Коледа“ - 

комедия с Лора Вандервурт, Ник 
Зано, Пола Бранкати, Кейти Гри-
фин и др. 

14:00 „Щастливо влюбена“ - романтичен 
с Джесика Зор, Бен Холингсуърт 

15:50 „Помпей“ - приключенски екшън с 
Кит Харингтън, Кери-Ан Мос, Еми-
ли Браунинг, Кийфър Съдърланд, 
Адеуале Акинуйе-Агбайе и др., /п/ 

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

19:00 „Досиетата „Грим“ - сезон1 
20:00 „От местопрестъплението: Ню 

Йорк“ - сериал, сезон 3 
21:00 „Кървавите скали“ - приключенски 

екшън с Тони Леунг Чу Вай, Таке-
ши Канеширо, Занг Фенги, Чанг 
Чен, Уей Зао, Шидо Накимура 

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“ - сезон1, /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 - Част1“ - 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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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ПелетнИ кАмИнИ И кОтлИ 
нА нАй-нИСкИ ценИ

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

05:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 
сериал, с. 6, еп. 2 

06:00 „Костенурките Нинджа“,анимация 
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.2, еп.6-8 
11:00 „Фантастичната четворка и Сре-

бърният сърфис“ - екшън, фентъ-
зи, приключенски (САЩ) 

13:00 „Двете лица на януари“ - трилър 
(САЩ), актьори - Игит Йозшенер, 
Виго Мортенсен, Кирстен Дънст 

15:00 Премиера: „Библиотекарите“ - се-
риал, с. 2, еп. 3, 4 

17:00 „Дивата муха“  
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „Пета предавка“ 
19:00 „Фантастичната четворкa“ - ек-

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

21:00 bTV Новините - централна емисия 
21:45  bTV Репортерите 
22:00 „Джона Хекс“ - драма, трилър, 

екшън (САЩ), актьори - Мегън 
Фокс, Уил Арнет, Джош Бролин, 
Джон Малкович, Майкъл Шанън 

23:45  „Разплата“ - драма, екшън, кри-
минален, трилър (САЩ), актьори 
- Мел Гипсън, Грег Хенри, Мария 
Бело, Дейвид Пеймър и др.

01:45  „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 3,4 
03:30 „Пета предавка“
04:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.2, еп.6,7 

06:00 „Костенурките Нинджа“,анимация 
08:00 „Лонгмайър“ - с. 2, еп. 8-10 
11:00 „Пета предавка“ 
11:30 „Джона Хекс“ - драма, трилър, ек-

шън (САЩ), актьори -Мегън Фокс, 
Уил Арнет, Джош Бролин, Джон 
Малкович, Майкъл Шанън и др. 

13:00 „Разплата“ - драма, екшън, кри-
минален, трилър (САЩ), актьори 
- Мел Гипсън, Грег Хенри, Мария 
Бело, Дейвид Пеймър и др. 

15:00 Премиера: „Библиотекарите“ - се-
риал, с. 2, еп. 5, 6 

17:00 „Дивата муха“ 
17:30 Премиера: „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „Пета предавка“ 
19:00 „Фантастичната четворка и Сре-

бърният сърфис“ - екшън, фентъ-
зи, приключенски (САЩ)

21:00 bTV Новините - централна емисия 
21:45  bTV Репортерите   
22:00 „Секретен отряд“ - екшън, три-

лър, фантастика (САЩ), актьори 
- Дакота Фанинг, Скот Майкъл 
Кембъл, Крис Евънс, Камила Бел, 
Джимон Хонсу, Клиф Къртис и др.

