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Благодарност
 Благодарим на началниците и служителите от 

сектор „криминален“ 
на рПУ на мВр – гаБроВо и лично на
оПератиВния раБотник илко илиеВ

за бързата и компетентна работа по разкриване 
и възстановяване на откраднатото ни имущество.

Уважаеми съграждани,
вЯрваЙТе на ПолициЯТа!

Александър Стайков, Симеон Иванов, Христо Даков

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 истински празник бе 
вчерашният ден за жите-
лите на кварталите около 
Колелото. изцяло обнове-
ният парк „Колю василев 
- обов“, който официално 
бе открит, бе препълнен с 
хора, цветя, музика, праз-
нично настроение.
 на церемонията при-
състваха министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството нико-
лай нанков, евродепутатът 
андрей новаков, народни-
те представители николай 
сираков и иглика събева.
 „Този парк е част от 
проект „габрово - инвес-
тиции за изграждане на 
съвременна градска сре-
да“. с инвестиция по оП 
„региони в растеж“ са ре-
конструирани и новоизгра-

дени ключови обекти от 
градската инфраструктура. 

общата стойност на про-
екта е 11 138 023 лв., от 

които 6 563 608 са съфи-
нансирани от европейския 

фонд за регионално разви-
тие, 1 158 283 лв. е нацио-

налното съфинансиране, а 
останалите 3 400 000 лв. 

са от бюджета на община 
габрово“, каза в словото 
си при откриването кметът 
Таня Христова.
  Тя припомни, че реа-
лизацията на проекта е 
започнала в края на 2016 
година. За по-малко от 
2 години, предсрочно е 
приключила реализацията 
му. на Шиваров мост вече 
има кръгово кръстовище, 
новата източна градска 
улица спомага за облек-
чаване на трафика в цен-
търа, а паркът на Колело-
то се превърна в приятна 
дестинация за отмора на 
живеещите в района. 
 в обхвата на трите ос-
новни обекта са рехаби-
литирани пътни и тротоар-
ни настилки, монтирано е 
ново улично осветление, 
възстановени са паркови-
те територии.      стр. 2

Гàáðîвî ñе îáíîвявà íе ñ ãîäиíи, à ñ äíи
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Заместник-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството дени-
ца николова и кметът на 
общината д-р иван иванов 
официално откриха вче-
ра санираните 23 сгради 
по проект „Прилагане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в многофамилни 
жилищни сгради в град 
севлиево“. Преди цере-
монията за финализиране 
на проекта пред блок 1 в 
жК „д-р атанас москов“ 
в зала 300 на община се-

влиево се проведе заклю-
чителна пресконференция. 
Там ръководителят на про-
екта - зам.-кметът инж. Ка-
лина георгиева, и екипът 
й направиха презентация 
на извършените дейности 
и резултатите от изпълне-
нието на санирането.

събитието за преряз-
ване на лентата на на-
пълно обновените 23 жи-
лищни сгради в севлиево 
уважиха народният пред-
ставител иглика събева, 
председателят на обс – 

севлиево Здравка лалева, 
зам.-областният управител 
на област габрово росен 
цветков, ръководителят 
на проекта инж. Калина 
георгиева, представители 
на фирмите изпълнители, 
екипът за управление на 
проекта, служители на об-
щинската администрация, 
председатели на сдруже-
нията на собствениците на 
жилищните сгради, граж-
дани.

в изказването си зам.-
министър николова под-

черта факта, че за пръв 
път се случва да бъдат от-
крити толкова много сани-
рани обекти по програма 
„региони в растеж“. „Тези 
проекти са изключително 
важни, тъй като водят не 
само до намаляване на 
разходите за енергия, по-
добряват качеството на 
живот на хората, но и със 
спестените емисии въгле-
роден диоксид допринасят 
за опазването на околната 
среда. 

Зàм.-миíиñтъð Никîлîвà и ä-ð Ивàí Ивàíîв 
îткðихà ñàíиðàíите 23 ñãðàäи в Севлиевî

Продължава на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА

 дванадесет малки 
художници от севлиево, 
възпитаници на ива ру-
синова, получиха награди 
- диплом, за участие в 
ежегодната 20-та между-
народна младежка худо-
жествена изложба „нова 
Загора 2018“. Тази година 
нейни домакини са били 
сдружение „нова Заго-
ра“ и студио за изобра-
зителни изкуства „дъга“, 
а творбите, включени в 
изложбата, са подбрани 
от специализирано жури 
от софия, стара Загора и 
нова Загора. отличените с 
диплом деца от севлиево 
са деветгодишните викто-
рия емилова и ивона То-
дорова.              стр. 8

Двàíàäеñет мàлки 
хуäîжíици îт Севлиевî 
ñ íàãðàäи îт „Нîвà 
Зàãîðà 2018”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 евродепутатът от 
герБ/енП андрей нова-
ков връчи сертификат за 
отличие на община габро-
во, част от инициатива на 
енП в европейския парла-
мент, за проекти, финанси-
рани от европейския съюз 
и сочени за образец. 
 сертификатът е за ре-
ализирането на проекта 
за воден цикъл на габро-
во, който е отличен в две 
инициативи в европейския 
парламент.  

 андрей новаков връчи 
сертификата на общината 
по време на откриване на 
обектите по проекта за 
съвременна градска сре-
да.
 „едно от първите неща, 
които научих за габрово, 
когато преди години от-
крих офис тук, беше, че 
хората на габрово са кри-
тични към всичко, което 
се случва. а това е хубаво. 
ето защо, когато оценката 
идва отвън, е още по-ва-
жна. 

Евðîäепутàтът Аíäðей Нîвàкîв вðъчи 
ñеðтификàт íà Оáщиíà Гàáðîвî

Продължава на стр. 2

 до края на седмица-
та стопанисващите дивеча 
във всички ловностопан-
ски райони на страната 
ще получат необходими-
те комплекти за вземане 
на проби от отстреляните 
диви свине за изследване 
на месото за трихинелоза 
и африканска чума – съоб-
щиха от изпълнителната 
агенция по горите. - реги-
оналните дирекции получи-
ха 40000 броя комплекти и 
предстои раздаването им 
на всички структури, сто-
панисващи дивеча.

Рàзäàвàт 40000 
пðîáи зà тðихиíелîзà 
и àфðикàíñкà чумà

на стр. 2

автомобили под наем  
ул. "емануил манолов" 28

тел. 0999/009-008.

VAIKAR RENTACAR
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

 Финалът на второ-
то национално издание 
„Предприемачът като от-
кривател“ и споделените 
мисли на участниците за 
неговото провеждане, обу-
чителните модули, създа-
дените приятелства и идеи 
за бъдещето накараха ор-
ганизаторите веднага да 
започнат разговори за 
продължаване и разши-
ряване на инициативата 
през следващата година, 
съобщават от областен 
информационен център.
 община габрово, об-
ластен информационен 
център - габрово и Фонда-
ция „Бауерзакс“ - Пловдив 
си подават ръце за трети 
път в търсенето и подго-
товката на най-успешни-
те млади предприемачи. 
През 2017 г. по инициати-
ва на трите организации 
бе проведен национален 
лагер за предприемаче-
ство, а през тази година 
инициативата бе надграде-
на, като освен издание за 

младежи от страната, бе 
проведено и международ-
но с участието на деца от 
България, Беларус, изра-
ел, Полша и русия.
 Участници във втория 
национален предприема-
чески лагер бяха 22 деца 
на възраст от 15 до 18 
години от габрово, велико 
Търново, Пловдив, русе и 
софия. в продължение на 
8 дни - от 10 до 18 юли 
2018 г., те разучаваха тай-
ните на бизнеса, подпома-
гани от обучени треньори 
и преподаватели. с личния 
си пример ги мотивираха 
успешни млади предприе-
мачи, които гостуваха на 
място в маир „Боженци“, 
където се проведе лагера. 
За бъдещето на блокчейн 
технологията, за създаде-
ния стартъп за дигитална 
идентичност Recheck, за 
рисковете пред предпри-
емача и за трудностите, 
които със сигурност съ-
пътстват бизнеса, пред 
младите хора със страст и 

ентусиазъм разказа еми-
лиян енев. 
 в габровското пред-
приятие „AMK Задвижва-
ща и управляваща техни-
ка“ еоод участниците се 
срещнаха лично с управи-
теля Калоян иванов, който 
им разказа не само за 
фирмата и нейното про-
изводство, но и за собст-
вения път в следването 
и постигането на мечти-
те. младите хора имаха 
възможност да обогатят 
своите знания в сфера-
та на предприемачеството 
и възможностите за не-
говото финансиране със 
средства от есиФ не 
само теоретично по време 
на обученията в зала. Те 
посетиха на място фир-
ма „Принц“ оод, където 
наблюдаваха етапите на 
производство на различни 
кожени изделия чрез авто-
матизирани технологии и 
ново модерно оборудване, 
благодарение на реализи-
ран проект за европейско 
финансиране. 

 в света на технологии-
те, интернет и социалните 
мрежи животът ни е по-
лесен – имаме непрекъс-
нат достъп до информация 
и контакт с всички наши 
приятели и познати. от 
тези удобства обаче се 
възползват и много недо-
брожелатели. 
 „Крадците използват 
всички съвременни сред-
ства, за да съберат дан-
ни за домовете и имуще-
ството на гражданите. Те 
действат най-вече по ин-
формация, като за да си я 
набавят, използват всички 
възможни канали, включи-
телно и социалните мре-
жи. Постоянно се пише 
и говори за опасността 
да споделяш в интернет 
подробности относно по-

чивки и нови придобивки, 
но въпреки това хората не 
спират да го правят. Чес-
то пъти дори се уговарят 
къде ще ходят, кога, с кого 
и т. н.“ - казва марияна 
цвяткова - „маркетинг и 
реклама“ в „метал секю-
рити груп“.
 „всичко това се случ-
ва, без да осъзнаваме, че 
тази информация може 
да достигне до недобро-
намерени лица и да бъде 
използвана. Поради тази 
причина трябва да сме 
много внимателни какво, 
как и с кого споделяме в 
социалните мрежи“ - до-
пълва още марияна цвят-
кова.
 Запазването на подоб-
на информация е от из-
ключително значение осо-

бено през летните месеци. 
По това време от годината 
нараства престъпният ин-
терес към имуществото на 
хората.
 много неща могат да 
бъдат направени, за да 
се повиши сигурността на 
дома ви, но тук ще избро-
им само някои: 
 1. Помислете за вход-
ната врата – добре би 
било тя да е тежка, ма-
сивна и заключването й 
да е с висока степен на 
секретност. 
 2. добре е да знаете, 
че прозорците са най-уяз-
вимото място във вашия 
дом, особено ако живеете 
на първите етажи или в 
къща. не ги оставяйте от-
ворени! ако имате тераси, 
вратите им би следвало 

също да могат да се за-
ключват.
 3. Препоръчително е 
пари, злата, накити, нота-
риални актове и други да 
бъдат оставени в надежд-
ни денонощно охранявани 
трезори, сейфове или на 
друго защитено място.
 4. Претъпканата по-
щенска кутия е явен знак 
за трайно отсъствие на 
собствениците от дома им 
– препоръчително е да да-
дете ключ от кутията на 
ваш съсед, който да я 
прибира редовно.
 5.  едно от най-сигур-
ните средства за защита 
на жилището ви е обо-
рудването му с аларме-
на система. ако все още 
нямате, препоръчително е 
да инсталирате сигнално-

охранителна техника.
 При избора на фирма, 
която да поеме охраната 
на дома ви, трябва да 
имате предвид следните 
критерии: 
 - история на фирмата 
и нейното развитие – от 
колко време е на пазара, 
притежава ли лиценз по 
Закона за частната охра-
нителна дейност (ЗЧод) и 
какви обекти охранява;
 - има ли собствен опе-
ративен дежурен център;
 - Какви са начините за 
получаване и предаване 
на алармени сигнали;
 - Как се извършва под-
борът на кадри и през как-
ви обучения преминават 
служителите; 
 - екипировка и въоръ-
жение на автопатрулните 

екипи;
 - наличен автомобилен 
парк и техническо обо-
рудване на патрулиращи-
те мПс-та (радиостанции, 
GPS система и бордови 
компютър);
  - Контрол на реагира-
щите екипи и времето за 
реакция; 
  - 24-часово наличие на 
дежурни технически екипи 
за поддържане на сигнал-
но-охранителната техника;
 - Технически ресурси;
 - взаимодействието с 
органите на реда;
 - Предлага ли се иму-
ществена отговорност при 
настъпила щета и до какъв 
размер;
 - Препоръките и бла-
годарствените писма са 
конкурентен ресурс, който 

всяка охранителна фирма 
трябва да притежава;
 - ниската цена не га-
рантира качествена ох-
ранителна услуга. Когато 
една фирма се фокусира 
да предложи ниска цена 
на пазара, обикновено 
това е свързано с доста 
компромиси. 
 Компанията не може 
да влага ресурси в подо-
бряване на услугата, да 
е устойчива и да се раз-
вива. оттам се поражда 
и невъзможността да се 
предлага качествена охра-
нителна услуга в дългосро-
чен план.
 сигУрносТТа е Твър-
де сериоЗна деЙносТ, 
За да се ПоверЯва на 
„ПсевдоПроФесиона-
лисТи“!

Никîлàй Нàíкîв: „Гàáðîвî ñе îáíîвявà íе ñ ãîäиíи, à ñ äíи”
извършено е благоустроя-
ване на вътрешноквартал-
ни пространства. обликът 
се допълва от подходящо 
озеленяване и екстериор-
но обзавеждане, изграде-
ни са детски площадки, 
пешеходни алеи и естети-
чески композиции, паркин-
ги и кътове за отдих.
 „Паркът на Колелото 
е обновен и благоустроен, 
той вече винаги е пълен с 
хора. извършено е озеле-
няване, има беседки и къ-
тове за игра. изградени са 
и поливни системи, и мно-
жество елементи от град-
ската среда, които правят 
възможно по-красивото 
пространство в тази част 

на града. изпълнено е 
това, което е цел на всяка 
една инвестиция - хората 
да се чувстват добре, да 
общуват, да са заедно. ос-
вен парка, благоустроени 
са уличните пространства, 
извършена е реконструк-
ция на кръговото кръсто-
вище, на междублоковите 
пространства. стойността 
на обектите е 3 973 000 
лева.
 другият голям обект 
е изграждане на кръгово 
кръстовище на Шиваров 
мост и на подпорни стени, 
благоустрояване на приле-
жащите пространства на 
булевард „априлов“, из-
граждане на зелени пло-
щи, енергоефективно улич-

но осветление. стойността 
е 4 309 000 лв. 
 реализирана е част от 
проекта за реконструкция 
на източна градска ули-
ца. Това е най-тежкият и 
най-сложен обект, който е 
изграждан в габрово през 
последните няколко годи-
ни. Този проект позволи 
да възстановим един заб-
равен тунел, който вече е 
част от транспортна връз-
ка. неговата стойност е 2 
593 965 лв.
 основният ни стремеж 
е да правим габрово по-
красив град, по-привлека-
телен и по-уютен“, допълни 
кметът Таня Христова.
 министър николай 
нанков каза: „едва ли има 

по-истински, по-реален 
пример за добрата рабо-
та, добрата координация, 
денонощните усилия на 

държавна и местна власт 
и европейска солидарност 
от такива обекти, които 
откриваме днес. в този 

прекрасен парк личи ръка-
та на добрия стопанин, на 
добрия ландшафтен архи-
тект. наоколо има чудес-
но обновено междублоко-
во пространство, красива 
детска ясла. 
 идвам в габрово през 
няколко месеца. и виждам 
как той се променя не с 
години, не с месеци, а с 
дни. неслучайно габрово е 
отличник в усвояването на 
евросредства. вярвам, че 
габрово и за в бъдеще ще 
бъде не само най-добрият 
бенефициент на европей-
ски средства в страната, а 
ще бъде общината, която 
се грижи по един прекра-
сен начин за жителите на 
града. Предстоят ви все 

по-хубави дни. Тази година 
ще завърши обходът на 
габрово. готов е вече най-
големият тунел, строен в 
страната през последните 
няколко години. Тунелът е 
част от обхода, той е 600 
метра, естакадите вече 
също са готови. надявам 
се да приключим пред-
срочно. разработката на 
идейния проект бе приета 
на експертен съвет. дано 
успеем да стартираме ско-
ро и процедури за тунела 
под Шипка“. 
 Таня Христова и ми-
нистър николай нанков 
посадиха младо дръвче 
явор, асистираха им мал-
чугани от близката детска 
градина „Явор“.