00:00 „Огън под земята“ - екшън, дра-
ма, трилър (САЩ), актьори - Сти-
вън Сегал, Мардж Хелгенбергер 

02:00 „Библиотекарите“ - с. 2, еп. 5,6 
04:00 „Пета предавка“ 
04:30 „Джона Хекс“ - драма, трилър, ек-

шън (САЩ), актьори -Мегън Фокс

05:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 
сериал, с. 6, еп. 1 

06:00 „Костенурките Нинджа“,анимация 
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп.1, еп.18 
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с.5, еп.23 
10:00 „Луцифер“ - сериал, еп.4 
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.19 
12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп.17 
13:00 „Огън под земята“ - екшън, дра-

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

15:00 „Революция“ - сериал, с.2, еп.9 
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с.6, еп.2 
17:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп.18 
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.10 
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп.5 
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.19 
21:00 bTV Новините - централна емисия 
22:00 „Разплата“ - драма, екшън, кри-

минален, трилър (САЩ), актьори 
- Мел Гипсън, Грег Хенри, Ма-
рия Бело, Дейвид Пеймър, Крис 
Кристоферсон, Луси Лиу и др. 

00:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.19 
01:00 „Луцифер“ - сериал, еп.5 
02:00 „Експериментът“ - с.5, еп.13 
03:00 „Синовете на анархията“ - сериал 
04:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 20

06:00 „Костенурките Нинджа“, анимация 
08:00 „Стрелата“ - сериал, еп.1, еп.19 
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 6, еп. 2 
10:00 „Луцифер“ - сериал, еп.5 
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.20 
12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп.18 
13:00 „Джона Хекс“ - драма, трилър, ек-

шън (САЩ), актьори -Мегън Фокс, 
Уил Арнет, Джош Бролин, Джон 
Малкович, Майкъл Шанън, Дейвид 
Дженсън, Майкъл Фасбендер 

14:30 „Пета предавка“ 
15:00 „Революция“ - сериал, с.2, еп.10 
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 6, еп. 3 
17:00 „Ренегат“ - сериал, с. 5, еп. 19 
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 21 
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп. 6 
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.20 
21:00 bTV Новините - централна емисия 
22:00 „Не умирай сам“ - драма, екшън, 

трилър (САЩ), актьори - Дрю Си-
дора, DMX, Майкъл Иъли, Джени-
фър Скай, Майкъл Айли, Клифтън 
Пауъл, Дейвид Аркет и др. 

23:45  „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.20
00:45  „Луцифер“ - сериал, еп.6 
01:45  „Истинско правосъдие“ - еп.1 
02:45  „Синовете на анархията“ - сериал 
03:45  „Пета предавка“ 
04:15  „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.21 

05:15 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 
сериал, с. 6, еп. 3 

06:00 „Костенурките Нинджа“ - анима-
ция 

08:00 „Стрелата“ - сериал, еп. 1, еп. 20 
09:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с. 6, еп. 3 
10:00 „Луцифер“ - сериал, еп. 6 
11:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп. 21 
12:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп.19 
13:00 „Не умирай сам“ - драма, екшън, 

трилър (САЩ, 2004), режисьор 
- Ърнест Дикърсън, актьори - 
Дрю Сидора, DMX, Майкъл Иъли, 
Дженифър Скай, Майкъл Айли, 
Клифтън Пауъл, Дейвид Аркет и 
др. 

15:00 „Революция“ - сериал, с.2, еп.11 
16:00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - 

сериал, с.6, еп.4 
17:00 „Ренегат“ - сериал, с.5, еп.20 
18:00 „Кости“ - сериал, еп. 8, еп.22 
19:00 „Луцифер“ - сериал, еп.7 
20:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.21 
21:00 bTV Новините - централна емисия 
22:00 „Светецът“ - екшън, романтичен, 

драма (САЩ, 1997), режисьор 
- Филип Нойс, актьори - Вал 
Килмър, Елизабет Шу, Валери Ни-
колаев, Раде Шербеджия, Емили 
Мортимър, Хенри Гудман, Алън 
Армстронг, Майкъл Бърн 

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

06:30 „Зина - принцесата воин“ - сери-
ал, сезон 3 

07:30 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-
риал, сезон 3, /п/ 

08:45 „Закони на войната“ - сериал, 
сезон 2 /п/ 

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

сериал, сезон 4 /п/ 
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

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

риал, сезон 3 
14:00 „Закони на войната“ - сезон 2 
14:50 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1 
15:50 „Изчезнал по време на акция“ - 

екшън с Чък Норис, М.Емет Уолш, 
Джеймс Хонг, Ави Клеймбърг, 
Дейвид Трес и др., /п/ 

17:55  „Без багаж“ - предаване за тури-
зъм

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

сериал, сезон 4 
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 20 
21:00 „Викингите“ - сериал, сезон 2 
22:00 „Бързи и яростни: Токио Дрифт“ 

- екшън с Лукас Блек, Закъри Тай 
Брайън, Линда Бойд и др. 

06:00 „Без багаж“ /п/ 
06:30 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 1 
07:30 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4, /п/ 
08:45  „Закони на войната“ - с. 2 /п/ 
10:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1 /п/ 
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър“- 

сериал, сезон 4 /п/ 
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ - с. 20 /п/ 
13:00 „Пожарникарите от Чикаго“ - се-

риал, сезон 4 
14:00 „Закони на войната“ - сезон 2 
15:00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 1 
16:00 „Безмилостна игра“ - екшън с 

Джордж Ийдс, Вини Джоунс, Сти-
вън Сегал, Анна Лин Маккорд, Тед 
Ливайн, Стивън Ланг, Тиа Карере 

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 2 
22:00 „Изчезнал по време на акция II: 

Началото“ - екшън с Чък Норис, 
Стивън Уилямс, Кози Коста и др.

00:10 „Викингите“ - сериал, сезон 1 /п/ 
01:10 Еротичен телепазар 
03:10 „Национална лотария“ /п/ 
03:40 „Зина - принцесата воин“ - сери-

ал, сезон 3, /п/ 

диема диема
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БОяНА ПЕНчЕВА
 
	 Проф.	 Дан	 Попович,	 който	
откри	 самостоятелна	 изложба	
на	 20	 юни	 в	 художествена	 га-
лерия	"Христо	Цокев",	преди	да	
отпътува	 за	 Румъния,	 пожела	
да	 благодари	 на	 домакините,	
на	всички	габровци,	които	при-
състваха	 на	 откриването,	 и	 на	
всички,	които	ще	я	посетят.
	 "Аз	 съм	 изключително	 впе-
чатлен	 от	 отношението	 на	 га-
бровци	 към	 изкуството,	 към	
съвременните	 творчески	 тър-
сения.	Тръгвам	 си	 влюбен	 във	
вашия	 град",	 каза	 дългогодиш-
ният	преподавател	в	Катедрата	
по	стъкло,	метал	и	керамика	в	
Националния	 университет	 по	
изкуствата	в	Букурещ.
	 Проф.	Попович	дари	на	 га-
лерия	 "Христо	 Цокев"	 един	 от	
290-те	авторски	обекта	от	стък-
ло,	изпълнен	в	архаичен	стил.
	 Благодарности	за	посреща-
нето	 отправиха	 и	 дошлите	 за	
събитието	 трима	 академични	

преподаватели	и	осем	студенти	
от	Румъния.
	 Тази	 изцяло	 от	 стъкло	 из-
ложба,	 придружена	 с	 постери	
и	 инструментариум	 за	 топла	 и	
студена	обработка,	е	една	нес-
тандартна,	артистична	визия	за	
преминаването	 на	 древния	 и	
красив	материал	през	човешко	
въображение	 и	 умение.	 Една	
предълга	 история,	 започнала	