Продължава от стр. 1

За нас най-важна е 
обаче оценката на хора-
та, това, че обновените 
им домове ги карат да 
се чувстват по-комфортно 
и по-добре в средата, в 

която живеят, и това нама-
лява разходите им“, каза 
още николова. Тя изрази 
надежда, че обновяването 
на средата и качеството 
на живот на хората ще 
продължи със същите до-

бри темпове. Призова и 
община севлиево да бъде 
все така активна в канди-
датстването по проекти, 
обявявайки, че през август 
тази година предстои нов 
прием на проектни пред-
ложения за повишаване 
на енергийната ефектив-
ност на административни-
те и многофамилните жи-
лищни сгради.

Кметът д-р иванов из-
рази задоволството си от 
успешното приключване 
на един от най-важните 
проекти, реализиран от 
екипа му. „Това е трети-
ят проект, който успешно 
реализираме по програ-
ма „региони в растеж“, 
санирани са 23 жилищни 
сгради в града. с първия 
санирахме девет сгради от 
образователната инфра-
структура – три училища 
и шест детски градини. с 

втория проект обновихме 
сградата на рс „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“ в севлиево. 
общата стойност на инвес-
тициите, които общината 
е получила безвъзмездно 
от Управляващия орган на 
оП „региони в растеж“ по 
тези три проекта, е 9 580 
891 лв.“, подчерта още д-р 
иванов. освен средствата 
по оП „региони в растеж“, 
община севлиево е полу-
чила още 9 200 000 лв. по 
националната програма за 
енергийна ефективност, по 
която са санирани 8 сгра-
ди и продължават стро-
ително-ремонтните дей-
ности по още един блок. 
равносметката е – близо 
19 000 000 лв. средства, 
усвоени от общината за 
последните три години. Той 
не пропусна да благодари 
на живущите в санираните 

сгради за доверието, ак-
тивността и бързата орга-
низация при подготовката 
на документите за участие 
в програмата. „всеки знае 
какво е майстор да му 
влезе в къщата. сигурно 
е имало неудобства, но в 
крайна сметка резултатът 
е важен. надявам се да 
сте доволни от саниране-
то и дълги години да се 
ползвате от създадените 
удобства“, завърши изказ-
ването си кметът.

За финал представи-
телите на фирмите изпъл-
нители изненадаха д-р 
иванов с колажи на са-
нираните сгради. Така те 
върнаха жеста отпреди го-
дина, когато при стартира-
нето на проекта кметът им 
връчи колажи с фотоси на 
блоковете, които те трябва 
да обновят и преобразят.

Проект „Прилагане на 

мерки за енергийна ефек-
тивност в многофамилни 
жилищни сгради в град 
севлиево“ се финанси-
ра по схема: „енергийна 
ефективност в периферни-
те райони“, Приоритетна 
ос 2: „Подкрепа за енер-
гийна ефективност в опор-
ни центрове в периферни-
те райони“ на оП „региони 
в растеж“ 2014-2020 г. Про-
ектът е на стойност 4 660 
845, 57 лв., от които 3 961 
718, 73 лв. европейско и 
699 126, 84 лв. национално 
съфинансиране.

с реализацията на 
дейностите по проекта се 
повиши енергийната ефек-
тивност на 23 сгради в 
севлиево. Постигнат бе 
минимален енергиен клас 
„с“ в сградите – обект на 
интервенция. намалени са 
значително разходите за 
енергия и са подобрени 

експлоатационните харак-
теристики за удължаване 
на жизнения цикъл на жи-
лищните сгради. строител-
но-монтажните дейности, 
извършени по проекта, 
включваха: топлоизолира-
не на външни стени; по-
лагане на интериорна ма-
зилка по външни стени; 
подмяна на съществуваща-
та дограма с PVC дограма; 
поставяне на топлоизола-
ция и хидроизолация на 
покрив; топлоизолиране 
на пода; осигуряване на 
достъпна среда. Проектът 
допринесе за осигурява-
не на комфортни условия 
на жизнена среда в съот-
ветствие с критериите за 
устойчиво развитие за 318 
домакинства в сградите, 
както и подобри еколо-
гичните характеристики на 
атмосферния въздух в се-
влиево.

Зàм.-миíиñтъð Никîлîвà и ä-ð Ивàíîв îткðихà ñàíиðàíите 23 ñãðàäи в Севлиевî

Преди един месец в евро-
пейския парламент бе от-
крита изложба, посветена 
на 30 години кохезионна 
политика в европейския 
съюз, която имаше за цел 
да покаже проекти за при-
мер в целия европейски 
съюз на всички държави-
членки. габрово с проекта 
си за воден цикъл бе част 

от тази изложба.
 добрите новини не 
свършват дотук. имаше 
още една инициатива, коя-
то беше заедно с колеги 
от целия европейски съюз 
и имаше за цел да покаже 
примери като образец как 
се използват европейски-
те средства. отново като 
образец бе посочен град 
габрово“, каза новаков. 

Евðîäепутàтът Аíäðей Нîвàкîв вðъчи...
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Рàзäàвàт 40000 пðîáи...
 с писмо от 6 юли 2018 
г. на изпълнителния ди-
ректор на иа по горите 
са изпратени указания за 
необходимите мерки, кои-
то трябва да се вземат от 
ловците при отстрел на 
дива свиня. Комплектът за 
взимане на проби съдър-
жа вакутейнери за кръв, 
контейнери за органни 
проби, пликове, писмо. в 
писмото се описват дата-
та и мястото на отстрела, 
възрастта, пол, килограми 
на дивата свиня. 
 Пробите се изпращат 
в максимално кратък срок 
до лаборатория, опреде-
лена от БаБХ. списъкът 
с лабораториите и техни-
те адреси са изпратени с 
указанията, като е предви-
дено намаление на цената 
за изследване на месото 
от дива свиня. 
 Тези изследвания за 
трихинелоза и африканска 
чума по дивите свине са 

задължителни и отговор-
ността е на ловците. 
 вземането веднага на 
проби и изпращането им 
за изследване е изключи-
телно важна мярка, с коя-
то навременно ще бъдат 
определени и ограничени 
териториите при възниква-
не на тези опасни болести 
в нашата страна, които 
могат да доведат до зара-
зяване не само на дивите 
свине, както и до изключи-
телно големи стопански и 
икономически загуби.  
 изпълнителна агенция 
по горите отново призова-
ва българските ловци за 
стриктно спазване на на-
ложените мерки от минис-
терство на земеделието, 
храните и горите и изпъл-
нителна агенция по горите 
във връзка с опасността 
от навлизането на афри-
канска чума при дивите 
свине и за ограничаване 
разпространението на за-
боляването.
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Тðяáвà äà ñме мíîãî вíимàтелíи кàквî, кàк и ñ кîãî ñпîäеляме в ñîциàлíите мðежи
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продаВа клиМаТици
продажба и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163.

продаВа Машини
шЕВна Машина „На-
уман“ - крачна, за 50 
лева се продава на тел. 
066/88-45-87. [5, 5]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
квадратен метър, и дялан 
камък - 35 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]
сух бук - 2 кубика, дъл-
жина 1-1.20 сантиметра, 
дебелина 5 сантиметра, 6 
сантиметра, се продава на 
тел. 0886/845-640. [11, 2]

продаВа разни
оВчЕ Мляко и сирене 
се продават. Машинно до-
ене. Възможна доставка. 
Справки на тел. 0896/544-
494. [22, 14]
коТЕл за твърдо гориво - 
фабричен, неупотребяван; 
стоманени панелни радиа-
тори - неупотребявани, се 
продават на тел. 0876/53-
54-54. [6, 6]

Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 3]
каМина с водна риза и 
помпа, отопляема площ 
120 кв. м, на цена по 
договаряне се продава на 
тел. 0887/011-362. [3, 2]

жиВоТни продаВа
ярЕТа около 20 кило-
грама и кози се продават 

на тел. 0886/801-303 и 
0886/802-330. [3, 3]
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 2]

доМашни любиМци
кокЕр шпаньол на 47 
дни се продава на тел. 
0877/150-152. [5, 2]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават - 
справки на тел. 0886/640-
101. [11, 3]

бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 2]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват - 
справки на тел. 066/88-
21-13, 0884/156-497, 
срещу „Капитан Дядо Ни-
кола“.
хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
16]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 2]

продава-купува; превози; билети; имоти; курсове; счетоводство; заеми

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „конТо-ЕкспЕрТ“  
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066.

иМоТи продаВа
ЕднофаМилна къща в 
кв. Русевци - РЗП 263m2,  
ново строителство, с га-
раж и парцел 500м2 - не-
завършена, цена: 75000 
лв., се продава на тел. 
0878/847-664. [18, 15]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 
11]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
панелен, в района на Еса 
- Габрово, саниран, PVC 
дограма, 7 етаж (непо-
следен), с асансьор, цена: 
37 000 лв., се продава на 
тел. 0898/503-899. [11, 
11]
къща В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 8]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, в 
идеален център се прода-
ва на тел. 0896/166-564. 
[4, 4]
иМоТ В кв. Борово с га-
раж и паянтова построй-
ка се продава на тел. 
0888/67-27-24. [4, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 5]

3 дЕкара в Северна ин-
дустриална зона, в регу-
лация, се продават на тел. 
0889/988-080. [11, 10]
апарТаМЕнТ - 56 кв. м, 
тухла, идеален център, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 8]
парцЕл - 1 дка, в село 
Йовчевци и 1.3 дка гора в 
село Бакойци, граничещи 
до път, се продават на 
тел. 0878/400-792. [4, 3]
къща В Смирненски - 2 
етажа х 100 кв. м, се 
продава на тел. 0888/234-
179. [6, 3]
бЕТонна гаражна клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 7]
гарсониЕра В Младост, 
ул. „Петър Михов“, след 
ремонт, ново обзавежда-
не, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0885/966-
312. [3, 3]
апарТаМЕнТ - 55 кв. м, в 
центъра за 45 000 лева се 
продава на тел. 0887/760-
790. [4, 2]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент на Еса се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 3]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаведен, 
луксозен, с гараж и таван-
ска стая, се продава на 
тел. 0896/964-413. [12, 4]
рабоТЕщ Магазин за 
хранителни стоки извън 
града се продава на тел. 
0892/303-232. [5, 2]

рЕгулиран иМоТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се прода-
ва на тел. 0879/284-541. 
[11, 4]
парцЕл В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 2]
МясТо - 1 декар, в село 
Пеевци, с 2 броя бунга-
ла, се продава на тел. 
0886/016-877. [3, 2]
изгодно! дВуЕТаж-
на къща, завършена, в 
село Донино се продава - 
справки на тел. 0897/569-
027. [11, 3]
къща В кв. Велчевци се 
продава на тел. 0878/860-
411. [5, 2]
къща - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 
3 етажа, цена: 33 333 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 3]
ЕТаж оТ къща до буле-
вард „Априлов“ се прода-
ва на тел. 0899/670-813. 
[2, 1]
къща с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 2]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 2]
парцЕл сЕ продава - 
справки на тел. 066/83-
00-45. [4, 2]
гараж В центъра се про-
дава на тел. 0887/278-
095. [3, 1]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163
апарТаМЕнТ или къща в 
широк център се купува на 
тел. 0897/927-329. [6, 5]

иМоТи даВа под наЕМ
рпк „райпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, помещения 
за складове или малко 
производство. Справки на 
тел. 0877/65-30-00. [15, 
11]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 17]
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 6]
Магазин на ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [8, 8]
наЕМаТЕлка за сани-
ран апартамент в блок до 
„Билла“ в Лъката търси 
тел. 0879/219-813. [3, 3]
къща над Ректората се 
дава под наем на тел. 
0888/234-179. [6, 3]
произВодсТВЕно по-
МЕщЕниЕ, приземно - 70 

кв. м, център, ток, вода, 
тоалетна, се дава под 
наем на ул. „Брянска“ 72. 
[3, 2]
иц, Магазин/офис, 
договаряне, се дава под 
наем на тел. 0888/378-
193. [6, 2]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 20]
изкупуВа гори - тел. 
0894/211-512. [22, 15]

зЕМи
зЕМи, гори до Рачевски 
язовир, Кметовци се про-
дават на тел. 0876/53-54-
54. [6, 6]
ниВи В цялата страна се 
купуват на тел. 0896/875-
917. [11, 2]

унаслЕдяВанЕ
жЕна бЕз жилище за гле-
дане на стари хора с цел 
унаследяване на имота им 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [5, 2]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 17]
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 9]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 6]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 

на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран, се пред-
лага на тел. 0887/357-
039. [22, 7]

услуги с ГАЗ-ка, самос-
вал се предлагат на тел. 
0893/494-650. [12, 7]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона се предлага на тел. 
0898/76-06-16. [5, 1]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 1]

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

събрания
узана Тур съобщава на 
своите акционери, че на 
20 юли 2018 г. (пЕТък) 
В 17.00 часа в зала 
„Орловец“ свиква годиш-
но отчетно събрание. От 
Съвета на директорите 
[2, 2]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 16]
крЕдиТиранЕ, обЕди-
няВанЕ на задължения 
- 0894/547-398. [3, 2]

 ВАшАтА обяВА ще бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 часа. Цените на обявите са: 

15 стотинки на дума, без предлози и съюзи, за едно 
отпечатване; 30 ст./дума за обява в каре; 40 ст./
дума в каре със сива подложка. Можете да използва-

те специалните отстъпки за годишни обяви, ако 
вашата обява излиза през цялата 2018 година. При 
текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБучЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист, мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 

педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 часа, 0887/361-
876.
спорТЕн клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
часТни уроци по ан-
глийски език се предлагат 
на тел. 0895/419-429. [5, 
1]

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕринарна аМбулаТо-
рия и зооМагазин - прегледи, лечение, профи-
лактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до уникс, 
тел. 066/806-140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.

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

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

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

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

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

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

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

20/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 11.08./01.09., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.07./17.08.,149 лв.   
СИБИУ-СИГИШОАРА-СИНАЯ - 31.08., 190 лв.                                                        
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., 02.08./30.08., от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 4 дни/2 нощ., зак. и 1 веч., 09.08., 210 лв., 
21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
НИШ-ЛЕСКОВАЦ - 31.08., 2 нощ., зак., 180 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 19.09., 6 дни/4 нощ., 320 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 05.09., 299 лв.
НИШ-БЕЛГРАД-ПИРОТ - 07.09., 229 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., 199 лв., 04.10. - 215 лв.
ЛЮБЛЯНА-ПОСТОЙНА-ПЛИТВ.ЕЗЕРА - 20.09., 369 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 370 лв.
МИНИ ПОЧИВКА В ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ -                                                                              
04.09., 4 нощ. - 360 лв., 20.09., 3 нощ. - 275 лв.