някъде	в	средата	на	4-то	хиля-
долетие	 преди	Христа	 в	Месо-
потамия	и	Египет.
	 Като	 контрапункт	 на	 студе-
ните	 стъклени	 форми	 -	 светли	
като	 гроздов	 сок	 и	 нежно	 оц-
ветени	 от	металните	 оксиди,	 е	
топлината	на	дървените	форми	
за	отливане,	поели	до	обгаряне	
високата	 към	 900	 градуса	 тем-
пература	на	течната	маса.
	 Дан	 Попович	 също	 е	 имал	
своето	 "преминаване"	 през	
стъклото	 -	 като	 студент,	 като	
дизайнер	 в	 стъкларската	 ин-
дустрия	 и	 като	 университетски	
преподавател	от	1975	г.	досега.
	 Така	 се	 нарича	 на	 българ-
ски	 и	 изложбата	 -	 "Премина-
ване".	Като	това	включва	всич-
ки	 възможни	 преминавания	 и	
трансформации	 на	 идеята	 за	
стъкло	 и	 на	 материала	 стъкло	
-	в	духовен,	естетически,	фило-
софски,	 чисто	 физичен,	 меха-
ничен	и	не	на	последно	място	
оптичен,	светлинен	аспект.
	 Приятно	 е,	 че	 изложбата	 е	

правена	специално	за	Габрово,	
дори	 по-точно	 -	 вдъхновена	 от	
пространството,	в	е	бъде	пока-
зана	в	Габрово.
	 Галеристите	 изпраща -
ли	 предварително	 снимки	 на	
проф.	Попович	в	Букурещ	-	той	
държал	да	 се	 запознае	 с	раз-
мерите	 на	 залата,	 със	 свет-
лината	 (откъде	 идва	 и	 колко	
е	 силна),	 дори	 с	 размерите	

на	 подовите	 плочки.	 Целият	
лабиринт	 от	 запечатани	 върху	
стъкло	човешки	стъпки,	 компо-
зиции	и	арт	инсталации,	прово-
киращият	 квадрат	 от	 изтичаща	
стъклена	 маса	 в	 центъра	 на	
експозиционната	площ	-	всичко	
е	премислено	и	решено	още	в	
Букурещ.
	 "За	 пръв	 път	 в	 България	
се	 показва	 такава	 изложба	 -	
пояснява	 главният	 уредник	 в	
галерията	 проф.	 Иван	 Кънчев.	
-	Пуснахме	тези	стъпки	от	стък-
ло	 в	 Интернет	 и	 един	 тревне-
нец,	 който	 живее	 в	 Испания	
-	 Николай	 Братоев,	 каза	 "Това	
е	 някакво	 нестинарство,	 сле-
ди	 върху	 огъня!	 Макар	 че	 при	
нестинарите	 градусът	 е	 много	
малък.	 Надявам	 се,	 това	 да	
бъде	 изложба	 на	 годината	 за	
галерия	"Христо	Цокев".
		 "Радвам	 се,	 защото	 озна-
чава,	 че	 това,	 което	 искам	 за	
кажа	с	изложбата,	е	разбрано	
-	допълва	го	Дан	Попович.	-	Ко-
гато	 я	 замислях	 на	 базата	 на	

фотоси	 в	 залата,	 си	 създадох	
нова	 художествена	 концепция.
За	 себе	 си.	 Съвсем	 нова	 об-
ласт	 -	 като	 желание,	 нужда,	
безпокойство,	което	почувствах	
и	 трябваше	 просто	 да	 го	 реа-
лизирам,	 осъществя.	 Фактът,	
че	 това	 е	 едно	 духовно	 прид-
вижване	на	идеята,	ме	радва	и	
ме	кара	да	чувствам,	че	съм	на	
път	да	реализирам	моята	мечта	

-	на	всички	езици	да	се	разби-
ра	целта.	Според	мен	заглави-
ето	на	английски	е	доста	точно	
-	ITINERARY.	Много	ми	помогна-
ха	снимките	на	залата,	на	про-
транството,	които	проф.	Кънчев	
ми	 изпрати.	 Тази	 изложба	 я	
правя	по	същия	начин,	по	кой-
то	един	живописец	рисува	едно	
голямо	 платно.	 Започнах	 да	
мисля	как	да	бъде	цялата	ком-
позиция.	Центърът	на	интерес	–	
специално	 работих	 квадрата	 в	
средата	на	залата,	за	да	се	по-
лучи	този	резултат.	Трасето	със	
стъпки	прави	лабиринт,	създава	
връзка	с	квадрата	в	центъра	и	
постига	 композиционно	 напре-
жение	като	израз."
	 Дан	Попович	естествено	не	
е	стъпвал	като	нестинар	върху	
горещата	стъклена	маса.	Първо	
смъкнал	отпечатък	от	крака	си,	
след	 това	 отпечатъкът	 минал	
през	восък,	накрая	го	отлял	от	
бронз.	Десетките	човешки	стъп-
ки	са	правени	в	пещта	за	стък-
ло	на	Букурещкия	университет.

	 "Гравирането,	 рязането	 и	
скулптирането	 правих	 изцяло	
сам	 -	 обяснява	 раждането	 на	
близо	 тристата	 художествени	
обекта	 Попович.	 -	 Харесва	 ми	
да	 гравирам,	 защото	 го	 правя	
сам.	 Има	 два	 вида	 техники		
-	 студена	 и	 топла	 обработка.	
Работя	 и	 в	 двете	 естествено.	
Стъклото	 като	 материал,	 като	
техника	 и	 технология	 е	 измис-

лен	 материал,	 за	 да	 имитира	
камъка.	 Това	 е	 смисълът	 на	
стъклото	 -	 да	 имитира	 камъка.	
Опитвам	се	да	направя	диалог,	
да	 произведа	 диалог	 между	
стъклото	 и	 прозрачните	 камъ-
ни.	Да	се	възприеме	като	топъл	
камък,	 което	 е	 вярно,	 защото		
е	 стопен	 силикат.	 Това	 са	 и	
различни	 емоционални	 състоя-
ния	в	края	на	краищата	 -	вед-
нъж	работиш	нагрято,	друг	път	
студено	с	режещи	материали".
	 Обръщането	 към	 древните	
техники	 и	 технологии	 за	 обра-
ботка	 на	 стъкло	 се	 породило	
във	връзка	с	един	проект	"Кни-
гите	на	времето"	в	едно	древно	
селище.	В	рамките	на	този	про-
ект	Дан	Попович	намерил	про-
вокация	 да	 преоткрие	 старите	
технологии.	По	принцип	стъкло-
то	се	работи	само	с	газ,	за	да	
не	 се	 оцвети.	 Попович	 и	 еки-
път	по	проекта	намерили	стари	
следи	от	римски	пещи	и	по	те-
хен	 образец	 направили	 малки	

такива	с	майстора	на	факулте-
та.	Направили	и	тигел	за	топе-
не	на	стъкло.	Открили	как	гори	
твърдата	дървесина,	по-меката,	
какво	значение	има	различното	
горене	 и	 топлина	 за	 стопява-
нето	 на	 стъклото...	Тези	 техно-
логии	 могат	 да	 се	 видят	 като	
фоторазказ	 върху	 постерите	 в	
изложбата.	Снимките	обаче	от-
разяват	 духовния	 подход	 към	
нещата.	Изразните	възможнос-
ти	 на	 стъклото	 в	 най-различни	
аспекти,	но	не	и	в	утилитарен.	
Никаква	 ваза	 или	 бутилка.	 И	
това	прави	тези	триста	стъкле-
ни	обекта	не	просто	твърд	про-
зрачен	материал,	а	едно	общо	
арт	 присъствие	 -	 нестандартно	
и	 чувствително,	 носещо	 следи	
на	времето	и	човешкия	дух,	на	
търсене	 и	 изобретателност.	 И	
прозрачно.	 Възможно	 най-про-
зрачно	-	за	светлината	и	досе-
га	на	посетителя	с	творческата	
и	 визия	 на	 един	 румънски	 ав-
тор,	влюбен	в	Габрово

Дан Попович: Благодаря на габровци, влюбих се в Габрово 

продължава от стр. 1
	 Предаването	 на	 ключове-
те	 не	 бе	 проследено	 от	 нито	
един	 общински	 съветник,	 пър-
вото	кръгче	–	по	плочника	пред	
Общината,	 пропуснаха	 дори	
най-разпалените	 поддръжници	

и	противници	на	идеята	за	ку-
пуване	 на	 такъв	 тип	 автомо-
бил.	 Затова	 пък	 оценката	 на	
присъстващите	 бе	 единодушна	
–	КИА-та	е	супер!	Е,	номерът	й	
не	е	„милиционерски“,	но	всич-
ко	останало	е	на	6.