ТАСОС-КАВАЛА - 12.10., 2 нощ., зак., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                           
О.КОРФУ - 5дни/3нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09./04.10,от 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 6 дни/4 нощ., 26.09., 350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300 лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ ГАБРОВО 
- 13.08./20.08/03.09. - 5 нощ., зак., вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО–РОЖ.М-Р-МЕЛНИК-РУПИТЕ 
- 03.08., 140 лв., КЪРДЖАЛИ-ЗЛ-ГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 
28.09.,135 лв., ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ НА БОГА)-
ТР.М-Р - 1 ден, 18.08. - 23 лв., ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-                                                            
ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3 дни/2 нощ., 06.09., 
123 лв., ДЕВИН-ДЯВ.ГЪРЛО-ЯГОД.ПЕЩЕРА-ОРЛОВО 
ОКО - 2 дни/1 нощ., 13.10., 77 лв., БАНСКО-ЛЕЩЕН-
КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО-БЛ-ГРАД - 19.10., 135 лв., 
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 155 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ И ФРЕНСКА РИВИЕРА - 01-
10.09, 949 лв.
ФЕСТИВАЛ НА СРЪБСКАТА СКАРА - 02.09 - 137 
лв., 2 дни, 1 нощувка
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 01-02.09-89 лв., 2 
дни/1 нощувка на НВ
КАПАДОКИЯ - 04-09.09;19-24.09;575 лв.,6 дни/5 НВ
ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНС - 04-08.09,485лв.,5 дни/3 ВВ
ДУБРОВНИК, БУВА, КОТОР - 06-09.09, 365 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
ДО ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТО - 07-09.09,115 лв.,3 дни/2 НВ
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 08-09.09; 27-28.10, 141 
лв., 2 дни/1 нощувка 
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПЕЩЕРАТА „ПОСТОЙНА ЯМА“ 
- 13-16.09, 419 лв., 4 дни
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 14-16.09;12-14.09,129 лв.,2 НВ
ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“ - 14-16.09, 135 лв., 2 НВ
ОХРИД, СТРУГА, СКОПИЕ - 21-24.09,179 лв.,2 ВВ

ВЕНЕЦИЯ, БОЛОНЯ, РИМ, СИЕНА, ПИЗА, ФЛОРЕН-
ЦИЯ - 17-23.09,719 лв.,7 дни/6 нощ. ВВ
МАНАСТИРИТЕ В РУМЪНИЯ - 22-24.09, 235 лв. 3 
дни/2 нощувки на ВВ
БУДАПЕЩА, ЕГЕР, ТОКАЙ - 27-30.09-269 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
С. ЗЛАТОЛИСТ, ПРЕПОДОБНА СТОЙНА, САНДАН-
СКИ, МЕЛНИК - 28-30.09, 135 лв., 2 НВ
СОЛУН, МЕТЕОРА - 28-30.09, 235 лв., 3 дни/2 ВВ

ПОЧИВКИ
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 08-12.08; 22-26.08,  
225 лв., 4 пълни пансиона
ПОЧИВКА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 15-19.08 
265 лв., 3 НВ
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 16.07;23.07; 06.08; 
13.08;20.08;27.08;03.09, 235 лв., 6 дни/5 нощ. НВ
КАВАЛА И ТАСОС - 06-09.09, 295 лв., 3 НВ
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

22/06

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

18/07

- ОДРИН – ВСЕКИ МЕ-
СЕЦ, 1 ДЕН, 28 ЮЛИ, 25 
АВГУСТ, 29 СЕПТЕМВРИ 
И 27 ОКТОМВРИ – 35 
ЛВ.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕ-
РА (ОЧИТЕ НА БОГА) - 
ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 
– 1 ДЕН, 18 АВГУСТ – 23 
ЛВ.
- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ 
ЕЗЕРА - ВОДОПАД 
СКАКАВИЦА - РИЛСКИ 

МАНАСТИР – 3 ДНИ / 2 
НОЩУВКИ, 24 АВГУСТ – 
142 ЛВ.
- ДЕВИН - ДЯВОЛСКО-
ТО ГЪРЛО - ЯГОДИН-
СКА ПЕЩЕРА - ОРЛО-
ВО ОКО – 2 ДНИ / 1 
НОЩУВКА, 13 ОКТОМ-
ВРИ – 77 ЛВ.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕР-
ПЕРИКОН-ТАТУЛ –  2 
ДНИ / 1 НОЩУВКА, 20 
ОКТОМВРИ – 79 ЛВ.

 
        

„АЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973
Лиценз за международен автобусен превоз № 10093

АВТОГАРА ТРЯВНА: 0677 634 13
GSM 0897 915 602, 0898 418 007

               HTTP://ALEKS.TRYAVNA.BIZ  �  FACEBOOK:  АЛЕКС ТУРС   

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

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

Винарска изба карайсЕн продаВа ВиноМа-
ТЕриал (калЕнка): до 300 литра  - цена 0,70 лв.; 
до 600 литра  - 0,63 лв.; над 600 литра  - 0,60 лв.; 
над 300 л + бонус 3 лиТра Вино по избор 
(саМо В избаТа) - справки на тел. 061/32-2459, 
0888/520-053. 



рабоТа прЕдлага
сТроиТЕлни рабоТ-
ници се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 21]
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици и полировачи. 
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 14]
фирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 27]
фирМа за производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 13]

фирМа В обласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси офис-сЕ-
крЕТар с опиТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 22]

коМплЕкс „приМорско 
КЛуБ“ ТЪРСИ СПАСИТЕ-
ЛИ НА БАСЕЙН и МОРЕ. 
6-дневна работна седмица. 
Заплата 1200 лв. + клас, 
настаняване и храна. Теле-
фон за връзка: 0888/510-
585. [20, 19]
„форЕсТа МЕбЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 20]
МЕбЕлна къща „Саракта“ 
търси монтажник за посто-
янна работа. Справки на 
тел. 0885/344-425. [9, 8]
хоТЕл „божЕнци“ търси 
да назначи работник нощ-
на поддръжка. Справки на 
тел. 0898/74-78-97. [11, 
8]

Get Cash търси кредитни 
консултанти. Справки на 
тел. 0899/682-962. [12, 8]
„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 8]
заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [11, 8]
жЕни за бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 8]
фирМа Търси шофьор-
пласьор за разнос на ми-
нерална вода. Заплащане: 
до 1000 лв. Справки нат 
ел. 0887/875-652. [11, 8]
„Миг МирослаВ СТОЙ-
чЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Изи-
сквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 8]
Търся жЕна/Мъж за гле-
дане на възрастен мъж. 
Справки на тел. 0887/396-
371. [11, 9]
рабоТници за Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 12]
сТроиТЕлна фирМа на-
бира работници с опит. За 
повече информация: тел. 
0897/759-795, 0876/969-
201. [11, 10]
МайсТор баници и за-
куски за Севлиево - атрак-
тивно заплащане, се търси 
на тел. 0894/514-542. [15, 
4]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
10]
дВЕ МоМчЕТа за товаро-
разтоварна работа, може и 
ученици, се търсят на тел. 
0888/382-264. [6, 5]

фирМа „ВЕгЕа“ оод 
набира гладачки за 
МЕждинно и край-
но гладЕнЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 9]

МЕждународЕн шо-
фьор вътрешно, в Европа 
се търси на тел. 0878/526-
347. [5, 5]
МЕбЕлна фирМа „Рофра 
Хоум България“ ЕООД тър-
си да назначи МЕБЕЛЕН 
БОЯДЖИЯ. Стимулиращо 
заплащане и обучение. 
Справки на тел. 0895/40-
45-42. [7, 7]
МЕждународЕн шо-
фьор за курсове от Бълга-
рия до Европа се търси на 
тел. 0888/88-69-56. [11, 
4]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 6]

ЕМо „ЕТър“ обяВяВа 
сВободно рабоТно 
МясТо за урЕдник - 
МузЕй. срок за пода-
ване на документи: 10 
аВгусТ 2018 г. Допъл-
нителна информация 
на тел. 066/810-567, 
0884/298-005. [3, 2]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 6]
„алЕкс ок“ търси шофьор 
за градски транспорт във 
Велико Търново, високо 
възнаграждение, осигурен 
транспорт. 0889/710-370. 
[12, 4]

пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 4]
МЕбЕли „пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници. Телефон за връзка: 
0897/809-205. [6, 4]
ТъргоВски обЕкТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. За справка на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [8, 3]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-384. [5, 4]
фирМа Търси да назна-
чи търговски представител 
с опит. Справки на тел. 
0898/567-667. [6, 4]
продаВачка за храните-
лен магазин в село Яворец 
се търси на тел. 0893/733-
373. [5, 2]
„ТандЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 4]
ТЕхничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по ма-
тематика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 4]
„габро МЕТал 2000“ 
ЕООД търси специалист 
„КИП и автоматика“. 
Справки на тел. 0888/724-
758. [6, 2]
рабоТник за склад с 
шофьорска книжка търси 
0896/690-303. [3, 3]
рабоТници В строител-
ството за довършителна 
работа се търсят на тел. 
0877/510-130. [5, 3]

Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 3]
сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 2]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПу 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 2]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 2]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 2]
форМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 1]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
се търси на тел. 0889/501-
631. [11, 1]
ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 1]
Търся пЕрсонал за гле-
дане на възрастни хора в 
село Яворец. Работа на 
смени. Осигурена храна и 
карта за пътуване. Справки 
на тел. 0885/430-525.

рабоТа Търси
почисТВанЕ на входове 
на блокове се предлага - 
справки на тел. 0884/510-
589. [12, 6]
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

работа предлага/търси; имоти; лекари; масажи

тЪрсиШ раБота? 
ние тЪрсим точно теБ! :)

ресторанти GODZILA  
в гр. Варна предлагат работа 

за: готВачи, ПиЦари, 
БарБекЮристи, серВитЬори

Получаваш: ОТЛИчНО възнаграждение; ОСИГуРЕНА 
квартира; БЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОБучЕНИЕ; ПРИЯТНА 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ очакВа!!!  tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя димитрова

 Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на следва-
щия ден, ако бъде подадена в 
редакцията на „100 вести“ до 
16.30 часа. 
 Цените на обявите са: 
15 стотинки на дума, без 
предлози и съюзи, за едно от-
печатване; 30 стотинки/дума 
за обява в каре; 40 стотинки/
дума в каре със сива подложка.  
 Можете да използвате 
специалните отстъпки за 
годишни обяви, ако вашата 
обява излиза през цялата 2018 
година. 
 При текущите обяви вся-
ка 11-та е безплатна. 

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

лЕкари
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 

066/800-140
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИчНИ уДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

грижа за болни и ВъзрасТни
глЕдаМ ВъзрасТни хора, може и почасово - тел. 
0884/416-749. [2, 1]

о б я В а
За Приемане на оркестранти на Воен-

на слУЖБа на лиЦа, ЗаВЪрШили 
граЖдански средни 
или ВисШи УчилиЩа

 със Заповед № оХ – 391/08.05.2018 г. на 
министъра на отбраната на република българия е 
разкрита процедура по обявяване на 14 вакантни 
длъжности за сержанти - ВоЕнни оркЕсТранТи 
в гвардейския представителен духов оркестър на 
националната гвардейска част, в духови оркестри 
от сухопътни войски и в представителния духов 
оркестър на Военновъздушните сили.
 длъжностите, които могат да се заемат, са:
 „оркестрант ІІІ група” в гвардейски предста-
вителен духов оркестър” на военно формирование 
54800-софия
 „оркестрант ІІІ група” в представителен духов 
оркестър на сухопътни войски” от състава на во-
енно формирование 42830-софия, 34750 –карлово, 
22220-сливен
 „оркестрант ІІІ група” в представителен духов 
оркестър на ВВс от състава на военно формирова-
ние 28000-граф игнатиево”.
 допълнителни изисквания за длъжността:
инструмент тромпет, кларинет, туба, баритон, цу-
гтромбон, валдхорна, саксофон или ударни инстру-
менти. 
 доКУменТи се ПриемаТ до 27 Юли 
2018 г. във военно оКръжие – гаБрово, 
ул. „софроний врачански” 1а

подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални МасажисТки - 0876/735-596. 
[22, 9]

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

за поръчки: габрово,
„полипрес“ оод, централа: 

066/810900 до 810939        
GsM gate: 0885502501, 0884501503, вътр. 10, 20

красимир Мирчев 
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
1-ст., ЕПК, Колелото, ет. 7, 38м2, ТЕЦ                          30000 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 2, 69м2                          42500 eu
2-ст., Еса, ет. 13, 62 м2, южен,след ремонт           26000 eu
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово,2-ет., 53м2 ЗП, , двор 192 м2, за основен ремонт 11200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр. двор 570 м2 45500 eu 
Велчевцио, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 41500 eu
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu

Боженци, 2-ет. монолитна, 700 м2 двор, обзав. договаряне
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17200 лв
Велковци, 2-ет., 60 м2 ЗП, гараж, двор 947 м2 44293 лв
Велковци, 70 м2 ЗП, плевня, гараж, двор 1205 м2  25000 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чердак, 700м2 двор 18000 лв
Горна Росица, къща, 2 плевни и рибарник, 941м2 двор 21200 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Гoрнова могила, стара къщи с плочи, 128 м2 РЗП, двор 735 м2 6900 eu
Дебел дял, 58 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 910 м2           18800 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 25900 eu
Идилево, 2-ет. 70 м2 ЗП, 2 плевни, двор 2910 м2, тр.ток 26000 лв
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2     16000 лв
Караиванца, 120м2 ЗП, двор 1680м2, напълно реновирана, 3 бани, пълно 
обзавеждане 42000 eu
Кметовци, 128м2 РЗП, с частичен ремонт, двор 1112 м2 двор 51500 лв
Лесичарка, 2 ет., 40 м2 ЗП, двор 1163 м2           39000 лв
Лесичарка, 2 ет. 70 м2 ЗП, каменна плевня, двор 1432 м2          20000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12000 лв
Млечево, 100м2 ЗП, 2-ра къща,ст. п-ки, за ч.ремонт, двор 9180м2 33130 лв
Новаковци, 40 м2 ЗП, монолитна, стоп. постройка, двор 1100 м2 36000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 лв

Поповци, 2-ет., 158 м2 ЗП, двор 930 м2                    33600 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53900 лв
Свинарски дол, стара с чердак - 104 м2, плевня, двор 12000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22850 лв
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2 33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36500 eu
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19000 лв
Стойчовци, стара с чердак -160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22700 лв
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35000 eu
Стойковци, лок. парно, 102 кв.м РЗП, панорама юг  49660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка         30000 лв
Харачери, стара с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42000 лв
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма ,двор 2200м2 43000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11300 лв
Яворец, 86 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 1695 м2          39000 лв
Яворец, 55 м2 ЗП, л. кухня, гараж, двор 580 м2          25480 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Балани, 2-ет., 140м2, ново стр., двор 310м2, панорама 41500 eu
Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42500 лв

Бойновци, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 24000 лв
ПАРЦЕЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА

Борики - 5580 м2, за 4 къщи - 67000 лв.; 
Гостилица-12 дка до бента на р. Янтра - 6 eu/м2; 
До басейн “Гиргини” - 4 дка; Ч
ерневци - 6 дка; Караиванца - от 1 дка до 6 дка; 
Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  125000 eu
Кметовци, 160 м2  РЗП, двор 786м2   106000 eu
Бойновци, къща за гости, 450м2 РЗП, двор 2491м2 93000 лв
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 199000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
�  АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 20 000 лв; КЪЩИ в града до 100 000 
лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 350000 лв; 1-ст. - до 28000 лв

http://gabrovo.house
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363-
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - тел. 0878/943-
895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТ на покриви, по-
кривни изолации, тенеке-
джийски услуги, улуци - 
тел. 0876/461-277. [25, 
22]
кърТя бЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 7]
бЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - тел. 0895/707-050 
[22, 7]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/707-050. 
[22, 7]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 7]
събаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 7]
подоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, до-
вършителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 4]

сТроиТЕлни дЕйносТи. 
Покриви. Тел. 0897/765-
110. [5, 4]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 2]
ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
ВароВи Мазилки, за-
мазки, топлоизолация - 
тел. 0888/167-755. [22, 
20]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-

ки на тел. 0895/728-668. 
[12, 8]
бояджийски услуги, 
обръщане на прозорци - 
справки на тел. 0988/862-
868, 0896/979-993. [11, 
3]
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дни! ВиК, кър-
тене, ел. инсталация, гип-
сокартон, таван, фаянс, 
теракота, зареждане, WC, 
бойлер, мивка, душ - тел. 
0876/771-305. [6, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топло- и и хидроизола-
ции на най-добри цени от 
алпинисти, скеле и гаран-
ция за качество - справки 
на тел. 0897/931-088 [33, 
22]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 3]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.
МЕТални консТрукции 
и цветни заварки - справ-
ки на тел. 0885/724-671. 
[11, 4]

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. инсТалации - справ-
ки на тел. 0877/367-852. 
[33, 25]
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
11]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 3]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - справ-
ки на тел. 0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик-поддръжка - тел. 
0882/407-493. [12, 8]
Вик услуги - монтаж и 
поддръжка - справки на 
тел. 0876/000-084. [33, 3]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукции 
оод произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи RehaU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
14]

израбоТка, МонТаж и 
ремонт на PVC и алумини-
ева дограма - справки на 
тел. 0888/830-305. [12, 4]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 13]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 12]

рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 2]

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

градини, басЕйни

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

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - справки на тел. 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи и храсти. Из-
рязване и събаряне на 
опасни дървета. Телефони 
за връзка: 0895/193-066, 
0897/747-155. [22, 22]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0899/140-254. [16, 
14]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 6]
косЕнЕ с храсторез - 
справки на тел. 0884/961-
840. [11, 10]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - справки на тел. 
0886/308-017. [11, 3]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 2]

хидроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертифи-
кат за изпълнение Швей-
цария, Гаранционен срок 
10 години. Справки на тел. 
0888/314-533.

услуги
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, стро-
ително-ремонтни услуги. 
Хамалски работи, пренася-
не на багаж.  Справки на 
тел. 0892/326-344.
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.

аВТоМобили продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 12]
форд фокус - комби, 
1.6, газов инжекцион, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 8]
МиТсубиши каризМа, 
1.8, 1998 г., добро със-
тояние, с винетка, за 750 
лева се продава на тел. 
0888/419-818. [5, 4]
рЕно МЕган 1.6 е, 90 
к. с., 2/3 врати, 1996 
г., за 1200 лв. продава 
0894/957-150. [13, 2]
BMW 320 i, производ-
ство 2005 г., цена: 8200 
лв., се продава на тел. 
0878/539-082. [4, 3]

аВТоМобил джЕТа - 
бензин/газ, в движение, 
за 1100 лева продава тел. 
0878/238-400. [3, 2]
фолксВагЕн поло - 
1999 г., комби, бензин, 
климатик, всичко платено, 
за 1800 лева се продава 
на тел. 0894/525-258. [3, 
1]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [12, 8]
ниски цЕни! Сервиз за 
гуми - монтаж, демонтаж, 
баланс, и ремонт на дви-
гатели, ходова част, ско-
ростни кутии, спирачки и 
др. Намира се в Индус-
триална зона, след „Бул-
карто“, срещу метанстан-
цията. Справки на тел. 
0896/601-408. [11, 8]

аВТоМобили 
под наЕМ

„VaIKaR ReNtaCaR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 6]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от място 
се изкупуват - справки на 
тел. 0899/092-510. [22, 
8]

аВТоМиВка
пранЕ на коли - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[3, 2]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.

нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
гоТоВи дърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [33, 
27]
дърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 15]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [24, 15]
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 12]
рязанЕ и цепене - тел. 
0894/602-701. [33, 6]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 2]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва продават 
тел. 0897/801-935. [11, 2]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 1]

кУХненски
ШкафоВе 
офис 
меБели 

ÌЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тиПоВи 
и По Проект 
на клиента

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еротични масажи, стандартни, за 
сериозни хора, много сочни са масажите - Габриела, 
0895/039-942. [18, 2]

 Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на следва-
щия ден, ако бъде подадена в 
редакцията на „100 вести“ до 
16.30 часа. Цените на обяви-
те са: 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, за едно 
отпечатване; 30 ст./дума за 
обява в каре; 40 ст./дума в 
каре със сива подложка. Специ-
алните отстъпки за годишни 
обяви, ако вашата обява изли-
за през цялата 2018 година. 
При текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 
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05:10	Още	от	деня	/п/
05:50	Панорама	с	Бойко	Василев	/п/
07:00	Инуяша	
07:25	Сийбърт	/п/
07:50	Телепазарен	прозорец
08:05	Сафарито	на	Скаут	филм/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов	
10:30	Принцесата	и	понито	детски	игра-

лен	филм	/САЩ,	2011г./
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Бразди	/най-доброто/
13:00	Иде	нашенската	музика	/п/
14:00	Митика:	 Приключение	 за	 герои	

игрален	филм	 /САЩ,	 2014г./,	 ре-
жисьор	Ан	Блек,	в	ролите:	Мелани	
Стоун,	Адам	Джонсън

15:35	Музеят	"Пти	Пале"	в	Париж	
16:05	Фреди	Хайнекен	4-сериен	филм	/

Холандия,	 2013г./,	 1	 епизод,	 ре-
жисьор	 Пим	 ван	 Хуве,	 в	 ролите:	
Том	 Хофман,	 Лиз	 Сноинк,	 Ана	
Дрейвер	и	др.

17:00	Вяра	и	общество	/най-доброто/
18:00	България	от	край	до	край	5	/п/
18:30	Извън	играта	/п/
19:15	Мечтата	за	Марс	
19:50	Лека	нощ,	деца!	20:00	По	 света	 и	

у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Преследваният	игрален	филм	
22:35	Студио	Х:	Силата	на	малцинството	

игрален	филм	/САЩ,	2013г./
00:15	Митика:	 Приключение	 за	 герои	

игрален	филм	/п/
01:45	Човешки	капитал	игрален	филм	
03:40	Днес	и	утре	/п/
04:05	Фреди	Хайнекен	филм

05:30	Бразди	/най-доброто/п/
06:00	Иде	нашенската	музика	/п/
07:00	Инуяша	
07:25	Сийбърт	/п/
07:50	Телепазарен	прозорец
08:05	Сафарито	на	Скаут	филм/п/
08:30	Денят	започва	с	Георги	Любенов	
10:30	Котаракът	в	чизми	анимационен
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Летен	концерт	на	Виенската	фил-

хармония	от	двореца	"Шьонбрун"	
13:50	Кралицата	 на	 Боливуд	 игрален	

филм	/Великобритания,	2002г./
15:20	Да	 изсвириш	 виртуозно	 живота	

си		за	Юри	Буков
16:00	Фреди	Хайнекен	филм	/2	епизод/
17:00	Спортна	треска
18:00	България	от	край	до	край	5	/п/
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Зад	кулисите	на	"Марс"	филм	за	

филма
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:30	Спортни	новини
20:45	Открито	с	Валя	Ахчиева	
21:15	Изгубена	в	Париж	игрален	филм	/

копродукция,	2016г./
22:30	По	света	и	у	нас	
22:45	Колебание	 игрален	 филм	 /САЩ,	

2008г./,	 режисьори:	 Скот	Макгий	
и	 Дейвид	 Зигел,	 в	 ролите:	 Джо-
узеф	 Гордън-Левит,	 Лин	 Колинс,	
Асумпта	Серна	и	др.

00:30	Преследваният	филм	/п/(14)
02:00	Кралицата	на	Боливуд	филм	/п/
03:35	Днес	и	утре	/п/
04:05	Фреди	Хайнекен	филм	/2	

БНТ 1 БНТ 1

05:30	"Аламинут"	/п./
06:00	"Малкото	 пони:	 Приятелството	 е	

магия"	
07:00	"Двама	мъже	и	половина"-еп.	5,6
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Търси	се…"	/п./
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"НепознатиТЕ"	/п./	
13:00	"Призракът	на	Касли"	-	драма,	
15:00	bTV	Ваканция:	"Шрек	завинаги"	
17:00	"120	минути"	
17:50	Спорт	тото
18:00	"120	минути"	
19:00	bTV	Новините	
19:30	bTV	Репортерите	/п./	
20:00	"Запознай	 се	 с	 нашите"	 -	 коме-

дия	(САЩ,	2000)
22:00	"Ловци	 на	 шаферки"	 -	 романти-

чен,	комедия	(САЩ,	2005)
00:30	Обратно	в	игратa"	-	драма
02:30	"Призракът	 на	 Касли"	 -	 драма,	

романитчен	 (Германия,	 2017),	
режисьор	 -	 Марко	 Серафини,	
актьори	-	Мартин	Грюбер

04:30	"Търси	се…"	/п./-	токшоу

05:00	"Аламинут"	/п./
06:00	"Малкото	 пони:	 Приятелството	 е	

магия"	
07:00	"Двама	мъже	и	половина"	-еп.	3,4
08:00	"Тази	събота	и	неделя"	
11:00	"Cool…T"	-	с	водещ	Петя	Дикова
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Мястото	БГ"	
13:00	Премиера:	 "Лято	 в	 Алгой"	 -	 ро-

мантичен	(Германия,	201)
15:00	bTV	Ваканция:	 "Мистър	Пибоди	и	

Шърман"	-	приключенски
17:00	"Първият	 удар	 на	 Джеки	 Чан"	 -	

екшън	(САЩ,	Хонг	Конг,	1996)
19:00	bTV	Новините	
19:30	bTV	Репортерите	/п./	
20:00	"Мис	 Таен	 агент	 2:	 Въоръжена	 и	

прекрасна"	-	комедия,трилър	
22:30	"Вълкът	от	Уолстрийт"	-	кримина-

лен,	драма	(САЩ,	2013).
02:00	"Лято	 в	 Алгой"	 -	 романтичен	

(Германия,	201)
03:30	"Двама	мъже	и	половина"	/п./	
04:30	"Cool…T"	 /п./	 -	 лайфстайл	 преда-

ване

 

пЕТък, 20 юли

БНТ 1
05:30	Още	от	деня	/п/
05:45	Телепазарен	прозорец
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:10	Кадифе	филм
11:40	Телепазарен	прозорец
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Братът	на	Охлюва	филм	/2009г./	
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Малки	истории	/п/
15:00	Специализирано	 предаване	 за	

хора	с	увреден	слух
15:15	Гласувайте	за	Беки	филм
15:40	Телепазарен	прозорец
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	филм	/56	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Анна	Герман	филм	/10,	посл.	еп./
19:50	Лека	нощ,	деца!
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Панорама	с	Бойко	Василев	
22:00	Марс	филм	/6,	посл.	еп./
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Фестивалът	в	Гластънбъри
00:30	Капри	филм	/56	епизод/п/
01:25	Анна	Герман	филм/посл.	еп./п/
02:30	Туристически	маршрути	/п/
03:00	Днес	и	утре	/п/
03:30	Малки	истории	/п/
04:20	Марс	филм	/6,	посл.	еп./п/


05:30	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"	
06:30	"Тази	сутрин"	
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	"Висше	общество"-еп.	20
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-еп.	49
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	еп.	48
17:00	bTV	Новините
17:30	"Лице	в	лице"	
17:50	Спорт	тото
18:00	"Сърцето	на	града"	-	еп.	62
19:00	bTV	Новините	
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	с.	2,	еп.	68
21:30	"Салон	за	красота"	-	еп.15
22:30	"Шоуто	на	Слави"	
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"-	еп.11
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"	-	с.11,еп.	15	

понЕдЕлник, 23 юли

БНТ 1



05:45	Телепазарен	прозорец
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:10	Кадифе	3	филм	/2	и	3	епизод/
11:40	Телепазарен	прозорец
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	12-сериен	филм	

/Великобритания,	 2016г./,	 1	 епи-
зод,	режисьор	Стив	Барън

13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	
14:45	Сид	-	дете	на	науката	
15:10	Сребристият	жребец	
15:35	Гласувайте	за	Беки	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:10	Новини	на	турски	език
16:25	Капри	филм	/57	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Отрядът	 16-сериен	 филм	 /копро-

дукция,	2008г./,	1	епизод
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Одисеята	на	Жак-Ив	Кусто	филм	
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	5	/4	епизод/(16)
00:20	Капри	филм	/57	епизод/п/
01:15	Отрядът	филм	/1	епизод/п/
02:05	Туристически	маршрути	/п/
02:30	Вяра	и	общество
03:30	Въпрос	на	чест	5	/4	епизод/п/
04:20	Семейство	Даръл	филм	

05:30	"Лице	в	лице"	/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"	
06:30	"Тази	сутрин"	
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	"Висше	общество"	-	еп.	21
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-еп.	50
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	еп.	49
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"/п./	
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици"	-еп.	1
19:00	bTV	Новините	
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	с.	2,	еп.	69
21:30	"Салон	за	красота"	-	еп.16
22:30	"Смъртоносно	оръжие"	-	еп.1
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"-	еп.12
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"-	с.11,	еп.	16

ВТорник, 24 юли сряда, 25 юли чЕТВърТък, 26 юли
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05:05	Още	от	деня	/п/
05:45	Телепазарен	прозорец
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:10	Кадифе	3	филм	/4	и	5	епизод/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	филм	/2	епизод/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	
14:45	Сид	-	дете	на	науката	
15:10	Сребристият	жребец	
15:35	Гласувайте	за	Беки	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:25	Капри	филм	/58	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Отрядът	филм	/2	епизод/
19:50	Лека	нощ,	деца!	
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Референдум
22:00	Цената	на	захарта	4-сериен	филм	
22:50	Частните	музеи	в	Чехия:	Музей	на	

техниката	и	занаятите
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	5	/5	епизод/(16)
00:20	Капри	филм	/58	епизод/п/
01:15	Отрядът	филм	/2	епизод/п/
02:05	Туристически	маршрути	/п/
02:35	Цената	на	захарта	филм
03:25	Въпрос	на	чест	5	/5	епизод/п/(16)
04:15	Семейство	Даръл	филм	

05:05	Още	от	деня	/п/
05:45	Телепазарен	прозорец
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:10	Кадифе	3	филм	/6	и	7	епизод/
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	филм	/3	епизод/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	
14:45	Сид	-	дете	на	науката	
15:10	Сребристият	жребец	
15:35	Гласувайте	за	Беки	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:25	Капри	филм	/59	епизод/
17:25	Зелена	светлина
17:30	"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас	
18:20	Още	от	деня	
19:00	Отрядът	филм	/3	епизод/
19:50	Лека	нощ,	деца!	
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Алън	 Куотърмейн	 и	 храмът	 на	

черепите	2-сериен	игрален	филм
21:55	Цената	на	захарта	/2	епизод/(14)
22:50	Частните	музеи	в	Чехия:	Музей	на	

електричеството
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	5	/6	епизод/(16)
00:20	Капри	филм	/59	епизод/п/
01:15	Отрядът	филм	/3	епизод/п/
02:05	Туристически	маршрути	/п/
02:35	Цената	на	захарта	/2	епизод/п/
03:25	Въпрос	на	чест	5	/6	епизод/п/(16)
04:15	Семейство	Даръл	филм

05:30	"Комиците	и	приятели"/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"	
06:30	"Тази	сутрин"	
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	Премиера:Висше	общество-еп.	22
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-еп.	51
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	еп.	50
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"/п./	
18:00	Премиера:	"Опасни	улици"	-еп.	2
19:00	bTV	Новините	
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	с.	2,	еп.	70	
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-еп.16
22:30	"Смъртоносно	оръжие"	-	еп.2
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"-	еп.13
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"-	с.11,	еп.	17