	 Оказа	 се,	 че	 кметът	 Таня	
Христова	е	доста	назад	в	спи-
съка	 на	 бъдещите	 ползватели.	
Вероятно	 затова	 първи	 педала	
на	 возилото	 натисна	 начални-
кът	на	Общинския	инспекторат	
Калин	 Кинов.	 Колата	 ще	 об-

служва	 отделите,	 които	 имат	
работа	 на	 терен,	 обясни	 г-жа	
Христова.	 Това	 означава,	 че	
освен	 Инспектората	 от	 без-
шумното	 возене	 ще	 се	 въз-
ползват	 и	 служителите	 на	 ди-
рекции	 „Устойчиво	 развитие“,	
„Инфраструктура	 и	 екология“	 и	
„Устройства	на	територията“.	
	 Ефективността	 на	 вложе-
нието	чрез	едно	кръгче	из	ули-
ците	на	града	изпита	зам.-кме-
тът	 „Финанси	 и	 собственост“	
Климент	 Кунев.	 Неговите	 шо-
фьорски	 умения	 бяха	 просле-
дени	 отвътре	 от	 кмета	 Таня	
Христова	и	представителите	на	
местните	 медии	 –	 в	 случая	 на	
„100	 вести“	 и	 сайта	 „Габрово	
нюз“.
	 Общата	 оценка	 на	 КИА-та	
може	 да	 се	 резюмира	 с	 из-
вестното	 изречение	 -	 въпро-
сът	 не	 е	 дали	 автомобилът	 е	
хубав,	 а	дали	можеш	да	си	 го	
позволиш.	 При	 цена	 над	 60	
000	 лева	 корейското	 возило	 с	
нулево	ниво	не	вредни	емисии	
очевидно	 не	 е	 по	 джоба	 на	
всекиго.	 Това	 обаче	 е	 въпрос	
към	 българската	 държава	 и	
нейната	екополитика.	Известно	
е,	 че	 електрическите	 коли	 най	
се	 харчат	 зад	 океана,	 но	 там	
цената	 им	 е	 наполовина,	 за	
другото	 се	 е	 погрижила	 САЩ-
администрацията.
	 Габровският	 пионер	 в	 ав-

томобилната	 електрификация	
е	 типичен	 SUV-представител.		
Просветът	 от	 151	 мм	 ще	 оси-
гури	 достъп	 на	 общинските	
служители	 дори	 до	 обекти	 на	
неравни	 терени.	 Междуосието	
е	2570,	а		дължината	–	4140	мм,	
широчината	 –	 1800,	 височина-
та	 –	 1593	 мм,	 което	 осигурява	
комфорт	 на	 пътниците.	 В	 слу-
чая	двамата	журналисти,	чиято		
обща	 височина	 гони	 4	 метра,	
нямаха	притеснения,	че	пътува-
ха	един	зад	друг.	

	 Двигателят	 на	 променлив	
ток	 с	 работно	 напрежение	 от	
360	волта	развива	максимална	
мощност	от	110	к.	с.	
	 Като	 всеки	 електро	 мотор,	
и	този	на	КИА-та	е	с	впечатля-
ващ	 въртящ	момент	 –	 285	Nm,	
което	 гарантира	и	пъргавината	
на	колата	–	ускорение	от	0	до	
100	 км/ч	 за	 11.2	 сек.	Скорост-
ната	 кутия	 е	 безстепенна,	 тип	
„Редуктор“,	 планираният	 мини-
мален	 пробег	 на	 трансмисията	
е	300	000	км.

Електрическото бижу на КИА е общинско