05:30	"Комиците	и	приятели"/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"	
06:30	"Тази	сутрин"	
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	"Висше	общество"-еп.	23
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-еп.	52
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	еп.	51
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"/п./	
18:00	Премиера:	"Опасни	улици"	-еп.	3
19:00	bTV	Новините	
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	с.	2,	еп.	71
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-еп.17
22:30	"Смъртоносно	оръжие"	-	еп.3
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"-	еп.14
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"-	с.11,	еп.	18

05:05	Още	от	деня	/п/
05:45	Телепазарен	прозорец
06:00	Денят	започва	
09:00	По	света	и	у	нас	
09:10	Кадифе	3
12:00	По	света	и	у	нас	
12:30	Пътуващо	лятно	кино	с	БНТ
12:40	Семейство	Даръл	филм	/4	епизод/
13:30	"Вкусната	Европа"	/п/
14:00	Туристически	маршрути
14:30	Сагуа	-	сиамската	котка	
14:45	Сид	-	дете	на	науката	
15:10	Сребристият	жребец	
15:35	Гласувайте	за	Беки	филм
16:00	По	света	и	у	нас	
16:25	Капри	филм	/60	епизод/
17:30	"Вкусната	Европа"	/п/
18:00	По	света	и	у	нас	
18:30	Спорт	ТОТО
19:00	Отрядът	филм	/4	епизод/
19:50	Лека	нощ,	деца!	
20:00	По	света	и	у	нас	
20:45	Спортни	новини
21:00	Алън	 Куотърмейн	 и	 храмът	 на	

черепите	2-сериен	игрален	филм	
21:55	Цената	на	захарта	/3	епизод/
22:50	Музей	на	железниците	в	Шумава
23:00	По	света	и	у	нас	
23:25	Зелена	светлина
23:30	Въпрос	на	чест	5	/7	епизод/(16)
00:20	Капри	филм	/60	епизод/п/
01:15	Отрядът	филм	/4	епизод/п/
02:05	Алън	 Куотърмейн	 и	 храмът	 на	

черепите	игрален	филм	
02:55	Цената	на	захарта	филм	/3	/
03:45	Въпрос	на	чест	5	/7	еп.	/п/	(16)
04:40	Семейство	Даръл	филм	/4	еп./п/

05:30	"Комиците	и	приятели"/п./
06:00	"Трансформърс	прайм"	
06:30	"Тази	сутрин"	
09:30	"Преди	обед"	
12:00	bTV	Новините	-	обедна	емисия
12:30	"Шоуто	на	Слави"	/п/
13:30	"Висше	общество"	-	еп.	24
15:00	Премиера:	"Шест	сестри"	-еп.	53
16:00	Премиера:	 "Алиса	 в	 страната	 на	

любовта"	-	еп.	52
17:00	bTV	Новините
17:30	"Комиците	и	приятели"/п./	
17:50	Спорт	тото
18:00	Премиера:	"Опасни	улици"	-еп.	4
19:00	bTV	Новините	
20:00	Премиера:	 "Великолепният	 век:	

Кьосем"	-	с.	2,	еп.	72
21:30	"Всичко	може	да	се	случи"	-еп.18
22:30	"Смъртоносно	оръжие"	-	еп.4
23:30	bTV	Новините	-	късна	емисия
00:00	"Загадките	на	Лора"-	еп.15
01:00	"Шест	сестри"	/п./-	сериал
02:00	bTV	Новините
02:30	"Преди	обед"	/п./	-	токшоу
04:30	"Опасни	улици"-	с.11,	еп.	19

06:00	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	
филм	/п/

07:00	"Нощна	смяна"	-		сезон	3
08:00	"Събуди	се"	-	предаване
11:00	"Съдебен	спор",	избрано
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	Темата	на	NOVA
13:00	"Катинари	на	любовта"	-	с	уч.	на	

Джери	 О`Конъл,	 Ребека	 Ромeйн,	
Брус	Дейвисън	и	др.

15:00	"Мъже	в	черно"	 -	с	 уч.	на	Томи	
Лий	 Джоунс,	 Уил	 Смит,	 Линда	
Фиорентино,	Винсънт	Д'Онофрио	

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

ната	топка"
18:00	"Ничия	земя"	-	предаване
19:00	Новините	на	NOVA	
19:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ
20:00	"Маската	 на	 Зоро"	 -	 с	 уч.	 на	

Антъни	Хопкинс,	Катрин	Зита-Джо-
унс,	Антонио	Бандерас	

22:50	"Извън	 релси"	 -	 с	 уч.	 на	 Клайв	
Оуен,	Дженифър	Анистън	

01:00	"Моята	мечтана	роля"	 -	 с	 уч.	 на	
Ерик	Мабиус,	Вирджиния	Уилямс,	
Стефани	Пауърс,	Мередит	Бакстър

04:30	"Катинари	 на	 любовта"	 -	 с	 уч.на	
Джери	О`Конъл,	Ребека	Ромeйн

06:30	"Иконостас"
07:00	"Нощна	 смяна"	 -	 сериен	 филм,	

сезон	3
08:00	"Събуди	се"	-	предаване
11:00	"Съдебен	спор",	избрано
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Бавачка	по	призвание"	-	с	уч.	на	

Джеси	Шрам,	Арън	Хил,	Елизабет	
Рьом,	 Тамара	 Тейлър,	 Али	 Милс	
14:15	 "Магията	 на	 добрата	 ве-
щица"	 -	 с	 уч.	 на	 Катрин	 Бел,	
Крис	Потър,	Хана	Ендикот-Дъглас,	
Катерин	 Дишър,	 Питър	 Макнийл,	
Матю	Найт

16:00	"Като	 две	 капки	 вода"	 -	 забавно	
предаване,	5	сезон

19:00	Новините	на	NOVA	
19:20	Темата	на	NOVA
20:00	"Елитни	убийци"	-	с	уч.	на	Джей-

сън	 Стейтъм,	 Робърт	 Де	 Ниро,	
Клайв	 Оуен,	 Ивон	 Страховски,	
Доминик	Пърсел	и	др.

22:30	"Възражение	 по	 съвест"	 -	 Андрю	
Гарфилд,	 Сам	 Уортингтън,	 Винс	
Вон,	Хюго	Уивинг	

01:30	НАЦИОНАЛНА	ЛОТАРИЯ	/п/
02:00	"Магията	на	добрата	вещица"	-	с	

Катрин	 Бел,	 Крис	 Потър,	 Питър	
Макнийл,	Матю	Найт	и	др.

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

филм
13:30	"Остани	с	мен"	(премиера)	-	филм
14:30	"Прости	ми"	(премиера)	-	филм
16:00	Новините	на	NOVA
16:30	"Намери	ме"	(премиера)	-	сериен	

филм
17:30	"Господари	 на	 ефира"	 -	 забавно	

предаване	/п/
17:55	"Теглене	на	Лото	5	от	35	-	"Злат-

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	твигра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата",	нов	сезон
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"София	-	Ден	и	Нощ"	(премиера)	

-	риалити	сериал
23:00	"Господари	 на	 ефира"	 -	 забавно	

предаване
23:30	"Часът	на	Милен	Цветков"
00:30	"Пожарникарите	от	Чикаго"-3	с.
01:30	"Докоснати	от	слънцето"	-	сериен
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	филм

NOA
05:20	"Часът	на	Милен	Цветков"	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта	 "	 -	 сериен	

филм
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	твигра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата"
21:00	"Хавай	 5-0"	 (премиера)	 -	 сериен	

филм,	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Пожарникарите	 от	 Чикаго"	 -	 се-

риен	филм,	3	сезон
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	филм
04:00	"Войната	на	розите"	-	филм	/п/

NOA
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта	 "	 -	 сериен	

филм
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	твигра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата"
21:00	"Хавай	 5-0"	 (премиера)	 -	 сериен	

филм,	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Пожарникарите	 от	 Чикаго"	 -	 се-

риен	филм,	3	сезон
02:30	"Ритъмът	 на	 мечтите"	 -	 сериен	

филм
04:00	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

05:20	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта	 "	 -	 сериен	

филм
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	твигра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата"
21:00	"Хавай	5-0"	(премиера)	-	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Пожарникарите	 от	 Чикаго"	 -	 се-

риен	филм,	3	сезон
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	филм
04:00	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм	/п/

05:20	"Транспортер"	-	сериен	филм	/п/
06:20	"Здравей,	България"	
09:30	"Сезони	 на	 любовта	 "	 -	 сериен	

филм
11:30	"Бон	Апети"	-	предаване
12:00	Новините	на	NOVA
12:30	"Войната	 на	 розите"	 -	 сериен	

филм
13:30	"Остани	 с	мен"	 (премиера)	 -	 се-

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

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

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

ната	топка"
18:00	"Семейни	войни"	-	твигра
19:00	Новините	на	NOVA	
20:00	"Черешката	на	тортата"
21:00	"Хавай	 5-0"	 (премиера)	 -	 сериен	

филм,	8	сезон
22:00	Новините	на	NOVA
22:30	"Транспортер"	-	сериен	филм
23:30	"Незабравимо"	-	сериен	филм
00:30	"Пожарникарите	 от	 Чикаго"	 -	 се-

риен	филм,	3	сезон
02:30	"Ритъмът	на	мечтите"	-	филм
04:00	"Войната	на	розите"	-	филм	/п/

NOA NOA NOA

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	 за	 обществото	 пред	
Ганиела	Ангелова	/п./

06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	
рано	сутрин

09:30	Съдбата	на	принц	Уилям	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	семеен	сериал
11:30	Танц	на	ръба	-	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Операция:	 "История"	 -	предаване	

с	Росен	Петров	/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	
15:00	Великите	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Светът	отвътре	-	филм
16:30	Неразделни	-	драма
17:30	Новините	ON	AIR
17:50	Директно	
18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Тамплиерите	-	ист.	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Необичайните	 заподозрени	 с	 Ге-

орги	Лозанов
23:00	Похитени	-	политически	трилър
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Q&A	-	с	Клара	Маринова	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

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

рано	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо		/п./
06:30	Операция:	 "История"	 -	предаване	

с	Росен	Петров	/п./
07:30	Подбудите	на	семейство	Клинтън	
08:30	Авиошоу	с	Ал.	Богоявленски	/п./
09:00	VIB	 /Very	 Important	 Bulgarians/	 -	

портрети	на	българи	със	световно	
признание	 и	 постижения,	 автор:	
Биляна	Митева	/п./

09:30	Състезанието	на	живота	им	
10:00	Страната	на	изобретателите	
10:30	Фамилно	-	токшоу	
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Роден	със	сребърна	лъжичка		/п./
14:00	Черни	коне	-	драма	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Кино	-	поредица	на	DW
15:00	Характери	
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Авиошоу	с	Ал.	Богоявленски
16:30	Q&A	
17:30	Брюксел	1	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	Опорни	хора	
20:00	Роден	със	сребърна	лъжичка	
21:00	Втори	в	листата	-	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Забравени	от	Бога	
23:00	Пречупена	 -	 драма,	Великобрита-

ния,	2014	г.
00:30	Новините	ON	AIR	/п./
01:00	Авиошоу	с	Ал.	Богоявленски	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Опорни	хора
03:00	Новините	ON	AIR	/п./

Bulgaria ON aIR

05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A		/п./
06:30	Брюксел	1		/п./
07:30	Просвещение:	Историята	на	14-ия	

Далай	Лама	-	филм
08:30	Необичайните	 заподозрени	 с	 Ге-

орги	Лозанов	/п./
09:30	Състезанието	на	живота	им	
10:00	Страната	на	изобретателите	
10:30	Фамилно	-	токшоу	
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Роден	със	сребърна	лъжичка		/п./
14:00	Черни	коне	-	драма	/п./
14:30	Телепазарен	прозорец
14:45	Кино	-	поредица	на	DW
15:00	VIB	/Very	Important	Bulgarians/	-	
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Колела	-	автомобилно	предаване	
16:30	Операция:	"История"	
17:30	Видимо	и	невидимо	
18:30	Новините	ON	AIR
19:00	1864	-	исторически	сериал
20:00	Роден	със	сребърна	лъжичка	
21:00	Втори	 в	 листата	 -	 политически	

сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Забравени	от	Бога	
23:00	Тото	 героят	 -	 драма,	 комедия,	

фантастика,	 Белгия/Франция/Гер-
мания,	1991	г.

01:00	Колела	-	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Q&A		/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	Видимо	и	невидимо		/п./
04:30	VIB	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Операция:	"История"	-	предаване	

с	Росен	Петров	/п./
06:30	България	сутрин	
09:30	Династията	Уиндзор	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	сериал
11:30	Танц	на	ръба	-	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Брюксел	1		/п./
14:15	Глухар	
15:00	Семейни	тайни	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Любов	и	сватби	-	романтиката	на	

29-ти	век	-	филм
16:30	Мистериите	на	Лисабон	-	истори-

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

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
с	Димитър	Абрашев

18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Тамплиерите	-	исто.	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:00	Гол	-	спортно	шоу	с	Ники	Алек-

сандров,	 Борис	 Касабов	 и	 То-
мислав	Русев

23:00	Похитени	-	политически	трилър
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Опорни	хора	
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	 ON	 AIR	 -	 новините	 с	 ко-

ментар	с	Ганиела	Ангелова	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Видимо	и	невидимо		/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	Династията	Уиндзор	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	семеен	сериал
11:30	Танц	на	ръба	-	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Q&A		/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	
15:00	Семейни	тайни	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Любов	и	сватби	-	романтиката	на	

20-ти	век	-	филм
16:30	Мистериите	на	Лисабон	-	истори-

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

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
с	Димитър	Абрашев

18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Тамплиерите	 -	 исторически	 сери-

ал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	
23:00	Похитени	-	политически	трилър
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Брюксел	1		/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Q&A		/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	Династията	Уиндзор	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	семеен	сери-

ал
11:30	Танц	на	ръба	-	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Видимо	и	невидимо		/п./
14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	
15:00	Семейни	тайни	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Любов	и	сватби	-	романтиката	на	

20-ти	век	-	филм
16:30	Мистериите	на	Лисабон	-	истори-

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

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
с	Димитър	Абрашев

18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Тамплиерите	-	ист.	сериал
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	
23:00	Похитени	-	политически	трилър
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Операция:	"История"	-	/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR	-	/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
03:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин	/п./
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05:00	Новините	ON	AIR	/п./
05:30	Брюксел	1		/п./
06:30	България	 сутрин	 -	 важните	 неща	

рано	сутрин
09:30	Тайният	син	на	Чърчил	-	филм
10:30	Сянката	на	Елена	-	семеен	сериал
11:30	Танц	на	ръба	-	драма
12:30	Новините	ON	AIR
13:00	Опорни	 хора	 -	 изповедите	 на	

значимите	 за	 обществото	 пред	
Ганиела	Ангелова	/п./

14:00	Телепазарен	прозорец
14:15	Глухар	
15:00	Семейни	тайни	-	филм
15:30	Новините	ON	AIR
16:00	Любов	и	сватби	-	романтиката	на	

20-ти	век	-	филм
16:30	Мистериите	на	Лисабон	-	истори-

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

живо	в	ефир	-	актуално	ток	шоу	
с	Димитър	Абрашев

18:30	Новините	ON	AIR
19:30	Денят	ON	AIR	-	новините	с	комен-

тар	с	Ганиела	Ангелова
20:30	Йерихон	-	драма	
21:30	Новините	ON	AIR
22:10	Полицейски	войни	
23:00	Похитени	-	политически	трилър
00:00	Новините	ON	AIR	/п./
00:30	Видимо	и	невидимо		/п./
01:30	Новините	ON	AIR	/п./
02:00	Денят	ON	AIR			/п./
03:00	Новините	ON	AIR	/п./
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05:00	„Мъртва	точка“	-еп.16
06:00	„Пингвините	 от	 Мадагаскар“	 -	

анимация
08:00	„Стрелата“	-еп.1-3
11:00	„2047:	Смъртна	заплаха“	-	екшън,	

сай	 фай,	 трилър	 (САЩ,	 2014),	
режисьор	 -	 Алесандро	 Капоне,	
актьори	 -	 Дани	 Глоувър,	 Дарил	
Хана,	Майкъл	Мадисън	и	др.

12:45	„Превъзходството	 на	 Борн“	 -	 ек-
шън,	трилър,	криминален

15:00	„Луцифер“	-еп.	9,10
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“
18:00	„4х4“	-	автомобилно	предаване
19:00	„Умирай	 трудно:	 Денят	 настъпи“	

-	 екшън	 (САЩ,	 2013),	 режисьор	
-	 Джон	 Мур,актьори	 -	 Себасти-
ан	 Кох,	 Мери	 Елизабет	 Уинстед,	
Юлия	 Снигир,Амаури	 Ноласко,	
Коул	 Хаузър,	 Джей	 Кортни,	 Брус	
Уилис,	 Анна	 Сергеевна	 Вялицина	
и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите
22:00	„Зелена	зона“	-	драма,	екшън,	
00:15	„Опасна	мишена“	 -	 екшън	 (САЩ,	

2015),	режисьор	-	Кевин	Керауей,	
актьори	 -	 Майкъл	 Джей	 Уайт,	
Макс	Райън,	Стив	Остин	и	др.

02:00	„Стрелата“	-еп.1,2
03:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

06:00	„Пингвините	 от	 Мадагаскар“	 -	
анимация

08:00	„Стрелата“	-еп.4-6
10:45	„Зелена	 зона“	 -	 драма,	 екшън,	

трилър,	 военен	 (САЩ,	 Франция,	
Испания,	Великобритания,	2010),,	
актьори	 -	 Мат	 Деймън,	 Джейсън	
Айзъкс,	Грег	Киниър	и	др.

13:00	„Умирай	трудно:	Денят	настъпи“	-	
екшън	(САЩ,	2013)

15:00	„Луцифер“	-еп.	11,12
17:00	„Дивата	муха“
17:30	„МИСИЯ	МОЯТ	ДОМ“	-	предаване	

за	 строителство,	 ремонти,	 обза-
веждане	и	дизайн

18:00	„4х4“	-	автомобилно	предаване
18:45	„Превъзходството	 на	 Борн“	 -	 ек-

шън,	 трилър,	 криминален	 (САЩ,	
Германия,	2004),	режисьор	-	Пол	
Грийнграс,	актьори	-	Мат	Деймън,	
Франка	 Потенте,	 Брайън	 Кокс,	
Джулия	Стайлс,	Карл	Ърбън	и	др.

21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
21:45	bTV	Репортерите	
22:00	„Ултиматумът	 на	 Борн“	 -	 екшън,	

трилър,	музикален	(САЩ,	2007)
00:15	„Диваци“	-к	риминален	
03:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване
04:15	„Опасна	мишена“	 -	 екшън	 (САЩ,	

2015)	с	Майкъл	Джей	Уайт,	Макс	
Райън,	 Стив	 Остин,	 Алън	 Йейтс,	
Боби	Бърнс	и	др.

05:15	„Мъртва	точка“	-еп.15	06:00	
„Пингвините	 от	 Мадагаскар“	 -	
анимация

08:00	„Стоте“	-еп.	12
09:00	„Мъртва	 точка“	 -еп.	 15	

10:00	 „Луцифер“	-еп.11
11:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	3
12:00	„Последният	 кораб“	 еп.	 10
13:00	„Убийствено	 влечение“	 -	 три-

лър	 (Канада,	 2015),	 режисьор	
-	 Антъни	 Лефресне,	 актьори	 -	
Давей	 Чейс,	 Рик	 Робъртс,	 Сидни	
Пени,	 Малъни	 Скрофано	 и	 др.

15:00	„Стоте“	-еп.	13
16:00	„Мъртва	точка“	-еп.	16
17:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.	11
18:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	4
19:00	„Луцифер“	-еп.12
20:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	2
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Умирай	 трудно:	 Денят	 настъпи“	

-	 екшън	 (САЩ,	 2013),	 режисьор	
-	 Джон	 Мур,актьори	 -	 Себасти-
ан	 Кох,	 Мери	 Елизабет	 Уинстед,	
Юлия	 Снигир,Амаури	 Ноласко,	
Коул	 Хаузър,	 Джей	 Кортни,	 Брус	
Уилис,	Анна	Вялицина	и	др.

00:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	2
01:00	„Луцифер“	-еп.12
02:00	„Луцифер“	-еп.13
03:00	„Последният	кораб“-	с.2,	еп.	11
04:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	4

06:00	„Пингвините	 от	 Мадагаскар“	 -	
анимация

08:00	„Стоте“	-еп.	13
09:00	„Мъртва	точка“	-еп.	16
10:00	„Луцифер“	-еп.12
11:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	4
12:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.	11
13:00	„Виновна“	 -	 трилър,	 криминален	

(Канада,	 2014),	 режисьор	 -	 Ан-
тъни	 Лефресни,	 актьори	 -	 Ерин	
Сандърс,	 Алекс	 Пакстън	 Бийзли,	
Катрин	Дент,	Майкъл	Уудс	и	др.

15:00	„Стоте“	-еп.	14
16:00	„Мъртва	точка“	-еп.	17
17:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.	12
18:00	„Монк“	-	с.2,	еп.5	 19:00	

„Луцифер“	-еп.13
20:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	3
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Червеният	 скорпион“	 -	 екшън,	

приключенски	 (САЩ,	 1988),	 ре-
жисьор	 -	 Йозеф	 Зито,	 актьори	
-	Долф	Лундгрен,	М.	Емет	Уолш,	
Ал	Уайт	и	др.

00:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	3
01:00	„Луцифер“	-еп.13
02:00	„Стоте“	-еп.14
03:00	„Последният	кораб“-	с.2,	еп.	12
04:00	„Монк“	-	с.2,	еп.5

05:00	„Мъртва	точка“	-еп.17
06:00	„Пингвините	 от	 Мадагаскар“	 -	

анимация
08:00	„Стоте“	-еп.	14
09:00	„Мъртва	точка“	-еп.	17
10:00	„Луцифер“	-еп.13
11:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	5	 12:00	

„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.	12
13:00	„Червеният	 скорпион“	 -	 екшън,	

приключенски	 (САЩ,	 1988),	 ре-
жисьор	 -	 Йозеф	 Зито,	 актьори	
-	Долф	Лундгрен,	М.	Емет	Уолш,	
Ал	Уайт	и	др.

15:00	„Стоте“	-еп.	15	 16:00	
„Мъртва	точка“	-	еп.	18

17:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.	13
18:00	„Монк“	-	с.2,	еп.6
19:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.1
20:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	4
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Херкулес	 в	 подземния	 свят“	 -	

приключенски	 (САЩ,	 1994),	 ре-
жисьор	 -	 Бил	 Нортън,	 актьори	 -	
Кевин	Сорбо,	Антъни	Куин,	Тоуни	
Китаен	и	др.

23:45	„Кости“	-	с.10,	еп.	4
00:45	„Луцифер“	-	с.2,	еп.1
01:45	„Стоте“	-еп.	15	
02:45	„Последният	кораб“-	с.2,	еп.	13
03:45	„Монк“	-	с.2,	еп.6
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

06:00	„В	кадър“
06:40	„16	желания“	-	семеен	филм	/п/
08:50	„Смърфовете“	 -	приключенска	ко-

медия	с	Нийл	Патрик	Харис,	Ханк	
Азария,	 Джейма	 Мейс,	 София	
Вергара,	Тим	Гън	и	др.

11:00	„Черното	тефтерче“	-		/п/
13:15	„Операция	„Четири	лапи“	-	семей-

на	 комедия	 с	 Брендън	 Фрейзър,	
Брук	Шийлдс,	Мат	Прокоп,	 Уолъс	
Шоун,	Кен	Джонг	и	др.

15:10	„Всички	 искат	 да	 бъдат	 италиан-
ци“	 -	 комедия	 с	Джей	Яблонски,	
Серина	 Винсънт,	 Джон	 Капелос,	
Мариса	 Петроро,	 Пени	 Маршъл,	
Пи	Джей	Марино	и	др.

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

Йорк“	-	сезон	6
21:00	„Мисията	невъзможна	3“	-	екшън	

с	 Том	 Круз,	 Винг	 Реймс,	 Лорънс	
Фишбърн,	Филип	Сиймур	Хофман,	
Мишел	 Монаган,	 Джонатан	 Рийс	
Майерс,	 Маги	 Кю,	 Били	 Кръдъп,	
Кери	Ръсел	и	др.

23:30	„От	 местопрестъплението:	 Ню	
Йорк“	-	сезон	6	/п/

00:30	„Свещеник“	 -	екшън-фантастика	с	
Пол	 Бетани,	 Карл	 Ърбан,	 Стивън	
Мойър,	 Кристофър	 Плъмър,	 Алън	
Дейл,	Джейкъб	Хопкинс	и	др.

05:30	„Езикът	 на	 разбитото	 сърце“	
-	 комедия	 с	 Джуди	 Толт,	 Кейт	
Френч,	Джули	Уайти	др.

07:50	„Смърфовете	 2“	 -	 приключенска	
комедия	с	Нийл	Патрик	Харис

10:00	„Всички	искат	да	бъдат	италиан-
ци“	-	комедия	/п/

12:10	„Хари	и	семейство	Хендерсън“	-	
семейна	комедия	с	Джон	Литгоу,	
Мелинда	 Дилън,	 Дейвид	 Съчет,	
М.Емет	Уолш,	Кевин	Питър	Хол,	
Маргарет	Лангрик	и	др.

14:30	„Маската	 на	 Зоро“	 -	 екшън	 с	
Антонио	Бандерас,	/п/

17:30	„Мисията	 невъзможна	 3“	 -	 ек-
шън	 с	 Том	 Круз,	 Винг	 Реймс,	
Лорънс	Фишбърн,	Филип	Сиймур	
Хофман,	 Мишел	 Монаган,	 Джо-
натан	 Рийс	 Майерс,	 Маги	 Кю,	
Били	Кръдъп,	Кери	Ръсел.	/п/

20:00	„От	 местопрестъплението:	 Ню	
Йорк“	-	сезон	6

21:00	„Момичето	 от	 влака“	 -	 трилър	
с	 Емили	 Блънт,	 Хейли	 Бенет,	
Джъстин	Теру,	Ребека	Фъргюсън,	
Люк	Евънс,	Едгар	Рамирес	и	др.

23:15	„От	 местопрестъплението:	 Ню	
Йорк“	-	сезон	6	/п/

00:15	„Ловец	на	лисици“	-	биографич-
на	 драма	 с	 Стив	 Карел,	 Антъни	
Майкъл	Хол.	/п/

05:50	„Без	багаж“	/п/
06:30	„Топ	 Гиър:	 Най-лошата	 кола	 в	

историята“	
08:15	„Топ	 Гиър	 -	 41	 велики	 случки“	 -	

предаване	за	автомобили
09:40	„Кобра	11:	Обади	се!“	-	сезон	20
10:40	„Файъруолкър“	 -	 приключенски	

екшън	 с	 Чък	 Норис,	 Луис	 Госет	
Младши,	 Джон	 Рис-Дейвис,	 Сони	
Ландъм,	Мелъд	Андерсън.	/п/

12:50	„Национална	лотария“	/п/
13:30	„Аса	 и	 осмици“	 -	 уестърн	 с	 Тим	

МакКой,	 Луана	 Уолтърс,	 Уилър	
Оакман,	Дж.	Франк	Глендън,	Чарлз	
Стивънс,	Ърл	Ходинс	и	др.

15:15	„Специален	 отряд:	 Огнен	 полет“	
-	екшън	с	Гейбриъл	Махт,	Робърт	
Патрик,	Карли	Поуп.	/п/

17:10	„Годзила“	 -	 екшън-фантастика	 с	
Матю	 Бродерик,	 Жан	 Рено,	 Ханк	
Азария,	Мария	Питило,	Кевин	Дън,	
Арабела	Фийлд,	Дъг	Савант,	Хари	
Шиърър,	Майкъл	Лърнър.	/п/

20:00	„Хатфийлд	и	МакКой“	 -	историче-
ски	филм	с	Кевин	Костнър	I	част

22:10	„Хана“	 -	 екшън-трилър	 с	 Сирша	
Ронан,	 Ерик	 Бана,	 Кейт	 Бланшет,	
Оливия	Уилямс,	Джейсън	Флеминг,	
Том	 Холандър,	 Тим	 Бекман,	 Дже-
сика	Барден	и	др.

00:30	Еротичен	телепазар

06:00	„Теория	за	големия	взрив“	-	се-
зон	8,	2	епизода

07:20	„Топ	Гиър	-	41	велики	случки“	-	
предаване	за	автомобили

10:00	„Кобра	11:	Обади	се!“	
11:00	„Аса	и	осмици“	-	уестърн	/п/
12:50	„Без	 багаж“	 -	 предаване	 за	

туризъм
13:30	„Хатфийлд	и	МакКой“	-	историче-

ски	филм	с	Кевин	Костнър,	 Бил	
Пакстън,	Том	Беринджър,	Пауърс	
Бут,	 Джена	 Малоун,	 Андрю	 Ха-
уърд,	 Линдзи	 Пулсифър,	 Ноел	
Фишер	и	др.,	I	част	/п/

15:30	„Дивергенти:	 Предани“	 -	 екшън	
с	 Шейлийн	 Удли,	 Тео	 Джеймс,	
Наоми	Уотс,	Джеф	Даниълс/п/

18:00	„Мъже	 в	 черно“	 -	 екшън	 с	 Уил	
Смит,	 Томи	 Лий	 Джоунс,	 Линда	
Фиорентино,	Винсънт	Д‘Онофрио,	
Тони	Шалуб.	/п/

20:00	„Кралят	на	скорпионите:	Издига-
нето	 на	 воина“	 -	 приключенски	
екшън	 с	 Майкъл	 Копон,	 Карън	
Дейвид,	 Саймън	 Куотърман,	 Том	
Ву,	Андреас	Вишневски	и	др.

22:15	„Престъпно	 предградие“	 -	 екшън	
с	 Пол	 Уокър,	 Давид	 Бел,	 Брус	
Рамзи,	Каталина	Денис	и	др.

00:10	„Фрактура“	 -	 предаване	 за	 рок	
музика

02:30	Еротичен	телепазар

05:30	„Женени	с	деца“	-	2	епизода	/п/
06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	престъпления“	-	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	2	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили	/п/
12:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 -	 се-

зон	6	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“-сезон	10
14:50	„Черният	списък“	-	сезон	2
15:45	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	

епизода
16:45	„Кралят	 на	 скорпионите:	 Издига-

нето	 на	 воина“	 -	 приключенски	
екшън	 с	 Майкъл	 Копон,	 Карън	
Дейвид,	 Саймън	 Куотърман,	 Том	
Ву,	Андреас	Вишневски.	/п/

19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили

20:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	3
21:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 (пре-

миера)	-	сезон	6
22:00	„Мост	 на	 дракони“	 -	 екшън	 с	

уч.на	 Долф	 Лундгрен,	 Кери	 Хи-
роюки	 Тагава,	 Валъри	 Чоу,	 Гари	
Хъдсън,	 Башар	 Рахал,	 Велизар	
Бинев,	 Боян	 Милушев,	 Николай	
Бинев	и	др.

00:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	3	

05:45	„Касъл“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:45	„Размяна	на	телата“	 -	комедия	с	

Пейтън	 Лист,	 Джейкъб	 Бертран,	
Клер	Ранкин,	Дарън	Роуз	и	др.

11:00	„Касъл“	-	сезон	5	
12:00	„В	кадър“
12:30	„Новаци“	-	драма	с	Юън	Макгре-

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

14:40	„Черното	 тефтерче“	 -	 романтична	
комедия	 с	 Британи	 Мърфи,	 Рон	
Ливингстън,	 Холи	 Хънтър,	 Кейти	
Бейтс	и	др.

17:00	„Колибри“	-криминален	екшън	/п/
19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	
20:00	„От	 местопрестъплението:	 Ню	

Йорк“	-	сезон	6
21:00	„Ловец	 на	 лисици“	 (премиера)	

-	биографична	 драма	с	Стив	Ка-
рел,	Чанинг	Тейтъм,	Марк	Ръфало,	
Сиена	 Милър,	 Ванеса	 Редгрейв,	
Антъни	Майкъл	Хол	и	др.

23:45	„От	 местопрестъплението:	 Ню	
Йорк“	-	сезон	6	/п/

00:45	„Новаци“	-	драма	с	Юън	Макгре-
гър,	 Кристофър	 Плъмър,	 Горан	
Вишнич,	 Мелани	 Лоран,	 Кай	 Ле-
нъкс,	Чина	Шаверс.	/п/

05:30	„Женени	с	деца“	-		/п/
06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	престъпления“	-	сезон	10	

/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	2	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили,	/п/
12:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 -	 се-

зон	5	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“	-	сезон	10
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	2
15:50	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	

епизода
16:50	„Файъруолкър“	 -	 приключенски	

екшън	 с	 Чък	 Норис,	 Луис	 Госет	
Младши,	Джон	Рис-Дейвис,	Сони	
Ландъм,	Мелъд	Андерсън	и	др.

19:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-
мобили

20:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	3
21:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 (пре-

миера)	-	сезон	6
22:00	„Годзила“	 -	 екшън-фантастика	 с	

Матю	 Бродерик,	Жан	 Рено,	 Ханк	
Азария,	 Мария	 Питило,	 Кевин	
Дън,	Арабела	Фийлд,	Дъг	Савант,	
Хари	Шиърър	и	др.

00:50	„Етажна	собственост“	-	/п/
01:50	„Фрактура“	-			/п/
04:15	Еротичен	телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:45	„Касъл“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Смърфовете“	-	приключенска	ко-

медия	с	Нийл	Патрик	Харис,	Ханк	
Азария,	 Джейма	 Мейс,	 София	
Вергара,	Тим	Гън.	/п/

11:00	„Касъл“	-	сезон	5	
12:00	„В	Кадър“
12:30	„Голямото	 скачане“	 -	 комедия	 с	

Пиърс	Броснан,	Тони	Колет,	Имо-
джен	 Путс,	 Арън	 Пол,	 Розамунд	
Пайк,	Сам	Нийл	и	др.

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

17:00	„Размяна	 на	 телата“	 -	 комедия	 с	
Пейтън	 Лист,	 Джейкъб	 Бертран,	
Клер	Ранкин,	Дарън	Роуз.	/п/

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

Йорк“	-	сезон	6
21:00	„ВЕЛИКИЯТ	ПОНЕДЕЛНИК“		
23:10	„От	 местопрестъплението:	 Ню	

Йорк“	-	сезон	6	/п/
00:10	„Момичето	 от	 влака“	 -	 трилър	 с	

Емили	Блънт,	Хейли	Бенет,	Джъс-
тин	 Теру,	 Ребека	 Фъргюсън,	 Люк	
Евънс,	Едгар	Рамирес.	/п/		

05:45	„Касъл“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:30	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:30	„Смърфовете	 2“	 -	 приключенска	

комедия	 с	 Нийл	 Патрик	 Харис,	
Ханк	Азария,	Джейма	Мейс,	Брен-
дан	Глийсън.	/п/

11:00	„Касъл“	-	сезон	5	
12:00	„В	Кадър“
12:40	„Улични	танци“	-		филм
15:00	„Операция	„Четири	лапи“	-	семей-

на	 комедия	 с	 Брендън	 Фрейзър,	
Брук	Шийлдс,	Мат	Прокоп,	Уолъс	
Шоун,	Кен	Джонг.	/п/

16:50	Игрален	филм	/п/
19:00	„София	-	Ден	и	Нощ“	
20:00	„От	 местопрестъплението:	Маями“	

-	сезон	1
21:00	„Робин	 Худ:	 Принцът	 на	 разбой-

ниците“	 -	 приключенски	 екшън	 с	
Кевин	Костнър,	Морган	Фрийман,	
Крисчън	 Слейтър,	 Мери	 Елизабет	
Мастрантонио,	Алън	Рикман,	Дже-
ралдин	Макюън	и	др.

00:00	„От	 местопрестъплението:	Маями“	
-	сезон	1	/п/

01:00	„За	по-малко	от	30	минути“	-	ек-
шън-комедия	 с	Джеси	 Айзенбърг,	
Дани	 Макбрайд,	 Азиз	 Ансари,	
Ник	 Суорсдън,	 Дилшад	 Вадсария,	
Майкъл	Пеня,	Фред	Уорд	и	др.

05:30	„Женени	 с	 деца“	 -	 сезон	 4,	 2	
епизода	/п/

06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	престъпления“	-	сезон	10	

/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	2	/п/
11:00	„Топ	 Гиър“	 -	 предаване	 за	 авто-

мобили	/п/
12:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 -	 се-

зон	6	/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	3
14:00	„Военни	 престъпления“	 -	 сезон	

10	
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	2
16:00	„Женени	с	деца“	-	сезон	4
16:30	„Елитни	 убийци“	 -	 екшън-трилър	

с	 Джейсън	 Стейтъм,	 Робърт	 Де	
Ниро,	 Клайв	 Оуен,Ивон	 Страхов-
ски,	Доминик	Пърсел	и	др.,	п/

19:00	„Топ	Гиър“	
20:00	„Етажна	собственост“	-	сезон	4
21:00	„Пожарникарите	 от	 Чикаго“	 (пре-

миера)	-	сезон	6
22:00	„Нинджа“	-	екшън	с	Скот	Адкинс,	

Цуеши	 Ихара,	 Мика	 Хиджи,	 Тод	
Дженкинс,	Того	Игава,	Гарик	Хей-
гън	и	др.

23:50	„Етажна	 собственост“	 -	 сезон	 4	
/п/

00:50	Еротичен	телепазар

ДИЕМА

събоТа, 21 юли нЕдЕля, 22 юли

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
07:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.6
08:00	„Слънчева	 Филаделфия“	 -	 с.11	

Четирима	 егоцентрични,	 но	 и	
смехотворни	 приятелчета	 (трима	
млади	 мъже	 и	 една	 блондинка),	
държат	 ирландски	 пъб	 „Paddy`s”	
в	Южна	Филаделфия...

09:00	„Клуб	„Веселие“	-	с.6
10:00	Премиера:	 „Залог	 за	 любов“	 -	

комедия	(Русия,	2015),	режисьор	
-	 Артьом	 Михалков,	 актьори	 -	
Ованес	 Азоян,	 Андрей	 Бурков-
ский,	 Катерина	 Шпица,	 Андрей	
Смоляков	и	др.

12:00	„По	средата“	-	сериал
14:00	„Приятели“	-	сериал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Щурите	съседи“	-	сериал
20:30	„Истина	ли	е...“	-	комедия,	фентъ-

зи,	романтичен	(САЩ,	2005),	ре-
жисьор	 -	Марк	 Уолтърс,	 актьори	
-	Рийз	Уидърспун,	Марк	Ръфало,	
Донал	 Лодж,	 Дина	 Уотърс,	 Бен	
Шенкман,	Джон	Хедър,	Рон	Кена-
да	и	др.

22:30	„Шегаджии“	-	сериал
00:00	„Двама	мъже	и	половина“
01:00	„Клуб	„Веселие“	-	сериал
02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
07:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.6
08:00	„Слънчева	Филаделфия“	-	с.11
09:30	„Приятели“	-	с.3
10:00	„Истина	 ли	 е...“	 -	 комедия,	 фен-

тъзи,	 романтичен	 (САЩ,	 2005),	
режисьор	-	Марк	Уолтърс,	актьори	
-	 Рийз	 Уидърспун,	 Марк	 Ръфало,	
Донал	 Лодж,	 Дина	 Уотърс,	 Бен	
Шенкман,	Джон	Хедър,	Рон	Кена-
да	и	др.

12:00	„По	средата“	-	сериал
14:00	„	Двама	мъже	и	половина“	-	сери-

ал
16:00	„Моето	семейство“	-	сериал
17:30	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
20:30	Премиера:	 „Залог	 за	 любов“	 -	

комедия	 (Русия,	 2015),	 режисьор	
-	 Артьом	 Михалков,	 актьори	 -	
Ованес	Азоян,	Андрей	Бурковский,	
Катерина	 Шпица,	 Андрей	 Смоля-
ков	и	др.

22:30	„Шегаджии“	-	сериал
00:00	„Двама	мъже	и	половина“
01:00	„	Слънчева	Филаделфия“	-	сериал
01:30	„Приятели“	-	сериал
02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Майк	и	Моли“	-	сериал
04:00	„Двама	мъже	и	половина“

пЕТък, 20 юли

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	с.8
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Кое	е	това	момиче“	-	с.6
09:00	„Шоуто	на	Слави“	
10:00	„Футболен	 татко“	 -	 комедия,	 се-

меен,	 романтичен	 (САЩ,	 2005),	
режисьор	-	Джес	Дилън,	актьори	
-	 Уил	 Фарел,	 Робърт	 Дювал,	
Джош	 Хътчерсън,	 Майк	 Дитка,	
Кейт	Уолш,	Мусета	Вандер	и	др.

12:00	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
12:30	„Щурите	съседи“-	сериал
14:00	„Без	пукната	пара“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“
17:00	„Българи	на	три	морета“	-	коме-

дийно	риалити
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.7
20:00	„По	средата“	-	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.1
22:00	„На	по-добро	място“	-	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“,	с.3
00:00	„Футболен	 татко“	 -	 комедия,	 се-

меен,	 романтичен	 (САЩ,	 2005),	
режисьор	-	Джес	Дилън,	актьори	
-	Уил	Фарел,	Робърт	Дювал

02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Хотел	„Елеон“	-	сериал

понЕдЕлник, 23 юли

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	с.8
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка	„	-	сериал
09:00	„Българи	 на	 три	 морета“	 -	 коме-

дийно	риалити
10:00	„Предколедни	 тревоги“	 -	 комедия	

(Канада,	 2012),	 режисьор	 Джон	
Брадшоу,	 актьори	 -	 Дейвид	 Хей-
зълхоф,	 Карълайн	 Риа,	 Баркли	
Хоуп	и	др.

12:00	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
12:30	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“
17:00	„Комиците	и	приятели“	-	шоу
17:30	„Домашен	арест“	-	с.1
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.7
20:00	„По	средата“	-	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.1
22:00	„На	по-добро	място“,	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“,	с.3
00:00	„Предколедни	 тревоги“	 -	 комедия	

(Канада,	 2012),	 режисьор	 Джон	
Брадшоу,	 актьори	 -	 Дейвид	 Хей-
зълхоф,	Карълайн	Риа	и	др.

02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Хотел	„Елеон“	-	сериал

ВТорник, 24 юли

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	с.8
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка	„	-	сериал
09:00	„Комиците	и	приятели“	-	шоу
09:30	„Домашен	арест“	-	с.1
10:00	„Сексът	 и	 градът	 2“	 -	 комедия,	

романтичен	 (САЩ,	 2010),	 режи-
сьор	-	Майкъл	Патрик	Кинг,	актьо-
ри	 -	 Сара	 Джесика	 Паркър,	 Ким	
Катрал,	 Кристин	 Дейвис,	 Синтия	
Никсън,	Алис	Ийв,	Лин	Коен,	Уили	
Гарсон,	Марио	 Кантоне,	 Джейсън	
Леуис,	Крис	Нот,	Пенелопе	Крус,	
Евън	Хендлер,	Джон	Корбет	и	др.

12:00	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
12:30	Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“
17:00	„Шоуто	на	Слави“	
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.7
20:00	„По	средата“	-	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.1
22:00	„На	по-добро	място“,	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“,	с.3
00:00	„Сексът	и	градът	2“	.
02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Хотел	„Елеон“	-	сериал

сряда, 25 юли

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	с.8
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка	„	-	сериал
09:00	„Шоуто	на	Слави“	
10:00	„Яростни	 топки“	 -	 комедия,	 кри-

минален,	 спортен	 (САЩ,	 2007),	
режисьор	 -	 Робърт	 Бин	 Гарант,	
актьори	 -	 Дан	 Фоглър,	 Кристо-
фър	 Уокън,	 Джордж	 Лопез,	 Маги	
Кю,	 Джеймс	 Хонг,	 Аиша	 Тайлър,	
Дитрих	Бадер	и	др.

12:00	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
12:30	Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“
17:00	„Комиците	и	приятели“	-	шоу
17:30	„Домашен	арест“	-	с.1
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.7
20:00	„По	средата“	-	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.1
22:00	„На	по-добро	място“	-	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“	-	с.3
00:00	„Яростни	топки“	-	комедия,	крими-

нален,	спортен	(САЩ,	2007).
02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Хотел	„Елеон“	-	сериал

чЕТВърТък, 26 юли

05:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
06:00	„Модерно	семейство“	-	с.8
07:00	„Моето	семейство“	-	сериал
08:00	„Стъпка	по	стъпка	„	-	сериал
09:00	„Комиците	и	приятели“	-	шоу
09:30	„Домашен	арест“	-	с.1
10:00	„Аз,	ти	и	Дюпри“	-	комедия	(САЩ,	

2006),	режисьори	 -	Антъни	Русо,	
Джо	Русо,	актьори	-	Оуен	Уилсън,	
Мат	 Дилън,	 Майкъл	 Дъглас,	 Кейт	
Хъдсън,	Сет	Роугън	и	др.

12:00	„Мутра	по	заместване“	-	сериал
12:30	Моите	мили	съседи“	-	сериал
14:00	„На	по-добро	място“	-	сериал
15:00	„По	средата“	-	сериал
16:00	„Двама	мъже	и	половина“
17:00	„Шоуто	на	Слави“	
18:00	„Моите	мили	съседи“	-	сериал
19:30	„Моето	семейство“	-	с.7
20:00	„По	средата“	-	с.7
21:00	„Двама	мъже	и	половина“,	с.1
22:00	„На	по-добро	място“,	с.1
23:00	„Мутра	по	заместване“,	с.3
00:00	„Аз,	ти	и	Дюпри“	-	комедия	(САЩ,	

2006),	режисьори	 -	Антъни	Русо,	
Джо	Русо,	актьори	-	Оуен	Уилсън,	
Мат	 Дилън,	 Майкъл	 Дъглас,	 Кейт	
Хъдсън,	Сет	Роугън	и	др.

02:00	„Модерно	семейство“	-	сериал
03:00	„Кое	е	това	момиче“	-	сериал
04:00	„Хотел	„Елеон“	-	сериал

05:45	„Касъл“	-	сезон	5	/п/
06:30	„Драга	фамилия“	-	сезон	3
07:40	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:40	„Улични	 танци“	 -	 романтичен	

филм	с	Шарлот	Рамплинг,	Никола	
Бърли,	 Укуели	 Роуч,	 Франк	 Хар-
пър.	/п/

11:00	„Касъл“	-	сезон	5	
12:00	„Улични	танци	2“	-		филм
14:00	„Срещите	 на	 Джейн“	 -	 роман-

тична	 комедия	 с	 Каризма	 Кар-
пентър,	 Дейвид	 Липер,	 Джошуа	
Малина,Евън	 Мариот,	 Закари	
Леви,	Рейчъл	Лефевр	и	др.

16:00	„Робин	 Худ:	 Принцът	 на	 разбой-
ниците“	 -	 приключенски	 екшън	 с	
Кевин	 Костнър,	Морган	Фрийман,	
Крисчън	 Слейтър,	 Мери	 Елизабет	
Мастрантонио,	Алън	Рикман,	Дже-
ралдин	Макюън.	/п/

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

-	сезон	1
21:00	„Ханкок“	 -	 екшън-комедия	 с	 Уил	

Смит,	Чарлийз	Терон,
23:00	„От	 местопрестъплението:	 Маями“	

-	сезон	1	/п/
00:00	„Голямото	 скачане“	 -	 комедия	 с	

Пиърс	Броснан,	Тони	Колет,	Имо-
джен	 Путс,	 Арън	 Пол,	 Розамунд	
Пайк,	Сам	Нийл.	/п/

05:45	„Касъл“	-	сезон	5	/п/
06:45	„Непорочната	Джейн“	-	сезон	1
07:45	„София	-	Ден	и	Нощ“	/п/
08:50	„Улични	танци	2“	-		/п/
11:00	„Касъл“	-	сезон	5,	2	епизода
13:00	„Втори	шанс	за	успех“	-	с	Емили	

Морис,	Нина	Пиърс,	Адам	Туоми-
нен,	Кармел	Джонсън	и	др.

15:00	„Матилда“	-	семеен	филм	с	Мара	
Уилсън,	Дани	Де	Вито,	Риа	Пърл-
ман,	 Ембет	 Дейвиц,	 Пам	 Ферис,	
Пол	 Рубенс,	 Трейси	 Уолтър,	 Бра-
йън	 Левинсън,	 Джийн	 Спийгъл	
Хауърд	и	др.

17:00	„Ханкок“	 -	 екшън-комедия	 с	 Уил	
Смит,	 Чарлийз	 Терон,	 Джейсън	
Бейтман,	 Еди	Марсан,	 Томас	 Ле-
нън,	Джони	Галеки.	/п/

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

-	сезон	1
21:00	„Блек	 Хоук“	 -	 екшън	 с	 Джош	

Хартнет,	Юън	Макгрегър,	Том	Сай-
змор,	Ерик	Бана,	и	др.

00:00	„От	 местопрестъплението:	Маями“	
-	сезон	1	/п/

01:00	„Лейър	 Кейк“	 -	 трилър	 с	 Дани-
ъл	 Крейг,	 Том	 Харди,	 Джейми	
Форман,	Сали	Хокинс,	Сиена	Ми-
лър,	 Бърн	 Гормън,	 Бринли	 Грийн,	
Джордж	Харис,	Колм	Мийни	и	др.

05:15	„Мъртва	точка“	-еп.18
06:00	„Пингвините	 от	 Мадагаскар“	 -	

анимация
07:30	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стоте“	-еп.	15	 09:00	

„Мъртва	точка“	-	еп.	18
10:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.1
11:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	6
12:00	„Последният	кораб“	-	с.2,	еп.	13
13:00	„Херкулес	 в	 подземния	 свят“	 -	

приключенски	 (САЩ,	 1994),	 ре-
жисьор	 -	 Бил	 Нортън,	 актьори	 -	
Кевин	Сорбо,	Антъни	Куин,	Тоуни	
Китаен	и	др.

15:00	„Стоте“	-еп.	16
16:00	„Мъртва	точка“	-еп.	19
17:00	„Последният	кораб“	-еп.	1
18:00	„Монк“	-	с.2,	еп.7
19:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.2
20:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	5
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Сблъсък“-	 екшън,	 криминален	 (	

Мексико,	2016),	режисьор	-	Елис	
Фрейзър,	актьори	-	Токтам	Абуза-
ри,	Гари	Даниелс	и	др.

23:45	„Кости“	-	с.10,	еп.	5
00:45	„Луцифер“	-	с.2,	еп.2
01:45	„Стоте“	-еп.	16
02:45	„Последният	кораб“-еп.	1
03:45	„Монк“	-	с.2,	еп.7
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване

05:15	„Мъртва	точка“	-еп.19
06:00	„Кунг	 фу	 панда	 -	 легенди	 за	

страхотния	боец“	-	анимация
08:00	„Стоте“	-еп.	16
09:00	„Мъртва	точка“	-еп.	19
10:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.2
11:00	„Монк“	-	с.2,	еп.	7
12:00	„Последният	кораб“	-еп.	1
13:00	„Сблъсък“-	 екшън,	 криминален	 (	

Мексико,	2016),	режисьор	-	Елис	
Фрейзър,	актьори	-	Токтам	Абуза-
ри,	Гари	Даниелс,	Еди	Фернандез,	
Луис	Гатика	и	др.

15:00	„Стоте“	-	с.4,	еп.	1
16:00	„Мъртва	 точка“	 -еп.	 20	

17:00	 „Последният	 кораб“	 -еп.	
2

18:00	„Монк“	-	с.2,	еп.8
19:00	„Луцифер“	-	с.2,	еп.3
20:00	„Кости“	-	с.10,	еп.	6
21:00	bTV	Новините	-	централна	емисия
22:00	„Дронове	убийци“	-екшън,	трилър	

(САЩ,	 2016)	 режисьор	 -	 Джак	
Перез,	 актьори	 -	 Корин	 Немек,	
Уитни	Мур,	Натин	Бътлър	и	др.

23:45	„Кости“	-	с.10,	еп.	6
00:45	„Луцифер“	-	с.2,	еп.3
01:45	„Стоте“	-	с.4,	еп.	1
02:45	„Последният	кораб“-еп.	2
03:45	„Монк“	-	с.2,	еп.8
04:45	„4х4“	-	автомобилно	предаване
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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.

06:00	„Женени	с	деца“	-	сезон	4	/п/
06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	-	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	престъпления“	-	/п/
10:00	„Черният	списък“	-	сезон	2	/п/
11:00	„Топ	Гиър“		/п/
12:00	„Пожарникарите	от	Чикаго“	-		/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“	-	
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	3
15:50	„Женени	с	деца“	-	сезон	4
16:20	„Последният	екшън	герой“	.
19:00	„Топ	Гиър“
20:00	„Етажна	собственост“
21:00	„Пожарникарите	от	Чикаго“
22:00	„Перфектното	оръжие“
23:50	„Етажна	собственост“	

ДИЕМА
06:00	„Женени	с	деца“	/п/
06:30	„Полицаите	от	Чикаго“	сезон	2
07:30	„В.И.П“	-	сезон	3	/п/
08:45	„Военни	престъпления“	-		/п/
10:00	„Черният	списък“		/п/
11:00	„Топ	Гиър“		/п/
12:00	„Пожарникарите	от	Чикаго“		/п/
13:00	„В.И.П“	-	сезон	3
14:00	„Военни	престъпления“	
15:00	„Черният	списък“	-	сезон	3
15:50	„Женени	с	деца“	-	2	епизода
16:50	„Никога	не	се	предавай	2“.
19:00	„Топ	Гиър“	
20:00	„Етажна	собственост“	сезон	4
21:00	„Пожарникарите	от	Чикаго“	
22:00	„13-ят	воин“	
00:10	„Етажна	собственост“	

ДИЕМА
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„Янтра 1919“ записа 
равенство с „монтана“ 
в третата си контролна 

среща от подготовката за 
дебютното участие в елит-
ната юношеска група U19. 

двубоят се игра на стади-
он „априлов“ и завърши 
при резултат 1:1. воденият 

от николай василев тим 
излезе напред в 17-та ми-
нута след удар от далечна 
дистанция на Петър Па-
влов и лоша намеса на 
вратаря на гостите. През 
втората част „Янтра 1919“ 
можеше и да удвои аванса 
си след добра контраата-
ка, но този път Павлов не 
успя да оползотвори до-
брия пас на Христо цонев.   
„монтана“, завършил на 
14-о място в елитната гру-
па през сезон 2017/2018, 
реализира изравнително 
попадение в 67-та минута.

Четирима играчи на-
правиха дебют за „Янтра 
1919“. Първия си мач с 
екипа на габровския отбор 
изиграха голмайсторът в 
тази среща Петър Павлов 
и неговият брат близнак 
Павел Павлов. двамата 
идват от школата на „сеп-
тември“ (софия). ново по-
пълнение от „септември“ е 
и вратарят николай Кьо-

сев, който варди в послед-
ните 30 минути от среща-
та. През първия половин 
час на вратата възпитани-
кът на търновската школа 
александър александров.

николай василев за-
почна срещата с алексан-
дър александров, недко 
стоянов, симеон спасов, 
цанко славов, айджан 
идиризов, делян дончев, 
Петър Павлов, Павел Па-
влов, мирослав Пенков, 
Борислав атанасов и Хрис-
то цонев. През второто 
полувреме влязоха валери 
маринов, николай Кьосев, 
даниел Тасев, михаил Йо-
сифов, Калоян велчев, ра-
дослав Филев, Християн 
михов, димитър Кънчев, 
исмет Кемал, васил цве-
тков и мартин Ширтев.

следващата проверка  
ще бъде срещу същия съ-
перник. Контролата ще се 
играе в монтана тази съ-
бота, 21 юли.

 Победа с 4:1 постигна 
отборът на „Янтра габро-
во“ във втората си пред-
сезонна контрола. габров-
ският тим се наложи като 
гост в дряново над новака 
в северозападната Трета 
лига „локомотив“. Капи-
танът на „Янтра габрово“ 
Пламен Кожухаров беше 
в основата и на четирите 
гола в мача. Той откри 
резултата от дузпа в 17 
минута, която беше отсъ-
дена за нарушение срещу 
Калоян Калчев.
 малко по-късно, след 
контраатака и негов пас 
към връхлитащия Тодор 
Чирпанов, бранител на 
домакините си отбеляза 
автогол. Чирпанов все пак 
се разписа след асистен-
ция на Кожухаров за 0:3, а 
осмицата на „Янтра габро-
во“ с втория си гол в мача 

покачи на 0:4. „локомотив“ 
стигна до почетно попаде-
ние в края за финалното 
1:4.  
 През първото полувре-
ме  „Янтра габрово“ игра в 
състав: Георги Милчев, Денчо 
Шипкалиев, Илиян Илиев, Де-
нислав Николов, Иво Георгиев, 
Стефан Иванов, Калоян Калчев, 
Николай Андреев, Християн Ва-
силев, Пламен Кожухаров, Тош-
ко чирпанов. През втората част 
на терена бяха Христо Лалев, 
Иво Георгиев, Илиян Илиев, Ди-
митър Кръстев, Николай Андре-
ев, Захари Михайлов, Стефан 
Иванов, Петър Кирилов, Христи-
ян Василев, Пламен Кожухаров, 
Тошко чирпанов.
 следващата проверка 
на тима ще бъде в събо-
та, 21 юли, срещу „Ботев“ 
(луковит). срещата ще се 
проведе на стадион „Хрис-
то Ботев“ от 18 часа.

„Яíтðà 1919” íàпðàви ðàвеí ñ „Ìîíтàíà” „Яíтðà Гàáðîвî” íàäиãðà 
äðяíîвñкия „Лîкîмîтив” ñ 4:1

ЗАРКО ГАТЕВ

 габровската футболна 
звезда симона Петкова 
направи поредна голяма 
крачка в своята кариера. 
след като изкара един 
отличен сезон в състава 
на „Уотфорд“, във второ-
то ниво на английската 
женска суперлига, амби-
циозната, упорита и супер 
талантлива симона подпи-
са първия си напълно про-
фесионален договор, но в 
Калчото. Той е с тима на 
„Пинк Бари“, състезаващ 
се в италианската женска 
серия а.
 Преминаването на Пе-
ткова в италия идва след 

една много добра година 
с екипа на „Уотфорд“. на-
ционалката на България 
изигра 19 официални мача, 
в които реализира 3 гола 
и направи 8 асистенции. 
„стършелите“ вече съжа-
ляват за напускането й, 
но й пожелаха успех в 
новото предизвикателство, 
а в „Пинк Бари“ са ис-
тински щастливи от при-
вличането на симона и 
дори пуснаха видео с нея 
на Фейсбук страницата на 
клуба. За привличането на 
24-годишния атакуващ по-
лузащитник информират и 
онлайн изданията, които 
следят женския футбол на 
Ботуша. с екипа на „Пинк 

Бари“ в серия 
а симона ще 
се изправи 
срещу жен -
ските отбори 
на „Ювентус“ 
(шампион за 
2018-та), „ми-
лан“, „Фиорен-
тина“, „аталан-
та“, „верона“ и 
др.
 „ и м а 
човек, който 
ме предста-
влява. Той се 
свърза с мен, 
попита ме 
дали искам да 
играя в италия 
и нещата се 

стекоха така, че подпи-
сах първия си професио-
нален договор. емоциите 
властват в момента. нова 
страна, нов отбор, а ези-
кът им е съвсем непознат 
за мен. новото предиз-
викателство съвсем не е 
така лесно, както изглеж-
да. има очаквания и ме-
диен интерес към мен в 
италия, без дори да съм 
направила един мач. оп-
ределено усещам напре-
жение, но и нямам търпе-
ние да се включа в серия 
а“, сподели симона. Тя ще 
поеме към италия в сре-
дата на месец август, а 
първенството ще стартира 
през септември.       

Симîíà Петкîвà ñмеíи àíãлийñкàтà Супеðлиãà ñ Кàлчîтî

Двàíàäеñет мàлки хуäîжíици îт 
Севлиевî ñ íàãðàäи îт „Нîвà Зàãîðà 2018”

 
 и двете са участнич-
ки в Школата по изобра-
зително изкуство към се-
влиевското нЧ „развитие 
1870“, както и 10 деца от 
детските градини в севли-
ево. Това са петгодишни-
ят Йоан Петров, Паулина 
средкова и Траяна васи-
лева - на 7 години от цдг 
„радост 1“, от одЗ „радост 
2“ са отличени петгодиш-
ните мария Костадинова 
и Христофор андреев, как-
то и веселина Петрова 
- на 6 години. от одЗ 
„слънце“ са отличени ил-
дъз османова и Християна 
Хараланова на 5 г. и алеф 
Феимова - на 4 г., а от 
одЗ „Щастливо детство” е 
наградена четиригодишна-
та мерием ангелова.

За конкурса „нова 
Загора 2018“ са получени 
4876 младежки творби от 
41 страни. журито е при-
съдило общо 542 дипломи 
- 520 за творби на малките 
художници, 15 за колекция 
и 18 за преподавателска 
работа. сред наградените 
преподаватели е и ива 
русинова.

„Проф. д-р марин до-
брев - директор на Ху-
дожествената галерия в 
стара Загора, припомни 
за началото на тази кул-
турна изява и обобщи, че 
макар и толкова различни, 
детските творби имат един 
общ елемент, а именно ус-

мивката - разказа ива ру-
синова. - Той изрази свое-
то задоволство, че толко-
ва много деца от различни 
краища на света говорят 
за малкото градче нова 
Загора като притегателен 
център за красота, очаро-
вание и изкуство. Проф. 
д-р добрев подчерта още, 
че организаторите на тази 
изложба трябва да бъдат 
горди със своите пости-
жения и постигнат размах, 
защото на пръсти се броят 
центровете в света, кои-
то могат да се мерят по 
мащабност с международ-
ната младежка художест-
вена изложба. Той пожела 
успех на малките творци и 
да продължават да рису-
ват с присъщата си чисто-
та и непринуденост своите 
най-големи фантазии.“

в тазгодишното из-
дание на изложбата са 
участвали деца от австра-
лия, азербайджан, аржен-
тина, Бангладеш, Беларус, 
Босна и Херцеговина, Бъл-
гария, германия, гърция, 
естония, индия, индоне-
зия, иран, испания, Йор-
дания, Казахстан, Канада, 
Кипър, Китай, латвия, лит-
ва, македония, молдова, 
Полша, Португалия, ру-
мъния, русия, словакия, 
словения, сърбия, Тайван, 
Тайланд, Турция, Узбекис-
тан, Украйна, Унгария, Хър-
ватия, Черна гора, Чехия и 
Шри ланка.
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